


ECO HEPHAESTUS

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
γ ια  τ ο υ ς  υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ε ς  

σ τ α  σ ώ μ α τ α  α σ φ α λ ε ία ς

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

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

Εθνικής Αντιστάσεως 30, 55133 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 480475

Ουρανούττολη: Τ. 23770 71650

Γρεβενά: 13ης Οκτωβρίου 98 & Βυζαντίου, 51100 Γρεβενά

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

info@ecohephaestus.com - www.ecohephaestus.com

*Σ ε  ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς  ο ρ φ α ν ώ ν  
και π ο λ υ τ έ κ ν ω ν  

τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  
γ ίν ε τα ι κα ι ε π ιπ λ έ ο ν  έκ π τω σ η

Η π ρ ο σ φ ο ρ ά  ισ χ ύ ε ι γ ια  τη ν  
α γ ο ρ ά  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  θ έ ρ μ α ν σ η ς .

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


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ !

από τον  εκδ ό τη

π(χ>σφι>γες στην προκυμαία ήταν παγιύευμένυι ανάμεσα στη φωτιά και τη θάλασσα 
Οι σύμμαχοι αρνούνταν κάθε βοήθεια.

Εκατονταετηρίδα από τους Βαλκανικούς Αγώνες και τη διεύρυνση της ελλαδικής επικράτειας με εδάφη

και πληθυσμούς που δεν είχαν απελευθερωθεί 

κατά την Παλιγγενεσία, αλλά και ΘΟχρονα από 

την Μ ικρασιατική Καταστροφή. Δυο σημαντι

κά ορόσημα της νεοελληνικής ιστορίας. Έ ν α  

επικό ορόσημο και ένα τραγικό. Συνυφασμένα 

και τα δύο με την ψυχοσύνθεση του Έ λληνα  

ανά τ ις  χιλ ιετίες.

Η αδήριτη καθημερινότητα τω ν μεγάλων σύγ

χρονων προβλημάτων που αντιμετω πίζει η 

πατρίδα μας, δεν θα πρέπει να αντιμετω πιστεί 

αποκομμένη από την πρόσφατη ιστορική πραγ

ματικότητα  και φυσικά απα ιτεί την εγρήγορση, 

όλων μας.

Πρώτο και κυριότερο από τα μεγάλα σύγχρονα 

προβλήματα είναι η λαθρομετανάστευση. Ό πω ς 

τόνισε πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δέν- 

διας, «η ίδια η Ελληνική Αστυνομία, δίνοντας 

πρώτα α π ’ όλους το παράδειγμα της ανιδιοτελούς 

προσφοράς, παραχώρησε αστυνομικές Σχολές της 

ώστε να λειτουργήσουν προσωρινά, επαναλαμβά

νω προσωρινά, ως κέντρα πρώτης υποδοχής και 

κέντρα κράτησης.

Παρακαλώ την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, πα

ρακαλώ την τοπική αυτοδιοίκηση, να ακολουθή

σουν το παράδειγμα της Ελληνικής Αστυνομίας 

με αίσθημα βαθιάς φιλοπατρίας αντίστοιχο με τις 

τεράστιες προκλήσεις που η χώρα αντιμετωπίζει. 

Επανειλημμένως έχω πει, ότι η χώρα και το μ έλ

λον της βρίσκονται επ ί ξηρού ακμής, βρισκόμαστε 

σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, βρισκό

μαστε κατά την δική μου κρίση επ ί των τειχών της 

Κωνσταντινούπολης την 29η Μαΐου του 1453 και 

το τελευταίο πράγμα το οποίο επιτρέπεται είναι η 

ελληνική κοινωνία να διεξάγει διαλόγους για το 

φύλο των αγγέλων...».
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[  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΥΧΟΣ 275 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

16 Εξιχνίαση της υπόθεσης κακοποίησης Ιδχρονης μαθήτριας στην Πάρο, 18 Εξιχνίαση ένοπλης λη-

99οχείας στην Πάρο, Α^Χρήσηιες Συμβουλές για την προστασία των παιδιών από πράξεις ασέλγειας ή κακοποίησης,

Ο Λ
jL U jl.Η οικογένεια και το Σχολείο ως παράγοντες αποτροπής της παραβατικότητας των ανηλίκων,

9 Q  QO
O h  Νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της εγκληματικότητας, J  ν ^ Η

Q 9K j  ̂ / Ιν σ τ ιτο ύ το  Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”,

3  ̂ ^ Σ κ έψ ε ις  για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας,

3 8 γο
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Επιστημονική απόδειξη

ΠΟΡΓΟΙ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΙ

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ 1962-1995
ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΠΗ [ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΙΠΑΟΜΑΤΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΟΛΜΟΙ BfPfkAfl

Γο Μακεδονικό Ζήτημα, 

J Ασύμμετρες απειλές.

β  8U  Επίσκεψη του Πρωθτπιουργού και του Υπουργού στην περιοχή της Ομόνοιας, ν_/Δηλώσεις Υπουργού σχετικά 

με την επιχείρηση “ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ”, 1 0  Συνάντηση του Υπουργού με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ευ-

19 14JL i> J  Τελετή στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη, J L  JLIρωπαϊκής Επιτροπής, 'Η  Ελληνική Αστυνο

μία ενίσχυσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”.
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Η Ιστορία του Αστυνομικού Τύπου,

Η Αστυνομία στους Βαλκανικούς πολέμους, 

ως ήταν το Αρχαίο Παγκράτιο;

Επικές σελίδες Βαλκανικών πολφών.

q q  Q4
L /  U Z a v  Ζακ Ρουσό, t /  JLH απόβαση στη Σμύρνη, 

106μ οίραρχος, Ι Ο ^ ^ Δ κ θ ν ε ι ς  Οικονομικές Σχέσεις,

112 Συνταγές, 114-Διήγημα.

Μ ό ν ιμ ε ς  Σ τ ή λ ε ς

54 Διεθνή αστυνομικά νέα, 58 Επιτυχίες του Σώματος, 

68 Επικαιρότητα, 72 Αθλητισμός, 80
102 Πολιτισμός, 104 Βιβλία, 120
122 Ψυχαγωγία, 126

Αθλητισμός, W \ J  Υπηρεσιακά νέα, 

Βιβλία, 1 2 .  Παράξενα, 

Αλληλογραφία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
( Ιν α σ κ ό π η σ η

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

Σύμφατνα με την 9010/1116-γ από 5/1101 /(ΦΕΚ. Κ -1090) 

Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

με την νπαριθμ. 9010/1/Π-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιοτορίας- 

Εκδόοεων της ΔΙνσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσχαντοπούλου
Τμημαιάρχης 3ου Τμ. Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
χηλ. 210/6845062
Αρχισυντάκτης
Υπασχυνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
χηλ. 210/6854609
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
χηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 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

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

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες χου 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

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


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Μια πρωτοφανής,
νια την αντιμετώπιση της Λαθρομετανάσ

,σε εύρος αστυνομική επιχείρηση 
για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης εξελίσσεται εδώ και δύο 
μήνες με αφετηρία το κέντρο μεγάλων πόλεων και ιδίως της Αθήνας, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αισθητική, η υγιεινή και το αίσθημα 
ασφαλείας των κατοίκων που έχει πληγεί βαρύτατα από την αθρόα 
διαμονή σε ανθυγιεινούς και ακατάλληλους χώρους αλλοδαπών που 
αναζητούν στη χώρα μας μια καλύτερη μοίρα.

Η αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας 
και η φιλοξενία τους σε φυλασσόμενους χώρους 
διαμονής έδωσαν μια ανάσα και ανακούφιση 
στους κατοίκους που είδαν την πόλη τους να 
επανέρχεται στους πρότερους ρυθμούς. Τη 
διαπίστωση αυτή μετέφεραν κάτοικοι και 
επαγγελματίες του κέντρου της Αθήνας στον 
πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και στον 
υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή τους στην πλατεία Ομονοίας και στις 
πέριξ περιοχές. ]
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Να προστατεύσουμε το κεκτημενο 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 Αστυνομικών 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 «Τδρυμα 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 220.000 ευρώ.

Στο τέλος δε κάθε έτους δίδονται επιπλέον χρηματικές ενισχύσεις σε
ορφανά συν αδέλφων 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.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ”

Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ελληνική Αστυνομία, τολμώ να πω και για την 
ελληνική κοινωνία, τόσο για την ομαλή εξέλιξη της μεγάλης επιχείρησης «ΞΕΝΙΟΣ- 
ΖΕΥΣ», όσο και για την επιτυχία την οποία είχε η Ελληνική Αστυνομία όσον αφορά 
το γνωστό ειδεχθές έγκλημα στην Πάρο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ και χρόνια στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μιας με
γάλης έκτασης ανθρωπιστική κρίση. Ανθρώπινες ψυχές μετατρέπονται, λόγω ένδει
ας και συνθηκών ανέχειας, σε όργανα αδίστακτων συμμοριών, οι οποίες χρησιμοποι
ούν τους παράνομους μετανάστες σαν εκτελεστικά όργανα σε κάθε είδους έκνομη 
ενέργεια. Οι συνθήκες διαβίωσης γενικά, των παράνομων μεταναστών στο κέντρο 
της πρωτεύουσας αποτελούν ντροπή για το πολιτισμό, ντροπή για τον καθένα μας. 
Ό πω ς ξέρετε, ολόκληρες περιοχές της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε άβατο και σε αυ
τές τις περιοχές ανθεί κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά. Το εμπόριο ναρκωτι
κών, η πορνεία, το παρεμπόριο, οι κλοπές, οι ληστείες, οι σοβαροί τραυματισμοί, οι 
φόνοι, ακόμη και εγκλήματα για μικρής αξίας αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται δυ
στυχώς, πολύ συχνά στα δελτία συμβάντων των αστυνομικών τμημάτων.

Η κάποτε γνωστή και περίφημη αθηναϊκή τριλογία, Πανεπιστήμιο, Ακαδημία, Βι
βλιοθήκη έχει μετατραπεί σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών. Η περιοχή της Ομόνοι
ας, από σταυροδρόμι της πόλης έχει γίνει κέντρο παρανομίας. Οι περιοχές γύρω από 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν γίνει κρυψώνες εμπόρων ναρκωτικών. Η 
εικόνα του κέντρου της πόλης δημιουργεί φόβο και ντροπή στους κατοίκους, απο
τροπή για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες.

Στην τραγική αυτή κατάσταση, η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, δεν μπορούμε να 
κλείσουμε τα μάτια και δεν μπορούμε να μη μείνουμε άπραγοι. Με εντολή του πρω
θυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και την προσωπική του έγκριση στο σχεδίασμά, μετά 
την επίσκεψή μου στο Μέγαρο Μαξίμου στις αρχές της εβδομάδας, έχουν ξεκινήσει 
οι ενέργειες του «ΞΕΝΙΟΥ- ΖΕΥΣ», τις οποίες, ήδη, γνωρίζετε.
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Ειλικρινή ζητώ την στήριξή όλων σας για να εξαλεί
ψουμε τις σκηνές που προσβάλλουν τον πολιτισμό 
στο κέντρο της πρωτεύουσας και σταδιακά στα κέντρα 
των πόλεων και στις περιφέρειες των πόλεων όλης της 
χώρας.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θύματα αυτής της απαράδε
κτης κατάστασης είναι πρώτα οι ίδιοι οι μετανάστες, 
οι οποίοι ζουν σε συνθήκες τραγικές και αναγκάζονται 
να γίνουν κατά περίπτωση διακινητές ναρκωτικών, 
προαγωγοί, παραχαράκτες, κλέφτες, ληστές προκειμέ- 
νου να επιβιώσουν.

Η επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ» στοχεύει και στην 
αποκατάσταση της δικής τους ανθρώπινης αξιοπρέπει
ας. Για εμάς δεν υπάρχει το παραμικρό φυλετικό κρι
τήριο δράσης. Δεν μας νοιάζει το χρώμα, το έθνος, η 
θρησκεία των παρανόμων. Το μόνο κριτήριο είναι η 
τήρηση της νομιμότητας με απόλυτο σεβασμό των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημέ- 
νου.

Για τον ίδιο λόγο λοιπόν, έχω ζητήσει από τον Αρχη
γό της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι ιδιαίτερα προ
σεκτικοί οι 4.000 αστυνομικοί που μετέχουν στην επι
χείρηση «ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ» και να αποφευχθεί η χρήση 
κάθε φραστικής ή σωματικής βίας. Από την άλλη όμως 
πλευρά, θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι η επιχεί
ρηση ανάκτησης της Αθήνας και αποκατάστασης της 
νομιμότητας δεν γίνεται με επικοινωνιακά κριτήρια. 
Δεν θα διαρκέσει τρεις μέρες όπως όλα τα θαύματα. Η 
νομιμότητα στις περιοχές αυτές έρχεται για να παρα- 
μείνει και σταδιακά να επεκταθεί. Δεν πρόκειται να 
επιτρέψουμε να επανέλθουμε στην προηγούμενη χα
ώδη και απαράδεκτη κατάσταση. Μετά την συγκεκρι
μένη επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα διενερ- 
γούνται από την Οικονομική Αστυνομία, με αρχή τη 
Δευτέρα, συνεχείς έλεγχοι σε όλες τις περιοχές, ώστε 
να διαπιστωθεί η νόμιμη λειτουργία των καταστημά
των, να υπάρξει πλήρης έλεγχος των αποδείξεων, να 
ελεγχθεί η κατοχή παραστατικών και να αντιμετωπι
στεί η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων στις περιο
χές του ευρύτερου κέντρου.

Συγχρόνως με τη συνεχή παρουσία και της Οικονομι
κής Αστυνομίας, θα επανέλθει στις περιοχές αυτές, σε 
πλήρη ενέργεια, ο θεσμός του αστυνομικού της γειτο
νιάς. Έ χω  ήδη στα χέρια μου έγγραφο της Ελληνικής 
Αστυνομίας με τα ονόματα και τα κινητά τηλέφωνα 
των αστυνομικών της γειτονιάς των Πατησίων, του

Αγίου Παντελεήμονα, της Κυψέλης. Ο θεσμός αυτός, 
στις περιοχές αυτές θα λειτουργήσει με απόλυτη επί
βλεψη ώστε να μπορέσει ο Έ λληνας πολίτης της Κυ
ψέλης, των Πατησίων, του Αγίου Παντελεήμονα να 
έχει αποκούμπι στην ανάγκη του, τον αστυνομικό της 
γειτονιάς.

Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και τον 
Δήμαρχο κ. Καμίνη, τον οποίο ευχαριστώ, θα λάβουν 
χώρα μια σειρά από συμπληρωματικές δράσεις για 
την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής στην πρωτεύου
σα και ελπίζω στη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνο
μίας, στη διατήρηση της νέας εικόνας που ελπίζουμε 
ότι θα πάρει το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα τώ
ρα με την επιχείρηση, καταρχήν στο κέντρο της Αθή
νας και επαναλαμβάνω σταδιακά στην υπόλοιπη πόλη 
και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, η επιχείρηση 
«ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ» στον Έβρο, στέλνει το μήνυμα ότι 
η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Όποιος αποπειρά
ται να εισέλθει στη χώρα μας παράνομα, θα απωθείται 
στη μεθοριακή γραμμή, αλλά και αν ακόμα καταφέρει 
να εισέλθει ο ανέξοδος τουρισμός Έβρος-Αθήνα στα
ματάει εδώ. Ο κάθε τοπικός Αστυνομικός Διευθυντής 
εντέλλεται και θα εφαρμόζει αυστηρά τη δυνατότητα 
που δίνει ο Νόμος 3386/2005 για την έκδοση διοικητι
κής απόφασης απέλασης κράτησης και δεν θα επιτρέ
πει την κάθοδο στην πρωτεύουσα ή σε άλλες πόλεις.

Η ίδια η Ελληνική Αστυνομία, δίνοντας πρώτα απ’ 
όλους το παράδειγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς, 
παραχώρησε αστυνομικές Σχολές της ώστε να λει
τουργήσουν προσωρινά, επαναλαμβάνω προσωρινά, 
ως κέντρα πρώτης υποδοχής και κέντρα κράτησης.

Παρακαλώ την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, παρα
καλώ την τοπική αυτοδιοίκηση, να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα της Ελληνικής Αστυνομίας με αίσθημα 
βαθιάς φιλοπατρίας αντίστοιχο με τις τεράστιες προ
κλήσεις που η χώρα αντιμετωπίζει.

Κυρίες και Κύριοι επανειλημμένως έχω πει, ότι η χώ
ρα και το μέλλον της βρίσκονται επί ξηρού ακμής, 
βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανά
γκης, βρισκόμαστε κατά την δική μου κρίση επί των 
τειχών της Κωνσταντινούπολης την 29η Μαΐου του 
1453 και το τελευταίο πράγμα το οποίο επιτρέπεται εί
ναι η ελληνική κοινωνία να διεξάγει διαλόγους για το 
φύλο των αγγέλων. Ζητώ την βοήθειά σας στην τερά
στια προσπάθεια που ξεκινάμε σήμερα και σας ευχαρι
στώ θερμά για την παρουσία σας. ]
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας συναντήθηκε 
(9.10.2012) με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Cecilia Malmstnpm. 
Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη, αποτέλεσαν οι ελληνικές δράσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η 
χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η εν γένει διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τέλος της συνάντησης δόθηκε στη δημοσιότητα κείμενο συμφωνηθέντων μεταξύ της Επιτρόπου και 
του Υπουργού.

1. Ενώ οι πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων στην περιοχή του 
Έβρου υπήρξαν πολύ επιτυχείς, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις για τις κατάλληλες συνθήκες υποδο
χής στην Ελλάδα (και ειδικότερα στα νησιά του Αιγαίου) ώστε να επιτευχθεί πλήρως η συμμόρφωση ως προς 
τις υποχρεώσεις της ΕΕ.
2. Η  Επιτροπή χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στην περιοχή του 
Έβρου. Αποτελεί αρμοδιότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά δε θα έχουν προσωρινό χαρα
κτήρα και να τα ενσωματώσει σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Schengen. Η  Επιτροπή και ο Frontex είναι έτοιμοι ώστε να πα
ράσχουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική βοήθεια για πιο βιώσιμες δυνατότητες εκ μέρους των Ελ
ληνικών δομών. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα διασφαλίσει πρόοδο σχετικά με την εγκαθίδρυση των Εθνικών 
Κέντρων Συντονισμού προκειμένου να συντονίσει καλύτερα τη δράση της στα εξωτερικά της σύνορα.
3. Μια αποτελεσματική πολιτική, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι σημαντική για την 
αξιοπιστία του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης. Τα επιτεύγματα που πέτυχε η Ελλάδα στον τομέα των 
επιστροφών, τόσο των εθελούσιων όσο και των αναγκαστικών, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των αριθμών 
των ατόμων που επέστρεψαν. Η  Επιτροπή και ο Frontex θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ελλάδα, τόσο τε
χνικά όσο και οικονομικά, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητές της στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, η Επι-
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τροπή είναι έτοιμη, να προσφέρει πολιτική στήριξη στις 
κορυφαίες χώρες των επιστροφών ώστε να εφοδιάζουν 
τους υπηκόους τους (των τρίτων χωρών) με ταξιδιωτικά 
έγγραφα και ιδιαίτερα να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες 
συμφωνίες επανεισδοχής.
4. Συμπληρωματικά στα μέτρα αυτά, θα πρέπει να βελ
τιωθούν επειγόντως οι συνθήκες υποδοχής στην περιοχή 
του Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως εν όψει των 
επερχόμενων χειμερινώνμηνών. Οι συνθήκες υποδοχής 
θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σε συμφωνία με τις 
δικαστικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Οι ανακαινίσεις στα κέντρα της Χίου, Σάμου (μέχρι τον 
Οκτώβριο 2012) και στο Φυλάκιο (μέχρι τον Ιανουάριο 2013) 
θα ολοκληρωθούν. Τα κέντρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την παροχή συνθηκών υποδοχής προς υπηκόους τρίτων χω
ρών όπως ορίζεται στο σχετικό εθνικό νόμο [ 3907/2011].
5. Η  Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες της προκειμένου 
να μειώσει τις καθυστερούμενες εκκρεμείς υποθέσεις σε πρω
τοβάθμιο και κυρίως σε δευτεροβάθμιο βαθμό. Η  Επιτροπή 
χαιρετίζει την έναρξη ενός προγράμματος στην Ελλάδα προς 
το σκοπό αυτό, το οποίο θα υποστηρίξει η EASO με τη συ
νεργασία της UNHCR. Επίσης, χαιρετίζει την προβλεπόμενη 
αύξηση του προσωπικού στη νέα της υπηρεσία ασύλου προκει
μένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδι
κασία ασύλου σε συμφωνία με τις διεθνείς υποχρεώσεις.
6. Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε στην Επι
τροπή τον Αύγουστο 2010 θα αναθεωρηθεί από τις Ελληνικές 
Αρχές μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα αντικατοπτρίζει την τρέ
χουσα κατάσταση των πραγμάτων και θα συμπεριλαμβάνει συ
γκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους και σημεία αναφοράς 
προκειμένου να διαοφαλισθεί η ταχεία και σημαντική πρόο
δος και να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας συγκεκριμένης 
εικόνας αναφορικά με το βαθμό της εφαρμογής. Θα πρέπει 
περαιτέρω, να καταστεί δυνατή μια ενδεχόμενη αναπροσαρμο
γή εφόσον προκόψουν επιπλέον ανάγκες.
7. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροπή 
καλούν τα Κράτη Μέλη να προσφέρουν συγκεκριμένα μέτρα 
υποστήριξης βάσει της Ελληνική Εκτίμησης Αναγκών που 
διαβιβάσθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στα Κράτη Μέλη. Το επερ- 
χόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
στις 25/26 Οκτωβρίου θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας 
φάσης στην εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης.
8. Οι νόμοι και οι πρακτικές οι σχετικές με τη διοίκηση θα 
αναθεωρηθούν προκειμένου να διασφαλίσουν τη μεγίστη δυ
νατή απορρόφηση της οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕ στον το
μέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων. Συγκε
κριμένα, η αποτελεσματική εφαρμογή των κύριων δράσεων 
στα πλαίσια του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων απαιτεί απλο
ποίηση των εσωτερικών ροών εργασίας για την προετοιμασία 
προσφορών και τη βελτίωση του πολυετούς σχεδιαομού των 
προμηθειών βάσει της ολοκληρωμένης αναγνώρισης των ανα
γκών. Η  Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στο πλαίσιο αυτό.
9. Η  Επιτροπή και η Ελληνική κυβέρνηση καλούν το Ευρω

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποδεχθούν την προ- 
αφάτως προταθείσα τροποποίηση με την οποία θα αυξηθεί το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τα Ταμεία SOLID 
στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων 
(από 75% στα 95% για τα Κ-Μ που επωφελούνται από έναν 
οικονομικό μηχανισμό στήριξης, που συμπεριλαμβάνει επί
σης την Ελλάδα).
10. Η  άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών από τη Συρία θέτει ιδι
αίτερα την Ελλάδα προ πολιτικών και οικονομικών προκλή
σεων. Η  Επιτροπή βρίσκεται σε ετοιμότητα να υποστηρίξει πς 
Ελληνικές Αρχές προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου 
είδους (μελλοντικές) προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν 
επίσης να τοποθετηθούν εμπειρογνώμονες της EASO σε θέ
ματα ασύλου ώστε να παράσχουν επί τόπου βοήθεια.
11. Έχοντας ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση επί της συμ
φωνίας επανεισδοχής μεταξύ EE-Τουρκίας στις 21 Ιουνίου 
2012, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να 
πείσει πς Τουρκικές αρχές να υπογράψουν να επικυρώσουν 
τη συμφωνία αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι την έναρξη 
ισχύος της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ EE-Τουρκίας, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στις Τουρκικές αρχές 
την αναγκαιότητα να εφαρμόζει πλήρως και αποτελεσματικά 
πς υποχρεώσεις της απένανπ στα Κράτη-Μέλη τις σχετικά με 
την επανεισδοχή και να εντείνει πς προσπάθειές της ώστε να 
αποτρέψει πς ροές της παράνομης μετανάστευσης που προ
έρχονται από τα Τουρκικά εδάφη και κατευθύνονται προς τη 
ΕΕ. Σε συμφωνία με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που 
υιοθετήθηκαν στις 21 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή θα έρθει σε 
επαφή με πς Τουρκικές αρχές προκειμένου να προτείνουν 
την ανάπτυξη του πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας σε όλα 
τα θέματα τα σχετικά με τη Δικαιοσύνη και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων.
12. Η  Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
συνεργαστούν στενά από το επόμενο έτος με σκοπό να διασφα
λίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των αναθεωρημένων νομικών 
μέσων ολοκληρώνοντας περαιτέρω το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύ
στημα Ασύλου.
13. Η εφαρμογή των παραπάνω δράσεων θα ξεκινήσει άμεσα. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή, θα οργανω
θεί μια επόμενη συνάντηση με σκοπό να συμφωνηθούν περαι
τέρω σημεία αναφοράς και προθεσμίες. Τα αποτελέσματα της 
συνάντησης θα συνοψιστούν σε έκθεση η οποία θα εγκριθεί σε 
πολιπκό επίπεδο. ]
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λ
Τελετή στη μνημη του Ταξιάρχου 
Γεω ργίου Βασιλάκη

στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη και ανάρτηση της 
στον 7οόροφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, που φέρει και το όνομά του (όροφος Γεωργίου Βασιλάκη), πραγματοποιήθηκε 
(02/08/2012), παρουσία της Πολιτικής και Αστυνομικής Ηγεσίας.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νικόλαος Δένδχας και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος. Από τη Φυσική Ηγεσία παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος 
Σταματάκης, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Φλήρης, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, οι Προϊ
στάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και αστυνομικό 
προσωπικά.

Μετά το πέρας της τελετής ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νικόλαος Δένδιας αναφέρθηκε στην υποχρέωση της Πολιτείας να τιμά όλους εκείνους 
που έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας τονίζοντας τα εξής: «Η 
ελληνική κοινωνία διεξάγει μία συνεχή προσπάθεια κατά της τρομοκρατίας. Έ χει την 
υποχρέωση, τη βαθύτατη υποχρέωση, να τιμά τα θύματα αυτής της προσπάθειας με σε
μνότητα, αλλά και με βαθύτατη συνείδηση ότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους, 
υπηρετώντας το κοινωνικά σύνολο και τα αγαθά, τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγ
μα και τους νόμους, ως αυτονόητα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, γίνεται η μικρή τελετή και η ανάρτηση της φωτογραφίας του Αξιωματικού, 
ο οποίος έχασε τη ζωή του υπηρετώντας αυτή την προσπάθεια».

Ο αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010 από 
έκρηξη, που σημειώθηκε στο γραφείο του, από τοποθετημένο σε φάκελο αλληλο
γραφίας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. ]

Τελετή
φωτογραφίας του
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑ ΓΚ Α Ρ Α Κ Η Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή ασφάλιση" COVER'JJ4JJJRAN_CE__

Α Θ Η Ν Α  0 1 /11 /2 0 11

Ε ΙΔ ΙΚ Ο  Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Μ Ε Λ Ω Ν  Ε Λ .Α Σ .
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.»

Έπειτα από επ ισ τα μ έν η  έρ ευ ν α  π ου  έγ ιν ε  σ τη ν  Α σ φ α λ ισ τ ικ ή  α γο ρ ά  σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία  τους, αφετέρου δε η ισ ορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρ εσ ιώ ν και κόστους.

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

Ιπποι Β/Μ Α π λ ό  Π α κ έτο

1-6
03

247,16
7-8 277,31

9-10 340,17 Α σ τ ικ ή  ευ θ ύ ν η ,
11-12 344,18
13-14 353,64 Φ ρ ο ν τ ίδ α  - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η

15-20 401,85 σ υ ν ε π ε ία  α τυ χ ή μ α το ς ,
21-25 431,30

Π ρ ο σ ω π ικ ό  α τύ χ η μ α
26-30 443,26
31-40 458,20

41ανω 479,14

Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

1-6
0 3

229,72
7-8 260,65

9-10 325,18
11-12 329,28 Α σ τ ικ ή  ευ θ ύ ν η , Φ ρ ο ν τ ίδ α  - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η

13-14 339,06
σ υ ν ε π ε ία  α τ υ χ ή μ α τ ο ς  μ ε  π ρ ο σ θ ή κ η

15-20 388,48
21-25 418,70 π ρ ο α ιρ ε τ ικ ώ ν  κ α λ ύ ψ ε ω ν

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

41ανω 467,81

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  I

03

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

126-250 124,64 Α σ τ ικ ή  ε υ θ ύ ν η , Φ ρ ο ν τ ίδ α  - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η

251-500 157,46 σ υ ν ε π ε ία  α τ υ χ ή μ α τ ο ς

501-1000 179,50
1001ανω 223,60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* 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 οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υ π εύ θ υ νο ς : Κος Τ σ α γκ α ρ ά κ η ς  Ιω ά ννη ς
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα

τηλ.: 801.300.3069; 210 92.33.650 - fax: 211 800.21.61
τηλ. ανάγκης: 6944.478885
*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:

ΑΧΑ ΑΣΦ ΑΑΙΣΤΙΚΗ , Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η  ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ , ARAG , Α ΙΓΑΙΟ Ν  Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝ Ω ΣΗ  ΑΕΓΑ, ATRADIUS, ΔΥΝΑΜ ΙΣ  
ΑΕΓΑ, DEM CO , E.F.G EURO LIFE, ENTERPRISE, ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ , ΕΥ ΡΩ Π Η  ΑΕΓΑ, Ε Υ ΡΩ Π Α ΪΚΗ  Π ΙΣΤΗ, ΕΥ ΡΩ Π Α ΪΚΗ  
Ε Ν Ω ΣΗ  - ΜΙΝΕΤΤΑ, ER G O  Α.Α .Ε .Ζ ., BUPA, C HAR TIS  Α.Ε., ΙΝ ΤΕΡΣΑΛΟ ΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, IN TER AM E R IC AN  Α.Ε .Α .Ζ ., IN TER ASC O  
Α.Ε.Γ.Α., IN TER LIFE  ΑΕΓΑ, INTERNATIO NAL L IF E  ΑΕΓΑ, G EN ER ALI HELLAS, G ERLING  HELLAS, GROUPAM A ΦΟΙΝΙΞ, 
LLO Y D ’S O F  LONDON, MALAYAN INC., M ET LIFE  ALICO , ΥΔΡΟ ΓΕΙΟ Σ ΑΕΓΑ, κ.α.



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕ

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 7711 ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, στον οποίο πα
ρέδωσε επιταγή για την ενίσχυση του έργου που επιτελεί ο εθελοντικός Οργανισμός.

Το ποσό της επιταγής αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό, που είχε προϋπολογιστεί για 
την λειτουργία πληροφοριακού κέντρου - εκθεσιακού περιπτέρου της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην 77η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν λειτούργησε φέτος, μετά 
από σχετική απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρθηκε 
στην πολύτιμη προσφορά του «Χαμόγελου του Παιδιού», και δήλωσε: «Η απόφαση να 
δοθεί στο “Χαμόγελο του Παιδιού” το χρηματικό ποσό, που είχε προϋπολογιστεί για τη 
συμμετοχή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια συμβολική κίνηση για 
την συστράτευση όλων μας στην προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το ποσό δίνεται όχι από το πλεό
νασμα, αλλά από το υστέρημά μας».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος ευχαρίστησε θερμά τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρωτοβουλία αυτή και δήλωσε: «Η συγκε
κριμένη κίνηση είναι το καλύτερο βραβείο που θα μπορούσε να πάρει το “Χαμόγελο του 
Παιδιού” από τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποδεδειγμένα έχει 
ανθρώπους με ευαισθησίες. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ξενυχτάει νύχτα μέρα μαζί με 
τους αστυνομικούς για οποιοδήποτε πρόβλημα. ]

ς  Παπαγιαν- 
εθελοντικού
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ΤΙΜΌΑΌΓΙΟ^ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕίΝ

ΕΙΧ/έτος ΜΟΤΟ/έτος

ΚΥΒΙΚΑ ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ
A

ΘΕΣ/ΚΗ 
A___

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
A 1 Β___Η__ L  °

ΝΗΣΟΙ & ΘΡΑΚΗ 
Α | Β ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ

0 -9 2 8 0 -6 120 € 105 € 100 € 80 € 90 € 75 € 5 0 70 € 65 € 55 €

929-1214 7 -8 130 € 110 € 105 € 90 € 95 € 80 € 51-125 100 € 90 € 75 €

1215-1499 9-10 155 € 130 € 125 € 110 € 110 € 95 € 126-250 125 € 95 € 75 €

15 00-1785 11-12 165 € 140 € 135 € 115 € 115 € 100 € 251 ·... 155 € 140 € 110 €

1 7 8 6 -2 0 7 1 13-14 175 € 150 € 140 € 125 € 130 € 115 € θραύση Κρυστ. (Πακέτο Α) = +15€/6μηνο 
Οδική Βοήθεια (Πακέτο Α,Β) = +Ί7€/6μηνο

Jι 2 0 7 2 + 15+ 190 € 165 € 155 € 135 € 140 € 125 €

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

Πακέτο Β
Δεν περιέχει νομική προστασία & 
προσωπικό ατύχημα οδηγού

www.instealth.gr 
stealthbrokers@gmailxom

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

------- Α Γ κΓ Κ Ο Υ Γ Σ δΜ Π Λ Η Σ
Αθήνα: Α. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0900-19:00

http://www.instealth.gr


ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ _  ·,
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ η ' ρ
15ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Αθήνα, 4 Αύγουστον 2012

Ο
 Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αστυν. Υποδ/ντής Χρηστός Μανούρας προέβη 
στις κατωτέρω δηλώσεις του σχετικά με την εν 
λόγω υπόθεση που συντάραξε για μεγάλο διάστη
μα την κοινή γνώμη για την σκληρότατη συμπε
ριφορά του δράστη:

«Η Ελληνική Αστυνομία μετά από μεθοδική και συστηματική 
έρευνα κατάφερε να εξιχνιάσει την υπόθεση της σοβαρής κακο
ποίησης της Ιδχρονης ημεδαπής στο νησί της Πάρου.
Δράστης είναι ένας 21χρονος αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, ο 
οποίος βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.
Σας υπενθυμίζω ότι το απόγευμα της Κυριακής 22 Ιουλίου είχε 
βρεθεί κακοποιημένη στην περιοχή της παραλίας της Νέας Χρυσής 
Ακτής, στην Πάρο, η Ιδχρονη ημεδαπή, η οποία λόγω της σοβαρό
τητας της κατάστασης διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. 
Από την πρώτη στιγμή είχαν μεταβεί στην Πάρο, για τη διερεύνηση 
της υπόθεσης, κλιμάκια Αξιωματικών του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
Αττικής και των Υπηρεσιών Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Κυκλάδων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης είχαν ληφθεί 
και δείγματα βιολογικού υλικού από τα ρούχα της ανήλικης.
Οι αστυνομικές έρευνες, μεταξύ των άλλων, είχαν επεκταθεί και 
στα άτομα, τα οποία αναχώρησαν τις επόμενες ημέρες από το νησί 
με διάφορες προφάσεις.
Μεταξύ των ατόμων αυτών ήταν και τρεις Πακιστανοί, οι οποίοι 
σήμερα (4 Αυγούστου) τα ξημερώματα, εντοπίστηκαν σε διαμέρι
σμα της περιοχής Νέας Χαλκηδόνας και προσήχθησαν στη Διεύ
θυνση Ασφάλειας Αττικής.
Έ νας από τους προσαχθέντες και συγκεκριμένα ο 21χρονος Πακι- 
στανός ομολόγησε κατά την εξέτασή του την πράξη και περιέγραψε 
με λεπτομέρειες τον τρόπο που διέπραξε το έγκλημα.
Από το δράστη ελήφθη βιολογικά υλικό, το οποίο μετά από εξέταση 
στο Βιολογικό Εργαστήριο DNA της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας 
Αθηνών ταυτοποιήθηκε με το βιολογικό υλικό από τα ρούχα της 
ανήλικης.
Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου. 
Όπως εξακριβώθηκε ήταν παράνομα στη χώρα, όπως και οι δύο 
ομοεθνείς του, οι οποίοι για το λόγο αυτό, οδηγήθηκαν επίσης στον 
Εισαγγελέα Σύρου.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που ανταποκρίθη- 
καν στο αίτημά μας και επικοινώνησαν στην τηλεφωνική γραμμή 
της Ασφάλειας Αττικής που είχε δοθεί στη δημοσιότητα».]
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤίϊΤΙΚΟ 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 ί 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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ• ■ ί ■
ΓΙ Α Ε Τ Ο Σ

ΚΥΒΙΚΑ Α Θ Η Ν Α ΕΠΑΡΧΙΑ
50 €71 €56

51-125 €105 €75
126-250 €130 €92
251-999 €161 €111
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Ο
 Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αστυν. Υποδ/ντής Χρηστός 
Μανούρας προέβη στις κατωτέρω δηλώ
σεις του σχετικά με την εν λόγω υπόθεση: 
«Η Ελληνική Αστυνομία, μετά από μεθο
δική και συστηματική έρευνα, κατάφερε 
να συλλάβει τον έναν από τους δράστες που συμμετείχαν 

στην ένοπλη ληστεία της τράπεζας στη Νάουσα της Πά
ρου και στο θανάσιμο τραυματισμό του Δημητρίου Μίχα, 
που έλαβαν χώρα την 10.8.2012. Δράστης είναι ο 30χρονος 
Αναστάσιος ΘΕΟΦΙΛΟΥ.
Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 διέμενε με τους γονείς του 
στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε μόνιμο τόπο διαμονής, επισκε
πτόταν περιστασιακά τη Θεσσαλονίκη και όταν βρισκόταν 
στην Αθήνα, διέμενε σε διάφορα ξενοδοχεία των περιοχών 
Μοναστηρακίου και Κεραμεικού. Επίσης, δεν είχε επαγ
γελματική ενασχόληση.
Σας υπενθυμίζω ότι το πρωί της Παρασκευής 10 Αύγου
στου, ο ανωτέρω με δυο ακόμη συνεργούς 
του διέπραξαν ληστεία σε κατάστημα τρά
πεζας στη Νάουσα της Πάρου.
Κατά τη διαφυγή τους, ένας εξ αυτών 
τραυμάτισε θανάσιμα με πυροβόλο όπλο 
τον Δημήτριο Μίχα, ο οποίος προσπάθη
σε να τον εμποδίσει.
Από την πρώτη στιγμή, στη διερεύνηση 
της υπόθεσης, πέραν των αρμόδιων αστυ
νομικών Υπηρεσιών, συμμετείχε και η Δι
εύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας, καθόσον η μεθοδολογία των 
δραστών της ληστείας προξένησε εξ αρ
χής σημαντικό ενδιαφέρον. Επισημαίνε- 
ται το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε όχη

μα που είχε κλαπεί προ διετίας έξω από πολυκατάστημα, 
στο οποίο είχε γίνει ληστεία και ανήκε σε πελάτη. Γενικό
τερα, ο τρόπος δράσης δεν παρέπεμπε σε δράστες του κοι
νού εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, είχαν ληφθεί 
και δείγματα γενετικού υλικού από τα αντικείμενα του χώ
ρου της ληστείας.
Επιπλέον, από το οπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας 
της Τράπεζας, διαπιστώθηκε ότι ο σωματότυπος ενός εκ 
των δραστών προσομοίαζε με αυτόν του Θεοφίλου.
Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι, κατά την πε
ρίοδο προ των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2010, ο Θεοφίλου είχε εντοπιστεί με άλλα 
προφυλακισμένα μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης να κι
νείται στην περιοχή του Αγρίνιου και του κέντρου της 
Αθήνας.
Στη σχηματισθείσα δικογραφία είχε γίνει σχετική αναλυτι
κή μνεία στα χαρακτηριστικά και τις επαφές που πραγμα
τοποίησε με τα προαναφερόμενα άτομα, μέσω των καταθέ

σεων των αστυνομικών της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βί
ας.
Συγκεκριμένα, την 30.11.2010 είχε εντο
πιστεί στο σταθμό υπεραστικών λεωφο
ρείων Αγρίνιου να κατοπτεύει το χώρο 
και να παρέχει εμφανώς μέτρα αντιπαρα- 
κολούθησης σε σύνεργό του, ο οποίος με
τέφερε σάκους από την Αθήνα στη γιάφκα 
του Αγρίνιου.
Μετά τις συλλήψεις των μελών της ορ
γάνωσης την 4 προς 5-12-2010, δεν κατέ
στη δυνατό να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία 
της ταυτότητάς του, αλλά οι έρευνες για 
την ταυτοποίηση του ίδιου όσο και άλλων

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 
53ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Αθήνα, 20 Αύγουστον 2012



αγνώστων προσώπων, που περιγράφονταν στις δικο
γραφίες, συνεχίστηκαν.
Μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, 
στοιχείων και ενδελεχή έρευνα, ο Θεοφίλου εντοπί
στηκε το Σάββατο 18.8.2012, στις 11:00' το πρωί πε
ρίπου, στον Κεραμεικό, δίπλα στο σταθμά του ΜΕ
ΤΡΟ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, 
αντιστάθηκε σθεναρά και αρνήθηκε να δώσει τα στοι
χεία της ταυτότητάς του. Κατόπιν αυτού, συνελήφθη 
με την κατηγορία της αντίστασης.
Από τον ως άνω δράστη, μετά την προσαγωγή του 
στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας, ελήφθη γενετικό υλικό, το οποίο μετά 
από εξέταση στο Εργαστήριο DNA της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτίστηκε απόλυτα 
με αυτό που ανιχνεύθηκε στο καπέλο που έπεσε από 
τον έναν εκ των δραστών κατά τη συμπλοκή του με 
τον οδηγό ταξί.
Όπως διαπιστώθηκε, ξύρισε πρόσφατα το κεφάλι του για να 
αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και εκινείτο με τα συνήθη Μέ
σα Μαζικής Μεταφοράς.
Ο Θεοφίλου από 14 έως 16 Αυγούστου διέμενε σε ξενοδοχείο 
στην περιοχή Μοναστηρακίου της Αθήνας.
Στις 16 του Αυγούστου αναχώρησε από την Αθήνα την 12.18' 
ώρα με τον ΟΣΕ για τη Λαμία, μέσω Λιανοκλαδίου, όπου 
υπάρχει ανταπόκριση γραμμής Λαμία - Στυ- 
λίδα. Η έκδοση εισιτηρίου είχε γίνει μια ώρα 
πριν την αναχώρηση.
Στις 18 του μήνα επέστρεψε από Λιανοκλά- 
δι στις 08.10' το πρωί στην Αθήνα.
Αξίζει να σημειωθεί η ανεύρεση βιντεο
κάμερας, κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον 
έρευνας, η οποία είχε προσαρμοστεί στο πί
σω μέρος σέλας ποδηλάτου, και με τον τρό

πο αυτό γινόταν βιντεοσκόπηση της Εθνικής 
Τράπεζας της Λαμίας, καθώς και των γύρω αυ
τής δρόμων. Το ποδήλατο ήταν χρώματος μπλε 
με λευκό παγουράκι.
Στην τσάντα, που έφερε ο Θεοφίλου κατά τη 
σύλληψή του, βρέθηκε, πέραν των ρούχων του, 
και ένας υπνόσακος.
Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία 
και ειδικότερα από την περιοχή της Λαμίας και 
της Πάρου, οι πολίτες παρακαλούνται να επι
κοινωνούν στους αριθμούς κλήσης 170, 1014 
και 1964 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδι
κών Εγκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται η ανω
νυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Επιπλέον, δίνονται στη δημοσιότητα φωτογρα
φίες και αγνώστων συναυτουργών του, όπως 

αυτοί απεικονίζονται σε στιγμιότυπα του κλειστού κυ
κλώματος καμερών ασφαλείας της συγκεκριμένης τρά
πεζας κατά τη διάρκεια της ληστείας.
Σε βάρος του ΘΕΟΦΙΛΟΥ Αναστάσιου και των συναυ- 
τουργών του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρό
τηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωπο
κτονία από πρόθεση και ληστεία. Η δημοσίευση των 
παραπάνω στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών 

αποσκοπεί στην υποβοήθηση της πλη- 
ρέστερης εξιχνίασης της ερευνώμενης 
υπόθεσης και τη διακρίβωση της ταυ
τότητας των λοιπών δραστών, καθώς 
επίσης στην προστασία του κοινωνι
κού συνόλου, αλλά και την ευχερέ
στερη πραγμάτωση της αξίωσης της 
Πολιτείας για τον κολασμό των παρα
πάνω αδικημάτων.]
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ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΣΙΗΟΥΡΠΚΗ
Του Γεωργίου Χρονόπουλου

Επιστημονικού Διευθυντή
του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Eye Clinic

I  \

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

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. 0 χειρουργός δημιουργεί έναν κρημνό (flap) 
στον κερατοειδή σαν καπάκι και το σηκώνει προς τα πίσω. To laser δρα κάτω από τη επιφάνεια και πάνω στο στρώμα 
του κερατοειδούς, σμιλεύοντας την επιφάνειά του χωρίς να την τραυματίζει. To flap κλείνει και η επέμβαση τελειώνει.

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



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

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

Ερευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει 
να κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοι
χεία για μια επιτυχή επέμβαση λέιζερ είναι η επιλογή ενός έμπειρου και πολύ καλά εξειδικευμένου ιατρού και η 
τεχνολογία του excimer laser. Ο χειρουργός σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί λέιζερ τελευταίας γενιάς, που έχουν 
αποδειχθεί ως πιο εξελιγμένα, ασφαλή και ακριβή στην διόρθωση.Ο στόχος του ιατρού είναι να ενημερώσει τους 
υποψήφιους ασθενείς και να τους συμβουλέψει για το κατά πόσο είναι καλοί υποψήφιοι, περιλαμβάνοντας και την 
ενημέρωση επάνω στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, την μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση, τους ενυπάρχο
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


Χρήσιμες συμβουλές
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Αρχηγείο ιη ς  Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή των 
ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Σώματος απευθύνει 
ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σε γονείς και παι
διά, με σκοπό την προφύλαξη των ανηλίκων από περιστατικά απο
πλάνησης και ασέλγειας σε βάρος τους.

Οι ακόλουθες οδηγίες και περιγραφές αφορούν ενδείξεις πιθανής 
σεξουαλικής προτίμησης σε ανήλικους, χωρίς απαραίτητα να ση
μαίνει ότι κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί απόδειξη ότι κάποι
ος είναι παιδόφιλος. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με οποιαδήποτε «περί
εργη» συμπεριφορά, θα πρέπει να κινήσει υποψίες.

Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου; 
Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός 

ενήλικου (παιδόφιλος) με ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικανο
ποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει πάντα την αποκλειστική ευθύ
νη μιας τέτοιας πράξης.

Ο παιδόφιλος, στα γενικά του χαρακτηριστικά, είναι συνήθως 
άντρας, άνω των 30 ετών, με λίγους φίλους της ηλικίας του και 
συχνάζει σε χώρους με παιδιά όπως παιδικές χαρές, Ίντερνετ κα
φέ, αθλητικά κέντρα κ.α. Συχνά μάλιστα εργάζεται με παιδιά, ενώ 
δεν αποκλείεται να είναι άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας». Σε πολ
λές περιπτώσεις είναι γνωστό μέλος της εκάστοτε τοπικής κοινωνί
ας και συνήθως ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή και της οικο
γένειας. Ό πως έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις στην πράξη, 
χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκει- 
μένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παιδιά, ενώ ενδέχεται να προσποι
είται τον έφηβο για να συζητά και να παίζει παιχνίδια μαζί τους στο 
Διαδίκτυο. Στοχεύει σε συγκεκριμένες ηλικίες και φύλο, συνήθως 
παιδιά προεφηβικής ηλικίας, και δρα μεθοδικά και με υπομονή για 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μπορεί επίσης να προβεί σε πρά
ξεις συναισθηματικού εκβιασμού ή να απειλήσει το παιδί, προκειμέ- 
νου να μην αποκαλύψει τις δραστηριότητές του στους γονείς του.

Οδηγίες προς τους γονείς:
1) Παρατηρήστε το άτομο που υποψιάζεστε για σεξουαλικά 

κακοποιηιική συμπεριφορά σε παιδιά: 
α) Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του:

►Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά απ’ ότι για τους ενήλι
κες;
► Προσφέρεται να κρατήσει τα παιδιά σας για να κάνετε τις δουλεί
ες σας ή για να βγείτε έξω;
►Εργάζεται με παιδιά;
►Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός με τα παιδιά;

*  \

►Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιδιά, όταν δεν είναι παρόντες 
οι γονείς;

β) Παρατηρήστε τις προσωπικές του σχέσεις:
►Είναι ελεύθερος, δεν ενδιαφέρεται να έχει ένα σύντροφο της ηλικίας 
του ή έναν οποιονδήποτε σύντροφο;
►Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά της συντρόφου του απ’ ότι 
για την ίδια; (σε μονογονεϊκές οικογένειες)
►Είναι παντρεμένος, αλλά πιο εκδηλωτικός με τα παιδιά του απ’ ότι 
με τη σύζυγό του;

γ) Παρατηρήστε τις κοινωνικές του σχέσεις:
► Ταυτίζεται περισσότερο με τα παιδιά απ’ ότι με άτομα της ηλικί
ας του;
►Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις με παιδιά απ’ ότι με ενήλικες; 
►Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι συγκεκριμένης ηλικιακής κα
τηγορίας ή/και φύλου;

2) Προσέξτε τα παιδιά σας:
►Παρατηρείτε κάποια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παι
διού σας;
►Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει πιο συ
χνά εφιάλτες;
►Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο;
►Έχει σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία του 
ή επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά;
►Έχει παλινδρομήσει σε προηγούμενες συμπεριφορές, όπως ενούρη
ση και εγκόπρηση, ενώ είχε μάθει να ελέγχει τις συμπεριφορές αυ
τές;
►Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα;
►Μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για κάποιον ενήλικο για τον 
οποίο δε μιλούσε στο παρελθόν;
►Προσπαθεί να σας πει κάτι, αλλά σταματά όταν εμφανίζεται κάποι
ος άλλος ενήλικος;
► Έρχεται σπίτι με σκισμένα ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα; 
►Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει ή να καθίσει;
Ό λα τα παραπάνω αποτελούν σημάδια που θα πρέπει να υποψιάσουν 
τους γονείς, προκειμένου να δώσουν περισσότερη προσοχή στο παιδί 
τους και να δουν τι συμβαίνει. Μην πανικοβάλλεστε, αλλά έχετε τα 
μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά.

3) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
►Συζητείστε με το παιδί σας για τους κινδύνους του Διαδικτύου, χω
ρίς βέβαια να απαγορεύσετε τη χρήση του. Εξηγείστε του ότι δεν πρέ
πει να δίνει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
κ.λπ.) ή να στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω Διαδικτύου.



►Σκόπιμο είναι να φροντίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
από το σπίτι, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις ηλεκτρονικές δραστη
ριότητες του παιδιού σας και να μη χρειάζεται να πηγαίνει σε Ίντερ
νετ καφέ.
►Βάλτε τον υπολογιστή σε έναν κοινό χώρο του σπιτιού και όχι στο 
παιδικό δωμάτιο, για να αποφύγετε την πιθανότητα να το «βρει» ο παι- 
δόφιλος μόνο του.
►Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται ή/και ελέγξτε 
το μόνοι σας μέσω των «αγαπημένων» και του «ιστορικού περιήγη
σης» του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) και κάντε του προ
τάσεις για ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατάλληλες για την ηλικία του.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά στην εφηβεία μπορεί να είναι 
αντιδραστικά και να αναζητούν την ιδιωτικότητα, ενώ πολλές αλλα
γές στη συμπεριφορά τους μπορεί να οφείλονται στο σεξουαλικό ξύ
πνημα της εφηβικής ηλικίας. Σταθείτε δίπλα τους με τρόπο διακριτικό 
και όχι παρεμβατικό.

Μιλήστε στα παιδιά σας, κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει να 
πιστεύουν ότι μπορούν να σας πουν οτιδήποτε χωρίς να φοβούνται 
ή να ντρέπονται. Μιλήστε τους για το σώμα τους. Πείτε τους τι να 
προσέχουν. Διδάξτε τους τις συμπεριφορές που είναι αποδεκτές απέ
ναντι στους άλλους ενήλικες, αλλά και απέναντι στα παιδιά της ηλι
κίας τους.

Ο δηγίες π ρ ο ς  τα παιδιά:
Ο παρακάτω ενδεικτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα 

παιδιά, είτε διαβάζοντάς τον απευθείας, είτε μπορεί να διαβαστεί από 
τους γονείς, προκειμένου να πάρουν ιδέες για το πώς μπορούν να μιλή
σουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το τι να αποφεύγουν.
►Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει από ένα παιδί να αγγίξει το 
ίδιο τα γεννητικά του όργανα.
►Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει τα γεννητικά όργανα των 
παιδιών, εκτός αν είναι γιατρός στο ιατρείο του.
► Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κάνει οτιδή
ποτε μαζί του, ενώ είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς ρούχα. 
►Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κρατήσει κάτι 
κρυφό ή μυστικό από τους γονείς του, κυρίως κάτι που αφορά το ίδιο. 

Πες «όχι» όταν:
►Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι λάθος. 
►Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου που δεν θέλεις εσύ.
►Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου, που σε κάνει να νιώθεις πε
ρίεργα ή και να πονάς.
►Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι και να μην το πεις στους γο
νείς σου.

Ξεχώρισε το «δώρο» από τη  «δωροδοκία»:
Δώρο έιναι κάτι που σου δίνει κάποιος γιατί σε αγαπάει. Δωροδοκία 

είναι όταν κάποιος σου δίνει κάτι ή σε αφήνει να κάνεις κάτι και ζητά
ει αντάλλαγμα για αυτό. Για παράδειγμα: «Θα σου δώσω ένα γλυκό, αν 
βγάλεις τα ρούχα σου και ξαπλώσεις δίπλα μου».

Προστασία στο δρόμο:
ΟΦρόντισε να είσαι έξω με παρέες και απόφυγε να τριγυρνάς μόνος

σου.
ΟΜη μιλάς σε αγνώστους ή άτομα που δεν γνωρίζεις καλά. 
ΟΒάλε τις φωνές και τρέξε γρήγορα, αν κάποιος προσπαθή
σει να σε παρασύρει κάπου απόμερα ή να σε βάλει σε ένα αυ
τοκίνητο.
Ο Έ χε το νου σου να αρνηθείς, αν είσαι έξω και κάποιος σου 
προσφέρει χρήματα για να του κάνεις μια χάρη.
ΟΠρόσεχε στις δημόσιες τουαλέτες και πήγαινε με έναν φί
λο, αν αυτό είναι δυνατό. Βγες γρήγορα έξω αν σε πλησιάσει 
κάποιος.
Ο Έ χε πάντα χρήματα μαζί σου για να γυρίσεις στο σπίτι και 
μην ξοδεύεις ποτέ αυτά τα χρήματα.

Προστασία στο Διαδίκτυο:
ΟΡύθμισε την ασφάλεια του λογαριασμού σου (στο facebook, 
myspace, friendster κ.λπ.), ώστε να μπορούν μόνο οι «φίλοι» 
σου να δουν λεπτομέρειες του προφίλ σου.
ΟΜη δίνεις ποτέ και σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής 
σου.
©Χρησιμοποίησε μια φωτογραφία προφίλ που να μη δείχνει 
το πρόσωπό σου ή να εμφανίζει άλλες πληροφορίες για εσένα. 
ΟΜη δίνεις πληροφορίες για το σχολείο σου, το πού μένεις ή 
το τηλέφωνό σου.
ΟΜην κάνεις «φίλους» άτομα που δεν έχεις γνωρίσει προσω
πικά.
ΟΜη συναντάς άτομα που έχεις «γνωρίσει» στο Διαδίκτυο, 
χωρίς την παρουσία ενός από τους γονείς σου.
Ο Έ χε στο νου σου ότι οι άνθρωποι που γνωρίζεις στο Διαδί
κτυο μπορεί να λένε ψέματα για το ποιοι είναι.
Τι να κάνω σε περίπτωση που υποψιάζομαι ή έχω ενδείξεις ότι 
κάποιος ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκων;

Μπορείτε να απευθυνθείτε:
►στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυν
σης Ασφαλείας Αττικής - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ
τικής (ΓΑΔΑ): Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, 3ος όροφος, τηλ. 210 
6476370.
►στο Τμήμα Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης: Μοναστηριού 326, τηλ. 2310 388456, 2310 388457,
2310 388458.
►στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφαλείας των Νομών των υπό- <. 
λοιπών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής παρενόχλησης £ 
- παιδοφιλίας ή παιδικής πορνογραφίας μπορείτε να επικοί- · 
νωνείτε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην ειδι
κή τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012 (λειτουργεί όλο 
το 24ωρο) ή και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) 
στη διεύθυνση 11012(α hellenicpolice.gr. Οποιαδήποτε πληρο
φορία ή καταγγελία ελέγχεται από εξειδικευμένο αστυνομικό 
προσωπικό, προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί · 
η υπόθεση. ]



[  ΠΑΡΑΒA T I ΚΟΤΗΤΑ I
Του Υπαστυνόμου Β Δημητρίου Παν. Λούκου*
Διοικητή Α.Τ. Αγίου Κηρύκου-Σάμου

Η Οικογένεια και το Σχολείο
ως παράγοντες Q IIO T
της παραβατικότητας
τωνανηλίκων

Π ρότυπο Η θικής Α νάπτυξης Παιδιών 
[Στάδια]

1. Αρχικά Στάδια.
Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, η σκέψη, το συ

ναίσθημα και η συμπεριφορά αλληλεπιδρούν για  να 
δώσουν ένα γενικό πρότυπο ηθικής ανάπτυξης.

Αρχικά, τα μικρά παιδιά [ από γέννηση μέχρι 2ο 
ή 3ο χρόνο] αρχίζουν να μαθαίνουν από τους γονείς 
τους το σωστό και το λάθος.

Οι εν λόγω γονείς που μιλούν στα παιδιά τους απο
τελούν ένα μοντέλο επ ιθυμητής ηθικής συμπεριφο
ράς, ενισχύουν την καλή συμπεριφορά των παιδιών 
τους και χρησιμοποιούν ήπια τιμωρία εφόσον χρει
αστεί, κατευθύνοντας έτσι το πα ιδί προς μία θετική 
ηθική κατεύθυνση.
2. Το Στάδιο της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας
Η επόμενη φάση [από 2 έως 6 ετών] αντικατοπτρ ί

ζει την αυξανόμενη γνω στική ω ριμότητα του παιδι
ού και την αναπτυσσόμενη ικανότητά του να απο
φασίζει ποιο είναι το σωστό και ποιο λάθος.

Τώρα το παιδί αρχίζει να αλληλεπιδρά με πολλές 
φ ιγούρες κύρους, εκτός τω ν γονιώ ν του, από εκ
παιδευτικούς, δ ιευθυντές σχολείων, προπονητές, 
κ.λπ. που έχουν λογικές απαιτήσεις από αυτό.

Τα ανωτέρω άτομα εκπα ιδευτικοί κ.λ.π. αποκτούν 
μεγάλη σημασία στη ζωή του παιδιού.
3. Το Στάδιο της Μέσης Παιδικής Ηλικίας

Καθώς μπαίνουν τα παιδιά στο επόμενο στάδιο
[από 6 περίπου έως 11 ετών] αλληλεπιδρούν επίσης 
με τα αδέλφια τους, με τους συμμαθητές τους κα
τά τ ις  σχολικές δραστηριότητες και με τους φ ίλους 
τους στα παιχνίδια  και σε άλλες κοινω νικές εκδη
λώσεις.

Σ υναντούν την πραγματικότητα  των κανόνων, 
κανόνων που, δεν υπαγορεύονται από την γονεϊκή 
εντολή.

Ως αποτέλεσμα, μαθαίνουν για  τη διαμόρφωση και 
τη συμμόρφωση σε κανονισμούς καθώς και για  το τι 
συμβαίνει στα παιδιά που δεν συμμορφώνονται.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά λειτουργούν ως 
συμμετέχοντες σε παιχνίδια  και δραστηριότητες 
όπου πρέπει να υπακούουν στους κανόνες και ταυ
τόχρονα, ως μορφές εξουσίας όταν, κατά καιρούς, 
ορίζουν αυτά τα ίδια τους κανόνες.
4. Το Στάδιο της Εφηβείας 

Καθώς ωριμάζουν γύρω  στα 12 με 13, [η αρχή της 
εφηβείας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί], τα παι
διά μαθαίνουν να «ημερώνουν» εκείνες τ ις  παρορ
μητικές πράξεις τους που συγκρούονται με τους κα
νόνες και τους κανονισμούς της κοινω νίας τους.

Τα παιδιά πρέπει να αντιμετω πίζοντα ι ως σκε- 
πτόμενα όντα. Το παιδί, όπως ακριβώς και ο ενήλι
κας, θεωρείτε ότι διατηρεί περισσότερο ή λιγότερο 
συνεκτικές «θεωρίες» όχι μόνο σχετικά με τον κό
σμο αλλά και σχετικά με το μυαλό του και με τον 
τρόπο που αυτό λειτουργεί. Αυτές οι απλοϊκές θεω
ρίες ταυτίζονται με εκείνες τω ν γονέων και τω ν εκ
παιδευτικώ ν όχι μέσω της μίμησης, ούτε μέσω της 
διδασκαλίας, αλλά μέσω του διαλόγου, της συνεργα
σίας και της διαπραγμάτευσης.

Ο Ε κπαιδευτικός υιοθετώ ντας και αυτό το μο
ντέλο της Εκπαίδευσης, πρέπει να ασχολείται λ ί
γο περισσότερο με την  ερμηνεία και την  κατανόηση 
χω ρίς να αμελεί την  επίτευξη της γνώ σης τω ν γε
γονότων ή της επ ιτυχούς επίδοσης.

Τα γονίδια παρέχουν ένα σχέδιο δράσης που με- 
ταφέρεται στα κύτταρα, στους ιστούς και στα όρ-
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γανα του σώματος, επηρεάζοντας την εξέλιξη τόσο ευ
ρέως διαφορετικών χαρακτηριστικώ ν της ανάπτυξης 
όπως η ανάπτυξη του εγκεφάλου και η ιδιοσυγκρα
σία. Από την  άλλη πλευρά, τα πολύπλοκα και εμπλε
κόμενα στοιχεία του πλαισίου αναφοράς, που ποικί- 
λουν από την  οικογένεια στους φίλους, στα σχολεία 
και στην ευρύτερη κοινω νική σφαίρα, υφαίνουν ταυ
τόχρονα τα δ ίκτυα  της επιρροής τους.

Η σκέψη είναι φανερό ότι περιλαμβάνει τ ις  υψ ηλό
τερες νοητικές διαδικασίες: επίλυση προβλημάτων, 
λογικό συλλογισμό, δημιουργικότητα, δημιουργία εν
νοιών, μνήμη, ταξινόμηση κ.λπ.

Έ ν α  ιδιαίτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της σκέ
ψ ης των παιδιών είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Συγκρί- 
νοντας ένα βρέφος με ένα δίχρονο παιδί, ένα δίχρο
νο πα ιδί με έναν εξάχρονο και έναν εξάχρονο με έναν 
έφηβο, είναι εύκολο να εκτιμήσουμε το εύρος αυτών 
των αλλαγών.

Η Οικογένεια ως ο μεγαλύτερος φορέας στην 
κοινω νικοποίηση του παιδιού, όλες οι ο ικο
γένειες είναι δυναμικές και όχι στατικές

Σίγουρο είναι ότι για  τη μακροχρόνια ενότητα των 
γονέων χρειάζεται προσπάθεια, για  να υπάρξει «άθι
κτη» οικογένεια. Το ερώτημα είναι πως θα επ ιτευχθεί 
αυτό; Ξεκινώ ντας από μικρές, κοινές καθημερινές 
στιγμές, ανταλλαγή εμπειριών, συζήτηση για  μικρά 
και μεγάλα θέματα, που απασχολούν την οικογένεια. 
Αφιερώνουμε χρόνο και αγάπη σε πράματα που ξέ
ρουμε ότι είναι σημαντικά για  την σύντροφός μας και 
αποφεύγουμε άλλα, που ξέρουμε ότι την ενοχλούν. 
Φ ροντίζουμε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ που είναι η θεμέλια λίθος..

Τα παιδιά που παραμένουν σε «άθικτες» οικογένειες,

ή τα παιδιά με οικογενειακά προβλήματα π.χ. που 
βιώ νουν το θάνατο ενός γονιού, ή που αντιμετω 
πίζουν το διαζύγιο των γονιώ ν τους κ .λ.π  ΔΕΝ 
πρέπει να αλλάζει η ιδέα της γονεϊκής φ ροντί
δας, πρέπει να θωρακίζουν τα παιδιά, με ΑΥΤΟΕ- 
ΚΤΙΜΗΣΗ δομώντας τα, με τα κάτωθι στοιχεία 
που συμβάλλουν στην αίσθηση της αξίας που έχει 
το παιδί:
Α]Α ίσθηση φυσικής ασφάλειας. Τα παιδιά που ν ι
ώθουν ΣΩΜΑΤΙΚΑ ασφαλή δεν φοβούνται μήπως 
πληγω θούν, γεγονός που τα βοηθά να α ναπτύ
ξουν αισθήματα ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.
Β ] Αίσθηση συναισθηματικής σιγουριάς. Τα πα ι
διά που δεν υφ ίσταντα ι ταπείνωση ή σαρκασμό ν ι
ώθουν ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ασφαλή, που σημαί
νει ότι είναι πρόθυμα να ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΝ τους 
άλλους.
Γ I Αίσθηση Ταυτότητας. Τα παιδιά που γνω ρ ί
ζουν «ποια είναι» έχουν επ ιτύχει ένα βαθμό ΑΥ
ΤΟΓΝΩΣΙΑΣ που τους δίνει την ικανότητα να 
αναλάβουν την ευθύνη τω ν πράξεών τους και να 
έχουν καλές σχέσεις με τους άλλους.
Δ] Αίσθηση του ανήκειν. Τα παιδιά που είναι 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ από τους άλλους νιώ θουν άνετα 
να αναζητούν νέες σχέσεις και αρχίζουν να ανα
πτύσσουν αίσθηση ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και ΑΛΛΗ
ΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ.
Ε ]  Αίσθηση Επάρκειας. Τα παιδιά που έχουν 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να κάνουν 
ορισμένα πράγματα είναι ΠΡΟΘΥΜΑ να προσπα
θήσουν να μάθουν να κάνουν καινούργια  πράγ
ματα και επιμένουν έως ότου επ ιτύχουν.

Η ανησυχία για την Επάρκεια αρχίζει γύρω  στα 
7 με 8 χρόνια και υποδηλώνει ότι συμβαίνουν
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[  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ :

Το παιδί, όπως ακριβώς και ο ενήλικας, θεωρείτε ότι διατηρεί 
περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικός «θεωρίες» όχι μόνο σχετικά με τον κόσμο 
αλλά και σχετικά με το μυαλό του και με τον τρόπο που αυτό λειτουργεί ??

αναπτυξιακές αλλαγές στην αυτοεκτίμηση.
Είναι ενδιαφέρον ότι, πριν ακόμη ξεκινήσουν το 

σχολείο, τα παιδιά στα οποία υπάρχει σωστή γονεϊ- 
κή φροντίδα κατά κανόνα αισθάνονται καλά με τον 
εαυτό τους και π ιστεύουν ότι είναι σημαντικά.

Ωστόσο, καθώς αρχίζουν να αξιολογούν τον εαυ
τό τους σε ΣΥΓΚΡΙΣΗ με τους συμμαθητές τους, η 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους γίνετα ι πιο ρεα
λιστική. [ Εδώ έρχεται να παίξει πρωταρχικό ρόλο 
ο Εκπαιδευτικός].

“Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις 
κι από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου.

Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Κι επειδή οι 
αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνούμε 
πως υπάρχει μ ια  καλή παιδεία εκείνη που ελευθερώ
νει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφω
να με τον εαυτό του και μ ια  κακή παιδεία εκείνη που 
διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια  βιομηχα
νία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νε
όπλουτους της μάθησης, που έχουν την ίδια κίβδηλη 
ευγένεια μ ε τους νεόπλουτους του χρήματος.

Γ. Σεφέρης

Ιδιαίτερα οι Ε κπαιδευτικοί που εργάζο
νται με εφήβους:
►Να βοηθούν τους μαθητές να αποδεχτούν τ ις  σω
ματικές, σεξουαλικές και γνω στικές αλλαγές της 
Εφηβείας και να εστιάσουν σε σαφώς καθορισμέ
νους στόχους που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
καθήκον, η επίτευξη του οποίου θα βοηθήσει τους 
μαθητές να αναπτύξουν αυτο-έλεγχο και να απο
κτήσουν μια υ γ ιή  αίσθηση ταυτότητας.
► Οι Ε κπα ιδευτικο ί παίζουν βασικό ρόλο στη δ ι
εργασία αυτή, λόγω της καθημερινής επαφής τους 
με τους μαθητές. Στην πραγματικότητα, μπορεί να 
είναι οι πρώτοι που θα παρατηρήσουν αλλαγές στη 
συμπεριφορά, όπως αλλαγές της διάθεσης, ξεσπά
σματα οργής, μείωση της σχολικής επίδοσης, αίσθη
ση κόπωσης, παραβατικότητα, νέους φ ίλους που 
μπορεί να σηματοδοτούν επερχόμενα προβλήματα.
► Να διοργανώνονται σεμινάρια προς τους

Ε κπαιδευτικούς σε κάθε Νομό της Χώρας με θέμα:[ 
Πρόγραμμα παρέμβασης για  τους δ ιαταρακτικούς 
μαθητές].
► Να συμπεριλαμβάνουν, τον ηγετικό ρόλο του σχο
λείου, στην καθιέρωση του προγράμματος σε συνδυ
ασμό με τον σχολικό ψυχολόγο, κοινω νικό λειτουρ
γό, μόλις αρχίζει να εμφανίζεται η αντικο ινω νική  
συμπεριφορά του μαθητή, όσο νωρίτερα, τόσο κα
λύτερα.
►Τα προγράμματα να έχουν στόχο την καταπολέ
μηση της βίας, η χρήση ναρκω τικώ ν ουσιών, η κα
τανάλωση αλκοόλ , οι κλοπές κ.λπ.
►Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει Διδασκα
λία καθοριστικών προσωπικών, ακαδημαϊκών και 
κοινω νικώ ν δεξιοτήτων που χρειάζονται α υτο ί - οι 
σε κίνδυνο μαθητές για  να επ ιτύχουν το σχολείο.
► Κρίνεται αναγκαίο, ένα σύντομο πρόγραμμα εκ
παίδευσης για  τους γονείς, το οποίο δίνει έμφαση 
στη σημασία του να είναι ενήμεροι για  τ ις  δραστη
ριότητες των παιδιών και στην κατάλληλη εμπλο
κή των γονιώ ν στη ζωή τω ν παιδιώ ν τους καθώς 
και στην επιδέξια χρήση επαίνου και τω ν ανταμοι
βών [τονίζοντας τα θετικά], σε συνδυασμό με τη δί
καιη πειθαρχία.

Εφαρμόζοντας από τη μία, τη  σωστή γονεϊκή 
φροντίδα στο παιδί, σύμφωνα με τα προαναφερόμε- 
να και να αποβάλλει τα αρνητικά  της η οικογένεια 
όπως: την ασυδοσία, την υπερβολική πειθαρχία, 
την  άσκηση σωματικής βίας, την υπερπροστατευτι
κή διάθεση, την  υπερκατανάλωση υλικώ ν αγαθών, 
την σύγκριση του παιδιού τους με άλλα και από την 
άλλη ο ρόλος του σχολείου να  είναι οικοδομητικός 
θα υπάρξει σε μεγάλο ποσοστό αποτροπή τω ν ανηλί
κων από εγκληματική παραβατικότητα. ]

Βασική Πηγή: Stepheh Ν.Elliott, Thomaw R.Kratochwill 
Joan Littlefield Cook, John F. Travers 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία σελ. 149-155

*Τεταρτοετής Φοιτητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας-Τμήμα Νηπιαγωγών
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γ,αταΐώμβτο

BERETTA U.S.A. NANO
Ο πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

Ένα αστέρι γενήθηκε!

μ ίΠΛΝΛΠΛΣΜί

από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%

μόλις 860 ευρώ
(κέρδος 245 ευρώ)!

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

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

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

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

από 1.085 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%
μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 240 ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Px4 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 

Ε π ίσ η μης  Α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία ς  BERETTA HELLAS

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Ρχ4 STORM 9 mm χ 19 17+1 Μονή/Διττλή 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/Διττλή 125/4,9 61/2,4 28/1,1 95/3,7 84/3,3 410/14,5

BERETTA HELLAS ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013 
E-M ail: s a le s @ b e re tta .g r, In te rn e t S ite : w w w .b e re tta h e lla s .c o m

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

©BERETTA
500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.

mailto:sales@beretta.gr
http://www.berettahellas.com
http://www.facebook.com/BerettaHellas


[  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του Αστυνόμου Α Νικολάου Μορσουβανίδη*
Τ μηματάρχη Τ.Ε.Λ./Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

Η  Νανοτεχνολογία στην υπηρεσία 
της Εγκληματολογίας

1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α
Η εμφάνιση νέων και ασύμμετρων απειλών έχει αλλάξει 

σημαντικά το τοπίο ασφάλειας. Στην σημερινή εποχή το 
έγκλημα δεν έχει ούτε γεωγραφικά άρια, ούτε τεχνικούς 
περιορισμούς. Η εγκληματικότητα έχει επώδυνες συνέπει
ες στην λειτουργία της κοινωνίας. Το αυξανόμενο κόστος 
της ασφάλισης, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη του 
καθώς και το κόστος διερεύνησης και δίωξης του οργανω
μένου εγκλήματος συνεπάγονται σημαντικό βάρος για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρώπης. Αυτές 
οι δαπάνες μπορούν να μειωθούν μέσω της εφαρμογής της 
προηγμένης τεχνολογίας και ιδίως της Νανοτεχνολογίας.1

Οι Νανοτεχνολογίες έχουν ήδη εισχωρήσει σε κάθε τομέα 
της σύγχρονης πραγματικότητας. Επιδρούν στην παραγω
γή ενέργειας, την μετάδοση της πληροφορίας, την επικοι
νωνία, καθορίζουν την υγεία, την ποιότητα ζωής, την δι
αχείριση του περιβάλλοντος, την άμυνα και ασφάλεια. Το 
πρόθεμα “νάνο-” υποδηλώνει την επιστήμη και τεχνολογία 
της τάξης μεγέθους του νανομέτρου (10-9 του μέτρου), δια
στάσεις που αγγίζουν την μοριακή δομή της ύλης και απαι
τούν νέες πειραματικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις στη 
διαχείρισή τους. Με άλλα λόγια, τα νανούλικά πρέπει να με- 
γεθυνθούν πάνω από 10 εκατομμύρια φορές για να γίνουν 
αντιληπτά από το ανθρώπινο μάτι.

Η Νανοτεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης 
για την παροχή βοήθειας σε Εγκληματολογικές υπηρεσίες, 
όπου κρίσιμοι παράμετροι όπως ο περιορισμός του χρόνου 
και το άγνωστο μέγεθος του κινδύνου πρέπει να αντιμετω
πιστούν. Οι τομείς είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν την 
προστασία των πολιτών και του κράτους από το οργανωμέ
νο έγκλημα, την πρόληψη τρομοκρατικών πράξεων και την 
αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

γενείας με άλλα άτομα αποτελούν δύο από τα κύρια αντι
κείμενα της Εγκληματολογίας. Οι τεχνικές αυτές έχουν 
ωφελήσει αθώους ανθρώπους, οι οποίοι εσφαλμένα είχαν 
συσχετιστεί με την τέλεση εγκλημάτων. Πολυάριθμοι κα
τηγορούμενοι έχουν απαλλαχθεί από αβάσιμες κατηγορί
ες, χάρη στην αξιοποίηση της ανάλυσης του DNA

•Το 1984 ο Earl Washington καταδι
κάστηκε σε θάνατο για τον βιασμό και 
τη δολοφονία της Rebecca Williams.
To 1993 ύστερα από την αμφισβήτηση 
των αποδεικτικών στοιχείων η ποινή 
μειώθηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το 2000 
Ιατροδικαστές που συνεργάζονταν με 
τον οργανισμό Innocence Project χρη
σιμοποίησαν την ανάλυση STR και 
απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Washington ήταν 
αθώος. Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο πριν αφεθεί ελεύ
θερος το 2001, αφού πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή.3

2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ
Η Νανοτεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην εξιχνίαση 

ενός εγκλήματος με δύο τρόπους4:
►Πρώτον επιτρέπει την ανίχνευση και ανάλυση ιχνών 
και πειστηρίων, στην κλίμακα του νανομέτρου, αξιοποιώ- 
ντας πανίσχυρες τεχνικές φασματοσκοπίας και μικροσκο
πίας και
►Δεύτερον αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες της ύλης 
στην κλίμακα του νανομέτρου, προκειμένου να εντοπι
στούν και να καταστούν ορατά λανθάνοντα (αόρατα δια 
γυμνού οφθαλμού) ίχνη και πειστήρια εγκληματικής 
ενέργειας.

•Η  επίδραση της Νανοτεχνολογίας στην Εγκληματολογι-
κή Έρευνα.2

Η εφαρμοσμένη Εγκλη
ματολογία περιλαμβάνει 
αρκετούς υποτομείς όπως 
η τοξικολογία, η ανθρω
πολογία, η δακτυλοσκοπία 
κ.λπ. Η ταυτοποίηση προ
σώπων και οι σχέσεις συγ-

• Οι κυριότεροι τομείς επίδρασης της Νανοτεχνολογίας 
στην Εγκληματολογική Έρευνα είναι: 1,5

1 Ανίχνευση -  ανάλυ
ση εκρηκτικών, χημι
κών, ραδιενεργών και 
βιολογικών παραγό
ντων με φορητούς βιο- 
αισθητήρες.
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•2 . Ανίχνευση -  ανάλυση βιολογικών ιχνών στην σκηνή 
του εγκλήματος
►Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση μη ορατών βιολογικών 
ιχνών στον τόπο του εγκλήματος.
►Ταυτοποίηση της προέλευσης του βιολογικού υλικού (αί
μα, ιδρώτας, επιθηλιακά κύτταρα δέρματος κ.λπ). 
►Ταχύτερη επί τόπου ανάλυση πειστηρίων με την χρήση 
(ρορητών βιοαισθητήρων DNA -  Διακρίβωση γενετικού προ
φίλ δράστη εγκληματικής ενέργειας.
►Εντοπισμός βιολογικών ιχνών ακόμη και μετά την προ
σπάθεια καταστροφής τους.
►Αποφυγή συλλογής -  μεταφοράς -  επιμόλυνσης -  αλλοίω
σης ευαίσθητων βιολογικών πειστηρίων.
► Εξοικονόμηση πόρων (χρόνος απασχόλησης προσωπικού 
και κόστος αντιδραστηρίων των συμβατικών μεθόδων εξέ
τασης).

3. Ανίχνευση -  εξέταση (λανθανόντων) δακτυλικών αποτυ
πωμάτων
►Καλύτερη απεικόνιση αποτυπωμάτων με χρήση νανοσω
ματιδίων.
►Ταυτοποίηση ακόμη και επικαλυμμένων δακτυλικών απο
τυπωμάτων.
►Χρονικός προσδιορισμός εναπόθεσης διαφορετικών δακτυ
λικών αποτυπωμάτων -  αποσύνδεση υπόπτων από αβάσιμες 
κατηγορίες.
►Ανίχνευση αποτυπωμάτων ακόμη και σε υδάτινο περιβάλ
λον!

W im m m
•4. Ανίχνευση -  ταυτοποίηση 
ναρκωτικών και τοξικών ουσι
ών
5. Εκτίμηση χρόνου τραύματος/ 
θανάτου
►Μελέτη μορφολογίας -  ελα
στικών ιδιοτήτων ερυθρών αι
μοσφαιρίων με την πάροδο του 
χρόνου.
6. Συγκριτικές εξετάσεις -  σύν
δεση ιχνών και πειστηρίων μετα
ξύ υπόπτου/ων -  θύματος - σκηνής εγκλήματος.

7. Καταπολέμηση παραχάραξης
►Ενίσχυση χαρακτηριστικών ασφαλείας τραπεζογραμματί
ων, διαβατηρίων, πιστωτικών καρτών.
8. Ανίχνευση πλαστότητας εντύπων - αξιών και εμπορικών 
προϊόντων
► Προστασία ονομασίας προέλευσης - Περιορισμός απώλειας 
δασμών και φορολογικών εσόδων.
9. Ασφάλεια επικοινωνιών
► Συσκευές κβαντικής κρυπτογραφίας.

10. Εξέταση καταλοίπων πυροβολισμού - Gun Shot 
Residue (GSR)
► Ταυτοποίηση όπλου -  εγκληματικής ενέργειας.
► Διαχωρισμός αυτοκτονίας -  ανθρωποκτονίας.
► Προσδιορισμός χρόνου πυροδότησης.
► Προσδιορισμός απόστασης βολής.

3.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπάρχουν πολυάριθμες προκλήσεις για νανοτεχνολο- 

γικές εφαρμογές στον τομέα της ασφάλειας. Κάθε μια 
από τις νανοτεχνολογίες θα πρέπει να καταδείξει λει
τουργικά οφέλη με ελάχιστο κόστος πριν αποτελέσει 
προϊόν μαζικής παραγωγής. Η ολοκλήρωση των εφαρ
μογών της νανοτεχνολογίας στα υπάρχοντα συστήμα
τα για την παροχή ενισχυμένων λειτουργικών ικανοτή
των αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για 
την άμυνα και την εσωτερική ασφάλεια μιας χώρας. Η 
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται 
από τις νανοτεχνολογίες πρόκειται να αναβαθμίσει ου
σιαστικά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, παρέχο
ντας ανεκτίμητης αξίας υπηρεσίες στην ανθρωπότητα. 

Συμπερασματικά:
►Η Νανοτεχνολογία επηρεάζει και διαπερνά και τους 
τρεις πυλώνες λειτουργίας του Κράτους: Παιδεία, 
Υγεία, Ασφάλεια.
►Ειδικά στον τομέα της ασφάλειας η Νανοτεχνολογία 
μπορεί να προσφέρει προηγμένες και υψηλής τεχνολο
γίας υπηρεσίες στην Εγκληματολογική Έρευνα.
► Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί αρωγός και συμπαραστά
της προσφέροντας κίνητρα για εμβάθυνση στους τομείς

της Νανοτεχνολογίας, αξιοποιώντας πόρους 
και προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή. 
(Forensic Nanotechnology). ]
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
Του Δρ. Εμμανουήλ Γεωργιάδη
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

I την ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος 
[αποδεικτικών μέσων. Εξαίρεση από αυτό το γενι
κό κανόνα ως προς το παραδεκτό της μαρτυρικής 

ιόδειξης υπάρχει όταν βάση του εγκλήματος εί- 
rai κάποια ιδιωτική υποχρέωση Σαυτή την πε- 

Ιρίπτωση η απόδειξη της ιδιωτικής υποχρέωσης 
κρίνεται κατά τις διατάξεις του αστικού νόμου, ενώ για την από
δειξη της ίδιας της αξιόποινης πράξης επιτρέπεται κάθε αποδει
κτικό μέσο, (άρθρο 179 ΚΠ.Δ)

Οι δικαστές βέβαια δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν 
νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κα
τά την πεποίθησή τους ακολουθώντας τη φωνή της συνείδη
σής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που 
προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των 
πραγματικών γεγονότων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και 
την αξία των άλλων αποδείξεων. Αποδεικτικά μέσα, που έχουν 
αποδειχθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δε λαμβάνο- 
νται υπόψη για την κήρυξη της ενοχής, την επιβολή ποινής ή 
τη λήψη μέτρων καταναγκασμού, εκτός αν πρόκειται για κα
κουργήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης και 
εκδοθεί για το ζήτημα αυτό ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
δικαστηρίου.(Άρθρο 177. - αρχή της ηθικής απόδειξης).

Οι ενδείξεις είναι ένα από τα αποδεικτικά μέσα που προ- 
βλέπονται στον ΚΠ.Δ. Μιά ένδειξη για να καταστεί απόδει
ξη πρέπει να συνδυάζεται και συνεπικουρείται από άλλες εν
δείξεις και στοιχεία, κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένα που 
ν ’αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ εγκλήματος και αποτελέσμα
τος

Ό μω ς ιδιαίτερα στις μέρες μας η επιστημονική απόδειξη μέ
σω των ενδείξεων έχει μεγάλη σημασία, σε ορισμένες δε περι
πτώσεις υπερτερεί και αυτής της μαρτυρίας Δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε όμως και να μην αναφερθούμε στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών από περιπτώσεις 
αξιοποίησης της επιστημονικής απόδειξης με βάση τις ενδείξεις 
το οποίο είναι και ένα από τα σοβαρότερα δικαιϊκά προβλήμα
τα της σύγχρονης εποχής Είναι αυτό που δημιουργείταα από 
την αξίωση του πολιτισμού μας για σεβασμό της ζωής, της σω
ματικής ακεραιότητας, της ατομικής ελευθερίας και αξιοπρέπει
ας απέναντι στις εισβολές της σύγχρονης τεχνολογίας στον πιο 
στενό κύκλο της ατομικής του ζωής

Στην οξύτερη μορφή του το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται 
κατά την αντιπαραβολή των ιχνών προς τα αντίστοιχα στοιχεία 
του κατηγορουμένου, αλλ’ επίσης του θύματος και των μαρτύ
ρων, όταν αυτοί αρνούνται να την υποστούν. Έ τσι αν βρεθεί 
στον τόπο του εγκλήματος λ.χ. σταγόνα αίματος ή κηλίδα σπέρ
ματος ή τρίχα από γεννητικά όργανα, για την αξιοποίησή τους 
θα ήταν αναγκαίο να δώσει ο κατηγορούμενος αντίστοιχο δείγ

μα. Κάτι τέτοιο όμως στην πρώτη περίπτωση προϋποθέτει σωμα
τική κάκωση, ενώ στις άλλες δύο συνιστά τουλάχιστον προσβο
λή της προσωπικότητάς του. Η λύση που (ραίνεται ν ’ αποτελεί το 
χρυσό κανόνα στα παραπάνω προβλήματα διαγράφεται κατά τις 
εξής γενικές γραμμές. Είναι αναμφισβήτητο ότι τα αγαθά τα οποία 
μνημονεύονται, πρέπει να προστατεύονται από μέρους του νομο- 
θέτη. Τούτο σαν γενική αρχή διακηρύσσεται από την Οικουμε
νική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και από 
τα Συντάγματα πολλών κρατών. Είναι όμως εξίσου αναντίρρη
τος και η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης προστασίας της ζω
ή ς  της προσωπικής ελευθερίας κ.λπ. του ατόμου θύματος. Η ικα
νοποίηση συνεπώς της πρώτης ανάγκης δεν πρέπει να αποκλείει 
εντελώς την ικανοποίηση της δεύτερης αλλ’ όμως ούτε είναι επι
τρεπτό ο τελευταίος αυτός σκοπός να δικαιολογεί οποιοδήποτε μέ
τρο για την ικανοποίησή του.

Μ’ αυτόν το γνώμονα πρέπει να αποκλείονται οι σοβαρές προ
σβολές των προαναφερθέντων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Από το σημείο αυτό και πέρα το θέμα πρέπει να τοποθετείται πε
ρίπου ως εξής: Κανόνα θ’ αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων 
αυτών και εξαίρεση η παραβίασή τους.

Δημιουργείται όμως το πρόβλημα με ποια κριτήρια θα επι
τρέπονται οι εξαιρέσεις. Είναι εύλογο ότι η απάντηση θα εξαρτη- 
θεί από τις κρατούσες αντιλήψεις σε κάθε χώρα. Από θεωρητική 
άποψη, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η προσβολή των δικαιωμάτων 
μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν το συμφέρον που θα ικανοποιη
θεί είναι πολύ σημαντικό, ενώ η προσβολή σχετικά ασήμαντη. Η 
κάθε περίπτωση δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως αν επρό- 
κειτο για κατάσταση (κοινωνικής) ανάγκης ή νομικής (κοινωνι
κής) άμυνας αλλά με πολύ συντηρητική υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αξιολόγηση της αξίας των συγκρουόμενων αγαθών, 
τόσο, ώστε η άσκηση του δικαιώματος να μην καθίσταται κατα
χρηστική (άρθρο 25 § 2 και 3 του Συντάγματος). Με βάση αυτόν 
τον κανόνα, οι μέθοδοι που συνεπάγονται προσβολή της σωματι
κής ακεραιότητας ή και την τιμή, πρέπει να κρίνονται επιτρεπτές 
αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την επιστημονική τους αξία και 
ταυτόχρονα είναι ικανές να οδηγήσουν σε βέβαια συμπεράσματα, 
ενώ από την άλλη μεριά, η προσβολή που προκαλείται από την 
εφαρμογή του είναι σημαντικά κατώτερη. Κάτω από αυτό το πρί
σμα δικαιολογείται η λήψη δείγματος αίματος για εξέτασή του, η 
αφαίρεση τριχών για αντιπαραβολή τους η λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων κ.λπ.

Φυσικά, rival διαφορετικό το θέμα αν πρέπει σε κάθε περί
πτωση να υπάρχει ή όχι δικαστική πράξη που να επιτρέπει μια τέ
τοια ενέργεια. Αυτό βέβαια είναι θέμα αντιλήψεων που επικρα
τούν σε κάθε χώρα. Όπου όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
συνταγματικά κατοχυρωμένα, μια τέτοια πράξη δεν μπορεί παρά 
να θεωρείται απαραίτητη. ]
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη 

• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

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

2 0 0 9
A M E R IC A N  R IFLE M A N  

H A N D G U N  OF TH E YEAR 
XD M

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

SPR IN G FIELD  A R M O R V '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



( /  Ι.Ο.ΑΣ. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας , β
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Πάνός MoWSW?

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
& ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
“ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”

«Ελληνικό Ινστιτούτο Έ ρευνας και Εκπαίδευ
σης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μεί
ωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» 
συστάθηκε στις 12 Μαίου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκο
πικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εται
ρεία και φυσικά πρόσωπα.

Κ ύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη 
και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προ
άγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή,

τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύ
οντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τρο
χαίων ατυχημάτων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και 
προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα 
ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην 
ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτι
κών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, 
οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημά
των, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.

Η Πρόεδρος χου Ι.Ο.ΑΣ.
Βασιλική Γ. Δανέλλη -  Μυλωνά BA, MBA
Η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά έχει σπουδάσει Οικονομικά, Δι

οίκηση Επιχειρήσεων & Marketing Management Υπηρεσιών και 
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε Marketing Management 
Υπηρεσιών Δικτύων Νέας Τεχνολογίας & Εφαρμογών Τηλεματι
κής.

Εργάστηκε στον ΟΤΕ από το 1979 έως το 2009. Το 1996, ως Δι
ευθύντρια του Έργου Ανάπτυξης-Αξιοποίησης ISDN, ανέλαβε το 
συντονισμό των Υπηρεσιών του ΟΤΕ για το σχεδίασμά και την 
υλοποίήση της επέκτασης του ISDN πανελλαδικά.

Διατέλεσε Προϊσταμένη Υπηρεσιών & Προϊόντων Προστιθέμενης 
Αξίας και Διευθύντρια του Έ ργου Εφαρμογών Τηλεματικής και Νέ
ων Υπηρεσιών του ΟΤΕ.

Το 1995 ως πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού IMIMG για την 
υλοποίηση και προώθηση του MOU του ISDN, ηγήθηκε των ομολό
γων της από 32 Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς σε 28 χώρες και 
είχε ουσιαστική συμβολή στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Προτύ
που Euro-ISDN διεθνώς.

Η κα Δανέλλη-Μυλωνά έχει εκπροσωπήσει τον ΟΤΕ σε Ευρωπαϊ-
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Α ιτία  γ ια  τη ν  ίδρυ σ η  του Ινστιτούτου είναι το γεγο
νός ότι ε'χουμε τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχή
ματα στην Ευρώπη τα οποία αποτελούν και την πρώτη 
αιτία θανάτου για τους νέους μας στην Ελλάδα.

Αφορμή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πά
νου Μυλωνά ενός νέου, με εξαίρετο ήθος, τεταρτοετή 
φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπη
γών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και συ
ντάκτη του ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου που έχα
σε τη ζωή του σε ηλικία 22 ετών σε τροχαίο ατύχημα το 
μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2004 ενώ πήγαινε να παρα
κολουθήσει τα μαθήματά του στην Πάτρα. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του που με από
φαση της συγκλήτου, έχει καθιερώσει υποτροφία στη 
μνήμη του, «υπήρξε φοιτητής εξαίρετου ήθους, πολλά 
υποσχόμενος στο χώρο της τεχνολογίας και της δημο
σιογραφίας, ιδιαίτερων ικανοτήτων, με πολλαπλά ενδι
αφέροντα και η απώλεια του απετέλεσε πλήγμα για την 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα».

«Στόχος του Ινστιτούτου είναι η ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η ενεργοποίηση 
όλων των δυνάμεων του ιδιωτικού αλλά και του δημό
σιου τομέα για να πάψει επιτέλους η χώρα μας να έχει 
τη θλιβερή πρωτιά σε θανάτους από τροχαία ατυχήμα
τα στην Ευρώπη των οποίων, σύμφωνα με τις στατιστι
κές, τα περισσότερα θύματα είναι νέοι άνθρωποι», δή
λωσε το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου με την ανάληψη των δραστηριοτήτων 
του. Και σήμερα, επτά χρόνια μετά, το Ινστιτούτο εξα

κολουθεί στον ίδιο στόχο του να ενεργοποιήσει πολί
τες και πολιτεία για το κρίσιμο θέμα της Οδικής Ασφά
λειας.

Ας σημάνει ο άδικος χαμός ενός νέου με αξίες, με σε
βασμό στον άνθρωπο και αγάπη για τη ζωή, την έναρξη 
της ενεργού συμμετοχής. Ας γίνει η απώλεια του Πά
νου αφορμή για λιγότερους θανάτους στους δρόμους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
Από τα τέλη του 2007, το Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» 

προχώρησε στη δημιουργία ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥ
ΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ για την οδική ασφάλεια.

Αφορμή για αυτή την ενέργεια αποτέλεσε η ευγενι
κή προσφορά από την ομάδα του MSFREE.GR για τη 
δωρεάν χρήση από το Ινστιτούτο του PIN PROJECT 
(περισσότερες πληροφορίες για το Pin Project, επισκε- 
φθείτε την ιστοσελίδα www.msfree.gr/pin/index.htm)

Γιατί να γίνω εθελοντής;
Καλούμε όσους αισθάνονται ενεργοί πολίτες και θέ

λουν να συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων να γίνουν εθελοντές στο Δίκτυο του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς», με σκοπό τη(ν):

► Ενεργοποίησή τους ως πολιτών -  Αντιτίθενται έτσι 
στη γενικότερη απάθεια της εποχής μας

►Παροχή βοήθειας στη μείωση των τροχαίων ατυχη
μάτων

► Βελτίωση της εικόνας των δρόμων του τόπου τους
► Δημιουργία κοινωνικών δεσμών με άτομα που έχουν 

κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς ]

κούς Οργανισμούς (CEPT-CAC/BUS -SDI, ETSI-NA1, ITU-SG1) 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει κάνει διαλέξεις, σεμινάρια 
και δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενεργή συμ
μετοχή σε διοργανώσεις Οργανισμών (Ε.Ε., E A T A , IEEE, The 
Economist, Euronem, Σ.Ε.Π.Ε. κ.α.) και έχει διδακτική εμπειρία 
στον τομέα των υπηρεσιών και δικτύων νέας τεχνολογίας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό (Οικονομικά Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΟΤΕ Academy, ΤΕΙ Πειραιά και Πατρών, Donau Universitat 
Austria κ.α.)

Η Β. Δανελλη-Μυλωνά από τις 12 Μαϊου 2005 είναι Πρόε
δρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για 
την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων 
Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Για την προσφορά της και το έργο του Ινστιτούτου, έχει τιμη

θεί από τη σουηδική Κυβέρνηση (Tylosand 2007), από την Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με το βραβείο Πρόληψης (Μέ
γαρο Μουσικής 2009), από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την 
Ελληνική Αστυνομία και άλλους φορείς. Συμμετέχει στο Εθνικό 
Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο και 
αποτελεί ενεργό Μέλος του ETSC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφά
λειας Μεταφορών) ενώ σήμερα το Ινστιτούτο αποτελεί συμβου
λευτικό Όργανο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC Consultative Status).

Αναγνωρίζοντας τους κόπους και το έργο της, ο Σύνδεσμος 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας βράβευσε το 2011 την Πρόεδρο 
του ΙΟΑΣ με το «Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Γι- 
ωτοπούλου-Μαραγκοπούλου», ενώ την ίδια χρονιά επελέγη από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να τιμηθεί με τη διάκρι
ση του Ευρωπαίου Πολίτη (European Citizen’s Award).
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Συνέντευξη με τον K u r t  B o d ew ig
πρώην Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών και 
Υποδομών και Πρόεδρο από το 2007 της γερμανικής 
οργάνωσης (verkehrs wacht +) για την οδική ασφάλεια

«Αστυνομική Ανασκόπηση»: Ποιος είναι ο λόγος της 
επίσκεψης σας στην Ελλάδα;

Kurt Bodewig: Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το «Ελληνι
κό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσές για τψ  Οδική Ασφά
λεια και την Πρόληψη & Μείαχτη τωτν τροχαίων ατυχημάτων 
“Πάνος Μυλωνάς”». Συνεργαζόμαστε για την προαγωγή της 
οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στην Ελ
λάδα βέβαια.

-  Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς αναπτύσσεται η 
συνεργασία;

- Μέσα από τις επισκέψεις αυτές και τις συναντήσεις μας στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία βλέπουμε τις πρακτικές που εφαρ
μόζονται και επιλέγουμε τις πλέον θετικές που μπορούμε να 
αναπτύξουμε για την οδική ασφάλεια, αλλέι και το πλάνο συ
νεργασίας μας. Είμαστε, μαζί με την κα Μυλωνά στην επιτρο
πή διοίκησης του ευρωπαϊκού προγράμματος avenue, ερευνώ
ντας για τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη.

-  Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της οδι
κής ασφάλειας;

- Ναι, βέβαια και ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος και η εργα
σία του Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς». Στη Γερμανία βέβαια 
έχουμε προχωρήσει πολύ. Έχουμε μια μεγάλη παράδοση, εδώ 
χρειάζεται ακόμα πολύς δρόμος. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ 
καλή ευκαιρία για τη χώρα σας η εξαιρετικές από κάθε άπο
ψη δραστηριότητες του Ινστιτούτο για την οδική ασφάλεια και 
κυρίως για τους νέους. Πιστεύω αυτό που θα φέρει πολύ κα
λά αποτελέσματα είναι η ευρύτερη συνεργασία μας με την τρο
χαία. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε και καλύτερα απο
τελέσματα.

-  Πως βλέπεται το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε σχέση με την οδική ασφάλεια

- Στην προηγούμενη επίσκεψή μου που συναντήσαμε και την

ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αυτό ακριβώς είχαμε συζη
τήσει ό,τι δηλαδή ο έλεγχος της Αστυνομίας παίζει πολύ μεγά
λο ρόλο αλλά είναι επίσης σημαντικός παράγοντας να υπάρξει 
διάλογος και ενημέρωση με τους νέους ανθρώπους για να κα
τανοήσουνε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Άρα χρειάζεται συνεχής ενημέρωση. Στη Γερμανία είμαστε 
πολύ τυχεροί γιατί στον οργανισμό μας έχουμε πολλά στελέχη 
της Γερμανικής Αστυνομίας ως μέλη, εν ενεργεία και εν απο
στρατεία, και έτσι συνεργαζόμαστε στενά και αυτό μας βοηθά
ει πάρα πολύ.

-  Πως βλεπετε το ποδήλατο;
- Διαπιστώνω ότι στην Ελλάδα αρχίζει να δημιουργείται μια 

ποδηλατική παιδεία. Και φυσικά το ποδήλατο έχει μέλλον στη 
Ευρώπη. Αυτό είναι που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στη 
Γερμανία αφορά στη συνεργασία και ενημέρωση τταν οδηγών 
αυτοκινήτων και των ποδηλατιστών έτσι ώστε ο ένας να σέβε
ται τον άλλο στο δρόμο και να είναι προσεκτικοί για την ασφα
λή συνύπαρξή τους στο δρόμο. Η  ασφαλής συνύπαρξη των οδη
γών όλων των οχημάτων στους δρόμους μας απασχολεί και τα 
συζητάμε με το AVENUE PROJECT. Έχουμε ένα ειδικό πρό
γραμμα για το ποδήλατο το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εί
ναι σε πλήρη ανάπτυξη και υπάρχουν σημαντικά και ουσιώδη 
αποτελέσματα και μας μεταφέρουν τεχνογνωσία.

-  Ποια η άποψη σας για τον Ελληνα οδηγό;
- Οι Έλληνες οδηγοί στην Ελλάδα οδηγούν τρελά. Στη Γερ

μανία οι ίδιοι οδηγοί είναι οι καλύτεροι οδηγοί. Τα τελευταία 
τρία χρόνια στη Γερμανία χάνουν τη άδεια τους και το να έχεις 
την άδεια οδήγησης είναι σημαντικό και το έχουν κατανοήσει 
και είναι κάτι που το παίρνουν σοβαρά υπόψη τους. Είναι οι 
ίδιοι τρελοί οδηγοί αλλά σκέφτονται ότι στη Γερμανία θα χά
σουν την άδεια τους και έτσι δεν το κάνουν. Έχει μεγάλη ση
μασία να υπάρχουν νόμοι και να εφαρμόζονται όσο σκληροί κι 
αν είναι.
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

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

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

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

γιλέκα BSST.
Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 

κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.
Αν ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 

προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 

προβλέπεται βάσει NIJ.
Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για

αναχαίτιση μολύβδινων βολίδων επικαλλυμένων με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
εξ' ολοκλήρου ατσάλινων βολίδων 9x18 Makarov και ορειχάλκινων 

βολίδων Action 4 Ruag και QD-PEP Men.
, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 

κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 

βύθιση κατα 15 χιλιοστά.
, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο 

εύκαμπτα, ελαφρύτερα και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην 

παγκόσμια αγορά.
, ό,τι κατασκευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώστε να καλύπτουν 
ακριβώς οποιονδήποτε σωματότυπο, διαφορετικά για άντρες και 
διαφορετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το 

μέγεθος.
, ό,τι οι φορείς είναι απολύτως

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

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

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

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

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την 

αντιβαλλιστική τους ικανότητα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 € 

για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.

Τ Ω Ρ Α  Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν

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

Αποκλειστική εισαγωγή Ε 2 3  - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ ,  Τ Ρ Ι Α Ι Ν Η Σ  1 4 ,  Α Ρ Τ Ε Μ Η  
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ,  Τ Η Λ  /  F A X : 2 2 9 4 0  8 3 1 4 4

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

Μπαλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4, 210 3217493 
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------------------------------- y S | ------------------------
Της Υπαστυνόμου Β’ Ισ ίδω ρος Γεροντιώ του *

Σκέψεις για τον εκσυγχρονισμό
της Ελληνικής Αστυνομίας

Η αναγκαιότητα εξέλιξης του Σώματος της
Αστυνομίας μέσα σε μια κοινωνία όπου οι συντελούμενες αλλα
γές στο κοινωνικό-οικονομικό-εργασιακό περιβάλλον, η αλμα
τώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κατάργηση των συνόρων, 
η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποί
ηση της οικονομίας συνδέονται με αλλαγές στις αξίες, στη νοο
τροπία, στις στάσεις και στις αντιλήψεις όπως αυτά; καταγρά
φονται ιδιαίτερα στη νέα γενιά, καθιστά απαραίτητο οσοδήποτε 
άλλοτε τον εκσυγχρονισμό της και πολύ περισσότερο την αλλα
γή νοοτροπίας με θεμέλιο πάντοτε τα ανώτερα ιδανικά και τις 
ηθικές άξιες που αναδύονται μέσα από το πέρασμα των χρόνων. 
Το έργο της αστυνομίας επιτελείται μέσα σε ένα πλαίσιο συνε
χών κοινωνικών μεταβολών και εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Αστυνομία οφείλει να αναπροσαρμόζει τις μεθόδους αστυνόμευ
σης, να επανεξετάζει τις λειτουργικά; της δυνατότητες να επα
ναπροσδιορίζει το ρόλο της και να εκσυγχρονίζεται ως Σώμα και 
ως θεσμός Τα περιθώρια βελτίωσης και ανάδειξης της κοινωνι
κής προσφοράς της αστυνομίας και της συμβολής της στην εύ
ρυθμη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών και χου δημοκρα
τικού πολιτεύματος είναι τεράστια. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στενή και σε καθη
μερινή βάση συνεργασία αστυνομικού και πολίτη μέσα από την 
ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η επίτευξη των στόχων ενός ανθρώπινου οργανισμού, όπως 
είναι η Ελληνική Αστυνομία, θα συμπεριλάβει ένα μεγάλο αριθ
μό δραστηριοτήτων, οι οποίες αλληλοσυνδέονται, προκειμένου 
να διαμορφώσουν ένα σύστημα τέτοιο, που οι αλλαγές στη μορ
φή των δραστηριοτήτων σ’ ένα μέρος του συστήματος θα δώ
σουν το έναυσμα για σχετικές αλλαγές στα άλλα μέρη του. Δεν 
υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος οργάνωσης στην Ελληνική 
Αστυνομία από το να προσαρμόζει και να εξελίσσει συνεχώς την 
οργάνωσή της έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των μετα
βαλλόμενων περιστάσεων. Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας είναι αναγκαίο να γίνει πιο εύκαμπτη, πιο ευέλικτη στους 
στόχους και τις δραστηριότητές της μέσα από μια συνολική ανα
θεώρηση του τρόπου σκέψης του αστυνομικού προσωπικού. 
Ο βαθμός στον οποίο τέτοιου είδους αλλαγές θεωρούνται εξε
λικτικές ή επαναστατικές θα εξαρτηθεί από την διοίκηση των 
ανθρώπων ως ατόμων και ως μελών και γ ί  αυτό θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι η πρόβλεψη του μέλλοντος περιορίζεται από την 
κατανόηση του παρόντος.

Πολύμορφα αστυνομικά προβλήματα, νέες-σύνθετες μορφές 
εγκληματικότητας τρομοκρατία, επαχθή εγκλήματα κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη για αναπροσαρμογή της οργάνωσης της 
Αστυνομίας με τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων και τεχνικών 
μέσων, τη συνεχή μόρφωση, επιμόρφωση, εκπαίδευση και με

τεκπαίδευση του προσωπικού της αλλά και τη διαρκή βελτίωση 
των διαδικασιών μέσα από την αλλαγή του τρόπου σκέψης και 
αντίληψης των πραγμάτων. Έχοντας βαθιά επίγνωση της απο
στολής της Αστυνομίας προς την πατρίδα, την κοινωνία και τον 
πολίτη, προβάλλει έντονα η ανάγκη όχι μόνο για ποιοτική και 
ουσιαστική εκπαίδευση των αστυνομικών αλλά πολύ περισσότε
ρο για την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας σε αυτούς που απο
σκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και 
ηθικών χαρακτήρων, ικανών και δυνατών να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τα ποικίλα αστυνομικά προβλήματα και ταυτό
χρονα να αποτελόσουν τον αρωγό και συμπαραστάτη των μεμο
νωμένων πολιτών που καταφεύγουν στη βοήθεια τους Μόνο η 
ολοκληρωμένη παιδεία των αστυνομικών μπορεί να θεμελιώσει 
την ιδεώδη Αστυνομία που αρμόζει σε μια ευνομούμενη και δη
μοκρατική κοινωνία.

Η σπουδαιότητα της έννομης τάξης ως στοιχείου άρρηκτα 
συνδεδεμένου με τον δημόσιο βίο και την εύρυθμη κοινωνική 
διαβίωση των πολιτών, είχε επισημανθεί από κορυφαίες προσω
πικότητες της ελληνικής διανόησης Ο διδάσκαλος του Μεγά
λου Αλέξανδρου, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης διδάσκει ότι «Των 
μεν γαρ αναγκαίων αρχών χωρίς αδύνατον είναι την πόλιν, των 
δε προς ευταξίαν και κόσμον αδύνατον οικείσθαι καλώς». Δηλα
δή, « η θέσπιση κανόνων δικαίου και η ύπαρξη εντεταλμένων 
αρχών για την εφαρμογή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση των πολιτών». Ο 
αστυνομικός θεσμός συμπορεύεται με την πολιτειακή οργάνωση 
της σύγχρονης κοινωνίας και η αποτελεσματική λειτουργία του 
συμβάλλει στην εδραίωση της κοινωνικής πολιτιστικής και οι
κονομικής ανάπτυξης της χώρας

Στο επίπεδο της Αστυνομίας ο εκσυγχρονισμός θα πρέπει 
να αποτελεί καθημερινό βίωμα του κάθε αστυνομικού, που στη
ρίζεται στον απόλυτο σεβασμό της διαφορετικότητας, της αντί
θετης άποψης και τις αρχές του δημοκρατικού διαλόγου. Η εκ
συγχρονισμένη Αστυνομία χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο 
του πνευματικού επιπέδου, συνεχή αναζωογόνηση της πνευμα
τικής δημιουργίας και καθοδηγείται από ένα πραγματικό πνεύ
μα συλλογικότητας. Είναι τελικά ο εκσυγχρονισμός στάση ζω
ής, που οδηγεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου στην σύγχρονη 
κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η έννοια της βελτίωσης 
της Αστυνομίας που υποδηλώνει την αλλαγή προς το καλύτε
ρο, προκειμένου να επιτευχθεί εν τέλει η αναβάθμιση, δηλαδή 
η άνοδος της ποιοτικής στάθμης του συνόλου της Αστυνομί
ας. Η Αστυνομία λοιπόν, οφείλει να μελετά προσεκτικά τα εκά- 
στοτε κοινωνικά δεδομένα και να ενσωματώνει τις όποιες αλλα
γές απαιτούνται στις οργανωτικές και διοικητικές δομές της με 
απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς
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“ 'Ορος απαραίτητος για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίω ση της λειτουργίας 
της Ε λληνικής Αστυνομίας δεν είναι μόνο η υλικοτεχνική αναβάθμιση, α Ι\α  
και η αλλαγή νοοτροπίας και η καλλιέργεια ανώτερων ιδανικώ ν"

ιον πολίτη και το κοινωνικά σύνολο γενικότερα.
Οι κοινωνικές προκλήσεις και οι συνέπειες της παγκοσμιοποίη

σης, η εξέλιξη της εγκληματικότητας, ταυτόχρονα με την ιλιγγιώ- 
δη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έχουν δημιουργήσει μια εντελώς 
νέα κοινωνική πραγματικότητα, με δεδομένα που θέτουν υπό αμφι
σβήτηση τις παραδοσιακές αρχές, αντιλήψεις και αξίες της κοινω
νίας, αλλά και τον ίδιο τον παραδοσιακό ρόλο του αστυνομικού και 
κατ’ επέκταση την ίδια την αποστολή της Αστυνομίας. Καθίσταται, 
συνεπώς, επιτακτικό να γίνονται οι αναγκαίες τομές, όταν η πορεία 
των πραγμάτων το επιβάλλει. Κοινός παρονομαστής της προσαρμο
γής και της δημιουργίας των εξελίξεων είναι η αλλαγή.

Η ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των αστυνομικών, εί
ναι αναγκαία προϋπόθεση για την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και 
για την επιτυχία της αποστολής τους. Αυτό που χρειάζεται είναι 
η άνοδος της πνευματικής στάθμης των σύγχρονων αστυνομικών 
και η καλλιέργεια της αρετής. Η παιδεία είναι μονόδρομος. Ο άν
θρωπος, βέβαια, δεν είναι ποτέ δυνατόν να αποκτήσει την αρετή, 
αλλά μπορεί να την προσεγγίσει και να την βιώσει. Ουσιαστικά δη
λαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρετή είναι μια συνειδητή, δυ
ναμική κατάσταση του πνεύματος και της ψυχής του ανθρώπου, 
κατά την όποια ο ίδιος προσπαθεί να γνωρίσει τι είναι «καλόν» και 
παράλληλα να το θέσει σε εφαρμογή. Είναι μια μύχια κατάσταση 
της ψυχής, κατά την οποία η γνώση και τα συναισθήματα λειτουρ
γούν παράλληλα.

Ο άνθρωπος, ο καλλιεργημένος όχι μόνο πνευματικά αλλά και 
ψυχικά, ο ανθρωπιστής, ο ευαισθητοποιημένος, ο ψυχικά εύκα
μπτος, με ηθικές σταθερές αρχές, ο δημοκρατικός και ευαισθητοποι
ημένος στα κοινωνικά προβλήματα έχει υπερατομική συνείδηση 
και αγωνίζεται για το κοινό καλό. Ο άνθρωπος με το ανοιχτό μυαλό 
που έχει οξεία κρίση και προβληματισμούς, δεν είναι μόνο δέκτης 
αλλά και πομπός αξιών και ιδεών. Τέτοιας ποιότητας ανθρώπους δι- 
απλάθει η παιδεία. Τέτοιας ποιότητας αστυνομικούς έχει ανάγκη η 
κοινωνία μας. Η παιδεία δεν σταματά στα θρανία, αλλά συνεχίζεται 
και περά από αυτά. Κοινωνίες χωρίς παιδεία λιμνάζουν στην αδρά
νεια και την στασιμότητα Ο όρος «Αστυνομία» περικλείει μια κοι
νωνική εμπειρία, που αποκτήθηκε ύστερα από μακροχρόνιες προ
σπάθειες. Αυτό συνέβη χάρη στην αποστολή της Αστυνομίας, που 
θέλει τον αστυνομικό αρωγό και πιστό συμπαραστάτη των πολι
τών, ανεξάρτητα εάν αυτοί είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Μέσα σε αυτό 
το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο διαγράφεται όλο το μεγαλείο του έρ
γου της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Οι ακατάλυ
τες ηθικές και κοινωνικές αξίες διακυβεύονται. Οι σύγχρονες κοι
νωνίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά μιας μεταβατικής κατά
στασης που φαίνεται ότι θα καταλήξει στην υιοθέτηση νέων αξιών, 
νέων υποδειγμάτων ανθρώπινης δράσης και επικοινωνίας. Το κα
λύτερο ή το χειρότερο επαφίεται στην κρίση του καθενός. Ο ρόλος, 
όμως, της Αστυνομίας στην αποκατάσταση της ισορροπίας θα είναι 
πάντοτε καθοριστικής σημασίας.

Ο καθένας μπορεί να έχει παράπονα από την συμπεριφορά 
των αστυνομικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
ρίξουμε στην πυρά όλη την Αστυνομία, όπως δεν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για οποιονδήποτε άλλο επαγγελ
ματικό κλάδο με τη μορφή του ισοπεδωτικού αφορισμού, εξ 
αιτίας μεμονωμένης κακής συμπεριφοράς ορισμένων μελών 
του. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι αποτελούν κι αυτοί κομμάτι 
της κοινωνίας, με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά 
προτερήματα και ελαττώματα που την διακρίνουν.' Εχουν να 
επιτελέσουν έναν ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο, λειτουργηματικού 
χαρακτήρα και σπουδαίο, καθώς αφορά στην φύλαξη και την 
ασφάλεια όλων των πολιτών. Ας μην λησμονούμε ότι η αν
θρώπινη φύση είναι ατελής και γι’ αυτό δεν αναζητούμε την 
τελειότητα. Σίγουρα όμως στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφο
ράς πρέπει να υφίστανται και να τηρούνται απαρέγκλιτα. Κά
θε αυθαιρεσία θα πρέπει να μη μένει ασύδοτη και να τιμωρεί
ται ανάλογα με την βαρύτητά της. Επιβάλλεται να συμβαίνει 
το ίδιο σ’ όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, με όσους αυ
θαιρετούν και παραβατούν. Το καθεστώς της ασυδοσίας ενι- 
σχύεται περισσότερο με την ατιμωρησία καθώς η ανοχή κα
ταλήγει να γίνεται συνενοχή.

'Οταν λοιπόν όλοι φθάσουμε στο σημείο να αντιληφθοό- 
με και να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούμε ένα τμήμα της 
κοινωνίας, με διακριτό και ξεχωριστό ρόλο, ότι όλοι αποτελού
με συνεχόμενο κρίκο μιας ανθρώπινης αλυσίδας και άρα κρί
κοι αλληλεξάρτησης, ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης 
και αξιοπρέπειας είναι όρος απαρέγκλιτος για την κοινωνική 
συνοχή και ειρήνη, τότε η πορεία της κοινωνίας μας θα είναι 
διαφορετική, σίγουρα προς το καλύτερο. Ούτως εχόντων των 
πραγμάτων και αν κατορθώσουμε να θεραπευτούμε από «παι
δικές ασθένειες», που δυστυχούς μας ακολουθούν και μας τα
λανίζουν στις προσωπικές μας συμπερκρορές, θα έχουμε προ
χωρήσει ένα βήμα υψηλότερα. Διαχρονικά το σχολείο και το 
οικογενειακό περιβοίλλον διαδραμάτιζαν ουσιαστικό ρόλο στη 
διαμόρορωση της προσωπικότητάς μας, στην ενδυνάμωση του 
χαρακτήρα μας και χάραζαν δρόμους στην πορεία της ζωής 
μας. Όταν λοιπόν, ο καθένας αντιληφθεί σοοστά τον ρόλο που 
η ευνομούμενη Πολιτεία του ανέθεσε και όταν πράγματι θέ
λει να γίνει κοινωνικός μέτοχος και συμμέτοχος προσφέρο- 
ντας από την όποια θέση κατέχει, τότε απλά και κατανοητά 
χωρίς υπερβάσεις του ρόλου του και χωρίς ακρότητες συνει
δητοποιώντας ότι η αποστολή του είναι να εξυπηρετεί τον πο
λίτη, θα έχει επιτελέσει το χρέος του με τη σωστή εκτέλεση 
των καθηκόντων του. ]

*Η ΥΙΒ’ Ιαιδώρα Γερσνηώτου υπηρετεί στο Α  ΤΣ.Φ. Φιλιατόη1 Θεσπρωτίας. Είναι Πτν- 

χιοϋχος Τρήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Απόφοιτος ΣΑΕΑ 

(Αρχηγός Εκπαιδευτικής Σειράς 2007-2011), και φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής Δη- 

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
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[  ΒΙΒΛΙΟ

Μακεδονικό Ζήτημα
1962- 1995 του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ

Παρουσίαση: Κωστής I. Αιλιανός
Πρέσβυς ε.τ.

Πολλά έχουν γραφεί για την τροχιά που ακολούθη
σε το λεγάμενο «Μακεδονικά ζήτημα» μετά την διάλυ
ση της Γιουγκοσλαβίας, το 1991. Ωστάσο ελάχιστα έχουν 
γραφή, και αυτά μάλλον ελλειπτικά και αποσπασματικά, 
για την περίοδο που προηγήθηκε της βαλκανικής κρί
σης που οδήγησε στην ανεξαρτησία του κράτους αυτού. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ανωτέρω έργο του Γεωργίου 
Καλπαδάκη, αριστούχου διδάκτορος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και διδάσκοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Επίκαιρο λόγω των προσφάτων εμπλοκών, και 
πάλι, του ζητήματος αυτού και των στενών περιθωρίων 
που διαθέτει η χώρα για την εξεύρεση λύσεως, προσθέ
τει πολλές άγνωστες παραμέτρους στην διαχρονική εξέ
λιξη του θέματος. Ο συγγραφεύς με διεισδυτικό πνεύμα 
και πυκνή γραφίδα, κατόπιν μιας ενδελεχούς αρχειακής 
έρευνας, αλλά και μαρτυρίες ζώντων χειριστών του ζη
τήματος, προβαίνει σε μια ανάλυση όχι μόνον των ιστορι
κών δεδομένων αλλά και των ψυχολογικών επιπτώσεων 
που είχε η φάση «της σιωπής», όπως την αποκαλεί, από 
το 1962 μέχρι το 1991. Εν συνεχεία δε, εξετάζει, διεξοδικά 
μεν χωρίς ωστάσο περιττές λεπτομέρειες, την κυβερνητι
κή πολιτική και τα πολιτικά παρασκήνια, για να καταλή- 
ξει στην «ομηρεία» στην οποία ενεπλάκη η κυβερνητική 
πράξη αντιμέτωπη με την, κατά τον δικά του όρο, -λαϊκή 
διπλωματία» όπα)ς αυτή εκφραζόταν εκ μέρους των ποικί
λων κοινωνικών οργανώσεων, στην Ελλάδα και στο εξω
τερικά, την οποία σε τελευταία ανάλυση αυτή η ίδια εξέ
θρεψε. Ο ερευνητής δεν περιορίζεται στις εθνογενετικές 
πολιτικές των σκοπιανών παραγόντων, με τις συνέπειες 
στις διμερείς σχέσεις, αλλά εξετάζει και τις διεθνείς διερ
γασίες σε συνάρτηση με το εξελισσόμενο διπλωματικά- γε
ωπολιτικά σκηνικά.

Δύο κυρίως οημεία αποτελούν την βασική συμβο
λή του Καλπαδάκη στην ιστοριογραφία του Μακεδονι

κού: το πρώτο είναι η συμβολή του στην διαλεύκανση 
των απαρχών του ζητήματος. Το πλούσιο αρχειακά υλι
κό που χρησιμοποιεί επιτρέπει στον ερευνητή να επεξη- 
γήσει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, αφ'ενάς πώς κατα
λήξαμε στην, λίγο γνωστή, άτυπη «συμφωνία κυρίων» 
Αβέρωφ-Πόποβιτς, τον Δεκέμβριο 1962, υπείκοντες στις 
τότε διεθνείς γεωπολιτικές συγκυρίες, και αφ’ ετέρου πώς 
η συμφωνία αυτή, η οποία θα εγγυάτο την ομαλή εξέλιξη 
των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων την περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου, («την ουδετερότητα της Γιουγκοσλα
βίας και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα») έθε
σε, σε τελευταία ανάλυση, σε τροχιά την αυτονόμηση της 
εθνογενετικής πολιτικής της «Δημοκρατίας της Μακεδο
νίας» έναντι του Βελιγραδιού. Η συμφωνία αυτή απέβλε
πε «στον μετριασμό της αρνητικής επιδράσεως του μακε
δονικού στις σχέσεις» Αθηνών-Βελιγραδίου και εγγυάτο 
ότι «το ακανθώδες αυτό θέμα δεν θα ανεκινείτο πλέον δη
μοσίως». Ενώ από την ελληνική πλευρά, οι κυβερνήσεις, 
σεβόμενες την συμφωνία, αλλά και έχοντας ως προτεραι
ότητα άλλα εθνικά θέματα -το Κυπριακό, τις σχέσεις με 
την Τουρκία - απέφευγαν την όξυνοη της καταστάσεως, 
από την άλλη, οι αρχές των Σκοπιών εκμετάλλευόνταν τα 
δεμένα χέρια των Αθηνών για να προωθήσουν την πολι
τική που συστηματικά θα καθιέρωνε την μεταπολεμική 
«ταυτότητα» του λαού της ομόσπονδης αυτής Δημοκρα
τίας. Για την Αθήνα, η πολιτική της «σιωπής», συνέπεια 
της συμφωνίας Αβέρωφ-Πόποβιτς, δημιούργησε ένα κενό 
πληροφόρησης της κοινής γνώμης. Χωρίς αυτά να σημαί
νει άτι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, είτε του Υπ. Εξωτερι
κών είτε της ΚΥΠ, δεν παρακολουθούσαν εκ του σύνεγ
γυς τις συστηματικές επιδιώξεις των Σκοπιανών αρχών.

Το κενά είχε ως συνέπειά άτι ο λαός την κρίσιμη πιά πε
ρίοδο της διαλύσεαις της Γιουγκοσλαβίας «γνωσιακά αφο
πλισμένος» δεν ήταν επαρκώς ενήμερος των όσων είχαν
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εμφιλοχωρήσει ώστε να διαμορφώσει την σωστή πρόσλη
ψη. Το ενδιαφέρον είναι ότι καθ’ όλη την υπό εξέταση πε
ρίοδο, για την ελληνική πλευρά είχε γίνει ατύπως απο
δεκτό το μεικτό όνομα «Σλαβομακεδονία», το οποίο, εν 
συνεχεία, όταν επήλθε η διάλυση της γείτονος, απεκλεί- 
σθη παντελώς. Ωστόσο, ορισμένοι το θεωρούσαν ως το 
πλέον κατάλληλο να περιγράφει την νέα οντότητα.

Τουναντίον, μετά την μεταπολίτευση, η Ελλάς ανέπτυ
ξε πολυσχιδή πολιτισμική δράση για την προβολή της ελ- 
ληνικότητος της Μακεδονίας, η οποία οπωσδήποτε απέ
φερε καρπούς.

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο, που, όταν επέστη ο χρόνος, 
τόσον η κυβερνητική όσο και η μη κυβερνητική, λαϊκή, 
ετυμηγορία ετάχθη υπέρ της μαξιμαλιστικής φόρμουλας, 
ασχέτως των εξωγενών πιέσεων, η οποία περιόρισε τους 
επίσημους χειρισμούς, ακόμη και όταν έγινε σαφές στην 
ηγεσία ότι η γραμμή αυτή απέβαινε αδιέξοδη.

Δεύτερη ουσιώδης συμβολή του συγγραφέως στην 
κατανόηση της τροπής που έλαβε το Μακεδονικό, αποτε
λεί η άσκηση της «Λαϊκής Διπλωματίας». Στο σχετικό κε
φάλαιο περιγράφει/καταγράφει κατά πολύ εμπεριστατω
μένο τρόπο την παλλαϊκή εθνεγερσία γύρω από το ζήτημα 
του ονόματος τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ‘90, τις κι
νητοποιήσεις της κοινωνίας των πολιτών, της Εκκλησί
ας, της Μακεδονικής Επιτροπής και άλλων οργανώσεων, 
εντός και εκτός Ελλάδος, που παρά την εθνική ομοψυχία 
που υπεδήλωναν, εκπορεόοντο από «πλουραλισμό αντι
λήψεων και αιτημάτων». Πολύ ενδιαφέρουσα, εν προκει- 
μένω, είναι η ανάλυση των λόγων που κατηύθυναν την 
Εκκλησία στην προσπάθεια εξουδετερώσεως της απόρρη
της τάσεως του Βατικανού έναντι της Ορθοδοξίας. Η δρά
ση των Μ.Κ.Ο. - αν θελήσει κανείς να χαρακτηρίσει έτσι 
τις δυναμικές κινητοποιήσεις του λαού, πολύτιμες επί 
του προκειμένου εφ’ όσον προέβαλλαν διεθνώς την ελλη

νική επιχειρηματολογία -  συχνά μπορεί να ενέχει κινδύ
νους. Και οι κίνδυνοι αυτοί ανεφύησαν ανάγλυφοι όταν οι 
κινητοποιήσεις ξέφυγαν από τον κέντρικό έλεγχο και δια
φοροποιήθηκαν από μία προσπάθεια εξορθολογισμού της 
επίσημης πολιτικής. Η κυβερνητική πολιτική κατέστη 
όμηρος της λαϊκής ορμής, ενώ απαιτούσε ευαίσθητους δι
εθνείς χειρισμούς. Και, όπως καταλήγει ο Καλπαδάκης, η 
«ελληνική πολιτεία βράδυνε να αντιληφθεί τις συνέπειες 
που είχε η πολιτική της σιωπής στην πρόσληψη του θέ
ματος».

Τέλος, ο συγγραφεύς στοιχειοθετεί με την αναγκαία 
ευκρίνεια, χρήσιμες, λίγο γνωστές, πτυχές της υποθέσε- 
ως, εσωτερικές και διεθνείς, κατά την ενδιάμεση περίοδο 
μέχρι την ανεξαρτησία των Σκοπιών, αλλά χωρίς πλατεια
σμούς, υπογραμμίζοντας το πρόταγμα της εθνικής συμφι- 
λιώσεως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας αλλά 
και,τελικά, τον εγκλωβισμό της Ελλάδος, σε μία πολιτική 
η οποία δεν μπορούσε να αποδόσει και η οποία συν τω χρό- 
νω κούρασε το διεθνές ακροατήριο.

Από το ανάγνωσμα προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν δύο 
πόλοι: οι ακραίες φωνές, συναισθηματικά φορτισμένες 
μεν, αλλά αποκεκομμένες από την ιστορική εξέλιξη του 
Μακεδονικού, και αυτές που με την αναγκαία νηφαλιό
τητα επρόβαλαν μιά ορθολογική προσπέλαση, χωρίς εν 
τούτοις, να καταφέρουν να επιβάλουν την διορατικότη- 
τά τους. Σήμερα, οπλισμένη με την αυτογνωσία που δύ- 
ναται να αντληθεί από έργα όπως αυτό του Καλπαδάκη, η 
ελληνική εξωτερική πολιτική μπορεί να αναπτύσσει τον 
αναγκαίο βηματισμό που απαιτείται στο διεθνές γίγνεσθαι 
απέναντι σε ένα αδιάλλακτο γείτονα. ]

[ 3 9  ]  Α/Α



[  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ϊ

Του Παναγιώτη Ηφαιστου

Ασύμμετρες απειλές

Η -λόγω πυρκαγιών- εισαγωγή του όρου «ασύμμετρη απει
λή» στον ελληνικό δημόσιο διάλογο χαρακτηρίζεται από συχνές ασάφειες, ανα
κριβείς ορισμούς και άλματα συλλογισμών. Ό χ ι για πρώτη φορά στον ευαί
σθητο χώρο των διεθνών σχέσεων, ανακρίβειες και θεμελιώδεις συγχύσεις 
προκαλούν στον ελληνικό δημόσιο διάλογο εισροές ζημιογόνου πολιτικού 
ανορθολογισμού. Με συντομία, χωρίς να εξαντλώ το θέμα και χωρίς την παρα
μικρή πρόθεση να αναμιχθώ στην δια-παραταξιακή διαμάχη, θα αναφερθώ στις 
βασικές πτυχές του ζητήματος αυτού. Γράφοντας από την σκοπιά του διεθνο- 
λόγου, αποκλειστικός σκοπός του παρόντος είναι να διασαφηνισθούν οι κύριες 
και στοιχειώδεις πτυχές της έννοιας «ασύμμετρες απειλές».

Παρά το γεγονός ότι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ χρη
σιμοποίησαν τον όρο «ασύμμετρες απειλές» για να περιγράφουν ένα αριθμό 
προβλημάτων που αφορούν την δική τους εθνική ασφάλεια (διεθνική τρομο
κρατία, περιβαλλοντολογικές καταστροφές, απόκτηση μέσων μαζικών κατα
στροφών από μη κρατικούς δρώντες, παράνομη διακίνηση όπλων, δολιοφθο- 
ρείς των δικτυακών τόπων και δομών πληροφορικής, κ.τ.λ.), οι «ασύμμετρες» 
δράσεις ούτε νέες είναι ούτε περιορίζονται σε μη κρατικούς δρώντες.

Οι ασύμμετρες απειλές είναι διαχρονικό φαινόμενο και στην σύγχρονη επο
χή καθημερινό φαινόμενο με δράστες τόσο κρατικούς όσο και μη κρατικούς 
δρώντες. Λάθος δεν κάνουν αυτοί που επισημαίνουν την ύπαρξη τέτοιων απει
λών αλλά όσοι, για κάποιους περίεργους λόγους, καλλιεργούν μια ψευτοσυ
νείδηση περί ενός αγγελικού κόσμου χωρίς διακρατικές αντιπαραθέσεις, χωρίς 
μυστικές υπηρεσίες, χωρίς διεθνικούς εγκληματίες, χωρίς αίτια πολέμου και 
χωρίς έλλειμμα διακρατικής συνεργασίας που θα καθιστούσε τους διεθνείς θε
σμούς πιο χρήσιμους και πιο αποτελεσματικούς.

Εδώ, θα περιοριστώ μόνο σε δύο πτυχές: τους κύριους σκοπούς που εξυπηρε
τούνται από τις ασύμμετρες απειλές και τους φορείς και μεθόδους.

Πρώτον, οι σκοποί που επιδιώκουν να εκπληρώσουν οι δράστες ασύμμε
τρων απειλών, αν και κυμαινόμενοι και ποικιλόμορφοι, 
έχουν ως κύρια επιδίωξη την πρόκληση ζημιών δυσα
νάλογων με τα μέσα που χρησιμοποιούν. Μεταξύ άλ
λων, κύριοι στόχοι είναι το ηθικό της κοινωνίας, το γό
ητρο των κρατικών θεσμών, η αξιοπιστία της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας, η κοινωνικοπολιτική συνο
χή και η συσπείρωση ηγεσίας και λαού γύρω από θεμε
λιώδεις στρατηγικούς σκοπούς και προσανατολισμούς. 
Ο φορέας της ασύμμετρης απειλής στοχεύει τόσο στην 
συνολική ψυχολογική αποδυνάμωση των μελών της 
κοινωνίας-στόχου όσο και στην οργανωτική αποσύνθε-
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ση του κράτους. Βασικό κριτήριο που στοιχειοθετεί και τον 
ασύμμετρο χαρακτήρα είναι το γεγονός ότι εκτελούνται τα
κτικού χαρακτήρα δράσεις με σκοπό να προκληθούν εκτε
ταμένα και στρατηγικού χαρακτήρα αποτελέσματα. Σκοποί 
που εξυπηρετούνται είναι είτε ιδεολογικοί ενδοκρατικών 
δρώντων (πχ αναρχικοί) είτε διακρατικοί με κύριο στόχο τις 
ανακατανομές ισχύος και συμφερόντων με πρόκληση ανα
κατατάξεων στην διεθνή ιεραρχία ισχύος, αξιοπιστίας, συμ
φερόντων και συμμαχικών συγκλίσεων. Στην πρακτική 
των ηγεμονικών δυνάμεων οι υπηρεσίες των οποίων συχνά 
εμπλέκονται με τον πιο αόρατο τρόπο, στόχοι ασύμμετρων 
απειλών (πρακτόρων τους ή στρατευμένων ατόμων που δεν 
γνωρίζουν τον ηθικό αυτουργό ή δεν γνωρίζουν ότι αυτός 
τους υποκινεί) δυνατό να είναι τόσο (άσπονδα) «φίλια» όσο 
και εχθρικά κράτη. Ενδοκρατικοί μη κυβερνητικοί «ασύμ
μετροι δρώντες», εξάλλου, δυνατό άμεσα, εμμέσως ή εκ του 
αποτελέσματος να εκπληρώνουν τους σκοπούς ξένων κρα
τικών συμφερόντων που αποβλέπουν στην κατατριβή τρί
των κρατών και στις ανακατανομές ισχύος. Στην σύγχρονη 
εποχή που η κοινωνικοπολιτική συνοχή και κοσμοθεωρη
τική ευρωστία ενός κράτους είναι καίριας σημασίας για τις 
ανακατανομές συμφερόντων, κύριοι σκοποί που εξυπηρε
τούνται είναι η αποδόμηση των συλλογικών ταυτοτήτων 
κοινωνιών-στόχων με την ιστοριογραφική αποδόμηση, την 
καλλιέργεια άτοπων ή και ανόητων κοσμοπολίτικων ιδεολο
γημάτων που αποδυναμώνουν την πίστη-νομιμοφροσύνη 
στους θεσμούς του κράτους και την πρόκληση περιβαλλο- 
ντολογικών καταστροφών. Ασύμμετρες είναι και οι δράσεις 
υπόγειων δρώντων με κίβδηλη έξωθεν καλή μαρτυρία όταν 
αποδομούν τα μυαλά των ανθρώπων με ψευτο-επιστημονι- 
κά προπαγανδιστικά θεωρήματα και ιδεολογήματα τα οποία 
υπονομεύουν την πίστη των πολιτών ενός κράτους στην 
εθνική του ανεξαρτησία κάνοντάς τους να πιστεύουν πως 
αυτοί και η πολιτεία τους είναι αναλώσιμα αγαθά. Ακόμη, η 
τεχνολογία και ιδιαίτερα η ηλεκτρονική, που καθιστά εύκο
λες και αόρατες τις ασύμμετρες απειλές των πιο περίεργων 
και πιο διεθνικά διαπλεκομένων δρώντων.

Ολοκληρώνοντας σημειώνω διαφωνίες αναλυτών στην 
βιβλιογραφία. Η πρωτογενής κλασική αντίληψη στην βι

βλιογραφία είναι ότι υπάρχει ασύμμετρη απειλή όταν 
υπάρχει ασυμμετρία μέσων που χρησιμοποιούνται και 
αποτελεσμάτων που προκαλούνται. Κάποιοι άλλοι, με
ταξύ άλλων επιφυλάξεων, αποδέχονται την ύπαρξη 
ασύμμετρης απειλής μόνο σε περιόδους ειρήνης και 
αποκλείουν δρώντες όπως οι αναρχικοί όταν δεν δη
μοσιοποιούν τους σκοπούς τους. Ο υπογράφων συ- 
ντάσσεται με την πρώτη κλασικότερη ερμηνεία που 
αποδέχεται την ύπαρξη ασύμμετρης απειλής σε κάθε 
περίπτωση κεκαλυμμένης χρήσης μέσων που προκα- 
λούν δυσανάλογα αποτελέσματα.

Απαιτείται, βεβαίως, να γίνεται διάκριση μεταξύ 
ερμηνειών του σημαντικού αυτού όρου σ’ ένα ακαδη
μαϊκό πλαίσιο που ορθώς γενικεύει για να τον κατα
στήσει συναφή σε ένα μεγαλύτερο φάσμα της ανθρώ
πινης πραγματικότητας και του προσδιορισμού του 
περιεχομένου του ή τις εκλογικεύσεις που συνοδεύουν 
την επίκληση ασύμμετρης απειλής ανάλογα με τις πο
λιτικές ανάγκες κάθε κυβέρνησης ή κράτους (για πα
ράδειγμα: τις αιτιολογήσεις των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό 
Πόλεμο ή την διεύρυνση του όρου στο πλαίσιο της ΕΕ 
και της Ατλαντικής Συμμαχίας)

Όσον αφορά τους επίκαιρους εμπρησμούς που προ- 
κάλεσαν τεράστιες ανθρώπινες, περιβαλλοντολογικές 
και οικονομικές καταστροφές, η έκταση, η πυκνότη
τα, ο συγχρονισμός στην εκδήλωσή τους και η σχέση 
τους με ζωτικά οικονομικά, ενεργειακά και πολιτισμι
κά αγαθά, προκαλεί εύλογους λογικούς συνειρμούς. 
Αναμφίβολα στον αχανή και αόρατο κόσμο των μη 
κρατικών δρώντων και των συχνά διαπλεκομένων με 
αυτούς υπηρεσιών διαφόρων κρατών είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εντοπιστούν οι δράστες. Είναι ακόμη πιο 
δύσκολο να προσδιοριστούν οι αναλογίες μεταξύ «ντό
πιων» ασύμμετρων δρώντων (οικοπεδοφάγοι ή πυρο- 
μανείς) με τις διεθνικούς ή διακρατικούς ασύμμετρους 
δρώντες. ]
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Η παρούσα προσπάθεια, αποτελεί μια πρώτη γραφή που σκοπό έχει να προτείνει ένα βασικό πλαίσιο 
για μελλοντικές εργασίες και δεν απευθύνεται μόνον στους ρέκτες του είδους αλλά σε κάθε αναγνώ
στη που επιθυμεί να πληροφορηθεί τα αστυνομικά τεκταινόμενα και το γενικότερο κοινωνικό, πολι
τικό και ιδεολογικό κλίμα μιας εποχής.

Ο τίτλος πιθανόν να ξενίσει τον αναγνώστη, αλλά ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα, 
μαρτυρώντας ό,τι καθ' όλη τα τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, όντως υπήρξε ενδιαφέρουσα εκ
δοτική παρουσία περί τα αστυνομικώς πεπραγμένα. Καταδεικνύεται εμφανώς και, μάρτυς μας η αδή
ριτη πραγματικότητα, πως το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, σε κάθε κοινωνία και κάθε εποχή, 
διαδραματίζει ρόλο σημαντικό και πρωτεύοντα. Και στις μέρες μας, τις πολύ πρόσφατες μέρες μας, η 
εκδοτική παρουσία περί τα αστυνομικώς πεπραγμένα είναι ηχηρότατη...! Εκδίδονται και κυκλοφο
ρούν στο ελεύθερο εμπόριο με διάθεση από τα σημεία πώλησης του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, 
τουλάχιστον δύο ευρείας κυκλοφορίας ιδιωτικά περιοδικά. Πέραν της Αστυνομικής Ανασκόπησης 
που είναι και το επίσημο έντυπο του Σώματος, κυκλοφορούν περιοδικά, έντυπα ή, και ηλεκτρονικά, 

από τις Ενώσεις Αποστράτων, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματι
κών, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, από την 
Ένωση Αστυνομικών Αττικής και από άλλες Ενώσεις ανά την επικράτεια, 
περιοδικό της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και αντίστοιχο στη Θεσσαλο
νίκη. Επί του παρόντος δεν θα ασχοληθούμε με τα συνδικαλιστικά έντυπα. 
Θα ασχοληθούμε όμως, αποκλειστικά με τον συνδικαλιστικό Τύπο στην Ελ
ληνική Αστυνομία, με εκτενές αφιέρωμα, σε μελλοντική μας έκδοση.

Θέλουμε να τονίσουμε οπωσδήποτε ό,τι οι ασάφειες και παραλείψεις σχετι
κά με τις κατωτέρω πληροφορίες, οφείλονται κυρίως στις δυσκολίες συλλο
γής αρχειακού υλικού και ως εκ τούτου, κάθε τεκμηριωμένη παροχή ειδήσε
ων και πληροφοριών συμπληρωματικών, που μπορούν να συμβάλλουν στην 
ιστορική γνώση, είναι ευπρόσδεκτη.

Στον 20ο αιώνα, λοσιόν, η πρώτη γνωστή προσπάθεια έκδοσης εντύπου σχε
τικού με το αστυνομικό αντικείμενο είναι η ΗΧΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙ
ΑΣ.

Το πρώτο φύλλο εκδόθηκε στην Αθήνα, αναγράφοντας ημερομηνία εκ- 
δόσεως 22 Ιανουάριου 1909, με διευθυντή τον δικηγόρο Γεώργιο Ν. Λεφά- 
κη και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 11, αργότερα (Ιούλιος 1913) μετακόμισε 
στην πλατεία Κάνιγγος κάτωθι της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημί
ας. Η ΗΧΩ εξεδίδετο τουλάχιστον μέχρι το 1914 και κατά μια πληροφορία μέ-
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χρι το 1917. Έκαστον τεύχος κόστιζε λε
πτά 40, ενώ η ετήσια συνδρομή ανήρχετο 
σε δραχμάς 5. Πρόκειται για μηνιαίο πε
ριοδικό 16 σελίδων, σχήματος(μεγέθους)
Α4, που κυκλοφορούσε -όπως αναφέρε- 
ται στην πρώτη σελίδα κάθε τεύχους- 
στα μέσα κάθε μηνός, μόνο που δεν ήταν 
δυνατόν να τηρηθούν απαρέγκλιτα 
οι ημερομηνίες έκδοσης, ίσιος, λό 
γω της ταραχώδους περιόδου ποι j . £ .' 
διήνυε τότε η πατρίδα. Στο πρώ i f S  : 
το φύλλο -δίδοντας το στίγμα τη 
εποχής- φιγουράριζε η φωτογραφκ |Ξν.  
του βασιλέως Γεωργίου Α' που το> '
Μάρτη του 1913 δολοφονήθηκε απι ; 
τον Αλέξανδρο Σχινά στη Θεσσαλο » mnZZ■ mu,
νίκη. Στα επόμενα τεύχη δεν υπάρ 
χει φωτογραφικό υλικό παρά μό 
νον το κύριο κείμενο. Μικρή κάτι 
το δέμας η “Ηχώ Δημοσίας Ασφα 
λείας”, όμως η ύλη της θα μπορού 
σε να χαρακτηρισθεί ενδιαφέρουσ< 
και πλουσιωτάτη. Σε κάθε τεύχοι 
υπάρχουν ποικίλα κείμενα, όπως, 
α) ιστορικά στοιχεία περί του αστυνομικού θεσμού της Χωρο
φυλακής, β) κείμενα ηθικοφιλοσοφικού περιεχομένου, γ) πλη
ροφορίες για αστυνομίες άλλων χωρών, δ) αστυνομικές επιτυ
χίες σε εγχώριο ή διεθνές πεδίο, ε) εναλλακτικές μεθόδους π.χ. 
ψυχική υποβολή, που χρησιμοποιούσε η αστυνομία για την εξι- 
χνίαση εγκλημάτων, στ) ανεξιχνίαστα αστυνομικά μυστήρια, ζ) 
προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού, η) ηθικές αμοιβές, θ) 
πένθη, ι) αστυνομικά μυθιστορήματα σε συνέχειες, ία) βιβλιο- 
παρουσιάσεις κ.λπ. Αργότερα καταχώριζε και διαφημίσεις.

Σε μια πρόχειρη επιλογή διαβάζουμε τίτλους από τις σελίδες 
από την “Ηχώ Δημοσίας Ασφαλείας”, “Η εκγύμνασις του μέλ
λοντος αστυνομικού κυνός”, “Γυναίκες αστυνόμοι”, “Η αστυ
νομία των δενδροφυτειών”, “Ο οπλισμός του αστυνομικού”, 
“Πως να καταβάλλει και αφοπλίζει ο ασθενέστερος τον ρωμαλε- 
ώτερον”, “Δικαστική αστυνομία”, “Αστυ
νομική Πανεπιστημιακή Έδρα”, “Πως ί  *, 
εφονεύθη ο ληστοφυγόδικος Δημήτριος . rgm
Σταύρακας” κ.α.

Ο Διευθυντής Γ.Ν. Λεφάκης τονίζει στο 
πρώτο τεύχος το σκοπό της εκδόσεως με
ταξύ άλλων: “Εις όλα τα πεπολιτισμένα 
κράτη της Ευρώπης από πολλών ήδη ετών 
εκδίδονται περιοδικά, πραγματευόμενα θέ
ματα, αναγόμενα εις τον κλάδον της δημο
σίας ασφαλείας, σκοπούντα την μόρφωσιν 
των αποτελούντων αυτήν οργάνων, ανα- 
ζωπυρούντα τον ζήλον αυτών και χρη- 
σιμεόοντα ως μέσον πνευματικής επικοι
νωνίας μεταξύ των. Ουδείς δε δύναται να 
αρνηθεί ότι πλείστα όσα ζητήματα της δη
μόσιας ασφάλειας εξεταζόμενα και ανα
πτυσσόμενα από των στηλών ειδικού περι
οδικού παρ’ ανδρών ειδικών και κατόχων
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αυτών από θεωρητικής και πρακτικής απόψε- 
ως, ου μόνον δίδουσιν τροφήν και ύλην προς 
διαμόρφωσιν των οργάνων αυτής, αλλά και 
αυτήν την νομοθετικήν εξουσίαν καθοδηγούσι 
προς βελτίωσιν του θεσμού τούτου επ'αγαθώ 
της χώρας. Είναι δε πανθομολογούμενον ότι εί

ναι αδύνατον να υπάρξη πεπολι- 
τισμένον κράτος, είναι αδύνατον 
να συλλάβη τις την ιδέαν της ευ- 
νόμου πολιτείας, άνευ ασφαλείας 
της υγείας, της τιμής και της πε

ριουσίας των αποτελούντων αυ
τήν μελών. Ιστορικώς δε εξετα- 
ζομένου του ζητήματος τούτου 
παρατηρεί τις ότι αφ’ ης εποχής ο 
άνθρωπος εγκατέλειψεν τας τρώ- 
γλας και τα σπήλαια, και απετέλε- 
σε την πρώτην εικόνα του κράτος, 
την κοινωνίαν, το πρώτον μέλημα 
αυτού υπήρξεν η ασφάλεια της ζωής 
του και της περιουσίας του, και αυτή 
ανετέθη εις τους τα πρώτα φέροντας 
είτε λόγω της οικογενειακής των κα- 

ταστάσεως είτε λόγω της ατομικής των ανδρείας της εποχής 
εκείνης. Και παρ’ ημίν δε από πολλού ήδη χρόνου αφ’ ότου τη 
δημόσιον ασφάλειαν ανέλαβε στρατιωτικόν σώμα, ειδικώς προ- 
ωρισμένον εις την λειτουργίαν αυτής, η έκδοσις τοιούτου πε
ριοδικού επεβάλλετο. Από ημέρας εις ημέραν καταδεικνύετο η 
ανάγκη, ότι έπρεπε να υπάρχη εν δημοσιογραφικόν όργανον το 
οποίον ως κύριον σκοπόν να έχη την συζήτησιν των θεμάτων 
των σχετιζομένων με την δημόσιον ασφάλειαν, τη μόρφωσιν 
του κατωτέρω προσωπικού αυτής, την αναζωπύρωσιν και δια- 
θέρμανσιν του ζήλου αυτών κατά την εκλπήρωσιν των καθη
κόντων των, την βελτίωσιν εν γένει της θέσεως του σώματος, 
και ιδία την παγίωσιν της δημοσίας ασφαλείας...”.

Το 1917 (;) εκδόθηκε με επιμέλεια του Αρχηγείου της Βασιλι
κής Χωροφυλακής και κυκλοφόρησε το «ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛ- 

ΤΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Πρόκειται για 
ένα αυστηρά υπηρεσιακό έντυπο που δη
μοσίευε Νόμους και Νομοθετικά Δια
τάγματα, Βασιλικά Διατάγματα, Πράξεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου, Εγκύκλι
ες Διαταγές του Υπουργείου Εσωτερι
κών (στο οποίο υπαγόταν διοικητικά η 
Χωροφυλακή ως προς την άσκηση της 
Αστυνομίας), Εγκύκλιες Διαταγές του 

Αρχηγείου Βασιλικής Χωροφυλακής, 
Νομολογίες, Αγορανομικές Διατάξεις 
αναγόμενες στην Χωροφυλακή και 
στην κατακλείδα διάφορες μελέτες 
(όχι σε κάθε τεύχος) με ποικίλη θε
ματολογία επί θεμάτων Δικαίου αλ
λά και γενικότερα, ελευθέρων συ
νεργατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
«Ηλεκτρονικοί κατάσκοποι παρα
κολουθούν και τα πλέον μυστικάς
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συζητήσεις μας», «Ο γάμος και η εγκληματικότης», «Ελλιπό- 
ντος χου στοιχείου του αδίκου, δεν υφίσχαχαι έγκλημα μοιχεί
ας οσάκις η σύζυγος τη προτροπή του συζύγου αυτής δέχεται 
να συνουσιασθή μετ’ άλλου ανδρός», «Η τεχνητή σπερματέγ
χυση; και το Δίκαιον», «Η ποιοτική εφαρμογή του Νόμου πε
ρί κυκλοφορίας οχημάτων» κ.α. Σε κάθε τεύχος υπήρχε εντός 
πλαισίου η Υπόμνησις, που ανέφερε κατά λέξη (αντιγράφουμε 
από το πρώτο τεύχος του 1958): «Οι συνδρομηταί του Επισή
μου Δελτίου Χωροφυλακής Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και 
Υπαξιωμαχικοί, δια πάσαν τυχόν καθυστέρησιν τεύχους τίνος 
του Δελτίου δέον να απευθύνονται ουχί προς το Τυπογραφεί- 
ον Βασιλικής Χωροφυλακής αλλά προς την Υπηρεσίαν εις την 
δύναμιν την οποίαν ανήκουσι μονίμως».

(Ελλείψει σχετικών πληροφοριών και αρχειακού υλικού 
δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε για το έτος έναρξης κυκλοφο
ρίας του περιοδικού).

Το περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κυκλο
φορούσε και ήδη το 1927 διάνυε την Β’ περίοδο της έκδοσής 
του. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε την έναρξη της πρώτης πε
ριόδου έκδοσης λόγω ελλείψεως αρχειακού υλικού και πληρο
φοριών. Η ύλη του απαρτιζόταν από Ψηφίσματα της Βουλής, 
Νόμους, Νομοθετικά Διατάγματα, Διατάγματα, Υπουργικές 
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Γενικές Διαταγές Αρχηγείου Χωρο

φυλακής, Αστυνομικές 
Διατάξεις, Γνωμοδοτή
σεις Ν. Συμβουλίου και 
Αποφάσεις Δημόσιας 
Ασφάλειας.

Στις 18 Οκτωβρίου 
1920 εξέδωσε το πρώτο 
της φύλλο η ΕΦΗΜΕ- 
ΡΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ (ένα Ιθσέλιδο σε 
σχήμα Α4 που κυκλο
φορούσε κάθε Κυριακή 

με έδρα στην οδό Σταδίου 28, στην τιμή των 50 λεπτών της 
δραχμής) τονίζοντας στο κύριο άρθρο: «Η “Εφημερίς της Χω
ροφυλακής” εκδιδομένη επί της ακμής του διοικητικού οργα
σμού της μεγεθυνθείσης Ελλάδος δεν εκδίδεται τυχαίως και 
μοιραίως, αλλ’ είναι εκπλήρωσις μιας καταφανούς, βοώσης 
απαιτήσεως της ραγδαίας αναπτύξεως 
του Σώματος της Χωροφυλακής, όπερ εί
ναι ο σπουδαιότερος τροχός της Διοικη
τικής μηχανής του Κράτους. Παρ’ άλας 
τας προβλέψεις της Κυβερνήσεως, παρ’ 
άλα τα ληφθέντα υπ’ αυτής μέτρα δια μι
αν επάρκειαν χωροφυλάκων εις τας προ- 
σαρτηθείσας χώρας, η παραγωγή των νέ
ων στοιχείων της χωροφυλακής δεν ήτο 
δυνατόν να είναι ομαλή και συνεπώς 
επήλθεν απότομος και ζωηρά η έντασις 
εις το Σώμα, ήτις, φυσικώ τω λόγω, εγέ- 
νετο αφορμή να το αναδείξη περισσότε
ρον, να το παρουσιάση εις την κοινωνίαν 
με την πραγματικήν του σοβαρόν όψιν,

Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ τών οπλιτών καθυστε
ρεί ε’ις πολλούς σταθμούς έπι δεκαήμερον καϊ 
πλέον μετά τήν λήξιν έκαστον μηνάς. Ή  κα
θυστέρησή δέν δφείλεται βέβαια είς ύπαιτιό- 
τητα τών αρμοδίων υπηρεσιών. Πιθανόν νά 
δικαιολογήται αύτη καί άπό άλλους λόγους, 
συγκοινωνιακούς κ.λ.π. 'Οπωσδήποτε δμως καί 
άν έχη τό πράγμα, νομίζυμεν δτι έπιβάλλεται 
νά ληθφβ ένα μέτρον διά τήν έγκαιρον Απο
στολήν είς δλους τούς Σταθμούς τών μισθοδο
σιών, ώστε νά μή έξαναγκάζωνται πολλοί τών 
όπλιτών νά καταφεύγουν έδώ καί έκεϊ εις δά
νεια.

την οποίαν μέχρι σήμερον απέκρυπτον διάφοροι πολυσχιδείς 
αιτίαι, να το καταστήση ενδιαφέρον και από του περιθωρίου 
να το μεταφέρη εις το κέντρον του πολιτειακού κύκλου... Η 
“Εφημερίς της Χωροφυλακής” θα υποστήριξή με πάσας αυτής 
τας δυνάμεις τον χωροφύλακα, τα συμφέροντά του, τας εύλο
γούς υλικός αξιώσεις του και εν γένει την βελτίωσιν της οι
κονομικής του θέσεως. Διότι η εφημερίς έχει ακράδαντον την 
γνώμην ότι ουδέποτε θα αποκτήσωμεν καλάν χωροφύλακα, 
αντάξιον της αποστολής του, εάν τουλάχιστον δεν φροντίσω- 
μεν ώστε να έχη τον στόμαχον αυτού πλήρη. Μια τοιαύτη υπο- 
στήριξις εξεγείρει την υπερηφάνειαν και εξυπνά τον ατομισμόν 
του...».

Ιδρυτής του εντύπου ήταν ο Κ. Κοφινιώτης, ιδιοκτήτης ο Η. 
Ρουτζεράκης (έχοντας συγγενείς στη Χωροφυλακή) και Διευ
θυντής -  συνιδιοκτήτης ο Θ. Έξαρχος. Τον Ιούλιο του 1921 εμ- 
φαίνεται στην ταυτότητα της εφημερίδας ως Διευθυντής ο Κω- 
στής Γ. Κωνσταντινίδης. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στην 
ταυτότητα του εντύπου αναγράφονται τα ονόματα των Εμμ. 
X. Παυλίδη και Μιχαήλ Καλογερόπουλου. Τον Αύγουστο του 
1922 ιδιοκτήτης φέρεται ο Κ. Γεμενάκης και τον Δεκέμβριο 
του 1923 η εφημερίδα περνάει στην ιδιοκτησία και διεύθυνση 
του Γεωργίου Μακράκη που επί Γεμενάκη διετέλεσε διαχειρι
στής της. Τον Μάρτιο του 1924 ανέλαβε την αρχισυνταξία ο δη
μοσιογράφος Ν. Κτενιάδης.

Η ύλη του εντύπου όντως ενδιαφέρουσα, η οποία εμπλουτί
στηκε στην πορεία. Στο πρώτο φύλλο αφιερώνεται ολόκληρη 
σελίδα που τιτλοφορείται «Από το Παγκόσμιον Αστυνομικόν 
Δελτίον», στην έκρηξη βόμβας στην Γουόλ Στρητ (Ν. Υόρκη) 
έξω από την Τράπεζα Μόργκαν με 37 νεκρούς και 200 τραυ
ματίες. Υπάρχει πλήθος θεμάτων που αφορούν την κοινωνική 
κατάσταση του Χωροφύλακα, αστυνομικό μυθιστόρημα, αστυ
νομικά πορτραίτα, επιστημονική αστυνομία, οδηγίες για την 
υγιεινή, το σημαντικότερο αστυνομικό γεγονός της εβδομάδος, 
αλληλογραφία, αλλά και διαφημίσεις. Χαρακτηριστικό είναι το 
μονόστηλο που με λίγες αδρές γραμμές περιγράφει τον χωρο
φύλακα της εποχής: «Ξέρετε τι θα πει να κρατάη ο χωροφύλαξ 
στο χέρι του μια εφημερίδα και να διαβάζει και η εφημερίδα αυ
τή να είναι αποκλειστικώς εφημερίδα της χωροφυλακής, δη
λαδή όργανό του, εφημερίδα δική του, κατάδική του.Αμέσως ο 
χωροφύλαξ έγινεν άλλος άνθρωπος, ήλλαξεν, αναγεννήθη. Δεν 
είναι πλέον ο οπλίτης της χωροφυλακής, ο οποίος ευρέθη έξαφ-
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να μοιραίως εις την θέσιν του περιπόλου, ένα όν κινούμενον αλ
λά μη οκεπτόμενον μόνον δια τυπικά και πολλάκις ενστικτώδη 
πράγματα, δίχως τας ελπιδοφόρους εκείνας νύξεις, που υφίστα- 
ται πάντοτε ο νους του εργαζομένου ανθρώπου και δίχως τους 
γλυκείς κτύπους της καρδίας, που προσημαίνουν την πραγμά- 
τωσιν των πόθων και των ιδανικών. Διότι, μα την αλήθειαν, 
τέτοιος ήταν, ως επί το πλείστον έως χθες ο χωροφύλαξ και ο 
αστυνόμος μας. Έ νας άνθρωπος σκυφτός, δουλοπρεπής ή μάλ
λον φοβόπληκτος τρόπον τινά προς τους ανωτέρους του, αντί 
να είναι απλώς πειθαρχικός, και τούτο κατά μοιραίαν επίδρασιν 
μερικών ρωμαίικων στρατιωτικών συνθηκών και έξεων, ένας 
άνθρωπος με κιγκλιδωμένον το πνεύμα του και με την καρδίαν 
του καλυπτομένην από ένα νέφος αδιαφορίας...».

Η εν λόγω εφημερίδα παρά το γεγονός ότι ονομαζόταν «Εφη- 
μερίς της Χωροφυλακής» δημοσίευε νέα και από την Αστυνο
μία Πόλεων. Άλλωστε το πρώτο της φύλλο έτυχε να εκδοθεί με 
την ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων, γι’ αυτό θα διαβάσουμε 
στις σελίδες της την «Πρόσκληση προς κατάταξιν εις το υπό της 
Βρεττανικής Αστυνομικής Σχολής οργανούμενον Σώμα Αστυ
νομίας Πόλεων» την οποία υπογράφεςι ο πρώτος Αρχηγός της 
Αστυνομίας Πόλεων Φρειδερίκος Χάλλιντέϋ.

Στις 15 Φεβρουάριου 1925 κυκλοφόρησε ο Ιδθήμερος ΚΗΡΥΞ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πρόκειται για την έναρξη μιας νέας 
εκδοτικής προσπάθειας από τον Γ. Μακράκη, τελευταίο διευθυ
ντή του περιοδικού ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, που 
σταμάτησε να κυκλοφορεί προς τα τέλει του 1924. Ο Γ. Μα- 
κράκης στο πρώτο φύλλο τονίζει: «Ο Κήρυξ Δημοσίας Ασφα
λείας, συνεχίζων υπό την αυτήν διεόθυνσιν την έκδοσιν της 
Εφημερίδος Χωροφυλακής, θέλει επιδοθεί μετά μείζονος επιμέ
λειας και ενδιαφέροντος εις την μελέτην και έρευναν των αφο- 
ρώντων τας υποχρεώσεις, την ανάπτυξιν και ευδοκίμησιν ως 
και τα δικαιώματα του σώματος δημοσίας ασφαλείας...».

Το νέο αυτό έντυπο του Γ. Μακράκη είχε σώμα οκτώ σελίδων 
και ύλη πιο συμπεπτυγμένη και «σφικτή». Πέραν του κυρίου 
άρθρου κατέγραφε πληροφορίες για την οικονομική κατάστα
ση των Χωροφυλάκων, για τον οπλισμό, για τον στρατωνισμό, 
παράπονα χωροφυλάκων, τις σημαντικότερες επιτυχίες, προα
γωγές, αποστρατείες, καταδίκη αστυνομικών αγριοτήτων, γενι
κές υπηρεσιακές πληροφορίες από τα δύο Σώματα και ένα ευρύ

φάσμα από διαφημί
σεις (μπύρα ΦΙΞ, πολ
λοί ιατροί συφιλιδο- 
λόγοι -  δερματολόγοι, 
οφθαλμίατροι, χει-
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ρουργοί, στρατιωτικά είδη, ραφεία, κονδυλοφόροι, ακόμα και η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διαφημιζόταν από τις σελίδες του 
Κήρυκα). Αργότερα, αυξήθηκαν σε 24 οι σελίδες του εντύπου 
και εμπλουτίσθηκε η ύλη του με επιστολές αναγνωστών, με δι
αταγές των Αρχηγείων και εγκυκλίους, με ηθικές αμοιβές, με 
μυθιστόρημα, με νέα από όλο τον κόσμο, ιστορίες κατασκοπεί
ας, παγκόσμιο αστυνομικό δελτίο, κοινωνικά νέα και αμοιβαί
ες μεταθέσεις. Έτσι, από ένα περιοδικό αυστηρά υπηρεσιακού 
χαρακτήρα μεταβάλλεται σε περιοδικό ποικίλης αστυνομικής 
ύλης, ακολουθώντας την πεπατημένη της «Εφημερίδος της 
Χωροφυλακής», και απευθυνόμενο σε αναγνωστικό κοινό πέ
ραν της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας.

Ο Κήρυξ Δημοσίας Ασφαλείας, μακροημέρευσε. Εξεδίδετο - 
πάντοτε από τον Γ. Μακράκη- τουλάχιστον μέχρι και το 1938 
(παραμονές(πρόθυρα) του Β' Παγκοσμίου Πολέμου). Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι το καλοκαίρι του 1936 αναφέρεται ο Νικόλα
ος Κτενιάδης ως διευθυντής, -ήδη είχε συγγράψει την «Ιστορία 
της Χωροφυλακής»- και από το 263ο φύλλο ο Ν. Κτενιάδης εμ
φανίζεται στην ταυτότητα του Κήρυκα ως Διευθυντής.

Τον Μάρτιο του 1934 εκδίδεται από τον Αλέκο Δίπλα με Διευ
θυντή Συντάξεως τον Κώστα Σκαλτσά η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ. Μι
κρή «κατά το δέμας» η «Χωροφυλακή», ένα δεκαεξασέλιδο μι
κρού σχήματος (A5)(l/2 Α4) στην τιμή των 3 δραχμών η οποία 
τονίζει στην ταυτότητα ότι: «Υποβοηθεί την προαγωγήν των 
ζητημάτων που απασχολούν το Σώμα της Χωροφυλακής. Υπο-
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στηρίζει τα γενικά συμφέροντα των αποτελούντων αυτό αξιω
ματικών και οπλιτών. Ερευνά όλα τα ζητήματα τα συναφή με 

την δημοσίαν ασφάλειαν. Παρακολουθεί 
τας νέας κατευθύνσεις των ξένων αστυ
νομιών, καθώς και τα συγχρόνους μεθό
δους προς δίωξιν του εγκλήματος». Ενώ 
στο προλογικό σημείωμα αναφέρει μεταξύ 
άλλων: «...Οι διοικούντες σήμερον το Σώ
μα της Χωροφυλακής εργάζονται με ενδι
αφέρον εξαιρετικόν και κατά τρόπον λίαν 
επαινετόν. Και με τον Οργανισμόν πολ
λά από τα εκκρεμή ζητήματα θα διευθε
τηθούν. Αλλ’ υπάρχουν και ζητήματα άλ-
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λα σοβαρά, όπως είναι: η βελιίωσις των συντάξεων, η μείωσις 
των συνταξίμων ετών, η αποσυμφόρησις των στελεχών, η άρ- 
σις της παρατηρούμενης καθηλώσεως των βαθμοφόρων εν γέ- 
νει επί πολλά έτη εις τον αυτόν βαθμόν, η βελτίωσις της στο
λής, του στρατωνισμού και των όρων υγιεινής των οπλιτών, η 
διαρρύθμισις του οπλισμού, η αύξησις των υπό του ΤΑΟΧ πα
ρεχόμενων βοηθημάτων εις τους εξερχομένους του Σώματος 
οπλίτας και τόσα άλλα, δια την επίλυσιν των οποίων θα χρεια- 
σθούν πολλοί αγώνες και εντονώτεραι ενέργειαι...».

Σε γενικές γραμμές η «Χωροφυλακή» ενδιαφέρεται και προ
βάλλει ζητήματα που απασχολούν το Σώμα της Χωροφυλα
κής. Στο τεύχος της 1ης Μάίου 1935 γράφει: «...Ν’ αυξηθούν 
αι συντάξεις ακόμη περισσότερον. Διότι οι περισσότεροι συ
νταξιούχοι και ιδίως οι κατώτεροι αξιωματικοί και οπλίται πέ- 
νονται κυριολεκτικώς... Αλλά να μην αυξηθούν εις βάρος των 
ενενεργεία...».

Στο τεύχος της 15ης Ιουνίου 1935 γράφει: «...Κατ’ επανάλη- 
ψιν διεκηρύξαμεν... την ανάγκην όπως ληφθούν (ορισμένα ευ
εργετικά μέτρα δια τους έχοντας πολυετή υπηρεσίαν εις τον 
αυτόν βαθμόν... Εννοείται ότι ομιλούμεν πάντοτε περί των 
ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών. Διότι αυτοί μόνον 
οι βαθμοφόροι έχουν πολυετή υπηρεσίαν εις τον αυτόν βαθ
μόν. Δεν αποτελεί αποκάλυψιν δε το γεγονός, αν αναφέρωμεν, 
ότι υπάρχουν ανθυπασπιταί, ενωμοτάρχαι και υπενωμοτάρ- 
χαι που έχουν δέκα και άλλοι περισσότερα χρόνια εις την ίδι
αν βαθμίδα...».

Οι διασταλτικές σχέσεις μεταξύ Χωροφυλακής και της νεο
σύστατης τότε Αστυνομίας Πόλεων εκφράζονταν μέσα από τις 
σελίδες της «Χωροφυλακής» με κάθε ευκαιρία, δίνοντας τρο
φή για σχόλια και συντηρώντας το γενικότερο κλίμα μεταξύ 
των δύο Σωμάτων. Στις 15 Μάίου με αφορμή την Τουριστική 
Αστυνομία, έγραφε χαρακτηριστικά: «Οι φόβοι τους οποίους 
εξεφράσαμεν άλλοτε, σχετικώς με την ίδρυσιν της Τουριστι
κής Αστυνομίας, αρχίζουν να επαληθεύουν εξ ολοκλήρου. Η 
υπηρεσία αύτη συνεστήθη και επί κεφαλής της δεν ετέθη αξι
ωματικός της Χωροφυλακής, εκ των τόσων καταλλήλων που 
διαθέτει το Σώμα, αλλ’ αξιωματικός της Αστυνομίας Πόλεων 
-  ο αστυνόμος κ. Νέρης. Υπολείπεται ν ’ αποσπασθούν τα κα
τώτερα όργανα, δια ν ’ αρχίση η λειτουργία της. Και τα όργανα 
αυτά κατά πλειοψηφίαν θα ληφθούν από την Αστυνομίαν Πό
λεων πάλιν.. .Καιρός, εν τούτοις, είναι να τεθή τέρμα εις το κα
κόν αυτό που ξεσπά εις βάρος του Σώματος της Χωροφυλακής. 
Η ίδρυσις της Τουριστικής Αστυνομίας πρέπει να ματαιωθή. 
Και αν τούτο δεν καταστή δυνατόν να επιδιωχθή πάση θυσία, 
ώστε την πλειοψηφίαν των οργάνων της ν ’ αποτελόσουν άν- 
δρες, αξιωματικοί και οπλίται, εκ της Χωροφυλακής αποσπώ- 
μενοι. Η προτίμησις που γίνεται πάντοτε εις την Αστυνομίαν 
Πόλεων δεν είναι καθόλου νοητή...».

Συνεχίζοντας με την ίδια των πραγμάτων οπτική στο τεύχος 
της 1ης Ιουλίου 1935 διατείνεται: «Ο νέος Οργανισμός της Χω
ροφυλακής, δεν μας ευρίσκει συμφώνους εις πολλά σημεία... 
Η Ασφάλεια των Αθηνών πρέπει να ανατεθή εις την Χωροφυ
λακήν. Δευτέρα συζήτησις δεν χωρεί. Το επιβάλλει αυτό τού
το το συμφέρον της Πολιτείας. Αλλ’ αντιδρά η Αστυνομία Πό
λεων. Και έπειτα; Υπέρ τα προσωπικά συμφέροντα των ολίγων 
αστυνομικών υπαλλήλων υπάρχει το γενικότερον συμφέρον 
της δημοσίας ασφαλείας. Και αυτό δεν ημπορεί να θυσιασθή

εις τον βωμόν της Αστυνομίας Πόλεων που τα θέλει όλα ιδι- 
κά της».

Η «Χωροφυλακή», υπό την διεύθυνση πάντοτε του Αλέκου 
Δίπλα συνέχισε απρόσκοπτα και ανελλιπώς την έκδοσή της μέ
χρι τέλους του 1969 τηρώντας πάντοτε απαρέγκλιτα την γραμ
μή υπερασπίσεως του Σώματος της Χωροφυλακής και των δι
καιωμάτων των Χωροφυλάκων ακολουθώντας τις περιπέτειες 
της πατρίδος.

Στις 8 Μάίου 1953 εκδόθηκε εγκύκλιος (Αριθμ. Πρωτ. 
10233/7/35) του Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων Αγγέλου Έβερτ

Εις τό δεύτερον έ
τος μέ νέας δυνάμεις

ΜΕ  ΤΟ άνά χεΐρας τεύχος ή «Χω ροφυλακή»  
χάρις είς την θερμήν  ύποστήριξιν  τω ν ουνδρο 
είς τδ δεύτερον άπό τής έκδόοεώς της έ'τος. 

αθεϊσα μέ την ευκαιρίαν αυτήν , θά  παρουαιάση νέας 
τόοον είς τήν ύλην, ό'σον και είς τήν τεχν ικ ή ν  της 
Δεν θελομ εν  νά προκαταλάβω μεν τούς άναγνώ στα  
δ ι’ αύτδ ά π οφ εύγομεν  νά δώσωμεν προκαταβολικάς  
οχειικάς μέ τας βελτιώ σεις αύτάς. Μ ίαν δήλωαιν μό 
το καθήκον  νά κάμω μεν  : Ο τι ή «Χ ω ροφ υλακή» θ
μοναδικόν δημοσιογραφικόν οργανον διά τήν προαγ 
πολλαπλώ ν συμφερόντω ν τω ν Αξιω ματικών καί δη.

Πείρα ίνδ ς  έτους, άγώ νες σκληροί, πά λη  πρ ί 
έναντίους Ανέμους μας έδίδαξαν πολλά  καί μάς Ζδω 
λύτιμα  έκεΐνα  έφόδια πού  είνα ι Από τά πλέον  απου 
λαια διά τήν συνέχισ ιν τής προσπάθειας μα;.

Μ έ τήν νεαν0έμφάνια ίν της ή «Χ ω ροφ υλακή» 
έντονω τέραν καί εύκρινεστέραν κα τεύθυνα ιν , έγκ  
σειράν άπό άρθρα τά όποια θ ά  θ ίγο υ ν  άλα τά ζητ 
Απασχολούν τούς Αξιω ματικούς καί όπλίτας.

Δέν μάς δ ια φ εύγει ή Α ντίληψ ις. 01 διοικοϋντες
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σχετικά με την έκδοση περιοδικού: «Γνωρίζομεν υμίν ότι, καί- 
τοι από της ιδρύσεως του Σώματος, ανεγνωρίσθη παρ’ όλων, 
η ανάγκη, όπως η Αστυνομία Πόλεων αποκτήση περιοδικόν 
καθαρώς μορφωτικόν δια τους αξιωματικούς και κατωτέρους 
αστυνομικούς, τούτο μέχρι σήμερον δεν είχε κατορθωθή. Ή δη 
τη προτάσει της Αστυνομικής Σχολής και τη εγκρίσει ημών 
και του Υπουργείου Εσωτερικών θα εκδίδεται υπό του παρά τη 
Αστυνομική Σχολή Τμήματος Πνευματικής Αγωγής, Ιδθήμε- 
ρον περιοδικόν, υπό τον τίτλον «Αστυνομικά Χρονικά» εις σχή
μα βιβλίου εκ σελίδων 52 με περιεχόμενον καθαρώς μορφωτι
κόν, δι’ όλας τας ειδικότητας της Αστυνομίας...».

Έ να μήνα αργότερα και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 1953 
κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού της Αστυνομί
ας Πόλεων, τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, «ως περιοδικόν κα
θαρώς επαγγελματικόν. Η ύλη του ανάγεται εις επιστημονι
κούς, κοινωνικούς, εγκληματοτεχνικούς, ψυχολογικούς, και 
εγκυκλοπαιδικούς εν γένει τομείς, οι οποίοι έχουν σχέσιν με
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Α9ΗΝΑΙ. I ΙΟΥΝΙΟΥ 1953

Λ Φ ΙΕ Ρ Ο Τ Τ Α Ι 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ 

ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΗΡΩΩΝ 

Κ\1 ΜΑΡΤΎΡΩΝ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΪΠΊνΟΜ/ΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α
Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

ίΚ Λ Ο ΙΙΙ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΙΤΥΧ0ΧΝΑ1 ΠΟΑΙΟΝ

την ζωήν, την εργασίαν και την αποστολήν 
των αστυνομικών... Παραλλήλως προς όλα 
αυτά, το περιοδικόν μας θα έχη τας στήλας 
του ανοικτάς δι’ όλους τους αστυνομικούς, 
οι οποίοι θα δύνανται να το τροφοδοτούν με — — ——— —
την πείραν των, με τας γνώσεις των, με τας παρατηρήσεις των 
και με τα μελετάς των... Φρονούντες τέλος ότι οι αστυνομικοί 
δέον να διακρίνωνται δια την κοινωνικότητα και την γενικήν 
πνευματικήν αυτών κατάρτισιν, θα διαθέτωμεν αρκετός σελί
δας δια την ανάδειξιν των επιδιδόμενων εις την λογοτεχνίαν, 
την ποίησιν, το διήγημα και το μυθιστόρημα, πλουτίζοντες το 
περιοδικόν και με μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών έργων. Αυ
τοί είναι οι τομείς, εις τους οποίους το περιοδικόν μας θα κινη- 
θή και αυτοί προσδιορίζουν επακριβώς τον γενικόν σκοπόν της 
εκδόσεώς μας, όστις με ένα λόγον συνίσταται εις την ανάπτυξιν 
του πνευματικού επιπέδου των Αστυνομικών και της εν τη κοι
νωνία θέσεως αυτών».

Η κυκλοφορία των «Αστυνομικών Χρονικών» αποτέλεσε ση
μαντικό γεγονός στην πορεία και την ιστορία του Σώματος της 
Αστυνομίας Πόλεων, αλλά είχε επίδραση θετική γενικότερα 
στον μεταπολεμικό περιοδικό τύπο. Οι συνεργάτες του νέου πε
ριοδικού ήταν όλοι διακεκριμένοι είτε από τον χώρο της επιστή
μης είτε από της τάξεις του Σώματος. Ξεφυλλίζοντας το πρώτο 
τεύχος ξεχωρίζει κείμενο του γνωστότατου ιστορικού και συγ
γραφέα Γεωργίου Ασπρέα με θέμα την «Εξέλιξη του Αστυ
νομικού Θεσμού από την Απελευθέρωση της Ελλάδος» 
που παραχώρησε η χήρα του συγγραφέα και δημοσιεύθη- 
κε σε συνέχειες. Ο Αστυν. Διευθυντής Κ. Τσίπης έγραψε 
το πρώτο εγκληματολογικό άρθρο, ο Η. Σαγιάς υπογράφει 
κείμενα αστυνομικής πρακτικής και μεταφράζει αστυνο
μικά μυθιστορήματα, οι καθηγητές Νευρολογίας και Ψ υ
χιατρικής Κ.Δ. Κωνσταντινίδης, Ιατροδικαστικής και Το
ξικολογίας Γρ. Κάτσας, ο Ιατροδικαστής Δ. Καψάσκης, ο 
καθηγητής Εγκληματολογίας, Ανακριτικής και Σωφρονι
στικής Ι.Κ. Παπαζαχαρίου, ο πρώην Εφέτης Χρ. Γιώτης, 
ο Ψυχίατρος Δημ. Μωράίτης, ο Εισαγγελέας Ν. Γαβαλάς 
κ.α. αξιόλογοι επιστήμονες κειμενογραφούν μέσα από την 
οπτική της επιστήμης τους, όπως και ο τ. Αρχηγός της 
Αστυνομίας Πόλεων Νικόλαος Κίννας, ενώ ο Αστυν. Δι
ευθυντής τότε και διακεκριμένος συγγραφέας αργότερα

Ν. Αρχιμανδρίτης έγραφε κεί- μένα σχετικά με τα
κοινωνικά συστήματα και την ιστορία της κατασκο
πείας. Ο Αστυνόμος Α' Εμμ. Αρχοντουλάκης υπογρά
φει κείμενα περί Δικαίου.

(Να γίνει εκτενέστερη αναφορά στον Ν. Αρχιμαν
δρίτη, πολυγραφότατο, ο οποίος στήριξε το περιοδι
κά στα πρώτα χρόνια. Σε ιπιοσημείωση να μπει και η 
εργογραφία του)

Π Κ Ρ ΙΚ Χ Ο Μ Κ Ν Λ

Καταχωρίζονται όμως και πλείστα κείμενα εγκυ
κλοπαιδικού περιεχομένου και εξαιρετικού ενδια
φέροντος όπως: Ιστορία του ΝΑΤΟ, Η υπόθεση της 

Ατομικής κατασκοπείας των Φουξ και Γκολντ του J.E.Hoover 
Διευθυντού του F.B.I., Τα 12 μυστικά των ευρωπαϊκών Αυ
λών του Αλαίν Απουωρντ, Περί Ψυχικών Φαινομένων από τον 
ναύαρχο ε.α. και πρόεδρο της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών Άγ
γελο Τανάγρα (μετά το 1920 οι ψυχικές ή παραψυχολογικές 
έρευνες γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση στην Ελλάδα μέχρι και τη 
δεκαετία του 1960, πολλές φορές δε, υπήρχαν πρωτοσέλιδα που 
το τάδε διάμεσο, για παράδειγμα η Ελένη Κικίδου, έδινε πλη
ροφορίες για την εξεύρεση εγκληματιών). Στις τελευταίες σε
λίδες φιλοξενούνται νέοι νόμοι και διατάγματα αστυνομικού 
ενδιαφέροντος, εγκύκλιοι και κανονισμοί του Σώματος, αθλη
τικά αστυνομικά γεγονότα, επιστολές και κοινωνικά αστυνομι
κά γεγονότα.

Τα Αστυνομικά Χρονικά συνέχισαν την πορεία τους διαμορ
φώνοντας στο χρόνο την ύλη τους και την εμφάνιση μέχρι το 
Δεκέμβριο του 1983 που εκδόθηκε το τελευταίο τεύχος και τε
λευταίο Διευθυντή Σύνταξης τον Αστυν. Α'Ανδρέα Κρανίτη.

Τον Ιανουάριο του 1970 εκ
δόθηκε και κυκλοφόρησε 
το πρώτο τεύχος Του πε
ριοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗ
Σ Ε  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Το 
τεύχος καλωσορίζουν ο τό
τε υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως Παναγιώτης Τζεβελέ- 
κος και ο Γεν. Γραμματέας 
Πέτρος Κωτσέλης και προ
λογίζει ο Αρχηγός, Αντι
στράτηγος Αναστάσιος Κα- 
ρυώτης. Την ευθύνη της 
εκδόσεώς είχε το Αρχηγείο 
Χωροφυλακής και την επι
μέλεια το Τμήμα Δημοσί-

"ΕΠΙΟΕΟΡΗΙΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,
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ων Σχέσεων. Στις πρώτες σελίδες του 
περιοδικού αναφέρονται οι σκοποί και 
οι στόχοι του μαζί με ένα συνοπτικό 
ιστορικό του Σώματος της Χωροφυλα
κής. Ακολουθεί, περιγραφή της «Υπό
θεσης Πολκ», από τα μεγαλύτερα με
ταπολεμικά εγκλήματα στην Ελλάδα, 
με στοιχεία από το Αρχείο της Χωρο
φυλακής, το επόμενο άρθρο που αφορά 
τις αστυνομικές παραβάσεις υπογρά
φει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη
νών Ηλίας Γαφός, ακολουθούν σελίδες 
επικαιρότητας περί τα της Χωροφυλα
κής πεπραγμένα, η Διευθύντρια του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρία Μαυ- 
ρομμάτη εξετάζει δικονομικά το θέμα 
του κινηματογράφου σχετικά με τους 
ανηλίκους ενώ ο Γεωλόγος της Επι
τροπής Ατομικής Ενέργειας του «Δη
μοκρίτου» αναφέρεται στην ύπαρξη «Ουρανίου στην Ελλά
δα». Ο Άγγελος Φουριώτης υπογράφει το πρωτοχρονιάτικο 
διήγημα με σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου.

Τις σελίδες της Επιθεωρήσεως τίμησαν με κείμενά τους ο 
καθηγητής Πανεπιστημίου Απόστολος Δασκαλάκης, ο κα- 
θηγητής Εγκληματολογίας Ιωάννης Παπαζαχαρίου, ο Ια
τροδικαστής Δημήτριος Καψάσκης που δημοσίευε και στα 
Αστυνομικά Χρονικά, ο καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων 
Σπάρος Ζομπανάκης, ο Υφηγητής Πανεπιστημίου Κωνστα
ντίνος Μακρής σε θέματα αστρονομίας, ο Κοινωνιολόγος 
Θ.Δ. Στρατηγόπουλος, ο Αρχιεπί
σκοπος Ιερώνυμος, ο Υφυπουργός 
Προεδρίας Δημήτριος Τσάκωνας, τ "  *  ™ 
ο Γεν. Δ/ντής Υπουργείου Πολι
τισμού Γρηγόριος Ζητρίδης, ο Γ.
Γεωργαλάς, ο Εισαγγελέας Δη- 
μήτριος Τσεβάς, Αντιστράτηγος 
Αχιλλέας Τάγαρης σε φιλοσοφικά 
θέματα και θέματα μάνατζμεντ, ο 
Ταγματάρχης Χωροφυλακής Αλέ
ξανδρος Δρεμπέλας, ο ιεροκήρυ
κας Χωροφυλακής Αρχιμανδρίτης 
Αμβρόσιος Λενής, ο Γεν. Γραμμα- 
τεύς Υπουργείου Γεωργίας Χρ.
Μίχαλος, ο Μοίραρχος I. Τρύπης, 
ο Μοίραρχος Ναπολέων Δοκανά- 
ρης, ο Υπομοίραρχος Ν. Κουτρου- 
μπής, οι Ανθ/στές Παπαντωνίου,
Βασίλειος Τζαβάρας, Άγγελος Πε- 
τρουλάκης, Ιωάννης Δήμος -  Τσό- 
λης Δημήτριος Κάσσιος και Κων/ 
νος Δανούσης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσι- 
άζουν θέματα που αντλούνται «από το Αρχείον της Χωρο
φυλακής» όπως «Η Υπόθεσις Πολκ», «Δράκος Καβουριού», 
«Υπόθεσις Μανίδη», «Υπόθεσις Γοργοπόταμος», «Υπόθεσις 
Κοκκιναράς» κ.α.

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε το Δεκέμ-

Κ  4  ι  Λ
βριο του 1983, έχοντας κλείσει 14 χρό
νια συνεχούς κυκλοφορίας, έχοντας 
«κλειδώσει» στις σελίδες του το πνεύ
μα μιας εποχής. Τελευταίος Δ/ντής 
ήταν ο Ταγματάρχης Χρήστος Ρέππας 
που διαδέχθηκε τον Ευάγγελο Γεωρ
γίου και τον Αναστάσιο Μπρούσαλη. 
Αρχισυντάκτης ήταν ο Υπομοίραρχος 
Ιωάννης Νικολός και Βοηθός Αρχισυ
ντάκτης ο Ανθ/στής Κωνσταντίνος 
Δανούσης ο οποίος πολύ αργότερα δι- 
ετέλεσε Αρχισυντάκτης στην Αστυνο
μική Ανασκόπηση. Στη σύνταξη του 
περιοδικού ήταν ο Ανθ/στής Δημήτρι- 
ος Κάσσιος και οι Ενωμοτάρχες Κων
σταντίνος Καραγιάννης, ο οποίος επί
σης διετέλεσε Αρχισυντάκτης στην 
Αστυνομική Ανασκόπηση και ο Γεώρ
γιος Λεκάκης.

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης από τον Ιανου
άριο 1984 θα κυκλοφορήσει νέο ενιαίο περιοδικό με τον τίτ
λο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» που θα εκφράζει την 
Χωροφυλακή, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την 
Αγροφυλακή, ως προάγγελος της μεγαλύτερης μεταρρύθ
μισης του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, της ίδρυσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ρόλος, η σημασία και η προ
σφορά της στα πρώτα εκείνα χρόνια, όταν έπρεπε να διαμορ
φωθεί ενιαία αστυνομική κουλτούρα, ήταν τεράστιος. Στη

I

ΟΜΙΚΗ 
ΠΙΘΕΩΡΗΕΗ

ΗΝΙΑΙΑ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΔΗΜ ΤΑ ΞΕΩ Σ ΧΡΟΝΟΙ A - ΤΕΥΧΟΙ ι - ΜΑΡΤΗΣ

: υπηρεσιακή ενημέρωση;

Τριάντα 
σύγχρονες 

μοτοσικλέτες 
παραδόθηκαν 

στην
Άμεση Δράση

συνέχεια, διαρκώς ανανεούμενη και βελτιούμενη, λειτούρ
γησε όχι μόνον ως δίαυλος εσωτερικής επικοινωνίας, αλλά 
έστελνε την αστυνομική μαρτυρία σε κάθε γωνιά της ελ
ληνικής γηςΤο περιοδικό εκδίδεται από το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης κάθε μήνα. Τα περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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Τ ι νο οο< πω Εγω περοατική ήμουν από το Υπουρ
γείο Δημοσίας Totnc «οι μπήκα νο nu μια -κοβη- 

μίρο-
Η -«ολημέρα- αυτή. στάθηκε μοιραία «ως «αθορι 

στική. Για μόνο, επειβή σπάνια στη ζωή μου. συνυ
πάρχω ειρηνικά (ως ουναδελφίκα μι αστυνομικό όρ
γανα «οι για το περιοδικό. επειδή για πρώτη Φορά 
υηοβετω. φιλόξενε· μιο γυναίκα Γιο νο βουμε που βο 
οδηγηθεί αυτή ή... βιοστουρωση.· Από ουτήν «βω τη 
στήλη, ογαπητοι αναγνωοτες. εκλήβημεν ν αποδείξω- 
μεν πρωτιοτως την αγοοτην συνεργασίαν οργάνου και 
πολίτη. Την άμιλλαν. Την αμοιβαίο συμπαβεια και 
κατανόηση Την εκατερωβεν ευγίνειο κοι βιοκριτικο- 
τητο Την... αμφιμονοσήμαντη εμπιστοσύνη Μέχρι 
αυτού του σημείου...

A:
θυμάμαι μι άπειρη τρυφερότητα «κείνον 

γενικό οστυψυλακα της Χαριλάου Τρικουπη

κλήση επειβή του χαμογελάσαμε Εναν οκό 
Πατησίων το Τ3 που είπε -Φύγε μη σου · 
κομιο «οι βεις τον ουρανό οφοντύλι Ουοτ'

™,Γ---- -2-JtKK'_ut>ik(χ . ιϋΠο,,.„  ΓΡ Η«ιος:
- ΙΣ::̂ ^ ΓΕγκΑημοπροτητο

ιιο «01 βεις τον ουρά
ια ουμμαβηιή μου οι 
ιμάρωνα γιατί απλπνεε κύρος ευβο' 

υτολή «Οι λιγομίλητος Εναν επίσης που 
νοντι τη γιαγιά μου και ίνον τόλος που . 
γενείς βεκατλοοεριε επειβή κολλοεκημι 
οτη Ζωοβόχου Πηγής «ο. Καλλιβρομίου 

βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο raoc β 
5ω ν απαλλαγώ «ι από ένο οκάμα διοβεύ

ι "ν του ;-Iiwj,""’*11 «υ ΠΟ η. I "°" Τόη
/ JET'S

έβαια είναι σχι 
ν απαλλαγώ «κ 

όρουο εξόρτιτσης από ίο εωμ 
οβηγηθει οε τέτοιες οκρότητ .

' ι·γα χαμηλόφωνο στον εαυτό 
Οταν μεγάλωσα «ο. ο «υ«λ< 
επαγγέλματος β.ευρυνβπ«ε 
puvoU το Διοικητήΐ- Γ« ,

«ς στήλη είμαι σχετικά 
ιν έχω υλικό Δεν έχω ουγκρουό 

μενο συμφέροντα αντίθετες παρατάξεις αντίπαλο 
στρατόπεδα Δεν έχω εντέλει αμνούς «ο. ερίφια πα
τρικίους κοι Πληβείους «ολούς «οι κακούς (Οι «οκοί 
πέραν του γεγονότος ότι κατοικοεδρεύουν εις «ο 
κάγκελο, δεν είναι το (ηιούμενόν μος Το ξητουμε- 
νον μος «ινοι η σύμπνοια η ομόνοια «ο. η συμπαρά
ταξη οργάνου πολίτη στον αγώνα γιο μια κοινωνία 
δίκαιου I

παιχνίδι χωρίς καλούς και κοκους βε γίνεται Μοέάξει 
με ναοολάβο χωρίς φαοόλια Η γουέστερν χωρίς

..............οτήλή αυτή
όμοιες «οι τάοο διΟφς 
πλου< «αι ιο ρευπέτικο 
το παράπονο τον έρω

οοοαρεφε -*«
τιροοε νγίίω στο οημειο νο πω - νωνυςκ 
Προς το παρόν το αποφεύγω όχι τόοο 
και ο υπουργός δεν μπορεί όσο για τε
βειο

Δ έν πρέπει νο παραλειψω ο αυτό τ 
περιοτατωμένο κείμενο, τους μιιί 

έβαλλαν το Χώμα «αιό καιρούς Μύθο. 
Λόκτύλοι «πισήμαναν όιΟόρομπι αν( 
νομα χείλη βιέοπειραν Μόβους που 
σαν και εδώ πρέπει νο «{δρουμε τ 
πθοπλαστικών ελληνικών ταινκίιν περ 
τιών - ο κινηματογράφος και η τηλ 
Γιώργος Φούντος οι ο ρόλο της ηρ. 
αυταπάρνησης «αι της τυφλής προστ* 
«ον πότε ο Κωοτος Χοτζηχρηοτος οτ 
οτο ρόλο της γέφυρας οργάνου 
Μπορνευ ΜΙλλερ οτο οξεπέρόστα ο 
συμφιλίωσαν ανεπιστρεπτί τους με1 
Μέχρι αυιού του σημείου

Ο πως λέγομε λοιπόν και στην αρ 
είμαι οπό ιο Υπουργείο Δημόε

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», «ΠΥΡΟ
ΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» και «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ», σταματούν την έκδοση τους.

Η σκυτάλη πλέον παραδίδεται στην «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», η οποία κυκλοφόρησε με μικρή καθυστέ
ρηση και μικροπροβλήματα (το πρώτο τεύχος κυκλοφόρη
σε τον Μάρτιο 1984), που καθυστερούσαν ή ματαίωναν τις 
εκδόσεις και αντί για 12 κυκλοφόρησαν 7 τεύχη.. Διευθυ
ντής Σύνταξης ήταν ο Μηνάς Βιντιάδης και στη Γραμμα
τεία Ύλης ο Δημ. Κάσσιος, ο Γιώργος Λεκάκης, η Μαρία 
Ροδοπούλου, ο Λ. Σαριδάκης και λίγο αργότερα ο Κώστας 
Σπηλιωτόπουλος. Το επόμενο έτος Διευθυντής του περιο
δικού ανέλαβε ο Ανδρέας Κρανίτης, τελευταίος Δ/ντής των 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ με Αρχισυντάκτη τον Γι
ώργο Πεχλιβανίδη. Και πάλα, ο'μως, δεν ήταν ευκταία η μη
νιαία παρουσία αλλά κυκλοφορούσε σταθερά κάθε δίμηνο. 
Το φθινόπωρο του 1985 αποχώρησε ο Ανδρέας Κρανίτης 
χωρίς να αντικατασταθεί, την επιμέλεια της ύλης ανέλα
βε η Μαρία Ροδοπούλου, ενώ στην σύνταξη προστέθηκαν ο 
Φώτης Μακροζαχόπουλος, η Αγγελική Ρήγα και ο Αντώνης 
Γαλανόπουλος. Το 1986 αποκαταστάθηκε η σταθερή μηνι
αία κυκλοφορία και ανέλαβε ως διορθώτρια η Κάτια Σαβ- 
βίδου, η οποία το 1987 ασχολήθηκε και με τη σύνταξη. Το 
Μάιο του 1987 ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης ο Υ/Α' Νίκος 
Πολύμερος και τον Ιούνιο στους σταθερούς συνεργά
τες προστέθηκε ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Καρα- 
γιάννης που είχε θητεύσει στην «Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής».

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», μετά από 18 
χρόνια σταθερής κυκλοφορίας, διαθέτοντας, μια με
γάλη και ικανή ομάδα συντακτών, συνέχισε απρό
σκοπτα την έκδοσή της μέχρι τον Οκτώβριο του 
2002 που εντελώς αναπάντεχα, (για αδιευκρίνιστους 
λόγους) μετονομάστηκε σε «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ
ΣΚΟΠΗΣΗ». Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας ο Α/Α' 
Κωνσταντίνος Δανούσης, ιστοριοδίφης, αρχειακός 
ερευνητής και πολυγραφότατος, οδήγησε με σταθερά 
χέρι για μεγάλο διάστημα την πορεία της. Τα τελευ
ταία χρόνια είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα και δεν 
χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινήσεις.

Κ λ ε ί ν ο ν τ α ς  
αυτό το κείμενο 
με συγκίνηση 
περισσή -  πρέ
πει να ομολογήσω, διότι 
ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της «Αστυνομικής Επι
θεώρησης» και στην ολότητά της την «Αστυνομική Ανα
σκόπηση» την βίωσα εκ του σύνεγγυς-, θα πρέπει να σταθώ 
στο σημαντικότερο αλλά (ατυχώς) παντελώς άγνωστο κομ
μάτι της ιστορίας του σύγχρονου αστυνομικού Τύπου. Εί
ναι το κομμάτι της αλληλοβοήθειας προς τον αναξιοπαθού- 
ντα συνάδελφο για το οποίο ουδέποτε δόθηκε η αρμάζουσα 
δημοσιότητα.

Το περιοδικό μας, εξοικονομεί ένα σημαντικό κέρδος κά
θε χρόνο, το οποίο προέρχεται κυρίως από τις διαφημίσεις. 
Αυτό το κέρδος, εδώ και πολλά χρόνια το επιστρέφει στους 
συναδέλφους που το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, στους βαριά 
ασθενείς, σ’ αυτούς που τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσί
ας, σ’ αυτούς που σκοτώθηκαν εν ώρα Υπηρεσίας ή ένεκα 
ταύτης, οε ορφανά τέκνα συναδέλφων που έχασαν τη ζωή 
τους κατά την εκτέλεση Υπηρεσίας και σε πολύτεκνες οικο
γένειες συναδέλφων.

Οδεύοντας προς τη λήξη της τρίτης δεκαετίας του υπηρε
σιακού μου βίου, χαίρομαι που υπογράφω το ανωτέρω κεί

μενο στην ολότητά του και 
προτείνω στους νεαρούς 
συναδέλφους να υποστη
ρίξουν με την ετήσια συν
δρομή των εννέα (9) ευρώ 
το περιοδικό τους, να το 
αγκαλτάσουν και να λά
βουν ενεργά μέρος με τις 
προτροπές, τις συμβουλές 
και τη σύνταξη εργασιών 
προς δημοσίευση. Η ιστσ 
ρία του αστυνομικού Τύ
που είναι η ιστορία του 
βίου του αστυνομικού 
Σώματος στην πολυκύμα
ντη διαδρομή του. ]
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Του Β ασιλείου ΤΡΑΟΥΔΑ
Υποστρατήγου Αστυνομίας ε.α.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ Ν  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
ΣΤΗ Ν  Π ΕΡΙΟ Χ Η  ΤΗ Σ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από
την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 οι οποίοι είχαν 
ως αποτέλεσμα να ελευθερωθούν οι περιοχές της Μακεδονίας, 
Ηπείρου και Θράκης μετά από 600 πλέον χρόνια Τουρκικής 
σκλαβιάς.

Ερευνώντας την συμβολή των επιχειρησιακών ενεργειών 
των τότε αστυνομικών δυνάμεων, συναντάμε άγναχττες πτυχές 
της ιστορίας, γεμάτες πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας που κα
θόρισαν το μέλλον του έθνους μας

Το πρώτο Αστυνομικό Σώμα στρατιωτικά οργανωμένο που 
συνεστήθη το 1833, λίγο μετά την απελευθέρωση της πατρίδας 
μας από τους Τούρκους, ήταν η Χωροφυλακή και αστυνόμευε 
όλη την τότε ελληνική επικράτεια. Το 1926 ιδρύθηκε η Αστυ
νομία Πόλεων με αρμοδιότητα αστυνόμευσης σε ορισμένες με
γάλες πόλεις συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας. Ως 
γνωστόν η συγχώνευση των δύο παραπάνω αστυνομικών Σω
μάτων πραγματοποιήθηκε το 1984 και από τότε υφίσταται πλέ
ον ένα ενιαίο Σώμα η Ελληνική Αστυνομία, μέχρι σήμερα.

Στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 ο οργα
νισμός που ασκεί αστυνομικά καθήκοντα, είναι η Χωροφυλα
κή. Το Αστυνομικό αυτό Σώμα ύστερα από την σοβαρή μέριμνα 
των διαδοχικών κυβερνήσεων Μαυρομιχάλη, Δραγούμη και 
του Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσιάζεται πλήρως στρατιωτι
κά αναδιοργανωμένο. Επειδή δε, περιλαμβανόταν στις δυνάμεις 
του στρατού, οφείλε σε περίπτωση πολέμου να θέσει στη διάθε
ση του τότε υπουργού στρατιωτικών ικανή δύναμή του. Επί
σης είχε προσληφθεί ιταλική οργανωτική αποστολή, η οποία με 
σειρά νομοθετημάτων προέβη σε πλήρη αναδιοργάνωση όπως 
προελέχθη της Αστυνομίας.

Εισι με την κήρυξη του ιιολέμου η Χωροφυλακή βρέθη
κε άρτια οργανωμένη και προετοιμασμένη να αποτελέσει παρά
γοντα του επικείμενου μεγάλου απελευθερωτικού αγώνα.

Η δύναμη αυτή αυξήθηκε σημαντικά σε αξιωματικούς και 
οπλίτες, τέθηκαν δε διαδοχικά επικεφαλής του Σώματος επιφα
νείς και ικανοί ανώτατοι αξιωματικοί. Διάφορα μέτρα που λή- 
φθηκαν κατά τις παραμονές του πολέμου είχαν παρασκευάσει 
και προσδιορίσει το έργο της Χωροφυλακής κατά τις αστυνομι
κές επιχειρήσεις.

Τα Ελληνικά στρατεύματα με ηγέτη τον αρχιστράτηγο Δι
άδοχο Κωνσταντίνο, άρχισαν τις επιχειρήσεις την 6-10-1912 
από την Θεσσαλία προελαύνοντας προς τα ενδότερα της Μα
κεδονίας.

Κοντά στα στρατηγεία των επιχειρησιακών δυνάμεων του 
στρατού, διορίσθηκαν αρχικά ως ανώτεροι στρατονόμοι, στη 
μεν περιοχή της Θεσσαλίας ο Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλα
κής Παύλος ΡΑΖΕΛΟΣ εκ των πλέον μορφωμένων αξιωματι
κών του Σώματος, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός

του Σώματος αργότερα (1916), στη δε περιοχή της Ηπείρου ο 
Ταγματάρχης Χωροφυλακής Νικόλαος ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ από 
τους διαπρεπέστερους αξιωματικούς, (αρχηγός και αυτός το 
1920), με τον ομοιόβαθμό του Σπυρίδωνα ΣΠΗΡΟΜΗΛΙΟ, μια 
ηρωική μορφή που πρωτοστάτησε στη συνέχεια, στην απελευ
θέρωση περιοχών της Βορείου Ηπείρου. Ως αποστολή οι αναφε- 
ρόμενοι Αξιωματικοί είχαν σύμφωνα και με τους τότε διεθνείς 
κανόνες, με εντολή του Διαδόχου Κωνσταντίνου να προβαί
νουν στη σύσταση Αστυνομικών Υπηρεσιών στα απελευθερω
μένα μέρη με σκοπό την επιβολή της δημόσιας τάξης και την 
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους. Ταυτό
χρονα επίσης επιδιώκονταν σύσταση, οργάνωση και λειτουρ
γία διαφόρων άλλων υπηρεσιών.

Αυτό το μεγίστης σημασίας έργο ήταν εξαιρετικά δύσκο
λο και πολύπλοκο, λαμβανομένου υπ’ όψη της ποικιλομορφίας 
των πληθυσμών απ’ τους οποίους οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι 
είχαν εχθρικές τάσεις προς το ελληνικό στοιχείο, αλλά και λό
γω της δράσης τω Βούλγαρων κομιτατζήδων, οι οποίοι ενισχύ- 
ονταν από ομοεθνείς τους στρατιωτικούς, κινούνταν παντού 
προκλητικά υψώνοντας βουλγάρικες σημαίες, τοποθετώντας 
βουλγαρικές Αρχές εκεί όπου διαλύοντας οι τουρκικές Αρχές. 
Η Χωροφυλακή επιτέλεσε θαυμάσια αυτή την αποστολή πα
ρά την ολιγαρκή της δύναμη. Ακόμη και απ’ αυτήν την δύνα
μή της που τη περίοδο εκείνη αριθμούσε 180 Αξιωματικούς, 69 
Ανθυπασπιστές, 4.400 Χωροφύλακες και υπαγόταν σ’ αυτήν 
2.300 εθνοφρουροί και 800 αποσπασμένοι κληρωτοί στρατιώ
τες. Αλλά κι από την δύναμη αυτή υπήρξε σημαντική διαρροή, 
γιατί πολλοί άνδρες καταλαμβανόμενοι από εθνικό ενθουσια
σμό, εγκατέλειπαν τις μονάδες των και σχημάτιζαν εθελοντι
κά Σώματα ή προσχωρούσαν σε ήδη υπάρχοντα για να μάχο
νται κατά του εχθρού στην πρώτη γραμμή του πυρός. Γι’ αυτό 
κάποιες δεκάδες χωροφυλάκων με ένα βαθμοφόρο επικεφαλής, 
αναλάμβαναν να εγκαθιδρύσουν την ελληνική κυριαρχία και 
να εξασφαλίσουν αυτήν απ ’τις δόλιες επιθέσεις των Βούλγα
ρων κομιτατζήδων σε πόλεις χιλιάδων κατοίκων. Σε πολλές δε 
περιπτώσεις δύο ή τρεις χωροφύλακες υπό ένα υπενοματάρχη 
κατελάμβαναν κωμοπόλεις και χωριά και οχυρώνονταν πρό
χειρα, ιδρύοντας Αστυνομικό Σταθμό όπου ύψωναν την ελ
ληνική σημαία, αγρυπνώντας για πολλές νύχτες και μέρες με 
το όπλο στο χέρι, για αντιμετώπιση τυχόν επιθέσεων Τούρκων 
και Βουλγάρων, μέχρι να καταφθάσουν οι ελληνικές στρατιω
τικές δυνάμεις.

Έτσι, κατά την προέλαση των ελληνικών δυνάμεων μετά 
την κατάληψη διαδοχικά των πόλεων Ελασσόνας όπου ιδρύε
ται η πρώτη Αστυνομική Υποδιεύθυνση με διοικητή τον Ανθυ
πομοίραρχο Ξενοφώντα ΠΡΑΤΟΥΝΑ στη συνέχεια στα Σέρβια 
ιδρύεται επίσης Υποδιεύθυνση με διοικητή τον Ανθυπομοίραρ-
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χο Αντώνιο ΤΡΑΚΑΔΑ, στη Δεσκάτη Αστυνομική Υποδιεύθυν
ση και στην Κοζάνη Αστυνομική Διεύθυνση υπό τον Υπομοί
ραρχο ΜΑΥΡΟΜ1ΧΑΛΗ. Στη συνέχεια όταν απελευθερώθηκε η 
Βέροια όπου εγκαθιδρύθηκαν τα επιτελεία Στρατού και Αστυ
νομίας, ο Αντισυνταγματάρχης ΡΑΖΕΛΟΣ ως Ανώτερος πλέον 
Διοικητής Χωροφυλακής Μακεδονίας συνέστησε αστυνομικές 
υπηρεσίες σ’ όλες τις περιοχές της Μακεδονίας που είχαν κατα
ληφθεί από τον Ελληνικό Στρατό.

Ο Αρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντίνος, ευρισκόμενος επι- 
τόπου και εκτιμώντας την κατάσταση από κοντά, έστειλε από 
την Βέροια στις 18-10-1912 τηλεγράφημα στην κυβέρνηση στο 
οποίο ανέφερε: «Μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας πιθανότατα θέ- 
λομεν καταλάβει Θεσσαλονίκην. Της πόλεως ταύτης ούσης με
γάλης και διεθνούς, ανάγκη ληφθώσιν από τούδε τα αναγκαία 
μέτρα δια την πολιτικήν διοίκησην και αστυνομίαν αυτής. Προς 
τούτο... και είς ανώτερος αξιωματικός εκ των ικανοτέρων δια 
την Διεύθυνσιν Αστυνομίας μετά τριών τουλάχιστον αξιωματι
κών και 150 χωροφυλάκων. Επίσης παρακαλώ σταλεί εξ Αθη
νών λαμβανομένη εκ των εμπέδων τμημάτων ή εκ της Χωρο
φυλακής δύναμις 2.000 ανδρών τουλάχιστον ίνα διαθέσωμεν 
τούτους προς φρούρησιν και τήρησιν της τάξεως εις καταλαμβα- 
νομέναςπόλεις....»’ Πράγματι η κυβέρνηση Βενιζέλου προβλέπο- 
ντας τα προβλήματα που θα εμφανιζόταν μετά την απελευθέρω
ση της πόλης στον τομέα της αστυνόμευσής της και γνωρίζοντας 
ότι σύμμαχοι αλλά και οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα προω
θούσαν μία εικόνα άναρχης πόλης και μιας ελληνικής πολιτείας 
ανίκανης να επιβάλλει την τάξη, φρόντισε, από τις 24 Οκτωβρί
ου, πριν ακόμη απελευθερωθεί η πόλη, να διατάξει την μεταφο
ρά δυνάμεως της Κρητικής Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη, με 
επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη ΜΟΜΦΕΡΑΤΟ τον οποίο 
και όρισαν ως Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Επίσης 
ενισχόθηκαν με ανάλογες δυνάμεις και οι απελευθερωμένες πε
ριοχές. Η άφιξη των δυνάμεων αυτών στους προορισμούς τους, 
έγινε στις 30-10-1912.

Ηδη χο απόγευμα της 26-10-1912, πριν υπογράφει η με
ταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου και του Τούρκου αρχιστρα
τήγου Ταξίν Πασά συνθήκη παράδοσης της Θεσσαλονίκης, ένα 
μικρό απόσπασμα ανδρών με επικεφαλής το υπομοίραρχο Κων
σταντίνο Μανωλικίδη, δύο υπενωμοτάρχες και τρεις χωροφύλα
κες εφίππους οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία στρατονομίας στην 
7η Μεραρχία, έλαβε εντολή «να στραφεί προ Θεσσαλονίκην εν 
αναμονή νεωτέρων διαταγών». Προφανώς η διαταγή είχε την έν
νοια να φθάσει μέχρι εκεί όπου θα διευκόλυνε τους εκπροσώπους 
του Τουρκικού Στρατηγείου να κατευθυνθούν προς το Ελληνι
κό Στρατηγείο, για να διαπραγματευθούν κατά την διάρκεια της 
νύκτας την παράδοση της πόλης. Αλλά ο Μανωλικίδης, ηρωική 
και πατριωτική μορφή-καταγόταν από τον Πειραιά είχε δίπλωμα

νομικής και πριν καταταγεί στη Χωροφυλακή, είχε ασχολη
θεί και ως δημοσιογράφος- ερμήνευσε με την δική του βού
ληση την διαταγή και με πρωτοφανή τόλμη μπήκε με την 
ομάδα του στην τουρκοκρατούμενη ακόμα πόλη και στα κα
τάπληκτα βλέμματα των βραδινών περιπατούντων κατοί
κων της, διάβηκαν την Εγνατία οδό και κατέληξαν στο τότε 
Ξενοδοχείο ΟΛΥΜ Π ΟΣ-ΠΑΛΛΑΣ με την συνοδεία Τούρκων 
στρατιωτών, στους οποίους ισχυρίσθηκαν όταν τους έκαναν 
έλεγχο, ότι θα διανυκτέρευαν στην πόλη για να χρησιμεύ
σουν ως σύνδεσμος συνεννοήσεως των δύο πλευρών. Μετα
ξύ των πρώτων που κατέφθασαν στο ξενοδοχείο, ήταν και 
ανταποκριτές ξένων εφημερίδων οι οποίοι μόλις αντίκρυ- 
σαν τον Έλληνα αξιωματικό με την ομάδα του, δεν ήθελαν 
τίποτε άλλο. Έτρεξαν στο τηλεγραφείο για να πληροφορή
σουν τις εφημερίδες των, ότι ήδη καταλήφθηκε η Θεσσαλο
νίκη απ’ τον Ελληνικό Στρατό. Σ’ αυτό ακριβώς οφειλόταν 
που σχεδόν όλος ο ευρωπαϊκός τύπος από το πρωί της 27ης 
Οκτωβρίου αφιέρωνε εξάστηλους τίτλους ότι η Θεσσαλο
νίκη έχει καταληφθεί από τους Έλληνες απ’ το απόγευμα 
της 26ης Οκτωβρίου. Αυτό το μικρό αστυνομικό απόσπασμα 
ήταν η πρώτη ελληνική δύναμη που μπήκε στην Θεσσαλονί
κη, ακριβώς την ημέρα εορτασμού του μεγαλομάρτυρα Αγί
ου Δημητρίου, πολυούχου και προστάτου της πόλης.

Την επόμενη μέρα (27-10-1912) μπήκαν έφιππες και πε
ζές δυνάμεις Χωροφυλακής και με τμήμα Ευζώνων με επικε
φαλής τον Αντισυνταγματάρχη ΡΑΖΕΛΟ και κατέλαβαν το 
Διοικητήριο όπου έστησαν την ελληνική σημαία, διασκορπί
σθηκαν δε μέσα στην πόλη μικτές περιπολίες αστυνομίας και 
στρατού. Αυτό έγινε με μεγάλη σπουδή, όχι μόνο για λόγους 
ασφαλείας για να παρασκευασθεί η κατά την επομένη θρι
αμβευτική είσοδος του Διαδόχου Αρχιστρατήγου, αλλά και 
για ύψιστους εθνικούς λόγους, δηλαδή άμεση εγκαθίδρυση 
της ελληνικής κυριαρχίας και κατάληψη όλων των δημόσι
ων κτηρίων, δεδομένου ότι επιδίωκαν απ’ την άλλη πλευ
ρά οι Βούλγαροι να αποκτήσουν δικαίωμα «συγκυριαρχίας» 
στην Θεσσαλονίκη.

Αλλά η τήρηση της τάξεως και η διασφάλιση της ελληνι
κής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη, είχε ιδιάζουσα σημασία 
και μάλιστα μετά την αυθαίρετη στην πόλη εγκαθίδρυση 
τμήματος βουλγαρικού Στρατού. Γι’ αυτό αποφασίσθηκε - 
όπως προαναφέρθηκε- η ίδρυση χωριστής Διεύθυνσης Αστυ
νομίας στη πόλη. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της η Κρη
τική Χωροφυλακή, επέβαλλε με ευπρέπεια και ανθρωπισμό 
την τάξη κατά τις κρίσιμες εκείνες στιγμές και αντιμετώπισε 
με αυστηρότητα και ψυχραιμία τις ταραχές και ανωμαλίες 
που προκαλούσαν οι Βούλγαροι. Αρχικά φρόντισε να εγκα- 
ταστήσει τους πρόσφυγες σε προάστια της πόλης, δίνοντας
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τη δυνατότητα στους εργάτες του Δήμου να καθαρίσουν την 
πόλη. Στη συνέχεια φρόντισε ώστε όλοι οι πολίτες, ανεξαρτή
τως εθνικότητας, να νοιώθουν ασφαλείς. Κέρδισε αμέσως την 
εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό του πληθυσμού.

Η Γαλλική εφημερίδα «L’ illustration», σε άρθρο του 
πολεμικού της ανταποκριτού Ζαν Λεν, ανέφερε: «Κάτι άλ
λο προσελκύει κατά διαστήματα την προσοχή του πλήθους. 
Η διεύλευσις μιας περιπόλου Κρητών χωροφυλάκων, με την 
εθνικήν των στολήν, μπότες, σαλβάρι, μικρόν χιτωνίσκον και 
ίσιον σκούφον (τόκα) τολμηρώς τοποθετημένον προς τα πλά
για επί της κεφαλής. Είναι ωραίοι άνδρες, μελαχρινοί, υψη
λοί με βάδισμα σταθερόν... Η υπερηφάνεια φωτίζει τα μέτωπα 
των. Οποίον όνειρον δεν ζουν άλλωστε, αυτοί οι οποίοι επί τό
σον μακράν διάστημα υπήρξαν τα παίγνια των Τούρκων εις 
το δυστυχισμένον νησί των, με το να βλέπουν σήμερον ότι εί
ναι επιφορτισμένοι να κρατούν την τάξιν εντός της Θεσσαλο
νίκης την οποίαν απέσπασαν από τους Τούρκους και η οποία 
κατοικείται ακόμη από τόσους εκ των παλαιών κατακτητών 
της οι οποίοι οφείλουν τώρα να τους υπακούουν! Η παρουσία 
αυτής της Χωροφυλακής, η οποία δεν αστειεύεται, θα ησυχά
σει ίσως ολίγον τους Βουλγάρους στρατιώτας. Καθ’ εσπέραν 
αυτοί μεθούν υπερβολικών και κατόπιν δημιουργούν σκάνδα
λα από παντού όπου διέρχονται».

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ» της Θεσσαλονίκης σημείωνε: «Οι 
Κρήτες Χωροφύλακες επιβάλλουσιν εξ ίσου το κράτος του Νό
μου και εις τους πολίτας και εις τους αντάρτας και εις τους 
στρατιώτας ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος όλοι τους 
υπακούουν, εις όλους επιβάλλονται, διότι όλοι τους σέβονται 
και τους φοβούνται».

Ο «ΧΡΟΝΟΣ» της Μόσχας ανάφερε: «Δυστυχώς δεν έχου- 
σιν όλα τα κράτη, τους γενναίους και πειθαρχικούς άνδρας της 
Κρήτης δια να καταρτίσωσι Χωροφυλακήν».

Οι Βούλγαροι δεν σταμάτησαν τις προσπάθειες να εμφανί
σουν την Θεσσαλονίκη σαν αναρχούμενη ή και συγκατεχόμε
νη πόλη. Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, πέντε μόλις ημέρες 
από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ομάδα Βουλγάρων 
κομιτατζήδων ανατίναξε μία μεγάλη τουρκική αποθήκη πυ- 
ρομαχικών στο προάστιο Ζεϊτελίκ (Αγία Παρασκευή). Από την 
έκρηξη σκοτώθηκαν μερικοί Τούρκοι αιχμάλωτοι και Έ λλη
νες στρατιώτες του ιππικού. Αμέσως μετά άρχισαν να βάζουν 
φωτιές να σφάζουν και να ληστεύουν τον τουρκικό πληθυ
σμό. Η Κρητική Χωροφυλακή επιτέθηκε χωρίς καθυστέρη
ση εναντίον τους και τους ανάγκασε να διαλυθούν και να κα
ταφύγουν στους στρατώνες του Βουλγαρικού Στρατού. Τις 
αμέσως επόμενες ημέρες, άρχισαν να καταλαμβάνουν τα τζα
μιά της πόλης μεταξύ των οποίων και την Αγία Σοφία, για να 
τα μετατρέψουν σε εξαρχικές εκκλησίες προσβάλλοντας ταυ
τόχρονα τα σύμβολα και το θρησκευτικό αίσθημα των μου
σουλμάνων κατοίκων της πόλης, οι οποίοι και διαμαρτυρήθη- 
καν στις ελληνικές Αρχές. Δεν σταματούσαν να δημιουργούν 
επεισόδια εις βάρος του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, δεν 
δεχόταν να υπακούσουν στις διαταγές του Ελληνικού Φρου
ραρχείου, ενώ συμπεριφέρονταν προκλητικά στους Έλληνες 
αξιωματικούς. Συνέπεια ενός τέτοιου επεισοδίου ήταν το κλεί
σιμο του γαλλικού ταχυδρομείου, όταν ένας Βούλγαρος αξι
ωματικός πυροβόλησε τους υπαλλήλους επειδή δεν έγιναν 
δεκτά τα βουλγαρικά χαρτονομίσματα που έδωσε. Όπως ανα-
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φέρει ο Γάλλος δημοσιογράφος Ζαν Λεν, ολόκληρος ο πληθυ
σμός της πόλης τους αντιπάθησε με μοναδική εξαίρεση τους 
Εβραίους οι οποίοι, αρχικά τουλάχιστον, με εντολή του Αυ
στριακού προξένου, έθεσαν στην διάθεση των Βουλγάρων όλα 
τα κτίρια που διέθεταν και τα οποία είχαν αρνηθεί στον Ελλη
νικό Στρατό, αλλά αργότερα και η Ισραηλιτική κοινότητα άλ
λαξε στάση. Η Χωροφυλακή όμως μαζί με τον Στρατό, επενέβη 
και σταμάτησε αμέσως αυτές τις εκδηλώσεις.

Στις υπόλοιπες απελευθερωμένες περιοχές της Μακεδονί
ας όπως στην Έδεσσα, στα Γιαννιτσά -εδώ δόθηκε αποφασι
στική μάχη που καθόρισε στη συνέχεια την προέλαση των ελ
ληνικών στρατευμάτων προς την Θεσσαλονίκη- στο Λαγκαδά 
και στην Κατερίνη, μόλις ιδρύθηκαν Αστυνομικές Υποδιευ
θύνσεις, άρχισαν οι συνεχείς προκλήσεις και δολιοφθορές από 
βουλγαρικές δυνάμεις -σύμμαχοι θεωρούμενοι- που ευρίσκο- 
νταν ως φιλοξενούμενοι, αλλά και κατοίκους οι οποίοι εκδηλώ
θηκαν φιλικά υπέρ των Βουλγάρων. Αρκετές αναφορές αστυ
νομικών υπηρεσιών και άλλων αρχών μαρτυρούν τα έκτροπα 
στα οποία επιδίδονταν οι Βούλγαροι.

Ενδεικτικά παραθέτουμε την αναφορά του τότε Δ/ντή της 
Υποδ/νσης Χωρ/κής Γιαννιτσών Υπομ/ρχου Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, με 
ημερομηνία 13-11-1912 που υπέβαλε στα προϊστάμενα κλιμά
κια και έλεγε: «Μεταβάς εις Καβαλάρι -τότε η περιοχή Παιο- 
νίας υπαγόταν στα Γιαννιτσά- επληροφορήθην ότι την 9-11- 
1912 βραδυνές ώρες, μετέβησαν εκείσε περί τους 50 οπλίτας 
του βουλγαρικού Στρατού άνευ αξιωματικού, αναμίξ μετ’ 
ανταρτών και χωρικών και εκάλεσαν όλους τους εκεί ευρισκο
μένους άνδρας Οθωμανούς εις το τζαμί του χωρίου, εις ό τους 
ενέκλεισαν επί 4 περίπου ώρας. Κατά το διάστημα τούτο περι- 
ερχόμενοι τας οικίας, εβίαζαν γυναίκας και παρθένους, οι δε 
βούλγαροι χωρικοί ανερχόμενοι εις 300, απεγύμνωσαν κυριο- 
λεκτικώς τας οικίας, μή αφίσαντες ουδέν εν αυταίς. Μετά τού
το εκ των εν τω τζαμίω Οθωμανών, παρέλαβον 14 δέσμιους 
και τους οδήγησαν πέραν του χωρίου Λακατσάρι, δέροντες αυ
τούς καθ’ οδόν. Εκεί τους διέταξαν να βαδίσωσιν εντός αγρού, 
μόλις δε απεμακρύνθησαν περί τα 20 βήματα, έβαλον κατ’ αυ
τών δ ί ομαδικών πυροβολισμών και εν συνεχεία του απετελεί- 
ωσαν δια λίθων και δια της λόγχης». Παρόμοιες περιπτώσεις 
ανέφεραν και αστυνομικές υπηρεσίες των περιοχών Αριδαίας, 
Λαγκαδά κ.α.

Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων η Χωροφυ
λακή διεξήγαγε σκληρούς αγώνες εναντίον των επιδρομέων, 
για να προστατεύσει τους πληθυσμούς από τις λεηλασίες, την 
ατίμωση και την σφαγή, με αρκετά της θύματα. Υπερέβη όχι 
μόνο τον ίδιο της τον εαυτό αλλά και κάθε προσδοκία ακόμα 
και την προηγηθείσα ιστορία της, χάρις στο πνεύμα αυτοθυσί
ας, αυταπάρνησης και πίστης στα εθνικά ιδανικά και πεπρωμέ
να. Κάθε μια από τις αποστολές της υπερέβαινε σε σπουδαιότη- 
τα την άλλη, συνολικά δε συνιστούσαν εκείνο που χωρίς την 
πραγμάτωσή του όλα τα επιτελικά σχέδια των ηγητόρων θα 
έπεφταν σαν χάρτινος πύργος. ]
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FREE ASSANGE»
Σωρεία επιθέσεων με την μέθο
δο DDoS πραγματοποίησαν χά- 
κερς σε σουηδικές κυβερνητικές 
και κρατικές ιστοσελίδες ανάμε
σα τους και στις ιστοσελίδες του 
σουηδικού Στρατού, του σου
ηδικού ινστιτούτου, δικαστη
ρίων καθώς και της Interpol. 

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε πως αρκε
τές κρατικές και κυβερνητικές ιστοσελίδες αντιμετώπι
σαν πρόβλημα, χωρίς να υπεισέλθει όμως σε λεπτομέρειες 
για λόγους ασφαλείας. Από τις επιθέσεις δεν γλύτωσε ού
τε η κύρια ιστοσελίδα της Interpol, «interpol.int», η οποία 
ήταν εκτός λειτουργίας για μικρό χρονικό διάστημα. 
Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, 
υπεύθυνο για τις επιθέσεις είναι ένα group με το όνο
μα «Free Assange». Ο Assange παραμένει κλεισμένος 
στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στην Αγγλία, προκειμένου 
να αποφύγει την έκδοση του στην Σουηδία, με τις βρετα
νικές Αρχές να απειλούν πως θα προβούν στην άμεση σύλ
ληψη του εφόσον πατήσει πόδι έξω από την πρεσβεία. 
www.newsbeast.gr

ΝΕΑΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  
ΒΟΜΒΙΣΤΗΣ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αμερικανι
κές διωκτικές αρχές, πράκτορες του FBI συ
νέλαβαν έναν έφηβο στο Σικάγο, όταν αυτός 
προσπάθησε να πυροδοτήσει μια βόμβα σε αυ
τοκίνητο έξω από ένα μπαρ στο βόρειο τμήμα 
της πόλης. Ο Αντέλ Νταούντ, Αμερικανός πο

λίτης, ο οποίος ζει στο προάστιο Χιλσάιντ του Σικάγου εί
χε προγραμματίσει μήνες την επίθεση και πριν επιχειρήσει 
να ρυθμίσει τη βόμβα σε ένα τζιπ έξω από το μπαρ, η οποία 
ήταν ψεύτικη, καθώς του είχε δοθεί από μυστικό πράκτο
ρα του FBI, συνελήφθη. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη 
στην έρευνα ο μυστικός πράκτορας της Εθνικής Ασφάλει
ας (FBI), έφτασε στα ίχνη του Νταούντ καθώς επικοινωνού
σε μαζί του από τον περασμένο Μάιο μέσω του διαδικτύου. 
«Στα μηνύματά του, ο Νταούντ εξέφρασε την επιθυμία του 
να συμμετάσχει σε τζιχάντ (ιερό πόλεμο) στις Ηνωμένες Πο
λιτείες ή στο εξωτερικό» αναφέρεται από την πηγή, η οποία 
σημείωσε ότι ο Νταούντ είχε αναπτύξει σχέδια για την επί
θεση και έψαχνε στο διαδίκτυο πώς να την πραγματοποιήσει 
για να «σκοτώσει Αμερικανούς».
Α Μ Π Ε

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κίνας η κι

νεζική αστυνομία συ
νέλαβε 802 υπόπτους 
ως μέλη δύο συμμορι
ών διακίνησης παιδιών 
και απελευθέρωσε 181 
παιδιά. Ειδικότερα πε
ρισσότεροι από 10.000 
αστυνομικοί συμμε
τείχαν στις εφόδους, οι 
οποίες πραγματοποιή
θηκαν σε 15 περιοχές, 
ανέφερε στο Διαδίκτυο 
το υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας. Ανάμεσα στους συλλη- 
φθέντες είναι ο Σάο Ζονγκγιουάν, ο κυριότερος ύποπτος 
που καταζητείτο και φέρεται ότι ανήκει σε δίκτυο που έχει 
διακινήσει περισσότερα από 100 παιδιά. Περίπου 8.000 παι
διά εντοπίστηκαν από την αστυνομία τον περασμένο χρόνο 
που είτε είχαν απαχθεί, είτε πουληθεί από τους γονείς τους, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ των κινεζικών μέσων ενημέρωσης. 
Τα παιδιά που διακινούνται στην Κίνα αγοράζονται για υι
οθεσία από άτεκνα ζευγάρια ή πωλούνται ως οικιακοί βοη
θοί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η πολιτική του ενός παιδιού 
που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση ευνοεί το φαινόμενο αυτό. 
Η κινεζική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για την 
διακίνηση παιδιών, ακόμη και την θανατική ποινή.
ΑΜ ΠΕ

«La Fam ilia»
Δεκαέξι πτώματα με ίχνη κακοποί
ησης βρέθηκαν, από τις αστυνομι
κές αρχές, μέσα σε ένα μίνι φορτηγό 
στην πόλη Κογιούκα ντε Καταλάν, 
στο βόρειο Μεξικό. Σύμφωνα με πη
γές του Γερμανικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων, η εισαγγελία της επαρχί
ας Γκερέρο επιβεβαίωσε το αποτρό
παιο έγκλημα. Ό πως μετέδωσε το 
τηλεοπτικό κανάλι, Milenio Television, ποικίλα μηνύματα 
βρέθηκαν κοντά στα άψυχα σώματα, προειδοποιώντας για 
την άφιξη, στην περιοχή, της σπείρας διακίνησης ναρκω
τικών «La Familia». Περίπου 60.000 άτομα έχουν χάσει τη 
ζωή τους τα τελευταία έξι χρόνια στο Μεξικό, σε επεισόδια 
που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, αναφέρουν 
πολιτικές οργανώσεις.
ΑΜ Π Ε

ΙΤΑΛΙΚΗ .ΜΑΦΙΑ
Σ τη  σύλληψη 11 στενών συνεργατών του Ματέο Μεσίνα 
Ντενάρο, φερόμενου ως νέου επικεφαλής της μαφίας της Σι
κελίας, ή Κόζα Νόστρα, προχώρησαν οι Ιταλοί καραμπινιέ- 
ροι. Στην φυλακή οδηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο δήμαρ
χος του Καμπομπέλο Τσίρο Καραβά, ο οποίος είχε εκλεγεί
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για πρώτη φορά το 2006. Σύμ
φωνα με τους σχολιαστές, ο 
Καραβά εθεωρείτο «η πολίτι
κη φωνή όλης της μαφιόζικης 
οικογένειας» έστω κι αν στον 
τοίχο του γραφείου του εί
χε κρεμάσει τις φωτογραφίες 
των δυο εισαγγελέων Τζοβά- 
νι Φαλκόνε και Πάολο Μπορ- 
σελίνο, θυμάτων της μαφίας 
που θεωρούνται σύμβολα του 

αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. 
www.kathimerini.gr

ΚΑΝΝΑΒΗ  
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟ- 

ΑΛΒΑΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΡΑ

Η αλβανική αστυνο
μία κατάσχεσε 42 κιλά 
κάνναβης, στο χωριό 
Πωγώνι του Αργυρο
κάστρου, κοντά στα ελ- 
ληνοαλβανικά σύνορα. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι, οι δράστες, δύο 
νεαροί Αλβανοί 25 και 27 ετών, κατόρθωσαν να διαφύγουν 
στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους την κάνναβη. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, τα ναρκωτικά προορίζονταν για την ελληνική 
αγορά.
ΑΜΠΕ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
«ΜΑΪΜΟΥ»

Η λεία τους έχει 
λίγο απ’ όλα: πα
νάκριβες τσάντες 
Λουί Βιτόν, ρολό- 
για Ρόλεξ, αλλά και 
πολυτελείς Ρολς 
Ρόις. Αυτή τη φορά, 

όμως, οι ληστές της κινεζικής επαρχίας Σενζέν ξεπέρασαν τον 
εαυτό τους, κάνοντας όχημα στις απατεωνιές τους το 868, ένα 
λεωφορείο που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πραγ
ματικό λεωφορείο της γραμμής και κυκλοφορεί κυρίως τη
νύχτα.
Αποκαμωμένοι από μια δύσκολη μέρα, οι επιβάτες που έχουν 
βαρεθεί να περιμένουν το λεαχρορείο της γραμμής που κα
θυστερεί, επιβιβάζονται στο κάλπικο 868 ελπίζοντας πως θα 
τους πάει σπίτι τους.
Αγοράζουν το εισιτήριό τους, τος συνήθως, και αναζητούν 
μια θέση να καθίσουν. Όταν όμως ο οδηγός ξεκινά, έρχονται 
αντιμέτωποι με την πραγματικότητα: τέσσερις μεγαλόσω

μους «εισπράκτορες» που απαιτούν από τους επιβάτες να ξα- 
ναπληρώσουν με ό,τι έχουν στο πορτοφόλι και την τσάντα 
τους. Έ πειτα από πολλές καταγγελίες, η Αστυνομία εντόπισε 
το λεωφορείο και συνέλαβε τους δράστες. Σύμφωνα με τοπι
κή εφημερίδα, μόλις οι «εισπράκτορες» αντιλήφθηκαν την 
παρουσία των αστυνομικών, έγιναν ξαφνικά νευρικοί. Μην 
μπορώντας να ελέγξουν την αμηχανία τους, έβγαλαν από τις 
τσέπες τους χιλιάδες γιουάν και στην προσπάθειά τους να 
αποφύγουν τη σύλληψη προσκάλεσαν τους αστυνομικούς 
για τσάι! 
www.tanea.gr.

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Η αστυνομία του Περού κατάσχεσε 349 κιλά κοκαΐνης μέ
σα σε ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Τσέσνα, προερχόμενο 
από την Βολιβία. Σε 
ανακοίνωση του, το 
υπουργείο Εσωτερι
κών της χώρας ανέ
φερε ότι η ηγεσία της 
δύναμης δίωξης ναρ
κωτικών της αστυνο
μίας είχε ενημερωθεί 
για την ύπαρξη ενός 
παράνομου διαδρό
μου προσγείωσης σε 
απομακρυσμένη πε
ριοχή της χώρας. Στην πρόχειρη πίστα, ήταν σταθμευμέ- 
νο ένα αεροσκάφος τύπου Τσέσνα πιθανώς ακινητοποιημέ- 
νο λόγω βλάβης. Σύμφωνα με τη ανακοίνωση της τοπικής 
αστυνομίας υπήρξε ένοπλη αντιπαράθεση κατά την οποία 
η ομάδα των ύποπτων διακινητών των ναρκωτικών κατά- 
φερε να διαφύγει. Η αστυνομία κατάσχεσε 349 συσκευασί- 
ες ενός κιλού η κάθε μία τοποθετημένες μέσα σε 12 μεγάλες 
σακούλες.
ΑΜΠΕ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ «Ο 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ»

ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Ο διάσημος τραγουδιστής 
της Νάπολης, Τόνι Μαρ- 
τσιάνο, γνωστός και ως «Ο 
Βασιλιάς», συνελήφθη για 
εμπόριο ναρκωτικών. Ο Μαρτσιάνο, που έχει καταφερθεί 
εναντίον των μεταμεληθέντων μαφιόζων, κατηγορώντας 
τους ότι οδήγησαν σε κατάρρευση την αυτοκρατορία, συ
νελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με 
στόχο τη φατρία «Τζιόντα» της Καμάρα. Ο Μαρτσιάνο είναι 
ύποπτος για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και 
ισχυρών παραισθησιογόνων. 
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AFP
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διεθνή
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΕΤΩΝ 16

Μεξικανοί κατήγοροι δήλωσαν ότι 
ανακρίνουν έναν 16χρονο, ο οποίος 
θεωρείται από τις Αρχές ότι εμπλέ
κεται στις δολοφονίες 50 ατόμων 
και είναι μέλος συμμορίας διακί
νησης ναρκωτικών. Εκπρόσωπος 

των κατήγορων, στην βορειοανατολική πολιτεία της Σι- 
ναλόα, δήλωσε ότι ο ανήλικος ήταν μέλος της συμμορίας 
«Los Mazatlecos», μιας ομάδας εγκληματιών υπεύθυνη για 
τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή. Οι αστυ
νομικές αρχές συνέλαβαν τον νεαρό με την κατηγορία της 
παράνομης οπλοφορίας και κατοχής ναρκωτικών. Αργότε
ρα ομολόγησε στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν ότι 
ρόλος του στην ομάδα ήταν οι δολοφονίες ατόμων που του 
υποδείκνυε η ομάδα. Ο ανήλικος ομολόγησε ότι από το Φε
βρουάριο είχε πάρει μέχρι και τη σύλληψή του μέρος σε δο
λοφονίες αστυνομικών, αγροτών αλλά και μουσικών. Όταν 
συνελήφθη, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι κουβαλούσε 
επάνω του ένα όπλο τύπου Καλάσνικοφ και ένα πιστόλι. Τα 
τελευταία χρόνια περισσότερα από 55.000 άτομα έχουν χά
σει τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ 
συμμοριών και των δυνάμεων ασφαλείας. 
www.newsit.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΜΙΚΑΖΙ»
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ

Δέκα βομβιστές αυτοκτονίας ήταν ανάμεσα στα συλλη- 
φθέντα μέλη της αλ Κάιντα στην 
Υεμένη, που ευθύνεται για το 
θάνατο περίπου 100 στρατιωτών 
στις 21 Μαΐου, ανακοίνωσε το 
υπουργείο Άμυνας της χώρας. 
«Οι δέκα από τους συλληφθέντες 
είναι καμικάζι, γεγονός που μας 
επέτρεψε να αποφύγουμε δέκα 
επιθέσεις αυτοκτονίας εναντί
ον κυβερνητικών κτιρίων στην 

πρωτεύουσα», επισημαίνει το υπουργείο στην ιστοσελίδα 
του. Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακάλυψαν στο σπίτι των 
συλληφθέντων την διαθήκη του καμικάζι που πραγματο
ποίησε την επίθεση στις 21 Μαΐου, ο οποίος ήταν μικρότε
ρος από 18 χρόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανώτατος 
αξιωματούχος της Υεμένης είχε δηλώσει πως τα μέλη του 
πυρήνα που ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθησαν, 
χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την ευθύνη 
της επίθεσης εναντίον στρατιωτών που έκαναν δοκιμές για 
στρατιωτική παρέλαση στη Σαναά ανέλαβε η οργάνωση 
«Υποστηρικτές της Σαρία», όνομα που χρησιμοποιεί η αλ 
Κάιντα στην Υεμένη. 
www.kathimerini.gr

ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η αστυνομία της Κένυας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σειρά 
επιθέσεων αυτοκτονίας, κυρίως εναντίον εκκλησιών στο
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Ναϊρόμπι, με τη σύλληψη στην 
πρωτεύουσα δυο Σομαλών υπό
πτων και με την κατάσχεση έξι 
ζωνών με εκρηκτικά. Σύμφωνα 
με τον υπαρχηγό της αστυνομί
ας του Ναϊρόμπι, οι δυο ύποπτοι 
συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης στο Ίστλι, τη σομα- 
λική συνοικία της πρωτεύουσας, κατά την οποία βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 12 χειροβομβίδες, τέσσερα τυφέκια Ακ-47 
και πολλά πυρομαχικά. «Οι βόμβες ήταν προσαρμοσμένες σε 
πανωφόρια και συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα», δήλω
σε ο Μόουζες Ομπάτι Νιακουάμα, σύμφωνα με τον οποίο οι 
επιθέσεις είχαν στόχο στρατηγικά κτίρια της πρωτεύουσας. 
Αστυνομικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δήλωσε ότι 
οι ύποπτοι είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις 
στις εκκλησίες, την Κυριακή, στη διάρκεια της θείας λειτουρ
γίας. Σύμφωνα με τον ίδιο αστυνομικό, δυο ακόμα ύποπτοι 
διαφεύγουν και μια «τεράστια επιχείρηση» βρίσκεται σε εξέ
λιξη για τον εντοπισμό τους.
Η Κένυα, και κυρίως το Ναϊρόμπι, έχουν αποτελέσει στόχο 
πολλών επιθέσεων, με χειροβομβίδες ή βόμβες, από τότε που 
η χώρα έστειλε στρατιωτικό απόσπασμα στο νότιο τμήμα της 
γειτονικής Σομαλίας για να πολεμήσει τους ισλαμιστές. 
ΑΜ Π Ε.

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΜΑΦΙΟΖΩΝ

Η ιταλική αστυνομία ανακοί
νωσε πως εξέδωσε εντάλματα 
σύλληψης σε βάρος 37 υπόπτων 
ως μελών της μαφίας στο Μιλά
νο, σε άλλη μια ένδειξη για το 
πόσο πολύ έχουν επεκταθεί στη 
βόρεια Ιταλία τα συνδικάτα του 
εγκλήματος που έχουν τη βάση 
τους στον ιταλικό νότο. Οι ύπο
πτοι, οι οποίοι πιστεύεται πως ανήκουν στην Ντρανγκέτα, τη 
μαφία που έχει τις ρίζες της στην Καλαβρία, κατηγορούνται 
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατο
χή όπλων, τοκογλυφία και εκβιασμό, δήλωσαν οι Αρχές. Στο 
μεταξύ, μασκοφόροι μοτοσικλετιστές πυροβόλησαν και σκό
τωσαν σε πολυσύχναστο δρόμο του Μιλάνου έναν Ιταλό επι
χειρηματία και τη σύντροφό του, σε μια δολοφονική επίθεση 
που φέρει τα χαρακτηριστικά της μαφίας. Πιο συγκεκριμένα 
δύο άνδρες πάνω σ’ ένα σκούτερ πλησίασαν τον Μασιμιλιάνο 
Σπέλτα, ένα 43χρονο πρώην ιδιοκτήτη φαρμακευτικής εται
ρείας, και τον πυροβόλησαν πέντε φορές καθώς περπατούσε 
στην οδό Μουρατόρι στο κέντρο του Μιλάνου, δήλωσε αξι- 
ωματούχος της αστυνομίας. Η 21χρονη σύντροφός του, από 
τη Δομινικανή Δημοκρατία, πυροβολήθηκε ενώ προσπαθού
σε να διαφύγει κρατώντας την ηλικίας 18 μηνών κόρη της, η 
οποία είναι η μόνη που επέζησε της επίθεσης. Τόσο ο δολοφό
νος όσο και ο οδηγός του σκούτερ φορούσαν κράνη που έκρυ
βαν τα πρόσωπά τους. Τα κίνητρα των δολοφόνων δεν έχουν 
γίνει ακόμη γνωστά, δήλωσε ο αξιωματούχος. ]
ΑΜ Π Ε
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Ο Δρόμοβ 
ms cnuuxios 
περνάει 
από εδώ!
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Συγχαρητήριο στου* Αστυφύλακεί μαθητέδ pas:

Καραμπέτσο Σταύρο Πανελλήνιε* Εξετάσει 2012 
Τσομπαρλή ΠΊΐχόπη -Πανελλήνιε* Εξετάσει 2012 
Βελκο Νικόλαο noverlrlhvies Εξετάσει 2012 
Τσανεκλίδη Κωνσταντίνο -Πανελλήνιες Εξετάσει 2012 
Ηλιάδη Ευθύμιο -Πανελλήνιε* Εξετάσει 2012

Δόση Δονάτο - naverlrlhvies Εξετάσει 2011 
Χαλότση Δημήτρη - Πανελλήνιε* Εξετάσει 2011 
Καρρό Ευθύμιο - Πανελλήνιε* Εξετάσει 2010 
Δημητρούλη Παρασκευή · Πανελλήνιε* Εξετάσει 2010

Ειδικά τμήματα για 
Αστυνομικού$
Στο Κέντρο iTlcons και Ανώτατη* Εκπαίδευση* 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδη* έχουμε δημιουργήσει ειδικό 
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση 
το ωράριο εργασία* σου. (Tlnopeis να παρακολουθήσει 
το μαθήμαιά σου στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι 
απογευματινέ* ώρε*, ή στα βραδινά τμήματα, εάν 
εργάζεσαι πρωινέ* liipes, και μάλιστα σε καθημερινή 
βάση για όλη την περίοδο τη* προετοιμασία* σου.

Στο Κέντρο (TUons και Ανώτατη* Εκπαίδευση* 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδη* μπορούμε υπεύθυνο 
να σε βοηθήσουμε να πετύχει* io us  επαγγελματικού* 
στόχου* σου.

για την επιτυχία t o u s  otis Πανελλήνιε* Εξετάσει* και την εισαγωγή tou s 

στην Σχολή Αξιωματικών Tns Ελληνική* Αστυνομία* και με καλή σειρά!! 
Tous ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!!

Αυστηρά ολιγομελή κυλιόμενο 
αποκλειστικό με αστυφύλ )

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα 
είναι διαθέσιμα για όσου* θέλουν να επιτύχουν otis 

πανελλήνιε* εξετάσει* μέσω Τεχνολογική* και 
Θεωρητική* Κατεύθυνση*. Λόγω των περιορισμένων 
θέσεων επικοινωνήστε μαζί pas και κλείστε θέση για τη 
νέα περίοδο 2012 -  2013 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα* otis αιτήσει* των 
ενδιαφερομένων.

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

•-mail: edu.offices@gmail.com

Η διεύθυνση σπουδών

α ρ ι ^ τ ε ν ε ι ν ΕΝΑΡΙΗ ΓΠΘΘΗίΤΙΘΤΩΝ 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΓΓΙΒΡΙΟΥ

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ 
THA./FAX: 210 69 

e-mail: nikolopoulos opl

mailto:edu.offices@gmail.com


Επιμέλεια: Α ρχ/κα ς  Ιω άννης  Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΜΕ «ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ»

Άλλο ένα σημαντικό «χτύπημα» κατά 
του παραεμπορίου σημειώθηκε με τον 

εντοπισμό 4 κοντέινερ σε περιφραγμένο χώρο στον Ασπρό- 
πυργο, στα οποία βρέθηκε μεγάλος αριθμός προϊόντων απο
μίμησης. Από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαι
ωμάτων της ΔΑΑ. σε συνεργασία με το Τ.Α. Ασπροπύργου 
συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Κίνας, σε βάρος των οποίων σχημα- 
τίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «περί σημάτων» 
και για απόπειρα ενεργητικής δωροδοκίας κατά συναυτουρ
γία. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ, εντόπισαν σε 
περιφραγμένη μάντρα στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκονταν 
δεκάδες κοντέινερ, τους δύο Κινέζους να περιεργάζονται ένα 
από αυτά και προέβησαν στον έλεγχο τους. Κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κοντέινερ υπήρχαν 
πολλές κούτες με εμπορικά σήματα γνωστών εταιρειών. Οι 
δύο αλλοδαποί, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο έλεγχος, απο- 
πειράθηκαν να δωροδοκήσουν τους αστυνομικούς με το χρη

ματικό ποσό των 5.000 
ευρώ και συνελήφθησαν 
άμεσα. Από την έρευνα που 
διενεργήθηκε από το Τμήμα 
Προστασίας Περιουσιακών 
Δικαιωμάτων προέκυψε ότι 
οι συλληφθέντες είχαν ενοικιά
σει 4 κοντέινερ, στα οποία βρέθη
κε αποθηκευμένος μεγάλος αριθμός 
ειδών απομίμησης γνωστών εταιρει
ών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολι
κά 2.067.608 τεμάχια, όπως γυαλιά ηλίου, 
αθλητικά παπούτσια, αρώματα, εμπορικά 
σήματα κ.λπ., καθώς και μία εκτυπωτική 
μηχανή- πρέσα. Οι συλληφθέντες με την 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα..

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Από την Υ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθη
κε σπείρα, η οποία αφαιρούσε 
φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία 
στη συνέχεια αποσυναρμολο
γούσε και πωλούσε τους κινη
τήρες και τα άλλα εξαρτήματα 

ως ανταλλακτικά. Συνελήφθησαν 10 άτομα εκ των οποίων 1 
ημεδαπός και 9 αλλοδαποί (6 Νιγηριανοί, 1 Αιγύπτιος, 1 Πα- 
κιστανός και 1 από την Γκάνα). Συγκεκριμένα αστυνομικοί 
της Υ.Α.Δ.Α. μετά από αξιοποίηση πληροφορίας και εντατικές 
έρευνες, εντόπισαν στον Ασπρόπυργο περιφραγμένο χώρο, 
στον οποίο λειτουργούσε «μάντρα» εμπορίας ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθη
κε ότι ειδικό γερανοφόρο όχημα μεταφόρτωνε κινητήρες και 
άλλα ανταλλακτικά σε κοντέινερ. Εντός του χώρου της «μά

ντρας» βρέθηκαν 11 κινητήρες 
φορτηγών αυτοκινήτων 4 κινη
τήρες επιβατηγών αυτοκινήτων 
και μεγάλος αριθμός ανταλλακτι
κών και τμημάτων αυτοκινήτων 
(πόρτες, ημιαξόνια, κιβώτια ταχυτήτων κ.λπ.(.Βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν επίσης χρηματικό ποσό των 6.200 ευρώ, 9 κι
νητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων. Από τη μέχρι στιγμής 
έρευνα εξακριβώθηκε ότι 10 από τους παραπάνω κινητήρες, οι 
οποίοι είναι μεγάλης αξίας, ανήκουν σε φορτηγά αυτοκίνητα 
που η σπείρα είχε αφαιρέσει από διάφορες περιοχές της Αττικής 
το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι συλληφθέντες με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμό
διο εισαγγελέα ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων 
παρόμοιων περιπτώσεων συνεχίζεται.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Συνελήφθησαν στην Εύβοια, από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν. 
της Δ Α Α , σε συνεργασία με το Τ.Α. Χαλκίδος, 2 άνδρες (1 
Βέλγος και 1 Έλληνας), ηλικίας 31 και 36 ετών αντίστοιχα, 
για εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας εργαστηρίου υδροπονι- 
κής καλλιέργειας φυτών κάνναβης καθώς και για την κατο
χή ποσοτήτων κοκαΐνης, δισκίων ecstasy (xtc) και κρυσταλ
λικής μεθαμφεταμίνης. Ειδικότερα αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν., 
μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, εντόπισαν συγκρότη
μα ενοικιαζόμενων δωματίων στο οποίο διαπίστωσαν ότι δι
έμεναν δύο άτομα τα οποία προσέρχονταν και αποχωρούσαν 
λαμβάνοντας προφυλάξεις, ενώ παρέμεναν για μεγάλο χρονι
κό διάστημα της ημέρας εντός αυτού. Μετά από συντονισμέ
νη επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι, οι δύο συλληφθέντες είχαν 
μετατρέψει το συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, με κα

τάλληλη τροποποίηση των χώρων, σε εργαστήριο υδροπονικής 
καλλιέργειας φυτών κάνναβης. Συγκεκριμένα οι συλληφθέ
ντες αγόραζαν μέσω διαδικτύου τους σπόρους της κάνναβης, 
τους οποίους καλλιεργούσαν με ειδικό εξοπλισμό στον παρα
πάνω χώρο. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες, για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυτών, 
χρησιμοποιούσαν υγραντήρες, ειδικά συστήματα εξαερισμού, 
τεχνητό φωτισμό, γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, μετρητές 
θερμοκρασίας και ΡΗ καθώς και ειδικά λιπάσματα,. Συνολικά 
κατασχέθηκαν: 1.948 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλ
λιέργειας ύψους 10 εκ. έως 2 μ. σε αντίστοιχες γλάστρες, 2.110 
δισκία ecstasy (xtc), ποσότητα κοκαΐνης βάρους (76,5) γρ., κρυ
σταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) βάρους 138 γρ., κάνναβη 
υδροπονικής καλλιέργειας βάρους 385 γρ., 1 πιστόλι jericho με
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2 γεμιστήρες, 414 φυσίγγια των 9 mm, μία ηλεκτρονική ζυ
γαριά ακρίβειας, 135 λαμπτήρες διαφόρων διαστάσεων, 6 σα
κιά λίπασμα, 6 σακιά περλίτη, 4 δοχεία με υγρό οργανικό λί
πασμα, εξοπλισμός εργαστηρίου, μία γεννήτρια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος, 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1 κινητό τηλέφω

νο, διάφορα κλειδιά και το χρημα
τικό ποσό των 650 ευρώ. Οι συλ- 
ληφθέντες με την σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα..

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συνελήφθη στα Μέγαρα, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Συντονισμοί; της Διεύθυνσης Αλλοδα
πών Αττικής, 1 Βούλγαρος, μέλος εγκληματικής 
οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παράνο
μη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ε.Ε, ένα
ντι χρηματικής αμοιβής. Συνελήφθησαν επίσης 
51 αλλοδαποί, ενώ αναζητούνται 2 επιπλέον αλλο
δαποί βουλγαρικής καταγωγής, μέλη του κυκλώ
ματος. Ειδικότερα αστυνομικοί του Τμήματος Συντονισμού 
εντόπισαν στη Ν.Ε.Ο.Α.Κ στο ύψος των Μεγάρων 1 Ι.Χ.Φ. 
αυτοκίνητο και το ακινητοποίησαν. Από τον έλεγχο που έγινε

διαπιστώθηκε ότι μέσα σε αυτό υπήρχαν στοιβαγ
μένοι 51 αλλοδαποί μετανάστες (32 Ινδοί, 13 Πα- 
κιστανοί και 6 από το Νεπάλ). Από την αστυνομι
κή έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 
συλληφθείς μαζί με άλλους συνεργούς τους που 
αναζητούνται, είχαν συστήσει εγκληματική ομά
δα που δραστηριοποιείτο στην προώθηση παράνο
μων μεταναστών σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., ένα

ντι χρηματικής αμοιβής. Το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο κατασχέθηκε 
και οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα..

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Αρχαιοτήτων της Δ.Α.Α., 4 ημεδαποί, ηλικίας 22,39,44 και 56 ετών καθώς και 1 Αλβανός ηλικίας 
31 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία λίθινη προτομή γενειοφόρου 
άνδρα, 1 χρυσό δαχτυλίδι, 1 μεταλλικό κύπελλο, 2 ζωόμορφα μεταλλικά αντικείμενα και 2 χρυσά 
ενώτια. Τα ανωτέρω αντικείμενα επιδείχθηκαν σε αρμόδια αρχαιολόγο, η οποία αποφάνθηκε ότι 
εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο
νομιάς». Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

CRACKING» ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΟΥΒΑΣ

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε 
από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε βάρος 3 ατό
μων, (δίχρονου ημεδαπού, 31χρονου και 34χρονου αλλο
δαπών), που κατηγορούνται για παραβίαση στοιχείων υπο
λογιστή και απάτη με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ 
εξακολούθηση. Ειδικότερα οι 3 δράστες κατάφεραν να δι- 
εισδύσουν ηλεκτρονικά στα υπολογιστικά συστήματα εγ
χώριας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και επεμβαίνοντας -  
πωλώντας σε τρίτους υπηρεσίες διαδικτύου, ζημίωναν την 
εταιρεία, προσπορίζοντας σε αυτούς παράνομο περιουσια
κό όφελος. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από 
καταγγελία εγχώριας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ότι 
crackers, αφού διείσδυσαν στα υπολογιστικά της συστήμα
τα, επενέβησαν στην υπηρεσία mms, με αποτέλεσμα να ει
σέρχονται στο διαδίκτυο, χωρίς να καταγράφεται η κίνηση 
του όγκου των δεδομένων που διακινούσαν. Στο πλαίσιο της 
ψηφιακής αστυνομικής έρευνας και ανάλυσης των δεδομέ
νων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι 3 εμπλε
κόμενοι, αφού παραβίασαν τα υπολογιστι
κά συστήματα της εταιρείας για χρονικό 
διάστημα τεσσάρων περίπου μηνών, ενερ
γοποίησαν στη Κούβα, δεκάδες τηλεφω
νικούς αριθμούς προπληρωμένου χρόνου

ομιλίας. Με την τεχνική αυτή πραγματοποίησαν ιδιαίτερα αυ
ξημένη κίνηση μεταφοράς δεδομένων διαδικτύου, μέσω κινη
τών τηλεφώνων, χωρίς οι ίδιοι να χρεώνονται, ζημιώνοντας 
έτσι την εταιρεία με το ποσό των 690.501,69 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι οι δράστες εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι 
στην Κούβα η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα υψη
λού κόστους, πωλούσαν τη σύνδεσή στο διαδίκτυο, σε χα
μηλότερη τιμή από αυτή που ίσχυε στην εγχώρια αγορά της 
Κούβας, με αποτέλεσμα να προσπορίζουν παράνομο περιουσι
ακό όφελος. Από κλιμάκια αστυνομικών της Δίωξη Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία 
Δικαστικού Λειτουργού, στις οικίες τους σε Αθήνα και Μύκο
νο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
α) Στην οικία του δίχρονου ημεδαπού: 1 φορητός ηλεκτρονι
κός υπολογιστής, 9 συσκευές usb mobile broadband, 3 κινητά 
τηλέφωνα, 129 συσκευασίες καρτών κινητής τηλεφωνίας χω
ρίς τις κάρτες sim εντός και 180 συσκευασίες καρτών κινητής 
τηλεφωνίας με τις κάρτες sim εντός.
β) Στις οικίες των δύο αλλοδαπών: 1 φορητός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 3 κάρ
τες sim κινητής τηλεφωνίας. Τα προαναφε- 
ρόμενα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν 
στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Ε. για εργαστη
ριακή εξέταση.

[ 5 9  ]  Α/Α



n  d b  εφ τνχίες
^  /ο?; Σ ώ μ α τ ο ς

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ

Από την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων εντοπίσθηκαν 4 χώροι καλ
λιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (φυτείες) σε δασική περιοχή- 
ρέμα που βρίσκεται πλησίον του Κτήματος Τατοΐου. Αστυνομι
κοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.Α.Α. έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση τους 
ανωτέρω χώρους, για τον εντοπισμό τυχόν δραστών, πλην όμως 
ουδείς πλησίασε τις φυτείες, οπότε και προέβησαν στην εκρίζω- 
ση 121 δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από 0,60 έτος 3,90 μέτρων. 
Επίσης κατασχέθηκαν: 1 σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με 
μπαταρία αυτοκινήτου και την αντίστοιχη κάρτα sim, 2 συστή
ματα αυτόματου ποτίσματος, διάφορα σκαπτικά εργαλεία, φυ
τοφάρμακα και πλαστικά δοχεία. Ειδικότερα οι ανωτέρω χώροι

ήταν παγιδευμένοι με σύστημα 
συναγερμού-ενημέρωσης αποτε- 
λούμενο από καλώδιο αναπτυσ
σόμενο περιμετρικά της φυτείας, 
συνδεδεμένο με μπαταρία αυτο
κινήτου και ηλεκτρονικό μηχανι
σμό με κάρτα sim, ο οποίος σε πε
ρίπτωση παραβίασης του χώρου έστελνε μήνυμα ειδοποίησης 
σε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό. Από την Υποδιεύθυνση Δί
ωξης Ναρκωτικών συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό 
και σύλληψη των δραστών.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕ ΑΠΟ ΤΟ Μ ΑΛΑΝ Δ Ρ I NO

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Α.Β Α  εγκληματική οργάνωση, η οποία 
εμπλέκεται σε υποθέσεις εξαπάτησης ιδιοκτήτων κλεμμένων 
οχημάτων, από τους οποίους απαιτούσε την κατάθεση χρημάτων 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εκβιάζοντας τους ότι σε αντίθετη 
περίπτωση θα τα αποσυναρμολογούσαν και θα τα διέθεταν για 
ανταλλακτικά. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθη- 
σαν 6 ημεδαποί ηλικίας 43,46,47,49,50 και 49 ετών, μέλη της ορ
γάνωσης μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως «αρχηγός», που 
είναι έγκλειστος των φυλακών Μαλανδρίνου. Για την υπόθεση 
αυτή αναζητούνται άλλα 5 άτομα - μέλη του κυκλώματος. Ειδικό
τερα, ο 49χρονος ημεδαπός «αρχηγός» της οργάνωσης, χρησιμο
ποιώντας το καρτοτηλέφωνο της φυλακής επικοινωνούσε καθη
μερινά, σε κινητά τηλέφωνα με τον δθχρονο ημεδαπό, απόστρατο 
αστυνομικό και τον 43χρονο ημεδαπό, εν ενεργεία αστυνομικό, οι 
οποίοι έναντι αμοιβής του γνωστοποιούσαν στοιχεία κλεμμένων 
οχημάτων του νομού Αττικής. Στη συνέχεια ο 49χρονος επικοι
νωνούσε με υπαλλήλους του Τμήματος Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, διαφόρων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και προ
σποιούμενος Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας αντλούσε 
από αυτούς στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεις κατοικίας των 
ιδιοκτητών των κλεμμένων αυτοκινήτων.
Ακολούθως, από τις πληροφορίες τηλεφωνι
κού καταλόγου Ελλάδος πληροφορείτο τους 
αριθμούς τηλεφώνων των ιδιοκτητών, με τους 
οποίους επικοινωνούσε και εμφανιζόμενος ως 
ιδιοκτήτης μάνδρας ανταλλακτικών, απαιτού
σε εκβιαστικά να καταθέσουν σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς χρηματικά ποσά, από 800- 2.000 
ευρώ ανάλογα με την εμπορική αξία του κάθε 
οχήματος προκειμένου να τους επιστραφούν,

απειλώντας τους ότι σε αντίθετη περίπτωση θα τα διέλυε για 
ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχή
ματος ενέδιδε στην εκβίαση άλλα μέλη της σπείρας προέβαι- 
ναν αυθημερόν σε ανάληψη απά Α.Τ.Μ. με κάρτες ανάληψης 
χρημάτων και από τραπεζικούς λογαριασμούς που άλλα μέλη 
τους εφόδιαζαν. Από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξακριβω
θεί 72 περιπτώσεις εκβίασης σε βάρος ιδιοκτητών κλαπέντων 
οχημάτων, ενώ τα χρήματα που κατατέθηκαν ανέρχονται στο 
ποσό των 31.000 ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
παρουσία δικαστικού λειτουργού στο χώρο κράτησης των φυ
λακών Μαλανδρίνου, στις οικίες των συλληφθέντων, σε χώ
ρους στάθμευσης που είχαν μισθωθεί από αυτούς, καθώς και 
στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 8 κινητά τη
λέφωνα (ένα εκ των οποίων είχε παράνομα στην κατοχή του 
ο έγκλειστος στις φυλακές), 3 πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα 
οποία είχαν αγοραστεί με χρήματα προερχόμενα από εκβιά
σεις το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, βιβλιάρια τραπεζι
κών λογαριασμών, κάρτες ανάληψης χρημάτων και πληθώρα 
καρτών sim και τηλεκαρτών. Οι συλληφθέντες με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμό

διο εισαγγελέα. Σε βάρος των 3 υπαλλήλων 
των Τμημάτων Μεταφορών και Επικοινω-

Ik νιών σχηματίσθηκε δικογραφία για παρα-
L ; j  βίαση υπηρεσιακού απορρήτου, πλην όμως 

δεν συνελήφθησαν λόγω έλλειψης αυτοφώ
ρου. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας ο συλληφθείς αστυνομι
κός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής, 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παράλληλα δι- 
ατάχθηκε σε βάρος του Ε.Δ.Ε.

ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.

Α. Συνελήφθη στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν. της Δ Α Α , 1 Αλβανός, ηλι
κίας 36 ετών για κατοχή μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης. Ειδικότερα 
αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν., μετά από αξιοποίηση πληροφορίας για αλλοδαπό που εισά
γει μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία και τις διακινεί πε
ραιτέρω σε άλλους μικροεμπόρους, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω. Κατασχέ

θηκαν: ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 170.700 γρ., το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, 1 1.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο και 2 κινητά τηλέφωνα.
Β. Συνελήφθη στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν. της Δ Α Α , 1 Αλβανός 35 ετών,
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για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Ειδικότερα αστυνο
μικοί της Υ.Δ.Ν., μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, για αλλοδαπό, που εισάγει μεγάλες ποσότητες 
ακατέργαστης κάνναβης από Αλβανία και τις διακινεί περαιτέρω σε άλλους μικροεμπόρους, εντόπι
σαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω. Κατασχέθηκαν: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 58.500 γρ., 1 πιστόλι με γεμιστήρα, 
75 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και μία ζυγαριά ακρίβειας.
Γ . Συνελήφθησαν στο 202ο χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -  Πατρών, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας 3 ημεδαποί, ηλικίας 
38,40 και 81 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 151 κιλών, 
ποσότητα κοκαΐνης βάρους 3 γρ., 1 πιστόλι των 9 mm με γεμιστήρα και 5 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, 3 κινη
τά τηλέφωνα και 2 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Όλοι οχ ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ιδιοκτησίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, εξαμελής εγκλημα
τική οργάνωση, η οποία ενέχεται σε διαρρήξεις Ιερών Ναών 
στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τους τελευταίους μήνες. Για την 
εμπλοκή τους στην υπόθεση συνελήφθη οικογένεια ομογε
νών (πατέρας-μητέρα-δόο γιοι) ηλικίας 26 έως 61 ετών, ένας 
ομοεθνής τους ηλικίας 28 ετών και ένας 26χρονος αλλοδαπός. 
Ειδικότερα, οι ανωτέρω, από τις αρχές Ιουλίου του 2012 συνέ
στησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξε
ων Ιερών Ναών στη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τρεις εκ 
των συλληφθέντων (28,26 και 28 ετών) προέβαιναν στις διαρ
ρήξεις των Ιερών Ναών από το εσωτερικό των οποίων αφαι- 
ρούσαν αντικείμενα Θείας Λατρείας, καθώς και αφιερώματα 
πιστών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις (52,61 και 26 ετών) είχαν ανα- 
λάβει την αποδοχή, τη φύλαξη-απόκρυψη και διάθεση των 
κλοπιμαίων. Όπως προέκυψε από την έως τώρα αστυνομι
κή έρευνα, οι συλληφθέντες στο πλαίσιο της εγκληματικής 
οργάνοοσης, διέρρηξαν τουλάχιστον 10 Ιερούς Ναούς στους 
Νομούς Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Δράμας και Θεσσαλονί-

I
κης, ενώ ένας εξ αυτών, δρώντας εκτός
της ως άνω οργάνωσης, διέρρη- 
ξε τουλάχιστον άλλους δύο Να
ούς στη περιοχή της Χαλκιδικής 
το καλοκαίρι. Σε έρευνες που πραγ
ματοποιήθηκαν στην οικία και σε 
κατάστημα χονδρικού εμπορίου ρο
λογιών και κοσμημάτων της οικο
γένειας στο κέντρο της πόλης, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος 
αντικειμένων Θείας Λατρείας, μία 
πλάκα χρυσού, βάρους 240 γραμ.,
65 χρυσές λίρες, διάφορα αφιερώμα
τα πιστών (τάματα), 2 κυνηγετικά 
μαχαίρια, 525 κυνηγετικά φυσίγγια, 
ένα μικρό πιστόλι φωτοβολίδων, μία 
συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και το χρηματικό ποσό των 
96.900 ευρώ. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΧΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΔΙ ΚΓΛ ΓΕΙΛ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Δυτικής Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Καλλικράτει- 
ας Χαλκιδικής, δύο ημεδαποί ηλικίας 60 και 65 ετών, διότι στην κατοχή τους καθώς και σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 9 δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 
4.631,3 γρ., 1 μικρό δέμα κάνναβης συνολικού βάρους 20,7 γρ., 1 δενδρύλλιο κάνναβης, το χρηματικό πο
σό των 6.555 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακρίβειας. Επίσης, σε βάρος του 60χρονου, εκκρεμεί μία απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 18 μηνών, για παράβαση του Νόμου «Περί Αλλοδαπών» και σε βάρος του 65χρονου εκκρεμεί 
ομοίως μία απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, για παράβαση του Νομού «Περί Παιγνίων». 
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.ι.

«ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ.Α. Πλατείας Δημο- 
κρατίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 23, 29 
και 37 ετών αντίστοιχα, διότι μαζί με τους συνεργούς τους, 
είχαν συγκροτήσει δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα με 
σκοπό την διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 
από Ιούλιο 2012 έως Αύγουστο 2012 διέπρα- 
ξαν τουλάχιστον 5 διακεκριμένες κλοπές, εκ

ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

των οποίων δύο σε Ιερούς Ναούς αφαιρώντας συνολικά: ιερά 
αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, μία οθόνη ηλε
κτρονικού υπολογιστή και μία ψηφιακή φωτογραφική μηχα
νή. Επίσης σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των 
συλληφθέντων βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρι

κών Km ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ στη κα
τοικία του 37χρονου βρέθηκε και κατασχέθη
κε πληθώρα διαρρηκτικών εργαλείων.
Την 01-09-2012 συνελήφθησαν από αστυνομι-

[  6 1  ]  Α/Α



κούς του Τ Α  Πλατείας Δημοκρατίας σε συνεργασία με αστυ
νομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της 
Δ Α  Θεσσαλονίκης, άλλα 4 μέλη της οργάνωσης, αλλοδαποί 
ηλικίας 22 έτος 38 ετών, μεταξύ των οποίων και μία γυναί
κα. Όπως προέκυψε, οι παραπάνω 7 συλληφθέντες μαζί με 
άλλους συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται, διέπραξαν 
άλλες 8 διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες κλοπών Ιερών 
Ναών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθώς και πλήθος 
κλοπών σε πολυκαταστήματα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, κα
τά τη διάρκεια της δράσης τους τα μέλη της ομάδας, προέβαι-

ναν συστηματικά σε κλοπές πληθώρας αντικειμένων από πο
λυκαταστήματα της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας τσάντες 
με εσωτερική επένδυση αλουμινίου προκειμένου να μην ηχούν 
τα αντικλεπτικά συστήματα των καταστημάτων. Επιπλέον, σε 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέ- 
ντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ηλεκτρικών και ηλε
κτρονικών συσκευών, ειδών ένδυσης και αρωμάτων. Οι συλ
ληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ συνεχίζονται οι 
έρευνες για τον εντοπισμό των λοιπών συνεργών.

Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

— Α  Συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του 
Αρδανίου, στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπο

λης και σε αγροτική περιοχή του Πό
ρου, από αστυνομικούς της Ειδικής 
Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 
της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, 4 διακινη- 
τές (δύο Γ εωργιανοί, ηλικίας 40 και 43 
ετών, ένας 30χρονος Ιρανός και ένας 
39χρονος ημεδαπός), οι οποίοι προω
θούσαν στο εσωτερικό της χώρας 9 μη 

νόμιμους μετανάστες. 4 από τους διακινούμενους ήταν υπή
κοοι Ερυθραίας, 2 Σϋριοι, 2 Αιγύπτιοι και ένας Μαροκινός, 
ενώ ο διακινούμενος που τραυματίστηκε θανάσιμα ήταν υπή
κοος Ερυθραίας, 30 ετών περίπου. Ειδικότερα, οι αστυνομι
κοί εντόπισαν μία ομάδα 16 μη νόμιμων μεταναστών, καθοδη
γούμενη από τον 30χρονο διακινητή, να κινείται σε αγροτική 
περιοχή του Αρδανίου, καθώς επίσης και τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκί
νητα να προσεγγίζουν στο σημείο. Ακολούθως, σε δύο από τα 
οχήματα επιβιβάστηκαν οι μη νόμιμοι μετανάστες και ξεκίνη
σαν με προπομπό το τρίτο, να κατευθύνονται προς Αλεξαν
δρούπολη, ενώ ο 30χρονος κινήθηκε πεζός προς την Τουρκία. 
Αμέσως, από την ομάδα των αστυνομικών που έχει συγκροτη
θεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση 
της παράνομης μετανάστευσης, οργανώθηκε επιχείρηση για 
τη σύλληψη των διακινητών. Σε σήμα στάσης προς τους οδη
γούς και των τριών αυτοκινήτων, αυτοί δεν συμμορφώθηκαν, 
ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολουθήθηκαν από τους αστυνο
μικούς. Στην Εγνατία οδό, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ένα 
από τα οχήματα, το οποίο είχε εκτραπεί από την πορεία του. 
Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι ο 43χρο- 
νος οδηγός (διακινητής) του, μαζί με έναν ακόμη μη νόμιμο 
μετανάστη, τράπηκαν σε φυγή προς την παρακείμενη αγρο
τική περιοχή, διαφεύγοντας αρχικά τη σύλληψη, πλην όμως 
μετά από αναζητήσεις με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, 
εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν. Επίσης διαπιστώθηκε ότι

ο 43χρονος, προωθούσε στην ενδοχώρα, άλλους 7 μη νόμιμους 
μετανάστες, ένας από τους οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυμα
τισμένος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στη Βιομηχανική 
περιοχή Αλεξανδρούπολης, ακινητοποιήθηκε και το δεύτερο 
όχημα και συνελήφθησαν ο 39χρονος ημεδαπός και ο 40χρονος 
αλλοδαπός, ενώ το τρίτο όχημα κατάφερε να διαφύγει. Τέλος, η 
ομάδα των αστυνομικών, λίγη ώρα αργότερα, κατάφερε επίσης, 
σε αγροτική περιοχή του Πόρου, τη σύλληψη του 30χρονου δι- 
ακινητή - καθοδηγητή, οποίος είχε μεταφέρει τους μη νόμιμους 
μετανάστες από την Τουρκία στη χώρα μας. Ο θανάσιμα τραυ- 
ματισθείς μεταφέρθηκε στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Κατασχέ
θηκαν 2 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 7 κινητά τηλέφωνα.
Β. Συνελήφθησαν σε αγροτική περιοχή του Τυχερού Έβρου, 
από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, ένας 20χρονος Σύριος, 
ένας 21χρονος, υπήκοος Μυανμάρ και 2 ημεδαποί, ηλικίας 41 
και 28 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 
19 μη νόμιμους μετανάστες. 8 από τους διακινούμενους ήταν 
Σύριοι, 5 Πακιστανοί, 3 Αιγύπτιοι, 2 Σομαλοί και ένας Νιγη- 
ριανοί. Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με φιλοξενούμενους αξι- 
ωματούχους της FRONTEX από Πορτογαλία, εντόπισαν μία 
ομάδα 19 μη νομίμων μεταναστών, την οποία καθοδηγούσαν 
πεζοί 2 διακινητές, να επιβιβάζεται σε ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο. 
Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση από την ομάδα των αστυνομι
κών, κατά την οποία συνελήφθησαν οι 2 αλλοδαποί διακινητές 
-  καθοδηγητές, ο 41χρονος οδηγός του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου κα
θώς επίσης και ο 28χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητο και λειτουργούσε ως προπομπός. Κατασχέθηκαν: 2 Ι.Χ. 
αυτοκίνητα, μία πλαστική βάρκα, 7 κινητά τηλέφωνα, 1 μαχαί
ρι με μήκος λάμας 12 εκατοστών, το 
οποίο βρέθηκε στο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο 
που οδηγούσε ο 41χρονος. Οι ανωτέ
ρω συλληφθέντες με τις σχηματισθεί- 
σες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τ Α  
Δράμας οργανωμένη εγκληματική ομάδα, 

η οποία εξαπατούσε υπαλλήλους τραπεζικών 
υποκαταστημάτων, πραγματοποιώντας αναλή

ψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Από την έως τώρα αστυνο
μική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις απάτης σε 2 τρα
πεζικά υποκαταστήματα, το ένα στην Ξάνθη και το άλλο σε 
χωριό της Δράμας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι
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στην εγκληματική ομάδα συμμετείχαν τουλάχιστον 7 άτομα, (6 
ημεδαποί, ηλικίας 33,43,47,53,43, και 65 ετών και ένας αγνώ
στων μέχρις στιγμής στοιχείων δράστης). Σύμφωνα με τα στοι
χεία της έρευνας, οι παραπάνω δράστες από τις αρχές του χρό
νου (2012), είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα, 
με διακριτούς ρόλους και ενεργώντας με συγκεκριμένο τρόπο 
και μεθοδολογία δράσης καθώς και με διάφορες συνθέσεις, προ- 
έβαιναν σε εξαπάτηση υπαλλήλων τραπεζικών υποκαταστη
μάτων, με σκοπό την ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών. 
Αναλυτικότερα, ο 65χρονος δράστης συνοδευόμενος από διαφο
ρετικά κάθε φορά μέλη της ομάδας, πλην του 43χρονου, μετέ- 
βαινε στα δύο τραπεζικά υποκατάστημα, όπου επιδεικνύοντας

πλαστό Δελτίο Ταυτότητας και παριστάνοντας δίχρονο ημεδα
πό, ο οποίος έχει αποβιώσει, εξαπατούσε τους υπαλλήλους του 
εκάστοτε καταστήματος, προβαίνοντας στην ανάληψη μεγά
λων χρηματικών ποσών από λογαριασμούς του δίχρονου. Από 
την μέχρι στιγμής έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας, 
κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012, μετέβησαν 
στα παραπάνω τραπεζικά υποκαταστήματα δ φορές και πραγ
ματοποίησαν συνολικά αναλήψεις, που ανέρχονται στο χρημα
τικό ποσό των 4δ5.000 ευρώ. Από την έρευνα επίσης φέρεται αχ; 
μέλος της ομάδας και ο 43χρονος, διευθυντής ενός από τα υπο
καταστήματα, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η προανά
κριση και οι έρευνες συνεχίζονται από το Τ.Α. Δράμας.

Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Α. Συνελήφθη σε δασική περιοχή του 
Διδυμοτείχου, από αστυνομικούς του 
Τ.Σ.Φ. Διδυμοτείχου της Α.Δ. Ορε
στιάδας, 45χρονος Βούλγαρος, ο οποί
ος προωθούσε στην ενδοχώρα 17 μη 

νόμιμους μετανάστες (12 από τους διακινούμενους ήταν Ιρά- 
κινοί και 5 Σύριοι). Συγκεκριμένα, στην ΕΟ Ορεστιάδας - Αλε
ξανδρούπολης στο ύψος του Διδυμοτείχου, οι αστυνομικοί έκα
ναν σήμα στάσης στον 45χρονο οδηγό ενός Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητου, 
με βουλγάρικες πινακίδες, προκειμένου να ακινητοποιήσει το 
όχημά του, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε τα
χύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Λίγη ώρα 
αργότερα, ο 45χρονος διακινητής ακινητοποίησε το όχημά του 
και τράπηκε σε φυγή σε δασώδη περιοχή, αποφεύγοντας αρχι
κά τη σύλληψη. Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, 
με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το δρά
στη. Ακολούθως, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομι
κοί στο εσωτερικό του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, διαπίστωσαν ότι ο 
45χρονος προωθούσε, στην ενδοχώρα, 17 μη νόμιμους μετανά
στες. Κατασχέθηκαν: 1 1.Χ.Φ. αυτοκίνητο, 2 κινητά τηλέφωνα 
και το χρηματικό ποσό των 10 ευρώ και 17 λέβα Βουλγαρίας.
Β. Συνελήφθησαν στην αγροτική περιοχή Μάνδρας - Έβρου, 
από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης της Α.Δ. Ορεστιάδας, 2 αλλοδαποί, υπήκοοι Ιράκ, ηλι
κίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της 

Χώρας 14 μη νόμιμους μετανάστες. 12 
από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι 
Ιράκ και οι άλλοι 2 υπήκοοι Συρίας. Ειδι
κότερα εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 
οι 2 αλλοδαποί διακινητές, διότι μετέφε
ραν παράνομα, με πλαστικές βάρκες, από

την Τουρκία στη Χώρα μας, δι
ασχίζοντας τον ποταμό Έβρο 
14 παράνομους μετανάστες. Με 
τη σύλληψή τους, απετράπη η 
παράνομη είσοδος, στο ελληνικό 
έδαφος, σε άλλους 13 παράνομους 
μετανάστες, που ανέμεναν επί του 
Τουρκικού εδάφους. Κατασχέθηκαν: 2 
πλαστικές βάρκες με κουπιά, 2 κινητά,
500 δολάρια και 85 λίρες Τουρκίας.
Γ. Συνελήφθησαν στο βόρειο κόμβο Σου- 
φλίου της ΕΟ Ορεστιάδας - Αλεξανδρούπολης, από αστυνομι
κούς της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της 
ΑΔ. Ορεστιάδας, δύο 32χρονοι ημεδαποί διακινητές, οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 26 μη νόμιμους μετα
νάστες. 8 από τους διακινούμενους ήταν Παλαιστίνιοι, 8 Ιρακι- 
νοί, 4 Πακιστανοί, 2 Σύριοι, 2 Αφγανιστανοί και 2 Δομινικανοί 
Ειδικότερα εντοπίσθηκαν, σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου, 
2 ομάδες παρανόμων μεταναστών να κατευθύνονται προς της 
Εθνική Οδό και να αναμένουν πλησίον αυτής. Λίγο αργότερα 
προσέγγισαν το σημείο 2 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το ένα από τα οποία 
λειτουργούσε σαν προπομπός, ενώ στο άλλο επιβιβάστηκαν πε
ρίπου 10 παράνομοι μετανάστες και ξεκίνησαν με κατεύθυν
ση την Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και ύστερα 
από λίγη ώρα με άλλα 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Αμέσως οργανώ
θηκε επιχείρηση για την σύλληψη των διακινητών, κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η σύλληψη 2 διακινητών και 26 μη 
νόμιμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν: 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το 
χρηματικό ποσό των 360 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα. Όλοι οι 
ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δι
κογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

_  χ

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Εξαρθρώθηκε από το Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας οργανωμένο κύ
κλωμα εισαγωγής, με πλωτά και χερσαία μέσα, μεγάλων ποσο
τήτων ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια. Συνε
λήφθησαν για την υπόθεση αυτή 5 μέλη του κυκλώματος, εκ

των οποίων 3 ημεδαποί, ηλικίας 58,35 και 33 
ετών και 2 υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 34 και "  
26 ετών, οι οποίοι οργάνωσαν την εισαγωγή στη 
χώρας μας με αλιευτικό σκάφος και στη συνέχεια τη
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επιτυχίες
τον Δώματος

μεταφορά με χερσαία μέσα, ποσότητας κάνναβης που ξεπερνά τα 649 κιλά. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συ
ντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υ.Α. Ηγουμενίτσας, της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας. Ειδικότερα αστυνομικοί αξιοποιώντας πληρο
φορία που αφορούσε την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια, εντόπισαν στον όρμο 
της Πλαταριάς Θεσπρωτίας 15 σάκους, που περιείχαν 626 δέματα, με κάνναβη βάρους 649.537 γρ. Στη συνέχεια, και ενώ ο χώ
ρος τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση, συνελήφθη, 33χρονος ημεδαπός, οδηγός Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, ο οποίος προσηλθε στο 
σημείο και άρχισε να φορτώνει τα ναρκωτικά. Ταυτόχρονα, από άνδρες του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, 
ακινητοποιήθηκε αλιευτικό σκάφος, με κυβερνήτη 58χρονο ημεδαπό, ο οποίος, όπως προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, είχε μεταφέρει από τα παράλια της Αλβανίας τα ναρκωτικά στον όρμο της Πλαταριάς.
Επίσης, λίγη ώρα αργότερα, στο Καρτέρι και στη θέση «Γωνιά» Θεσπρωτίας συνελήφθησαν οι 2 αλλοδαποί 
και ο 35χρονος ημεδαπός, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα και λειτουργούσαν ως προπομποί, προ- 
κειμένου να καθορίζουν το δρομολόγιο και να επιτηρούν παράλληλα τη διαδρομή για την αποφυγή τυχόν 
αστυνομικών ελέγχων. Το σκάφος και τα 3 1.Χ. οχήματα (2 αυτοκίνητα και 1 κλειστό φορτηγό) που χρησι
μοποιήθηκαν από τους εμπόρους ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ επίσης κατασχέθηκε και η παραπάνω πο
σότητα ναρκωτικών ουσιών και 5 κινητά τηλέφωνα. Οι πέντε συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΗΡΩΙΝΗΣ

Συνελήφθη στην Παιανία Αττικής, από κλιμάκιο αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. Βόλου της Α.Δ. Μαγνησίας, 
ένας 43χρονος Αλβανός, για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Ο συλλη- 
φθείς εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε κατά το χρόνο που έβγαινε από την οικία του στην ανωτέρω 

#  περιοχή. Ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 8 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης συνολικού βάρους 3.254 γρ., τις οποίες ο συλληφθείς 
προόριζε για εμπορία και περαιτέρω διάθεση. Επιπλέον, στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκαν και κα- 

s  , τασχέθηκαν τα εξής: το χρηματικό ποσό των επτακοσίων 700 ευρώ, ως προερχόμενο από τη δια- 
* f κίνηση της ηρωίνης, 4 κινητά τηλέφωνα με τις αντίστοιχες κάρτες SIM, ως μέσα διευκόλυνσης 

‘ της διακίνησης της ηρωίνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας και μεγάλος αριθμός υλικών
συσκευασίας. Ο υπήκοος Αλβανίας παρέμενε παράνομα στη χώρα κατά την τελευταία τριετία 
περίπου, παραβιάζοντας απόφαση απέλασης. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Συνελήφθη στην περιοχή του Αλιβερίου Εύβοιας, από αστυνομικούς του 
Τ.Α. Χαλκίδας, ένας 37χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και 
καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Ειδικότερα οι αστυνομικοί, μετά από κα
τάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, διενήργησαν αιφνιδι
αστική έρευνα, με την παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, στην οικία του 

37χρονου. Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία 
καλλιεργούσε ο δράστης σε θερμοκήπιο και σε γλάστρες στην αυλή της οικίας του. Επιπλέον, εντός της οικίας, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάν
ναβης συνολικού μ.β. 352 γρ. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμό
διο εισαγγελέα.

ί χ )

Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΑΘΟΥΣ

Εξιχνιάσθηκε άμεσα, από την Υ.Α. Πύργου, η ανθρωποκτονία 52χρονου ιερέα, που συνέβη την 3-9-2012 στο Λ-
21χλμ της Ε. Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας. Γία την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν η 43χρονη σύζυγος του ιερέα κα
θώς και ένας 41χρονος ημεδαπός, με τον οποίο διατηρούσε γνωριμία-σχέση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικό- /£, ” 
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, όπως | y  
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η 43χρονη το μεσημέρι της 3-9-2012, μετά από προσυνεννόηση με τον
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41χρονο συναυτουργό της στάθμευσε σε πάροδο στο 21χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας το 
Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η ιδία, με συνεπιβάτη τον 52χρονο ιερέα σύζυ
γο της. Η 43χρονη προφασιζόμενη σωματική της ανάγκη απομακρύνθηκε από το σημείο, όπου 
παραμόνευε ο 41χρονος, ο οποίος πυροβόλησε τον ιερέα με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας τον 
θανάσιμο τραυματισμό του. Κατά την διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη επιχείρησε να 
παραπλανήσει τις Αρχές, ισχυριζόμενη ότι ο σύζυγος της δολοφονήθηκε από αγνώστους δράστες, με κίνητρο τη ληστεία. Από την 
επισταμένη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υ.Α. Πύργου, προέκυψε ότι οι δυο δράστες είχαν προαποφασίσει και προ
σχεδιάσει το έγκλημα, λόγω της προσωπικής σχέσης που διατηρούσαν. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Συνελήφθη στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τ.Α. Κορίνθου, ένας 35χρονος ημεδαπός, γιατί κατείχε στην 
οικία του, μεγάλο αριθμό αρχαίων αντικειμένων. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ποσότητα κάνναβης και ένα μαχαίρι, 
το οποίο κατείχε παράνομα. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τ.Α. Κορίνθου ύστερα από συντονισμένη αστυ
νομική επιχείρηση, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία ιδιοκτησίας του 35χρονου, όπου βρήκαν και κατάσχε
σαν: 7 μαρμάρινα τμήματα κιόνων και επιστύλια, μία πήλινη βάση κιονίσκου, 47 όστρακα αγγείων, 41 τμήματα 
οστράκων, 24 τμήματα πήλινων αμφορέων και 3 όστρακα αμφορέων. Όλα τα αντικείμενα, κρίθηκαν 
από αρχαιολόγο ότι εμπίπτουν στον Νόμο Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και απεστάλησαν στην αρμό
δια Υπηρεσία. Επιπλέον, στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 
βάρους 6 γρ. και 1 μαχαίρι, με μήκος λάμας 19 εκ., ενώ στην κατοχή του 35χρονου, βρέθηκε και κατα
σχέθηκε, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2 γρ. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βά
ρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Υστερα από πολύμηνη και εμπε

ριστατωμένη αστυνομική έρευ
να του Α.Τ. Κιάτου, εξαρθρώθη
κε εγκληματική οργάνωση, που 
ενέχεται σε ανθρωποκτονία ημε
δαπού και σωρεία ενόπλων λη
στειών και κλοπών. Ειδικότερα, 
εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 
82χρονου ημεδαπού, που έγινε 
την 18-6-2012 στον Πύργο Κο

ρινθίας κατά τη διάρκεια ληστείας καθώς και συνολικά 23 πε
ριπτώσεις ενόπλων ληστειών και κλοπών, σε οικίες, εξοχικές 
κατοικίες και όχημα, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας 
και της Φθιώτιδας. Την 8-9-2012 στο Κιάτο Κορινθίας, συνε- 
λήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνω
ση, 3 αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 22,28 και 22 ετών 
αντίστοιχα, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματι
κής οργάνωσης ανθρωποκτονία, ληστείες κατά συναυτουργία 
και κατά συρροή, κλοπή, καθώς και για παράβαση του Νόμου 
περί Όπλων. Η σύλληψη τους έγινε ύστερα από εντάλματα 
σύλληψης, που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τον κ. Ανακρι
τή Κορίνθου. Η δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος τους 
συμπεριλαμβάνει ακόμα 3 αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, 
ηλικίας 31, 23 και 25 ετών, καθώς και ακόμη ένα άτομο, όλοι 
τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Οι παραπάνω, είχαν 
συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη ένο
πλων ληστειών και κλοπών, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων

ατόμων. Κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η είσο
δος σε οικίες ηλικιωμένων με βαρύ οπλισμό και η μεταχείριση 
-  τραυματισμός των θυμάτων τους, με ιδιαίτερα σκληρή χρή
ση βίας. Οι ανωτέρω, με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, 
κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη Απριλίου, έως και τις 
αρχές του Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος έτους είχαν διαπράξει 
στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας 13 περιπτώσεις ένοπλων 
ληστειών σε οικίες και 4 περιπτώσεις κλοπών, σε εξοχικές κα
τοικίες και όχημα. Σε μία από αυτές, την 18-6-2012 στον Πύργο 
Κορινθίας αφού μπήκαν σε σπίτι όπου διέμενε 82χρονος ημε
δαπός, μαζί με την 92χρονη σύζυγο του και την δίχρονη κόρη 
τους, τραυμάτισαν τον 82χρονο, χτυπώντας τον με το κοντά
κτ κυνηγετικού όπλου, που βρήκαν μέσα στο σπίτι, ενώ με την 
χρήση σωματική βίας, τραυμάτισαν και την 92χρονη γυναίκα 
του. Στην συνέχεια, αφαίρεσαν χρυσαφικά-κοσμήματα, το κυ
νηγετικό όπλο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, με αυ
τοκίνητο που πήραν από την οικία των παθόντων. Ο 82χρονος 
υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, εντός της οικίας. 
Επιπλέον, από την έρευνα του Α.Τ. Κιάτου, σε συνεργασία με 
το Τ Α  Λαμίας προέκυψε ότι οι ανωτέρω, είχαν επίσης διαπρά- 
ξει, ακόμα 6 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, σε οικίες στην ευ
ρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Συνολικά από την εγκληματι
κή τους δράση είχαν αποκομίσει χρηματικά ποσά χρυσαφικά 
και αντικείμενα, που η αξία τους ξεπερνά τις 73.000 ευρώ. Οι 
συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αστυνομικές έρευνες 
και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

επιτυχίες
τον Σώματος

Ν ^  ^  ' Συνελήφθησαν σε αγροτική περιοχή της Δημοτι
κής Κοινότητας Αστριτσίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, από αστυ
νομικούς της Ο.Ε Α. Κρήτης, του Τ.Δ.Ν. Ηρακλείου και του Τ ΑΕ. 
Ηρακλείου, 3 ημεδαποί ηλικίας, 34, 40 και 42 ετών, για καλλιέρ
γεια δενδρυλλίων κάνναβης. Ειδικότερα, ύστερα από πληροφορί
ες, τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της Ο.ΕΑ, 
τμήμα της περιοχής όπου κατελήφθησαν επ' αυτοφώρω 3 ημεδαποί 
ηλικίας 34,40 και 42 ετών, να μεταφέρουν 2 σάκους, οι οποίοι περι
είχαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 8.640 γρ. και συνελή- 
φθησαν. Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται, δυο ακόμη 
ημεδαποί ηλικίας 16 και 34 ετών καθώς και ένας αλλοδαπός υπή
κοος Αλβανίας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, οι οποίοι συμμετεί
χαν από κοινού στην παραπάνω πράξη. Στη συνέχεια, ακολούθη
σε εξερεύνηση της περιοχής, όπου σε αγροτική τοποθεσία, βρέθηκε:

φυτεία κάνναβης, διαρθρωμένη σε 3 επίπεδα, στην οποία καλλιερ
γούνταν 116 δενδρύλλια, ύψους έως 3 μέτρα, 15 εκριζωμένα και 
αποξηραμένα δενδρύλλια, 6.060 γρ. αποξηραμένη κάνναβη και και 
διάφορα άλλα αντικείμενα (μέσα διευκόλυνσης για καλλιέργεια, 
παραγωγή και διάθεση ναρκοπικών ουσιών). Επίσης σε παρακεί
μενη τοποθεσία εντοπίστηκε κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, 
όπου βρέθηκαν: 43 δενδρύλλια κάνναβης. Η συνολική ανευρεθεί- 
σα και κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης ανέρχεται σε 14.700 γρ. 
καθώς και 174 δενδρύλλια κάνναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε 
στην οικία του 42χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 φυσίγ
για. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, τα οποία χρη
σιμοποιούσαν οι συλληφθέντες ως μέσο διακίνησης -  μεταφοράς 
ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΦΥΤΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Εντοπίστηκαν σε ορεινές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδίων του Δήμου Μυλοποτάμου, 3 φυτείες 
κάνναβης και κατασχέθηκαν συνολικά 451 δενδρύλλια κάνναβης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργει

ών και δράσεων, για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, οργανώθηκε επιχείρηση εξερεύνησης σε 
περιοχές του παραπάνω Δήμου, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τ.Δ.Ν. Ρεθύμνου, της Υ Α  Ρεθύμνου, του Τ Α  
Γεροποτάμου, του A.T. Ανωγείων, των Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και της Ο.Ε.Α. Κρήτης. Κατά την διάρκεια της 
εξερεύνησης, εντοπίστηκαν σε δασώδεις -  δύσβατες περιοχές του παραπάνω Δήμου, 3 φυτείες κάνναβης, όπου καλλιεργού
νταν επιμελώς, συνολικά 451 δενδρύλλια κάνναβης, (ύψους έτος 1,5 μέτρο), τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη. Τα 
ανωτέρω δενδρύλλια κατασχέθηκαν μαζί με διάφορα πειστήρια που βρέθηκαν κατά την εξερεύνηση των χώρων των φυτει
ών. Ενεργούνται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Α.Δ. ΙΙΕΑΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ Α  'Εδεσσας Πέλλας 7 
άτομα, 5 υπήκοοι Αλβανίας 26, 32, 28, 30 και 42 ετών και 2 ημε
δαπές γυναίκες 23 και 44 ετών. Ειδικότερα, στην Καλαμαριά Θεσ
σαλονίκης, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της 
ανωτέρω υπηρεσίας αρχικά συνέλαβαν τους 3 υπηκόους Αλβανί
ας 26,32 και 28 ετών τη στιγμή που επιχειρούσαν να πουλήσουν 
7 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης 7.375 γρ. 
έναντι του χρηματικού ποσού των 6.300 ευρώ. Στην κατοχή των 
συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε το προαναφερόμενο πο
σό, 5 κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο 
προσήλθαν στο σημείο ο 32χρονος και ο 28χρονος και με το οποίο 
μετέφεραν τα ναρκωτικά. Σε αστυνομική έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στις οικίες του 28χρονου και του 32χρονου στη Θεσσα
λονίκη, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 30 συσκευασίες 
οι οποίες περιείχαν 30.026 γρ. κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγα
ριά ακρίβειας, ένα πιστόλι με τη γεμιστήρα του στην οποία υπήρ

χαν 3 φυσίγγια των 7,65 mm, το χρηματικό ποσό των 450
ευρω,Ι τετράδιο με σημειώ
σεις, 1 κινητό τηλέφωνο και 
1 τροχός οχήματος με κομμέ
νο ελαστικό. Όπως προέκυ- 
ψε από την αστυνομική έρευ
να, ο 28χρονος συγκατοικεί

με τον 32χρονο και την 23χρονη, η οποία βρισκόταν στην οικία 
τη στιγμή του ελέγχου και είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών 
νωρίτερα την ίδια ημέρα και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή της 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Από τη συνεχι
ζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες προ
μηθεύτηκαν τις ποσότητες κάνναβης από τον 30χρονο υπήκοο 
Αλβανίας, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος σε πρατήριο υγρών 
καυσίμων ιδιοκτησίας της 44χρονης. Στην κατοχή του 30χρονου 
καθώς και σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
πρατήριο υγρών καυσίμων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθη
καν: 11 συσκευασίες που περιείχαν 20.053 γρ. κάνναβης, μία ηλε
κτρονική ζυγαριά ακρίβειας, το χρηματικό ποσό των 1200 ευρώ, 
3 κινητά τηλέφωνα και 2 κρατικές πινακίδες, οι οποίες όπως προ
έκυψε αντιστοιχούν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στον 
42χρονο υπήκοο Αλβανίας. Σε αστυνομική έρευνα στις οικίες της 
44χρονης και του 42χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθη
καν: μία ζυγαριά ακρίβειας το χρηματικό ποσό των 8.750 ευρώ 
και 2 κινητά τηλέφωνα. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
48 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν 57 κιλά και 454 γρ. κάνναβης, 
το χρηματικό ποσό των 16.700 ευρώ, 1 πιστόλι, 3 ζυγαριές ακρί
βειας 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 12 κινητά τηλέφωνα. Οι συλλη
φθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Α Γ .ΙΩ A N N O Y  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α  9 6 , Π Α Τ Ρ Α  
Τ ηλ. & Φ ά ξ :  2 6 1 0 3 4 0 1 3 5

STAFF
Jeans& co.

DIESEL

Λαρίσπς 12 Αμπελόκηποι Τηλ: 210 6? 82 072 

Χρεμωνίδου 11 Παγκράτι Τηλ: 210 75 1 1 210

Ο Λ Α  Τ Α  Ε ΙΔ Η  Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Α  Κ Α Ι 
Σ Ε  Χ Α Μ Η Λ Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ  

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Σ Ε  Ο Λ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε 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 : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ I

Επιμέλεια: Υ/Α  Κ ω νσταντίνος Κούρος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α.

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ολίτη , κ. 
Ν ικόλα ος Δ ένδ ια ς επ ισ κ έφ θη κ ε  (19/09/2012) τ η  Γ εν ικ ή  Α σ τυ νομ ι
κ ή  Δ ιεύ θ υ νσ η  Α τ τ ικ ή ς  προκειμένου  ν α  ενη μ ερ ω θεί γ ια  ζη τή μ α τα  
τα  οπο ία  ά π το ντα ι τ η ς  επ ιχε ιρ η σ ια κ ή ς ετο ιμ ό τη τα ς κα ι λ ε ιτο υ ρ γ ί
ας τ η ς  Δ ιεύθυνσ η ς. Μ ετά  το  πέρα ς τ η ς  επ ίσ κ εψ ή ς του , ο Υ πουργός 

έκανε τ η ν  α κόλουθη  δή λω ση  κα ι α πά ντη σ ε  σε ερω τήσ εις δημοσιο

γράφω ν:
«Επισκέφθηκα σήμερα τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, την 
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, την Οικονομική Αστυνομία, τα Κέντρα 
Επιχειρήσεων και την Άμεση Δράση. Ήρθα εδώ καταρχήν για να δω 
την κατάσταση, να μιλήσω με τις γυναίκες και τους άντρες της Ελληνι

κής Αστυνομίας που υπηρετούν εδώ, για να τους διατυπώσω τις ευχαρι
στίες μου για την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν χθες με τη σύλληψη 
των ληστών με τα καλάσνικοφ.
Είχα επιπλέον την ευκαιρία να συγχαρώ την ομάδα ΔΙΑΣ, και την Οι
κονομική Αστυνομία για τις σημαντικές επιτυχίες που έχουν το τελευ
ταίο διάστημα, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του παρεμπορίου, για 
την οποία ούτως ή άλλως έχω δώσει ρητές εντολές να βοηθούν όσο μπο
ρούν στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο 
Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρω πο

λύ καλά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που καλείται να αντιμετωπί
σει η Ελληνική Αστυνομία. Συνθήκες που ίσως δεν έχουν προηγούμενο 
στην ιστορία της. Διότι εκτός από το κύριο έργο της, υπάρχει συγχρό
νως και το τεράστιο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο 
στην πραγματικότητα ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο το χειρίζεται η Ελ
ληνική Αστυνομία. Παρά ταάια πιστεύω όπ με την στήριξη της Ελληνι
κής κοινωνίας, η Ελληνική Αστυνομία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με 
επιτυχία στο έργο της, που είναι η προστασία των αγαθών της ζωής και 
της ελευθερίας των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κα ι Π ροστασίας το υ  Π ολίτη , κ . Ν ικό
λαος Δ ένδ ια ς σ υ ν α ντή θ η κ ε  (21.08.2012), με το ν  Δ ή μα ρχο  Θ εσσαλονί
κ η ς  κ. Ιω ά ν ν η  Μ πουτάρη , στο γραφείο  το υ  στο Υ πουργείο.
Σ τη  σ υ νά ντη σ η  παρευρέθησαν, ε π ίσ η ς  η  
Α ντιδή μ α ρχος Κ ο ινω νικ ή ς Α λ λ η λ εγγύ η ς κα ι 
Π ροστασίας το υ  Π ο λ ίτη  κ. Κ α λυψ ώ  Γούλα, 
κα ι ο Α ντιδή μα ρχος Α νά πτυξη ς κα ι Δ ιαχείρ ι
σης Ο ικονομ ικώ ν Π όρω ν κ. Χασδάϊ Καπόν.
Η  συζή τησ η  επ ικ εντρ ώ θ η κε  σε θέματα  που  
α φορούν τη ν  α ντ ιμ ετώ π ισ η  π ροβλημά τω ν 
τη ς  Θ εσ σ α λον ίκη ς όπω ς το  κυκλοφοριακό, 
το  παρεμπόριο, κ α θ ώ ς κα ι οι κ λο π ές ανακυ- 
κλώ σ ιμ ω ν υ λ ικ ώ ν , η  ρ ύ π α ν σ η  κ α ι η  επαι
τεία  α πό  παρά νομους μ ετανά στες κα ι αλλο
δαπούς Ρομ ά  κ.α. Ε ιδικότερα, σ υ ζη τή θη κα ν  
θέματα  κ α λ ύ τερ η ς α στυνόμ ευσ η ς το υ  οδι
κ ο ύ  δ ικ τύ ο υ  τη ς  π ό λη ς γ ια  τ η ν  α ντ ιμ ετώ π ι

ση τ η ς  παρά νομ ης στάθμευσης, ιδ ίω ς στα  σημεία  όπου  υ π ά ρ χο υ ν  
ράμ πες α ναπήρω ν, α λλά  κ α ι πεζόδρομοι. Ε π ίσ η ς  τέθ η κε  το  θέμα 
τ η ς  α λλα γή ς το υ  ω ραρ ίου  φ ο ρ το εκφ ό ρ τω σ η ς με στόχο ν α  περ ιορ ι

σ τε ί σ τ ις  βραδινές ώρες. Τ η  σ υνά ντη σ η  απα
σχόλησε κ α ι το  ζή τη μ α  τ η ς  κατα πολέμ ηση ς 
το υ  πα ρεμ πορίου  π ο υ  π λ ή ττε ι το ν  εμπορ ικό  
κόσμο τη ς  Θ εσσαλονίκης κ α ι επ ισ η μ ά νθη κε 
η  α νά γκ η  σ ύ λ λ η ψ η ς  τω ν  α τόμω ν π ο υ  εισά
γ ο υ ν  κ α ι δ ια κ ινο ύ ν  παρα ποιημ ένα  π ρ ο ϊό ν τα  
Σ ε α υ τό  το  πλα ίσ ιο  σ υ μ φ ω νή θ η κ ε  η  αναβάθ
μ ιση  το υ  Μ νη μ ονίου  Σ υ νεργασ ία ς π ο υ  έχει 
υπογρά φ ει μ ετα ξύ  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνο

μ ία ς κα ι τ η ς  Δ η μ ο τ ικ ή ς  Α σ τυ νομ ία ς το υ  Δ ή 
μ ο υ  Θ εσσαλονίκης κα ι σ υ ζη τή θ η κ α ν  τρόποι 
βελτίω σ η ς το υ  σ υντο ν ισ μ ο ύ  τω ν  δράσεω ν 
τ η ς  Δ η μ ο τ ικ ή ς  Α σ τυ νομ ία ς μ ε  τ η ν  Ε λ λ η ν ι
κ ή  Α σ τυ ν ο μ ία
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ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ TOY ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  κ. Ν ικόλα ος Δ ένδ ια ς συνα 
ν τ ή θ η κ ε  (5.9.2012) στο  Υ πουργείο  μ ε  α ντιπροσω πεία  το υ  Σ υ να σ π ισ μ ού  Ρ ιζοσ πα σ τική ς 
Α ριστερός (ΣΥΡΙΖΑ), α ποτελού μ ενη  από το ν  Τ ομεά ρχη  Δ ημόσιας Τ άξης κα ι Π ροστασ ίας 
το υ  Π ο λ ίτη  κα ι Β ο υ λ ευ τή  το υ  κό μ μ α το ς κ. Δ η μ ή τρ ιο  Τσουκαλά, το ν  β ο υ λ ευ τή  επ ίσ η ς κ.
Θεόδωρο Δ ρ ίτσ α  κα ι το ν  Υ πεύθυνο  τω ν  Σ ω μ ά τω ν  Α σφαλείας το υ  ΣΥ ΡΙΖΑ  κ. Α ναστάσιο 
Μ αυρόπουλο. Κ ατά  τη  σ υ νά ντη σ η  σ υ ζη τή θ η κ α ν  ζη τή μ α τα  όπως: η  κατα πολέμ η σ η  τη ς  
ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τα ς  το  σχέδιο αναδιάρθρω σης τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  η  παρά νομη  
μ ετανά σ τευσ η  κα ι το  «Δ ουβλίνο  3», η  λ ε ιτο υ ργ ία  τω ν  Κ έντρ ω ν  Π ρ ώ τη ς  Υ ποδοχής κα ι 
τω ν  Κ έντρ ω ν  Φ ιλοξενίας Π α ράνομ ω ν Μ ετανα στώ ν σ ύ μ φ ω να  μ ε  τα  ευρω πα ϊκά  π ρ ό τυ 

πα, η  εν ίσ χυ σ η  τη ς  Υ πηρεσίας Α σύλου, η  α ντ ιμ ετώ π ισ η  τ η ς  ρ α τσ ισ τ ικ ή ς  β ία ς  το  μ ισ θολογ ικό  τω ν  Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α λεία ς η  τή ρ η σ η  τ η ς  νο 
μ ιμ ό τη τα ς  κα τά  τ ις  σ υ γκ εντρ ώ σ εις  με παρά λλη λο  σεβασμό στο δ ικα ίω μ α  τ η ς  δ ια μ α ρ τυ ρ ία ς  η  κατα πολέμ ησ η  το υ  ο ικονομ ικού  ε γ κ λ ή μ α το ς  
το  traffick ing  κ.α.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ. KERIM URAS

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  κ . Ν ικόλα ος Δ ένδ ια ς σ υ ν α ντή θ η κ ε  
(18/09/2012) με το ν  Π ρέσβη τ η ς  Τ ο υ ρ κ ία ς  σ τη ν  Ε λλάδα  κ. K erim  U ras, στο Υ πουργείο  Δ ημόσιας Τά
ξης κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ολίτη . Σ το  πλα ίσ ιο  τη ς  σ υνά ντη σ η ς, σ υ ζη τή θ η κ α ν  θέμα τα  π ο υ  α φορούν 
σ τη ν  παρά νομη  μετανά σ τευσ η  κα ι τη  βελτίω σ η  τ η ς  συνεργα σ ίας μεταξύ  τω ν  δύο  χ ω ρ ώ ν  σ τον τομέα 
αυτό , κ α θ ώ ς κα ι οι τελ ευ τα ίες  εξελίξεις σ τη  Σ υρία , οι οπο ίες δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν  κ λ ίμ α  α νη σ υ χ ία ς  γ ια  τ η ν  
ενδεχόμενη  πρόκλη σ η  μείζονος α νθ ρ ω π ισ τ ικ ή ς  κ ρ ίσ η ς  σ τη ν  ευ ρ ύ τερ η  π ερ ιοχή  τ η ς  Ν οτιοα να τολ ι
κ ή ς  Μ εσογείου. Α πό τ η ν  πλευ ρ ά  το υ  ο Υ πουργός Δ ημόσιας Τ άξης κ α ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  επι- 
σήμ ανε σ τον Τ ούρκο  Π ρέσβη  ότι η  ε ικόνα  στο χερσαίο τμ ή μ α  τω ν  ελ λη νο το υ ρ κ ικ ώ ν  σ υνόρω ν έχει 
β ελ τ ιω θ ε ί α ισ θητά  το  τελευτα ίο  δ ιάστημα, αλλά  και ότι χρειάζετα ι ακόμα  μ εγα λ ύ τερη  συνεργασ ία  
τ η ς  Τ ο υ ρ κ ία ς  σ τη ν  α ποτροπ ή  μ ετα να σ τευ τικ ώ ν  ροώ ν προς τ η ν  Ελλάδα, στο το υ ρκ ικ ό  έδαφος. Τ ό
ν ισ ε  επ ίσης, ό τ ι α πα ιτε ίτα ι εντα τικ ο π ο ίη σ η  τω ν  προσπα θειώ ν τ η ς  Τ ο υ ρ κ ία ς  σ τα  θαλάσσια σύνορα, 
λόγω  τ η ς  σ η μ α ν τ ικ ή ς  α ύξησης τω ν  ροώ ν π α ρά νομ η ς μετανάστευσης. Ο  Π ρέσβη ς τη ς  Τ ο υ ρ κ ία ς  σ τη ν  Ε λλά δα  α π η ύ θ υ ν ε  προς το ν  Έ λ λ η ν α  
Υ πουργό  πρόσκληση  γ ια  επ ίσ ημ η  επ ίσ κ εψ η  σ τη ν  Τ ο υ ρ κ ία  στο  προσεχές διάστημα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  κ. Ν ικόλα ος Δ ένδ ια ς σ υ ν α ντή θ η κ ε  (20/09/2012) μ ε  το ν  Υ πουργό  Ε ργασ ίας 
Κ ο ιν ω ν ικ ή ς  Α σφ άλισης & Π ρόνοιας κ. Γ ιά ν ν η  Β ρούτση  στο Υ πουργείο  Δ ημόσιας 
Τ άξης κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ολ ίτη . Σ τ η  σ υ νά ντη σ η  παρέστησαν ο Γ εν ικ ό ς  Γ ραμμα
τέα ς Π ο λ ιτ ικ ή ς  Π ροστασ ίας κ. Π ά τροκλος Γ εω ργιάδης, ο Α ρ χη γό ς τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α στυνομίας, Α ν τισ τρ ά τη γο ς  Ν ικόλα ος Π α παγ ιαννόπουλος, ο Δ ιε υ θ υ ν τή ς  τη ς  Υ πη
ρεσ ίας Ο ικο νο μ ική ς Α σ τυ νομ ία ς κα ι Δ ίω ξη ς Η λ εκ τρ ο ν ικ ο ύ  Ε γκλή μ α το ς, Τ αξίαρχος 
Δ η μ ή τρ ιο ς  Γ εω ρ γα τζή ς κ α ι ο Π ροϊστάμ ενος τ η ς  Υ πηρεσ ίας Δ ια χείρ ιση ς Ε υ ρ ω π α 
ϊκ ώ ν  κ α ι Α να πτυ ξ ια κώ ν  Π ρ ο γρ α μ μ ά τω ν  Α σ τυ νομ ικός Δ ιευ θ υ ν τή ς  Κ ω νσ τα ντίνο ς 
Σολδάτος, κ α θ ώ ς κ α ι αξιω μα τούχο ι τω ν  δύο  Υ πουργείω ν. Σ το  πλα ίσ ιο  τ η ς  σ υ ν ά ντη 
σ η ς σ υ ζη τή θ η κ α ν  η  ενεργοπο ίησ η  τ η ς  Ο ικο νο μ ική ς Α σ τυ νομ ία ς γ ια  τ η ν  α ντ ιμ ετώ 
π ισ η  τ η ς  α δή λω τη ς εργασίας, κ α θ ώ ς κα ι η  περ ιέλευσ η  το υ  Τ αμ είου  Π ρ ο σ φ ύ γω ν  στο 
μ η χα ν ισ μ ό  το υ  Υ πουργείου  Δ ημόσιας Τ άξης κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ολίτη .

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ

Σ τ ι ς  2 4 /8 /2 0 1 2  στο θέατρο Γ η ς  με π ρω τοβουλ ία  τ η ς  Δ ιεύ θ υ ν σ η ς Ά μεσης Δ ρά
σ η ς Θ εσσαλονίκης κ α ι τ η ς  Έ ν ω σ η ς  Α ξιω μ ατικώ ν Κ εν τρ ικ ή ς  Μ ακεδονίας δι- 
ο ρ γα νώ θη κε  μουσ ική  σ υ να υ λ ία  φ ιλ α νθ ρ ω π ικο ύ  χα ρα κτή ρα , γ ια  τ η ν  οπτονομι
κ ή  εν ίσ χυσ η  3 7 χρονη ς κ α ρ κ ινο π α θο ύ ς μ η τέρ α ς δύο α νη λ ίκ ω ν  παιδιώ ν.
Ο  Δ ιε υ θ υ ν τή ς  Ά μεσης Δ ράσης Α στυν. Δ /ν τή ς  κ. Β ασίλειος Μ ω υσ ίδη ς κα ι ο 
Π ρόεδρος τ η ς '  Ε νω σ η ς Α ξιω μ ατικώ ν Κ εν τρ ικ ή ς  Μ ακεδονίας, Α σ τυ ν .Δ /ντή ς  κ. 
Κ ω ν. Ν ο υ ρ ά κ η ς  ευχα ρ ίστη σ α ν  το  δημ οφ ιλή  κ α λ λ ιτέχ ν η  Γ ιά ν ν η  Π λο ύτα ρ χο  
γ ια  τ η ν  άμεση α ντα π ό κ ρισ ή  το υ  σ ' α υ τό  το  κάλεσμα α νθρ ω π ιά ς κα ι α λλη λεγ
γ ύ η ς  γ ια  τ η ν  εν ίσ χυσ η  ενός σ υ να νθρώ π ου  μας. Σ υ γ κ ιν η τ ικ ή  ή τ α ν  η  παρουσ ία  
π λ ή θ ο υ ς συναδέλφ ω ν. Ω ς ελά χ ισ τη  ένδειξη ευ γνω μ ο σ ύ νη ς στο  δη μ οφ ιλή  καλ- 
λ ιτέχνη -ά νθρ ω π ο  Γ ιά νν η  Π λούταρχο , το υ  επ ιδόθηκε μ ία  α να μ νη σ τικ ή  πλακά
τα  το υ  Σώ ματος.
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[  ΕΠI ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΣ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ή  σ υ ν ά ν τ η σ η  πραγμ ατοπο ίησε (3/10/2012), ο Υ πουργός Δ η μόσ ιας Τ άξης κ α ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  κ. Ν ικόλα ος Δ ένδ ια ς μ ε  το υ ς  
Π ρέσβεις τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  κ α ι τω ν  χ ω ρ ώ ν  τ η ς  Ε ν ια ία ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Α γοράς (Ε .Ε  Α ) ,  κ α θ ώ ς κ α ι μ ε  εκ πρόσ ω που ς το υ  Γ ραφ είου  τ η ς  

Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Ε π ιτρ ο π ή ς  κ α ι τ η ς  Ο μάδας Δ ράσης 
(T ask  Force) γ ια  τη ν  Ελλάδα. Σ τ η  συ νά ντη σ η  πα- 
ρέσ τη  κ α ι ο Α ρ χη γό ς τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ία ς 
Α ν τισ τρ ά τη γο ς  Ν ικόλα ος Π α παγιαννόπουλος.
Σ το  πλα ίσ ιο  τ η ς  σ υ ν ά ντη σ η ς πρα γμ α το πο ιή θ η 
κ ε  από τ η ν  κ . Τ ερέζα  Α γγελ ά το υ  (Π ρέσβης -  Δ ι

π λω μ α τικό ς  Σ ύ μ β ο υ λο ς το υ  Υ πουργού  Δ ημόσιας 
Τ άξης κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ολίτη ), παρουσίαση 
τω ν  δράσεω ν π ο υ  έχ ο υ ν  γ ίν ε ι έω ς σήμερα από τ ις  
αρμόδιες Υ πηρεσ ίες το υ  Υ πουργείου , κ α θ ώ ς και 
οι μ ελ λ ο ντικ ές δράσεις π ο υ  σχεδιάζοντα ι γ ια  το υ ς  
τομ είς τη ς  μετανά στευσης, το υ  α σύλου , τω ν  Κ έ
ν τρ ω ν  Π ρ ώ τη ς  Υ ποδοχής, τω ν  επ ισ τροφ ώ ν και 
τ η ς  χ ρ ή σ η ς τω ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  Τ α μ είω ν  (Ε ξω τερ ικώ ν Σ υ νό ρ ω ν  κ α ι Ε πιστροφ ή ς). Ο ι Π ρέσβεις χα ιρέτη σ α ν  τ η ν  πρ ω το β ο υλ ία  ενημ έρω σ η ς το υ  
Υ πουργού  Δ ημόσιας Τ άξη ς κα ι Π ροστασ ίας το υ  Π ο λ ίτη  χα ρ α κ τη ρ ίζο ντα ς  ω ς  π ο λ ύ  θετικ ό  σ υνολ ικά  το  έργο π ο υ  έχει π ρ α γμ α το π ο ιη θ ε ί το υ ς  τε 
λ ευ τα ίο υ ς δύο μ ή ν ες  σ το υ ς  το μ ε ίς  π ο υ  παρουσ ιάστη κα ν. Π αράλληλα , σ τη  συ ζή τη σ η  π ο υ  ακολούθησε, ο εκπρόσ ω πος τ η ς  T ask  Force σ τη ν  Ε λλά 
δα ενημέρω σε το υ ς  Π ρέσβεις ότ ι η  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτρ ο π ή  υ π οσ τη ρ ίζει τ ις  προσπάθειες κ α ι το  έργο π ο υ  κα τα β ά λλετα ι α πό  τ η ν  Ε λλά δα  κ α ι παρό
τρ υ ν ε  τα  Κ ρά τη  -  Μ έλη τ η ς  Ε .Ε . ν α  σ τη ρίξουν  κ α ι από τη  δ ικ ή  το υ ς  π λευ ρ ά  τ ις  προσπάθειες αυτές.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Δ ιή μ ε ρ ο  Σ ε μ ιν ά ρ ιο  Ο δ ικ ή ς  Α σφάλειας πρ α γμ α το πο ιή θ η κε  (30/31-5-2012) από το 
Τ μ ή μ α  Τ ροχα ία ς Ν α υ π λ ίο υ  σε συνεργασ ία  μ ε  το  Ιν σ τ ιτο ύ το  Ο δ ικ ή ς Α σφάλειας «Πά- 
ν ο ς  Μ υλω νάς»(Ι.Ο .Α Σ.) κ α ι τ η ν  υπ οσ τή ρ ιξη  τ η ς  Π ερ ιφ ερεια κή ς Ε νό τη τα ς  Α ργο
λίδας. Π ά νω  α πό  1.500 ά τομ α  (στρατιώ τες, μαθητές, εκπα ιδευτικο ί, επαγγελμ α τί- 
ες  οδηγοί, πολίτες, κ .τ.λ .) εκ π α ιδ εύ τη κ α ν  σ τη ν  Κ ιν η τή  Μ ονάδα Ο δ ικ ή ς  Α σφάλειας

το υ  Ινσ τ ιτο ύ το υ  (Mobile 
N E S T ) κα ι έκ α να ν  χρή σ η  
τω ν  προσομ οιω τώ ν οδή
γη σ η ς  το υ  Ι.Ο .ΑΣ. Τ ο δι
ήμερο έκλεισε μ ε  ημερίδα  
γ ια  τ η ν  ο δ ική  ασφάλεια
στο «Β ουλευτικό» στο Ν α ύπλ ιο , μ ε  ομ ιλητές: το ν  Υ ποσ τρά τηγο  κ . Α νδρέα  Κορδολαί- 
μη , τ η ν  Π ρόεδρο το υ  Ι.Ο .Α Σ κ α  Β α σ ιλ ική  Μ υλω νά ., το ν  Κ α θ η γη τή  Ια τρ ικ ή ς  Σ χο λή ς 
Α θ η νώ ν  κ. Ιω ά ν ν η  Π απαδόπουλο, τ η ν  ψυχολόγο(Υ /Α ’) κ α  Β α σιλ ική  Χ ριστοδούλου. 
Σ τ η ν  εκδή λω ση  π έρ α ν  τω ν  το π ικ ώ ν  π α ρ α γό ν τω ν  κ α ι β ο υ λ ευ τώ ν  παρευρέθη σα ν  ο 
Υ ποσ τρά τηγος τ η ς  Γ εν ικ ή ς  Π ερ ιφ έρεια ς Π ελ/σου κ. Γ εω ργόπουλος, ο Υ ποστρά τηγος 
κ. Κ ατσ ιμπερης, κ.α..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2ΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΣΤΟ Κ.ΕΑ.Π. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Σ τ ι ς  2 0 .7 .2 0 1 2  σ τ ις  εγκατασ τά σ εις το υ  Κ έντρ ο υ  Ε κπ α ίδ ευ σ η ς Α νορ
θόδοξου Π ολέμ ου  σ τη  Ρ εν τ ίν α  Θ εσσαλονίκης, πρ α γμ α το πο ιή θ η κε  η  κα
θ ιερω μ ένη  τελ ετή  α ποφ ο ίτη σ η ς κ α ι α πονομ ή ς π τ υ χ ίω ν  σε 130 2ετή ς 
Δ οκ ίμ ο υς Υ πα σ τυνόμ ου ς τ η ς  Σ χο λ ή ς Α ξιω ματικώ ν. Τ α  π τ υ χ ία  σ το υ ς 
α ποφ ο ιτή σ α ντες α ξιω μ α τικούς επέδω σαν ο Α ν τισ υ ν τα γμ α τά ρ χη ς Δ η μή - 
τρ ιο ς  Γ κ ιο υ ζέπ α ς Δ ιο ικ η τή ς  το υ  Κ Ε Α Π  μ α ζ ί μ ε  το ν  Δ ιο ικ η τή  τ η ς  Σ χο 
λ ή ς  Μ ετεκπα ίδευσ ης κα ι Ε π ιμ όρφ ω σ η ς Β ορείου Ε λλάδος Α στυν. Δ /ν τή  
Γ εώ ργιο  Χ ατζηβασιλειάδη ο οπο ίος πα ρευρέθη  σ τη ν  τελ ετή  ω ς εκπρό
σω πος το υ  Δ /ν τή  τ η ς  Α σ τυ νο μ ικ ή ς  Α κα δη μ ία ς Υ ποσ τρά τηγου  Σ τέφ α νο υ  
Κ οζυράκη.
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Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  Γ ε ρ μ α ν ικ ο ύ  Ο ρ γ α ν ιο μ ο ΰ  Ο δ ικ ή ς  Α σ φ ά λ ε ι
α ς  (D eutsche  V erk eh rsw ach t -  DVW) κα ι π ρ ώ η ν  Υ πουργός Μ ε
τα φ ορώ ν τ η ς  Γ ερμα νίας κ . K u r t  B odew ig συνοδευόμενος α πό  τ η ν  
πρόεδρο το υ  Ινσ τ ιτο ύ το υ  Ο δ ικ ή ς Α σφάλειας «Π. ΜΥΛΩΝΑΣ» κα  
Β ασιλ ική  Μ υ λω νά  επ ισ κ έφ τη κα ν  στο Α ρχηγείο  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α σ τυ νομ ία ς το ν  Υ πα ρχη γό  Α ντισ τρ ά τη γο  κ . Α δαμάντιο  ΣΤΑΜ Α- 
ΤΑ Κ Η  κα ι το ν  Π ροϊστάμενο  Κ λάδου Τ άξης Υ ποστράτηγο  κ. Α νδρέα 
Κ Ο ΡΔ Ο Λ Α ΙΜ Η  κα ι αντάλλαξαν α πό ψ εις  κα ι εμ πειρ ίες σ χετ ικ ά  με 
τ η ν  π ρ ό λη ψ η  τω ν  τρ ο χα ίω ν  α τυ χ η μ ά τω ν  κ α ι τη  βελτίω σ η  το υ  επ ι
πέδου οδ ικ ή ς ασφάλειας κα ι σ τ ις  δύο χώ ρ ες  τη ς  Ε .Ε .

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ -  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2010-2012

Τ η ν  Κ υ ρ ια κ ή  2 3  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  2 0 1 2  πρ α γμ α το πο ιή θ η κε  σ τ ις  
έδρες τω ν  Τ μ η μ ά τω ν  Δ ο κ ίμ ω ν  Α σ τυ φ υ λά κω ν  Δ ιδυ μ οτείχου , 
Ν ά ο υ σ α ς Γρεβενώ ν, Κ αρδίτσας, Ρ έθ υ μ ν ο υ  κα ι Σ η τ ε ία ς  η  τελ ετή  
Ο νομασίας -  Α πονομή ς π τ υ χ ίω ν  σε 933 Ν έου ς Α σ τυ φ ύ λα κες τη ς  
16ης εκ π α ιδ ευ τ ικ ή ς  σειράς 2010-2012.

-Στο Τ μ ή μ α  Δ οκ ίμ ω ν Α σ τυ φ υ λά κ ω ν  Δ ιδυ μ ο τε ίχο υ  ονομά σ τηκα ν  
248 νέο ι Α σ τυ φ ύ λ α κ ες
-Στο Τ μ ή μ α  Δ οκ ίμ ω ν Α σ τυ φ υ λά κ ω ν  Ν άουσας ονομά στηκα ν 200 
νέο ι Α στυφ ύλα κες.
-Στο Τ μ ή μ α  Δ ο κ ίμ ω ν  Α σ τυ φ υ λά κ ω ν  Γ ρεβενώ ν ονομά σ τηκα ν  160 
νέο ι Α στυφ ύλα κες.
-Στο  Τ μ ή μ α  Δ οκ ίμ ω ν Α σ τυ φ υ λά κ ω ν  Κ αρδίτσας ονομ ά σ τηκα ν  99 
νέο ι Α στυφ ύλα κες.
-Στο Τ μ ή μ α  Δ ο κ ίμ ω ν  Α σ τυ φ υ λά κ ω ν  Ρ έθ υ μ ν ο υ  ονομά σ τηκα ν  149 
νέο ι Α στυφ ύλα κες.
-Στο  Τ μ ή μ α  Δ ο κ ίμ ω ν  Α σ τυ φ υ λά κω ν  Σ η τε ία ς ονομά σ τηκα ν  77 νέοι 
Α σ τυ φ ύ λ α κ ες

Τα πτυχία επε'δωοαν οι:
α) Σ το  Τ.Δ.Α. Δ ιδυ μ ο τε ίχο υ , ο Α ρ χη γό ς τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  
Α ντισ τρ ά τη γο ς  κ. Ν ικόλαος Π Α Π Α ΓΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ συνοδευό
μ ενο ς από το ν  Γ εν ικ ό  Ε π ιθ εω ρ η τή  Α σ τυ νομ ία ς Β ορείου Ελλάδος, 
Α ντισ τρ ά τη γο  κ. Δ η μ ή τρ ιο  Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο  κ α ι το ν  Γ εν ικό  
Α σ τυ νομ ικό  Δ ιε υ θ υ ν τή  Π ερ ιφ έρεια ς Α να το λ ικ ή ς  Μ ακεδονίας κα ι 
Θ ρ ά κη ς κ. Ε μ μ α νο υ ή λ  Κ Α Τ Ρ ΙΑ Δ Α Κ Η .
β) Σ το  Τ.Δ.Α. Γρεβενώ ν, ο Γ εν ικ ό ς  Ε π ιθ εω ρ η τή ς Α σ τυ νομ ία ς Ν ο τ ί
ου  Ε λλάδος, Α ντισ τρ ά τη γο ς  κ . Δ η μ ή τρ ιο ς  ΤΣΑ Κ Ν Α Κ Η Σ. 
γ )  Σ το  Τ .Δ  Α  Κ α ρ δ ίτσ α ς ο Π ροϊστάμ ενος Κ λάδου Ο ργά νω ση ς & 
Α νθ ρ ώ π ινο υ  Δ υ να μ ικ ο ύ , Υ ποστρά τηγος κ. Ιω ά ν ν η ς ΚΑΛΑΜΑ
ΡΑ Σ.
δ) Σ το  Τ.Δ.Α. Ρ εθ ύ μ νο υ , ο Γ εν ικ ό ς  Α σ τυ νομ ικός Δ ιευ θ υ ν τή ς  Π ε

ρ ιφ έρεια ς Κ ρ ή τ η ς  Υ ποσ τρά τηγος κ . Ε μ μ α νο υ ή λ  ΠΑ ΡΑΒΟ ΛΙΔΑ- 
Κ Η Σ.

ε) Σ το  Τ .Δ Α  Ν ά ο υ σ α ς ο Δ ιευ θ υ ν τή ς  τ η ς  Α σ τυ νο μ ικ ή ς  Α κ α δη μ ία ς  
Υ ποστρά τηγος κ. Σ τέφ α νο ς ΚΟ ΖΥΡΑΚΗΣ. 
στ) Σ το  Τ .Δ Α  Σ η τ ε ία ς  ο Δ ιε υ θ υ ν τή ς  τ η ς  Α σ τυ νο μ ικ ή ς  Δ ιεύ θ υ νσ η ς 
Λ ασιθίου, Α σ τυ νο μ ικ ό ς Δ ιε υ θ υ ν τή ς  κ. Φ α νούρ ιος Μ Α ΝΙΑΔΑΚΗ Σ.

Στις τελετές παρέστησαν οι τ ο π ικ έ ς  π ο λ ιτ ικ έ ς  κ α ι σ τρ α τιω τικ ές  
Α ρχές, εκπρόσω ποι τω ν  το π ικ ώ ν  Μ .Μ .Ε., δ ιδα κ τικό  κα ι εκ πα ιδευ 
τ ικ ό  προσω πικό, γ ο ν ε ίς  σ υ γγ εν ε ίς  κα ι φ ίλ ο ι τ ω ν  α πο φ ο ιτη σ ά ντω ν 
κ α ι π λή θ ο ς κο ινού.
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[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ :

'ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε Αστυνομιών

Ο λοκληρώθηκε το 7ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε Αστυνομιών, που διοργανώθη- 
κε από τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/Α.Ε.Α. σε συνεργασία με την Υ.Φ.Α.Α. και την Ελ
ληνική Ομοσπονδία Καράτε και πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο 

Άνω Λιοσίων από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις Αστυνομίες της Ελλάδας (διοργανώ- 
τρια), της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Τουρκίας.
Την τελετή έναρξης του Πρωταθλήματος κήρυξε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, συνοδευμένος από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ορ
γάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ, Υποστράτηγο Ιωάννη Καλαμαρά, καθώς και τον 
Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Στέφανο Κοζυράκη.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Α/Α' Γεωργακόπουλος Διο
νύσιος ως αρχηγός ομάδας, Αρχ/κας Καρβούνης Γεώργιος ως προπονητής και οι: Υ/Β' Τριαντα- 
φύλλης Δημήτριος, Αστ/κας Κωνσταντακόπουλος Ελευθέριος, Αστ/κας Τσαμουρλίδης Ηρα
κλής, Αστ/κας Καρλέτσου Σοφία, Δοκ. Αστ/κας Γιδάκος Νικόλαος ως αθλητές.
Τα αποτελέσματα των αγώνων είχαν ως εξής:
Κατηγορία+80 κιλών Ανδρών Kumite: 1η θέση Αστ/κας Τσαμουρλίδης Ηρακλής, Κατηγορία 
-80 κιλών Ανδρών Kumite: 1η θέση Δοκ. Αστ/κας Γιδάκος Νικόλαος, Κατηγορία -70 κιλών Αν
δρών Kumite: 1η θέση Υ/Β' Τριανταφύλλης Δημήτριος, Κατηγορία Γυναικών Open Kumite: 1η 
θέση Αστ/κας Καρλέτσου Σοφία, Κατηγορία Kata Ανδρών: 1η θέση Αστ/κας Κωνσταντακόπου-
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λος Ελευθέριος, Κατηγορία Kata Γυναικών: 3η θέση Ασχ/κας Καρλέχσου Σοφία.
Η ομαδική κατάταξη ανδρών είχε ως έξης: 1η θέση Ελλάδα, 2η θέση Τουρκία, 3η θέση 
Βουλγαρία, 4η θέση Ρουμανία.
Η γενική κατάταξη των χωρών είχε ως έξης: 1η θέση Ελλάδα με 41 βαθμούς (5 χρυσά, 1 
χάλκινο), 2η θέση Τουρκία με 20 βαθμούς (3 αργυρά, 2 χάλκινα), 3η θέση Ρουμανία με 13 βαθ
μούς (1 χρυσό, 1 αργυρά, 2 χάλκινα), 4η θέση Βουλγαρία με 11 βαθμούς (1 αργυρά, 5 χάλκινα), 
5η θέση Αλβανία με 4 βαθμούς (1 αργυρά, 1 χάλκινο) και 6η θέση Κύπρος με 1 βαθμό (1 χάλ
κινο).
Στην τελετή λήξης απονεμηθήκαν τιμητικές πλακέτες στο Γ.Γ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καράτε κ. Γεώργιο Γερόλυμπο, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε κ. Χρήστο 
Μπουλούμπαση και στο Γ.Γ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε κ. Εμμανουήλ Δημητριάδη. 
Σημαντική ήταν η συμβολή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στην διοργάνωση του 
πρωταθλήματος, με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέ
ντρου Άνω Λιοσίων για την πραγματοποίηση του πρωταθλήματος.
Επιπλέον, το Σάββατο (15.9.2012) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συνάντηση της Τεχνικής 
και Εκτελεστικής Επιτροπής της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.B.), 
στην οποία η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει από το 1991.
Στην U.S.P.B. συμμετέχουν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Π.Γ.Δ.Μ., η Ρου
μανία, η Σερβία και η Τουρκία. ]

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ



[  ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ :

Επιμέλεια: Α ρ χ /κα ς  Ιω άννης  Ντελέζος

Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Ε.Δ. και Σ.Α.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 
Ε.Δ. και Σ.Α., την 1η Ιουλίου 2012, στο Μαντούδι Εύβοιας. Η 
διοργάνωση του πρωταθλήματος είχε ανατεθεί στην Τεχνική 

Επιτροπή Ποδηλασίας της Γραμματείας του Α.Σ.Α.Ε.Δ., με τη συνδρο
μή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και του Δήμου Μαντουδί- 
ου-Λίμνης- Αγίας Άννας. Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος αθλητές Ποδη
λασίας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων 
των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: ΑΙΑ' 
Γεωργακόπουλος Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής, Υπαρχ/κας Μεθενί- 
της Σταμάτιος ως αρχηγός ομάδας και οι: Αρχ/κας Τρίμπος Γεώργιος (22η 
θέση), Αρχ/κας Τσιπώτης Ιωάννης (29η θέση), Υπαρχ/κας Χαλκιόπουλος 
Παύλος (2η θέση), Υπαρχ/κας Πρωτόπαππας Αντώνιος (21η θέση), Αστ/ 
κας Μαυριδης Κωνσταντίνος (8η θέση), Ειδ. Φρουρός Κελόγλου Παναγι
ώτης (11η θέση), Ειδ. Φρουράς Φωκάς Γεώργιος (15η θέση), Ειδ. Φρου
ράς Μπόλης Ηλίας (27η θέση) και Ειδ. Φρουρός Λαμπρόπουλος Ορέστης 
ως αθλητές. Η ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση ο Στρατός Ξη
ρός, 2η θέση η Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση η Πολεμική Αεροπορία.

Στον αγώνα, στις τε-

ΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ

λετε'ς έναρξης-λήξης και στις απονο
μές, παρευρεθησαν και παρακολού
θησαν: ο Διευθυντής της Α.Δ. Ευβοίας 
ΑΙΑ' Γρηγοράκης Εμμανουήλ, ως εκπρό
σωπος του Σώματος, ο Α/Υ' Καϊντάς Ανα
στάσιος της Α.Δ. Ευβοίας, ο Α/Υ' Αργύρης 
Κων/νος Διοικητής της Τροχαίας Χαλκί
δας, ο Υ/Α' Νταφέκης Δημήτριος, Διοικη
τής του AT. Μαντουδίου και ο Δήμαρχος 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ψαρ- 
ρόςΑνέστης.

«ΜΕΔΕΩΝΙΑ 2012»

Στο πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων «ΜΕΔΕΩΝΙΑ 2012» που πραγματοποιήθηκαν στα 
Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας την 5 και 6 Ιουλίου 2012 η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με την 
ομάδα πετοσφαίρισης ανδρών του Σώματος.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: AJA' Γεωργακόπουλος Διονύσιος 
ως αρχηγός αποστολής και ομάδας, Αρχ/κας Βαγγελής Ιωάννης ως προπονητής και οι: Αρχ/κας Αβρα- 
μίδης Αλέξανδρος, Υπαρχ/κας Βαρβέρης Θεοδόσιος, Αστ/κας Μούσικας Χαράλαμπος, Αστ/κας Στα- 
θάκης Παναγιώτης, Αστ/κας Ντελής Κωνσταντίνος, Ειδ. Φρουρός Χριστούλος Δημήτριος και Ειδ.
Φρουρός Φιλίππου Αντώνιος ως αθλητές.
Την 5η Ιουλίου και ώρα 19.00 διεξήχθη ο αγώνας Πετοσφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου με την τοπική ομάδα Πετο

σφαίρισης και την 6η Ιουλίου την ίδια ώρα διεξήχθη αγώνας Beach volley στην παραλία των 
Άσπρων Σπιτιών.
Η φιλοξενία, διαμονή και διατροφή της αποστολής καλύφθηκαν από το εργοστάσιο «Αλου- 
μίνιον της Ελλάδος ΑΕ.». Την Παρασκευή 6 Ιουλίου, στο περιθώριο της φιλοξενίας, η απο
στολή του Σώματος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ενημερώθηκε για 
τις δυνατότητες της μονάδας. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Διστόμου Αρά- 
χωβας και Δελφών κ. Ιωάννης Πατσανταράς, ο Πρόεδρος της λέσχης «ΜΕΔΕΩΝ» κ. Αθα
νάσιος Σαβαρίκας, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του εργοστασίου κ. 
Ιωάννης Καραβάς και πλήθος κατοίκων της περιοχής.
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Αγώνες Σκοποβολής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε, 
ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ο Αθλητικός Όμιλος Μά
νης ο «ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ», ο ΣΚ.Ο. Σπάρτης και ο ΑΣ.Ο. 

Γυθείου, στο Διρό Λακωνίας στις 23 και 24 Ιουνίου. Στην εν 
λάγω διοργάνωση έλαβε μέρος και η αντίστοιχη ομάδα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας συμβάλλοντας στη σύσφιξη των σχέσεων 
Αστυνομίας και Κοινωνίας
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν
οι: ΑΙΑ' Γεωργακόπουλος Διονύσιος αχ; αρχηγός αποστολής και 
αθλητής και οι: ΑΙΑ' Ασβεστάς Αθανάσιος, Υ/Β'
Παπατζίκης Παντελεήμων, Ανθ/μος Σολομωνί- 
δης Κωνσταντίνος, Ανθ/μος Παπαχρήστου Βασι
λική, Αρχ/κας Δαβίλλας Γεώργιος, Δοκ. Υπαστ.
Νικολάου Παρασκευή, Δοκ. Υπαστ. Παπαδο- 
πουλου Στέλλα, Δοκ. Υπαστ. Δημητρούλη Πα
ρασκευή, Δοκ. Υπαστ. Αλεξοπούλου Ευαγγελία,
Δοκ. Υπαστ. Ρουσσου Μαγδαληνή, Δοκ. Υπαστ.
Νακούτης Παναγιώτης, Ειδ. Φρουρός Μοφόρης 
Γ ρηγόριος αχ; αθλητές-αθλήτριες.
Τα αποτελέσματα των αγώνων είχαν ως 
εξής:
Ατομικά
Αγώνας Αεροβόλων Τουφεκιών Ανδρών.
1η θέση Παπατζίκης Παντελεήμων 564/600,
2η θέση Βασιλείου Νικόλαος 550/600, 3η θέση 
Τσαουσίδης Παύλος 490/600.
Αγώνας Αεροβόλων Πιστολιών Ανδρών 
1η θέση Γεωργακόπουλος Διονύσιος 568/600, 2η θέση Δαβίλ
λας Γεώργιος 552/600, 12η θέση Σολομωνίδης Κωνσταντίνος 
529/600, 24η θέση Νακούτης Παναγιώτης 460/600, 26η θέση 
Νταλαμπίρας Σπύρος 433/600.
Αγώνας 25Μ. Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 
Ανδρών
1η θέση Μοφόρης Γρηγόριος 548/600,5η θέση Ασβε
στάς Αθανάσιος 534/600, 8η θέση Δαβίλλας Γεώργι
ος 523/600, 11η θέση Σολομωνίδης Κωνσταντίνος 
487/600.
Αγώνας Αεροβόλων Τουφεκιών Γυναικών 
1η θέση Παπαχρήστου Βασιλική 381/400, 2η θέση 
Νικολάου Εΰη 354/400, 3η θέση Παπαδοπούλου

Στέλλα 340/400.
Αγώνας Αεροβόλων Πιστολιών Γυναικών 
1η θέση Δημητρούλη Παρασκευή 349/400, 4η 
θέση Αλεξοπούλου Ευαγγελία 331/400, 7η θέση 
Ρούσσου Μαγδαληνή 309/400.
Ομαδικά
Ομαδικό Αεροβόλου Τουφεκιού Ανδρών 
1η θέση η Ελληνική Αστυνομία με τους: Πα- 
πατζίκη Παντελεήμων, Κωνσταντίνου Κυριά
κο και Τσαουσίδη Παύλο.
Ομαδικό Αεροβόλου Πιστολιού Ανδρών 
1η θέση η Ελληνική Αστυνομία με τους: Γε- 
ωργακόπουλο Διονύσιο, Δαβίλλα Γεώργιο και 
Σολομωνίδη Κωνσταντίνο.
Ομαδικό Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 

1η θέση η Ελληνική Αστυνομία με τους: Μοφόρη Γρηγόριο, 
Ασβεστά Αθανάσιο και Δαβίλλα Γεώργιο.
Στην δοξολογία και στην τελετή απονομών, η οποία πραγμα

τοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης του 
Πύργου Διρού, παρέστησαν βουλευτές του Νομού, 
η αντιπεφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Δήμαρχος 
Ανατολικής Μάνης, ο Διοικητής του AT. Γυθείου 
ΑΙΑ' Τζεφεράκος Πέτρος, ως εκπρόσωπος του Σώ
ματος. Οι αγώνες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Δρεπα- 
νοφόρου ηρωιδας Μανιάτισσας, η οποία έτρεψε σε 
φυγή το Εκστρατευτικό Σώμα Τουρκοαιγυπτίων 
του Ιμπραήμ, το 1826.

Η Ελληνική Αστυνομία στην «Κιβωτό του Κόσμου»
f  1  ^  να διαφορετικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας 

W  είδαν τα ανήλικα παιδιά που φιλοξενούνται στον μη 
X, Λ  Κυβερνητικό Οργανισμό Μέριμνας και Προστασίας 

Μητέρας και Παιδιού, «Κιβωτός του κόσμου».
Πρωταθλητές και προπονητές που ανήκουν στην Υπηρεσία 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας 
παρείχαν εθελοντικά μαθήματα εκ
μάθησης πολεμικών τεχνικών και 
ανάπτυξης φυσικής κατάστασης στα 
παιδιά, ενώ τους μίλησαν για την αξία 
της άσκησης και την ιδιαίτερη θέση 
που θα πρέπει να έχει ο αθλητισμός 
στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η ανταπό
κριση των παιδιών στα αθλητικά ερε

θίσματα ήταν εντυπωσιακή. Σε εκδήλωση που έγινε στο τέ
λος την σχολικής χρονιάς στον κεντρικό χώρο στον Κολωνό, 
η «Κιβωτός του Κόσμου» τίμησε τους αθλητές- αστυνομικούς 
για την κοινωνική προσφορά στον οργανισμό.
Τα αθλήματα που διδάχθηκαν στο γυμναστήριο των 
εγκαταστάσεων ήταν: Πάλη (Συμεωνίδης Αναστάσιος, Κου- 

τσιούμπας Ξενοφών), Πυγμαχία 
(Κολέθρας Μάκης), Καράτε (Κων- 
σταντακόπουλος Ελευθέριος, Ρα- 
χούτης Δημήτριος, Τριανταφύλλης 
Δημήτριος), Tae Kwon Do (Καρ- 
παθάκη Μαρία, Λουκάς Σταύρος), 
Τζούντο (Μπαϊλής Σταύρος, Πασχα- 
λίδης Παναγιώτης)
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[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ !

12ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α.Δ. Χώρας
ε επιτυχία διεξήχθη στην Πρώτη Σερρών και στο Ροδολίβο Σερρών από 22 έως 24 Μαϊου
2012 η ημιτελική και τελική φάση του 12ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, που διορ- 
γάνωσε η Α.Ε.Α/Π.Β.Ε., και στο οποίο συμμετείχαν από την αρχή της χρονιάς 15 Διευθύνσεις. Νίκη'τρία ομάδα του πρωτα

θλήματος αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Δ. Θεσπρωτίας επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο ΔΑΚ. Πρώτης Σερρών, της Διεύθυν
σης Τροχαίας Θεσσαλονίκης με σκορ 2-1 στην παράταση. Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Α.Δ. Θεσπρωτίας αποτελούσαν οι: 
Χατζάλης Κ. και Μπέσης Ζ. ως προπονητές και οι: Χάιδος Γ., Νικολίτσης Κ, Ντούμας Δ., Παύλου ζ., Τσωτός Απ., Ζήκος Απ„ Μπάλ- 
λας Αλ., Καζάκος Κ., Τσάγκας Ηλ., Παππάς Κ, Αναστασίου Αν., Τσουμελής, Κέγκος, Τριάντης, Χατζαλής Κ. ως αθλητές. Την αντι
προσωπευτική ομάδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης αποτελούσαν οι: Ζουμπούλης Ηλ. ως προπονητής και οι: Κα- 
στανίδης Α, Ζίκος Γ., Ζαφειριάδης X., Γκαμούρας Α, Κούσης Στ., Σαπάνης Χρ., Κιχίδης Στ., Κουτσιδης Πλ., Παυλίδης Στ., Ντάκης 
Ν„ Πεζής Σ., Παπαδόπουλος Δ., Παπαδημητρίου Σ., Τουλκερίδης X., Τελιάδης ως αθλητές. Την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα 
της Α.Δ. Θεσπρωτίας έκανε ο Ταξίαρχος κ. Μαραπίδης Παρασκευάς της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης.

Διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις Ποδοσφαίρου και Καλαθοσφαίρισης
Α  Από 11 έως 13-05-2012 αντιπροσω
πευτικές ομάδες Ποδοσφαίρου-Καλα- 
θοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος πραγ
ματοποίησαν Διεθνείς φιλικές αναμε
τρήσεις ποδοσφαίρου και καλαθοσφαί- 
ρισηςμεαντίστοιχεςομάδεςΑστυνομίας 
της Κωνσταντινούπολης της Τουρκί
ας, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης στις ανωτέρω πόλεις της 

γείτονας χώρας, με σκοπό τη σύσφιξη 
σχέσεων των Αστυνομικών των δύο 
χορών. Την αντιπροσωπευτική ομά
δα ποδοσφαίρου της Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. 
αποτελούσαν οι: Δούβαλης Γ. ως προ
πονητής και οι: Μακρής, Ζαχαρής, Άγ- 
γος, Δούβαλης, Γιάντσιος, Αβραμάκης, 
Γκιώνης, Κούσης, Δαλιάνης, Καζάς, 
Παυλίδης, Τσαϊιρίδης, Ντελλής, Το
σούλας, Παντικίδης, Κούρας, Παπαδη
μητρίου ως αθλητές. Την αντιπροσω-

πευτική ομάδα καλαθοσφαίρισης 
της ΑΕΑ/Π.Β.Ε. αποτελούσαν οι:
Δελιτζάκης ως προπονητής και οι: 
Δούβαλης, Βέρρας, Παπαΐδης, Γκρε- 
μπογιάννης, Ζαχαρής, Θεοτόκης, Πα
παδημητρίου, Δαλακούρας ως αθλη
τές. Στις αναμετρήσεις παρέστησαν 
εκπρόσωποι του Γενικού προξενείου 

της Ελλάδος στην Κων/πολη και πολιτειακοί και Αστυνομικοί 
εκπρόσωποι της γείτονας χώρας.
Β. Από 28 έως 30-06-2012 αντιπροσωπευτικές ομάδες Ποδοσφαί- 
ρου-Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν Διεθνείς φιλικές αναμετρή
σεις ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομάδες 
Αστυνομίας της Αυλώνας - Αγίων Σαράντα και Χειμμάρας Αλβα
νίας, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης στις ανωτέρω πόλεις 
της γείτονας χώρας, με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων των Αστυ
νομικών των δύο χωρών. Την αντιπροσωπευτική ομάδα πο
δοσφαίρου της Α.Ε Α/Π.Β.Ε. αποτελούσαν οι: Γιάντσιος και 
Ζίκος ως προπονητές και οι: Καρατσιώλης, Ζίκος, Γιάντσιος, Κε- 

λεκίδης, Γκιώνης, Κούρας, Άγγος, Παύλου, Το
σούλας, Δαλακούρας, Μαϊκόπουλος, Τσουκαλάς, 
Παπαδημητρίου, Αναστασιάδης ως αθλητές. Την 
αντιπροσωπευτική ομάδα καλαθοσφαίρισης 
της ΑΕΑ/Π.Β.Ε. αποτελούσαν οι: Δελιτζάκης 
ως προπονητής και οι: Καρατσιώλης, Δελιτζάκης, 
Δαλακούρας, Παπαδημητρίου, Τσουκαλάς, Γκιώ
νης, Αναστασιάδης ως αθλητές.

Αθλητής σε Δρόμους Ταχύτητας

ΟΥ/Β' Ζαρμακούπης Αθανάσιος, που υπηρετεί στην Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής στην Α' Αλλαγή περι
πολικών οχημάτων, είναι ενεργός αθλητής επί 13 χρόνια στον αθλητικό στίβο και συγκεκριμένα στους 
δρόμους ταχύτητας των 100 και 200 μέτρων με δελτίο αθλητή του Α.Ο. Φιλοθέης. Έχει εκπροσωπήσει 
την Ελληνική Αστυνομία στο Πρωτάθλημα Ε.Δ. και Σ.Α καθώς και στο μαθητικό πρωτάθλημα Δοκίμων Αξι

ωματικών κερδίζοντας την 1η θέση στα 100, 200 μέτρα και την σκυταλοδρομία 4Χ100μ. επί 3 συνεχόμενα έτη 
όπου και έχει συμμετάοχει. Την 15-6-2012 συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που 
έλαβε χώρα στο Ο.Α.ΚΑ, κατακτώντας τη 2η θέση στη σκυταλοδρομία 4X100 μ. των ανδρών με την ομάδα του 
Α.Ο. Φιλοθέης με επίδοση 41 ".40. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών συμμετέχει από το 2007 και ενδεικτικά αναφέρε- 
ται ότι το 2008 κατάκτησε με την ομάδα της Φιλοθέης τη 2η θέση και το 2009 την 1η θέση στην σκυταλοδρομία 4Χ100μ. Επίσης το 
2010 είχε την 11η καλύτερη επίδοση στα 100 μ. των Ανδρών με χρόνο 10". 71 που είναι και το ατομικό του ρεκόρ.

β  I
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8° τουρνουά Καλαθοσφαίρισης &
3° τουρνουά Πετοσφαίρισης Α.Δ. Χώρας

Με επιτυχία διεξήχθησαν στις Σέρρες από 30-05 έως 
03-06-2012 το 8° τουρνουά Καλαθοσφαίρισης και 
το 3° τουρνουά Πετοσφαίρισης Α.Δ. Χώρας που 

διοργάνωσε η Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. και στο οποίο συμμετείχαν από 
την αρχή της χρονιάς 14 Διευθύνσεις. Χικ ϊ , 
iDnpuHu ιν ίαΟοσφι ιρ αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Ε.Α./ 
Π.Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο Δ.Α.Κ. Σερ
ρών, τηςΔ,Α.Ε. Θεσ/νίκηςμε σκορ 70-66.

Διαιτητές του τελικού ήταν οι: Πολυχρονιάδης X. και 
Ελευθεριάδης Π. και γραμματεία οι: Καρακοντινός Σ., Θεο- 
δωρίδης Π., Ζεϊμπεκιέρης Α., Κιαπίδης Ν., Κουλιάς Γ., Απο- 
στολίδη Β. και Μπαξεβάνης I.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. αποτε
λούσαν οι: Δελιτζάκης Γ. ως προπονητής και οι: Δεκουλά- 
κος, Τσαουσίδης, Μισιρλόγλου, Τσιάτσιος, Κουρουτζίδης, Ζα- 
χαριόγλου Β., ΚουργιανίδηςΚ, ΜπακιρτζίδηςΠ., Μυλωνίδης

Στ., Παλιόκας Δ., Πουλιάκης Δ., Τσαβλίδης Αν. ως αθλητές. 
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης 
αποτελούσαν οι: Δουβάλης Γ. οχ; προπονητής και οι: Του- 
βεντζίδης, Βλαχοδήμος, Ντούρος, Γαλανίδης, Γεωργίου, Λου- 
λουδιάδης, Στεργίου, Αρβανιτίδης, Ασαρβελής, Μιχαλόπου- 
λος, Δελόγλου, Ζιόγας, Μοαβίνης, Νικολαΐδης, Δαλακούρας, 
Τσαϊρίδης ως αθλητές.

αναδείχθηκε η
ομάδα της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό που έγινε 
στο Δ Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ, της Α.Δ. Σερρών με σκορ 3-1 σετ. Διαι
τητής του τελικού ήταν ο Σταυριανίδης Θεόφιλος.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Α.Ε.ΑΤΙ.Β.Ε. απο
τελούσαν οι: Αβραμίδης ως προπονητής και οι: Βαγγελής, 
Ντελλής, Αβραμίδης, Τεμελούδης, Μαυριδης, Κιοσσές, Σιπη- 
τάνος, Ξανθιάκος, Βαρβέρης, Γραμματικάκης, Μόκαλης ως 
αθλητές.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Α.Δ. Σερρών αποτε
λούσαν οι: Κάτος, Καραπόζης, Λαζαρίδης, Καναράκης, Απο- 

στολακίδης, Καπής, Πολυχρονά- 
κης, Ζαχαριάδης, Καπρινιώτης 
ως αθλητές.
Στο ημίχρονο του τελικού βραβεύ
τηκαν βετεράνοι αθλητές -  προ
πονητές και χόρεψε ο Πολιτιστι
κός Σύλλογος των Απόστρατων 
Αστυνομικών Ν. Σερρών τοπι
κούς παραδοσιακούς χορούς.

Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου στη Χίο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Σεπτεμ
βρίου ο 1ος Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου «στο νησί της Μα
στίχας», στη Χίο. Στους αγώνες του προγράμματος συμμετεί

χαν περισσότεροι από 200 δρομείς κάθε ηλικίας. Ενθουσιασμένοι από τη 
διαδρομή δήλωσαν οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι αθλητές που έλαβαν μέ
ρος στη διοργάνωση, τους οποίους ενθάρρυναν και επιβράβευσαν οι θε
ατές με το χειροκρότημά τους. Πρώτος στον Ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο 
Υπαρχ/κας Χριστόφορος Μερούσης που υπηρετεί στην Υ.Φ.Α.Α. με χρό
νο 1.10'. 18" ενώ στην 6η θέση του αγώνα τερμάτισε ο Ανθ/μος Δημήτριος 
Δριτσάκος που υπηρετεί στο Τ.Δ.Λ. Δυτικής Αττικής με χρόνο 1.20'.55". 
Οι δύο δρομείς προετοιμάζονται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθω
νίου Δρόμου που θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα. J
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[  ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ :
Του Ε.Φ. Χρήστου Γιαταγάνα

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
παγκράτιο;

Η πολεμική χε^νμ των αρχαίων Ελλήνων 
ονομάζονταν Παγκράτιο. Ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του 
Ρητορική Α 5-14,1361β αναφέρει πως παλαιστής είναι αυ
τός που μπορεί να αρπάζει και να σφίγγει τον άλλον, πυγ
μάχος αυτός που καταφέρει πληγές με χτυπήματα ενώ 
αυτός που αγωνίζεται και με τους δύο τρόπους είναι πα- 
γκρατιαστής. Υπήρχε το όρθιο Παγκράτιο όπου πάλευαν 
μονάχα όρθιοι και το κάτω Παγκράτιο όπου συνέχιζαν τη 
μάχη και στο έδαφος. Αν συγκρίνει κάποιος αγάλματα με 
παγκρατιαστές με τα σημερινά Mixed Martial Arts (Mma), 
θα δει πως μοιάζουν.

ε ικ . Ι  ε ικ .2

α μ φ ο ρ έ α ς  μ ε  Ε λ λ η ν ε ς  π α γ κ ρ α τ ια σ τ έ ς  α ρ ισ τ ε ρ ά  

κ α ι σ τ η  δ ε ξ ιά  ε ικ ό ν α  σ η μ ε ρ ιν ο ί α θ λ η τ έ ς  M m a

Ή ταν όμως το Παγκράτιο των αθλητών 
το ίδιο με αυτό των πολεμιστών; Απάντηση σε 
αυτό το ερώτημα μπορεί να μας δώσει η μάχη 
ανάμεσα σε δυο στρατιώτες του Μεγάλου Αλέ
ξανδρου. Ο Διόξιππος ο οποίος ήταν ολυμπι- 
ονίκης στο Παγκράτιο επέλεξε να μείνει ημί
γυμνος και οπλισμένος μονάχα με ένα ρόπαλο 

σαν τον Ηρακλή. Από την άλλη, ο Κόραγος φορούσε πανο
πλία και είχε ασπίδα και δόρυ. Νίκησε ο Διόξιππος ο οποίος 
ήταν πιο ευκίνητος και αν χρειαζόταν μπορούσε να συνεχί
σει τη μάχη και στο έδαφος. Άρα για μονομαχία ταιριάζει το 
κάτω Παγκράτιο. Κατά τη διάρκεια των μαχών, ο Διόξιπ
πος φορούσε την πανοπλία του και προσπαθούσε να κρατή
σει τη συνοχή της φάλαγγας μαζί με τους άλλους οπλίτες. 
Ελάχιστες τεχνικές Παγκρατίου χρησιμοποιούσε εκεί.

Σε μάχη με πολλούς αντιπάλους βλέπουμε πως χρη
σιμοποιείται καλύτερα το όρθιο Παγκράτιο ώστε να μην
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“ Το σημερινό Παγκράτιο είναι αναβίωση η οποία στηρίζεται σε περιγραφές 
αρχαίων συγγραφέων, σε αγάλματα μ ε  στάσεις Παγκρατίου και σε 
απεικονίσεις πάνω σε αμφορείς.

έχεις γυρισμένη την πλάτη σου σε κάποιον από τους αντι
πάλους ενώ βρίσκεσαι στο έδαφος. Το ίδιο ισχύει και για τον 
αστυνομικά στους δρόμους ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζει 
τον κάθε συν ένα. Πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγεις να πέ
φτεις στο έδαφος και να βλέπεις γύρω σου τ ί γίνεται. Αν χρει
αστεί να βάλεις κάποιον κάτω για να τον συλλάβεις, προσπα
θείς να χαμηλώσεις έτσι ώστε να πατάς στα πόδια σου και να 
είναι λυγισμένα τα γόνατα σου για να μπορείς να σηκωθείς 
γρήγορα αν χρειαστεί.

Το σημερινό Παγκράτιο είναι αναβίωση η οποία στηρί
ζεται σε περιγραφές αρχαίων συγγραφέων, σε αγάλματα με 
στάσεις Παγκρατίου και σε απεικονίσεις πάνω σε αμφορείς. 
Επειδή το Παγκράτιο ήταν συνδεδεμένο με το δωδεκάθεο, κα- 
ταργήθηκε εντελώς κατά τη βυζαντινή χριστιανική περίοδο 
και έτσι χάθηκαν πολλά στοιχεία για αυτό. Ενώ όμως βλέπου
με τις ομοιότητες της σημερινής ελληνορωμαϊκής και ελεύ
θερος πάλης με τα αρχαία ελληνικά αγάλματα, δεν ξέρουμε 
ακριβώς πως ήταν η πυγμαχία του Παγκρατίου. Η σημερινή 
στάση και οι τεχνικές δεν μοιάζουν με αυτά των αγαλμάτων. 
Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν το πίσω χέρι σηκωμένο ψηλά 
πίσω από το κεφάλι έτοιμο για να χτυπήσει. Ποιος θα χτυ
πούσε όμως έτσι σήμερα; Εντελώς τυχαία παρατήρησα μια 
μέρα πως οι γίγαντες του κάτς (World Wrestling Federation) 
που έβλεπα από μικρός όπως ο Hulk Hogan και ο Undertaker, 
χτυπούσαν με τον ίδιον τρόπο. Έ νας παλαιστής αμυνόταν 
με το μπροστινό του χέρι και σήκωνε το άλλο του χέρι ψη
λά πίσω από το κεφάλι του για να χτυπήσει με δύναμη κά
νοντας μπροστά και ένα βήμα ταυτόχρονα. Η λύση πολλές 
φορές βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας και δεν την σκεφτό
μαστε. Ανέλυσα μέσα στο μυαλό μου τις κινήσεις αυτών των 
παλαιστών που είχα δεί και σκέφτηκα πως εάν δεν ήταν ψεύ
τικες, για θέαμα (show), θα ήταν ολόιδιες με τις τεχνικές Πα
γκρατίου που μας περιγράφουν οι αρχαίοι. Περιλαμβάνουν 
και πάλη και γροθιές καθώς και αρκετούς πνιγμούς και στρε
βλώσεις άκρων. Επίσης, τα σώματα των παλαιστών είναι γυ
μνασμένα και με μυς όπως των αρχαίων Ελλήνων αθλητών 
(φυσικά για ένα τέτοιο σώμα σήμερα θα έχουν καταναλώσει 
αρκετά αναβολικά).

ε ικ .3  ε ικ .4

α ρ ισ τ ε ρ ά  π υ γ μ ά χ ο ι α π ό  α μ φ ο ρ έ α  κ α ι δ ε ξ ιά  ο  π α λ α ισ τ ή ς , H u lk  

H o g a n  μ ε  π α ρ ό μ ο ια  σ τ ά σ η

Επίσης, εντελώς τυχαία καθώς μελετούσα τις πο
λεμικές τέχνες της Αφρικής, παρατήρησα ένα είδος 
πυγμαχίας το οποίο θα μπορούσε να είναι αυτή των 
αρχαίων Ελλήνων. Είδα ένα βίντεο με Νιγηριανούς 
πυγμάχους Dambe οι οποίοι δένουν με ιμάντες τα χέρια 
τους όπως έκαναν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Έ χουν το 
ένα πόδι μπροστά και το σώμα τους αρκετά πλάγια όπως 
θα στεκόταν κάποιος σε φάλαγγα. Το μπροστινό χέρι 
το κρατούν ψηλά για να αποκρούει και το αποκαλούν 
<<ασπίδα>>. Το πίσω χέρι το σηκώνουν ψηλά πίσω 
από το κεφάλι ή το κρατούν πίσω χαμηλά και χτυπούν 
λίγες φορές με αυτό αλλά αποφασιστικά. Το αποκαλούν 
<<το δόρυ>>. Προσπαθούν να σημαδέψουν την κα
τάλληλη στιγμή το κεφάλι του αντιπάλου, ώστε να τον 

ρίξουν κάτω με ένα δυνατό χτύπημα. 
Να τον <<δορίσουν>> όπως λένε. 
Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποι
ούν και κλωτσιές. Οι ίδιοι οι πυγμά
χοι Dambe υποστηρίζουν πως έμαθαν 
αυτή την τέχνη όταν η φυλή τους 
βρισκόταν νότια της Αιγύπτου στα 
αρχαία χρόνια. Έμαθαν λένε Ελληνι
κή και Αιγυπτιακή πυγμαχία.

Κανείς δε μπορεί σήμερα με σιγουριά να πεί 
πώς ήταν το πραγματικό Παγκράτιο επειδή έχει 
χαθεί εδώ και αιώνες. Πιστεύω πως με την παρα
πάνω έρευνα έδωσα μία ιδέα πως μπορεί να ήταν 
το Παγκράτιο βασιζόμενος σε στάσεις παγκρατι- 
αστών από αγάλματα και σε αναφορές αρχαίων 
συγγραφέων σε σχέση με σημερινούς αθλητές 
άλλων πολεμικών τεχνών των οποίων οι στάσεις 
μοιάζουν. ]
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ϊ

Επιμέλεια: Υ/Α  Κ ω νσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα II.Δ και αποφάσεις ίου Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν οε απο
στρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Καφούκας Γεώργιος, Μπεριντζής Ξενοφών, 
Σφέχοας Χαράλαμπος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή η, Σμυρλή Κωνσταντίνα.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ο, Ζαμπράς Κωνσταντίνος. 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο, Στοϊμένος Ιωάννης.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Κανακάκης Σπυρίδωνας, Μπικέρης Ιω
άννης, Παπακωνσταντίνου Απόστολος, Χρχστακόπουλος Ιωάννης 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Βεργή Νίκη, Βυζιριανάκης Γεώργιος, 
Καλογιάννης Ευάγγελος Καμνής Βασίλειος Καραπάνος Νικόλαος, Κουράτος 
Θεοτόκης, Κουτσογιάννος Σπυρίδων, Κρεμμύδας Νικόλαος Λιάσκος Γεώργιος 
Μπάμπαλης Σταύρος Ντουσάκης Δημήτριος Παπαλόπουλος Άγγελος, Παπανα
στασίου Αθανάσιος, Σπυριδάκος Δημητριος, Σταυριανός Ιωάννης, Σταυρουλάκης 
Ελευθέριος Τσέα Περιστέρα, Φρυσουλάκης Θεόδωρος 
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αθανασιάδης Ιω άννης Αλεξανδράκης 
Φωκάς, Ασαρβέλης Θωμάς, Βουτυράς Φώτιος, Γιαννούλης Απόστολος, Γκαντής

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Υπαστυνόμος Β' που υπηρετεί στην Α' Α.Δ. Δωδεκάνησου επιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του από την Α.Δ. Φλώρινας ή την Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
ν ίκ η ς  τηλ. 6976861424.
Ανθ/μος που υπηρετεί στο Α.Τ. Ορεστιάδας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6945101794.
Ανθ/μος που υπηρετεί στο Επιτελείο της Γ.Α.ΔΑ επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του από την Α.Δ. Ηρακλείου, τηλ. 6976794632.
Ανθ/μος που υπηρετεί στην Δ/νση Ασφαλείας Αττικής επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Λάρισας ή Μ αγνη
σ ίας τηλ. 6937007568.
Αρχ/κας που υπηρετεί στο AT. Γρεβενών επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Καβάλας τηλ. 6936712775. 
Υπαρχ/κας που υπηρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών επιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του από την Δ/νση Ασφαλείας Αττικής, τηλ. 
6948110845.
Υπαρχ/κας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ρεθύμνου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
με συνάδελφό του από τις Α.Δ. Ξάνθης -  Κομοτηνής -  Αλεξανδρούπολης τηλ. 
6942558779.
Ο Αστ/κας ΦΟΥΚΑΣ Ιωάννης που υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομε-

Κ ων/νος Γκούμας Δημήτριος Γρυπονησιώτης Λουκάς, Δερβίσης Ζαχαρίας 
Ζερδεβάς Ν ικόλαος Ζιαμπάρης Βασίλειος, Ζομπα Μαρία -  Α κατερινη, Ζώγαλης 
Σπυρίδων, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Θεοχάρης Βασίλειος Ιορδανίδης Ιωάννης, 
Καλτσής Αθανάσιος, Κατσιώλης Ν ικόλαος Κιτμερίδης Αλέξανδρος, Κλαπάκης 
Ν ικήτας Κλαυδιανός Σπυρίδων, Κολοβός Χρήστος Κοτσωνάς Δημήτριος Κου- 
τρομάνος Πέτρος Κουφός Δημήτριος, Κυριαζή Ό λγα, Κωστόπουλος Δημήτριος 
Λάππας Βασίλειος Μακρής Χρύσανθος, Μαλάμος Ανδρέας Μπαμπαλης Χρήστος 
Μπάτσιος Κ ων/νος Μπικιαρόπουλος Νικόλαος, Μπίλας Χρήστος, Μπιντζάς Αθα
νάσιος, Μπουζάλας Γεώργιος Νικολόπουλος Γεώργιος Ντεβές Π αναγιώ της Ντό- 
βολος Π αναγιώ της Ξένος Χαράλαμπος Παναγόπουλος Π αναγιώ της Παπαρρη- 
γόπουλος Κων/νος Παπαχζήκας Ε υθύμιος Σάμαλης Γεώργιος Σαρηκωνσταντής 
Δημήτριος Σαχπαζιδης Κυριάκος, Σμέρος Δημήτριος, Σπετοιωτάκης Δημήτριος, 
Σταφυλίδης Κων/νος Συντυχάκης Ν ικόλαος Συριόπουλος Γεώργιος, Ταχλια- 
μπούρης Φ ώτιος Τραχίλης Ιω άννης Τσολακίδης Απόστολος Τσουκαλάς Γεώρ
γ ιο ς  Τσούκαλη Σχαματούλα, Χασαπίδης Γρηγόριος.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του όπλο magnum  357 (short) στην 

τιμή των 300 ευρώ, τηλέφωνο: 6973060761

τανάστευσης Ανατολικής Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Θεσπρωτίας τηλ. 6944635265.
Αστ/κας που υπηρετεί στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 2555022367 -  6945429308.
Αστ/κας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Ζακύνθου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συ
νάδελφό του από την Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής, τηλ. 6977446312.
Αστ/κας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανίων επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συ

νάδελφό του από την Α.Δ. Λάρισας, τηλ. 6998531282.
Αστ/κας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανίων επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συ
νάδελφό του από την Α.Δ. Πιερίας ή Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης, τηλ. 6970963733. 
Αστ/κας που υπηρετεί στην ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του από την Α.Δ. Σερρών, τηλ. 6974439573.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αμεση Δράση Θεσσαλονίκης επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Κοζά
νης -  Γρεβενών -  Φλώρινας -  Καστοριάς τηλ. 6971676581 
Αστ/κας που υπηρετεί στην Δ/νση Ν/Α Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6972543997 & 6945580108.
Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Δ Α Δ Α  / ΔΙΑΣ Αθηνών, επιθυ
μεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της 
Γ Α .Δ Α  Α ττικ ή ς τηλ. 6975618684.

J

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
Ο συνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης, συλλέκτης στολών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής της τ. Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της τ. Ελληνικής Αγροφυλακής συλλέγει επίσης πηλίκια και διακριτικά βαθμών, φωτογραφικό υλικά, βιβλία, ημερολόγια, 
ατζέντες και περιοδικά (Επιθεώρηση Χωροφυλακής, Πυροσβεστικού, Αγροφυλακής Αστυνομική Επιθεώρηση, Αστυνομικά Χρονικά). 
Παράλληλα ανταλλάσσει μέρος αυτών. Παρακαλεί του συναδέλφους του, ε.α και ε.ε., που ενδιαφέρονται να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη των 
ενδόξων Σωμάτων, να επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο: 6974718657.

[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ ΚΑ ΝΕΑ ϊ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Π ρα γμα τοποιή θηκε (26-7-2012) συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών μας με το νέο 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια.
Στον κ. Υπουργό παραδόθηκαν τα καταγεγραμμένα κοινά αιτήματα των Ομοσπονδιών μας που 
αναφέρονται στα εξής:
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STOP σ α ς περικοπές. Δεν αντέχουμε άλλο
► ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και ανθυ
γιεινού.
► Προστασία του πενιχρού εισοδήματος μας
► Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας
► Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κάλυψη όλων των κενών ορ
γανικών θέσεων.
► Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχολών μας.
► Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων -  προαγωγών.
►  Η βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυτή του Μετοχικού Τα
μείου Στρατού.
►Αξιοπρεπείς συντάξεις.
► Εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας για 
τη διασφάλιση της αποστολή μ α ς της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και την θω- 
ράκιση του αγαθού της ασφάλειας ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.
Πέραν όμως αυτών τέθηκαν και ζητήματα, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος που 
η διευθέτησή τους θα σημάνει την άμεση ανακούφιση των δοκιμαζόμενων συνα
δέλφων όπως στο να μπει μία τάξη και ένας ορθολογισμός στις άσκοπες μετακι
νήσεις το να ανακοινώνεται η διάταξη της υπηρεσίας για όλη την εβδομάδα ή να 
διευθετηθεί το ζήτημα του 24ώρου για τους πυροσβέστες αλλά και η  ριζική αλ
λαγή του συστήματος κρίσεων και προαγωγών. Η υλοποίηση τέτοιων ανέξοδων 
ζητημάτων θα αποδείξει την ύπαρξη βούλησης και καλής διάθεσης για την ανα
μόρφωση της σκληρής καθημερινότητας.
Τέλος έγινε αναφορά στο δικαίωμα της ενημέρωσής μας για τα νομοθετήματα 
που δρομολογούνται και μας αφορούν στηλιτεύοντας προγενέστερες τακτικές 
προωθήσεων, ερήμην μ α ς νομοθετημάτων που ενείχαν το στοιχείο του αιφνιδια
σμού με στόχο την αποψίλωση κυρίαρχων θεσμικών μας κατακτήσεων.
Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην τεράστια προσπάθεια της κυβέρνησης ώστε να 
μην υπάρξουν περικοπές στους ένστολους επισημαίνοντας την βούλησή του για 
την  αναδιάρθρωση των Σωμάτων Ασφαλείας με το βλέμμα στραμένο στο μέλλον 
ώστε να αποκατασταθούν χρόνιες δυσλειτουργίες αλλά και να απεμπλακεί η απο
στολή τους από επιπρόσθετα καθήκοντα που δυσχεραίνουν την αποτελεοματικό- 
τητά το υ ς  με ένα σχεδίασμά ενιαίου δόγματος ασφάλειας.
Επίσης το πρόβλημα του μεταναστευτικού χρήζει άμεσης αντιμετώπισης καθώς 
έλαβε διαστάσεις απειλής για την κοινωνία που οφείλει να  στηρίζει τον ρόλο των 
Σωμάτων Ασφαλείας ο οποίος δεν πρέπει να αντιποιείται από κανέναν.
Τέλος πρότεινε, στο πλαίσιο της αμφίπλευρης επικοινωνίας-ενημέρωσης τον κα
θορισμό περιοδικών συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες μας διαβεβαιώνοντας ότι 
φαινόμενα εν κρύπτω προωθήσεων νομοθετημάτων δεν θα υπάρξουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τ α  Π ροεδρεία  τω ν  Ο μοσπονδιώ ν μ α ς  είχαν (26/07/2012) συνάντηση στο Κοι

νοβούλιο με τους νεοεκλε- 
γέντες και προερχόμενους 
από το χώρο της Ελλη
νικής Αστυνομίας βου
λευτές κ.κ. Ηλία ΒΛΑ- 
ΧΟΓΙΑΝΝΗ, Δημήτριο 
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ και Αθανά
σιο ΝΤΑΒΛΟΥΡΟ. 
Προηγήθηκε προς τούτο 
σχετική πρόσκληση από 
τους κ.κ. Βουλευτές γεγο

νός που καταδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον τους για τα δρώμενα στους χώρους 
των Σωμάτων Ασφαλείας και για τους εργαζομένους σε αυτά. Οι εκπρόσωποι των 
Προεδρείων μεταφέροντας στους κ.κ. Βουλευτές τις συγχαρητήριες ευχές όλων 
των ένστολων, χαιρέτησαν το ελπιδοφόρο της εκλογής των, που αναμφίβολα 
ανυψώνει το ηθικό και γεννά νέες προσδοκίες σε όλους μας 
Ταυτόχρονα επισήμαναν ότι οι ένστολοι έχουν πλέον από αυτούς αυξημένες 
απαιτήσεις για την στήριξη και προώθηση μια σειράς εκκρεμών θεσμικών - εργα
σιακών και οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν τα Σώματα Ασφαλείας και 
ταλανίζουν τους εργαζομένους σε αυτά, ειδικότερα ως τα ζητήματα αυτά συμπε- 
ριλαμβάνονται στο ψήφισμα της τελευταίας μας κινητοποίησης (28/02/2012): 
STOP στις περικοπές. Δεν αντέχουμε άλλο

- ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Αναγνώριση του επαγγέλ
ματος μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
- Προστασία του πενιχρού εισοδήματος μας
- Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλει
α ς
- Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσι
ών με κάλυψη όλων των κενών οργανικών 
θέσεων.
- Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχο
λών μας
- Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος

κρίσεων -  προαγωγών.
- Η βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυτή του Μετοχικού Ταμεί
ου Στρατού.
- Αξιοπρεπείς συντάξεις
- Εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας για τη 
διασφάλιση της αποστολή μ α ς της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και την θωράκιση 
του αγαθού της ασφάλειας ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.
Κατά τη συζήτηση τέθηκαν οι βάσεις για μια συνεχή επαφή και επικοινωνία για 
τον τρόπο προώθησης προς επίλυση ζητημάτων, αλλά και για τη διασφάλιση θε
σμών και κατακτήσεων που με αγώνες έχουν κερδηθεί.

ΕΝΣΤΟΛΟΙ Π Ρ Ο Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΗ ΜΑΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ!
Η αγωνιστική διάθεση για την μέχρις εσχάτων προάσπιση της ήδη δεινής θέσης 
στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι, διατρανώθηκε αποφασιστικά στην σημε
ρινή κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφα
λείας
Ρητά και κατηγορηματικά οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί υπερτονί
ζουν με την φωνή της συνείδησής του ς τιμώντας τον όρκο τους: Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
δεν θα περάσει. Δεν αντέχουν άλλες περικοπές.
Εάν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ περί μη εξαίρεσης των ένστολων από 
τις νέες περικοπές και αθέτησης των δεσμεύσεων του κ. Πρωθυπουργού και της 
Κυβέρνησης, τότε θα πρόκειται περί προσχεδιασμένης εξαθλίωσής τους και εξασθέ
νησης των αντιστάσεων της Αστυνομίας του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώμα
τος στην επέλαση του εγκλήματος και της ανομίας
Απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι ένστολοι ακινητοποιούνται στη μάχη ενα
ντίον των λωποδυτών, των καταχραστών και των εγκληματιών. Αυτό θέλουν; 
Ουδεμία σχέση έχουν οι ένστολοι με ειδικά προνόμια ειδικών μισθολογίων, όπως 
επιμένει η παραπληροφόρηση. Αντιθέτως μάλιστα. Πάντα οι ένστολοι, παρά το επι
κίνδυνο της εργασίας του ς παρά τους τραυματισμούς και τους νεκρούς στο καθή
κον, ακολουθούν μακρόθεν άλλα μισθολόγια Το ίδιο και οι ένστολοι των Ενόπλων 
Δυνάμεων τους οποίους καλούμε σε κοινό αγώνα, απευθύνοντας προς τούτο πρό
σκληση στον Σύνδεσμο Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατόπιν όλων αυτών, ζητούμε επίσημη ενημέρωση - συνάντηση με τον κ. Υπουρ
γό Οπτονομικών, καθώς επίσης και με τους κ.κ. Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και Ν αυτιλίας έως την Παρασκευή 24-08-2012, για να 
πληροφορηθούμε επιτέλους το τι ακριβώς συμβαίνει.
Καμία «τράκα» πάνω από το εθνικό συμφέρον!

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με τη  Γ εν ική  Γραμματέα τ η ς  Κ.Ε. το υ  ΚΚΕ κα Αλέκα ΠΑΠΑΡΗΓΑ και τους 
κ.κ. Θανάση ΠΑΦΙΛΗ, Κοινοβουλευτκό εκπρόσωπο, Παναγιώτη ΜΕΝΤΡΕΚΑ, 
εκπρόσωπο Τύπου και Δημήτρη ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗ συναντήθηκαν (29.8.2012) αντι
προσωπείες των Ομοσπονδιών μας στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχουμε ζη
τήσει από όλους τους αρχηγούς των πολιτκώ ν κομμάτων προκειμένου να τους εκ
θέσουμε την αγωνία του συνδκαλιστκού κινήματος όλων των ένστολων σχετκά  
με τις προωθούμενες νέες περκοπές λειτουργκώ ν και μισθολογκών δαπανών. 
Για άλλη μια φορά τονίστηκε από την πλευρά μας ότι οποιεσδήποτε περκοπές θα 
σημάνουν την παράλυση των Σωμάτων Ασφαλείας ενώ αποτελεί αδήριτη ανάγκη 
η αλλαγή πλεύσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της αποτελεσμα- 
τκότη τάς τους
Η κα. ΠΑΠΑΡΗΓΑ τόνισε ότι το Κομμουνιστκό Κόμμα θεωρεί τους ένστολους 
κομμάτι της εργατικής τάξης και διαχρονκά είναι δίπλα στον αγώνα που κάνουν 
για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης Σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα των περκο- 
πών εξέφρασε την κάθετη αντίθεση του ΚΚΕ στην πολιτική των Μνημονίων και 
των Εφαρμοστκών τους Νόμων, τους οποίους εξαρχής είχε καταψηφίσει.
Στη δύσκολη συγκυρία που διανύ
ει ο τόπος εξέφρασε τους φόβους 
της ότι η Κυβέρνηση θα επιχει
ρήσει και πάλι να χρησιμοποιήσει 
τους ένστολους ως κυματοθραύ
στη των λαϊκών αγώνων και κάλε- 
σε το συνδκαλιστκό  μας κίνημα 
να λάβει υπόψη του ότι ο εργαζό
μενος λαός διαδηλώνει ειρηνκά
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[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ ΚΑ ΝΕΑ !

ενάντια στους αντιλαϊκούς Νόμους διεκδικώντας μια άλλη πολιτική για τη χώ- 
ρα.

Α Ι Σ Χ Ο Σ !
Το τελεσίγραφο απορρίπτεται!
Κατά τη συνάντηση που είχαμε (3.9.2012) με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάν
νη Στουρνάρα, μας ανακοινώθηκε, εν είδει τελεσιγράφου, από τον ίδιο, η απόφα
ση του ότι τις προσεχείς ήμερες θα υποβάλλει, άκουσον άκουσον, στην «τρόικα» 
(!), ένα σχέδιο περικοπών της τάξεως του 6% ή 7,5% και μας ζητήθηκε να το απο
δεχτούμε στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας μ α ς προσθέτοντας ότι οι περικο
πές είναι αναδρομικές από 1/7/2012, ενώ το 2013 θα ακολουθήσουν νέες περικοπές 
ύψους 200.000.000 ευρώ για  τους ένστολους των Σ.Α  και Ε.Δ.
Επειδή θεωρούμε ανήκουστο και προσβλητικό για τον ένστολο το πλαίσιο συζή- 
τησης χωρίς καν να μπούμε στο περιεχόμενο των προτεινόμενων περικοπών, απο
χωρήσαμε από το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας στον κ. Υπουργό ότι για το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις - 
προεκλογικά και μετεκλογικά- του κ. Πρωθυπουργού, καθώς και οι τοποθετήσεις 
των Αρχηγών των Πολιτικών Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Π ρ ο ς τον Υ πουργό Δ ημόσιας Τ ά ξη ς & Π ροστασίας του Π ολίτη 
Κύριε Υπουργέ, Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε τις εναγώνιες δηλώσεις 
σας αλλά και τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται στην αναδιάρθρωση 
των αστυνομικών υπηρεσιών και στην προώθηση σειράς αποφάσεων που στοχεύ
ουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας 
Επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας στην επί
τευξη κατά τον καλύτερο τρόπο του ίδιου στόχου, παρακαλούμε να τύχουμε άμε
σης ενημέρωσης για τους σχεδιασμούς σας δεδομένου ότι στο παρελθόν, όπως και 
εσείς έχετε επισημάνει, άλλοι προκάτοχοί σας προχώρησαν όλως αιφνιδίως σε μέ
τρα αποσπασματικά και αναποτελεσματικά, μη λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάν
σεις και τις ανάγκες τόσο των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και 
της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει έντονα το αίσθημα της ανασφά
λειας
Σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι ομιλούν για εξοικονόμηση πόρων και για την 
ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
θα ήταν πιστεύουμε ολέθριο λάθος να ακολουθήσετε την πεπατημένη, με πειρά
ματα και αυτοσχεδιασμούς χωρίς κανένα σοβαρό και επιστημονικά τεκμηριωμέ
νο σχεδίασμά, όπως έχουμε κατά κόρον επισημάνει τα τελευταία χρόνια. 
Παρακαλούμε, λοιπόν, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μας να ορίσετε τις 
προσεχείς ημέρες συγκεκριμένη ώρα συνάντησής μας προκειμένου να σας εκθέ
σουμε λεπτομερώς τις θέσεις μας.

Π ΡΟ ΣΤΑ ΤΕΨ ΤΕ Μ Α Σ !
Κύριοι Βουλευτές
Ο κ. Υπουργός Οικονομικών κατά την συνάντησή μας την 3-9-2012 μας έθεσε 
ενώπιον νέων περικοπών στους μισθούς μ α ς παρά το γεγονός ότι πριν (αλλά και 
μετά) από τις εκλογές υπήρχαν οι δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού και της Κυ
βέρνησης ότι όχι μόνο δεν πρέπει να πληγεί άλλο το εισόδημα των ένστολων, αλλά 
ει δυνατόν να διορθωθούν και οι υφιστάμενες αδικίες.
Θα γνωρίζετε ασφαλώς τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο ένστολος σε προ
σωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Εξαιτίας των συνεχών περικοπών από το 2009 
μέχρι και σήμερα οι περικοπές των ετήσιων αποδοχών μας που μας έπληξαν αδια
κρίτω ς ανέρχονται από 28,74% έως το 45,42% ανάλογα με τον βαθμό και τα χρό
νια υπηρεσίας χωρίς να υπολογίζουμε τις πρόσφατες απώλειες από «το πάγωμα» 
των μισθολογικών ωριμάνσεων, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μι- 
σθολογικών προαγωγών, τη μείωση του αφορολόγητου στα 5000 D την εισφορά 
αλληλεγγύης τα χαράτσια και το κύμα ακρίβειας που έχει ισοπεδώσει το βιοτι
κό μας επίπεδο...
Αίφνης πληροφορούμαστε ότι τα λεγάμενα «ισοδύναμα μέτρα» που είχαν προβλη
θεί κατά κόρον πριν από τις εκλογές με καταφανή στόχευση, είναι τώρα δύσκολο 
έως αδύνατον να εξευρεθούν.
Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι από όλα τα συνδικαλι
στικά μας όργανα, να καταγγείλουμε την μεταχείριση που υφιστάμεθα και να σας 
ζητήσουμε να στηρίξετε τον αγώνα μας για να μην φορτωθούμε επιπλέον με αβά
σταχτα μέτρα. Εντέχνως έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ανήκουμε σε μια κα
τηγορία «ειδικών» και άρα προνομιούχων μισθολογίων. Η ωμή αλήθεια ωστόσο 
είναι ότι η πλειοψηφία αμείβεται με ισχνούς μισθούς χωρίς να αναγνωρίζεται η 
επικινδυνότητα της εργασίας με Βασικό Μισθό τα 683 0.
Δεν είμαστε προνομιούχοι κρατικοί υπάλληλοι. Εργαζόμαστε με ακατάστατα ωρά
ρια σε Υπηρεσίες που λειτουργούν 24 ώρες το 24ώρο, συνήθως χωρίς τήρηση του 
ωραρίου εργασίας χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία κλπ.
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και γ ι’ αυτό προβάλλουμε μια δίκαιη λύση με την ψήφιση ενός άλλου μισθολογίου 
που θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη του τις ανάγκες των ένστολων για μια αξιο
πρεπή επαγγελματική πορεία και διαβίωση. Απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι 
Αστυνομικοί -  Πυροσβέστες και Α μενικοί είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν το 
«θηρίο» της εγκληματικότητας και της ανομίας
Διαβιούντες ένστολοι στα όρια της επιβίωσης είναι αδύνατον να πολεμήσουν τους 
ισχυρούς του εγκλήματος Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να μας θέλει στην πρώτη 
γραμμή του πυράς δίνοντας και τη  ζωή μας ακόμα υπέρ του καθήκοντος και της 
αποστολής μας και από την άλλη να μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητική μεταχεί
ριση και να υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις τη ς
Η αποδιοργάνωση των ένστολων προκαλεί την οργάνωση της αυτοδικίας και της 
μαύρης αντίδρασης
Αγωνιζόμαστε για τη  διασφάλιση του λειτουργήματος μας. Για την κατοχύρωση 
του επαγγελματισμού. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τη διαμόρφωση 
συνθηκών για διαρκή προσφορά.
Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συνταχθείτε, προστατεύοντάς μας από τη δια- 
φαινόμενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και των Οργανισμών μας -  μη ψ η
φίζοντας τη νέα μας καρατόμηση.
Α θήνα  4 Σεπτεμβρ ίου 2012

Προς: 1) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
2) Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος 
Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΜΠΟΝΑΤΣΟ
3) Τον Αρχηγό του Α μενικού Σώματος 
Αντιναύαρχο κ. Δημήτριο ΜΠΑΝΤΙΑ

Κύριοι Αρχηγοί,
Τούτες τις μέρες της δίκης μας εντατικής προσπάθειας με στόχο την αποτροπή των νέ
ων καταστροφικών περικοπών των μισθών και των δαπανών που διατίθενται συνολι
κά για τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, γνωρίζετε ότι απευθυνθήκαμε και σε 
εσάς, επιζητώντας και τη δική σας προσωπική παρέμβαση επειδή πραγματικά πιστεύ
ουμε άτι από τον αγώνα που δίνουμε δεν πρέπει να λείψει κανείς.
Γι ’ αυτό οι κρίσιμες τούτες στιγμές απαιτούν να εξωτερικεύσεις με τον πιο σαφή και κα
τηγορηματικό τρόπο αυτά που σε συναντήσεις μας έχετε εκθέσει όσον αφορά την ορια
κή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τόσο οι Υπηρεσίες όσο και οι υπηρετούντες σ’ 
αυτές και να καταστήσετε σαφές εντός και εκτός Ελλάδας ότι οι συνεχιζόμενες παράλο
γες περικοπές οδηγούν σε προδιαγεγραμμένη κατάρρευση τα Σώματα Ασφαλείας. 
Είναι πασίδηλο ότι τα σχέδια αυτά στοχεύουν πραπίστως στην εξασθένηση της ψυχικής 
αντίστασής μας επιδιώκοντας τη «σιωπή των αμνών».
Σας καλούμε να προστατεύσετε την τιμή και την υπόληψη των διοικουμένων όχι μό
νο με όρους ιεραρχίας, αλλά και με όρους κοινωνίας, διότι σε τελική ανάλυση «Τον άρ
χοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον άτι κατά νόμους 
άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει». Και οι πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα μας, επιβεβαι
ώνουν και πάλι μέχρι κεραίας ό,τι προ πολλών αιώνων είχε σοφά ειπωθεί από τον 
Αθηναίο τραγικό ποιητή Αγάθωνα.
Σας καλούμε, εν καταχλείδι, να διαβείτε το Ρουβίκωνα και να συνταχθείτε μαζί μας, 
στέλνοντας στον αγαπιζόμενο Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό ένα μήνυμα συ
μπαράστασης στον αγώνα του, αλλά και αντίστασης σε κάθε περαιτέρω παρέμβαση που 
θα υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλειας προς όφελος ιδιωτικών επιχει
ρήσεων.
Το πατριωτικό μας καθήκον, η δημοκρατική μας συνείδηση και το όραμά μας για Σώ
ματα Ασφαλείας αξιόπιστα και αξιόμαχα στην υπηρεσία του Ελληνικού Λαού και μό
νον του Ελληνικού Λαού οδηγούν τον αγώνα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σ το πλαίσ ιο  τω ν  προσπα θειώ ν μ α ς  να ενημερώσουμε εκ του σύνεγγυς τους πο
λιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για τις επιπτώ
σεις που θα έχουν στο προσωπικό τω ν Σωμάτων Ασφαλείας οι προωθούμενες από 
την κυβέρνηση, νέες παράλογες περικοπές, συναντηθήκαμε (5.9.2012) με τον πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ
άγγελο Βενιζέλο και του 
ζητήσαμε να παρέμβει 
προσωπικά στον βίο τον 
Πρωθυπουργό της χώρας 
ώστε να τηρηθούν οι προ
εκλογικές τους δεσμεύ
σεις και να αποτραπεί ο 
εμπαιγμός των ένστολων.



Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε από την πλευρά του όχι αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτη
μάτων μας όσο και τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ένστολων, αλλά συ
μπλήρωσε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός στις δηλώσεις του όλο το προηγούμε
νο διάστημα, όταν εξέφραζε τον προβληματισμό του για τα ειδικά μισθολόγια και 
το πακέτο των 11,5 δισεκ. ευρώ που αναζητούσε το οικονομικό επιτελείο της κυ
βέρνησης
Υποσχέθηκε δε ότι θα προσπαθήσει να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, μεταφέροντας 
την εικόνα που του παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό, προκειμένου να συνεκτι- 
μηθούν όλα αυτά στις τελικές αποφάσεις για τη δέσμη των δημοσιονομικών μέ
τρων, τα οποία όπως είπε, πρέπει να έχουν εσωτερική ισορροπία και δικαιοσύνη. 
Στη συνάντηση μετείχαν και ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιά
της και το μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας Δημήτρης Καρύδης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σ το πλαίσ ιο τω ν  συναντήσεω ν μ α ς  με τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώσα
με (6.9.2012) διαδοχικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ και τον πρόε
δρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ για την καθολική απαίτηση 
των ένστολων να μην υπάρξουν άλλες περικοπές όσο και για  τις κινητοποιήσεις 
που κάνουμε για να πετόχουμε το στόχο μας
Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ τόνισε ότι οι ένστολοι εργαζόμενοι είναι κομμάτι του λαού μας που 
βρίσκονται απέναντι σε μια πρωτοφανή επίθεση, την επίθεση των νέων μέτρων λι
τότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ’ εντολή της τρόικας και γ ι’ αυτό επιβάλ
λεται να αποκρουστεί με τους ενοχικούς αγώνες του λαού.
Επίσης εξέφρασε τη στήριξη του κόμματός του στις κινητοποιήσεις μ α ς δηλώ
νοντας ότι θα είναι παρούσα στη σημερινή συγκέντρωσή μας αντιπροσωπεία του 
κόμματός του και τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις των ένστολων μπορεί να είναι 
το κρίσιμο εφαλτήριο για την αφύπνιση του λαϊκού κινήματος και να αποτελέ- 
σουν και την αρχή του τέλους αυτού του πέπλου της σιωπής που έχει επικαθίσει 
πάνω στα πολιτικά πράγματα της χώρας
Πρόσθεσε δε ότι η  δημόσια ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι ένα δημόσιο 
αγαθό και οι ένστολοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά δεν μπορεί να 
αμείβονται με 540 ευρώ. Υπάρχουν ειδικά μισθολόγια γ ι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, 
γ ιατ ί υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων με κοινωνική υπεραξία. 
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ μας τόνισε επίσης από 
την πλευρά του ότι είναι αυτονόητη η καταψήφιση από τους βουλευτές του 
κόμματός του των μέτρων στην Βουλή, αν έρθουν, όπως είναι αυτονόητη και 
η παρουσία του ίδιου και όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας Προέτρεψε δε τα προεδρεία των σωματείων των ένστολων να  επι
κοινωνήσουν προσωπικά είτε τηλεφωνικώς με όλους τους βουλευτές του Κοινο
βουλίου σε όλη την Ελλάδα και να ζητήσουν ξεκάθαρα τη θέση τους αν θα ψηφί
σουν ή όχι τα μέτρα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Ληιενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα Πέ

μπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 στην 
Αθήνα -  Παναθηναϊκό Στάδιο, 
για να προστατέψουμε την αν
θρώπινη υπόστασή μ α ς την ερ
γασιακή μας αξιοπρέπεια και 
τη θεσμική αποστολή μας από 
ανάλγητες πολιτικές που στο
χεύουν να μας υπαγάγουν σε 
καθεστώς «γαλέρας». Μετά και 
την αναγγελία της δρομολόγη
σης νέων περικοπών, παρά τις 

προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης οδηγούμα
στε σε οριακή επιβίωση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα γ ι’ αυτό, και αντιστεκόμαστε 
στην επιβολή μιας οικονομικής απολυταρχίας με την χρησιμοποίηση των Σωμά
των Ασφαλείας ως στυγνών μηχανισμών καταστολής 
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα περίφημα «ισοδύναμα μέτρα» ήταν μια επικοινωνι- 
ακή πομφόλυγα διότι οι «ορέξεις» της τρόικας δεν ικανοποιούνται μ ’ αυτά, αλλά 
μόνο με την ολοκληρωτική αρπαγή των μισθών μας και την βαλκανοποίηση των 
συνθηκών εργασίας μας Απέναντί τους δεν βλέπουν ανθρώπους με ανάγκες δι
καιώματα και υποχρεώσεις αλλά απρόσωπες μονάδες και αριθμούς Προσπαθούν 
να εδραιώσουν την επικράτησή του ς εξασθενώντας τις αντιστάσεις της κοινωνί

ας με πρακτικές που διασπείρουν τον φόβο, ώστε η προ- 
σχεδιασμένη εξαθλίωση να συντελεστεί mo γρήγορα. Το 
πλάνο είναι: οι φτωχοί -  φτωχότεροι και οι πλούσιοι -  
πλουσιότεροι.
ΓΓ αυτό δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συ- 
νεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μα ς δεν θα 
μείνουμε απλοί θεατές ούτε θα γίνουμε εξιλαστήρια θύ
ματα στο «σφαγείο» που μας οδηγούν. Ο ένστολος έχει 
περιέλθει σε δεινή θέση σε προσωπικό και υπηρεσιακό 
επίπεδο. Από το 2009 οι απώλειες των ετήσιων αποδοχών

μας ανέρχονται από 28,74% έως το 45,42%, ανάλογα με τον βαθμό και τα  χρόνια 
υπηρεσίας χωρίς να  υπολογίζουμε αυτές που οφείλονται στο «πάγωμα» των μι- 
σθολογικών ωριμάνσεων, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μιαθολογι- 
κών προαγωγών, τη  μείωση του «αφορολόγητου» στα 5000 D, την εισφορά αλλη
λεγγύης τα χαράτσια και το κύμα ακρίβειας που έχει ισοπεδώσει το βιοτικό μας 
επίπεδο...
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τηρήσουν τις 
εξαγγελίες τους και να επιμείνουν στα «ισοδύναμα μέτρα», -σ’ αυτά που είχαν προ
βληθεί κατά κόρον πριν από τις εκλογές με καταφανή στόχευση-, όχι απομυζώντας 
τους εργαζόμενους αλλά εισπράττοντας από τους έχοντες και κατέχοντες Km από 
όλους εκείνους που τις τελευταίες δεκαετίες εκμεταλλευτήκαν τον ιδρώτα του λα
ού μας
Οι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες -  Λιμενικοί δεν είναι δούλοι.
Απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά σήμερα Km στα Πολιτικά Κόμματα που στη
ρίζουν την Κυβέρνηση Km τα καλούμε επίσης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους 
Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα, να καταγγεί
λουμε την μεταχείριση που υφιστάμεθα Km να ζητήσουμε να στηρίξουν τον αγώ
να μας για να μην φορτωθούμε επιπλέον με αβάσταχτα μέτρα. Εμείς Km οι συνά
δελφοί μας δεν ανήκουμε σε καμιά κατηγορία «ειδικών» Km δήθεν προνομιούχων 
μισθολογίων. Η  πλειοψηφία αμείβεται με ισχνούς μισθούς χωρίς να  αναγνωρίζε
ται η εππανδυνότητα της εργασίας, με Βασικό Μισθό τα 683 D. Γνωρίζουν επίσης 
τα ακατάστατα ωράρια Km τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας χωρίς ουσιαστική 
αποζημίωση για τη  νυχτερινή εργασία κλπ.
Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μ α ς δεν ζητούμε καμιά προνομιακή με
ταχείριση, αλλά προβάλλουμε μια δίκαιη λύση με την ψήφιση ενός άλλου μισθο
λογίου που θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη του τις ανάγκες των ένστολων για 
μια αξιοπρεπή επαγγελματική πορεία και διαβίωση. Απαξιωμένοι Km περιθωριο
ποιημένοι Αστυνομικοί -  Πυροσβέστες Km Λιμενικοί είναι αδύνατον να αντιμε
τωπίσουν το «θηρίο» της εγκληματικότητας την ανομία Km την ανασφάλεια. 'Ε ν 
στολοι στα όρια της επιβίωσης είναι αδύνατον να πολεμήσουν τους ισχυρούς του 
εγκλήματος Δεν είναι δυνατόν η  Πολιτεία να μας θέλει στην πρώτη γραμμή του 
πυρός δίνοντας K m  τη ζωή μας ακόμα υπέρ του καθήκοντος K m  από την άλλη να 
μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητική μεταχείριση. Η  αποδιοργάνωση των ένστο
λων προκαλεί την οργάνωση της αυτοδικίας Km της μαύρης αντίδρασης 
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του λειτουργήματος μα ς Για την κατοχύρωση 
του επαγγελματισμού. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς Για τη διαμόρφωση 
συνθηκών για διαρκή προσφορά.
Αυτόν τον αγώνα καλούμε να αναγνωρίσει η  Κυβέρνηση, προστατεύοντας μας από 
τη διαφαινόμενη απαξίωση Km υποβάθμιση Km ημών Km των Οργανισμών μα ς 
για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας
Παράλληλα όμως με τη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στέλνουμε το 
δικό μας κυρίαρχο μήνυμα προς όλους τους ένστολους αλλά Km όλη την κοινω
νία:
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ!
'Εχουμε εθνική ευθύνη έναντι των παιδιών μας Km των γενεών που έρχονται με
τά από εμάς!

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Συναδέλφωσες Km συνάδελφοι,
Σε μια ύστατη προσπάθειά μας να πείσουμε την Κυβέρνηση ότι «ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛ

ΛΟ» Km ότι πρέπει να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για νέες περικοπές στις λειτουρ
γικές δαπάνες των Υπηρεσιών Km των αποδοχών μ α ς επιδιώξαμε Km σήμερα να 
συναντήσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά.
Λίγο πριν φτάσουμε όμως στο Μέγαρο Μαξίμου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ισχυ

ρή αστυνομική δύναμη, η οποία ενεργώντας κατόπιν άνωθεν εντολών, έκανε πε
ριορισμένη χρήση χημικών.

Κατανοούμε την τακτική που επιφυλάσσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα όσοι 
έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν τη  φλόγα της 
αγανάκτησης Km της οργής που προκαλούν τα μνημόνια σε όλο το λαό μα ς Τους 
προειδοποιούμε Km με αφορμή το σημερινό κρούσμα κρατικής αυθαιρεσίας να 
μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν πάση θυσία τον ένστολο για να νομιμο
ποιήσουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τροϊκανών μια οικονομική πολιτική που 
σκοτώνει τις ελπίδες μας για  ένα καλύτερο αύριο.

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες αντιπροσωπεία μας έγινε δεκτή από τον Διευθυ
ντή  του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Κ. ΜΠΟΥΡΑ στον οποίο επιδόθηκε Ψ ή 
φισμα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις Km ο οποίος εξέφρασε την απορία του για 
την ένταση που προκλήθηκε. Επιπλέον μας δήλωσε ότι θα επιδιωχθεί συνάντηση 
με τον κ. Πρωθυπουργό Km τις Ομοσπονδίες μας την προσεχή Τρίτη, καθόσον το 
πακέτο των οικονομικών μέτρων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.
Εδώ και ένα μήνα δίνουμε έναν σκληρό αγώνα, έχοντας στο πλευρό μας την ελλη

νική  κοινωνία, η οποία κατανοεί ότι στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χω
ρούν εκπτώσεις Km περικοπές Οι τροϊκανοί δεν έχουν σε τίποτε να εκποιήσουν 
ακόμα Km αυτό το αγαθό, απαξιώνοντας τους Οργανισμούς των Σωμάτων Ασφα
λείας Km κλείνοντας γλυκά το μάτι στις πολυεθνικές εταιρείες ασφαλείας



[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ ΚΑ ΝΕΑ

Καταγγέλλουμε τα απαράδεκτα σχέδια των τροϊκανών και καλούμε για άλλη 
μια φορά την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα που τη στηρίζουν, να δια
χωρίσουν εμπράκτως τη  θέοη τους και να μην επιτρέψουν την προδιαγεγραμ
μένη ακινητοποίηση των ένστολων.
Ο αγώνας μας όπως γνωρίζετε είναι μακρύς και δύσκολος Τ ις προσεχείς ημέ

ρες θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων προκειμένου 
να υπάρξει νέα πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία μας στην Αθήνα τη επόμενη 
εβδομάδα, για την οποία θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωσή μας. 
Ως εδώ, στο αγαθό της ασφάλειας δεν χωρούν εκπτώσεις περικοπές!
Ο αγώνας συνεχίζεται!

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΩΝ 
ΟΛΗΣ ΤΗ Σ ΧΩΡΑΣ

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα χαιρετίζει την 24ωρη προειδοποιητική 
(25.9.2012) Γενική Απεργία των εργαζομένων του Δημόσιου και Ιδιωτικού το
μέα της οικονομίας και δηλώνει «παρών» στους αγώνες τους για να ανατραπεί 
η καταστροφική πολιτική των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νό
μων, που ενώ ψηφίστηκαν για να βγει ο τόπος από την οικονομική κρίση, το 
μόνο που κάνουν είναι να βυθίζουν περαιτέρω την οικονομία στην ύφεση και 
το λαό μας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Ως αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μα ς υψώνουμε κι εμείς οι Έ λληνες Αστυ

νομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες φωνή διαμαρτυρίας και απαιτούμε να απο
σύρουν τώρα τα νέα καταστροφικά μέτρα που απεργάζονται ερήμην μας δήθεν 
για τη σωτηρία της πατρίδας μ α ς Επιτέλους οι κυβερνώντες οφείλουν να σε
βαστούν το λαό που τους εμπιστεύτηκε την τύχη του και να κάνουν πράξη τις 
προεκλογικές τους δεσμεύσεις αλλιώς να ομολογήσουν την αποτυχημένη συ
νταγή που εφαρμόζουν και να σταματήσουν τον κατήφορο.
Υπηρετώντας στους μηχανισμούς του σκληρού πυρήνα του κράτους και γνω

ρίζοντας ότι το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα της χώρας έχει χρησιμοποιή
σει πολλές φορές την καταστολή και την πυγμή του για  να επιβάλλει αντιλα
ϊκές πολιτικές και πραξικοπηματικές καταστάσεις διαχωρίζουμε τη θέση μας 
ως εκπρόσωποι ενός ισχυρού, ακηδεμόνευτου δημοκρατικού συνδικαλιστικού 
κινήματος και προειδοποιούμε όσους τυχόν έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την 
κρατική καταστολή θα σβήσουν τη φλόγα της αγανάκτησης και της οργής του 
λαού μας, να  αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους. Τους καλούμε για άλλη μια φορά 
να μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν τον ένστολο για να νομιμοποιή
σουν υπό τη  δαμόκλειο σπάθη των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας την 
ακολουθούμενη χρεοκοπημένη οικονομική πολιτική, που αποδεδειγμένα πλέ
ον σκοτώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο.

Καλούμε τέλος σε αυτήν την κρίσιμη καμπή της ιστορίας της χώρας μ α ς τις 
ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, να μην επι
τρέψουν το πισωγύρισμα των Σωμάτων Ασφαλείας και από υπηρεσίες προ
στασίας του πολίτη, να μην τις καταστήσουν ξεχαρβαλωμένο μηχανισμό ασφα
λείας

Έ χουμε όλοι ιερή υποχρέωση να διασφαλίζουμε πάντα το ιερό δικαίωμα των 
Ελλήνων πολιτών να συναθροίζονται και να διαδηλώνουν ειρηνικά για τα δί
καια αιτήματά τους αντί να κατηγορούμαστε ότι αποτελούμε τον κυματοθραύ
στη των λαϊκών διεκδικήσεων, δυναμιτίζοντας έτσι τις κοινωνικές εξελίξεις 
και εγκλωβίζοντας την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας στις συ- 
μπληγάδες της εξουσίας των γνωστών ποικιλώνυμων συμφερόντων.

ΔΗΜ ΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ακουσον, άκουσον! Τώρα τους ενοχλεί και ο αγώνας μας! Ακόμα και αυτή η 

κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή μας!
Δεν τους προβληματίζουν οι καταστροφικές και απαξιωτικές αποφάσεις που 

λαμβάνουν, βυθίζοντας τον ένστολο στη φτώχεια, στο άγχος και στην ανασφά
λεια, αλλά το γεγονός ότι προσβλήθηκε λέει η «δημόσια αιδώς» από το χάπενιγκ 
με τις αγχόνες κατά τη  διάρκεια της συγκλονιστικής μας πανελλαδικής διαμαρ
τυρίας στην Πλατεία Συντάγματος την 6-9-2012!
Και γ ι’ αυτό πρέπει να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος για αναξιοπρεπή συμπε

ριφορά! Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο, εν έτει 2012!
Τους απαντάμε:
Με ΕΔΕ, τρομοκρατικές και όποιες άλλες αποφάσεις όχι μόνο δεν κάμπτεται 

το αγωνιστικό μας φρόνημα, αλλά γίνεται φωτιά και λάβα που καίει στο πέρα
σμά του όποιον επιχειρεί να  διοικήσει με τα φαντάσματα του παρελθόντος...
Ας συνειδητοποιήσουν λοιπόν ότι μόνο μια λύση υπάρχει για να επανέλθει η 

εργασιακή ηρεμία στα Σώματα Ασφαλείας:
Να πάρουν πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση και το κυρτότερο, να πά

ρουν πίσω τις περικοπές και να αποκαταστήσουν τώρα το γόητρο των ένστο

λων, που βάναυσα έχουν πλήξει με την πολιτική τους στο χώρο μας τα τελευ
ταία χρόνια.
Εκεί να αναζητήσουν τις ευθύνες και όχι στον ένστολο που διεκδικεί το δίκιο 

του! Ένστολοι ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Προς: Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο 
ΔΕΝΔΙΑ, 2) Πολιτικά Κόμματα, 3) Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Γραφείο 
κ. Αρχηγού, 4) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Γραφείο κ. Αρχηγού, 5) 
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Δικηγορικό' Σύλλογο Αθήνας, 6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κύριε Αρχηγέ,
Οι έξι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ως τα επίσημα αντιπροσωπευτικά 
συνδικαλιστικά όργανα των Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστών της Χώρας, 
με αφορμή την άδικη και ακατανόητη πειθαρχική δίωξη τον καθ ’ όλα αξιοπρεπούς 
και απόλυτα υπηρεσιακού, καθ’ όλη την ευδόκιμη και επιτυχή υπηρεσιακή του πο
ρεία συναδέλφου και Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας, 
Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη, καταγγέλλουν απερίφραστα και με ιδιαίτερη αγανά
κτηση την προσπάθεια φίμωσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος μέσω της αιφ
νίδιου αυτής διώξεως του συγκεκριμένου συναδέλφου μας. Η απαράδεκτη αυτή νο
μικά και ουσιαστικά αβάσιμη ενέργεια, προσβάλλει όλους εμάς και πρώτισταχ; το 
δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε ειρηνικά όντες εκτός υπηρεσίας και ασκώντας τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα για κάθε Έλληνα πολίτη.
Η δήθεν προσβολή της «δημοσίας αιδούς>· και η τάχα «αναξιοπρεπής συμπεριφο
ρά» του συναδέλφου ένεκα της προσδέσεώς του σε αγχόνη, ενώ ήταν σημειωτέον 
εκτός υπηρεσίας και εν ώρα διαδηλώοεως, δεν μπορεί επ ’ ουδενί να δικαιολογήσει 
την άσκηση της οιασδήποτε πειθαρχικής διώξετας. Ο εικονικός απαγχονισμός απο
τελεί μια ύστατη πράξη ειρηνικής διαμαρτυρίας που θέλει να καταδείξει με έντονο 
συμβολισμό τον πνιγηρό και απάνθρωπο χαρακτήρα των προωθούμενων μέτρων 
των ήδη εξαθλιωμένων μισθολογικά ένστολων και είναι βέβαιο ότι ούτε το Σώμα 
προσβάλλει, ούτε σκανδαλίζει την ελληνική κοινωνία που διαβιεί αναλόγαχ,. 
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την επίσημη στολή επιθεωρήσεως οι ναύτες 
του Πολεμικού Ναυτικού της Χώρας, το σχοινί της αγχόνης το φέρουν μσνίμως και 
διαρκώς πέριξ του λαιμού, εκπέμπσντας έντονο συμβολισμό. Είναι το σχοινί που 
τραβάει ο Έλληνας ναύτης όταν απειλείται με αιχμαλωσία και ο οποίος προτιμά 
να θέσει τέλος στην ζωή του παρά να υποδουλωθεί.
• Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν όταν το ίδιο σχοινί της αγχόνης χρησιμοποιεί ο έν
στολος, ενώ διαδηλώνει, να διαπράτττει παράπτωμα και να διώκεται;
• Πώς είναι δυνατόν να προσβάλλει ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης πατέρας πέ
ντε παιδιών, συνδικαλιστής αστυνομικός την «δημόσια αιδώ», όταν την «αγχόνη» 
την βιώνει καθημερινά στην τσέπη του, στο τραπέζι του, στην οικσγένειά του, όντας 
ανήμπορος να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς δια
βίωσης;
• Πώς είναι δυνατόν να μην επιδεικνύεται η ανάλογη άμεση ευαισθησία της ηγε
σίας όταν την «αγχόνη» την θέτει η ίδια η Πολιτεία στον λαιμό και του Έλληνα 
Αστυνομικού, του Πυροσβέστη και του Λιμενικού; Εκεί δεν «σκανδαλίζεται» η κοι
νωνία;
• Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί αναξιοπρεπή συμπεριφορά μια πράξη απόγνω
σης, μια κραυγή αγωνίας των 75.000 υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου 
στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη βλέπουν όλοι τον εαυτό τους;
•  Πώς είναι δυνατόν να μην οργίζεται το σύνολο των ένστολων, όταν μαθαίνουν 
ότι διώκεται ένας συνάδελφός τους που διεκδικεί το δικαίωμα στην ζωή, όπως όλοι 
οι εργαζόμενοι;
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ο όποιος συμβολισμός δεν θα πρέπει να διώ
κεται, όταν μάλιστα αυτός, λίγο έως πολύ, απστυπώνει την ωμή πραγματικότη
τα, απαιτούμε:
1. Ανάκληση, άλλως παύση της δίωξης του συναδέλφου.
2. Επίδειξη ανάλογης σπουδής και ευαισθησίας στα ζητήματα ασφάλειας του έν
στολου, του οποίου η ζωή κινδυνεύει καθημερινά από την έλλειψη στοιχειώδους 
υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά τον (μη 
εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας, παλαιός τεχνολογίας αλεξίσφαιρα, περι
πολικά με φθαρμένα λάστιχα, ελλιπής εκπαίδευσης κ.ο.κ.).
3. Διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης των ένστο
λων με την άμεση απόσυρση των μέτρων που πλήττουν βάναυσα το εισόδημα του 
Έλληνα Αστυνομικού - Λιμενικού - Πυροσβέστη.
Κύριε Αρχηγέ,
Σας καλούμε, εν κατακλείδι, να επανεξετάσετε τη στάση σας όσον αφορά τη λει-
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τουργία του συνδικαλιστικοί μας κινήματος και να μην ταυτιστείτε με εκείνους που 
θα ήθελαν τους ένστολους φιμωμένα και αποκομμένα από το κοινωνικό γίγνεσθαι 
όντα. Είμαστε οι θεσμικοί συνομιλητές της Πολιτείας, εκπροσωπούμε τα συμφέρο
ντα των χιλιάδων συναδέλφωνμας και έχετε υποχρέωση να μας σεβαστείτε. ΑΙΑως, 
είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα συνδικαλιστι
κά δικαιώματα και τις κατακτήσεις που με αγώνες πετύχαμε, όταν κάποιοι εκ του 
ασφαλούς απεργάζονταν την αποτροπή τους δήθεν υπερασπιζόμενοι το καλώς εν
νοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον.

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

Ομιλία - Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.ΟΛΞΙ Α. 
κ. Δημηιρη ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ στην Πανελλαδική Συγκέ
ντρωση Διαμαρτυρίας την 06/09/2012 στο Καλλιμάρ
μαρο Στάδιο
Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι και συγχωρέστε με, μετά την κα
ταλυτική παρουσία του συναδέλφου... 100 μέτρα πιο πέρα είναι 
η μάνα ενός συναδέλφου που έπεσε νεκρός πριν από λίγα χρόνια από 
σφαίρες. Πριν από 10 λεπτά απομακρύνθηκε γιατί δεν ήθελε να σταματήσει το 
κλάμα... συγχωρέστε με για τη συγκίνηση.. Ποιος θα πει σ’ αυτή τη μάνα για το 
παιδί της ότι δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ...
Ανεβαίνοντας στο βήμα για να χαιρετήσω τη σημερινή μας συγκέντρωση δεν 
μπορώ να μη θυμηθώ τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» που μας έλεγαν πριν 
από τις εκλογές και με την ειλικρίνεια που μας διακρίνει πιστέψαμε πως έχου
νε μπέσα.
Να όμως που με τις πράξεις τους οι κυβερνώντες αυτοδιαψεύδονται και αυτο- 
ακυρώνονται, αναγκάζοντας όλους εμάς για άλλη μια φορά να υψώσουμε το 
ανάστημά μας και να διαμαρτυρηθούμε για τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα. 
Δυστυχώς για αυτούς είναι τραγική η διαπίστωση. Οι κυβερνώντες μας κατα
τάσσουν υπαλλήλους τελευταίας κατηγορίας όταν πρόκειται για παροχές και 
σε πρώτης όταν πρόκειται για υποσχέσεις
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να τους καταγγείλουμε τουλάχιστον ως αναξιό
πιστους και να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν περιμένουμε να μας σώσουν. 
Αγωνιζόμαστε για να μη μας σώσουν έτσι όπως το εννοούν. Αγωνιζόμαστε για 
να κάνουν πράξη αυτά που μας υποσχέθηκαν, αλλιώς ειλικρινά δεν μπορώ να 
σκεφτώ αν έχουν λόγο ύπαρξης
Αυτό είναι το κατάντημά τους Να αναγκάζουν τον αστυνομικό, τον λιμενι
κό, τον πυροσβέστη, να τους καταγγέλλει ενώνοντας τη φωνή του με τις φω
νές των εκατομμυρίων συμπολιτών μας, που συνθλίβονται κάτω από το βάρος 
των περικοπών των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, του ενός εκατομ
μυρίου ανέργων, των νέων παιδιών που αναγκάζονται να ξενιτευτούν για να 
βρουν "στον ήλιο μοίρα".
Ας μην έχουμε αυταπάτες Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι αποφάσεις τους ήταν προειλημμένες, απλώς από καιρό προσπαθούσαν να 
μας παραπλανήσουν και να χρυσώσουν το χάπι της νέας λαίλαπας που μας επι
φυλάσσουν.
Χρησιμοποίησαν τις προηγούμενες φορά; την αστυνομία ως μέσο εκτόνωσης 
των κοινωνικών αντιδράσεων για να περάσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέ
τρα, είναι προφανώς και πάλι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την ίδια συνταγή, 
ίσως αυτή τη φορά διαφοροποιημένη, εμπλουτίζοντας το σουρεαλιστικό σκη
νικό της πλατείας συντάγματος και προκαλώντας νέες μετασεισμικές δονήσεις 
στο προ πολλού χρεοκοπημένο κράτος μας
Επειδή κανείς από μας πιστεύω δεν αιθεροβατεί και επειδή όλοι μας πρέπει να 
έχουμε ακούσει τις κραυγές των αγανακτισμένων συμπολιτών μας σε προη
γούμενες διαδηλώσεις να διαχωρίσουμε τη  θέση μας και να ενταχθούμε στα 
μπλόκα των διαδηλωτών, και επειδή το ίδιο θέμα απασχολεί την κοινή γνώμη 
ήδη ενόψει νέων δυναμικών κινητοποιήσεων, θέλω από αυτό εδώ το βήμα να 
καταστήσω σαφές με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ ότι καμία κυ
βέρνηση δεν δικαιούται να πυροδοτεί την ένταση πόσω μάλλον να διαλύει την 
κοινωνική συνοχή και την ίδια ώρα να έχει την απαίτηση από τον ένστολο "να 
βγάλει το φίδι από την τρύπα".
Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέ
ον στα έξοδα μιας αξιοπρεπούς ζωής παρά την βαριά και επικίνδυνη -  υπεράνω 
ωραρίων -  εργασία μας με δεδομένο ότι πλην της ισοπεδωτικής μείωσης των 
αποδοχών μας περιορίστηκαν δραστικά και οι στοιχειώδεις υπηρεσιακές λει
τουργικές δαπάνες
Είμαστε όμως ταυτόχρονα και πολίτες οικογενειάρχες, εργαζόμενοι. Και δεν 
μπορούμε να επιτρέψουμε την καταστροφή της ζωής μ α ς χωρίς τουλάχιστον 
να φωνάξουμε αυτό που πρέπει να ακούσουν στη κυβέρνηση, αλλά και να κα
ταλάβουν οι πολίτες ειδικά αυτοί που έβλεπαν και βλέπουν με δυσπιστία τις 
αντιδράσεις μα ς
Τα κυβερνητικά σχέδια και μέτρα μας οδηγούν σε διάλυση και τελικά σε αδυ
ναμία να εκτελέσουμε αποτελεσματικά την αποστολή μας. Γιατί εκτός από τα

τραγικά προβλήματα που έχουν ήδη προκαλέσει στη λειτουργία των υποδο
μών του Οργανισμού μας επηρεάζουν το σημαντικότερο σύστημα που διαθέ
τουμε: το έμψυχο δυναμικό μας
Δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι που με τη λέξη δίκαιο εννοούν την ισοπέδωση 
προς τα κάτω. Αυτό όμως δεν αποτελεί στοιχείο δικαιοσύνης αλλά προσπάθεια 
διαχείρισης του πολιτικού κόστους με μικροκομματική λογική.
Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα που την στηρίζουν να θυμηθούν τις 
κατά καιρούς δεσμεύσεις του ς να σταθούν δίπλα μας και ν ’ αντισταθούν στους 
εκβιασμούς των τροϊκανών, να μην λησμονούν δε, ότι δεν είναι οφειλέτες μόνο 
έναντι αυτών, αλλά και του ελληνικού λαού που έχουν ταχθεί να υπηρετούν. 
Γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε ακροατές ή απλοί θεατές των εξελίξε
ων που δρομολογούνται για μ α ς χωρίς εμάς 

Κάθε μέρα που περνάει η ιστορία γράφεται για όλους μας 
Στο χέρι μας είναι να μην μας γράψει ως λιγόψυχους και αναποφάσιστους 
Ό σο μένουμε αδρανείς υποτελείς σε αβάσταχτες πολιτικές τόσο καθιστού
με τους εαυτούς μας συνυπεύθυνους του βέβαιου αφανισμού μας 

Ισοπεδωθήκαμε οικονομικά και παλεύουμε να διασώσουμε την αξιοπρέπειά 
μας Σας καλώ όλες και όλους να συνεχίσουμε τον αγώνα μ α ς στέλνοντας σε 
Κυβέρνηση και τροϊκανούς ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Αποτύχατε κύριοι. Άλλα μας λέγατε χθες  άλλα μας λέτε σήμερα και άλλα έχε
τε στο μυαλό σας Είστε αναξιόπιστοι. Μας φτάσατε στα όρια μ α ς αλλά αρνού- 
μαστε να μας αποτελειώσετε. Μην περιμένετε να σας προσκυνήσουμε κιόλας. 
Καλή δύναμη και καλό αγώνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ALPHA BANK 
« Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης»
Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους συναδέλφους μας, το περιεχόμε
νο του εβδομαδιαίου δελτίου οικονομικών εξελίξεων της 19/7/2012 της Τράπε
ζας ALPHA BANK, όπου μεταξύ των άλλων προτείνεται και η περικοπή των 
ειδικών μισθολογίων, στα οποία περιλαμβάνονται ως γνωστόν και οι ένστολοι, 
σε τρόπον ώστε, -  όπως αναφέρεται -  να εναρμονιστούν αυτά με τα μισθολό
για του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα, τα οποία έχουν υποτίθεται υποστεί μεγα
λύτερες μειώσεις
Πέραν των άλλων, αποτελεί πρόκληση τόσο για τους ένστολους εργαζόμενους 
αλλά και γενικότερα την Ελληνική Κοινωνία, να προβαίνουν σε προτάσεις κα- 
τακρεούργησης των εισοδημάτων μ α ς αυτοί που φέρουν το μεγαλύτερο ίσως 
μερίδιο ευθύνης για το σημερινό κατάντημα της χώρας μας Αλήθεια, δεν εί
δαμε να κάνουν μέχρι σήμερα την αυτοκριτική τους οι εγχώριοι "σωτήρες", 
που διαθέτουν τα τραπεζικά προϊόντα τους με ληστρικά επιτόκια 15% και 16%, 
όταν οι ίδιοι τοκίζουν τις πενιχρές καταθέσεις των Ελλήνων με επιτόκια 1% 
και 2%.
Μήπως με επιλεκτική μνήμη ξεχάσαμε... όλοι μαζί ποιος ή ποιοι με την τακτι
κή τους σπρώχνουν τους Ελληνες σε μια ψεύτικη και επίπλαστη ευδαιμονία 
με τα διάφορα εορτοδάνεια, διακοποδάνεια και το πλαστικό χρήμα, που αφει
δώς μοίραζαν την προηγούμενη δεκαετία, έχουν οδηγήσει σήμερα εκατομμύ
ρια συμπατριώτες μας όχι μόνο στη φτώχεια και την απελπισία, αλλά και πολ
λούς εξ αυτών στο θάνατο, με αυτοκτονίες συμπολιτών μας σε καθημερινή 
βάση. Αναρωτιόμαστε επίσης δεν είναι γνώστες οι συντάκτες της έκθεσης ή 
μήπως σκόπιμα αποσιωπούν, ότι οι ένστολοι υποστήκαμε μειώσεις της τάξης 
μέχρι και 40% των αποδοχών μ α ς οι οποίες σε απόλυτους αριθμούς μεταφρά
ζονται σε απώλειες μεγαλύτερες από αυτές των δημοσίων υπαλλήλων λογω 
του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου μας;
Αλήθεια κ.κ. της Διοικήσεως της ALPHA BANK, στις 12 σελίδες της έκθεσης 
σας δεν βρήκατε μια παράγραφο όπου να αναφέρεστε στην ανάγκη μείωσης μι
σθών και επιδομάτων των στελεχών της Τράπεζας σας Μπορείτε να πληροφο
ρήσετε τον Ελληνικό Λαό σχετικά με το ύψος των περικοπών των αποδοχών 
των Golden Boys του ομίλου σας Έ τσ ι για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε 
ποιοι είναι οι "ημέτεροΓ του συστήματος και ποιοι οι παρίες. Μάλλον δεν σας 
συμφέρει να το πράξετε και τεχνηέντως το αποκρύπτετε, διότι φοβάστε ότι θα 
λάμψει η αλήθεια. Διότι ουδέποτε υπήρξαμε "ημέτεροΓ του συστήματος ούτε 
μέρος του προβλήματος Διαχρονικά είμαστε τα θύματα του προβλήματος και 
ως ένστολοι υποχρεωτικά υπήρξαμε ο σιδηρούς βραχίονας του συστήματος το 
οποίο εξυπηρετεί κυρίως τα δικά σας συμφέροντα.
Η Ελλάδα που πασχίζει νε εξέλθει από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας τ η ς  
όπως ρητά αναφέρετε στην έκθεση άραγε μήπως έχει φορτωθεί στις πλάτες της 
και την περιβόητη ανακεφαλαίωση των Τραπεζών όπως η ALPHA BANK; Εί
ναι αλήθεια ή όχι, ότι το κόστος της ανακεφαλαιοποίήσης θα συνυπολογιστεί 
στο δημόσιο χρέος της Πατρίδας μας και επομένως οι συνάδελφοι μας θα βά
λουν το χέρι στη τσέπη, όπως και οι άλλοι μη προνομιούχοι Έ λληνες (σε αντί
θεση με τα προνομιούχα στελέχη των Τραπεζών) για να διασώσουν όχι την 
Πατρίδα αλλά για να διασφαλίσουν τα κέρδη των Τραπεζών; Δεν σας φτάνουν 
τα υπερκέρδη που συσσωρεύσατε τόσα χρόνια οδηγώντας τους Έ λληνες στον 
επίπλαστο οπτονομικό παράδεισο που κατέληξε σε κόλαση τελικά και μάλιστα 
ακριβοπληρωμένη;
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[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ ΚΑ ΝΕΑ :

Με ποιο περίσσιο θράσος άραγε κύριοι, προτείνετε στην κυβέρνηση να αφή
σει κατά μέρος την προσπάθεια εξεύρεσης ισοδύναμων μέτρων -ως αναποτελε
σματικά- και να προχωρήσει άμεσα στις περικοπές των ειδικών μισθολογίων; 
Αγνοώντας και περιφρονώντας μάλιστα επιδεικτικά έτσι, την εντολή του ίδιου 
του Πρωθυπουργού για εξεύρεση τέτοιων πόρων προκειμένου να φανεί συνε
πής στην προεκλογική του δέσμευση;
Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό, να μείνει αταλάντευτος στη θέση του και να 
πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων αυτή και κάθε παρόμοια έκθεση που, όπως 
έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, ουδεμία λύση προσέφεραν παρά μόνο φτώχεια 
και δυστυχία στον Ελληνικό λαό.
Καλούμε επίσης τον αξιοσέβαστο πρόεδρο του ομίλου της ALPHA BANK κ. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ, να δώσει ο ίδιος άμεσα εντολή ανάκλησης της απαράδεκτης 
αυτής έκθεσης και απαιτούμε την έκφραση δημόσιας συγγνώμης εκ μέρους 
της Τράπεζας για  τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς περί "ημετέρων του συ
στήματος". Έκφραση που αν μη τι άλλο, προσβάλλει τους συναδέλφους μας 
που τίμια πασχίζουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζειν με γλίσχρες αποδοχές, γ ι
α τί ως γνωστόν όχι μόνο "ημετεροι" -όπως προαναφέραμε-, δεν υπήρξαμε ποτέ, 
αλλά αντίθετα οι μόνιμοι παρίες του συστήματος.
Αναμένοντας την δική σας θέση επ ί των ανωτέρων κ. Πρόεδρε της ALPHA 
BANK, σας υπενθυμίζουμε απλά, ότι αποτελούμε και εμείς καταναλωτές των 
Τραπεζικών προϊόντων σας και παρόμοιες προσβολές θα μας υποχρεώσουν να 
συστήσουμε στους κατά τους "επαίοντες σας" προνομιούχους συναδέλφους 
μας να μην επιλέγουν πλέον τις υπηρεσίες σας

Μεγάλα λόγια, Ψ εύ τ ικ ες  υποσχέσεις, Κ ούφ ια  οράματα 
Έ χουν  περάσει σχεδόν δυο μήνες από την έναρξη της συζήτησης για τη τύ 
χη των "ειδικών μισθολογίων" και μέχρι σήμερα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη 
θέση, να μην έχουμε ΚΑΜΙΑ απολύτως ενημέρωση για το τι μέλει γενέσθαι, 
εκτός από φήμες ψ ιθύρους διαρροές και μπαράζ δημοσιευμάτων.
Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: Καμία επίσημη ενημέρωση παρά τις οχλή
σεις τις παραστάσεις διαμαρτυρίας τις συναντήσεις με "ανευθυνο-υπεύθυ- 
νους". Μόνο κέρδος αοριστίες χτυπήματα στη πλάτη, εκκλήσεις για υπομονή, 
με παράλληλες αναφορά; επίδειξης εκ μέρους μας πατριωτικού φιλότιμου. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα αγωνίας για το μέλλον μα ς το μέλλον των παιδιών 
μας και της πατρίδας μας "επιτέλους" έχουμε κάτι χειροπιαστό: Την υ π ’ αρίθμ. 
8002/32/204-ε από 13/09/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την 
οποία το ανώτατο μηνιαίο όριο νυχτερινής απασχόλησης για τους συναδέλ
φους μας καθορίζεται στις 16 ώρες για τους εκτελούντες καθήκοντα υπηρεσίας 
Διευθυντή, Διοικητή και Προϊσταμένου..!!!
Με απλά λόγια είσαι Αξιωματικός..;;; Τόσο το χειρότερο για σένα. Θα πρέπει 
πρώτος να τιμωρηθείς με το σκληρότερο τρόπο γιατί «ΔΕΝ» εργάζεσαι νυχθη
μερόν χωρίς ωράριο. Γ ιατί «ΔΕΝ» φέρεις την ευθύνη για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας σου, την οποία εκ των πραγμάτων "παντρεύεσαι". Γ ιατί «ΔΕΝ» 
προσπαθείς με νύχια  και με δόντια, να  κρατήσεις το δοκιμαζόμενο προσωπι
κό σου σε υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού με ελλιπέστατα μέσα. Γ ιατί «ΔΕΝ» 
έχεις θέσει τα τεράστια προσωπικά και οικογενειακά σου προβλήματα σε δεύ
τερη μοίρα, μπροστά στο δρόμο του καθήκοντος προς τη πατρίδα, που κάποι
οι τόσο εύκολα επικαλούνται άλλα ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν υπηρετήσει 
ή διαβεί...
Αυτές οι "σωτήριες" λογικές οικονομικής συμπίεσης εις βάρος μ α ς επιστρέφο- 
νται ως απαράδεκτες. Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουρ
γούς για αυτή την άδικη απόφαση. Ζητάμε την εδώ και τώρα άμεση ανάκλησή 
τη ς  Δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμης και συνταγματικής ενέρ
γειας (προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια) για  την προάσπιση του προφα
νούς δικαιώματος μας στην υπερεργασία.
Καθιστούμε απολύτως σαφές "προς όλους" ότι δεν θα μπορέσουμε να . . .διαθέ
σουμε σε μη αμειβόμενη νυχτερινή υπηρεσία, ούτε εαυτούς ούτε αλλήλους με 
ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.
Τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται σε βάρος μας δεν είναι απλώς σκληρά και 
αναποτελεσματικά. Είναι άδικα!
Ίσω ς κάποιοι μπορούν να αντέξουν τις στερήσεις...
Ό μω ς η αδικία μας πνίγει. Αυτή δεν αντέχεται!
Σας καλούμε όλους σε ουσιαστική εγρήγορση και συστράτευση με τις Πρωτο
βάθμιες Ενώσεις μας και την Ομοσπονδία, καθώς όπως φαίνεται τα χειρότερα 
δυστυχώς βρίσκονται μπροστά μα ς Και ως γνωστό το άδικο και το κακό πάντα 
επικρατεί... όταν το καλό κάθεται σπίτι του και δε κάνει τίποτα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεδρίασε (19/09/2012), στα γραφεία  τη ς  Π.Ο.ΑΞΙ.Α. το Δ.Σ. της Ομο- 
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σπονδίας με κυρίαρχα θέματα τα προβλήματα που έχουν προκόψει το τελευ
ταίο διάστημα και ειδικότερα:

αΑποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων αναφορικά με το ζήτημα των εξαγγελ- 
θεισών περικοπών από την Κυβέρνηση στα ειδικά μισθολόγια. Ενημέρωση για 
τις τελευταίες εξελίξεις.
β.Συζήτηση για τη διαμόρφωση των θέσεων -  προτάσεων της Ομοσπονδίας 
ενόψει ψήφισης νέου μισθολογίου για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφα
λείας και τις Έ νοπλες Δυνάμεις.
γ. Καθορισμός ημερομηνιών του Εκλογοαπολογισιικού Συνεδρίου της Ομο
σπονδίας έτους 2012.
δ.Ενημέρωση από τον καθηγητή κ. ΦΡΑΓΚΟ Νικόλαο αναφορικά με την διε- 
νεργούμενη από αυτόν αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Κατά τη συνεδρίαση αφού έγινε εκτενής αναφορά -  συζήτηση στα ανωτέρω 
ζητήματα, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Το Δ.Σ., προχωρώντας σε μια αποτίμηση της διαμορφούμενης κατάστασης 
καθώς και των αποτελεσμάτων των έως τώρα δράσεων του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος και με δεδομένο ότι ουδεμία αλλαγή διαφαίνεται, ως αναφορά 
στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σε σχέση με τις 
εξαγγελθείσες περικοπές στο μισθολόγιό μ α ς αποφασίστηκε η  συνέχιση και η 
εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων με την συμμετοχή μας αρχικά στην πο
ρεία -  συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε. την 26η Σεπτεμβρίου. Οι περαιτέρω δε δρά
σεις μ α ς θα εξειδικευθούν σε κοινή συνεδρίαση όλων των Ομοσπονδιών τις 
αμέσως προσεχείς ημέρες
Προς τούτο, στους Πρόεδρους των Πρωτοβαθμίων Ενώοεων που έλαβαν μέ
ρος στη συνεδρίαση, τονίστηκε η αδήριτη ανάγκη περαιτέρω ενεργοποίησης 
των μελών το υ ς  τόσο σε γενικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 
αναδειχθεί η καθολικότητα της αντίδρασής μας και η μαζικοποίηση του αγώ
να μας.
2. Από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικών και Πληροφορικής Υπο
στράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο, έγινε μια γενικότερη ενημέρωση επί 
των απαιτήσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης από τον προϋ
πολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής ουδεμία 
σχετική απόφαση έχει παρθεί. Στο πλαίσιο των περικοπών αυτών δε, εντάσ
σεται, όπως είπε και η  προώθηση προς υπογραφή κοινής υπουργικής απόφα
σης μείωσης των ωρών αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας σε 48 για τους 
εκτελούντες μάχιμη υπηρεσία και σε 16 για  τους εκτελούντες υπηρεσία γραμ
ματειακής υποστήριξης καθώς και η  μείωση των χορηγούμενων πενθημέρων 
από 52 σε 45 κατ’ έτος αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ποσού κατ’ έτος άνω 
των 30 εκ. ευρώ.
Από την πλευρά μ α ς τονίστηκε ότι η Ομοσπονδία μας δεν έχει αντίρρηση 
στον εξορθολογισμό της χορήγησης της νυχτερινής αποζημίωσης με δεδομένο 
ότι υπήρχαν περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου, με την προϋπόθεση 
όμως ότι το ποσό που θα εξοικονομηθεί θα αποτελέσει μέρος των απαιτούμε- 
νων μειώσεων του μισθολογικού μας κόστους
3. Αναφορικά με το νέο μισθολόγιο, τονίστηκε ότι στόχος μας είναι η δημιουρ
γία ενός δίκαιου μισθολογίου, σύγχρονου, ανταποκρινόμενου στο ύψος των 
απαιτήσεων του αστυνομικού έργου, που θα έχει ως βάση την αρχή της αντα- 
ποδοτικότητας του προσφερόμενου έργου, των ωρών εργασίας και της θέσης 
ευθύνης ενός εκάστου. Σε κάθε περίπτωση, προαπαιτούμενο για την εφαρμογή 
του αποτελεί η άρση του παγώματος των μιαθολογικών ωριμάνσεων που επε- 
βλήθη με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τον Ιούνιο του 2011.
4. Ο καθηγητής κ. ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος ο οποίος διενεργεί για λογαριασμό 
του ΤΕΑΠΑΣΑ αναλογιστική μελέτη για τους τομείς Πρόνοιας αυτού, μας 
ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα εξαχθέντα αποτελέσματα της μελέτης του. Ει
δικότερα, για το Ταμείο Πρόνοιας της πρώην Χωροφυλακής (ΤΠΑΣ), ανέφε
ρε ότι βρίσκεται σε σχετικά καλή οπτονομική κατάσταση, καθώς προκύπτει 
μικρή οικονομική απόκλιση της τάξης του 4%% περίπου μεταξύ των καταβλη- 
θεισών εισφορών από τους δικαιούχους και του καταβαλλόμενου εφ’ άπαξ 
Αντίθετα, σε αυτό της τέως Αστυνομίας Πόλεων, η απόκλιση αυτή αγγίζει ή 
ξεπερνά το 40%. Η  διαφορά αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισφορές των 
ασφαλισμένων της τέως Χωροφυλακής είναι διπλάσιες αυτών της τέως Αστυ
νομίας Πόλεων. Ενώ ευεργετικά όπως ανέφερε λειτούργησε για το ΤΠΑΣ η 
απόφαση για χορήγηση του εφ’ άπαξ μετά από 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας, 
καθώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο των εκροών. Με την ολοκλήρωση 
της μελέτης του, θα υπάρξει ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής και σχετική πρό
ταση τροποποίησης ή  μη του προαναφερόμενου μέτρου.



5. And μέλη του Δ.Σ., τέθηκε επίσης προς συζήτηση το ζήτημα της θέσης σε 
διαθεσιμότητα Διοικούντων Αξιωματικών, με το ερώτημα εάν και κατά πό
σο αυτό το επαχθές διοικητικό μέτρο, δυνατοί να επιβάλλεται κατά το δο- 
κούν από την Ηγεσία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καθαρά επικοινω- 
νιακής φύσης σκοπιμότητες. Για το λόγο αυτό, τονίστηκε ότι απαιτούμε το 
μέτρο αυτό να χρησιμοποιείται με φειδώ και όπου πραγματικά απαιτείται. 
Σε κάθε δε περίπτωση, να αίρεται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πει
θαρχικό Δίκαιο και όχι να αφήνεται να χρονίζει με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τον τιθέμενο στην κατάσταση αυτή Αξιωματικά σε προσωπικό, οικογενεια
κό και επαγγελματικό επίπεδο.
6. Τέλος αποφασίστηκε ότι το 220 Ετήσιο Εκλογοαπολογιστικό Συνέ
δριο της Ομοσπονδίας μα ς να  πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το τελευταίο 
ΙΟήμερο του μηνάς Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Υπερέβη τα εσκαμμένα η ALPHA BANK
Επιστολή σε αυστηρούς τόνους απέστειλε η ΠΟΑΣΥ 
στον πρόεδρο της ALPHA BANK κ. Ιωάννη Κωστό- 
πουλο με αφορμή την έκδοση του από 19/07/2012 εβδο
μαδιαίου δελτίου οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας 
όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «εάν δεν γίνουν οι περικο
πές στα ειδικά μισθολόγια τότε θα πρόκειται περί της συνήθους πολιτικής 
προστασίας των ημετέρων που δεν έχει καμία θέση στη σημερινή Ελλάδα 
που πασχίζει να  εξέλθει από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της».
Ή τα ν  αναμενόμενο η αναφορά αυτή να προκαλέσει την έντονη αντίδραση 
και αγανάκτηση των 40.000 περίπου μελών μας από όλη τη χώρα, σημειώνει 
στην επιστολή της η Ομοσπονδία μ α ς τονίζοντας επίσης:
«Δηλώνουμε κάθετα και κατηγορηματικά ότι οι αστυνομικοί δεν ανήκουν 
σε καμία κατηγορία προνομιακών ειδικών μισθολογίων αφού αμείβονται 
με εξευτελιστικούς Βασικούς Μισθούς των 683 ευρώ εκτελώντας τη βαριά 
και επικίνδυνη αποστολή της προστασίας της Κοινωνίας από το έγκλημα, 
με πολλούς νεκρούς και τραυματίες υπέρ του δημόσιου αγαθού της ασφά
λειας Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τους αστυνομικούς διακηρύχθη
καν πάνω σε αυτή τη βάση. Αναρωτιόμαστε δε ποια σκοπιμότητα εξυπη
ρετεί η συγκεκριμένη απαξιωτική και περιφρονητική αναφορά. Τη στιγμή 
που αναγκαίο συστατικό για  να ξεπεράσουμε την κρίση με την ανάκτηση 
της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης της Κοινωνίας προς του Θεσμούς 
είναι ανεπίτρεπτο, πίσω από το όνομα και το κύρος ενός τραπεζικού ομί
λου να πυροδοτούνται τεχνηέντως εντάσεις που μπορεί να στρέψουν μια τά
ξη εργαζομένων εναντίον άλλης και μάλιστα από στελέχη τα οποία από μια 
«ανώτερη σφαίρα» παρατηρούν τις εξελίξεις αμείβονται πλουσιοπάροχα και 
δεν έχουν καμία σχέση με αμοιβές 683 ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, για να μην αι- 
ωρούνται αμφιβολίες περί σκοπιμοτήτων τέτοιων εκθέσεων, παρακαλούμε 
για την αποκατάσταση της αλήθειας».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πρόσκληση στην Ηγεσία να γίνει μέρος της λύσης και όχι της κρί
σης!
Το πρώτο Γενικό Συμβούλιο μετά το 22ο Πανελλαδικά Συνέδριο της Ομο
σπονδίας μας συγκλήθηκε (24/08/2012) στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρ
ξει ενημέρωση για τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο αυτών 
που αφορούν την ιεράρχηση -στοχοθέτηση των αιτημάτων που διαλαμβά
νονται στο ψήφισμα, όσο και εκείνων που επιβαλλόταν να γίνουν αστραπι
αία, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλών και διαφορε
τικών παρενεργειών που προκάλεσε η πρόσφατη αιφνιδιαστική μετακίνηση 
1.881 συναδέλφων μας στο όνομα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευ
σης.
Με την έναρξη των εργασιών επισημάνθηκε ότι το υπηρεσιακό κατεστημέ
νο, που ανέκαθεν απεργαζόταν την αποψίλωση των συνδικαλιστικών μας 
δικαιωμάτων και την διάσπαση του συνδικαλιστικού μας κινήματος στις 
κρίσιμες ιστορικές περιόδους που διανύουμε θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει 
τις δικές μας όποιες αδυναμίες και άστοχες ενέργειες για να αποδυναμώσει 
τον αγώνα μας κρατώντας τους συναδέλφους μακριά από τα σωματεία τους. 
Η κριτική είναι μια υγιής δημοκρατική διαδικασία, που επιβεβαιώνει τη  δη
μοκρατικότατη λειτουργία της Ομοσπονδίας του Δ.Σ. και του Γενικού της 
Συμβουλίου, αρκεί να γίνεται συντεταγμένα στα όργανα και στα πρωτοβάθ
μια σωματεία, τα οποία αποτελούν και τα οργανωτικά της κύτταρα.
Σε ό,τι αφορά την «επιστράτευση» έγινε εκτενής ενημέρωση για τις κινητο
ποιήσεις τόσο του προεδρείου της Ομοσπονδίας όσο και των προεδρείων των 
21 Ενώσεων από τις οποίες προέρχονται οι αποσπασμένοι συνάδελφοι και 
τονίστηκε η συνέχιση του ενδιαφέροντος μας με μεγαλύτερη ζέση ώστε να 
προλαμβάνονται οι δυσάρεστες καταστάσεις -απόρροια της προχειρότητας 
των λαμβανομένων μέτρων ή να ικανοποιούνται άμεσα τα όποια νέα προ

βλήματα των συναδέλφων (καταστρατήγηση ωραρίου, ρεπό κλπ). Ό σο για τις 
δυσλειτουργίες και την όξυνση του ελλείμματος ασφαλείας στις περιοχές προ
έλευσης των αποσπασμένων, γενική απαίτηση όλων είναι η λήψη γενναίων 
αποφάσεων με στόχο την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας α ντ ί των 
αποσπασματικών και επικοινωνιακού χαρακτήρα αστυνομικών μόνο μέτρων 
που εφαρμόζονται και πάλι για να καλύψουν την χρόνια απουσία σοβαρής και 
αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής
Στο πλαίσιο αυτό καταγγέλθηκε και καταδικάστηκε με τον mo κατηγορηματι
κό τρόπο η μετατροπή των Σχολών Αστυφυλάκων Ξάνθης και Κομοτηνής σε 
φυλακές (έχει υποβληθεί σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Εφετών Ροδόπης) 
και ζητήθηκε από την Ηγεσία να ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν, 
όπως μετ’ επιτάσεως απαιτούν και οι τοπικοί φορείς των περιοχών. Η  ενέργεια 
αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην εκπαίδευση των Αστυνομικών, καθόσον η 
Σχολή της Κομοτηνής είναι η  έδρα και το «κόσμημα» των Σχολών της ΕΑΑΣ. 
και αυτοί που συνήργησαν στην μετατροπή της οε «φυλακή», έχουν τεράστιες 
ευθύνες. Επίσης εκφράστηκε η ομόφωνη καταδίκη εκείνων εκ της διοίκησης 
που επέδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο διατάσσοντας διμοιρίες των ΜΑΤ να στρα
φούν κατά των διαμαρτυρόμενων στην είσοδο της Σχολής Κομοτηνής για την 
απαράδεκτη αυτή απόφαση της Ηγεσίας Με ευθύνη δε κ. Αρχηγού δεν έγινε 
η προγραμματισμένη συνάντηση με τα προεδρεία των Ενώσεων Αλεξανδρού
πολης και Ορεστιάδας Στην ολιγόλεπτη συνομιλία προ της αναχωρήσεώς του 
από την Αλεξανδρούπολη ο ίδιος ανέφερε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί 
με κάθε κόστος Στην ερώτηση των Προεδρείων εάν αυτό αναφέρεται και στην 
απώλεια ανθρώπινης ζωής ο κ. Αρχηγός απάντησε ότι το επάγγελμα μας είναι 
επικίνδυνο. Καλούμε κατόπιν αυτού τον κ. Αρχηγό να υποστηρίξει και να προ
ωθήσει δημόσια την αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου. 
Επιπλέον, με αφορμή τη συζήτηση την προσεχή Τρίτη στη Διαρκή Επιτρο
πή της Βουλής Σχεδίου Νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία των Κέντρων πρώ
της υποδοχής τονίστηκε ότι εκ μέρους της Ομοσπονδίας α) θα καταγγελθεί η 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης των Σχολών, β) θα κατατεθούν ειδικότερες προτά
σεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Σχολών όσο και των αποζημιώσε
ων των 1.881 συναδέλφων ή αυτών που θα τους αντικαταστήσουν για να μη 
βρεθούμε προ απροόπτων, λόγω επαναλαμβανόμενων αποσπάσεων κλπ., και 
γ) θα αναδειχθεί η  αναγκαιότητα χάραξης μιας άλλης μεταναστευτικής πολι
τικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έ νω ση (αλλαγή Δουβλίνου 2, επα- 
νεισδοχές κλπ) διότι ήδη καταγράφονται εισροές αλλοδαπών από άλλους διαύ
λους (νησιά κλπ).
Για το σοβαρότατο θέμα των περικοπών των ειδικών μισθολογίων, όπως ανα
φέρουν επ ί μέρες τα ΜΜΕ, αποκρύπτοντας την αλήθεια για τους μισθούς των 
ένστολων, τις ήδη κατά 30% περικοπές Km την αδικία που υφιστάμεθα με το 
πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών και τα χρονοεπιδόματα, ζητήθηκε να 
έχουμε άμεσα ενημέρωση τόσο από την Πολιτική K m  Φυσική Ηγεσία όσο K m  

από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά από τις απαντήσεις που λάβαμε προκύ
πτει ότι ο κίνδυνος να υποστούμε νέες αιματηρές περικοπές είναι υπαρκτός Km 
δεν έχει αποσοβηθεί.
Ειδικότερα εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας προσήλθαν ο Προϊστάμενος Επιτε
λείου Αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης Φλήρης Km ο Διευθυντής Κλάδου Οικο- 
νομικοτεχνικών Km Πληροφορικής Υποστράτηγος κ. Κων/νος Τσουβάλας. Ο 
κ. Επιτελάρχης ενημέρωσε ότι οι επίμαχες περικοπές κατά 12% των ειδικών μι
σθολογίων αποτελούν πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Km ότι 
εκ μέρους τους καταβάλλεται τιτάνια προσπάθεια ώστε να μην συρρικνωθούν 
περαιτέρω οι συνολικές δαπάνες λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τό
νισε δε ότι τόσο η Πολιτική όσο Km η Φυσική Ηγεσία αντιτίθενται σε όποια 
σχέδια υπάρχουν για  νέες περικοπές.
Από την πλευρά μας μεταφέρθηκε η απαίτησή μας για δημόσια τοποθέτηση 
του κ. Αρχηγού του Σώματος στο θέμα των περικοπών καθόσον δεν αντέχου
με άλλες περικοπές τόσο ως άνθρωποι, όσο Km ως αστυνομικός οργανισμός στο 
σύνολό του. Έ τσ ι μπορεί να υπάρξει μια σθεναρή αντίσταση Km εκ μέρους 
της ηγεσίας.
'Οσο για τις αποσπάσεις των 1.881 συναδέλφων, υποστήριξε ότι εξυπηρετούν 
εθνικό σκοπό Km από την πλευρά της ηγεσίας καταβάλλεται κάθε δυνατή προ
σπάθεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων που παρουσιαστήκαν αξιο- 
ποιώντας με ευελιξία κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, εν αναθέσει με τη 
δυσχέρεια που αντιμετωπίζει το Αρχηγείο όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες 
για την αστυνομία
Κατά τη  διάρκεια του Γενικού Συμβουλίου υπήρξε εξάλλου συνάντηση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών με τα  προεδρεία των έξι 
Ομοσπονδιών των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών Km των Λιμενικών (σχε
τική χθεσινή αναλυτική ανακοίνωση), ο οποίος δήλωσε ότι θεωρεί δεδομένη 
την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού να μην υπάρξουν άλλες περι
κοπές στους μισθούς των ένστολων Km γ ι’ αυτό γίνεται προσπάθεια να τηρη
θεί αυτή η δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση διαβεβαίωσε τις Ομοσπονδίες ότι θα 
κανονίσει συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρ- 
νάρα, ώστε ο ίδιος να μας ενημερώσει για τις τελικές αποφάσεις τους.
Εκ μέρους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων αναπτύχθηκαν Km άλλα μείζονα ζη-
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ιή μ α ια  (μεταθέσεις υλικοτεχντκή υποδομή, υποστελέχωση υπηρεσιών, κρα- 
τητήρια -ποινικοί κρατούμενοι- μεταγωγές ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
κλπ), αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα δραστικότερων κινήσεων εκ μέρους 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενημερώνοντας την κοινωνία για τους 
πραγματικούς υπαίτιους της κατάστασης που βιώνουμε αστυνομικοί και πο
λ ίτες
Είναι σαφές, ότι οι επόμενες μέρες είναι κρισιμότατες και απαιτούν από όλους 

μας τη μέγιστη επαγρύπνηση...
Η αναξιο ιποχία  συνεχίζετα ι και σ τις συμ πληρω μα τικές μεταθέσεις 
Η ΠΟΑΣΥ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της ότι με τις συμπλη
ρωματικές μεταθέσεις συνεχίζεται η αναξιοπιστία της διοίκησης. Η  αδικία που 
συνέβη με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2012 δεν αποκαταστάθηκε. Για 
μια ακόμα φορά οι συνάδελφοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει διάθεση από την πολι
κή και αστυνομική ηγεσία, στοιχεκοδών μέτρων που δεν στοιχίζουν καθόλου 
ώστε να τους ανακουφίσουν στο μέτρο του δυνατού δημιουργώντας και μια 
προσδοκία ότι δεν τους εγκατέλειψαν. Το άνοιγμα θέσεων στον τόπο συμφερό
ντων τους είναι το μοναδικό αποκούμπι του χειμαζόμενου αστυνομικού. Ο Αρ
χηγός του Σώματος στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας την 28/03/2012 εί
χε δηλώσει για το θέμα ότι: «Μπορεί να υπήρξε κάποια μικρή ανισορροπία με 
τις τελευταίες έκτακτες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών, θα φροντίσουμε η 
ανισορροπία αυτή με τις έκτακτες των αστυνομικών να εξισορροπηθεί.» Με τις 
262 όμως θέσεις που προβλέφθηκαν καμιά ανισορροπία δεν εξισορροπείται.
Με εντολή της Ομοσπονδίας ο εκπρόσωπος αυτής δεν συνυπέγραψε το σχετικό 
πρακτικό και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων. Ο 
θεσμός των μεταθέσεων με αυτόν τον τρόπο βάλλεται για μια ακόμη φορά. 
Προς τούτο είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την Αστυνομική Ηγε
σία για την αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι συνάδελφοί μας και στο θέμα αυ
τό και ζητούμε πλέον την παρέμβαση του κ. Υπουργού, προκειμένου επιτέλους 
να αρθούν οι αδικίες που υφίσταται το αστυνομικό προσωπικό από τέτοιου εί
δους αποφάσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΓΥΙΙΟΥ ΓΙΑ ΓΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΣΤΗ Ν Υ Κ ΙΈ ΡΙΝ Η  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας της Έ ν ω 
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής αντιδρώντας άμεσα στο ανεπίτρεπτο 
ενδεχόμενο της μη καταβολής στους συναδέλφους μας των νυκτερινών του 
μηνάς Αυγούστου με την επικείμενη μισθοδοσία, ζήτησε δια ζώσης την επί
σημη ενημέρωση της αρμόδιας για το θέμα Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματι
κού, σήμερα 12/09/2012, ημέρα της καταχώρησης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
των δεδουλευμένων.

Κατέστη γνωστό ότι καίτοι αρχικά υπήρχε πρόβλεψη, λίγο πριν «κλείσει» η 
διαδικασία διεκπεραίωσης της μισθοδοσίας δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτή 
οι σχετικές αποζημιώσεις.

Ασκώντας πιέσεις προς κάθε επίπεδο για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης 
που μετά την ανακοίνωση για νέες περικοπές αποτελεί το τελικό χτύπημα για 
χιλιάδες συναδέλφους μα ς υπήρξε από τον κ. Αρχηγό του Σώματος η διαβεβαί
ωση ότι προωθείται εντός της σήμερον Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμί
ζει θετικά το ζήτημα της καταβολής των νυκτερινών.

Η Ομοσπονδία μας τελεί σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα για την υλο
ποίηση της διαβεβαίωσης η οποία σε οποιαδήποτε αρνητική περίπτωση θα απο- 
τελέσει την αγχόνη γ ι’ αυτούς που επωμίζονται την ανάσχεση του εγκλήμα
τος οι οποίοι δεν θα έχουν άλλη οδό παρά αυτή της αποτίναξης από πάνω τους 
αυτού του «κλοιού» εντεΐνοντας τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις για την 
εξασφάλιση του αυτονόητου. Δηλαδή της ελεημοσύνης των 2,93 0 που τους 
παράσχει για το νυχτοκάματο της εγρήγορσης και του κινδύνου, η Πολιτεία.

ΙΙρ ο ς  τ ις  Π ρω τοβάθμιες Ο ργανω θείς
Συναδέλφωσες και συνάδελφοι,
Σε μια ύστατη προσπάθειά μας να πείσουμε την Κυβέρνηση ότι «ΔΕΝ ΠΑ

ΕΙ ΑΛΛΟ» και ότι πρέπει να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για νέες περικοπές 
στις λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών και των αποδοχών μας, επιδιώξαμε 
και σήμερα να συναντήσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αντώ- 
νη Σαμαρά.

Λίγο πριν φτάσουμε όμαις στο Μέγαρο Μαξίμου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με 
ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία ενεργώντας κατόπιν άνωθεν εντολών, 
έκανε περιορισμένη χρήση χημικών.
Κατανοούμε την τακτική που επιφυλάσσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα όσοι 

έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν τη φλό

γα της αγανάκτησης και της οργής που προκαλούν τα μνημόνια σε όλο το λαό 
μας. Τους προειδοποιούμε και με αφορμή το σημερινό κρούσμα κρατικής αυ
θαιρεσίας να μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν πάση θυσία τον ένστο
λο για να νομιμοποιήσουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τροϊκανών μια οικονο
μική πολιτική που σκοτώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο.
Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες αντιπροσωπεία μας έγινε δεκτή από τον Διευ

θυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Κ. ΜΠΟΥΡΑ, στον οποίο επιδό- 
θηκε Ψήφισμα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις και ο οποίος εξέφρασε την 
απορία του για την ένταση που προκλήθηκε. Επιπλέον μας δήλωσε ότι θα επι- 
διωχθεί συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και τις Ομοσπονδίες μας την προ
σεχή Τρίτη, καθόσον το πακέτο των οικονομικών μέτρων δεν έχει ακόμα ορι- 
στικοποιηθεί.
Εδώ και ένα μήνα δίνουμε έναν σκληρό αγώνα, έχοντας στο πλευρό μας την 

ελληνική κοινωνία, η οποία κατανοεί ότι στο αγαθό της ασφάλειας του πολί
τη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Οι τροϊκανοί δεν έχουν σε τίποτε να 
εκποιήσουν ακόμα και αυτό το αγαθό, απαξιώνοντας τους Οργανισμούς των 
Σωμάτων Ασφαλείας και κλείνοντας γλυκά το μάτι στις πολυεθνικές εταιρεί
ες ασφαλείας.
Καταγγέλλουμε τα απαράδεκτα σχέδια των τροϊκανών και καλούμε για άλλη 

μια φορά την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα που τη στηρίζουν, να δια
χωρίσουν εμπράκτως τη θέση τους και να μην επιτρέψουν την προδιαγεγραμ
μένη ακινητοποίηση των ένστολων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΉ Σ ΙΙ.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
Οι σ υνορ ιοφ ύλακες σ τη ν  π ρ ώ τη  γρα μ μ ή  -  ευχόμαστε να  υπ ά ρχε ι σχέ
δ ιο
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων πραγματοποίησε την 31/7 
και 1/8 σειρά συναντήσεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και με 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημοσίας Τάξης για το ζήτημα της 
μαζικής μετακίνησης των συνοριακών -  αστυνομικών στον Έ βρο σε όλη την 
επικράτεια. Μια μετακίνηση πρωτοφανή για τα αστυνομικά δεδομένα για την 
φύλαξη των συνόρων και την αποτροπή των κυμάτων λαθρομεταναστών.
Σε μία διαταγή που εκδόθηκε νύχτα διατάχθηκαν 1881 αστυνομικοί συνορια
κοί να μετακινηθούν από Ή πειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία στον Έβρο, αγνο
ώντας πως στην κυριολεξία κλειδώνουν όλες οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλα
ξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης σε όλη την υπόλοιπη οριογραμμή αλλά 
και της 2ης Ζώνης με συνέπεια οι κάτοικοι της περιφέρειας να βρεθούν στο 
έλεος κάθε εγκληματικών στοιχείων για το επόμενο διάστημα.
Οι διαταγές αυστηρές. Η  Πολιτική και Αστυνομική Ηγεσία αμείλικτη να δι
ατρανώνει πως υπάρχει σχέδιο και τρόπος αναχαίτισης με ανθρώπινη αλυσί
δα των μεταναστευτικών κυμάτων. Δυστυχώς από την εμπειρία τόσων ετών, 
γνωρίζουμε, πως η αποτροπή με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να πραγματο
ποιηθεί αφού τα κύματα των λαθρομεταναστών μόλις βλέπουν αστυνομικούς 
τρέχουν πάνω τους. Με την είσοδο τους σε ελληνικό έδαφος είναι πλέον πε
ρισσότερο από βέβαιο πως αυτοί θα συλληφθούν, θα ταυτοποιηθούν, θα κατα- 
γραφούν και θα τους παραχωρηθεί Υπηρεσιακό σημείωμα για την νομιμότη- 
τά τους στο ελληνικό έδαφος. Έ τσ ι σε λίγες ώρες ή λίγες ημέρες οι παράνομοι 
(νόμιμοι πλέον) μετανάστες θα καταφθάσουν και πάλι στην Αθήνα. Εμείς από 
την πλευρά μας ευχόμαστε να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατά
στασης και βέβαια ευελπιστούμε στην επίλυση του μεταναστευτικού. Ό μω ς 
η απούσα εθνική και ενιαία μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να υποκα
τασταθεί από ένα επιχειρησιακό αστυνομικό μέτρο του οποίου το περιεχόμενο 
δεν γνωρίζουμε. Ευχόμαστε και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια το μυστικό 
σχέδιο να έχει αποτέλεσμα διότι σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαρύ
νει αποκλειστικά και μόνο Πολιτική και Αστυνομική Ηγεσία. Μια ευθύνη 
που θα αναζητήσουμε σε κάθε επίπεδο τόσο για τα αποτελέσματα στον Έβρο 
και τις συνέπειες της απουσίας μετά την μετακίνηση της αστυνόμευσης στην 
περιφέρεια όσο και για τον ξεριζωμό και το κόστος όλων των αστυνομικών που 
μετακινούνται στα σύνορα.

Σ υ να ντή σεις  εκ  νέου  είχε η Ο μ οσπονδ ία  με τη ν  Α στυνομική  Η γεσία για  
ζη τήμ ατα  σ υ να δέλ φ ω ν , παλιά  ιτπομνήματα και ε ιδ ικά  μισθολόγια  
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μετακινήθηκε στην Αθήνα (31.8.2012) και 
είχε τις τελευταίες ημέρες σειρά συναντήσεων με την Αστυνομική Ηγεσία και 
αρμόδιους φορείς του Αρχηγείου για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
Ειδικότερα, ζητήθηκε πρώτα από τον κ. Αρχηγό η  αναστολή της διαδικασίας 
της Ε.ΣΟ.Τ.Ε (της δημιουργίας δεξαμενής) καθώς από την πρώτη στιγμή της 
έκδοσης της συγκεκριμένης διαταγής είχαμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας. Θε-
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ωρήσαμε πως είναι άκαιρη την ώρα που όλες οι δυνάμεις βρίσκονται ήδη στον 
Έβρο, οι Διοικητές να αναζητούν το προσωπικό για να το εντάξουν στο πρό
γραμμα. Επίσης διαπιστώσαμε πως παρόλο που απευθύνεται σε όλες τις αστυ
νομικές Υπηρεσίες δεν έφτασε ποτέ σε όλες παρά μόνον στα ΤΣΦ και ΤΔΛ από 
τα οποία άρχισαν να συντάσσονται και πάλι λίστες εκστρατευτικού σώματος. 
Προτείναμε την αναστολή της διαδικασίας έως την επιστροφή όλων των απο
σπασμένων και την ορθότερη λειτουργία της, δηλαδή να απευθυνθεί οε όλες 
τις αστυνομικές Υπηρεσίες για την αναζήτηση εθελοντών. Επίσης ο υποχρε
ωτικός και πάλι χαρακτήρας να απαλειφθεί καθώς αν η διαδικασία τεθεί σω
στά, αυτή θα απαρτιστεί από εθελούσιο προσωπικό από όλη την Αστυνομία. 
Καταγγείλαμε την απόκρυφη της διαταγής από τις άλλες Υπηρεσίες, τεχνηέ
ντως, ώστε οι λίστες και πάλι να απαρτιστούν ουσιαστικά από τους 1881! Τόσο 
ο κ. Αρχηγός όσο και οι υπόλοιποι της Αστυνομικής Ηγεσίας αντιλήφθηκαν 
τα αναφερόμενα και κάνανε σε πρώτη φάση δεκτό το αίτημα αναστολής. 
Ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό αλλά και τον κ. Υπουργό να χορηγηθεί επιπρό
σθετο κονδύλι από την συνολική δαπάνη στο αποσπασμένο προσωπικό για 
τον μήνα Σεπτέμβριο. Αρχικά μας αναφέρθηκε πως πέραν της χορήγησης των 
880 ευρώ ως προκαταβολή δεν προβλεπόταν άλλη χορήγηση και ειππροσθέ- 
τως πως άλλα χρήματα ήταν αδύνατον να ανευρεθούν. Ε π ί μέρες αναζητήσα
με λύσεις για  την ανεύρεση του ποσού και προτείναμε τελικώς συγκεκριμένη 
λύση για την χορήγηση χρημάτων. Μας κοινοποιήθηκε τελικώς μόλις σήμερα 
πως το Αρχηγείο επεξεργάζεται τρόπο για την επιπρόσθετη χορήγηση για τον 
μήνα Σεπτέμβριο και διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία αφού διαπιστώσα
με την θετική πρόθεση μετά τις συναντήσεις.
Για μία ακόμη φορά η Αστυνομική Ηγεσία ξεκα
θάρισε στην Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πως οι 1881 συνάδελ
φοί μας θα επιστρέφουν στις θέσεις τους την 3η 
Οκτώβρη. 'Οσοι εθελοντές επιθυμούν να παρα
μείνουν θα παραμείνουν. Προτείναμε και πάλι 
συγκεκριμένη λύση για την ανεύρεση των εθε
λοντών και καταθέσαμε για  ακόμη μια φορά την 
πρόταση της απόσπασης προσωπικού από όλες 
τις αστυνομικές κατηγορίες που επιθυμούν να 
μετακινηθούν στον Έβρο. Επιπροσθέτως τονί
σαμε πως η πλειοψηφία των εθελούσιων μετα
κινήσεων με την μορφή της απόσπασης από το 
προσωπικό των ΤΔΛ και ΤΣΦ έχει συμπληρώσει 
το ημερολογιακό τρίμηνο έως τέλη του έτους.
Ξεκαθαρίσαμε στην Πολιτική Ηγεσία όσο και 
στην Αστυνομική πως κάθε είδους περικοπή στο 
μισθό μας, μας βρίσκει αντίθετους και η αντί
δραση θα είναι δυναμική. Δεν χωράνε άλλες εκ
πτώσεις σε μισθούς των 900 D την ώρα που η 
Κυβέρνηση προσπερνά υψηλά εισοδήματα και 
φθάνει πάλι στους ένστολους.
Τέλος η Ομοσπονδία έθεσε το θέμα της μη έγκαι
ρης εκκαθάρισης των υπομνημάτων παλαιότε- 
ρων ετών και αναζήτησε την τύχη  τους αφού 
γνωρίζουμε πως πολλά από τα πρώτα υπομνή
ματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν δεν

έχουν εκκαθαριστεί ακόμη. Οδηγηθήκαμε τελικώς στην ΥΔΕ όπου μας ανα
φέρθηκε πως συνεχίζεται εκεί η επεξεργασία Ιδιαίτερα για τα υπομνήματα 
του 2010 η  εκκαθάριση θα πρέπει να γίνει έως τα τέλη του τρέχοντος έτους 
Διαπιστώσαμε όμως πως υπάρχουν ακόμη υπομνήματα που βρίσκονται σε εκ
κρεμότητα στις διαχειρίσεις των Αστυνομικών Διευθύνσεων και δεν έχουν 
αποσταλεί ακόμη στην ΥΔΕ.
Η Ομοσπονδία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει σωρεία προ
βλημάτων που προκύπτουν τόσο από την μετακίνηση του προσωπικού στον 
Έ βρο όσο και επιπρόσθετων που προκύπτουν καθημερινά. Έ γκ υρα  σας ενη
μερώνει μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει προκειμέ- 
νου να έχετε άμεση πληροφόρηση. Τις επόμενες ημέρες στον Έ βρο πλέον, θα 
πραγματοποιηθεί Γενικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου αντίδρα
σης στις απειλές των περικοπών αλλά και της ενημέρωσης για τα ζητήματα 
που ανακύπτουν καθημερινά. Με νεότερή μας ανακοίνωση θα σας ενημερώ
σουμε για τον ακριβή χρόνο και τόπο της σύγκλισης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Π ΡΟΣΩ ΠΙΚΟ Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗ Μ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Σας ανακοινώνουμε το ψηφοδέλτιο συμμετοχής μας στις εκλογές για την ανά
δειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων Υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και της Γενικής Γραμματείας Πολι
τικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη τη διετία 2013-2014, με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» και 
τη στήριξη της νόμιμης συνδικαλιστικής μας έκφρασης της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ

ΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
και των έξη Πρωτοβάθμιων Σωματείων-Μελών 
της (Σύλλογοι: Α ττικής Βόρειας Ελλάδας Νο
τιοδυτικής Ελλάδας Περιφέρειας Πελοποννή- 
σου, Θεσσαλίας και Γενικής Γραμματείας Πολι
τικής Προστασίας).
Σας υπενθυμίζουμε πως η συμμετοχή στις εκλο
γ έ ς  που η ημερομηνία τους θα οριστεί σε εύθε
το χρόνο, είναι υποχρεωτική για όλους τους συ
ναδέλφους Για τον καθένα από εμάς είναι πολύ 
σημαντικό να αναδείξει άξιους συναδέλφους 
ως εκπροσώπους του στο Υπηρεσιακό Συμ
βούλιο, που θα υπερασπιστούν τα δικαιώμα
τα μ α ς στη συνέχεια του υπηρεσιακού μας βί
ου. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό θεωρείται άκυρο. 
Δικαιούστε να βάλετε από 1 έως και 2 σταυρούς 
προτίμησης. Και οι 21 συνάδελφοι του ΕΝΩΤΙ
ΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ είναι μάχιμοι και άξιοι. 
Στόχος και προτροπή μας προς όλους : να  μην 
λείψει κανένας από τις εκλογές και η συμμετο
χή  μας να είναι καθολική.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΨΗΦΟ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΠΗ
ΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ T0V ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΥΠ0Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ ΥΔΕΑΠ

ΓΕ0ΡΓΑΛΗΣ ΣΤΕΡΠ0Σ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Α.Τ0ΥΜΠΑΣ-ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΓΕΟΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ0Υ ΔΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ/ΑΕΑ

ΓΚΙ0ΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ4ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΠΡΜ 0Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ ΤΜ.ΤΡ0Χ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.ΑΕΑ

ΜΟΥΠΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Π0Λ.ΠΡ0Σ0Π/ΑΕΑ

ΜΠΑΛΙΚ0ΥΡΑΣ ΓΕΟΡΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ

ΜΠΟΣΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ A’ A T . Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΡΑΜ0Υ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Π0Λ.ΠΡ0ΣΩΠ7ΑΕΑ

ΝΤ0ΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TOY IQANN0Y ΓΑΔΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΟΛΠ.ΠΡΟΣΤ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚ0Π0ΥΛ0Υ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΛΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚ0Λ0Π0ΥΛ0Σ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. Τ Α Α ΙΠ 0 Υ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Π0Λ.ΠΡ0ΣΩΠ7ΑΕΑ

ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TOY KQN/N0Y Α.Τ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΦΑΚΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΠΥΡΟΣΒ.ΥΠΗΡΕΣ.ΑΙΠΟΥ

ΦΤΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 3ος ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ TOY IQANN0Y ΔΝ ΣΗ  Π0Λ.ΠΡ0ΣΩΠ/ΑΕΑ
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t  Υποστράτηγος ε.α. Ανδρέας Βεργής. Γεννήθηκε το έτος 1938 

στον Άγιο Φλώρο Μ εσσηνίας Κατετάγη το 1958 και υπηρέτησε σε δι

άφορες υπηρεσίες τω ν Α.Δ. Σερρών, Κυκλάδων, Ευρυτανίας, Βοιωτί

ας, Λακωνίας, Ακαρνανίας, Α.Δ. Δωδεκανήσου, Φωκίδας και τη ς Γ Α Δ . 

Α ττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε τη ν  7-7- 

2012.
t  Υποστράτηγος ε.α. Παναγιώτης θεοδωρόπουλος. Γεννήθηκε 

το έτος 1931 στη Δάφνη Καλαβρύτων Αχαΐας. Κ ατετάγη το 1956 και 

υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ .Δ . Αττικής. Υπήρξε έγγαμος 

και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε τη ν  23-7-2012.

t  Ταξίαρχος ε.α  Δημήτριος Τζιόλας. Γεννήθηκε το έτος 1947 

στους Αγίους Θεοδώρους Γρεβενών. Κατετάγη το 1974 και υπηρέτη

σε σε διάφορες υπηρεσίες τω ν Α.Δ. Ιωαννίνων, Καστοριάς Θεσπρωτί

ας, Ακαρνανίας και Πρέβεζας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 

Απεβίωσε τη ν  30-6-2012 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. Χρηστός Γιαννούλης. Γεννή

θηκε το έτος 1958 στο Μ αυρίκι Αρκαδίας. Κατετάγη το 1976 και υπη

ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες τω ν Α.Δ. Λέσβου, Λακωνίας, Αργολίδας 

και τη ς Αστυν. Υποδ/νσης Αργους. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ

κνων. Απεβίωσε τη ν  7-7-2012 από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακας Ιωάννης Ρίζος. Γεννήθηκε το έτος 1974. Κατε

τάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες τη ς Γ Α Δ . Αττικής. 

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε τη ν  23-7-2012 από 

παθολογικά αίτια.
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Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΝΟΜΙΚΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
( 1912- 2012)

Από χον απαράμιλλο άθλο χης εθνικής παλιγγενεσίας (1821) και 
την εκ χης τέφρας ανάσταση του υπόδουλου γένους των Ελλήνων οδηγηθήκαμε 
στη δημιουργία του πρώτου μικρού κρατιδίου ως «Βασιλείου της Ελλάδος». Πα
ρά ταύτα όμως παρέμειναν εκτός του εθνικού γεωγραφικού σώματης της Ηπεί
ρου, Μακεδονίας, Θράκης, καθώς και των νήσων του Αρχιπελάγους (βορείου και 
ανατολικού Αιγαίου).

Η εθνικιστικές τάσεις των νεόχουρκων ή Νεοθωμανών σε βάρος των Ελληνι
κών πληθυσμών, η κατάργηση των προνομίων των Δωδεκανησίων από την Υψη
λή Πύλη, οι αυθαιρεσίες των οθωμανικών αρχών στην Κρήτη, η κατάληψη των 
οθωμανοκρατούμενων δωδεκανήσων από τους Ιταλούς (Μάϊος 1912), οι βλέψεις 
της Αυστροουγγαρίας για την Αλβανία και την Θεσσαλονίκη και οι ενδόμυχες και 
ακόρεστες εθνικιστικές τάσεις των Σέρβων και των Βουλγάρων για την Ελληνι
κή Μακεδονία αφύπνισαν την Ελλάδα να διεκδικήσει στο πλαίσιο της «Μεγάλης 
Ιδέας» την απελευθέρωση και οριστική ενσωμάτωση όλων των αλύτρωτων περι
οχών όπου χτυπούσε ακμαία η καρδιά του ελληνισμού.

Στο ηγετικό πηδάλιο της Ελλάδος. Κατά συγκυρία αγαθή και μοναδική για τα 
πολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα της περιόδου εκείνης ευρίσκοντο δύο ισχυ
ρές και μεγαλόπνοες προσωπικότητες, ο Αρχιστράτηγος των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων και διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος και ο ρεαλιστής και αποφασι
στικός Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τα δύο αυτά πρό
σωπα ενέπνευσαν τον ατρόμητο ελληνικό στρατό να γράψει νέες χρυσές σελίδες 
εθνικής εποποιίας κατά τους δύο Βαλκανικούς Πολέμους 1912 /1913.

Το «πλήρωμα του χρόνου» είχε έλθει, όταν ως ενιαία αμυντική συμμαχία (16/29 
Μαΐου 1912) η Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο εστράφησαν εναντί
ον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι εχθροπραξίες από τις άλλες δυνάμεις ενα
ντίον των Οθωμανών είχαν αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 1912, ενώ η Ελλάδα 
ύψωσε τα λάβαρα του νέου έπους κατά την 5η Οκτωβρίου του 1912.

Στο Βαοιλικό Διάγγελμα της 5ης Οκτωβρίου 1912 ο Βασιλεύς Γεώργιος ο 
Α' καλούσε χον Ελληνικό Στρατό να πολεμήσει εναντίον των Οθωμανών προκει- 
μένου «δια του τίμιου αυτό αίματος να αποδώσει την ελευθερίαν εις τους τυραν- 
νουμένους». Ο ελληνικός Στρατός διέρχεται την Ελληνοτουρκική μεθόριο και 
καταλαμβάνει την Ελασσόνα και με αυτοθυσία δίνει την αιματηρή και νικηφό
ρα μάχη στα στενά του Σαρανταπόρου, που υπήρξε καθοριστικής σημασίας για 
την έκβαση των μετέπειτα πολεμικών επιχειρήσεων στο μέτωπο. Για την μάχη 
στο Σαραντάπορο ο μέγας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος έγραψε ότι
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το αίσιο αποτέλεσμα αυτής «εξέπληξε και φίλους και εχθρούς 
της Ελλάδος δια το ταχύ και τολμηρόν της ενεργείας» των ελ
ληνικών στρατευμάτων. Την επομένη οι Έλληνες στρατιώτες 
εισέρχονται στα ιστορικά Σέρβια και την 12η Οκτωβρίου στην 
πόλη της Κοζάνης, «τον καθαρόν και αμιγή τούτον της Μακεδο
νίας Παράδεισον», όπου ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης 
Φώτιος Μανιάτης, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης (1929 
-  1935), υποδεχόμενο τον διάδοχο Κωνσταντίνο και προσφω
νώντας αυτόν με ανεκλάλητο ενθουσιασμό έλεγε: «Την αιδήμο- 
να και γλυκείαν τάυτην ελληνίδα δεσμώτιδα ημετέραν πατρίδα, 
την επί αιώνας δουλεύουσαν εις φυλήν ξένην, αλλογενή και αλ
λόθρησκον, εξηγορήσατε, ουχί χρυσίω ή αργυρίω, αλλά τιμίω 
αίματι των υιών της ελευθέρας μητρός Ελλάδος».

Ακάθεκτος ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την προέλασή 
του στη νότια Μακεδονία και στις 19-20 Οκτωβρίου αντιμε
τωπίζει νικηφόρα τον οθωμανικό στρατό στην κρίσιμη και φο
νική μάχη των Γιαννιτσών, η οποία καθόρισε ουσιαστικά και 
την μελλοντική τύχη της Θεσσαλονίκης για την απελευθέρωση 
της οποίας ο Ελευθέριος Βενιζέλος δια τηλεγραφήματος σχεδόν 
απειλητικά απαίτησε από τον διαφωνούντο διάδοχο Κωνσταντί
νο να οδηγήσει τάχιστα τον Ελληνικό στρατό και να την κα
ταλάβει, επειδή οι Βούλγαροι συγκέντρωναν στρατεύματα για 
να εισέλθουν νικητές στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και να 
την καταλάβουν ως τροπαιοφόροι. Οι βούλγαροι μάλιστα εζήτη- 
σαν από τον Ανώτατο Διοικητή της Θεσσαλονίκης και Διοικη
τή του Γ’ Οθωμανικού Σώματος Στρατού, Χασάν Ταχσίν Πασά, 
να τους παραδώσει την Πόλη, αλλ’ εκείνος απερίφραστα απά
ντησε: «Από τους Έλληνες πήραμε την Θεσσαλονίκη πριν από

482 χρόνια και πάλι στους Έλληνες θα την παραδώσου
με». Μετά από 482 έτη δουλείας (1430 -1912) το πλήρωμα 
του χρόνου είχε έλθει. Ξημέρωνε 26η Οκτωβρίου, ημέρα 
εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, πολιού
χου και προστάτου της Θεσσαλονίκης, όταν εισήρχετο θρι
αμβευτής ο Ελληνικός Στρατός στην πόλη, η οποία άνευ 
όρων παρεδόθη από τον Διοικητή Ταχσίν Πασά στον διά
δοχο Κωνσταντίνο. Η επίσημη δοξολογία επί τη απελευθε
ρώσει της πρωτεύουσας της Μακεδονίας έγινε στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Μηνά, χοροστατούντος του σοφού Μητρο
πολίτου Θεσσαλονίκης Γενναδίου Αλεξιάδη και έκτοτε η 
επέτειος αυτή θεωρείται και εορτάζεται ως σύμβολο απε- 
λευθερώσεως της όλης Ελληνικής Μακεδονίας. Στο ιστο
ρικό αυτό γεγονός εκ των πρώτων που εισήλθε με τον δι
άδοχο Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη ήταν και ο τότε 
Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα Μητροπολίτης Χίου Παντε- 
λεήμων Φωστίνης, ο οποίος υπηρετούσε ως ιεροκήρυκας 
κατά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους και εμψύ
χωνε τα ελληνικά στρατεύματα.

Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός της απελευθερώσεως 
της Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα του πολιούχου αυτής 
Αγίου Δημητρίου εκφράζει με την οξύγραφη ποιητική του 
δεινότητα ο Ιωάννης Πολέμης: «Κι η σκλάβα εξύπνησε με 
μιας. Πετιέται απ’ το κρεββάτι, τα ξαφνιασμένα μάτια της 
στα κάστρα της κολλά. 'Οχι, δεν ήταν όνειρο: Νάτη η Παρ
θένα, νάτη, όμορφη, γαλανόλευκη, με το Σταυρό ψηλά».

Στη συνέχεια οι ελληνικές δυνάμεις στρέφονται προς 
την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και καταλαμβάνουν 
ισχυρά στρατηγικά ερείσματα, την Φλώρινα, τα Γρεβενά, 
την Καστοριά, την Κατερίνη, την Βέροια, ενώ ήδη η Χαλ
κιδική και σημαντικά τμήματα των νομών Σερρών και 
Καβάλας είχαν απελευθερωθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου ο ελ
ληνικός στρατός εισέρχεται στην Κοριτσά. Παράλληλα οι 
ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν όλη την περιοχή της 
Χιμάρας και στη συνέχεια του Μετσόβου. Η πρωτεύουσα 
της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, «πρώτα στ’ άρματα, στα γρόσια 
και στα γράμματα» απελευθερώνονται στις 21 Φεβρουάρι
ου του 1913 και παντού αντηχούσε το τραγούδι: «τα πήρα
με τα Γιάννενα, μάτια πολλά το λένε, μάτια πολλά το λένε, 
όπου γελούν και κλαίνε».

Άλλες μονάδες προελαύνουν προς βορά και καταλαμβά-

[  9 1  ]  Α/Α

τα
 λ



[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

νουν το Αργυρόκαστρο στις 21 Μαρ
τίου 1913, αλλά δεν συνεχίζουν την 
προέλαση τους προς την Αυλώνα λόγω 
της εντόνου αντιδράσεως της Αυστρί
ας και της Ιταλίας, οι οποίες δεν επιθυ
μούσαν να κατέχει η Ελλάδα την είσο
δο της Αδριατικής.

Παράλληλα όμως προς τις χερσαίες 
επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού 
και ο ελληνικός στόλος είχε συνεχείς 
και αλλεπάλληλες νίκες, οι οποίες οδή
γησαν στην απελευθέρωση των νήσων 
Λήμνου, Ιμβρου, Τενέδου, Σαμοθρά
κης, Ικαρίας, Ψαρών, Θάσου Αγίου 
Ευστρατίου, Μυτιλήνης και Χίου. Κο
ρυφαίες θαλάσσιες επιχειρήσεις υπήρ
ξαν εκείνες που αφορούσαν την ανατί- 
ναξη από τον Ελληνικό στόλο της τουρκικής κορβέτας Φετίν 
Μπουλέντ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την ναυμαχία της 
Έ λλης (5 Δεκεμβρίου 1912) πλησίον των στενών των Δαρδα
νελίων και ένα μήνα αργότερα, στις αρχές Ιανουάριου 1913, 
την ναυμαχία της Λήμνου, η οποία εδραίωσε την ελληνική 
κυριαρχία στο Αιγαίο και την ανατολική μεσόγειο.

Ο αρχηγός του ελληνικού στόλου, ένδοξος Ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης στις ναυμαχίες: «με την δύναμιν του 
Θεού έπλεε μεθ’ ορμής ακάθεκτου και με την πεποίθησιν της 
νίκης εναντίον του προαιώνιου εχθρού του Γένους». Στις θα
λάσσιες επιχειρήσεις μετείχαν τόσο ο τότε αρχιμανδρίτης Δι
ονύσιος Δάφνος, μετέπειτα Μητροπολίτης Μονεμβασίας και 
Σπάρτης, ως εφημέριος της ναυαρχίδος του στόλου στο θρυ
λικό «Αβέρωφ», όσο και ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Τριαντα- 
φύλλου, μετέπειτα Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπί
ας. Μάλιστα κατά την απόβαση πεζοναυτών από το θωρηκτό 
«Αβέρωφ» στην Μυτιλήνη, η Ιερά Μονή Λειμώνος Καλλονής 
φιλοξένησε το αρχηγείο του στρατού, εκεί νοσηλεύτηκαν οι 
τραυματίες και η Μονή παρεχώρησε τα απαραίτητα τρόφιμα. 
Ο πρώτος νεκρός από την επαρχία Μηθύμνης υπήρξε ο μονα
χός Νεόφυτος Καμένος.

Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης στο έργο του «Η Εκκλησία εις 
τον Αγώνα της Ελευθερίας» αναφέρει ότι ο τότε Αρχιμανδρί
της Διονύσιος Παπανικολόπουλος, μετέπειτα Μητροπολίτης 
Εδέσσης και Πέλλης, μετείχε στον πόλεμο ως στρατιωτικός 
ιερεύς «πάντοτε παρακολουθών εκ του σύνεγγυς τους ηρωι
κούς μαχητάς και δια των φλογερών κηρυγμάτων και της αυ
τοθυσίας του εξυψών το πατριωτικόν αυτών φρόνημα», ενώ 
ιδιαίτερα μαχητική «... .υπήρξε η δράσις του Επισκόπου Τρίκ- 
κης και Σταγών Ανθίμου Παντελάκη, όστις κατά τα αρχάς 
του πολέμου του 1912 κατήρτισε και ιδιαίτερον σώμα εκ μο
ναχών, αγάμων και χηρευόντων κληρικών....μετέχον εις τα
επιχειρήσεις».

Προ των πυλών της Κωνσταντινουπόλεως, στο προά
στιο Τσατάλτζα, στις 20 Νοεμβρίου / 3 Δεκεμβρίου 1912, υπο
γράφεται η ανακωχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Α' 
Βαλκανικού πολέμου και στις 17/30 Μαϊου 2913 υπογράφεται 
και η συνθήκη της ειρήνης του Λονδίνου.

Υπερβολικές ωστόσο ήταν οι απαιτή
σεις της Βουλγαρικής αντιπροσωπείας, 
η οποία πρόβαλε απαράδεκτους όρους: 
«την Θεσσαλονίκη ή πόλεμο». Αμετά- 
κλητη όμως υπήρξε και η απόφαση της 
Ελλάδος να κρατήσει πάση θυσία την 
Θεσσαλονίκη και τούτο συμβόλιζε και 
η μόνιμη εγκατάσταση του Βασιλέως 
Γεωργίου Α' στη Θεσσαλονίκη, όπου 
όμως δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο 
του 1913 και στο θρόνο ανήλθε ο Κων
σταντίνος ΙΒ'.

Η διαμάχη Ελλήνων και Βουλγά
ρων και η δυσαρέσκεια των Σέρβων 
από τους Βουλγάρους οδήγησαν στην 
έκρηξη του Β' Βαλκανικού πολέμου 
την 16η Ιουνίου 1913. Έτσι, σταδιακά 

ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει με αλλεπάλληλες σκληρές 
μάχες το Κιλκίς, την Δοϊράνη, το Μπέλες, την Στρώμνιτσα, 
τα Κρέσνα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ ο ελληνικός 
στόλος αποβιβάζει αγήματα και καταλαμβάνει το Δεδέ -  Αγά- 
ρς (Αλεξανδρούπολη) το Πόρτο Λάγος και τη Μάκρη της Δυ
τικής Θράκης.

Ο πόλεμος λήγει με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου 
(28/19 Αυγούστου 1913), η οποία επεφύλασσε για την Δυ
τική Θράκη άλλα επτά οδυνηρά έτη βουλγαρικής κατοχής 
(1913 -  1919), οπότε την 14η Μαΐου 1920 οι νομοί Ροδόπης 
και Έβρου ενσωματώνονται στον εθνικό κορμό της Ελληνι
κής Επικράτειας.

Το έπος των Βαλκανικών Πολέμων δημιούργησε την Με
γάλη Ελλάδα και απεδείχθη εμπράκτως ότι η ενότητα αρχό
ντων και αρχομένων, κλήρου και λαού, ελληνικού στρατού 
και ελληνικού στόλου κατά την κρίσιμη ώρα του αγώνος έδω
σαν σάρκα και οστά στην «Μεγάλη Ιδέα» με την παλιγγενεσία 
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των νήσων του Αιγαίου. 
Με ακλόνητη πίστη στο Θεό και στα ιδανικά της ελευθερί
ας και της φιλοπατρίας, κλήρος, λαός και στρατός εμάχοντο 
«με τα βλέμματα προσηλωμένα εις το σύμβολον του Σταυρού 
και με έμβλημα το: Εν τούτω Νίκα», καθώς έγραφε στο τη
λεγράφημα που απηύθυνε προς τους συμμάχους Βαλκανι
κούς λαούς ο Βασιλεύς Γεώργιος, ο οποίος στο διάγγελμά του 
προς τον ελληνικό λαό την 5η Οκτωβρίου 2912, έγραφε μετα
ξύ άλλων: «Αι ιεραί υποχρεώσεις προς την φιλτάτην πατρίδα, 
προς τους υπόδουλους αδελφούς μας και προς την ανθρωπό
τητα επιβάλλουσιν εις το κράτος...... όπως δια των όπλων θέ
ση τέρμα εις την δυστυχίαν, ην ούτοι υφίστανται από τόσων
αιώνων.... επικαλούμεθα δε την αρωγήν του Υψίοτου εν τω
δικαιοτάτω τούτω αγώνα του πολιτισμού» (Κων/νος Παπαρ- 
ρηγόπουλος).

Επέτειος εκατονταετηρίδος (1912 -  2012) ελευθέρας Ηπεί
ρου, Μακεδονίας και νήσων του Αιγαίου πελάγους.

Επέτειος Ηρώων και Μαρτύρων, επωνύμων και ανωνύμων 
πεσόντων υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ο τύμβος των ιερών 
αυτών οστέων «φυλάσσει της πατρίδος τα όρια και το τίμιον 
αίμα των αρδεύει της ελευθερίας ημών το δένδρον».]
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μ αρία Νέζερη

Ζαν Ζακ Ρουσό

Η κριτική στην αθεράπευτη τάση της κάθε εξουσί
ας προς τη διαφθορά είναι η αυθεντική «παρακαταθήκη» του 
Ζαν Ζακ Ρουσό.

Γεννημένος το 1712 στην προτεσταντική Γενεύη, όπου οι 
Γάλλοι πρόγονοί του είχαν βρει καταφύγιο την περίοδο των 
θρησκευτικών πολφών, ο νεαρός Ζαν- Ζακ δεν γνώρισε τη 
μητέρα του, η οποία πέθανε μόλις εννέα ημέρες μετά τη γέν
νηση του. Ο πατέρας του Ισαάκ, επιδέξιος ωρολογοποιός με ευ- 
ρεία μόρφωση και λατρεία για τη μουσική, του ενέπνευσε μια 
εξιδανικευμένη εικόνα του ανεξάρτητου τεχνίτη, με πλούσια 
ενδιαφέροντα και ανοιχτούς ορίζοντες- προτού τον εγκαταλεί- 
ψει στον θείο του, σε ηλικία δέκα ετών, για να ζήσει με τη δεύ
τερη σύζυγό του. Εξίσου εξιδανικευμένη ήταν η εικόνα του 
Ρουσό για τη γενέτειρά του, τυπικά ελεύθερη πόλη- κράτος με 
άμεση δημοκρατία, ουσιαστικά υπό τον έλεγχο των 25 πλουσι
ότερων οικογενειών που τη διοικούσαν.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια σφυρηλάτησαν ένα ανεξάρτη
το πνεύμα, αφήνοντας ωστόσο πίσω του αθεράπευτες πληγές. 
Γραφέας σε δικαστικό γραφείο αρχικά, μαθητευόμενος χαρά
κτης στη συνέχεια, φεύγει από τη Γενεύη σε ηλικία 16 ετών 
για να βρει καταφύγιο στη Σαβοΐα, στο σπίτι της πρόσφατα 
χωρισμένης βαρώνης ντε Βαράνς. Αυτοδίδακτος μέχρι τότε 
στα γράμματα, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, θα παρακολου
θήσει, με έξοδα της προστάτιδός του, συστηματικά μαθήματα 
μουσικής, που θα του δώσουν αργότερα τη δυνατότητα να πα- 
ραδίδει μαθήματα, ακόμη και να γράψει μουσικές συνθέσεις.

Στο Παρίσι από το 1742, ο Ρουσό κερδίζει φήμη με τα πρώτα 
του δοκίμια και αποκτά στενή, φιλική σχέση με τον Ντιντερό. 
Γράφει αρκετά άρθρα για τη μουσική και την πολιτική οικο
νομία στη θρυλική «Εγκυκλοπαίδεια» και γνωρίζεται με προ
σωπικότητες του Διαφωτισμού. Ωστόσο, οι υποχονδριακές 
τάσεις, ο ευέξαπτος χαρακτήρας και η ικανότητά του να απο
ξενώνει όσους του στέκονταν αλληλέγγυοι θα κάνουν ακόμη 
πιο δύσκολη τη ζωή του. Μετά από έναν ομηρικό καβγά σε λο
γοτεχνικό σαλόνι, ο Ντιντερό θα εκραγεί: «Είναι ψεύτης, μα
ταιόδοξος, σατανικός, αγνώμων, βάναυσος, υποκριτής»! Αργό
τερα ο Βρετανός φιλόσοφος Ντέιβιντ Χιουμ, ο οποίος θα του 
προσφέρει άσυλο στη χώρα του, θα αγανακτήσει κι αυτός με 
τις μεταπτώσεις και τις εκρήξεις του: «Για μεγάλο διάστημα 
ήταν τρελούτσικος, τώρα είναι εντελώς παρανοϊκός»!

Αν και ο Ρουσό είχε γίνει στόχος βίαιων επιθέσεων ήδη με 
το δεύτερο σπουδαίο έργο του, την πραγματεία περί ανισότη
τας, οι πραγματικοί διωγμοί εναντίον του αρχίζουν το 1762, 
όταν δημοσιεύει το μεγάλο παιδαγωγικό του έργο «Αιμίλιος». 
Για ειρωνεία της τύχης, αυτό που προκάλεσε την κατακραυ
γή τόσο της Καθολικής όσο και της Προτεσταντικής Εκκλησί
ας ήταν το τελευταίο κομμάτι του «Αιμίλιου», το οποίο ο συγ

γραφέας συνέταξε ως υπεράσπιση της... θρησκείας! Ωστόσο, η 
απόρριψη του προπατορικού αμαρτήματος και η τοποθέτηση 
όλων των θρησκειών στον ίδιο παρονομαστή προκάλεσαν τον 
αφορισμό, την καύση των βιβλίων του και την εξορία.

“Το Κοινωνικό Συμβόλαιο”
Παρ’ ότι σήμερα “Το Κοινωνικό Συμβόλαιο” δείχνει την 

ηλικία του (πρωτοκυκλοφόρησε το 1762), παραμένει ένα 
ιστορικό φιλοσοφικό κείμενο, το οποίο δικαίως χαρακτη
ρίστηκε ως “Ευαγγέλιο του Διαφωτισμού” και “Μανιφέ
στο της Γαλλικής Επανάστασης”. Εδώ, ο Ρουσσώ εισάγει 
την έννοια της γενικής βούλησης: “Καθένας από εμάς θέ
τει από κοινού το πρόσωπό του και όλη τη δύναμή του υπό 
την ανώτατη καθοδήγηση της γενικής βούλησης και ως σώ
μα δεχόμαστε κάθε μέλος ως αδιαίρετο μέρος του συνόλου”. 
Η γενική βούληση μεταφράζεται επίσης στην αρχή της κυ
ριαρχίας η οποία είναι αναπαλλοτρίωτη, αδιαίρετη και αναλ
λοίωτη: “Η κυριαρχία, εφ’ όσον είναι η άσκηση της πολιτικής 
βούλησης δεν μπορεί ποτέ να απαλλοτριωθεί...Η πολιτική 
ισχύς μπορεί κάλλιστα να μεταβιβαστεί, η βούληση όμως όχι”.

Φυσικά, “Το Κοινωνικό Συμβόλαιο” δεν έγινε δεκτό με χα
ρά από το κατεστημένο εκείνης της εποχής. Ο Ρουσσώ κυ
νηγήθηκε και τα βιβλία του απαγορεύτηκαν. Δεν θα μπο
ρούσε να γίνει διαφορετικά, από την στιγμή που οι ιδέες του 
ήσαν ανατρεπτικές: “(Το νομοθετικό έργο) είναι μια ιδιαί
τερη και υπέρτατη λειτουργία που δεν έχει τίποτα κοινό με 
την ανθρώπινη εξουσία... Όποιος ασκεί εξουσία σε ανθρώ
πους δεν πρέπει να θέτει και τους νόμους ούτε όποιος θέτει 
τους νόμους πρέπει να ασκεί εξουσία σε ανθρώπους. Διαφο
ρετικά, οι νόμοι του, υπηρέτες των παθών του, θα διαιώνι- 
ζαν τις αδικίες του... Όταν ο Λυκούργος έδωσε τους νόμους 
στην πατρίδα του, πρώτα παραιτήθηκε από βασιλιάς..”.

Ο Ρουσό πέθανε σε ηλικία 66 ετών το 1778 στην Ερμεμο- 
νβίγ της Γαλλίας. Το 1974, η Γαλλική κυβέρνηση μετέφερε τη 
σορό του στο Πάνθεον, όπου αναπαύεται μέχρι σήμερα, απένα
ντι από τον Βολταιρο. Το 1834, οι αρχές της Γενεύης χάρισαν 
το όνομά του σε ένα νησάκι της λίμνης.

Η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου έχει καταστεί διάση
μη από την εποχή του Διαφωτισμού χάρη στη σαγήνη του λό
γου και τη δύναμη των επιχειρημάτων ενός πολιτικού στο
χαστή, του οποίου εφέτος η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος 
τιμούν την τριακοσιοστή επέτειο της γέννησης τον Ιούνιο του 
1712. Πρόκειται για τον «πολίτη της Γενεύης», όπως χαρακτή
ριζε ο ίδιος τον εαυτό του παρά τις διενέξεις του με τη γενέθλια 
πόλη, Ιωάννη Ιάκωβο (Ζαν-Ζακ) Ρουσό (1712-1778). ]
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Του Παναγιώτη Δημητράκη*

Η Απόβαση στη SjXVpVTl

Η περίοδος από την υπογραφή της ανακωχής του Μούδρου μέχρι την ελληνική απόβαση στη Σμύρ- 
νη, χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικές ζυμώσεις και από τη δημιουργία σωματείων και οργανώσεων προς 
την «Υπεράσπιση των Οθωμανικών Δικαίων». Στη Σμύρνη, όπου εγκαταστάθηκε το αρχηγείο Αιγαίου της 
518 που μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έδρευε στη Μυτιλήνη, Τούρκοι αστοί, μουφτήδες, πολι
τικοί και στρατιωτικοί ανησυχούσαν για τις ελληνικές προθέσεις και τα σχέδια της Entente για την Ανατο- 
λία. Στην πόλη ιδρύθηκαν πολιτικοί σύλλογοι που δημιούργησαν την ιδεολογική - πατριωτική πλατφόρμα 
της τουρκικής αντίστασης. Οι κυριότερες οργανώσεις ήταν η «Τουρκική Εστία», η «Εταιρεία Προς τον Λαό», 
ο «Σύλλογος Υπεράσπισης του Οθωμανικού Δικαίου», η οργάνωση «Υπεράσπιση της Πατρίδας» που μετονο
μάστηκε σε «Εθνική Επιτροπή Άρνησης της Προσάρτησης» [σ.σ. της Σμύρνης στην Ελλάδα] αι ο «Σύλλο
γος Αλληλοβοήθειας Εφέδρων Αξιωματικών Σμύρνης». Τα στελέχη των οργανώσεων προωθούσαν προκηρύ
ξεις για τους μορφωμένους Τούρκους και εικόνες και προφορικά μηνύματα στους αγράμματους, προκειμένου 
να εγείρουν εθνικιστικά αισθήματα στους τουρκικούς πληθυσμούς. Ενδεικτικά ο προπαγανδιστικός στόχος



των οργανώσεων όπως της «Τουρκι
κής Εστίας» στη Σμύρνη, ήταν «η 
διαμαρτυρία εναντίον των άδικων 
απαιτήσεων και ορέξεων που ανα
πτύσσονται για την πατρίδα [...] τη 
διά της επιστημονικής, νομικής - και 
όχι μόνο ιστορικής - οδού απόδειξη της αδικίας των ελληνικών 
διεκδικήσεων απέναντι στην πατρίδα» [την Τουρκία], Τούρκοι 
πολιτικοί στη Σμύρνη ήρθαν επίσης σε επαφή με το κλιμάκιο 
της SIS προκειμένου να πείσουν τους Βρετανούς ότι «δεν ήταν 
επικίνδυνοι» και εγκληματίες πολέμου. Εντωμεταξύ, Τούρκοι 
αξιωματούχοι όπως ο Μουσταφά Νετζατί Μπέη της «Τουρκικής 
Εστίας» προειδοποιούσαν τους πληθυσμούς της Μικρός Ασίας 
ότι «ο κίνδυνος πλησιάζει, οι Ρωμιοί [σ.σ. Έλληνες στη Σμύρ
νη] εξοπλίζονται μανιωδώς και κάτι περιμένουν. Κι εμείς προ
σπαθούμε να κάνουμε δουλειά με μολύβι, τις προειδοποιήσεις 
και τις εκφωνήσεις λόγων. Όλοι οι Τούρκοι πρέπει να εξοπλι- 
σθούν για κάθε ενδεχόμενο. Πρέπει να οργανωθούμε ανάλογα».

Σ τις παραμονές της ελληνικής απόβασης, ενέργεια που την 
γνώριζε η τουρκική πλευρά κατόπιν αποκάλυψης του Ιταλού 
Αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη, διοργανώθηκε μεγάλη δι
αδήλωση στη Σμύρνη όπου ο «Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Εφέ
δρων» μοίρασε όπλα και πυρομαχικά σε δεκάδες Τούρκους. Ο 
Βρετανός Alexander Vedova, πράκτορας της SIS που είχε δράσει

υπέρ της Ελλάδας κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μακε
δονία και το Αιγαίο, παρέμεινε 
μέχρι το βράδυ στην τουρκική 
συνοικία και παρακολούθησε 
τις τουρκικές διακηρύξεις και 

προετοιμασίες. Ο Vedova ενημέρωσε τον Πλοίαρχο Μπού- 
φη και τον επικεφαλή της στρατιωτικής αποστολής Μαυ- 
ρούδη, για τα τεκταινόμενα.

Το πρω ί τη ς 2ας Μ αϊου 1919 σκάφη του Πολεμικού 
Ναυτικού εθεάθησαν να πλησιάζουν τη σημαιοστολισμέ
νη προκυμαία της πόλης. Πλήθος κόσμου προσήλθε για 
να υποδεχθεί τους Έλληνες απελευθερωτές. Η αποβίβα
ση των πρώτων συνταγμάτων έγινε με τρόπο παρέλασης 
και όχι απόβασης. Οι χιλιάδες πολίτες εμπόδιζαν τις κινή
σεις των ελληνικών δυνάμεων που αποβιβάστηκαν στην 
προκυμαία (άλλες δυνάμεις, όπως το 5ο Σύνταγμα Πεζι
κού είχαν αποβιβασθεί στην Πούντα προκειμένου να περι
κυκλώσουν την πόλη). Ο ι' Ελληνες στρατιώτες κινούνταν 
ανά τετράδες. Ο επιτελικός σχεδιασμός επέβαλε την κατά
ληψη της συνοικίας Καραντίνα από δύο συντάγματα Ευ- 
ζώνων που θα περνούσαν από την παραλιακή οδό, μπρο
στά από το διοικητήριο και τις φυλακές της πόλης. Παρά 
τις τουρκικές πολιτικές κινητοποιήσεις τις προηγούμε-
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νες ημέρες, το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων είχε ενισχυθεί 
από μικρές περιπολίες αγημάτων του Πολεμικού Ναυτικού. Οι 
ναύτες δεν είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τότε προβλήματα ασφα
λείας. Την ίδια ημέρα της αποβίβασης, κατά τις 6.00 το πρωί, 
μοιράστηκαν όπλα σε Τούρκους στρατιωτικούς και παραστρα- 
τιωτικούς από τους Εθνικιστές.”

Ο Σημαιοφόρος Αριστομένης Λιάτης που υπηρετούσε στο 
αντιτορπιλικό «Λέων», αποσπάσθηκε στα τέλη Απριλίου στο 
προξενείο Σμύρνης. Ο ' Ελληνας αξιωματικός που γνώριζε τουρ
κικά, πληροφορήθηκε από συζητήσεις Τούρκων πολιτών ότι εί
χαν δοθεί «οδηγίες και εντολές» σε Τούρκους ενόπλους που ορ
γανώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Όμως η άμεση ελληνική 
αποστολή δυνάμεων δεν επέτρεψε την αποστολή και επεξερ
γασία του μηνύματος του Λίατη προς τους προϊσταμένους του 
και την αναπροσαρμογή των σχεδίων αποβίβασης. Στην προ
κυμαία, νωρίς το πρωί ο Λιάτης βρήκε τον Πρόξενο Λιάτη (που 
ήταν συγγενής του) που τον έφερε σε επαφή με το Συνταγμα
τάρχη Σταυριανόπουλο. Ο Σημαιοφόρος Λιάτης ενημέρωσε το 
συνταγματάρχη για τον κίνδυνο ένοπλου επεισοδίου. Ο Σταυ- 
ριανόπουλος απάντησε «καλώς». 0 Σημαιοφόρος Λιάτης τον 
προέτρεψε να δώσει διαταγή οι άνδρες του να οπλίσουν τα του
φέκια τους για κάθε ενδεχόμενο. Η παραίνεση προκάλεσε την 
οργή του συνταγματάρχη ο οποίος απάντησε: «είσαι δειλός και 
να πας στην πρώτη γραμμή». Ο Λιάτης υπάκουσε και πήρε τη 
θέση που του δόθηκε.

Ο δρόμος των ελληνικών δυνάιμεων παρεμποδιζόταν από 
τους πανηγυρίζοντες αμάχους. Περίπου κατά τις 10.30 τουρ
κικές δυνάμεις (από το 18ο Σώμα Στράτου υπό τον Νουρεντίν 
Πασά), παραστρατιωτικοί και εγκληματικά στοιχεία (απελευ- 
θερωθέντα νωρίτερα από τις φυλακές της Σμύρνης) άρχισαν να 
βάλουν κατά των Ελλήνων στρατιωτών που αποτελούσαν εύ
κολο στόχο. Ο Έλληνας σημαιοφόρος έπεσε από τα πυρά των 
Τούρκων και τη σημαία διέσωσε ο Σημαιοφόρος Λιάτης.

Αρχικά εκτιμήθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις που παρέμε
ναν στο λιμάνι ότι επρόκειτο για πανηγυρισμούς. Όταν έγινε 
αντιληπτή η πραγματική κατάσταση, η αντίδραση των Ελλή
νων δεν ήταν η αναμενόμενη γιατί οι κινήσεις τους δυσκολεύ
ονταν από τους Σμυρνιούς και γιατί οι δρόμοι της πόλης ήταν 
στενοί. Ακολούθησαν οδομαχίες και συμπλοκές στην τουρκική

συνοικία, το διοικητήριο και τους παλιούς τουρκικούς στρα
τώνες. Όμως ανάμεσα στο πλήθος είχαν αναπτυχθεί Τούρκοι 
παραστρατιωτικοί με πολιτική περιβολή, που πυροβολούσαν 
και μαχαίρωναν αδιακρίτως. Συμπλοκές μικρότερης έντασης 
έλαβαν χώρα και σε άλλα σημεία της πόλης. Κάποιοι πολίτες, 
λόγω του συνωστισμού και του προκληθέντος πανικού έπε
σαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Τούρκοι διέσπειραν φυλλά
δια εθνικιστικής προπαγάνδας.

Οι συμπλοκές που κράτησαν περίπου δύο ώρες, έγιναν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εξαιρετικά δυσαρεστη- 
μένη Ιταλία - που στόχευε στην κατάληψη της Σμύρνης - 
και τη Γαλλία. Η Ρώμη κατηγόρησε τις ελληνικές δυνάμεις 
για «σφαγές» κατά Τούρκων. Όμως ο Αμερικανός Πρόξενος 
George Horton υποστήριξε ότι δεν έγιναν «σφαγές», ότι οι 
απώλειες της τουρκικής πλευράς «ήταν περίπου 76» και ότι 
είχαν συλληφθεί 3.000 περίπου αιχμάλωτοι, συμπεριλαμβα
νομένου και του Τούρκου Αντιστράτηγου Ναντίρ Πασά.

Οι ελληνικές δυνάμεις υπέστησαν τακτικό αιφνιδιασμό, 
γιατί ήταν πεπεισμένες ότι προωθούνταν σε φίλια εδάφη. Η 
τουρκική επίθεση βασιζόταν σε ελαφρύ οπλισμό (δύσκολα 
εντοπίσιμο) και σε οργανωμένες και μη ομάδες ενόπλων, με 
πολιτική περιβολή. Τις προθέσεις των Τούρκων τις γνώριζαν 
οι Ιταλοί. Η τουρκική αντίδραση δεν είχε κανέναν ουσιαστι
κό στρατηγικό ή τακτικό σκοπό εκτός, από το να προσπαθή
σει να αμαυρώσει την εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή διπλω
ματικά fora και να σπείρει τρόμο στους κατοίκους της πόλης.

Ακόμη όμως και αν υπήρχε έγκαιρη προειδοποίηση η Αθή
να δεν είχε χρόνο αντίδρασης. Οι ελληνικές δυνάμεις έπρεπε 
να αποβιβασθούν άμεσα στη Σμύρνη και να δημιουργήσουν 
τετελεσμένο εις βάρος των Ιταλών. Μόνο μια διεθνής ειρη
νευτική δύναμη θα έλεγχε καλύτερα την κατάσταση εντός 
της Σμύρνης, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν διπλωματική επιλο
γή που επεδίωκε η Ελλάδα. Ο αφοπλισμός των Τούρκων ενό
πλων δεν ήταν μία ενέργεια που θα εφαρμοζόταν άμεσα (εντός 
τουλάχιστον 7 ημερών με βάση ένα υποθετικό παράδειγμα 
έγκαιρης προειδοποίησης) πριν την ελληνική απόβαση. Ελα
φρύς οπλισμός θα συνέχιζε να βρίσκεται στην κατοχή των 
Τούρκων κατοίκων, παραστρατιωτικών και μελών των Ενό
πλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποστηρίζονταν ιδεολογικά και 

πολιτικά από τις οργανώσεις που αναφέρθηκαν παρα
πάνω. Η έκθεση του Συνταγματάρχη Μαζαράκη για τα 
επεισόδια, απέδωσε ευθύνες στον επικεφαλή της ελλη
νικής μεραρχίας για πλημμελή προετοιμασία και σχε
δίασμά της απόβασης. Οι Έλληνες επιτελείς δεν είχαν 
μια ακριβή τοπογραφική εικόνα της πόλης. Ο Μαζαρά- 
κης τόνισε επίσης ότι πολλά περιστατικά βιαιοπραγιών 
που αναφέρονταν στον διεθνή Τύπο ταυτίζονταν με
ταξύ τους και ότι επρόκειτο για μεμονωμένα επεισόδια 
που απλά πολλαπλασιάζονταν με τις ανθελληνικές δη
μοσιογραφικές ανταποκρίσεις. Ο συνταγματάρχης θε
ώρησε ότι οι επίσημες τουρκικές Αρχές της πόλης δεν 
είχαν πρόθεση αντίστασης γιατί αλλιώς τα επεισόδια θα 
εξαπλώνονταν και δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μερι
κούς δρόμους της τουρκικής συνοικίας. Ο Μαζαράκης 
κατέκρινε «την έλλειψη πρόβλεψης» για έγκαιρη ενη-
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μέρωση των κατοίκων της πόλης και την έλλειψη περιορισμού 
των πανηγυρικών εκδηλώσεων.

Λίγες ημέρες μετά τις συμπλοκές της αποβίβασης, ο Πλοίαρ
χος Μαυρουδης ανακάλυψε έγγραφα (δυο επιστολές του Νουρε- 
ντίν Πασά προς την τουρκική Χωροφυλακή του Αϊδινίου) που 
αποδείκνυαν ότι ο Τούρκος στρατηγός είχε ιδρύσει το σωματείο 
«Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών» και ότι είχε δημιουργήσει 
μυστικές οργανώσεις αντίστασης στην περιφέρεια της Σμύρ
νης.

Δημόσια Ασφάλεια και Εκτίμηση Απειλής
Μετά την αποβίβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη 

άρχισε να οργανώνεται διοικητικά η ελληνική ζώνη κατοχής. 
Κλιμάκια Ελλήνων αξιωματούχων και υπαλλήλων του Υπουρ
γείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Χωροφυλακής ετέθησαν 
επικεφαλείς στους υπάρχοντες διοικητικούς μηχανισμούς της 
περιφέρειας Σμύρνης. Συστάθηκε η Ανώτερη Διοίκηση Χωρο
φυλακής Σμύρνης (ΑΔΧΣ) η οποία ανέλαβε καθήκοντα δημόσι
ας ασφάλειας, δίωξης του εγκλήματος και αντικατασκοπίας σε 
περιοχές όπου είχε ήδη αναπτυχθεί ο Ελληνικός Στρατός. Μοι
ραρχίες (διοικήσεις) και αστυνομικοί σταθμοί με «Μεταβατικά 
- Καταδιωκτικά Αποσπάσματα» επιτηρούσαν την ασφάλεια της 
υπαίθρου.

Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές βρέθηκαν απέναντι σε 
ποινικά αδικήματα που επηρέαζαν άμεσα και έμμεσα την ασφά
λεια των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία. Οι επιδρομές 
Τσετών (κυρίως) και Ελλήνων λιποτακτών (από το 1921) κα
τά ελληνικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων συνιστούσαν 
άμεση απειλή για τα μετόπισθεν του Ελληνικού Στρατού και 
προπαγανδιστικές νίκες για το στρατόπεδο των Εθνικιστών και 
του Κεμάλ που «αποδείκνυαν» στα μάτια των Μουσουλμάνων 
την απουσία ασφάλειας στην ελληνική ζώνη κατοχής. Επίσης 
η αύξηση της εγκληματικότητας στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη 
και στις άλλες μικρασιατικές πόλεις και χωριά αμαύρωνε την 
εικόνα του Ελληνικού Στρατού στην μικρασιατική και διεθνή 
κοινή γνώμη. Όπως καταδεικνύεται από διασωθέντα αστυνομι
κά αρχεία, από το καλοκαίρι του 1919 είχαν καταγγελθεί στην 
Ελληνική Χωροφυλακή υποθέσεις ανθρωποκτονιών, κλοπών, 
διαρρήξεων και απαγωγών με ενόχους Έλληνες και Τούρκους 
(στρατιωτικούς και πολίτες) που είτε στρέφονταν εναντίον ομο
εθνών είτε αλλοεθνών. Σε μια δε υπόθεση οικονομικού εγκλή
ματος στη Σμύρνη το Νοέμβριο του 1921 επισημάνθηκε η μαζι
κή διασπορά πλαστογραφημένων τουρκικών χαρτονομισμάτων 
των 20 και 50 λιρών.

Διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητα των υποθέσεων τα κί
νητρα εγκλήματος Τούρκων/Οθωμανών και Ελλήνων ήταν πε
ρισσότερο οικονομικά και λιγότερο εθνικιστικά. Οι επιδρομές 
Τούρκων ανταρτών σε χωριά της Μικράς Ασίας, από τα μέσα 
του 1921 έως το καλοκαίρι του 1922, όταν ο Κεμάλ χρησιμοποι
ούσε τους Τσέτες ως μια ημιαυτόνομη δύναμη επιδρομής είχαν 
ληστρικό σκοπό και στόχευαν στην εξαναγκαστική στρατολό- 
γηση Μουσουλμάνων.

Στη Σμύρνη, με την έναρξη της ελληνικής κατοχής, οι διπλω
ματικές αποστολές της Γαλλίας και της Ιταλίας και οι υπήκοοι 
τους προσπάθησαν να υποκινήσουν τις αντιδράσεις των ομοε

θνών τους και των Τούρκων κατοίκων κατά των Ελλήνων. 
Όπως όμως διαφαίνεται από τις αναφορές της Ελληνικής 
Χωροφυλακής άνδρες της οποίας διεξήγαν «παρακολουθή
σεις με πολιτική περιβολήν» οι Γάλλοι και Ιταλοί στρατιωτι
κοί προπαγανδιστές είχαν εντοπισθεί. Ακόμη και προκλητι
κές δηλώσεις και ανθελληνικές συζητήσεις και φωνασκίες 
μεθυσμένων Ιταλών και Γάλλων στρατιωτικών και Τούρ
κων πολιτών σε καφενεία και ταβέρνες έφθαναν έγκαιρα στη 
Ανώτερη Διεύθυνση Χωροφυλακής Σμύρνης. Ειδικά το ιτα
λικό προξενείο και η Ιταλική Σχολή Σμύρνης βρίσκονταν 
υπό στενή παρακολούθηση από τους Έλληνες οι οποίοι εί
χαν αντιληφθεί τις υπονομευτικές δραστηριότητες. Ενδει
κτικά στις 24 Ιουνίου 1919 φορτηγό με όπλα φρουρούμε- 
νο από Ιταλούς στρατιώτες που αποβιβάσθηκε από ιταλικό 
σκάφος ετέθη άμεσα υπό παρακολούθηση: «το αυτοκίνητον 
τούτο διετάξαμεν να παρακολούθηση η μυστική αστυνομία 
και ν ’ αναφέρη υμίν πάντα τα σχετικά» [σ.σ. πρόκειται για 
τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου αναφέρεται σε ελληνικό έγ
γραφο της εποχής ο όρος «μυστική αστυνομία»]. Επίσης οι 
Τούρκοι πρώην αξιωματικοί (ο Ταγματάρχης Φεχμί Μπέη 
και ο Αστυνόμος Ναήμ Μπέη) είχαν επισημανθεί ότι αφίχθη- 
σαν από το Δενίλδ (Demid) και την Πέργαμο αντίστοιχα. Ο 
Φεχμί κυκλοφορούσε στη Σμύρνη με πολιτικά και μαζί με 
το Ναήμ βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τους Έ λλη
νες μυστικούς πράκτορες. Επιπρόσθετα στις 8 Ιουλίου το 
απόγευμα εντοπίσθηκε από Έλληνα υπενωμοτάρχη η μετα
φορά με αυτοκίνητο οπλισμού από το λιμάνι στην Ιταλική 
Σχολή. Οι Ιταλοί συγκέντρωναν όπλα και πυρομαχικά στο 
κτίριο του εκπαιδευτικού ιδρύματος με κάθε δυνατή μυστι
κότητα.”

Σε επίπεδο εκτίμησης απειλής εσωτερικής ασφάλειας 
η πόλη της Σμύρνης αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση. 
Στην πόλη από δεκαετίες διαβιούσαν και εργάζονταν Έ λ 
ληνες, Τούρκοι, Ευρωπαίοι και άλλες εθνικότητες. Εκ των 
πραγμάτων οι προθέσεις και οι δυνατότητες της κάθε εθνι
κής, κοινωνικής και θρησκευτικής κοινότητας ή μελών της 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια και να απο
τραπούν έγκαιρα. Οι Έλληνες Μικρασιάτες πίστευαν ότι εί
χαν ουσιαστικά απελευθερωθεί από τον Ελληνικό Στρατό, οι 
Τούρκοι νόμιζαν ότι είχαν ταπεινωθεί και αδικηθεί από την 
Entente και την ανακωχή του Μούδρου και ότι βρίσκονταν 
υπό κατοχή ενώ οι Γάλλοι και οι Ιταλοί προσπαθούσαν να 
υποσκάψουν την ελληνική διοίκηση προς όφελος των αποι- 
κιοκρατικών συμφερόντων τους.

Σε επίπεδο επιχειρησιακής ανάλυσης οι Έλληνες αξιω- 
ματούχοι που υπηρέτησαν στη Μικρά Ασία και οι ιστορικοί 
μελετητές αντιμετώπιζαν (και αντιμετωπίζουν) ένα δυσεπί
λυτο ζήτημα. Θα έπρεπε να προσδιορίσουν το βαθμό που τα 
ποινικά αδικήματα Τούρκων κατά Ελλήνων και Τούρκων 
αμάχων στην περιφέρεια της Σμύρνης κατευθύνονταν από 
τα εθνικιστικά κόμματα και τις τουρκικές μυστικές οργανώ
σεις και μετά το 1920 από την κυβέρνηση της Άγκυρας και 
τον Κεμάλ που είχε ως σκοπό την εκδίωξη των ελληνικών 
δυνάμεων από την Ανατολία. Οι υπάρχουσες αστυνομικές 
αναφορές παρουσιάζουν εγκλήματα, καταγγελίες και ανα-
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κριτικές εκθέσεις και δεν κάνουν μια συνολική ποιοτική (και 
όχι απλά ποσοτική) εκτίμηση του εγκλήματος στην δυτική Ιω
νία και το βαθμό που τύποι εγκλήματος συνδέονταν με τουρκι
κούς εθνικιστικούς - πολιτικούς σκοπούς υπό την καθοδήγηση 
των Εθνικιστών και όχι με τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνι
κά προβλήματα και τη μεταπολεμική εξαθλίωση και φτώχεια 
που αντιμετώπιζαν οι επαρχίες της Ανατολίας.

Μετά τη μεταφορά του συνόλου της δύναμης του Ελληνι
κού Στρατού στην ελληνική ζώνη κατοχής στα περίχωρα της 
Σμύρνης η ελληνική πλευρά άρχισε να πιέζει τους Συμμάχους 
για άδεια επέμβασης στο μη κατεχόμενο τμήμα της Δυτικής 
Ανατολίας. Κύριος λόγος της ανάγκης επέκτασης των ελληνι
κών επιχειρήσεων ήταν η παρενοχλητική δράση Τσετών και 
Τούρκων ανταρτών και στρατιωτικών που επέδραμαν κατά 
ελληνικών χωριών και θέσεων του Ελληνικού Στρατού. Τον 
Ιούλιο του 1919 η ελληνική ζώνη κατοχής οριοθετήθηκε στη 
γραμμή Κερέμκιοϊ - Πέργαμος - Ζαγνός -Κινίκ - Γενιτζέ - Αχ- 
μετλί - Σάρδεις - Μπιρτζέ - Αντιτζεντέ - Αϊδίνι με προφυλακές 
στον ποταμό Μέανδρο. Η συγκεκριμένη οριοθέτηση τηρήθηκε 
μέχρι και τον Ιούνιο 1920, τις παραμονές της υπογραφής της 
Συνθήκης των Σεβρών, όταν ο Ελληνικός Στρατός ανέλαβε 
συγκροτημένες επιθετικές ενέργειες κατά των υπολειμμάτων 
των Εθνικιστών και ο Κεμάλ με το επιτελείο του κατέφυγαν 
στο Εσκί Σεχίρ. Ο Βρετανός Στρατηγός Miln, ο αξιωματικός 
που διαπραγματεύτηκε τα όρια της ελληνικής ζώνης κατοχής 
έδωσε, μετά από πιέσεις, άδεια στις ελληνικές δυνάμεις να επι- 
δράμουν 1,5 χιλιόμετρο έξω από τη ζώνη κατοχής σε περίπτω
ση αντιμετώπισης τουρκικής επιδρομής. Η ελληνική διείσδυ
ση θα ήταν για «τακτικούς» και όχι «στρατηγικούς» σκοπούς, 
δηλαδή όχι για μόνιμη κατοχή. Οι Έλληνες θα έπρεπε να επι
στρέφουν στο «σημείο εκκίνησης» μετά την εξουδετέρωση της 
απειλής. Ο Βενιζέλος πίεσε να αυξηθεί το όριο τα 3 χιλιόμετρα 
στα τέλη Οκτωβρίου του 1919.

Σε επίπεδο δόγματος οι Έλληνες επιτελείς, εμπειροπόλεμοι 
των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου διεξήγαν 
«εκκαθαριστικές» και καταδιωκτικές επιθέσεις κατά ελαφρά 
οπλισμένων Τούρκων που είτε επιτίθεντο έφιπποι είτε βρίσκο

νταν οχυρωμένοι σε υψώματα. Οι Τούρκοι στρατιωτικοί μέ
χρι και τις αρχές του 1921 ακολουθούσαν τακτική «κινητής 
άμυνας». Σε λίγες μάχες οι Τούρκοι υποστηρίζονταν από μι
κρό αριθμό πυροβόλων (για παράδειγμα τον Οκτώβριο του 
1920 όταν ο Κεμάλ αποφάσισε λανθασμένα την αντιπαράθεση 
με τον Ελληνικό Στρατό και τελικά ηττήθηκε με βαριές απώ
λειες στο Τσεντίς, νότια της Κιουτάχειας). Οι εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις διεξάγονταν σε περιοχές που δεν ήταν υπό την 
κατοχή του Ελληνικού Στρατού και που οι Τούρκοι απολάμ
βαναν τοπικής αποδοχής.

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ένα 
τακτικό και επιχειρησιακό μέγεθος όπως μια επιδρομή είναι 
δυνατόν να επηρεάζει τη Στρατηγική και τη Διπλωματία. Ο 
Πρωθυπουργός Βενιζέλος έπεισε τους ηγέτες των Συμμάχων 
για την ανάγκη επέκτασης των ορίων των αντεπιθέσεων των 
ελληνικών δυνάμεων. Σε επίπεδο Στρατηγικής οι Έλληνες 
επιτελείς διαπίστωσαν την αλλαγή της φύσης του πολέμου. 
Οι Τούρκοι επέδραμαν και οπισθοχωρούσαν. Οι Έλληνες 
αντεπιτίθεντο και οπισθοχωρούσαν. Μέχρι τότε οι επιχειρή
σεις στη Βόρειο Ελλάδα και την Ευρώπη κατά τον Α’ Παγκό
σμιο Πόλεμο είχαν ένα στατικό χαρακτήρα. Διανοίγονταν χα
ρακώματα και ισχυρές θέσεις Πυροβολικού και οι αντίπαλοι 
διενεργούσαν εκατέρωθεν επιθέσεις με εφ’ όπλου λόγχη και 
βομβαρδισμούς με συνέπεια τις βαριές απώλειες αμφοτέρων. 
«Αντικειμενικός Σκοπός» κατά τον πόλεμο ήταν μια γέφυρα, 
μια πόλη ή ένα οχυρό. Στη Μικρά Ασία το 1919 και το 1920, 
«στόχοι» των ελληνικών δυνάμεων ήταν απλά ταχυκίνητοι 
υπερεθνικιστές ένοπλοι Μουσουλμάνοι, θα μπορούσαμε να 
πιθανολογήσουμε ότι η μη στατική, η ευέλικτη φύση του πο
λέμου, αποτελεί ένα ερμηνευτικό κλειδί στις πολεμικές και δι
πλωματικές εξελίξεις την περίοδο 1919-1922.

Ο Ελληνικός Στρατός δεν μπορούσε να επιβάλλει την 
ισχύ του γιατί ο αντίπαλος ήταν τόσο ανίσχυρος ώστε να μην 
καταφύγει σε μάχη αλλά σε μια ανοργάνωτη ακολουθία επι
δρομών ακόμη και τη νύχτα (ιδιαίτερα το 1919).20 Ο Ανταρ
τοπόλεμος είχε μια ασύμμετρη ισχύ σε διπλωματικό επίπεδο. 
Οι επιδρομές και οι ταραχές - η έλλειψη δηλαδή «σταθερότη

τας και ασφάλειας» στην ελληνική ζώνη κατοχής - έδι
ναν επιχειρήματα σε Ιταλούς και Γάλλους πολιτικούς 
και διπλωμάτες που πίεζαν την Ελλάδα και κρατούσαν 
«ουδέτερη» και κατόπιν φιλοκεμαλική στάση. Οι Βρετα
νοί παρέμεναν επιφυλακτικοί, πιθανόν γιατί είχαν πει- 
σθεί για την πολιτική (και όχι μόνο στρατιωτική) αξία 
του Ανταρτοπόλεμου κατά τον Α’ Παγκόσμιο, όταν ο 
Λώρενς της Αραβίας οργάνωνε με επιτυχία τις τοπικές 
φυλές κατά του Τουρκικού Στρατού.

Εισβολή στη Σμύρνη 
Εκτίμηση Τακτικής Κατάστασης
Οι ελληνικοί πληθυσμοί άρχισαν να κατευθύνονται 

μαζικά προς τις μικρασιατικές ακτές, προς τη Σμύρ
νη και το Τσεσμέ. Ο Αρχιστράτηγος Χατζηανέστης δεν 
ενίσχυσε την άμυνα της πόλης και διαβεβαίωσε με συ
νέντευξη του στην εφημερίδα «Θάρρος» (21 Αυγούστου 
1922) ότι οι Τούρκοι δεν θα εισέρχονταν στην πόλη «ού



τε μετά από δέκα μήνες». Παρόλα αυτά οι υποχωρητικές πορείες 
του Ελληνικού Στρατού κατευθύνονταν κυρίως προς το Τσε- 
ομέ και χρησιμοποιούσαν τη Σμύρνη ως σταθμό.

Στις διπλωματικές αποστολές της πόλης άρχισε να επικρα
τεί η εκτίμηση ότι οι Τούρκοι δεν θα προέβαιναν σε σφαγές. Η 
φημολογούμενη «πειθαρχία» του Τουρκικού Στρατού και οι δι
αβεβαιώσεις Μουσουλμάνων και Νεότουρκων προυχόντων και 
αντιπροσώπων επηρέασαν τη συμμαχική εκτίμηση κατάστα
σης. Πολλοί νέοι Δυτικοί διπλωμάτες που δεν είχαν εμπειρία με 
τις τουρκικές υποθέσεις πίστεψαν τις διαβεβαιώσεις. Μέχρι και 
4 ημέρες πριν από την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, και 
ενώ οι σφοδρές μάχες και οι υποχωρητικοί αγώνες του Ελλη
νικού Στρατού συνεχίζονταν, οι διπλωμάτες στη πόλη παρέμε
ναν αισιόδοξοι για την «επόμενη ημέρα» και τις προθέσεις του 
Κεμάλ που φερόταν να μην επιθυμεί να εισβάλλει στη Σμύρνη 
αλλά να την περικυκλώσει και να πιέσει διπλωματικά τις δυτι
κές κυβερνήσεις.

'Ομως ανώτερα στελέχη του 2ου Γραφείου που διαχειρίζο
νταν τον Τούρκο συνταγματάρχη κατάσκοπο, γνώριζαν από τις 
30 Ιουνίου ότι σε σύσκεψη υπό τον Κεμάλ στην Άγκυρα στις 
11 Μαϊου είχε αποφασισθεί η καταστροφή της Σμύρνης και η 
δολοφονία του Μητροπολίτη Χρύσανθου. Ο Ισμέτ Ινονού Πα
σά φερόταν να έχει δηλώσει: «στις 13 Αυγούστου θα εκδηλω
νόταν επίθεση κατά των Ελλήνων [... | Θα παρακαλέσω το Συμ
βούλιο μετά την κατάληψιν της Σμύρνης να έχη δικαίωμα ο 
Νουρεντίν Πασά πάσαν ενέργειαν κατά των Γκιαούρηδων, να 
σφάξη, να κάψη και να συλλάβη τον Δεσπότη [σ.σ. το Μητρο
πολίτη Χρύσανθο]. Να τον τραβήξουν σαν σκύλον εις τους δρό
μους της Σμύρνης [...] Το Στρατιωτικόν Συμβούλων ομοφώνως 
έδωσεν απόφασιν, μετά την κατάληψιν της Σμύρνης να διάτα
ξη ο Νουρεντίν Πασά τους Τσέτες να βάλουν σφαγή και φωτιά, 
να συλλάβουν αμέσως το Δεσπότην και να τον παραδώσουν». Η 
συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει την εκτίμηση μας σύμφωνα με 
την οποία ο Ελληνικός Στρατός περίμενε μια τουρκική επίθεση 
τον Αύγουστο αλλά δεν ήξερε τον τόπο και την ακριβή ημερο
μηνία εκδήλωσης της. Η αναφορά στη «13η Αυγούστου», μάλ
λον ήταν ανακριβής ή είχε απλά προταθεί στις διαβουλεύσεις 
της τουρκικής ηγεσίας. Ακόμη και ο Κεμάλ δεν θα μπορούσε 
να προγραμματίσει την ημερομηνία επίθεσης «στα μέσα Αυγού
στου» από τις αρχές Μαΐου.

Στη Σμύρνη, στα μέσα Αυγούστου οι πρόσφυγες από τις εγκα- 
ταλειφθείσες περιοχές που συνωστίζονταν στο λιμάνι άκουγαν 
τις συμμαχικές διαβεβαιώσεις για πιθανή επέμβαση και έβλεπαν 
την ανάπτυξη συμμαχικών πολεμικών πλοίων στα ανοιχτά του 
λιμανιού. Συνολικά είχαν συγκεντρωθεί 11 βρετανικά, 5 γαλ
λικά, 2 ιταλικά και 3 αμερικανικά πολεμικά. Σύμφωνα δε με το 
Ρόδά στα λιμάνια της Χίου και της Λέσβου έπλεαν περίπου 50 
ελληνικά εμπορικά και επιβατικά πλοία τα οποία όμως δεν δι
ευκόλυναν την έξοδο των χιλιάδων προσφύγων. Οι καθησυχα- 
στικές διαδόσεις προκάλεσαν την καθυστέρηση της αποχώρη
σης χιλιάδων προσφύγων που τελικά χάθηκαν στη φωτιά της 
Σμύρνης. Κάποιοι διπλωμάτες όπως ο Ιταλός Κόμης Senni δεν 
είχαν κατανοήσει καθόλου τη σημασία κατάληψης της πόλης 
από τους Τούρκους και ασχολήθηκαν με τις προετοιμασίες τυ
πικού «πρωτοκόλλου παράδοσης» προς τον Νουρεντίν Πασά ο

οποίος, όταν δέχθηκε του ξένους διπλωμάτες αρνήθηκε να 
παραλάβει την πράξη παράδοσης δηλώνοντας ότι «το ξίφος 
του, του το είχε δώσει η πόλη και δεν είχε ανάγκη από μια 
τέτοια μεταβίβαση». Η άστοχη εκτίμηση κατάστασης από 
την πλευρά των συμμαχικών προξενικών αρχών συνέβαλ
λε στη θανάσιμη διακινδύνευση χιλιάδων Ελλήνων και Αρ
μενίων προσφύγων.

Με τη σειρά του ο Ύπατος Αρμοστής Αριστείδης Στεργι- 
άδης που έδωσε οδηγίες στους υπαλλήλους της Αρμοστείας 
για άμεση μεταφορά των δημόσιων αρχείων, επικοινώνησε 
με τη βρετανική αποστολή στην πόλη. Δήλωσε ότι θα ήθε
λε να παραμείνει λίγο ακόμη, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκέ
νωση και ζήτησε την παραμονή ενός βρετανικού σκάφους 
στην περιοχή για να τον παραλάβει στο τέλος. Το βρετανικό 
θωρηκτό «Iron Duke» παρέμεινε έξω από τη Σμύρνη.

Στη Σμύρνη η ανθρωπιστική καταστροφή με τους 'Ελ
ληνες πρόσφυγες εντεινόταν. Οι πρώτοι Τούρκοι Τσέτες ιπ
πείς που μπήκαν στην πόλη το Σάββατο 27/9 Σεπτεμβρίου 
κατά τις 11 πμ άρχισαν να φωνάζουν προς τους κατοίκους 
«Μη φοβάστε». Όμως οι ίδιοι σχηματισμοί περίπου μιάμιση 
ώρα αργότερα διέπρατταν φόνους και βιασμούς. Οι Τούρκοι 
ήδη είχαν συγκροτήσει για εκκαθαριστικές ενέργειες και 
μαζικές εκτελέσεις αμάχων σε περιοχές έξω από τη Σμύρ
νη, τα «Συντάγματα Επανόρθωσης» υπό τον Τοπάλ Οσμάν. 
Σημειώνεται ότι οι πρώτοι Τούρκοι χωροφύλακες που προ
ωθήθηκαν στη Θράκη στα τέλη του 1922 ανήκαν στους συ
γκεκριμένους σχηματισμούς.

Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών 
Μπαλτατζής έδωσε οδηγίες να περάσουν πληροφορίες Ελ
λήνων μυστικών πρακτόρων στην Κωνσταντινούπολη στη 
βρετανική κυβέρνηση. Ο υπουργός δεν ήταν απόλυτα σί
γουρος για την αξιοπιστία των πληροφοριών. Σύμφωνα με 
τους μυστικούς πράκτορες η τουρκική κυβέρνηση της Πό
λης βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη γαλλική διπλωμα
τική αποστολή. Κύρια πρόθεση των Τούρκων ήταν να δη
μιουργήσουν μια αφορμή για τη σχεδιαζόμενη κατοχή της 
Θράκης. Σε περίπτωση «ταραχών» [σ.σ. που θα προκαλού- 
νταν από τις εκεί μυστικές τουρκικές οργανώσεις] θα απο- 
στέλλονταν στην Ανδριανούπολη αρχικά γαλλικές δυνάμεις 
για την περιφρούρηση της τάξης και κυρίως για τη φύλαξη 
των σιδηροδρομικών γραμμών. Οι Γάλλοι θα προχωρούσαν 
στην εγκαθίδρυση ενός είδους προτεκτοράτου στη Θράκη 
και θα προωθούσαν την τουρκική πολιτική και στρατιωτι
κή παρουσία στην περιοχή. Παράλληλα με τις επαφές με το 
Παρίσι οι Τούρκοι συζητούσαν και με το Βούλγαρο πρωθυ
πουργό και την ιταλική κυβέρνηση. Η Βουλγαρία ενδιαφε
ρόταν για έξοδο στο Αιγαίο. Ο Βούλγαρος Στρατηγός Savoff 
είχε επιστρέφει προ δεκαπενθημέρου από την Άγκυρα ενώ 
Τούρκοι κεμαλικοί αξιωματούχοι (οι Faik Baktiar Bey και 
Galib Baktiar Bey) βρίσκονταν στη Βουλγαρία με σκοπό να 
εφαρμόσουν τους μυστικούς όρους της υπογραφείσας βουλ- 
γαροτουρκικής συμφωνίας και την οργάνωση εξέγερσης κα
τά των Ελλήνων στη Θράκη.

Επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών και η 00&50 πληρο- 
φορήθηκαν έγκαιρα τις διαταγές που είχε εκδώσει ο Κεμάλ
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στα Σώματα Στρατού. Οι διοικητές και οι υφιστάμενοι τους θα 
έπρεπε να θέτουν υπό αυστηρό περιορισμό Χριστιανούς αυτό- 
χθονες της Ανατολίας γιατί, σύμφωνα με κεμαλικούς αξιωμα- 
τούχους, η Άγκυρα σκεφτόταν να δικάσει τους αμάχους με την 
κατηγορία της προδοσίας. Οι Έλληνες πρόσφυγες που παρέμε
ναν στη Μικρά Ασία μετά την αποχώρηση των ελληνικών δυ
νάμεων, περίμεναν να απεγκλωβιστούν από τον Ερυθρό Σταυ
ρό και κάποιες αμερικανικές ναυτικές μονάδες που βρίσκονταν 
στην περιοχή. Οι πρόσφυγες ανέλαβαν λειτουργίες αυτοπρο
στασίας. Οι γυναίκες έσκιζαν τα ρούχα τους, έκαιγαν τα φρύ
δια και τα βλέφαρα τους και έβαζαν λάσπη η ιώδιο στο πρόσω
πο τους προκειμένου να φαίνονται εξαθλιωμένες και άσχημες 
και να αποφύγουν έτσι το βιασμό και την απαγωγή από Τούρ
κους στρατιώτες και άτακτους. Επίσης στα καραβάνια από γυ
ναικόπαιδα κρύβονταν άνδρες που ήταν ντυμένοι με γυναικεία 
ρούχα. Οι Τούρκοι διαχώριζαν άνδρες - γυναίκες και οδηγού
σαν τους πρώτους σε τάγματα καταναγκαστικής εργασίας. Στη 
Σμύρνη στελέχη από τα προξενεία της Ιταλίας και της Γαλλί
ας διένειμαν πλαστά πιστοποιητικά σε πρόσφυγες που ανέφε
ραν ότι ήταν Καθολικοί και όχι Ορθόδοξοι. Πολλοί Τούρκοι 
όμως δεν αποδέχονταν τα έγγραφα και αναζητούσαν ακόμη και 
με φωτογραφίες Έλληνες πολίτες χωριών και προαστίων της 
Σμύρνης.

Οι δυνάμεις του Κεμάλ είχαν στην κατοχή τους για πέ
ντε ημέρες τη Σμύρνη και μετά προχώρησαν στην πυρπόληση 
της, στις 13 Σεπτεμβρίου εκμεταλλευόμενες και το δυνατό άνε
μο που έπνεε σε αντίθεση κατεύθυνση από την τουρκική συ
νοικία. Κατά τις δραματικές ώρες εκκένωσης της Σμύρνης και 
πυρπόλησης της το αμερικανικό προξενείο και ανθρωπιστικές 
οργανώσεις προσπάθησαν να διασώσουν Έλληνες και Αρμενί
ους. Οι Αμερικανοί παρακολουθούσανε τις εξελίξεις από αναφο
ρές ομοεθνών τους που υπηρετούσαν ως γιατροί και ως νοση
λευτικό προσωπικό ή ήταν επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι 
καθώς και από τις μαρτυρίες του μικρού αποσπάσματος Πε
ζοναυτών της διπλωματικής αποστολής. Οι Αμερικανοί πολί
τες κυκλοφορούσαν στην πόλη με κίνδυνο της ασφάλειας τους 
παρά τις διαβεβαιώσεις της τουρκικής πλευράς και την φιλο- 
τουρκική προπαγανδιστική υποστήριξη πολλών Ιταλών και

Γάλλων, Αμερικανοί είδαν Τούρκους της Σμύρνης να πληρο
φορούν τους ενόπλους ομοεθνείς τους για κτίρια-στόχους για 
λαφυραγώγηση. Ο Πρόξενος Horton διαπίστωσε ότι οι Τούρ
κοι οργάνωσαν την πυρπόληση της πόλης από τον αρμενι
κό τομέα της πόλης. Τα τουρκικά αποσπάσματα απέκλεισαν 
την πρόσβαση στον τομέα και μετέφεραν βυτία με πετρέλαιο. 
Επίσης Τούρκοι «άτακτοι» τοποθέτησαν αυτοσχέδιες βόμβες 
προκειμένου να ενισχύσουν την καταστροφή της πυρκαγιάς.

Για τρεις ημέρες μετά την πυρκαγιά εκπρόσωποι της αμε
ρικανικής ΧΑΝ (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων) αποπει- 
ράθηκαν να μεταφέρουν τρόφιμα και εφόδια σε πρόσφυγες 
που είχαν καταφύγει έξω από τη Σμύρνη, κοντά στο προά
στιο Μπουρνόβα. Στην Πούντα, βόρεια συνοικία της Σμύρ
νης, μια διασυμμαχική δύναμη Πεζοναυτών είχε δημιουργή
σει ένα υποτυπώδες στρατόπεδο προσφύγων που προσέφερε 
στοιχειώδη ασφάλεια από τους Τούρκους. Όμως οι τουρκικές 
στρατιωτικές αρχές απαίτησαν να αναλάβουν τη διανομή της 
βοήθειας και κατά συνέπεια την παρακολούθηση / αναγνώρι
ση των προσφύγων. Το μεγαλύτερο μέρος των εφοδίων αν
θρωπιστικής βοήθειας κατακρατήθηκε από τους Τούρκους. 
Σταδιακά οι πρόσφυγες μεταφέρονταν σε συμμαχικά πλοία 
αφού τους είχαν ελέγξει Τούρκοι αξιωματικοί

Παρά την απροθυμία και αντίδραση πληρωμάτων συμμαχι
κών πλοίων που δεν δέχονταν πρόσφυγες, κάθε ημέρα διέφευ
γαν περίπου 10.000 πρόσφυγες προς την Ελλάδα. Στις 11 Σε
πτεμβρίου επιβιβάσθηκαν 15.000 άμαχοι και τις δυο επόμενες 
ημέρες 43.000. Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 180.000 πρόσφυ
γες είχαν μεταφερθεί με κάθε μέσο σε ελληνικά νησιά. Μέχρι 
τα τέλη Σεπτεμβρίου ο συνολικός αριθμός διασωθέντων προ
σφύγων έφθασε τους 250.000 χιλιάδες. Τουλάχιστον στην πε
ριφέρεια Σμύρνης διέμεναν μέχρι τότε περίπου 600.000 Έ λ 
ληνες ενώ το ελληνικό στοιχείο στη Μικρά Ασία ανερχόταν 
στο 1,5 εκατομμύριο.

Στην Σμύρνη, την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1922 
διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, εγκλή
ματα πολέμου και γενοκτονία από τις τουρκικές δυνάμεις 
κατοχής. Σε επιχειρησιακό επίπεδο διάσωσης προσφύγων 
βαρύτατες ευθύνες έφεραν ο Αρμοστής Στεργιάδης και ο Αρ
χιστράτηγος Χατζηανέστης που δεν προετοίμασαν σχέδιο 
υπεράσπισης και σταδιακής διάσωσης των πληθυσμών που 
είχαν καταφύγει στα περίχωρα της Σμύρνης. Με την κατάρ
ρευση του μετώπου οι ελληνικές δυνάμεις συνόδευαν προ- 
σφυγικά κύματα όπου ήταν δυνατόν αλλά δεν εκπονήθηκε 
οργανωμένη επιχείρηση άμυνας της πόλης και άμεσης με
ταφοράς από τη Μικρά Ασία όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
προσφύγων. Σε στρατηγικό - διπλωματικό επίπεδο ανάλυσης 
ευθύνες για την έκταση της καταστροφής φέρουν και οι κυ
βερνήσεις της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας λόγω μη 
έγκαιρης προειδοποίησης, επέμβασης και μη αξιόπιστης δι
πλωματικής πίεσης προς τον Κεμάλ. Η Άγκυρα είχε συνειδη
τοποιήσει τη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της και την 
αδυναμία των Συμμάχων να αποτρέψουν την καταστροφή 
της Σμύρνης.

Σε επίπεδο επιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουμε τη 
σημασία των επιχειρησιακών παραγόντων που ενέτειναν την



ανθρωπιστική τραγωδία στη Σμύρνη και τα προβλήματα που 
θα αντιμετώπιζε μια πιθανή επέμβαση την τελευταία στιγμή. Η 
ανάπτυξη συμμαχικών δυνάμεων με αποτρεπτικά σκοπό έπρεπε 
να λάβει χώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την είσοδο 
των Τούρκων στην πόλη. Οι κατ’ ανάγκην ενισχυμένες συμμα
χικές δυνάμεις θα έπρεπε να υποδεχθούν τις μονάδες του Ελλη
νικού Στρατού που υποχωρούσαν και να δημιουργήσουν μαζί 
τους μια αμυντική γραμμή που θα τους στοίχιζε όμως διπλωμα
τικά και οικονομικά οφέλη από την Άγκυρα εφόσον οι Δυτικοί 
θα έχαναν την «ουδετερότητα» τους. Σε μια τέτοια περίπτωση 
επιβαλλόταν η μεταφορά δυνάμεων Πυροβολικού, ενέργεια που 
δεν μπορούσε να γίνει άμεσα. Επισημαίνεται όμως ότι οι Τούρ
κοι, μέλη μυστικών οργανώσεων, εντός της Σμύρνης θα στρέ
φονταν κατά του εσπευσμένου ελληνικού - συμμαχικού σχεδί
ου άμυνας.

Όταν δε θα εισέβαλλαν οι Τούρκοι στην πόλη η τελευταίας 
στιγμής συμμαχική επέμβαση θα αντιμετώπιζε περισσότερες 
επιχειρησιακές δυσχέρειες. Οι Τούρκοι επιχειρούσαν με Ιππικό 
και Πεζικό μικρών ομάδων σε μικρούς δρόμους και συνοικίες, 
ενώ οι Σύμμαχοι, απομονωμένοι ουσιαστικά στα ανοιχτά του λι
μανιού της Σμύρνης διέθεταν ναυτικά πυροβόλα μεγάλης ισχύ
ος. ' Ενας ναυτικός βομβαρδισμός δεν θα μπορούσε να αποτρέψει 
τις τουρκικές δυνάμεις που ήδη βρίσκονταν στην πόλη. Από τα 
πυρά θα καταστρέφονταν σπίτια και θα σκοτώνονταν πολλοί 
πρόσφυγες που βρίσκονταν στο λιμάνι και στις συνοικίες της 
πόλης. Εξάλλου, οι Σύμμαχοι, ακόμη και εάν πραγματοποιού
σαν επιχείρηση απόβασης - διάσωσης τις ώρες της σφαγής δεν 
θα μπορούσαν να προστατέψουν τους Έλληνες και τους Αρμέ
νιους αλλά θα εμπλέκονταν σε Αστικό Πόλεμο εναντίον Τούρ
κων που γνώριζαν την πόλη. Οι πρόσφυγες θα βρίσκονταν στη 
μέση της γραμμής πυράς ενώ οι Τούρκοι θα στρέφονταν κατά 
των ολιγάριθμων στρατιωτικών αποσπασμάτων με διπλωμάτες 
και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσπαθούσανε να 
φυγαδεύσουν τους πρόσφυγες από το λιμάνι και τα προάστια 
της Σμύρνης.

Οι δυσχέρειες της επέμβασης που προκαλούνται από την 
άμεση αντίδραση του εχθρού κατά των αμάχων και των ειρη
νευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών οργανώσεων επιση- 
μάνθηκαν και κατά τον πόλεμο στη Βοσνία (1992-1995). Οι 
επικεφαλείς του ΟΗΕ στο Σαράγιεβο προσπαθούσαν να περιορί
σουν τις αεροπορικές επιθέσεις κατά των Σέρβων που διέπρατ- 
ταν εγκλήματα πολέμου γιατί οι επιθέσεις δεν θα είχαν άμεσο 
θετικό αποτέλεσμα για τους αμάχους και δεν θα σταματούσαν 
τις θηριωδίες και γιατί η σέρβική πλευρά θα στρεφόταν και κα
τά το ΟΗΕ που προσπαθούσε να παράσχει κάθε δυνατή βοή
θεια με απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταφορά τροφίμων και 
ιατροφαρμακευτικού υλικού. Παρόλα αυτά η μη αντίδραση σε 
εγκλήματα πολέμου σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε στην περίπτωση της σφαγής 
της Σμύρνης, ούτε στον πόλεμο της Βοσνίας. Στην περίπτωση 
της Σμύρνης οι υπάρχουσες στρατηγικές και επιχειρησιακές 
πληροφορίες (π.χ. οι γνωστές οργανωμένες διώξεις και σφαγές 
που υποκινήθηκαν από τους Εθνικιστές και τους Νεότουρκους 
από χρόνια) καταδείκνυαν ότι ο Κεμάλ είχε αποφασίσει τη μα
ζική εκδίωξη των χριστιανικών πληθυσμών από την Ανατο-

λία. Οι υπάρχουσες πληροφορίες παρερμηνεύθηκαν και δεν 
μετουσιώθηκαν σε επιχειρησιακή απόφαση από την Αρμο
στεία Σμύρνης και τις δυτικές διπλωματικές αποστολές.

Κατά τις δραματικές ημέρες εκκένωσης της Μικρός Ασί
ας, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ανέλαβαν τον επιλεκτι
κό βομβαρδισμό ακτών, επαρχιακών οδικών αρτηριών και 
των εκεί συγκεντρωθέντων τουρκικών δυνάμεων Πεζικού 
και Ιππικού, προκειμένου να καθυστερήσουν την τουρκι
κή επέλαση προς το λιμάνι του Τσεσμέ. Τα θωρηκτά «Κιλ
κίς» και «Λήμνος», τα καταδρομικά «Έλλη» και «Νίκη» και 
το αντιτορπιλικό «Ασπίδα», διατηρώντας διαρκή ασύρματη 
επικοινωνία μεταξύ τους, πλησίαζαν στις ακτές με σκοπό τη 
διάσωση προσφύγων και στρατιωτικών σχηματισμών.

Ταυτόχρονα οι επιτελείς του Ναυτικού πληροφορού
νταν για τις τουρκικές κινήσεις και τα εγκλήματα κατά 
αμάχων από τους πρόσφυγες, τους στρατιωτικούς και από 
το τηλεφωνικό δίκτυο Νέας Εφέσσου - Σμύρνης. Προτού 
διαφύγει στην Ελλάδα, ο Έλληνας διευθυντής του τηλε
φωνικού σταθμού Νέας Εφέσσου συνέδεσε το δίκτυο με 
το τηλεφωνικό δίκτυο Σάμου (επρόκειτο για υποθαλάσσιο 
καλώδιο) και έτσι οι Έλληνες άκουγαν όλες τις τουρκικές 
συνδιαλέξεις Ν. Εφέσου - Σμύρνης, που αποκάλυψαν τα 
τουρκικά στρατιωτικά σχέδια και τις απώλειες των Τούρ
κων από τους επάκτιους βομβαρδισμούς του Ελληνικού 
Ναυτικού. Μετά τους βομβαρδισμούς φυλακίων και πυ
ροβολαρχιών στα Βούρλα, Έλληνες πρόσφυγες επιβεβαί
ωσαν στους επιτελείς του Ναυτικού τα επιτυχή πλήγματα 
των ναυτικών πυροβόλων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
οι ισχυροί προβολείς των πολεμικών σκαφών αποκάλυπταν 
τις τουρκικές δυνάμεις Ιππικού και Πυροβολικού που πλη
σίαζαν στη χερσόνησο της Ερυθραίας. Οι βομβαρδισμοί κο
ντά στα Βούρλα έπληξαν και φάλαγγες ιππέων που παρα
τηρούσαν τα ελληνικά σκάφη. Για παράδειγμα το πρωί της 
30ής Ιουνίου φάλαγγα περίπου 200 Τσετών προωθείτο σε 
επαρχιακή οδική αρτηρία όπου οι επικεφαλείς της ομάδας 
του εβλήθησαν από πυροβόλο των 47 χλστ. του καταδρομι
κού «Έλλη». Η βολή προκάλεσε απώλειες και πανικό στους 
ιππείς που διασκορπίστηκαν. Όπως αναφέρει ο Υποπλοίαρ
χος Κοντογιάννης που υπηρετούσε στην «Έλλη», οι Τούρ
κοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα άλογα τους για να μην 
δίνουν μεγαλύτερο στόχο στις διόπτρες του πλοίου.

Εκτιμούμε ότι ο επάκτιος βομβαρδισμός εντοπισθέντων 
δυνάμεων Πεζικού και Ιππικού στην ύπαιθρο συνέβαλε 
σε τακτικό επίπεδο στη διάσωση στρατευμάτων και προ
σφύγων. Η άγνωστη στη βιβλιογραφία για το Μικρασιατι
κό Πόλεμο επιτυχία υποκλοπής των τουρκικών τηλεφω
νικών συνδιαλέξεων, βοήθησε τους Έλληνες επιτελείς να 
σχηματίσουν μια περισσότερο επιχειρησιακή εικόνα για το 
«τι συνέβαινε» και πώς συμπεριφερόταν και αναπτυσσόταν 
το τουρκικό στράτευμα στις ακτές της Μικράς Ασίας. Δεν 
γνωρίζουμε εάν και πότε οι Τούρκοι διαπίστωσαν ότι οι τη
λεφωνικές επικοινωνίες Ν. Εφέσου - Σμύρνης υποκλέπτο
νταν από την ελληνική πλευρά. ]

* από το βιβλίο «Μυστικές Επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία»

Εκδόσεις: Επικοινωνίες Α.Ε., 2005
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Γράφει ο Αναστάσιος Α. Νικάς
Μέλος-Εθελοντής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Επισκήνιον”

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

έστι δέ Άχαρνα'ι δήμος ούτοι θεών Απόλλωνα τιμώσιν Αγυιέα καί Ήρακλέα. καί Αθήνας βωμός έστιν Υγείας τήν δ ’ 
'Ιππίαν Αθήναν όνομάζουσι καί Διόνυσον Μελπόμενον καί Κισσόν τόν αύτόν θεόν, τόν κισσόν τό φυτόν ένταΰθα πρώτον 

φανήναι λέγοντες. [[s:Attik0| Παυσανίας Ελλάδος περιήγησις Βιβλίο Α' 31,6

προέλευση της ονομασίας Μενίδι (Αχαρνές) έχει δύο 
εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή ορίζεται στο πρώτο έτος 

του Πελλοπονησιακού πολέμου, κατά το οποίο ο βασιλι
άς της Σπάρτης Αρχίδαμος κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρω
τικά τις Αχαρνές. Τότε κάποιος κωμικός της αρχαιότητας, 
του οποίου το όνομα δεν σώζεται, είπε σατυρικά «Ουκ έστιν 
ήδη αχάρνα αλλά μαινίδιον» το οποίο ερμηνεύεται ως έξης: 
«Δεν είναι πια λαβράκι αλλά αθερίνα». Η δεύτερη εκδοχή 
ισχυρίζεται ότι η ονομασία Μαινίδι (και όχι Μενίδι) προήλ
θε από μία φράση του Περικλή, κατά τη διάρκεια της Σπαρ
τιατικής εισβολής, (Κατόπιν παραινέσεων των Αχαρνέων 
να εξέλθει των τειχών και να πολεμήσει τους Σπαρτιάτες.) 
«Δεν θα υπολογίσω μία μαινίδα», δηλαδή ένα μικρό ψάρι. 
Με την πάροδο των ετών η γλώσσα εξελίσσεται, κατ’αυτόν 
τον τρόπο από τη λέξη ΜΑΙΝΙΔΑ προήλθε η λέξη ΜΑΙΝΙΔΙ- 
ΟΝ, η οποία στη συνέχεια απλοποιήθηκε δίνο- 
ντάς μας τη σημερινή γραφή "ΜΕΝΙΔΙ”.

ΤΥΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ 
Ο Τύμβος του Σοφοκλή βρίσκεται βόρεια των 

Αχαρνών πλησίον της πλατείας Βαρυμπόμπης

στη θέση Μεγάλη Βρύση ή Παναγίτσα. Βιβλιογραφικά 
είναι γνωστός ως τύμβος της Καμβέζας, ανασκάφηκε το 
1888 επί Γεωργίου Β’ από το διευθυντή των Βασιλικών 
Κτημάτων Τατοϊου L.Muenter και κηρύχθηκε πρόσφα
τα αρχαιολογικός χώρος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο. Ο τύμβος έχει διάμετρο 40 m και ύψος 13 m. 
Σώζεται τμήμα λίθινου τοίχου ο οποίος αποτελούσε τον 
ταφικό περίβολο. Εντός του ταφικού περιβόλου ανακα
λύφθηκαν 3 λίθινες σαρκοφάγοι, διότι αποτελεί τον οικο
γενειακό τάφο του Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής, δημότης του 
αρχαίου Κολωνού (σύγχρονο Καματερό) καταγόταν από 
τη Δεκέλεια και διέθετε κτήματα στην περιοχή! Βάση της 
μαρτυρίας του ανώνυμου βιογράφου του ο ποιητής απε- 
βίωσε το 406 π.χ. , επί Καλλίου άρχοντος κατά τη διάρ
κεια του Πελλοπονησιακού Πολέμου. Κατόπιν παράκλη

σης των Αθηναίων, χορηγήθηκε άδεια από το 
Λύσανδρο, (Το φρούριο της Δεκέλειας τελού
σε υπό την κατοχή των Λακεδαιμονίων) να 
ταφεί στον οικογενειακό του τάφο ο οποίος, 
απείχε 11 στάδια από το τείχος του φρουρί
ου Δεκέλειας.
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ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΛΦ( )Σ 
Αποτελεί τον επιβλητικότερο και καλύ

τερα διατηρημένο μυκηναϊκό θολωτό τά
φο της Αττικής. Ανακαλύφθηκε το 1879 
από το γερμανικό αρχαιολογικό Ινστιτού
το (Κατόπιν χορήγησης άδειας από το ελ
ληνικό κράτος, το οποίο αδυνατούσε να 
διενεργήσει ανασκαφές λόγω οικονομι
κής δυσπραγίας) στην πλαγιά τεχνητού 
λόφου. Ο τάφος χρονολογείται στον 14ο με 13ο αι. π.χ. 
, είναι υπόγειος, αποχελείχαι από το διάδρομο που οδη
γεί στον τάφο, το στόμιο και το θάλαμο. Είναι κτισμένος 
από λίθους τοποθετημένους σε πλακοειδή διάταξη, ελλεί
ψει συγκολλητικής ύλης και έχει σχήμα τύπου κυψέλης. 
Πάνω από το υπέρθυρο, σε αντίθεση με άλλους θολωτούς 
τάφους, αντικαταστάθηκε το ανακουφιστικό τρίγωνο 
από τέσσερις ακατέργαστους ογκόλιθους σε παράλληλη 
διάταξη. Πρόκειται για τον τάφο προσώπου υψηλής κοι
νωνικής θέσης , γεγονός το οποίο πιστοποιείται αφ’ ενός 
από το είδος της κατασκευής και αφετέρου από τα πολυ
άριθμα κοσμήματα αρίστης καλλιτεχνικής ποιότητας και 
αντικείμενα υψηλής αξίας! Ορισμένα εκ των κυρτότερων 
ευρημάτων της ανασκαφής αποτελούν η ελεφάντινη λύ
ρα (Η αρχαιότερη στον κόσμο!) η οποία έφερε πιθανότατα 
7 ή 8 χορδές, η ελεφάντινη κυλινδρική πυξίδα (κοσμημα
τοθήκη) διακοσμημένη με ανάγλυφους κριούς, καθώς και 
ο κεραμικός οξυπύθμενος κεραμικός αμφορέας με κρασί 
προερχόμενος από τη Χαναάν της Παλαιστίνης (Γεγονός 
το οποίο οφείλεται στην άνθιση του εμπορίου). Τα ευρή
ματα του θολωτού τάφου, λόγω ανεκτίμητης αρχαιολο

γικής αξίας, φυλάσσονται στην αίθουσα 
3 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσεί
ου Αθηνών . Να σημειωθεί ότι αρκετά αρ
χαιολογικά ευρήματα από τις Αχαρνές , 
δε γνωρίζουμε πώς, κατέληξαν σε αρχαιο
λογικές συλλογές μουσείων του εξωτερι
κού.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡί) ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αρχές του 2007 ανακαλύφθηκε επί της 

οδού Αρχαίου Θεάτρου 21 (πρώην Σαλαμίνος) τμήμα του 
Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, το οποίο χρονολογείται τον 
4ο αι. π.χ. Η Αρχαιολογική Κοινότητα το αναζητούσε 
200 χρόνια! Από το φθινόπωρο του 2010 δραστηριοποι
είται στις Αχαρνές μία κίνηση πολιτών , το Επισκήνιον 
(www.episkinion.org), με σκοπό την προστασία, ανάδειξη 
και προβολή του εν λόγω θεάτρου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του θεάτρου ,η ορχήστρα και η 
σκηνή βρίσκονται κάτω από το οδόστρωμα. Το θέατρο 
φέρει Δ-ΒΔ προσανατολισμό. Παλαιότερα ανακαλύφθη
καν 2 επιγραφές οι οποίες χρονολογούνται στο β' μισό 
του 4ου αι. π.χ., μία αναθηματική (Η οποία αναφέρει τα 
έσοδα από τη μίσθωση του θεάτρου για παραστάσεις και 
βρέθηκε πλησίον του λόφου των Αγίων Σαράντα Μαρτύ
ρων) καθώς και μία στήλη με 2 τιμητικά ψηφίσματα (Η 
οποία ανακαλύφθηκε σε β’ χρήση κατά τη διενέργεια σω
στικής ανασκαφής ρωμαϊκού λουτρού, στην οδό Λιοσί
ων από τη Β’ ΕΚΠΑ σε απόσταση 150 μέτρων από το θέα
τρο). Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως μία ολόκληρη 
κερκίδα πλάτους 5 μέτρων στο δυτικό της τμήμα και 22 
μέτρων στο ανατολικό, με 11 σειρές ασβεστολιθικών λί
θων σε ημικυκλική διάταξη οι οποίες χωρίζονται μεταξύ 
τους με επικλινή επίπεδα. Το επιθέατρο ήταν πιθανότα
τα ξύλινο. Η ορχήστρα είναι πεταλόσχημη με διάμετρο 
13,5 μέτρα. Η χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζε
ται στους 1.700 με 2.000 θεατές χωρίς να συμπεριληφθεί 
το επιθέατρο. Το προαναφερθέν μνημείο έχει καλυφθεί 
προσωρινά με άμμο και ύφασμα, λόγω της τρωτότητας 
την οποία παρουσιάζουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα 
στα καιρικά φαινόμενα. Στις 10 Μαϊου 2012 κυκλοφό
ρησε το υπ'αριθ. 143/30-4-2012 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσι
εύεται η ΚΥΑ της κήρυξης απαλλοτρίωσης των υπολοί
πων οικοπέδων, στα οποία εκτείνεται το Αρχαίο Θέατρο 
Αχαρνών. Η πλήρης αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία. Δύο αρχαία 
θέατρα στον ελλαδικό χώρο εντοπίστηκαν εντός οικιστι
κής ζώνης, των Αχαρνών και της Λάρισας! ]

[  1 0 3  ]  Α / Α

http://www.episkinion.org


βιβλία
Επιμέλεια: Υ/Α Κων. Γ. Κούρος

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
312-1500
TOY DAVID NICHOLAS 
ΕΚΑ.: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 13, ΠΛΑΚΑ, ΤΗΛ. 
210-3221335, w w w .nxiet.gr

ρόκειται για μια περιεκτική 
επισκόπηση της μεσαιωνικής Ευρώπης. Θρησκευτική 
και κοσμική ζωή, λαϊκός πολιτισμός, παιδεία, οικογένεια: 
τα θέματα που απασχολούν τον συγγραφέα εκτός 
φυσικά από τις πολιτικές ιδέες και τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης της μεσαιωνικής Ευρώπης σε όλα τα 
επίπεδα. Ενώ τα περισσότερα εγχειρίδια μεσαιωνικής 
ιστορίας εστιάζονται στα πολιτισμικά στοιχεία που 
πηγάζουν από την Εκκλησία, εδώ τα πράγματα 
εξισορροπούνται αφού εξετάζεται η κοσμική ζωή αλλά 
και ο λαϊκός πολιτισμός τόσο του πρώιμου όσο και του 
ύστερου μεσαίωνα. Υπάρχει επίσης εκτενής αναφορά 
στους ισχυρούς γείτονες, το Βυζάντιο και το Ισλάμ, που 
άσκησαν σημαντική επιρροή στη Δύση.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΚ
1943: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ MAXH 
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ  
TOY MARK HEALY, ΕΚΔ.: 
ΓΚΟΒΟΣΊΉΣ,
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 73, 106 
81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-38.15.433, w w w .govostis.gr

Το καλοκαίρι του 1943 ο Γερμα
νικός Στρατός προετοιμαζόταν 
για τη διεξαγωγή της Επιχείρησης 

CITADEL, τη μεγάλη επίθεση εναντίον της εξέχου- 
σας του Κουρσκ. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να θέσουν 
τη Σοβιετική Ένωση εκτός πολέμου. Από την πλευ
ρά τους, οι Ρώσοι αξιοποίησαν το χρονικό διάστημα 
έως την έναρξη της γερμανικής επίθεσης και μετέτρε
ψαν την εξέχουσα του Κουρσκ σε ένα τεράστιο οχυρό. 
Στην καθοριστική σύγκρουση που ακολούθησε οι Ρώ
σοι εξουθένωσαν τον εχθρό με την αμυντική δραστηρι- 
ότητά τους, και κατέστρεψαν τα τεθωρακισμένα του. 
Είναι αλήθεια άτι οι Σοβιετικοί υπέπεσαν σε σφάλματα 
κατά τη διάρκεια της μάχης. Παρά ταϋτα, ο Κόκκινος 
Στρατός αφομοίωνε γνώσεις σε πολύ σύντομο χρονικό δι
άστημα. Το σημαντικότερο κέρδος που είχε η Σοβιετική

Ένωση από τη νίκη της επί των Γερμανών στο Κουρσκ 
ήταν το γεγονός ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία των κι
νήσεων σε επίπεδο στρατηγικής. Από τα τέλη Ιουλίου 
του 1943, όταν οι Σοβιετικοί άρχισαν να ανακτούν με τις 
αντεπιθέσεις τους τα περιορισμένα εδάφη που είχε κατα
φέρει να καταλάβει η Βέρμαχτ εντός της εξέχουσας του 
Κουρσκ, η προέλαση του Κόκκινου Στρατού ήταν συ
νεχής και τερματίστηκε μόνον όταν η Κόκκινη Σημαία 
υψώθηκε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Βερολίνο, το 
Μάιο του 1945.

Η MAXI! ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ
TOY WILLIAM MARTIN  
ΕΚΔ.: ΓΚΟΒΟΣΊΉΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΙΙΗΓΗΣ 73,
106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-38.15.433, 
w w w .govostis.gr

τις 21 Φεβρουάριου του 1916 ο 
Γερμανός Στρατηγός Erich von 

Falkenhayn εξαπέλυσε τη σφοδρότα
τη επίθεσή του εναντίον του Βερντέν, οχυρής πόλης της 
Γαλλίας, αποσκοπώντας στην εξολόθρευση του Γαλλικού 
Στρατού. Ο Falkenhayn ήταν βέβαιος άτι η συμβολική 
αξία του Βερντέν ήταν τέτοια, που οι Γάλλοι «θα αναγκά
ζονταν να ρίξουν στη μάχη κάθε διαθέσιμο άνδρα». Ή ταν 
εξίσου βέβαιος ότι «σε αυτήν την περίπτωση, ο Γαλλικός 
Στρατός θα στερούνταν το αίμα του, τις ζωτικές δυνάμεις 
του». Οι πολυάριθμες γερμανικές πυροβολαρχίες θα σφυ- 
ροκοπούσαν τα γαλλικά στρατεύματα εντός των χαρακω
μάτων και των υπόγειων οχυρών τους. Όμως, οι Γάλλοι 
αντιστάθηκαν με εξαιρετική γενναιότητα και αποφασιστι
κότητα, και η μάχη του Βερντέν κατέστη με την πάροδο 
του χρόνου ένας αιματηρός πόλεμος φθοράς. Η παρούσα 
συγγραφική μελέτη περιγράφει τις ολέθριες επιπτώσεις 
της κρίσιμης αυτής μάχης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

ΜΗΤΕΡΑ ΤΙΓΡΗ
ΤΗΣ AMY CHUA  
ΕΚΔ.: ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΙΙΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΙΉΑ.-.210-281 
6134,
(www.peopleneedtoknow.gr)

Το βιβλίο της Amy Chua Μητέρα 
Τίγρη, είναι μια συγκλονιστική 
ματιά στο πιο σύγχρονο είδος πολέ

μου: την καθημερινή μάχη που δίνει 
κάθε μητέρα για την ανατροφή των παιδιών της, 24 ώρες 
το εικοσιτετράωρο, εφτά μέρες τη βδομάδα.

Είναι η εξομολόγηση της “Μητέρας -  Τίγρης”, μιας γυ-
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ναίκας επιτυχημένης επαγγελματικά και ταυτόχρονα πα- 
ραδοοτακά αφοστωμένης στην οικογένειά της. Μέσα από 
τις σελίδες του, αποκαλύπτει τα οφέλη αλλά και το κό
στος τού να μεγαλώνει τα παιδιά της, Σοφία και Λούλου, 
με τον αυστηρό τρόπο της απαιτητικής κινεζικής παρά
δοσης, όπου μόνο ηπρωτιά είναι αποδεκτή, απέναντι στον 
πιο χαλαρό, ανεκτικό και ήπιο τρόπο της δυτικής κοινω
νίας. Η διήγησή της άλλοτε προκλητική και άλλοτε πνευ
ματώδης είναι διανθισμένη με μοναδικά αιχμηρό χιού
μορ. Το βιβλίο της Amy Chua έγινε bestseller στις ΗΠΑ, 
δημιούργησε θύελλα συζητήσεων και αντιπαραθέσεων 
και στη συνέχεια μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 
γλώσσες, μπαίνοντας δυναμικά στις λίστες των bestseller 
στην Μεγ. Βρετανία, την Γερμανία, το Ισραήλ, την Κορέα, 
την Πολωνία, την Κίνα και την Ταϊβάν.

“Εάν μπορούσα να πατήσω ένα μαγικό κουμπί και να επιλέξω 
ανάμεσα στην ευτυχία ή την επιτυχία για τα παιδιά μου, φυσικά θα 
διάλεγα χωρίς σκέψη την ευτυχία. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Ο 
κόσμος μας είναι σκληρός, και η πραγματική αυτοπεποίθηση εί
ναι κάτι που πρέπει να κατακτηθεί”. Amy Chua

REWORK
ΤΩΝ: JASON FRIED & DAVID 
HEDMEMEIER HANSSON  
ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 
ΝΕΟΥΣ ΕΙ1ΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΕΚΔ.: IΙΑΪΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΑ.:210-281 6134, (w ww . 
peop len eed tok n ow .gr)

Φλύαρα δελτία τύπου που δεν 
τα διαβάζει κανείς. 
►Άχρηστα μίτινγκ που παρατραβούν χωρίς κανένα 

αποτέλεσμα.
► Μακροπρόθεσμα πλάνα που αγγίζουν τα όρια της μα

ντείας, καθώς αγνοούνται δεκάδες μελλοντικοί εξωγενείς 
και εσωτερικοί παράγοντες.

Αυτές, και πολλές ακόμα “παλιές, καλές συμβουλές” 
για τη διοίκηση μιας επιχείρησης, ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ! Το 
REWORK προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο προς την 
επιτυχία. Θα σας κάνει να αντιληφθείτε ότι, στην πραγμα
τικότητα, χρειάζεστε λιγότερα απ'όσα νομίζετε. Με γλώσ
σα απλή και άμεση, το REWORK είναι ο ιδανικός οδηγός 
για όσους κάποια στιγμή ονειρεύτηκαν να στήσουν τη δι
κή τους δουλειά και να πάνε μπροστά. Για τους φιλόδο
ξους και τολμηρούς, αλλά και για τους ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων που αγωνίζονται σε δύσκολες συνθήκες, για 
τους υπαλλήλους που έχουν βαλτώσει στη πρωινή τους 
δουλειά, αλλά και για τους “καλλιτέχνες” που δεν σκέ- 
φτηκαν ποτέ έως τώρα να “κάνουν μπίζνες” - με δυο λό

JASON FRIED & DAVID HEINEMEltR HANSSON

ΟΔΗΓΟΣ̂

Ο ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΕΣ

για, για όλους εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με αυ
τό που αγαπούν και να βγάλουν χρήματα απ’ αυτό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ Υ/Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΤΣΙΟΥΣΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΗΣ Γ.Δ.Α.Ε.

Είναι γεγονός ότι η ασφάλεια 
των επισήμων προσώπων 
είναι ένα θέμα που απασχολούσε 

ανέκαθεν τις Αστυνομικές Αρχές, και δεδομένης της γε
νικότερης κατάστασης και της εξάπλωσης της τρομοκρα
τίας, υπάρχει σήμερα η ανάγκη για αρτιότερη εκπαίδευ
ση. Καθώς η ελληνική βιβλιογραφία στον συγκεκριμένο 
τομέα παραμένει ελλιπής, στόχος του παρόντος βιβλίου 
είναι να καλύψει όσο το δυνατόν την ανάγκη αυτή, πα
ρέχοντας στο προσωπικό την Ελληνικής Αστυνομίας τις 
απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει στο 
δύσκολο έργο της. Το πλεονέκτημα του έγκειται, στην 
αξιοποίηση τόσο της Ολυμπιακής εμπειρίας όσο και των 
ακολουθουμένων διεθνών πρακτικών.

Η ύλη του παραπάνω βιβλίου είναι πλήρως επικαιρο- 
ποιημένη και διδάσκεται θεωρητικά και πρακτικά απά το 
Τμ. Εκπαίδευσης της Γ.Δ.Α.Ε. Επίσης ήταν η βάση για 
την κατάρτιση του κανονισμού, σε θέματα “Προστασίας 
Επισήμων Προσώπων - Φρούρησης Ευπαθών Στόχων” 
και περιλαμβάνει:
►Γενικά θέματα περί τρομοκρατίας και άλλων απειλών 
►Ανάλυση τρομοκρατικών επιθέσεων και αντιμετώπιση 
αυτών
►Αντιπαρακολούθηση (εντοπισμός και ανίχνευση παρακο
λούθησης)
►Ενστικτώδης οδήγηση (αμυντική - επιθετική) 
►Επιχειρησιακός σχεδιασμός στενής προσωπικής προστα
σίας
► Πεζοί σχηματισμοί
►Αφίξεις - αναχωρήσεις επισήμων
►Αυτοκινητοπομπές
►Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί
►Πρώτες βοήθειες
► Όπλα και συνοδευτικές ομάδες ασφαλείας 
►Φρούρηση ευπαθών στόχων 

Το βιβλίο συνοδεύεται από DVD, στο οποίο παρουσιάζονται 
σε ενότητες, τακτικές και άλλα θέματα που περιέχονται στο βι
βλίο. Η τιμή του μαζί με το DVD ανέρχεται στα 25 ευρώ και 
αποστέλλεται επί αντικαταβολή. Για παραγγελίες στο τηλ. 
6976861550, ή στο e-mail: pantsioustas@gmail.com ]
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Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

“Σου τον έστειλα να 
τον ντύσεις, όχι να τον

i& m  ν

Κάποιο καλοκαιρινό απόγευ- 
α του έτους 1954 ή 55, θα ερχόταν 

Ρόδο για επιθεώρηση των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Ευάγγελος 
Καλαντζής.

Με επείγουσα διαταγή του ο Ανώτερος μας Διοικητής, μας 
καθιστούσε υπευθύνους ως προς την ευταξία των θαλάμων 
αγάμων ανδρών, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα 
όμως, της προσωπικής μας εμφανίσεως.

Μας ήθελε φρεσκοξυρισμένους και με σιδερωμένη στολή, 
γυαλισμένα παπούτσια, μαύρες κάλτσες, και αυτό -για τις μαύ
ρες κάλτσες- το τόνιζε ιδιαίτερα, επειδή είχε παρατηρήσει - 
έλεγε- πως αθέλητα ή ηθελημένα, αγνοούσαμε τον κανονισμό 
της στολής, και έτσι, θα βρίσκονταν στην δυσάρεστη θέση, να 
επιβάλει αυστηρές ποινές.

Τότε, μας είχαν καλέσει επειγόντως σε έκτακτο προσκλητή
ριο και «ενυπογράφως» λάβαμε γνώση εκείνου του κατεβατού 
με το οποίο, μας ήθελε η υπηρεσία μας και με μαύρες κάλτσες!

Θυμάμαι ότι τη μέρα κείνη πρόθυμα, όλοι μαζί, βοηθού- 
μενοι και από τις αλησμόνητες κυρίες Βαγγελιώ και Τσαμπίκα 
οι οποίες εργαζόντουσαν κοντά μας ως καθαρίστριες και στον 
τομέα ευθύνης του καθενός μας, δώσαμε τον καλλίτερο μας 
εαυτό!

Στους θαλάμους τα κλινοσκεπάσματα στα κρεβάτια των αγά
μων ανδρών, μπήκαν σε τάξη στοίχισης και ...ζύγισης! Στον 
μεγάλο εσωτερικό αυλόγυρο χώρο των αστυνομικών κτιρίων, 
τα 15 με 20 υπηρεσιακά ποδήλατα που εναλλάξ όλοι μας χρη
σιμοποιούσαμε, μετά το πέρας των υπηρεσιών μας, τα αφήναμε 
όπου μας «κάπνιζε». Αυτά τα ποδήλατα, σε λίγη ώρα είχαν 
μαζευτεί και τοποθετηθεί στον ποδηλατοστάτη τους.

Στα μαγειρεία, στις αίθουσες εστιατορίου και αναψυχής, ο 
μάγειράς μας και ο βοηθός του κύριοι Γιακουμής και Χρήστος 
αντίστοιχα, παρέα με τις καθαρίστριες κυρίες Βαγγελιώ και

Τσαμπίκα, σε διάστημα ωρών και με την επιμελημένη εργα
σία τους στους ευρύχωρους χώρους ευθύνης τους, είχαν όλοι 
τους συντελέσει στο να παρουσιαστεί στα μάτια όλων μας, μια 
αφάνταστη καλαισθησία!

Ως προς τα γραφεία μας, και εκεί μπορώ να πω, πως οι 
εκκρεμείς φάκελοι που περίμεναν από τους υπευθύνους των 
γραφείων την διεκπεραίωσή τους, έτυχαν κι εκείνοι της ανά
λογης ...περιποίησης.

Κάποια στιγμή, βλέποντας το αποτέλεσμα της προ
σφορά μας -έστω και με την «υποχρεωτική» μας εργασία- νιώ
σαμε όμορφα!

Εάν συμμετείχαμε σε ανάλογο διαγωνισμό, δεν αποκλείε
ται να παίρναμε και το πρώτο ομαδικό μετάλλιο της «μισής 
μας αρχοντιάς».

Δεν είχε άδικο -σκεπτόμασταν- ο κ. Ανώτερος, ο οποίος 
έστω και με την αφορμή της αφίξεως του δικού μας Υπουρ
γού, μας είχε ταρακουνήσει στο να διορθώσουμε μερικά.. αδι
όρθωτα, όπως για παράδειγμα διορθώθηκε και εκείνη η ακα
ταστασία των υπηρεσιακών μας ποδηλάτων!

Σημειωτέον ότι προ 65 και πλέον χρόνων, δεν είχαμε αστυ
νομικά αυτοκίνητα, όχι για τις υπηρεσιακές μας ανάγκες αλλά 
ούτε και για τα 100 ή τ α .. .200, που και αυτά τα 100 και τα 200, 
δεν υπήρχαν!

Για την μετακίνησή μας -όπως χαριεντιζόμενοι λέγαμε- 
παίρναμε το «τράμ νούμερο 2», δηλαδή τα πόδια μας! Το 
συμπαθές και υγιεινό για τον καθένα μας αυτό «τράμ», μας 
μετάφερε παντού...

Αλλά αν κατά τύχη ξέραμε και ποδήλατο, χρησιμοποι
ούσαμε εκείνα τα «τροχοφόρα», λάφυρα παραδοθέντα το 1945 
στα συμμαχικά στρατεύματα, από τους Γερμανούς και, στη 
συνέχεια αυτά τα λάφυρα οι Άγγλοι Αστυνομικοί την 31η 
Μαρτίου του 1947, τα παρέδωσαν στη Χωροφυλακή.

Πολύ βαριά θυμάμαι πως ήταν εκείνα τα ποδήλατα. Και
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ΤΟΤΕ, ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ «ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΛΑΒΑΜΕ 
ΓΝΩΣΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΜΑΣ 
ΗΘΕΛΕ Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ!

όσοι τα χρησιμοποιούσαμε για να φτάσουμε στον προορισμό 
των όποιων καθηκόντων μας, εάν για παράδειγμα από την 
παραλία της Ρόδου -που βρισκόταν η υπηρεσία μας-ακολου- 
θούσαμε κάποια ανηφοριά (όπως η Εθνάρχου Μακαρίου, η 
Βορείου Ηπείρου, η Ελευθερίου Βενιζέλου κ.λπ.), κυριολε
κτικά «μας έβγαινε η γλώσσα ανάποδα» και, όταν εξουθενωμέ
νοι επιστρέφαμε στο τμήμα, τα «πετούσαμε» όπου μας βόλευε.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας μας συγκέντρωσαν πάλι, 
επειδή -μας έλεγαν ό,τι - από στιγμή σε στιγμή και από τα 
Μαριτσά (παλαιό αεροδρόμιο) θα ερχόταν ο Υπουργός για επι
θεώρηση ανδρών και υπηρεσιών.

Ο Υπουργός ήρθε, αλλά αντί να έρθει αμέσως στο Τμήμα, 
τράβηξε κατά ξενοδοχείο μεριά. Πήγε στο « Ρόδων». Χαζός ο 
«βλάχος»!

Τον ένοιαζε εκείνον εάν τα υπηρεσιακά μας ποδήλατα είχαν 
τοποθετηθεί στον ποδηλατοστάτη τους ή ήταν πεταμένα σε 
διάφορες γωνιές του μεγάλου αυλόγυρου. Καθώς και αν στα 
ιδρωμένα και κουρασμένα από την ορθοστασία πόδια μας, 
φορούσαμε μαύρες ή παρδαλές κάλτσες.

Το βράδυ οι Αξιωματικοί στο ίδιο ξενοδοχείο, καλωσόρισαν 
τον Υπουργό με μια μικρή δεξίωση. ΟΧΙ, σε κείνη τη γιορτή

ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ,
ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΤΟΥ ΑΝΘΥΙΊΑΣΠΙΣΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΕΤΟ ΙΕΣ ΕΜ ΦΑΝΙΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΟΥ

εμείς οι «παρακατιανοί», υπαξιωματικοί και χωροφύλακες 
δεν πήγαμε. Και δεν πήγαμε επειδή δεν μας κάλεσαν.

Εκείνα τα χρόνια, οι αξιωματικοί εφάρμοζαν αυστηρά 
τους κανονισμούς και, εκείνοι οι κανονισμοί, που τους είχαν 
πιστεύω συντάξει «πάνσοφοι» αρμόδιοι, θεωρούσαν ακατάλ
ληλους τους χωροφύλακες μέχρι και τον βαθμό του Ανθυ- 
πασπιστού για τέτοιες εμφανίσεις κοινωνικού περιεχομένου 
«ανακατωμένους» ανάμεσα σε μέλη της ίδιας οικογένειας 
αλλά σε μεγαλύτερο από εκείνους βαθμό ιεραρχίας!

Σήμερα-ευτυχώς- έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν 
καταργηθεί οι απαράδεκτοι εκείνοι κανονισμοί του Σώμα
τος. Όλα πιστεύω τα όργανα και ανεξάρτητα τον βαθμό που 
φέρουν, είναι ευχαρίστως αποδεκτά σε τέτοιες συναδελφικές 
συγκεντρώσεις που σκοπό έχουν και την ανθρώπινη και πιο 
ζεστή γνωριμία μεταξύ τους!

Για το τότε όμως απαράδεκτο γεγονός, δεν θα αποδώσω 
μομφή στον καλό μας εκείνο Ανώτερο Διοικητή. Κανονι
σμούς εφάρμοζε ο άνθρωπος, και αντί κοινωνικών συναθροί
σεων μικρών και μεγάλων, βρισκόταν και στη δυσάρεστη 
θέση να «ρίξει» και καμιά 20άρα για την ενδεχόμενη απουσία 
μαύρων καλτσών από τα κουρασμένα πόδια μας.

Η ημέρα κείνη πέρασε χωρίς να μας δει ο Υπουργός, μας 
είδε όμως την επομένη το πρωί, συγκεντρωμένους στον ίδιο 
χώρο.

Ήρθε, τον υποδέχτηκε ο Ανώτερος με άλλους Αξιωματι
κούς, και σε μας που είμαστε κατά διμοιρίες είπαν: “Θα περά
σει ανάμεσά σας ο κ. Υπουργός και σε όποιον άνδρα σταματή
σει, μόνο εκείνος θα του αναφέρει ονοματεπώνυμο, καταγωγή 
και υπηρεσία που υπηρετεί'”.

Ο Υπουργός ακολουθούμενος από τον υπασπιστή του και 
τον Ανώτερο, περνούσε μπροστά μας και κατά διαστήματα 
σταματούσε περιμένοντας αναφορά του οργάνου.

Θυμάμαι για παράδειγμα εγώ, του είχα αναφέρει:
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-Ενωμοτάρχης Αθανασίου Σεραφείμ, καταγόμενος από την 
Κόμνηνα Λοκρίδος του νομού Φθιώτιδος και υπηρετώ στην 
Τροχαία Ρόδου.

Με κοίταξε, με ρώτησε αν είμαι ευχαριστημένος από τη δου
λειά μου, πήρε θετική απάντηση, και προχώρησε.

Προσπέρασε δυο-τρεις, και σταμάτησε: Χωροφύλαξ τάδε 
κ.λπ., ανέφερε το όργανο. Τον ρώτησε κάτι, πήρε απάντηση 
και... βάδιζε.

Πέρασε αρκετούς και κάπου 5-6 από δαύτους, του ανέφεραν 
σχετικά. Οπότε κάποια στιγμή τον ακούμε να λέει: «Θέλω να 
μου λέτε μόνο το όνομά σας και την υπηρεσία σας, όχι κατα
γωγή. Αργότερα, θα σας πω γιατί».

Συμμορφωθήκαμε και περιμέναμε τις...υπουργικές εξηγή
σεις. Τελείωσε η επιθεώρηση και τον ακούμε να λέει:

«Για κοιτάξτε να σας πω. Διαπίστωσα ότι πολλοί κατάγε
στε από χωριά της Φθιώτιδος. Μάλλον εγώ σας κατέταξα, και 
αισθάνομαι άσχημα επειδή ένας πρόεδρος κοινότητος με τηλε
γράφημά του μου είπε να σταματήσω την κατάταξη ανδρών 
στη χωροφυλακή και Αστυνομία πόλεων, επειδή κινδυνεύει η... 
κτηνοτροφία. Έφυγαν όλοι μου είπε οι τσοπάνηδες». Τα έλεγε 
αυτά με την χαρακτηριστική χοντρή φωνή του και γελούσε με 
την καρδιά του, οπότε και εμείς, βάλαμε τα γέλια!

«Και για να επιβεβαιώσω αυτά που λέγω -συνέχισε- σας 
παρακαλώ όσοι κατάγεστε από το Νομό Φθιώτιδος, να σηκώ
σετε τα χέρια».

Στους 100 περίπου άνδρες που ήμασταν εκεί συγκεντρωμέ
νοι, κάπου 25-30 σηκώσαμε τα χέρια και εκείνος γυρίζοντας 
στον Ανώτερο, του λέει: «Όπως βλέπεις κ. Ανώτερε, οι προβατί
νες έμειναν... ανάρμεγες»!

«Όμως, για ακούστε εδώ», συνέχισε: «Μπορεί να είσα- 
στε κάποτε τσοπάνηδες και αγρότες, τώρα όμως είστε όργανα 
τάξεως και να μη ντρέπεστε για την καταγωγή σας ή την προη
γούμενη εργασία σας.

Όλοι, από χωριά καταγόμαστε! Δεν βλέπετε εμένα, έφυγα 
από τη Μεγάλη Κάψη και...έγινα ακόμα και Υπουργός». Τα 
έλεγε, γελούσε και συνέχιζε: «Α, να σας πω ακόμη ένα, για να 
γελάσετε.

Ηρθε μια μέρα στο Γραφείο μου ένας χωριάτης φίλος μου.
-Καλημέρα Βαγγέλη.
-Καλημέρα Θανάση, κάτσε. Στρογγυλοκάθισε και μου λέει:
- Βαγγέλη θέλω να βάλς του πιδίμ στη Χουρουφυλακή.
-Πόσο χρονών είναι;
-23.
-Πήγε στρατιώτης;
-Ναι, τέλειωσε!
Παίρνω στη Λαμία τηλέφωνο το Σκορδαρά. (Σημείωση δική 

μου: Κάποια εποχή, ήταν εκεί Ανώτερος Διοικητής).
-Ηλία, Καλημέρα.
-Τα σέβη μου κ. Υπουργέ.
-Άστα τα σέβη σου και γράψε.
-Γράφω.
-Θα έρθει ο τάδε με το γιο του, να τον κατατάξεις στη χωρο

φυλακή.
-Μάλιστα.

Πάρε το γιο σου και πήγαινε στο Σκορδαρά, είπα στο 
Θανάση.

-Γεια σου Βαγγέλη και σ’ ευχαριστώ.
-Άμε στο καλό.
Υστερα από μερικές μέρες, με παίρνει τηλέφωνο ο Σκορδα- 
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ράς.
-Κύριε Υπουργέ, ήρθε ο νεαρός, αλλά δεν κάνει για τη χωρο

φυλακή.
-Γιατί, τι έχει;
-Δε βγαίνει στο ανάστημα.
-Πόσο είναι;
-Είναι 1,60 ενώ η εγκύκλιος, λέει οι υποψήφιοι να είναι του

λάχιστον 1,63.
-Εγώ Ηλία, σου τον έστειλα να τον ντύσεις, όχι να τον 

μετρήσεις.
-Μάλιστα κ. Υπουργέ.
Και ο Ανώτερος, τον κατέταξε τον κοντό -συνέχισε να μας 

λέει- και όπως μαθαίνω ο κοντός, έγινε και υπαξιωματικός. 
Μάλιστα εκεί που υπηρετεί, είναι ο πιο καλός και ο πιο έξυ
πνος αστυνομικός!

«Συνεπώς αγαπητοί μου, δεν παίζει κανένα ρόλο το ανα
στήματα και θα δω επ’ αυτού, τι θα κάνω εκεί στο Υπουργείο». 
Όλοι γελούσαμε και παράλληλα, συμφωνούσαμε με όσα μας 
έλεγε ο κ. Υπουργός, γιατί και τότε ανάμεσά μας είχαμε έναν 
κοντό, πανέξυπνο όμως συνάδελφο που του έλειπαν 2-3 πόντοι 
που ειλικρινά ήταν ένας ακούραστος αετός, τον οποίο ήθελαν 
να τον είχαν στην υπηρεσία τους όλοι οι Διοικητές των Τμη
μάτων της Ρόδου! Τυχερός όμως ήταν ο Διοικητής Ασφαλείας 
που τον είχε στη δύναμή του!

Και φυσικά, δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω και το όνομα 
εκείνου του καλού συναδέλφου: Κατσιρούμπα Κυριάκο, τον 
έλεγαν!

Μένω με την εντύπωση: Αν λέγω αν, στη νεαρή του ηλι
κία ο «κοντός» μακαρίτης σήμερα τέως πρόεδρος της Δημο
κρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, εκδήλωνε την επιθυμία να 
καταταγεί στη χωροφυλακή, πιστεύω πως-λόγω ύψους- θα 
τον απέρριπταν. Θα τον έκριναν τελείως ακατάλληλο! Ποιόν; 
Μα τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Σοφό, μεταξύ των μεγάλων 
και σύγχρονων Σοφών της Ελλάδος!

Και για να επιστρέφω στον μακαρίτη Καλατζή, που πριν 
πολιτευτεί ήταν δικηγόρος στη Λαμία, εκείνος ο πανέξυπνος 
και ζεστός άνθρωπος, ο πληθωρικός στο πηγαίο του χιούμορ 
και την πολλή καλοσύνη, ο περήφανος-όπως έλεγε-για την 
καταγωγή του βλάχος, που η πόρτα του Υπουργείου του ήταν 
πάντοτε ανοικτή για τα όργανα της τάξεως, εκείνο το πρωινό, 
δεν πήγε για επιθεώρηση σε κανένα θάλαμο, μαγειρείο ή γρα
φείο των υπηρεσιών μας!

Για λίγη ώρα μας συγκέντρωσε στο προαύλιο των αστυνο
μικών μας τμημάτων και στη συνέχεια με τον Ανώτερο Διοι
κητή μας, κλείστηκαν στο γραφείο του τελευταίου.

Κρίμα τον κόπο μας-λέγαμε γελώντας- επειδή θέλαμε να 
γύριζε παντού, και τούτο γιατί, το πρωινό της προηγούμενης 
μέρας για την αφεντιά του τρέχαμε και δε φτάναμε, στοιχίζο
ντας και... ζυγίζοντας φακέλους, κρεβάτια, κουβέρτες και... 
μαξιλάρια!

Έ τσι γινόταν παλαιότερα, πιστεύω όμως ότι και τώρα το 
ίδιο τροπάριο, συνεχίζεται...

Στις επιθεωρήσεις των στρατιωτικών ή αστυνομικών κατα
στημάτων, ιδιαίτερα τις έκτακτες, σου «έβγαζαν» (ή σου βγά
ζουν) το λάδι, προκειμένου να προλάβουν κάτι, που τυχόν δεν 
θα άρεσε στον όποιο αφικνούμενο προϊστάμενο, του...δικού 
σου προϊσταμένου.' ]

www.serathan.com

http://www.serathan.com
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Του Αστ/κα Λεωνίδα Δαβιδόπουλου
Της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ
Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘ Ν ΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αγιο χην γέννηση
του διεθνούς εμπορίου μέχρι
χον Α  Παγκόσμιο Πόλεμο
(1914-1918)

Το δίεθνες εμπόριό, στην πρώιμη μορφή του,
ξεκινά πολύ πιο πριν την σύσταση της οικονομικής επιστήμης 
με την έννοια της ανάπτυξης ολοκληρωμένων οικονομικών 
υποδειγμάτων(κλασικό υπόδειγμα-πλήρως ανταγωνιστική οικο
νομία, κεϋνσιανά υπόδειγμα κ.λπ.). Σύμφωνα με τον WaUerstein, 
η απαρχή της παγκόσμιας οικονομίας τοποθετείται στα μέσα του 
16ου-17ο αιώνα όπου άρχισε να εμφανίζεται ένας ορισμένος τύ
πος καταμερισμού της εργασίας με αποτέλεσμα κάποιες χώρες να 
βρίσκονται στον δρόμο της εκβιομηχάνισης και κάποιες άλλες να 
παραμένουν κυρίως αγροτικές όσον αφορά το κοινωνικό και οι
κονομικό μοντέλο. Ο WaUerstein χώρισε την τότε παγκόσμια οι
κονομία σε γεωγραφικές περιφέρειες:

α) Στο κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας βρισκόταν τα βορειο
δυτικά ευρωπαϊκά κράτη (Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία και Φλάν
δρα).

β) Η Γερμανία (χρησιμοποιείται καταχρηστικά η ονομασία κα
θώς δεν υπήρχε γερμανικό κράτος όπως το γνωρίζουμε σήμερα 
βρισκόταν σε περιθωριακή θέση.

γ) Ημι-περιφερειακές χαρακτηρίζονται οι δυο παγκόσμιες αυ
τοκρατορίες (Ισπανία, Πορτογαλία) οι οποίες λόγω της έκτασης, 
της επιρροής και το μέγεθος των αποικιών τους ήταν πιο σημα
ντικές και από την Αγγλία. Παρά την πλήρη εκμετάλλευση των 
αποικιών τους (εισαγωγή πρώτων υλών, χρυσού κ.λπ) δεν κατά- 
φεραν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης άλλων χωρών 
μη-αποικιακών.

δ) Στην άλλη άκρη έχουμε την Ανατολική Ευρώπη (Πολωνία, 
Ουγγαρία) η οποία προμήθευε τις αναδυόμενες βιομηχανικές χώ
ρες με βασικά είδη διατροφής.

ε) Η Κεντρική Αμερική όπου επικρατούσε η οικονομία των με
γάλων φυτειών ,η οποία προμήθευε τα αναδυόμενα δυτικο-ευρω- 
παϊκά κράτη πρώτες ύλες και είδη διατροφής.

Εκτός διεθνούς εμπορίου ήταν η Ρωσία, η Οθωμανική Αυτο
κρατορία και συνεπώς η Ελλάδα λόγω του ότι οι οικονομικές 
σχέσεις τους με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν περιορισμένες, σχεδόν 
ασήμαντες. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα άτι παρά τον 
όρο «παγκόσμια οικονομία» οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο 
διεθνές εμπόριο, εκείνη την εποχή, ήταν σχετικά πολύ λίγες. Η

πυροδότηση σημαντικών αλλαγών στις διακρατικές οικονο
μικές σχέσεις θα συνέβαιναν πολύ αργότερα τον 18ο αιώνα με 
πρωτοπόρο τη Μ. Βρετανία.

Στην αυγή του 17ου έχουμε την κορύφωση των θρησκευ
τικών διενέξεων εντός της Ευρώπης με την έναρξη του Τρι- 
αντακονταετούς Πολέμου το 1618 ο οποίος θα λάμβανε τέλος 
με την Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648. Εντωμεταξύ σε πο
λιτικό επίπεδο έχουμε την γέννηση της απολυταρχίας (συγκέ
ντρωση όλων των εξουσιών σε ένα πρόσωπο-μονάρχης). Όλα 
αυτά, οι μακροχρόνιοι πόλεμοι και τα απολυταρχικά καθεστώ
τα, δημιουργούν την ανάγκη της αυτάρκειας και του απομο
νωτισμού σε όλα τα επίπεδα, κρατικό, κοινωνικό, οικονομικό. 
Επιπλέον, το οικονομικό σύστημα των περισσότερων κρατών 
όπως για παράδειγμα της Γαλλίας είχε προσαρμοστεί για να 
στηρίζει το κράτος, τον στρατό κ.λπ. Στη Γαλλία ο Λουδοβίκος 
ΙΔ’ αναλαμβάνει μονάρχης του κράτους με υπουργό Οικονο
μικών τον Jean Baptiste Colbert (1619-1683).Ο Jean Baptiste 
Colbert ανέλαβε την οικονομική διαχείριση της Γαλλίας σε 
μια εποχή όπου η βασιλική αυλή κατασπαταλούσε τα κρατικά 
έσοδα σε πολυτελείς κοινωνικές εκδηλώσεις, προωθώντας την 
περικοπή της σπατάλης και την γενικότερη λιτότητα γΓ αυ
τό και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από το λαό. Εκτός όμως από 
υπουργός οικονομικών θεωρείται πατέρας τους μερκαντιλι
σμού (mercantilism).Ο μερκαντιλισμός είναι μια «οικονομική 
σχολή» που θεωρεί το εμπόριο τη μοναδική πηγή πλούτου. Συ
γκεκριμένα οι Βασικές Παραδοχές του μερκαντιλισμού είναι:

i. Κυριαρχία των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Αυτό ση
μαίνει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο που έχει ως αποτέλε
σμα την αύξηση της απασχόλησης του εγχώριου ανθρώπινου 
δυναμικού.

ii. Οι μερκαντιλιστές αντίκριζαν το χρήμα όχι ως μόνο ένα 
απλό μέσο συναλλαγής αλλά και σαν μια δύναμη η οποία θα 
οδηγούσε σε αύξηση του εμπορίου μέσω της κυκλοφορίας του. 
Αυτή η σύγχυση τους οδήγησε να δώσουν μεγάλη σημασία στα 
αποθέματα χρήματος και να αντιληφθούν τις εξαγωγές ως το 
μοναδικό τρόπο οικονομικής μεγέθυνσης.

iii. Οι κύριοι εκφραστές του μερκαντιλισμού θεωρούσαν ότι
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η διακίηιανση ίω ν συναλλαγματικών ισοτιμιών οφειλόταν στο 
πλεονασματικά η ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο.

ίν. Τέλος προωθούσαν μια προστατευτική εμπορική πολιτική 
μέσω της κατάργησης των εξαγωγικών περιορισμών και της επι
βολής υψηλών δασμών στις εισαγωγές.

Πίσω από την στήριξη του εμπορίου διακρίνεται η “συμμαχία” 
της τότε ανερχόμενης εμπορικής τάξης με τους κρατικούς φο
ρείς ώστε και οι δυο μεριές να επωφεληθούν από αυτήν την σχέ
ση με τους πρώτους( κράτος) να ενθαρρύνει την βιομηχανία των 
μεταφορών και του εμπορίου με κρατικές δαπάνες. Ο πρωτογε
νής τομέας παραγωγής παραγκωνίζεται με αποτέλεσμα την δυσα
ρέσκεια των γαιοκτημόνων αφού θίγονταν άμεσα τα συμφέροντά 
τους. Οι εξαγωγικοί κλάδοι θεωρούνται περισσότερο σημαντικοί 
από την παραγωγή πρώτων υλών και προστατεύονται μέσω κρα
τικών επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών και υψηλών εισαγωγικών 
δασμών. Πλέον η μετάβαση από την φεουδαρχική στην καπιτα
λιστική οικονομία είναι γεγονός μέσω της συσσώρευσης των κε
φαλαίων που παρήγαγε η γεωργική τάξη και την διοχέτευσή τους 
στην βιομηχανία.

Διαφωτισμός και Οικονομική Ιστορία
Ο Διαφωτισμός (αρχές 18ου αιώνα) οδήγησε στο δόγμα του 

‘laissez-faire’ που σημαίνει “αφήστε το να γίνει-αφήστε το να πε
ράσει”. Εδώ στην ουσία ξεκινάει το δόγμα του φιλελευθερισμού, 
όπου σύμφωνα με τον θεμελιωτή της κλασικής θεωρίας Adam 
Smith η εξυπηρέτηση του ιδιωτικού συμφέροντος οδηγεί αξιωμα
τικά στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος.(An Inquiry 
to the Wealth of Nations). Η παρουσία του κράτους στην οικονο
μική ζωή περιορίζεται στην εξασφάλιση δίκαιου και υγειή επιχει
ρηματικού ανταγωνισμού, νομοθετώντας παράλληλα τα όρια της 
δικής του εξουσίας. ΙΙιο συγκεκριμένα όσον αφορά το εμπόριο ο 
A. Smith υποστήριζε ότι κάθε χώρα μπορεί να δημιουργήσει κέρ
δη μέσω του εμπορίου. Η εξειδίκευση στην παραγωγή μπορεί να 
οδηγήσει στην παραγωγή και εξαγωγή εκείνου του αγαθού με το 
χαμηλότερο κόστος. Αυτή είναι η θεωρία του απόλυτου πλεονε
κτήματος. Αργότερα ο D.Ricardo θα εισήγαγε τη θεωρία του συ
γκριτικού πλεονεκτήματος η οποία εξηγεί ποιο προϊόν θα παράγει 
και θα εξάγει μια χώρα σε περίπτωση που παρουσιάζει πλεονέκτη

μα κόστους στην παραγωγή δύο αγαθών. Στη Βόρεια Θάλασ
σα η Αγγλία ανέπτυξε ναυτικό στόλο που της έδωσε μεγάλα 
πολιτικά, εμπορικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα για 200 
περίπου χρόνια. Πρωτοπόρος στην εκβιομηχάνιση, τη μηχα
νοποίηση και τη χρήση ατμομηχανής σε αντίθεση με την Ασία 
και την Αφρική που είχαν παρακμάσει. Στην άλλη μεριά του 
κόσμου η Αμερική και η Αυστραλία βρισκόταν πολιτισμικά 
σε μια διαδικασία αυτοπροσδιορισμού. Φυσικά ο Ελλαδικός 
χώρος δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από το καθο
λικό μήνυμα του Διαφωτισμού και ξεκινά η πορεία προς την 
Ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Το εμπόριο γίνεται υπόθε
ση ελληνική, με τις λέξεις «Έλληνας» και «έμπορος» να ταυ
τίζονται. Η Κοζάνη και η Σιάτιστα παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στον ανεφοδιασμό του συνεχώς αυξανόμενου πληθυ
σμού καθώς αγόραζαν μαλλί και βαμβάκι από τις αγορές της 
Μακεδονίας μέχρι την Βλαχία και τα πουλούσαν στην Ιτα
λία. Ακόμη πολλοί έμποροι της Μακεδονίας πλούτισαν στις 
ευρωπαϊκές εμπορικές αγορές από την συγγραφή των πρώ
των εμπορικών συγγραμμάτων (Θωμάς Δημητρίου από την 
Σιάτιστα, Δημήτριος Δάρβαρηςαπό την Κλεισούρα).

Βιομηχανική Επανάσχαση-Εξέλιξη οε όλα τα επίπεδα
Η οικονομική ανάπτυξη του 19ου αιώνα έφτασε στο από

γειό της το 1910.Μέχρι και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914- 
1918) ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου δεκαπλασιάστηκε)!). 
Αιτία για αυτήν την εξέλιξη είναι η Βιομηχανική Επανάστα
ση τα αποτελέσματα της οποίας είναι:

11 Εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής. Χρησιμοποίηση 
τεχνικών μέσων παραγωγής που μείωνε τη χειρωνακτική ερ
γασία, αύξανε την παραγωγικότητα με ταυτόχρονη μείωση 
του κόστος παραγωγής.

► Αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας) ηλεκτρισμός)
► Εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία(νέες μέθοδοι 

κατεργασίας των μετάλλων)
► Το εργοστάσιο καθιερώνεται ως βασικός τόπος παραγω

γής·
► Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.
► Η εξειδίκευση στην παραγωγή και η χρησιμοποίηση πιο
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εκλεπτυσμένων τεχνικών παραγωγής απαιτούσε και την αντί
στοιχη παιδεία. Έ τσι έχουμε την ποιοτική και ποσοτική ανα
βάθμιση της παρεχόμενης γνώσης με την ίδρυση των πρώτων 
πολυτεχνικών σχολών.

Ωστόσο το νεότευκτο οικονομικό σύστημα του καπιταλι
σμού οδήγησε, από τη μία πλευρά τους ιδιοκτήτες των μέσων 
παραγωγής σε οικονομική ανάπτυξη και πλουτισμό και από την 
άλλη μετέτρεψε τους εργαζόμενους σε θύματα εκμετάλλευσης 
και οικονομικής εξαθλίωσης. Από το 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές 
του 19ου το κράτος ήταν απλός παρατηρητής της οικονομίας 
όμως λόγω κοινωνικών επαναστάσεων και την άνοδο του σοσια
λισμού αναγκάστηκε να αποκτήσει έναν πιο παρεμβατικό χαρα
κτήρα με στόχο την αναδιανομή του πλούτου (κεϋνσιανή ρύθμι
ση). Πρώτη η Αγγλία ξεκίνησε την προσπάθεια για το “άνοιγμα” 
στον υπόλοιπο κόσμο με ηγετικό εξαγωγικό προϊόν την κλωστο
ϋφαντουργία. Το 1840 ξεκίνησε τη φιλελευθεροποίηση των συ
ναλλαγών η οποία ολοκληρώθηκε το 1860 με την υιοθέτηση του 
κανόνα του χρυσού (έτσι το κάθε εθνικό νόμισμα θα ναι συγκρί
σιμο με βάση την περιεκτικότητά του σε χρυσό) και τη μείωση 
των εισαγωγικών δασμών. Ακολούθησαν πολλές συμφωνίες με
ταξύ των χωρών για την απελευθέρωση του εμπορικού συστή
ματος. Η αύξηση της συνολικής παραγωγής αγαθών και υπη
ρεσιών, που ακολούθησε μετά την διαμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου, απαιτούσε ένα σύστημα διανομής αυτών των αγαθών 
που να ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση κάτι 
που πραγματοποιήθηκε μμεταξύ του 1850 και του 1880 με ση
μαντικές καινοτομίες στις μμεταφορές και στις επικοινωνίες (σι
δηρόδρομος, ατμόπλοια, τηλέγραφος).

Αρχές 20ου αιώνα (μέχρι ίο  1913)
Η οικονομική μεγέθυνση δε χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια. 

Στα τέλη του 19ου αρχίζουν να ανατρέπονται παλιές ηγετικές 
μορφές στο διεθνές εμπόριο και να αναδεικνύονται νέοι παίκτες. 
Η Μ. Βρετανία είχε αρχίσει να χάνει έδαφος ως κορυφαία βιομη
χανική παραγωγός. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ο ρυθμός αύξη
σης των βρετανικών εξαγωγών μειώθηκε από 6% σε 3% μέχρι το 
1914.0ι ανύπαρκτες ΗΠΑ προσαρμόστηκαν γρηγορότερα στον 
παραγωγικό μετασχηματισμό με αποτέλεσμα να κερδίζουν έδα
φος με τις τότε αναπτυσσόμενες χώρες Γαλλία, Γερμανία και 
Σκανδιναβικές χώρες να ακολουθούν. Οι παραδοσιακοί εξαγω- 
γικοί τομείς (κλωστοϋφαντουργία, αγροτικά προϊόντα, πρώτες 
ύλες) διατηρήθηκαν αν και η εκβιομηχάνιση ήταν γεγονός:

Αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλία 
από 340 εκατομμύρια Kw σε 1.800 εκατομμύρια Kw. Άνοδος της 
αυτοκινητοβιομηχανίας με την Peugeot και την Renault να χαί
ρουν παγκόσμιας αναγνώρισης

Η Γερμανία παρήγαγε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από 
όλες μαζί τη Μ. Βρετανία, την Γαλλία ,την Ιταλία και την Σουη
δία. Επιπλέον δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες βιομηχανίες 
εφαρμοσμένης μηχανικής απασχολώντας το 15% του εργατικού 
βιομηχανικού δυναμικού. Ακολούθησαν τα επιτεύγματά της 
στην χημική βιομηχανία με τις εξαγωγές των συνθετικών της 
χρωστικών ουσιών να αντιπροσωπεύουν το 90%> της παραγω
γής της. Η Bayer( ασπιρίνη ) ήλεγχε τη μισή παγκόσμια αγορά.

Η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία αντικατέστησε τις εξαγω
γές πρώτων υλών (ξυλεία, σίδηρο) με βιομηχανικές εξαγωγές. Η 
Δανία στην ουσία εκσυγχρόνισε τον αγροτικό της τομέα ο οποί
ος παρέμενε κυρίαρχος παραγωγικός κλάδος(επεξεργασία τροφί
μων κ.λπ).Η Σουηδία ανέπτυξε την ηλεκτρομηχανική με αποτέ
λεσμα να αυξήσει την παραγωγή της σε χάλυβα μετά την κρίση

που πέρασε εξαιτίας της Αγγλικής Βιομηχανικής Επανάστα
σης. Τέλος η Νορβηγία από τις εξαγωγές αλιείας και μη επεξερ
γασμένου ξύλου πέρασε στην εξαγωγή χαρτιού και χαρτοπολ
τού μέσω του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας. 

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι χώρες της Μεσογείου και της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις εξελίξεις. Τα 
αίτια εντοπίζονται στις περιορισμένες κοινωνικές δυνατότη
τες, στην νοοτροπία και στην εκπαιδευτική υστέρηση. Έ τσι 
οι βιομηχανοποιημένες χώρες της Δύσης βοηθούσαν τις αγρο
τικές χώρες εισάγοντας από αυτές πρώτες ύλες ενώ άλλες όπως 
η Αμερική πραγματοποιούσαν επενδύσεις, αγοράζοντας πε
τρελαιοφόρες περιοχές της Ρουμανίας. Τα παραδείγματα είναι 
πολλά όπως και οι αντικρουόμενες απόψεις όμως γενικότερα 
ακόμα και αυτές οι χώρες επωφελήθηκαν μιας και δημιουργή- 
θηκαν έργα υποδομής που πριν δεν υπήρχαν (σιδηρόδρομοι, 
οδικά δίκτυα κ.λπ.).

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΉΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η κούρσα που προηγήθηκε για τον εκσυγχρονισμό των “κα

θυστερημένων” χωρών και της αποτυχίας τους να προσαρ
μοστούν στις διεθνείς μεταβολές έθεσε υπό αμφισβήτηση τον 
άκρατο φιλελευθερισμό. Πριν ακόμα ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμι
ος Πόλεμος πολλά κράτη, ακόμα και αυτά που ξεκίνησαν την 
παγκοσμιοποίηση (βλ. Αγγλία),σε περιόδους κρίσης ύψωναν 
τα τείχη μέσω των υψηλών δασμών στις εισαγωγές τους και 
παρέμβαιναν στην οικονομία τους προκειμένου να προστατεύ
σουν την εγχώρια παραγωγή τους. Η Ρωσία για να μπορέσει 
να ωθήσει την βιομηχανία της κατέφυγε σε δημόσιες επενδύ
σεις, επιχορηγήσεις νεοϊδρυμένων εταιρειών, μειώσεις μετα
φορικών τελών στους σιδηροδρόμους της κ.λπ πράγμα που 
πολλά χρόνια αργότερα στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου (1947-1995) θα θεωρούνταν πιθανόν 
υλική ζημιά στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Αυτό γιατί οι επι
δοτήσεις στην παραγωγή ενός προϊόντος θεωρούνται επιδο
τήσεις στην εξαγωγή του γεγονός που απαγορεύεται. Με λί
γα λόγια η πλήρης απουσία του κράτους απ’ την οικονομική 
ζωή αμφισβητείται έντονα και έτσι σπέρνονται οι σπόροι των 
πρώτων σφοδρών συγκρούσεων που κατά την διάρκεια του A 
Παγκοσμίου θα οδηγήσουν σε κλειστές-πολεμικές οικονομίες, 
πλήρης έλλειψη διεθνών σχέσεων και κρατικός έλεγχος της 
αγοράς. Μετά το πέρας του πολέμου τα ανατολικά κράτη θα 
συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τον διεθνισμό 
και έχοντας στη μνήμη τους την πείνα και την εξαθλίωση που 
ζήσαν κατά την διάρκειά του θα επιδιώξουν την αυτάρκεια σε 
τροφή, φάρμακα, πολεμικό εξοπλισμό κ.λπ. Η πρώτη προσπά
θεια για την επιστροφή στην “κανονικότητα” θα ξεκινήσει με
τά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο όπου η ανθρωπότητα περισσότε
ρο συνειδητοποιημένη, με τα κράτη να συνειδητοποιούν ότι 
μόνο σε περίοδο ειρήνης επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση των 
κερδών, θα αποφασίσει την σταδιακή απελευθέρωση του διε
θνούς εμπορίου. ]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
“ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-Από την ανοικτή οικονομία στην παγκοσμιο
ποίηση”, του Δημήτρη Μαρδά Εκδ. ΖΥΓΟΣ,
“ΙΣΤΟΡΙΚΑ”, ιστορική σειρά της “Ελευθεροτυπίας”
“Περιφερειακές Οικονομίες 19ος-20ος α ι ”, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΡΜΟΥΠΟΑΗ ΣΥΡΟ Υ 1986 
“Οικονομική Θεωρία-Μικροοικονομία”, τουΔρ. Κων. X. Παυλίτσα, Εκδ.ΖΗΤΗ  
“Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα, Τα οικονομικά καθεστώτα από το 
Laissaiz-Faire στην Παγκοσμιοποίηση ”, του IVAN Τ. BEREND, Εκδ. G UTΕ Ν  BERG
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[  ΣΥΝΤΑΓΕΣ :

Της Ιωάννας Αραμπατζή-Τζανουδάκη

πλιγουη

Πλιγονρόσουπα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Καβούρντισμα κρεμμυδιού με το λάδι. Προσθήκη πλιγουριού (να 
καβουρντιστεί λίγο), αλατιού και νερού και βράσιμο σε σιγανή φωτιά μέχρι να 
μαλακώσει καλά και να χυλώσει.

ΥΛΙΚΑ: Για σούπα I
► 2 φλιτζ. τσαγιού πλιγούρι Α ί'Λ -7
► 1 φλιτζ. τσαγιού λάδι V > .
► 1 κρεμμύδι ξερό, τριμμένο
► Αλάτι
► 5-6 φλιτζ. τσαγιού νερά 

ΥΛΙΚΑ: Για κεφτέδες
Τα παραπάνω υλικά (εντός νερού) και μοσχοκάρυδο ή κύμινο, πιπέρι

Πλιγονροκεφτέδες
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Μούλιασμα πλιγουριού με χλιαρά νερά για να μαλακώσει καλά και στράγγισμα.
Ανακάτεμα με τα υπόλοιπα υλικά, πλάσιμο σε σφιχτές μπαλίτσες, αλεύρωμα και τηγάνισμα σε 
καυτό λάδο.

Γεμιστά
Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των γεμιστών με ρύζι. Αντικατάσταση του ρυζιού με 
πληγούρι.

.... και κάτι ακόμη
Ή ταν από τα πιο νόστιμα και χορταστικά φαγητά της κατοχής.
Με λίγη ζάχαρη και κανέλα, το λογάριαζες για γλυκό.
Ή ταν το κύριο φαγητό των συσσιτίων στα σχολεία και στις γειτονιές, με δελτίο (αξέχαστε 
οι ουρές με το κατσαρόλι στο χέρι, που κάποιες φορές έμενε άδειο). Υπήρχαν και οι 
«καλοθελητές» που ξεγελούσαν τα παιδάκια και τους έπαιρναν το φαγητό, συχνά όλης της 
οικογένειας.

Α / Α  [  1 1 2  ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012



ΡΕΒΥΘΙΑ ΣΟΥΠΑ, ΡΕΒΥΘ ΟΚ ΕΦΤΕΔΕΣ

Ρεβύθια σούπα
ΥΛΙΚΑ:
► Ρεβύθια ξερά (με το δελτίο, συνήθως 
σκουληκιασμένα)
►Κρεμμύδια, λάδι, τομάτα, αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Μουλιασμα και βράσιμο για πολλές ώρες (ήταν κακόβραστα). Από τα υλικά, έμπαιναν όσα υπήρχαν.

Ρεβνθοκεφτέδες
ΥΛΙΚΑ:
►Ρεβύθια βρασμένα και αλεσμένα, 
κρεμμύδια ξερά και φρέσκα,
μαϊντανό, άνηθο, δυόσμο, λάδι, φρυγανιά τριμμένη, αλάτι -  πιπέρι. 
►Αλεύρι και λάδι, για το τηγάνισμα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Το πιο νόστιμο φαγητό με ρεβύθια. Ανακάτεμα των υλικών (και λίγο 
αλεύρι), να γίνουν αφράτη ζύμη. Πλάσιμο σε σχήμα κεφτέ, αλεύρωμα 
τηγάνισμα.

Π Η ΓΗ : Α π ό  το β ιβ λ ίο  Ανατολικά της Γεύσης «Γεύσεις και Μ νήμες της Κ ατοχής>>
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Του Άντον Τσεχωφ

Ι α φραγκοστάφυλα

Ο ουρανός ήταν βαρύς από
νωρίς εκείνο το πρωί, ήταν μια ακίνητη, ήρεμη μέρα, ούτε 
ζέστη, μα μόνο ανιαρή, έτσι όπως γίνεται συνήθως όταν ο 
καιρός είναι γκρίζος και μελαγχολικός, όταν τα σύννεφα 
κρέμονται πάνω από τα χωράφια για πολύ, κι εσύ περι
μένεις τη βροχή που όλο αργεί και δεν έρχεται. Ο Ιβάν 
Ιβάνιτς, ο κτηνίατρος κι ο Μπούρκιν, ο ψηλός δάσκα
λος, είχαν κιόλας κουραστεί να περπατούν και η πεδιά
δα εξακολουθούσε να μοιάζει ατελείωτη. Πολύ μπροστά 
τους αχνοφαίνονταν οι ανεμόμυλοι του χωριού Μιρονο- 
ζίτσκοε στα δεξιά, ορθώνονταν μια σειρά λόφοι, που εξα
φανίζονταν ως πέρα μακριά από το χωρίο κι οι δύο άντρες 
ήξεραν ότι πέρα από κει ήταν ο ποταμός, τα χωράφια, οι 
πράσινες ιτιές, τα αγροτόσπιτα κι αν στεκόσουν σ’ έναν 
από αυτούς τους λόφους, μπορούσες να δεις από κει μιαν 
άλλη απέραντη κοιλάδα, τους τηλεγραφικούς στύλους κι 
ένα τρένο που από μακριά έμοιαζε με κάμπια που δέρνε- 
ται και με τον καλό καιρό ήταν βολετό να δεις ακόμη και 
την πόλη. Τώρα, έτσι που η μέρα ήταν συννεφιασμένη, η 
φύση έμοιαζε ήρεμη και συλλογισμένη, ο Ιβάν Ιβάνιτς κι 
ο Μπούρκιν ένιωθαν να τους πλημμυρίζει μια αγάπη για 
τούτη την κοιλάδα κι οι δυο τους συλλογίζονταν τι όμορ
φη που ήταν τούτη η γη.

- Την τελευταία φορά, τότε που ήμαστε στο στάβλο του 
γέρο -  Προκοπή, είπε ο Μπούρκιν, είχες αρχίσει να μου λες 
μια ιστορία.

- Ναι! 'Ηθελα να σου πω για τον αδελφό μου.

Ο Ιβάν Ιβάνιτς έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό και άνα
ψε την πίπα του πριν ξαναπιάσει την ιστορία του, μα 
ακριβώς τότε άρχισε να βρέχει. Και πέντε λεπτά αργότε
ρα η καταιγίδα ξέσπασε και ήταν δύσκολο να πεις πότε 
θα περνούσε. Οι δύο άντρες σταμάτησαν, μην ξέροντας 
τι να κάνουν, τα σκυλιά, κιόλας βρεγμένα, στέκονταν με 
την ουρά ανάμεσα στα σκέλια τους και τους κοίταζαν όλο 
έκφραση.

- Πρέπει να βρούμε κάπου να φυλαχτούμε, είπε ο Μπούρ- 
κιν. Ας πάμε ως του Αλυόχιν. Είναι κοντά από δω.

- Πάμε.
Στράφηκαν στο πλάι και τράβηξαν μέσ’ από ένα θερι

σμένο χωράφι που πήγαινε ίσια μπρος, τώρα κατά τα 
δεξιά, μέχρι που έφτασαν στο δρόμο. Σε λίγο φάνηκαν 
οι λεύκες, ένας κήπος, κι ύστερα οι κόκκινες στέγες των 
στάβλων, ο ποταμός στραφτάλιασε κι η θέα ξανοίχτηκε 
σε μια πλούσια νεροσυρμή, μ’ ένα μύλο και μιαν άσπρη 
καμπίνα μπάνιου. Αυτό ήταν το «Σοφύνιο», το χτήμα του 
Αλυόχιν.

Ο νερόμυλος δούλευε, πνίγοντας στο θόρυβο του πριο
νιστηρίου τον αχό της βροχής, ο υδατοφράχτης τρεμού- 
λιαζε. Βρεγμένα άλογα στέκονταν κοντά σε αμάξια, με τα 
κεφάλια τους γερτά κι άντρες περπατούσαν τριγύρω έχο
ντας προφυλαγμένα τα δικά τους κεφάλια με τσουβάλια. 
Όλα ήταν μουλιασμένα, λασπερά, απαίσια και το νερό 
έμοιαζε κρύο κι αφιλόξενο. Ο Ιβάν Ιβάνιτς και ο Μπούρ- 
κιν ένιωθαν παγωμένοι και μουσκεμένοι κι όλο πιο άσχη-



“Μόλις βρέθηκαν οτο οττίτΐ οι δύο επισκέπτες είδαν να 
τους υποδέχεται μ ια καμαριέρα, μ ια νέα γυναίκα τόσο όμορφη, 
που κ ι οι δυο τους στάθηκαν ακίνητοι κα ι κοίταζαν Ο ένας 
τον άλλο99

μα. Τα πόδια τους ήταν βαριά από τη λάσπη κι όταν, περ
νώντας τον υδατοφράχτη, ανε'βηκαν ως τους στάβλους, 
απόμεναν σιωπηλοί σα να ‘χαν καυγαδίσει μεταξύ τους.

Ο θόρυβος από μια αλωνιστική μηχανή έφτανε μέσα 
από μια αποθήκη, η πόρτα ήταν ανοιχτή και σύννεφα 
σκόνης ξεχύνονταν έξω. Στο έμπα της πόρτας στεκόταν ο 
ίδιος ο Αλυόχιν, ένας άντρας καμιά σαρανταριά χρόνων, 
ψηλός και παχουλός, με μακριά μαλλιά, που έμοιαζε πιο 
πολύ με καθηγητή ή με καλλιτέχνη, παρά με ιδιοκτήτη 
αγροκτήματος. Φορούσε μια άσπρη μπλούζα, που οπωσ
δήποτε χρειαζόταν πλύσιμο και που την κρατούσε δεμένη 
στη μέση του μ’ ένα σχοινί και η κιλότα κι οι ψηλές μπό
τες τους ήταν μέσα στη λάσπη και στ’ άχυρα. Τα μάτια 
και η μύτη του είχαν μαυρίσει από τη σκόνη. Αναγνώρι
σε αμέσως τον Ιβάν Ιβάνιτς και τον Μπούρκιν κι έδειξε 
μεγάλη χαρά, καθώς φαίνεται, που τους έβλεπε.

- Ανεβείτε ως το σπίτι, παρακαλώ κύριοι, είπε χαμογελώ
ντας. Θα ‘ρθω κι εγώ σε λιγάκι.

Ή ταν ένα φαρδύ οικοδόμημα με δυο πατώματα. Ο Αλυ
όχιν έμενε στο κάτω, όπου παλιά ήταν οι κατοικίες του 
υπηρετικού προσωπικού: δυο δωμάτια με αψιδωτά ταβά
νια και μικρά παράθυρα. Η επίπλωση ήταν απλή κι όλο 
το μέρος μύριζε ψωμί από σίκαλη, φτηνή βότκα και αλο- 
γίσιο ιδρώτα, από τις ιπποσκευές που κρέμονταν απ’ έξω. 
Ανέβαινε στα πάνω φανταχτερά διαμερίσματα πολύ σπά
νια και μόνο όταν είχε καλεσμένους. Μόλις βρέθηκαν 
στο σπίτι οι δύο επισκέπτες είδαν να τους υποδέχεται μια 
καμαριέρα, μια νέα γυναίκα τόσο όμορφη, που κι οι δυο 
τους στάθηκαν ακίνητοι και κοίταξαν ο ένας τον άλλο.

- Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι που σας 
βλέπω κύριοι, είπε ο Αλυόχιν, προφταίνοντάς τους στο 
χολ. Τι έκπληξη! Πελαγία, είπε γυρνώντας στον καμαριέ
ρα, δώσε στους κυρίους στεγνά ρούχα ν’ αλλάξουν. Και, για 
φαντάσου! Θα πρέπει ν ’ αλλάξω κι εγώ. Μα, καλό θα ήταν 
να κάνω πρώτα ένα μπάνιο, γιατί δε θυμάμαι να ‘χω πλυ
θεί από την άνοιξη που μας πέρασε. Θέλετε να περάσετε στο 
μπάνιο; Στο μεταξύ όλα θα ‘ναι έτοιμα εδώ πέρα....

Η όμορφη Πελαγία, με τη λυγερή, ντελικάτη και απαλή 
περπατησιά της, έφερε πετσέτες του μπάνιου και σαπού
νι και ο Αλυόχιν συνόδεψε τους καλεσμένους του ως την 
καμπίνα του μπάνιου.

-Α, ναι, πάει πολύς καιρός από τότε που έχω να κάνω 
μπάνιο, είπε καθώς γδυνόταν. Εχω μια θαυμάσια καμπί
να, καθώς βλέπετε -  την έφτιαξε ο ίδιος ο πατέρας μου, αλλά 
πάντα τα καταφέρνω να μη βρίσκω τον καιρό να τη χρησι
μοποιήσω.

Κάθισε κάπου και σαπούνισε τα μακριά του μαλλιά και 
το σβέρκο του και το νερό τριγύρω του έγινε καφετί.

-Αυτό φαίνεται..., παρατήρησε ο Ιβάν Ιβάνιτς ενδεικτικά 
κοιτάζοντας το κεφάλι του.

-Είχα πολύ καιρό να κάνω ένα καλό μπάνιο, ξανάπε ο 
Αλυόχιν κάπως ενοχλημένος που σαπουνίστηκε άλλη μια 
φορά.

Τώρα το νερό πήρε ένα σκουρογαλάζιο χρώμα, σαν το 
μελάνι.

Ο Ιβάν Ιβάνιτς βγήκε από την καμπίνα κι έπεσε στο 
νερό με μια βουτιά και κολύμπησε κάτω από τη βροχή, 
τινάζοντας πέρα τα χέρια του με δύναμη, σήκωσε κύμα
τα και πάνω τους σχηματίζονταν μικρές φουσκαλίτσες. 
Κολύμπησε έτσι ως τα μισά του ποταμού κι έκανε μια 
βουτιά κι ύστερα από ένα λεπτό βγήκε σ’ άλλο σημείο κι 
εξακολουθούσε να βουτά προσπαθώντας να φτάσει στον 
πάτο. «Θεούλη μου», φώναζε συνέχεια όλο απόλαυση, «ω 
Θεούλη μου»! Κολύμπησε ως το μύλο του πριονιστηρίου 
και κάτι κουβέντιασε με τους χωρικούς κι ύστερα γύρισε 
πίσω και στα μισά του ποταμού γύρισε ανάσκελα κι άφη
σε το πρόσωπό του να το δέρνει η βροχή. Ο Μπούρκιν κι 
ο Αλυόχιν ήταν κιόλας ντυμένοι κι έτοιμοι να φύγουν, 
μα εκείνος εξακολουθούσε να κολυμπά και να κάνει βου
τιές. «Θεούλη μου!» φώναζε όλη την ώρα. «Ωχ, Θεούλη 
μου, λυπήσου με!...».

- Έλα, φτάνει πια!, του φώναξε ο Μπούρκιν.
Γύρισαν κατά το σπίτι. Και μόνο όταν άναψε η λάμπα

στο μεγάλο σαλόνι του πάνω πατώματος κι οι δυο καλε
σμένοι φορούσαν μεταξωτές ρόμπες του σπιτιού και 
μαλακές παντόφλες και βολεύτηκαν ξαπλωμένοι στις 
πολυθρόνες κι ο ίδιος ο Αλυόχιν, πλυμένος και χτενισμέ
νος, φορώντας μια καινούργια ζακέτα, περπατούσε πάνω
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“Ήταν ilia καλτί κ ι ευγενική ψυχή ο αδελφός μου κα ι τον 
αγαπούσα, μα ποτέ δεν κατάλαβα την επιθυμία του να φυλακιστεί 
ο όλτι του ςωή σ ’ ένα μικρό, δικό TOV κτήρια”

-  κάτω στο δωμάτιο, φανερά απολαμβάνοντας τη ζεστα
σιά, την καθαριότητα, τα στεγνά του ρούχα και τ’ ανάλα
φρα παπούτσια κι όταν η χαριτωμένη Πελαγία, βαδίζο
ντας αθόρυβα πάνω στο χαλί και χαμογελώντας τρυφερά, 
έφερε ένα δίσκο με τσάι και λαρδί, μόνο τότε ο Ιβάν Ιβά- 
νιτς άρχισε την ιστορία του κι ήταν σα ν ’ άκουγαν όχι 
μόνο ο Αλυόχιν και ο Μπούρκιν, αλλ’ ακόμη κι οι κυρί
ες, νέες και γριές κι οι στρατιωτικοί, που τους κοίταζαν 
από ψηλά, ήρεμα και σοβαρά, μεσ’ από τις χρυσές κορνί
ζες τους.

Ημαστε δυο αδέλφια, άρχισε να λέει, εγώ, ο Ιβάν Ιβά- 
νιτς κι ο αδελφός μου ο Νικολάι Ιβάνιτς, που ήταν δύο 
χρόνια μικρότερος μου. Εγώ σπούδασα κι έγινα κτηνία
τρος, καθώς το ξέρετε δα. Ο Νικολάι, στα δεκαεννιά του 
χρόνια, άρχισε μια σταδιοδρομία σαν κλητήρας σ’ ένα 
επαρχιακά υποκατάστημα τραπέζης. Ο πατέρας μας ήταν 
«καντονίστας»*, μα έφτασε ως το βαθμό του αξιωματι
κού και απόχτησε έναν τίτλο ευγενείας, που μας τον κλη
ρονόμησε, μαζί μ ’ ένα μικρά αγρόκτημα. Μετά το θάνατό 
του, άρχισαν κάποιες δίκες και μας πήραν το αγρόκτη
μα οι πιστωτές, μα, όπως και να ‘ναι, η παιδική μας ηλι
κία πέρασε στην επαρχία. Όπως τα’ άλλα χωριατόπαι- 
δα, περνούσαμε τις μέρες και τις νύχτες μας στα χωράφια 
και στα δάση, καβαλώντας άλογα, σκαρφαλώνοντας στα 
δέντρα, ψαρεύοντας και τα παρόμοια. Και, καθώς ξέρε
τε, όταν κάποτε σε μια περίοδο της ζωής σου ψάρεψες 
μια πέρκα ή κάθισες και κοίταξες τις τσίχλες να φεύγουν 
κοπαδιαστά το φθινόπωρο, μια μέρα, ηλιαδερή και κρύα, 
πάνω από το χωριό, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να γίνεις 
άνθρωπος της πόλεως κι ως τη μέρα που θα πεθάνεις θα 
κρατάς μέσα σου τη νοσταλγία για την εξοχή. Ο αδελ
φός μου, λοιπόν, ήταν δυστυχισμένος στο δημοσιοϋπαλ
ληλικό γραφείο του. Τα χρόνια περνούσαν κι αυτός έμε
νε πάντα στην ίδια θέση, γρατσουνίζοντας τα ίδια χαρτά 
και έχοντας πάντα στο νου του ένα και μοναδικό πράγ
μα: πώς να ξαναγυρίσει στην επαρχία, στην εξοχή. Και, 
σιγά -  σιγά, η αόριστη αυτή νοσταλγία, έγινε μέσα του 
ένας συγκεκριμένος πόθος, ένα όνειρο ν ’ αγοράσει κάποιο 
μικρό αγρόκτημα, κάπου, στις όχθες κάποιου ποταμού ή 
μιας λίμνης.

Ή ταν μια καλή κι ευγενική ψυχή ο αδελφός μου και 
τον αγαπούσα, μα ποτέ δεν κατάλαβα την επιθυμία του 
να φυλακιστεί σ’ όλη του ζωή σ’ ένα μικρό, δικό του κτή
μα. Μια παροιμία λέει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται μόνο 
δύο μέτρα γη. Μα τα δύο μέτρα τα χρειάζεται μόνο ένα

* Οι «καντονίστες» ήταν γιοι πολιτών, που από την ημέρα της γεν- 
νήαεώς τους κατατάσσονταν στο στρατό κι εκπαιδεύονταν σε στρατι
ωτικές σχολές.

πτώμα, όχι ένας άνθρωπος. Ακόμη, πολλοί βεβαιώνουν 
ότι αν οι μορφωμένοι άνθρωποι αυτού του τόπου ξανα- 
γυρίσουν στη γη και αποφασίσουν να φτιάξουν αγροκτή
ματα, όλα θα πάνε στο καλύτερο. Αλλά κι αυτά τα αγρο
κτήματα καταλήγουν σε δυο μέτρα γη. Το ν ’ αποσυρθείς 
από την πόλη, από τον αγώνα, από την οχλαγωγία, για να
πας και να κρυφτείς σ’ ένα δικό σου αγρόκτημα....αυτό
πια δεν είναι ζωή, είναι εγωισμός, υποχώρηση, ένα είδος 
μοναστισμού, αλλά μοναστισμού χωρίς έργο. Ο άνθρω
πος δεν έχει ανάγκη από δυο μέτρα γη, ούτε ένα αγρόκτη
μα, μα ολόκληρο τον πλανήτη, όλη τη φύση, όπου χωρίς 
να κρύβεται, να μπορεί ν ’ αναπτύξει όλες τις ικανότητες 
κι όλο τα προτερήματα του ελεύθερου πνεύματός του.

Ο αδελφός μου ο Νικολάι, έτσι όπως καθόταν στο γρα
φείο του, ονειρευόταν πως έτρωγε το δικό του «στσι» 
που θα γέμιζε όλη την αυλή του αγροκτήματος του με 
το υπέροχο άρωμά του, ότι πήγαινε περίπατο και ξάπλω
νε στο πράσινο γρασίδι, ότι καθόταν ώρες σε μια ξαπλώ
στρα στη βεράντα του εξοχικού του σπιτιού κοιτάζοντας 
πέρα τα χωράφια και τα δάση. Τα βιβλία τα σχετικά με 
τη γεωργία και άρθρα για αγροτικές εργασίες, στα περιο
δικά, ήταν η χαρά του, η απόλαυση της ψυχής του. Του 
άρεσε βέβαια να διαβάζει εφημερίδες, μα τα μόνα πράγμα
τα που διάβαζε με πολλή ευχαρίστηση σ’ αυτές ήταν οι 
αγγελίες για πωλητήρια κτημάτων, για τόσα στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης με βοσκότοπους, με σπίτι, με κήπο, 
με ποταμό, με αλευρόμυλο και στέρνα. Και φανταζόταν 
τον εαυτό του μέσα στον κήπο του, με τα λουλούδια, τα 
φρουτόδεντρα, μ ’ ένα κλουβί για πουλιά και με ψαρόνια 
μέσα, χρυσόψαρα στη λιμνούλα και τα παρόμοια, ξέρε
τε τώρα. Κι όλες αυτές τις φανταστικές εικόνες άλλαζαν 
ανάλογα με τις αγγελίες που διάβαζε, αλλά κατά κάποιον 
τρόπο, πάντα υπήρχαν σ’ ένα σημείο θάμνοι για φραγκο
στάφυλα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ούτ’ ένα αγροτό
σπιτο, ούτε μια αγροτική γωνιά χωρίς φραγκοστάφυλα. 
«Η ζωή στην ύπαιθρο είχε τα πλεονεκτήματά της» συνή
θιζε να λέει. «Κάθεσαι στη βεράντα σου και πίνεις το τσάι 
και στη λιμνούλα κολυμπούν οι πάπιες σου, κι όλα μυρί
ζουν όμορφα κ α ι... οι φραγκοσταφυλιές ωριμάζουν».

Έφτιαχνε και σχέδια για το κτήμα του, που απαράγρα- 
φτα θα έπρεπε να είχε τα’ ακόλουθα χαρακτηριστικά: την 
κατοικία του, την κατοικία του υπηρετικού προσωπι
κού, τον λαχανόκηπο, το παρτέρι με τα φραγκοστάφυλα. 
Ζούσε φτωχικά: στερούσε τον εαυτό του από το φαγητό 
και τι πιοτό, ντυνόταν, ένας Θεός ξέρει πως, σα ζητιά
νος, μα εξοικονομούσε χρήματα και τα έβαζε στην τράπε
ζα. Ή ταν τρομερά αδύνατος. Στενοχωριόμουν πολύ που 
τα ‘βλεπα όλ’ αυτά και φρόντιζα να του στέλνω τίποτα 
μικροποσά και δωράκια στις γιορτές, μα κι αυτά τα ‘βάζε
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στην άκρη. Ό ταν ένας άνθρωπος καχέχεται από μια ιδέα, 
δε μπορείς να κάνεις πια τίποτα μ’ αυτόν.

Τα χρόνια περνούσαν. Τον μετέθεσαν σε μιαν άλλη 
επαρχία, είχε κιόλας περάσει τα σαράντα, μα εξακολου
θούσε να ψάχνει στις αγγελίες των εφημερίδων και να 
βάζει στην μπάντα χρήματα. Μετά έμαθα πως παντρεύ
τηκε. Πάντα με σκοπό ν ’ αγοράσει ένα αγρόκτημα με 
κάποιο παρτέρι φταγκοστάφυλων, πήρε μια ηλικιωμέ
νη, επαρχιώτισσα χήρα, χωρίς να νιώθει την παραμι
κρή τρυφερότητα γ ι’ αυτή, μόνο επειδή είχε χρήματα. 
Αλλά και μετά που την παντρεύτηκε, εξακολουθούσε 
να ζει το ίδιο φτωχικά, αφήνοντάς τη νηστική και βάζο
ντας όλα τα χρήματα στην τράπεζα στ’ όνομά του. Ο πρώ
τος άνδρας της χήρας ήταν ένας ταχυδρομικός υπάλλη
λος, που πάντα την καλοτάιζε, με πίτες και λιχουδιές. Μα 
τούτος ο δεύτερος άντρας της δεν της έδινε να φάει ούτε 
μαύρο ψωμί. Άρχισε ν ’ αρρωσταίνει και κάπου τρία χρό
νια αργότερα τίναξε τα πέταλα η καημένη. Φυσικά, ούτε 
μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό του αδελφού μου, 
πως αυτός ήταν υπεύθυνος για το θάνατό της. Το χρήμα 
όπως και η βότκα μπορεί να μεθύσει κατά περίεργο τρόπο 
τον άνθρωπο. Κάποτε, στην πόλη μας, ένας έμπορος έπε
σε άρρωστος του θανάτου. Πριν ξεψυχήσει, παράγγειλε 
να του φέρουν ένα βαθύ πιάτο με μέλι κι έφαγε όλα του 
τα χαρτονομίσματα και τα χρεόγραφα, μαζί με το μέλι, 
για να μην του τα πάρουν άλλοι. Μια μέρα, καθώς επι
θεωρούσα ένα βαγόνι με βόδια σε κάποιο σιδηροδρομικό 
σταθμό, ένας κτηνοτρόφος έπεσε μπρος σε μια ατμομηχα
νή που του ‘κόψε πέρα για πέρα το πόδι. Τον μεταφέρα
με στο νοσοκομείο και το αίμα πηδούσε από την πληγή -  
ήταν κάτι τρομερό, μα εκείνος μας παρακαλούσε να του 
ξαναβρούμε το πόδι του και ανησυχούσε πολύ σχετικά μ’ 
αυτό: είχε είκοσι ρούβλια μέσα στην μπότα εκείνου του 
ποδιού και φοβόταν μη χαθούν....

-Ε, αυτό πια είναι αλλουνού τραγουδιού σκοπός, έκανε ο 
Μπούρκιν.

Ο Ιβάν Ιβάνιτς σώπασε για μια στιγμή, κι ύστερα εξα
κολούθησε:

- Μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο αδελφός μου άρχισε 
να ψάχνει για ένα αγρόκτημα. Φυσικά, μπορεί να γυρεύεις 
κάτι, πέντε χρόνια και τελικά να λαθέψεις και ν ’ αγοράσεις 
ακριβώς το ολότελα διαφορετικό από κείνο 
που ονειρευόσουν. Με τη βοήθεια κάποιου 
μεσίτη, ο αδελφός μου αγόρασε ένα χρεοκο
πημένο αγρόκτημα από τρακόσια στρέμματα, 
μ ’ ένα σπίτι, με κατοικίες υπηρετών, μ ’ έναν 
κήπο, μα χωρίς φρουτόδεντρα, χωρίς παρ
τέρι για φραγκοστάφυλα και δίχως λιμνού- 
λα. Υπήρχε βέβαια ένα ποταμάκι, μα το νερό 
είχε ένα καφετί χρώμα, γιατί στη μια από τις 
όχθες του ήταν κάποιο τουβλάδικο και στην 
άλλη μια βιοτεχνία κόλλας. Αλλά ο αδελ- 
φός μου δεν ήταν καθόλου δυσαρεστημένος, 
παράγγειλε ένα πλήθος ρίζες φταγκοσταφυλι-

ές και τις φύτεψε κι εγκαταστάθηκε κει πέρα να ζήσει σαν 
κτηματίας.

Την περασμένη χρονιά πήγα να του κάνω επίσκεψη. 
Ήθελα να δω π  έκανε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Στα γράμ
ματά του μου ονόμαζε το κτήμα του «ερημητήριο Τσουμπα- 
ρόκλωφ» ή «Ιμαλάσκογιε» (το παρατσούκλι μας ήταν Τσί- 
σμα ή Ιμαλαΐσκυ). Έφτασα εκεί πέρα ένα απόγευμα. Έκανε 
ζέστη. Παντού τριγύρω είχε ανοίξει τάφρους, είχε ψηλώσει 
φράχτες, συρματοπλέγματα, σειρές από κυπαρίσσια, έτσι 
που τα ‘χασα μέχρι που να καταφέρω να φτάσω ως την αυλή 
και να βρω ένα μέρος να δέσω το άλογό μου. Τράβηξα κατά 
το σπίτι όταν ήρθε κοντά μου ένα χοντρό σκυλί, με κόκκι
νο τρίχωμα, που έμοιαζε με γουρούνι. Ήθελε να γαβγίσει, 
μα ήταν πολύ τεμπέλικο. Η  μαγείρισσα, μια χοντροβαρέλα, 
έμοιαζε κι αυτή με γουρούνα, βγήκε από την κουζίνα και με 
πληροφόρησε πως ο αφέντης της αναπαυόταν μετά το μεση
μεριανό φαγητό. Πήγα να δω τον αδελφό μου. Τον βρήκα να 
κάθεται στο κρεβάτι του, μ ’ ένα πάπλωμα γύρω στα γόνατά 
του. Είχε γεράσει κάπως, είχε βαρύνει, είχε γίνει πλαδαρός, 
τα μάγουλά του, η μύτη του, τα χείλια του κρέμονταν. Νόμι
ζες πως θ’ άκουγες ένα γουρούνι να γρυλλίζει, από τη μια 
στιγμή στην άλλη, κάτω από το πάπλωμα.

Αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε από χαρά και λύπη, στη 
σκέψη ότι γεράσαμε κι οι δυο μας, που κάποτε ήμασταν νέοι, 
ενώ τώρα τα μαλλιά μας άσπρισαν και βρισκόμαστε κοντά 
στο θάνατο. Σηκώθηκε και ντύθηκε και με πήρε να μου δεί
ξει το κτήμα του.

-λοιπόν, πως τα περνάς εδώ; ρώτησα.
-Α, πολύ καλά, δόξα σοι ο Θεός. Περνώ πολύ καλά.
Δεν ήταν πια ο φτωχός, ντροπαλός υπάλληλος που 

ήξερα, μα ένας αληθινός γαιοκτήμονας, ένας αριστοκρά
της. Είχε κιόλας αρχίσει να συνηθίζει σ’ αυτόν τον τρό
πο ζωής και να την απολαμβάνει. Έτρωγε πολύ, καθό
ταν με τις ώρες στο λουτρό του, χόντραινε κι είχε αρχίσει 
μιαν αντιδικία με τον πρόεδρο της κοινότητας και με τις 
δύο βιομηχανίες και θύμωνε πάρα πολύ όταν οι χωρικοί 
ξεχνούσαν να τον πουν «Εξοχότατο». Κι έκανε όσες αγα
θοεργίες μπορούσε μ ’ έναν υλιστικό, αριστοκρατικό τρό
πο, όχι απλά και καλοσυνάτα, μα όσο πιο πολύ πομπώδι- 
κα γινόταν. Και τι αγαθοεργίες! Εφόδιαζε τους χωρικούς 
με καστορόλαδο και διττανθρακικό οξύ, που το ανακά

τευαν μ’ όλες τις τροφές τους για να είναι 
πιο γεροί και την ημέρα της γιορτής του 
την είχε καθιερώσει σαν αργία και γινό
ταν μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωρι
ού, προσφέροντας στους χωρικούς από 
ένα γαλόνι βότκα, πράγμα που το θεωρού
σε σαν πολύ σπουδαίο πράγμα. Ω, αυτά τα 
τρομερά γαλόνια της βότκας! Τη μια μέρα, 
ο χοντρός γαιοκτήμονας σέρνει τους αγρό
τες στους χωροφύλακες για διατάραξη της 
τάξεως και την άλλη, για να γιορτάσει την 
επέτειό του, τους προσφέρει από ένα γαλό
νι βότκα κι αυτοί πίνουν και φωνάζουν:
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“Γ Id κάποιον άγνωστο λόγο πάντα μέσα μου έμπλεκε ένα 
στοιχείο θλίψεως κάθε φορά που σκεφτόμουν την ανθρώπινη 
ευτυχία και τώρα που έβλεπα έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, 
η ψυχή μου πλημμύριζε από ένα καταπιεστικό συναίσθημα 
ανίας και απελπισίας99

«Ζητώ!». Κι όταν πια μεθύσουν πέφτουν γονατιστοί στα 
πόδια του. Η περιουσία, η καλοφαγία και η τεμπελιά ανα
πτύσσουν στην ψυχή του Ρώσου τον πιο άκρατο εγωι
σμό. Ο Νικολάο Ιβάνιτς, που ήταν ένας κατώτερος δημό
σιος υπάλληλος, φοβόταν να έχει δική του γνώμη και 
δεν τολμούσε να την πει ούτε κρυφά στον ίδιο τον εαυ
τό του, τώρα δεν έκανε τίποτε άλλο από το να διατυπώνει 
αλληλοσυγκρουόμενες «αλήθειες» και μάλιστα μ ’ έναν 
τόνο υπουργού του Κράτους: «Η εκπαίδευση είναι ανα
γκαία, αλλά οι λαϊκές μάζες δεν είναι ακόμη έτοιμες να 
τη δεχθούν, η σωματική τιμωρία είναι γενικά ανώφελη, 
αλλά σε μερικές περιπτώσεις, είναι χρήσιμη και τίποτ’ 
άλλο δεν αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα».

-Ξέρω καλά το λαό και ξέρω πώς να του φερθώ, συνήθι
ζε να λέει. Οι απλοί άνθρωποι με αγαπούν. Δεν έχω παρά 
να σηκώσω το μικρό μου δακτυλάκι και θα κάνουν το κάθε 
τι που θα τους ζητήσω.

Κι όλα αυτά, πρέπει να σημειώσετε, λέγονταν μ ’ ένα 
χαμόγελο που προανήγγελλε καλοσύνη και εξυπνάδα. 
Είκοσι φορές την ώρα θα ‘λεγε: Εμείς οι αριστοκράτες»,
«Εγώ, σαν μέλος της αριστοκρατικής τάξεως»....Φυσικά,
ούτε που θυμόταν πια πως ο παππούς μας ήταν χωρικός 
κι ο πατέρας μας ένας απλός πολίτης. Ακόμη και το παρα
τσούκλι μας «Τσίσμα -  Ιμαλαΐσκυ», που, στην πραγματι
κότητα είναι κάτι χυδαίο, εκείνου του φαινόταν ηχηρό, 
κάτι ξεχωριστό και υπέροχο.

Αλλά τώρα πρόκειται για μένα που θα ήθελα να σας 
μιλήσω κι όχι γ ι’ αυτόν. Ήθελα να σας πω για την αλλα
γή που έγινε μέσα μου, σ’ αυτές τις λίγες ώρες που πέρα
σα στο κτήμα του. Το βράδυ, καθώς παίρναμε το τσάι 
μας, η μαγείρισσα μας σερβίρισε ένα πιάτο με φραγκο
στάφυλα, τα πρώτα που έκοβε από τότε που φύτεψε τα 
καινούργια φυτά. Δεν τα ‘χε αγοράσει, ήταν τα δικά του 
φραγκοστάφυλα. Ο αδελφός μου άφησε ένα γελάκι και 
για ένα λεπτό κοίταζε τα φραγκοστάφυλα σωπαίνοντας 
με δάκρυα στα μάτια -  δε μπορούσε να μιλήσει από τη 
συγκίνηση. Ύστερα έβαλε ένα στο στόμα του, με κοίταξε 
με παιδιάστικο θρίαμβο που επιτέλους απόχτησε το παι
χνίδι του, αυτό που τόσο καιρό ζητούσε και είπε:

-Τι νόστιμα.Κι έφαγε τα φραγκοστάφυλα λαίμαργα κι 
όλη την ώρα έλεγε:

-Α, τι υπέροχα! Δοκίμασέ τα.
Ή ταν άγουρα και ξινά, μα όπως λέει κι ο Πούσκιν:
«Το ψέμα που μας ενθουσιάζει, πιότερο αξίζει, ενώ μια 

μικρή αλήθεια, χίλιες φορές βασανίζει».
Έβλεπα μπροστά μου έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, 

κάποιον που όλα του τ ’ αγαπημένα όνειρα έμοιαζαν να

‘χουν βγει αλήθεια, που είχε πετύχει το σκοπό της ζωής 
του, που βρήκε αυτό που ήθελε, που ήταν ικανοποιημέ
νος με τη μοίρα του και με τον εαυτό του. Γία κάποιον 
άγνωστο λόγο πάντα μέσα του έμπλεκε ένα στοιχείο θλί
ψεως κάθε φορά που σκεφτόμουν την ανθρώπινη ευτυ
χία και τώρα που έβλεπα έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, η 
ψυχή μου πλημμύριζε από ένα καταπιεστικό συναίσθημα 
ανίας και απελπισίας. Κι αυτό το συναίσθημα με βάρυνε 
ιδιαίτερα τη νύχτα σαν πήγα να κοιμηθώ. Μου έστρωσαν 
το κρεβάτι σε κάποιο δωμάτιο, πλάι στην κρεβατοκάμα
ρα του αδελφού μου και μπορούσα να τον ακούω όλη σχε
δόν τη νύχτα να μένει άγρυπνος και να σηκώνεται και 
να πηγαίνει στο πιάτο με τα φραγκοστάφυλα, τρώγοντας 
συνέχεια. Είπα στον εαυτό μου: πόσο πολλοί ικανοποι
ημένοι, ευτυχισμένοι άνθρωποι υπάρχουν πραγματικά 
στον κόσμο! Και τι εκπληκτική δύναμη που έχουν! Κοί
ταξε τη ζωή: η αυθάδεια και η τεμπελιά των ισχυρών, η 
άγνοια και η κτηνωδία του αδύναμου, τρομερή φτώχεια 
παντού, υπερπληθυσμός, εκφυλισμός, αλκοολισμός, υπο
κρισία, ψέμα. Και ωστόσο, στα σπίτια και στους δημόσι
ους δρόμους υπάρχει γαλήνη και ηρεμία, από τις πενήντα 
χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πόλη μας, δεν υπάρχει 
ούτε ένας που να τα φωνάξει όλα αυτά, που να φανερώσει 
την αγανάκτησή του δυνατά. Βλέπουμε τους ανθρώπους 
να πηγαίνουν στην αγορά, να τρώνε κάθε μέρα, να κοι
μούνται τη νύχτα, να κηδεύουν τους νεκρούς τους, αλλά 
δεν είδαμε ποτέ ούτε ακούσαμε κανέναν απ’ αυτούς που 
υποφέρουν και ποια τρομερή ζωή εκτυλίσσεται κάπου, 
πίσω από τη σκηνή. Ό λα είναι ειρηνικά και ήσυχα και 
μόνο οι σιωπηλές στατιστικές διαμαρτύρονται: τόσοι 
άνθρωποι τρελαίνονται, τόσα γαλόνια βότκας κατανα
λώνονται, τόσα παιδιά πεθαίνουν από κακή διατροφή....
και μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων φαίνεται πως είναι 
αναγκαία, ο ευτυχισμένος άνθρωπος ζει ήρεμα μόνο και 
μόνο επειδή ο δυστυχισμένος σηκώνει το φορτίο του 
σιωπηλά κι αν δεν υπήρχε τούτη η σιωπή, η ανθρώπι
νη ευτυχία θα ήταν κάτι αδύνατο. Είναι σα μια γενική 
ύπνωση. Πίσω από την πόρτα του κάθε ικανοποιημένου, 
ευτυχισμένου ανθρώπου θα ‘πρεπε να υπάρχει κάποιος 
που να στέκεται μ’ ένα σφυρί και αδιάκοπα να του θυμί
ζει μ’ ένα χτύπημα ότι υπάρχουν και δυστυχισμένοι, πως, 
όσο ευτυχισμένος κι αν είναι αυτός, η ζωή μπορεί αργά 
ή γρήγορα να του δείξει τα νύχια της κι οι φασαρίες να 
‘ρθούν και σ’ αυτόν, η αρρώστια, η φτώχεια, να χάσει την 
περιουσία του και τότε κανένας δεν θα τον βλέπει και δεν 
θα τον ακούει, όπως ακριβώς αυτός δε βλέπει και ακού
ει κανένα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με σφυ-
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pi. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος ζει ήσυχα, απασχολημένος 
με τις καθημερινές του απολαύσεις, σαν λεύκα στον άνε
μο κι όλα πάνε καλά.

«Εκείνη τη νύχτα λοιπόν κατάλαβα ότι κι εγώ ήμουν ένας 
ικανοποιημένος κι ευτυχισμένος άνθρωπος», εξακολού
θησε ο Ιβάν Ιβάνιτς, καθώς σηκωνόταν. «Κι εγώ το ίδιο 
τρώγοντας στο τραπέζι μου η βγαίνοντας στο κυνήγι, δια
τύπωνα απόψεις για το πώς πρέπει να ‘ναι η ζωή, για το 
τι πιστεύουμε και για το σωστό τρόπο να κυβερνούμε τους 
άλλους ανθρώπους. Κι εγώ το ίδιο έλεγα ότι η μάθηση ήταν 
ο εχθρός του σκοταδιού, ότι η εκπαίδευση ήταν αναγκαία, 
αλλά πως για τους κοινούς ανθρώπους, το να μάθουν την 
‘’άλφα -  βήτα” έφτανε για την ώρα. Η ελευθερία είναι ένα 
δώρο, έλεγα, είναι κάτι αναγκαίο όπως ο αέρας, αλλά πως 
θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ναι, αυτά έλεγα και τώρα 
σας ρωτώ: «γιατί πρέπει να περιμένουμε;», είπε ο Ιβάν Ιβά- 
νιτς κοιτάζοντας οργισμένα το Μπούρκιν. «Σας ρωτώ, 
γιατί πρέπει να περιμένουμε; Για ποιο λόγο; Μου λένε ότι 
τίποτα δε γίνεται μονομιάς, ότι κάθε ιδέα πραγματοποιείται 
προοδευτικά, στην ώρα της. Αλλά ποιος τα λέει αυτά; Ποιος 
μπορεί ν ’ αποδείξει ότι είναι αλήθεια; Μιλάτε για τη φυσι
κά τάξη των πραγμάτων, για το νόμο που κυβερνά τα φαινό
μενα όλα, μα υπάρχει κανένας νόμος, καμιά τάξη πραγμά
των που να λέει πως εγώ, ένας ζωντανός, ένας σκεπτόμενος 
άνθρωπος, πρέπει να σταθώ πλάι σ’ ένα αυλάκι και να περι
μένω να κλείσει από μόνο του ή να το γεμίσω με χώμα, όταν 
μπορώ να το πηδήξω ή να ρίξω στα γρήγορα από πάνω του 
ένα γεφύρι να περάσω; Και πάλι ρωτώ: γιατί πρέπει να 
περιμένουμε; Να περιμένουμε, ώσπου να μην έχουμε πια τη 
δύναμη να ζήσουμε κι ωστόσο πρέπει να ζήσουμε και θέλου
με πολύ να ζήσουμε!

Έ φυγα από το κτήμα του αδελφού μου νωρίς το πρωί 
κι από τότε η ζωή στην πόλη μου έγινε ανυπόφορη. Βασα
νιζόμουν από τη γαλήνη και την ησυχία, φοβόμουν να 
κοιτάξω από τα παράθυρα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που 
να με κάνει να πονώ πιο πολύ από το θέαμα μας ευτυχι
σμένης οικογένειας που κάθεται και παίρνει το τσάι της. 
Τώρα είμαι πια γέρος και ανίκανος ν ’ αγωνιστώ, δεν είναι 
καν ικανός να μισήσω. Μπορώ μονάχα να θλίβομαι βαθιά 
μέσα μου, να γκρινιάζω και να θυμώνω, να εργάζομαι και 
τη νύχτα το κεφάλι μου να βουίζει από τις σκέψεις και να 
μην μπορώ να κοιμηθώ. Ω, αν ήμουν νέος!

Ο Ιβάν Ιβάνιτς περπατούσε τώρα, πάνω κάτω στο δωμά
τιο, ερεθισμένος κι έλεγε συνέχεια: «Αν ήμουν νέος!».

Ξαφνικά, τράβηξε καταπάνω στον Αλυό- 
χιν και άρχισε να του σφίγγει πότε το ένα και 
πότε το άλλο χέρι.

-Πάβελ Κονσταντίνοβιτς, του είπε ικετευτικά, 
μην ησυχάζετε, μην αφήνετε τον εαυτό σας να 
παραδοθεί στον ύπνο! Όσο είσαστε νέος ακό
μη, δυνατός, ζωηρός, μη σταματάτε να κάνετε 
το καλό! Δεν υπάρχει ευτυχία και δε θα υπάρξει 
ποτέ κι αν η ζωή έχει ένα σκοπό κι ένα νόημα 
τούτο δεν είναι η ευτυχία μας, αλλά κάτι μεγα

λύτερο και ποιο λογικό. Να κάνουμε το καλό!
Ό λ ’ αυτά ο Ιβάν Ιβάνιτς τα είπε μ ’ ένα θλιβερό, ικετευ

τικό χαμόγελο, σα να ζητούσε μια προσωπική χάρη.
Μετά και οι τρεις τους κάθισαν στις πολυθρόνες τους 

σε διαφορετικές γωνιές του σαλονιού και απόμειναν σιω
πηλοί. Η ιστορία του Ιβάν Ιβάνιτς δεν ικανοποίησε ούτε 
τον Μπούρκιν, ούτε τον Αλυόχιν. Με τόσες κυρίες και 
στρατηγούς να σε κοιτάζουν από τις χρυσές τους κορνί
ζες, ολοζώντανοι μέσα στο θαμπό φως, ήταν πολύ δύσκο
λο ν ’ ακούς μια ιστορία για φτωχοδιαβόλους, για έναν 
ταπεινό υπάλληλο που έτρωγε φραγκοστάφυλα. Έ ν ι
ωθες την ανάγκη να μιλήσεις για κομψούς ανθρώπους, 
για γυναίκες. Και το γεγονός ότι κάθονταν σ’ ένα σαλό
νι όπου όλα -  τα καντιλέρια, οι πολυέλαιοι, οι πολυθρό
νες και τα χαλιά -  μαρτυρούσαν πως αυτοί οι άνθρωποι 
που τώρα κοίταζαν από τις χρυσές κορνίζες τους είχαν 
κάποτε ζήσει εκεί πέρα και ήπιαν κάποτε το τσάι τους και 
το γεγονός ότι ο όμορφη Πελαγία κυκλοφορούσε ανάμε- 
σά τους αθόρυβα -  ήταν οπωσδήποτε κάτι καλύτερο απ’ 
όποια ιστορία.

Ο Αλυόχιν ήταν πολύ νυσταγμένος, είχε ξυπνήσει 
πρωί, πριν από τις τρεις τα χαράματα και είχε στρωθεί 
στη δουλειά και τώρα μόλις που μπορούσε να κρατήσει 
τα μάτια του ανοιχτά, αλλά φοβόταν πως οι καλεσμένοι 
του θα ‘λεγαν κάτι ενδιαφέρον αν έφευγε και δεν ήθελε 
να το χάσει. Δεν μπήκε διόλου στον κόπο ν ’ αναρωτηθεί 
αν αυτά που είπε ο Ιβάν Ιβάνιτς ήταν σωστά κι έξυπνα. 
Οι καλεσμένοι του δεν μιλούσαν ούτε για χρηματικούς 
τόκλκους, ούτε για συγκομιδές ή για την ασφαλτόστρω
ση των δρόμων, μα για κάτι που δεν είχε άμεση σχέση 
με τη ζωή του κι ήταν ευχαριστημένος να τα’ ακούει και 
ήθελε να συνεχίσουν.

- Ωστόσο, ήρθε η ώρα για ύπνο, είπε ο Μπούρκιν. Εμένα 
να μου επιτρέψετε να σας ευχηθώ καληνύχτα.

Ο Αλυόχιν αποχαιρέτησε τους καλεσμένους του και 
κατέβηκε κάτω στο δικό του διαμέρισμα, ενώ εκείνοι 
έμειναν στο πάνω πάτωμα. Θα περνούσαν τη νύχτα σ’ ένα 
μεγάλο δωμάτιο, όπου υπήρχαν δύο πελώρια ξύλινα κρε
βάτια, όλο σκαλίσματα και στολίδια, ενώ στη γωνιά στε
κόταν ένας Εσταυρωμένος από ελεφαντόδοντο. Τα φαρ
διά, δροσερά κρεβάτια που τα είχε στρώσει η χαριτωμένη 
Πελαγία, μύριζαν όμορφα, φρεσκοπλυμένα ασπρόρουχα.

Ο Ιβάν Ιβάνιτς ξεντύθηκε σιωπηλά κι έπεσε στο κρε
βάτι του.

- Ο Θεός να μας συγχωρέσει τους αμαρτω
λούς!, ψιθύρισε και τράβηξε τα σεντόνια 
πάνω από το κεφάλι του.

Η πίπα του, που απόμεινε πάνω στο τρα
πέζι, μύριζε δυνατά καμένο καπνό κι ο 
Μπούρκιν που δεν μπορούσε να κοιμηθεί 
γ ι’ αρκετή ώρα, αναρωτιόταν από πού να 
‘ρχεται η δυσάρεστη μυρωδιά.

Η βροχή χτυπούσε πάνω στα παραθυρό
φυλλα όλη νύχτα.]
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αηο τον κοσμο

της επιστήμης
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη 

Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Το πρώτο “διαστημικό” άγαλμα στην κατοχή των Ναζί

ερμανοί ερευνητές ανακάλυψαν ίο  πρώτο στον κο
σμο «διαστημικά» άγαλμα που είναι κατασκευασμέ
νο από μετεωρίτη και μεταφέρθηκε στην Ευρώπη 
από τους Ναζί. Το βαρύ μεταλλικό βουδιστικό άγαλ

μα φέρει στο στήθος του μια σβάστικα.
Ο μετεωρίτης εκτιμάται ότι έπεσε στα σύνορα Σιβηρίας - Μογ
γολίας πριν από περίπου 10.000 έως 20.000 χρόνια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Έλμαρ Μπούχερ του Ινστι
τούτου Πλανητολογίας του πανεπιστημίου της Στουγκάρδης, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περι
οδικό πλανητικής επιστήμης και μετεωριτών 
«Meteoritics & Planetary Science», σύμφωνα 
με το «Nature», εκτιμούν ότι ο γνωστός και 
ως «Σιδερένιος Άνθρωπος» απεικονίζει κάποι
ον βουδιστικό Θεό (πιθανώς τον Βαϊσραβάνα). 
Δημιουργήθηκε μεταξύ του 8ου και του 10ου 
αιώνα, μάλλον από τον πρωτοβουδιστικό θι- 
βετανικό πολιτισμό των Μπον, ενώ κατέλη
ξε στη Γερμανία μετά από μια αποστολή που 
έκανε το 1938-39 στο Θιβέτ ο επιφανής ναζι- 
στής ζωολόγος και εθνολόγος Ερνστ Σέφερ, ο 
οποίος είχε σταλεί στην περιοχή για να ανα
καλύψει τις ρίζες των Αρείων. Η ύπαρξη της 
σβάστικας πάνω στο άγαλμα προφανώς αποτε
λούσε ισχυρό κίνητρο για την «απαλλοτρίω
σή» του από τους Ναζί.

Το άγαλμα, που έχει ύψος 24 εκατοστών και βάρος 10,6 
κιλών, είχε γρήγορα καταλήξει στα χέρια κάποιου ιδιώτη 
συλλέκτη, ενώ το 2009 άλλαξε χέρια σε μια δημοπρασία, 
οπότε πλέον κατέστη δυνατό να μελετηθεί για πρώτη φο
ρά επιστημονικά. Οι ερευνητές είχαν την ευκαιρία να ανα
λύσουν δείγματα από το εσωτερικό του, που έχει υποστεί 
λιγότερη φθορά και «μόλυνση» σε σχέση με την εξωτερική 
επιφάνεια. Έτσι, διαπίστωσαν ότι το πολύ σκληρό υλικό 
από το οποίο είναι φτιαγμένο, προέρχεται από μια σπάνια 

κατηγορία σιδηρούχων διαστημικών πε
τρωμάτων (τους αταξίτες μετεωρίτες), που 
επίσης περιέχουν μεγάλη ποσότητα νικελί
ου. Ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα γνωστός 
μετεωρίτης, ο «Χόμπα» της Ναμίμπια, εί
ναι ένας αταξίτης μετεωρίτης που ζυγίζει 
πάνω από 60 τόνους.
Η γεωχημική ανάλυση του διαστημι
κού αγάλματος του «Σιδερένιου Ανθρώ
που» έδειξε ότι έχει μεγάλη συγγένεια με 
μια πληθώρα διασκορπισμένων διαστημι
κών βράχων που βρίσκονται στα σιβηρο- 
μογγολικά σύνορα, στο λεγόμενο μετεωρι
κό πεδίο Τσίνγκα, όπου από το 1913 μέχρι 
σήμερα έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστον 
250 θραύσματα μετεωριτών ποικίλων με
γεθών.

Αιώνιος σκληρός δίσκος

παναστατική συσκευή αποθήκευσης με διάρκεια ζωής 100 εκ. έτη!
Ερευνητές της Hitachi δημιούργησαν μια επαναστατική συσκευή αποθήκευσης 
δεδομένων. Πρόκειται για ένα μικρό γυάλινο τετράγωνο τσιπάκι που σύμφωνα 
με τους δημιουργούς του είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και δεν παθαίνει απολύτως 

τίποτε στις πλέον ακραίες συνθήκες.
Όπως υποστηρίζουν στις δοκιμές που έγιναν, το γυάλινο τσιπ άντεξε και δεν έπαθε απολύ
τως τίποτε όταν εκτέθηκε σε θερμοκρασία χιλίων βαθμών Κελσίου για δύο ώρες, όταν έρι
ξαν πάνω του διάφορες χημικές ουσίες ενώ δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του ούτε από τον «βομβαρδισμό» με ραδιοκύματα. 
Το τσιπάκι είναι αδιάβροχο και τα δεδομένα του θα χαθούν μόνο αν καταφέρει κάποιος να το σπάσει. Οι δημιουργοί του υπο
στηρίζουν ότι αν δεν σπάσει μπορεί να κρατά ασφαλή τα αποθηκευμένα αρχεία του για 100 εκατομμύρια έτη!

ΓΝ·? -π

Διαστημικός δορυφόρος από Ελληνες μαθητές

αθητές του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης κατάκτησαν 
τη δεύτερη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Διαστημικής «CanSat», που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στην Νορβηγία. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η αποστολή από τη Μυτιλήνη, ήταν η μοναδική ελληνική 
συμμετοχή σε σύνολο 14 σχολικών ομάδων από χώρες της Ευ
ρώπης. Την πρώτη θέση έλαβε η ομάδα της Σκωτίας, ενώ την 
τρίτη, εκείνη της Πορτογαλίας. Ο δορυφόρος «Icaromenippus 
3D», που δημιούργησαν ο ι' Ελληνες μαθητές, κατάφερε να βρε

θεί ένα χιλιόμετρο πάνω από το έδαφος της Γης και να απει
κονίσει, τρισδιάστατα τις λήψεις που έλαβε.
Από πού, όμως, εμπνεύστηκαν οι μαθητές το όνομα του δο
ρυφόρου;
«Ήταν μια φοβερή εμπειρία!» ανέφερε ενθουσιασμένος ο 
μαθητής Ηλίας Ψυρούκης, υπεύθυνος για την τρισδιάστα
τη απεικόνιση και την ανάπτυξη λογισμικού. «Δύο ημέρες 
δεν κοιμηθήκαμε καθόλου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημα
σία. Είμαστε συνέχεια μέσα στα χιόνια, σε ένα πολύ ωραίο
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τοπίο, καταφέραμε να κολυμπήσουμε κιόλας στα παγωμένα νερά. Νομίζω πως όσα 
είδαμε και ζήσαμε δεν τα έχει δει κανένας άλλος και νιώθουμε πολύ τυχεροί».
Επικεφαλής της ομάδας του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης, που συνοδέυσαν την απο
στολή, η οποία αποτελείται από συνολικά δέκα μαθητές είναι ο καθηγητής Γιώργος Κοντέλλης και ο διευθυντής του σχολείου 
Μιχάλης Καπιωτάς. Ο δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος συνεχάρη τους μαθητές και τους καθηγητές του 3ου Λυκείου 
Μυτιλήνης για την επιτυχία τους. Να σημειωθεί ότι με απόφαση του δημάρχου Λέσβου, ο δήμος στάθηκε αρωγός στο εγχεί
ρημα, χρηματοδοτώντας με το ποσό των 3.500 ευρώ, την αποστολή του σχολείου στη Νορβηγία.

Λίμνες από μετεωρίτες τα Ζερέλια Αλμυρού στο Βόλο
1 το εντυπωσιακό

εύρημα ότι η ελ
ληνική γη φιλο- 

Λ  ξενεί εμφανή ίχνη
από μετεωρίτη που προσέ- 
κρουσε στο έδαφος της πριν 
από περίπου 10.000 χρόνια 
οδηγήθηκαν οι επιστήμο
νες. Πρόκειται για δίδυμους 
κρατήρες, δύο λίμνες της 
Θεσσαλίας, οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι προέκυ- 
ψαν από ηφαιστειακή έκρηξη. Το λιωμένο ζιρκόνιο που βρέ
θηκε στην περιοχή ήταν το κλειδί για την αποκάλυψη, αφού 
το εν λόγω μέταλλο τήκεται σε θερμοκρασίες πολύ υψηλότε
ρες από αυτές που αναπτύσσονται στο ηφαιστειακό μάγμα. 
Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα εντοπίζονται κρατή
ρες που σχηματίστηκαν από την πρόσπτωση μετεωριτών, 
ενώ όπως υπολογίζεται, οι συγκεκριμένοι είχαν μέγεθος μέ
χρι και 30 μέτρα... Ό πως εκτιμούν οι ειδικοί, πρόκειται για 
μια σπουδαία ανακάλυψη, δεδομένου ότι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη οι αντίστοιχες θέσεις δεν φτάνουν τις 40 σε αριθμό. 
Οι ερευνητές Ευάγγελος Λόγιος -καθηγητής Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη
νών- και Dietrich Volker -καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορυ
κτολογίας και Πετρογραφίας του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης- 
είναι οι άνθρωποι που ξετύλιξαν το νήμα της σαγηνευτικής 
αυτής ιστορίας.

Ο καθ. Ε υάγγελος Λ άγιος

Έπειτα από μια mo εμπεριστατωμέ
νη μελέτη που περιελάμβανε γεωφυ
σικές έρευνες και εργαστηριακή ανά
λυση δειγμάτων προέκυψε ότι οι εν 
λόγω λίμνες δεν προέρχονται από 
την έκρηξη ηφαιστείου, αλλά είναι 
κρατήρες που δημιουργήθηκαν από την πρόσκρου
ση μετεωρίτη στη Γη. Η πρόσκρουση αποδίδεται 
χρονολογικά στην εποχή του Ολόκαινου και συγκε
κριμένα εκτιμάται ότι έλαβε χώρα πριν από 12.500 

έτος 8.000 χρόνια. Οι λίμνες βρίσκονται σε μια αγροτική πε- 
ριοχή νοτιοδυτικά του Αλμυρού και έχουν κυκλικό σχήμα. 
Η μικρότερη έχει διάμετρο 150 μέτρων και βάθος 6 μέτρων, 
ενώ η μεγαλύτερη έχει διάμετρο 250 μέτρων και βάθος περί
που 8. Απέχουν περίπου 250 μέτρα η μία από την άλλη, σε 
μια περιοχή που φιλοξενούσε τον προϊστορικό οικισμό Μα
γούλα - Ζερέλια, που κατοικούνταν από τη Μέση Νεολιθική 
Περίοδο μέχρι την Εποχή του Χαλκού. Από τις διαστάσεις 
των κρατήρων εκτιμάται ότι το μέγεθος των μετεωριτικών 
θραυσμάτων θα πρέπει να κυμαινόταν από 10 έως 30 μέτρα. 
Το μυστικό αποκαλύφθηκε, όπως εξηγεί ο κ. Λάγιος, από την 
εργαστηριακή μαρτυρία εύρεσης μερικώς τετηγμένου ζιρκο
νίου στα συλλεχθέντα πετρολογικά δείγματα. Η γεωφυσική 
και ορυκτολογική μελέτη των δίδυμων κρατήρων της Θεσ
σαλίας υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Κοινωφελές Ιδρυ
μα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος 
που εκπονείται τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Στις Φιλιππίνες ανακαλύφθηκαν σαρκοφάγοι παρόμοιοι
των Αιγυπτίων

Ομάδα αρχαιολόγων στα βουνά της ζούγκλας Καμχαντίκ στις Φιλιππίνες ανα
κάλυψε 15 τάφους κατασκευασμένους από ασβέστη, οι οποίοι είναι παρόμοι
οι με αρχαίους αιγυπτιακούς.Τα ευρήματα υπάρχουν σε διάφορους τάφους κο
ντά σε χωριό και είναι 1.000 ετών. Εκτός από σαρκοφάγους, οι ειδικοί ανακάλυψαν και 
τμήματα μεταλλικών αντικειμένων, καθώς και αντικείμενα που φτιάχτηκαν από ανθρώ

πινα οστά αλλά και ζώων.
Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Μουσείου της χώρα, Ευσέμπιο Μάντισον, είπε ότι βρέθηκαν 
σαρκοφάγοι που μοιάζουν πολύ με τους αρχαίους «αδελφούς» τους, στην Αίγυπτο, αλλά 
σε αντίθεση με τους Αιγυπτίους, η διακόσμηση των τάφων δεν ήταν από παραστάσεις της 
μυθολογίας και του κύκλου της ανθρώπινης ύπαρξης. ]
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ψυχαγωγία
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

α σ τυ νο μ ικ ό  πρόβλημα (ηαιχνίδιΐ) \

Ο Αστυνόμος Στεργίου, μετά το τηλεφώνημα της οι
κονόμου του Νικολάου Γεωργόπουλου, έφτασε στην 
πολυτελή κατοικία του πάμπλουτου τραπεζίτη. Η 
γυναίκα, ταραγμένη και κλαίγοντας, τον οδήγησε 
αμέσως στο γραφείο του, όπου βρισκόταν το πτώμα 
του Γεωργόπουλου και όπου οι άντρες της Σήμανσης 
είχαν ήδη κάνει την επιτόπια έρευνα. Ο άντρας ήταν 
πεσμένος στην πολυθρόνα του. Δίπλα του, στο τρα
πέζι, κοντά στο αναμμένο τζάκι, υπήρχε ένα ποτήρι 
που περιείχε ακόμα λίγο γάλα. Ο Αστυνόμος Στεργί
ου άγγιξε το ποτήρι, το οποίο ήταν πολύ κρύο. Η οι
κονόμος αντιλήφθηκε την κίνησή του και είπε: 
«Κύριε Αστυνόμε, σίγουρα καταλάβατε πώς έγιναν 
τα πράγματα. Ο κύριος Γεωργόπουλος, κάθε μέρα, εί
χε την συνήθεια να πίνει ένα ποτήρι παγωμένο γά
λα. Πολλές φορές τον είχα προειδοποιήσει να προσέ

χει, γιατί, συνεχίζοντας αυτή 
την πραγματική μανία, κιν
δύνευε να πάθει καμιά συμ
φόρηση. Όμως, ήταν ένας 
άντρας ιδιαίτερα πεισματά
ρης. Φαντάζομαι πως και σή
μερα έκανε την ίδια κίνηση. 
Λέω «φαντάζομαι», γιατί σή
μερα ήταν το ρεπό μου και 
νωρίς το πρωί έφυγα από 
το σπίτι. Πιθανότατα εκεί
νος, γύρω στις 11.30, πρέπει 
να πήγε στην κουζίνα, να γέ
μισε όπως πάντα ένα ποτήρι 
με παγωμένο γάλα που μόλις 

θα γύρισε στο γραφείο του, θα το ήπιε μονορούφι. 
Τότε θα τον χτύπησε η συμφόρηση. Γύρω στο μεση
μέρι τηλεφώνησα για να ρωτήσω αν ήθελε κάτι. Δεν 
απάντησε κανείς, αλλά δεν ανησύχησα, γιατί συχνά 
ο κύριος έβγαινε προκειμένου να κάνει μία βόλτα. 
Απόψε, γύρω στις 18.30, όταν επέστρεψα, έκανα την 
τραγική ανακάλυψη και κάλεσα αμέσως την αστυ
νομία... Τον καημένο τον κύριο, τι άσχημο τέλος! Αχ, 
αν με είχε ακούσει...!
Ο Αστυνόμος είχε ακούσει τη γυναίκα, ζεσταίνοντας 
τα χέρια του στις φλόγες του τζακιού. Μετά στράφη
κε προς το μέρος της και της είπε:
«Αγαπητή κυρία, μου δώσατε μια γερή και λεπτομε
ρή υπόθεση για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Όμως 
υπάρχει κάτι που δεν ταιριάζει...».

Ο δηγείτε σωστά: (παιχνίδι)

1. Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας απτό to  σήμα σε άλλη θέοη 
πλην κόμβου;
Α. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν 
μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.
Β. Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.

2. Ποτά είναι η σημασία του σήματος αυτού;
Α. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια. 
Β. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
Γ. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

3. Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απα
γορεύει την είσοδο;
Α. ΟΧΙ 
Β. ΝΑΙ

4. Ό ταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζό
ντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές 
ταυτόχρονα, σέβεστε;
Α. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
Β. Μόνο τις άσπρες γραμμές.
Γ. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Ο ηαζοκεζραλιά (π α ιχ ν ίδ ι 4)

Ι.Ένας τοξότης έχει ένα τόξο και εξήντα βέλη. Αν ρίξει το 
πρώτο του βέλος στις 12:00 το μεσημέρι και συνεχίσει να ρί
χνει ένα βέλος κάθε λεπτό, τι ώρα θα του τελειώσουν τα βέλη;

2 Πέντε σκύλοι πιάνουν πέντε γάτες σε πέντε λεπτά. Πόσοι 
σκύλοι πιάνουν 100 γάτες σε 100 λεπτά;

α ν έ κ δ ο τ ο

Πηγαίνει μία ξανθιά πανικόβλητη στην αστυνομία:
- Λαμβάνω απειλητικά μηνύματα στο κινητό μου κύριε Αστυνό
με!

Ποια είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυνόμο 
Στεργίου να είναι δύσπιστος σχετικά με τη διήγηση 
που άκουσε;

'---------------------------------------------------------

OV4., JAV/VJ. A  1 VAXA^/l^/VA/V, 1 A t/V Ο

- «Ο χρόνος σας τελείωσε, ο χρόνος σας ι
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Υ ια τ ί το λέμε έτσι;
«Κηφήνας»
Η φράση θέλει να πει πως «είσαι τεμπέλης», που ζεις από τους άλλους. 
Η φράση ξεκίνησε από τις μέλισσες - κηφήνες, που ο μοναδικός τους 
σκοπός στη ζωή είναι ένας απ’ αυτούς να γίνει βασιλικός άνδρας και 
να καταστήσει γόνιμη τη βασίλισσα. Τεμπελιάζουν διαρκώς κλεισμέ
νοι στην κυψέλη και δε βγαίνουν ούτε να βοσκήσουν. Τρώνε από το 
έτοιμο μέλι. Η φράση μεταφέρεται για τους ίδιους ανθρώπους τεμπέ
ληδες.

«Κι ο άγιος φοβέρα θέλει»
Ο θρύλος λέει, πως κάποιος χοντροκέφαλος και διόλου έξυπνος βοσκός 
θέλησε να μπει, σε ώρα βροχής, σ’ ένα μικρό ξωκλήσι εκεί κοντά στη 
κορφή του βουνού, που έβοσκε τα πρόβατα του. Έβαλε, λοιπόν, την 
«γκλίτσα» του στους ώμους και ακουμπώντας σ’ αυτήν τα χέρια του,

ξεκίνησε κατά κει. Σαν έφτασε, προσπάθησε να μπει έτσι με την 
«γκλίτσα» απ’ τη μικρή πορτούλα του ερημοκλησιού και φυσικά 
δεν τα κατάφερνε, γιατί οι άκρες της «γκλίτσας» σκάλωναν στις κά
σες της πόρτας. Αυτός, όμως, παραξήγησε το πράγμα και φαντάστη
κε πως ο άγιος δεν τον άφηνε να μπει. Με την αφέλεια της άγνοιας 
του και τη χοντροκεφαλιά του, κατέβασε την «γκλίτσα» από τους 
ώμους του και την κίνησε απειλητικά προς την κατεύθυνση της 
πόρτας Τώρα, όμως με την «γκλίτσα» όρθια, μπόρεσε να περάσει 
χωρίς δυσκολία. Όταν το βράδυ γύρισε στο χωριό 
και διηγούταν στους συγχωριανούς το κατόρ
θωμά του, πρόσθετε με καμάρι: «Τι τα θέτε, 
κι οι άγιοι φοβέρα θέλουνε».

Π Η ΓΗ : «Λέξεις και φράσεις I
παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστούλη  
εκδ. Σμυρνιω τάκη

Π α ιχν ίδ ια  γνιόσης (π α ιχ ν ίδ ι  3 )

Ι.Ποιο είναι το πρώτο στρώμα της ατμόσφαιρας;
Α) Τροπόσφαιρα, Β) Εξώσφαιρα, Μεσόσφαιρα.

2. Τι είναι η Αιγιαλίτιόα Ζώνη;
Α) Περιοχιί του Αιγαίου, Β) Θαλάσσια Περιοχή, Γ) Χερ

σαία περιοχή.
3. Από ποιο νησί καταγόταν ο Ιωάννης Καποδίστριας;
Α) Ιθάκη, Β) Κέρκυρα, Γ) Λευκάδα..
4. Σε ποιόν κόλπο εκβάλλει ο ποταμός Βαρδάρης;
Α) Παγασητικό, Β) Αργολικό, Γ) Θερμαϊκό.

γλζόσσα μας

αγώνας - αγωνία - αγωνίζομαι. Όπως φαίνεται και από την ετυ
μολογία των λέξεων, που παραθέτουμε στα επιμέρους λήμματα, 
ο αγών ξεκινά ως αποτέλεσμα του άγω, ήτοι ως συγκέντρωση, 
συνάθροιση θεών, ανθρώπων, πλοίων κ.ά., για να εξελιχθεί ήδη 
στον Όμηρο σε συγκέντρωση για άμιλλα, για ανταγωνισμό, σε 
αγώνες με τη σημερινή σημασία. Έτσι πρώιμα πλάσσεται και ρ. 
αγωνίζομαι, με παράγωγα τα αγώνισμα, αγωνιστής και αγωνιστι
κός Το επόμενο βήμα ήταν να δώσει ο αγών την αγωνία, «τον 
ανταγωνισμό, τον διαγωνισμό για τη νίκη» (ακόμη και «τη γυ
μναστική άσκηση»), που λόγω τής ψυχικής έντασης της συγκί
νησης και του άγχους που γεννά ο ανταγωνισμός στους αγώνες 
σήμανε μεταφορικά (στον Δημοσθένη πρώτα και στον Αριστοτέ
λη) την αγωνία, όπως τη χρησιμοποιούμε και σήμερα 
Μέσω τής εκκλησιαστικής Λατινικής 
το αγωνία πέρασε εν συνεχεία στις 
διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες 
λχ. αγγλ. agony, γαλλ. agonie, 
γερμ. Agonie.

Πηγή: Λ εξικό της Ν . Ε λληνικής Γλώσσας του Γ. Μτταμττινιώτη

Μ πλε χρεγγάρι

Μπλε φεγγάρι αποκαλείται μια πανσέληνος που συμ
βαίνει σε ασυνήθιστη χρονική στιγμή. Τα περισσό
τερα έτη έχουν δώδεκα πανσελήνους τις περισσότερες 
φορές μια κάθε μήνα Ωστόσο κάθε ημερολογιακό έτος περιλαμβάνει 
δώδεκα σεληνιακούς κύκλους και έντεκα ημέρες ακόμη. Αυτές αθροί
ζονται και ως αποτέλεσμα κάθε δύο ή τρία χρόνια έχουμε ένα επιπλέον 
φεγγάρι, φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 2,72 χρόνια. Διαφορετικός ερ
μηνείες τοποθετούν το έξτρα φεγγάρι σε διάφορες περιόδους ωστόσο 
αυτή η πρόσθετη πανσέληνος αποκαλείται σε κάθε περίπτωση «μπλε 
φεγγάρι».
Ο όρος έχει και μεταφορική σημασία, η οποία τονίζει τη σπανιότητα 
ενός φαινομένου. Χαρακατηριστική είναι η αγγλική έκφραση «once in 
a blue moon», που σημαίνει πως κάτι συμβαίνει πολύ σπάνια. Στο άλ
λο άκρο υπάρχει και μια πολύ κυριολεκτική σημασία καθώς ένα φεγ
γάρι μπορεί πράγματι να έχει χρώμα μπλε, εξαιτίας ατμοσφαιρικών δι
αταραχών. Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο 
το φεγγάρι (όχι απαραίτητα πανσέληνος) φαίνεται στα μάτια του πα
ρατηρητή γαλαζωπό, εξαιτίας της ύπαρξης καπνού ή μορίων σκόνης 
στην ατμόσφαιρα. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε μετά τις δασικές πυρκα
γιές στη Σουηδία και τον Καναδά το 1950 και, αξιοσημείωτα, μετά την 
έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα το 1883, που είχε ως επακόλουθο να 
εμφανίζεται το φεγγάρι μπλε για μια περίοδο δύο ετών. Ανάμεσα στα 
έτη 2005 και 2015 αναμένονται τα παρακάτω μπλε φεγγάρια:
Α. Θεωρώντας μπλε φεγγάρι την τρίτη πανσέληνο σε μια εποχή τεσ
σάρων πανσελήνων: 19 Αυγούστου 2005, 19 Μαΐου 2008, 21 Νοεμ
βρίου 2010,21 Αυγούστου 2013.
Β. Θεωρώντας μπλε φεγγάρι μια δεύτερη πανσέληνο σε οποιοδήποτε 
μήνα: 30 Ιουνίου 2007, 31 Δεκεμβρίου 2009, 31 Αυγούστου 2012, 31 
Ιουλίου 2015. Σημειώνεται πως το έτος 2018 (καθώς επίσης τα έτη 
2037,1961, 1942,1999) αναμένεται μαύρο φεγγάρι (καθόλου πανσέ
ληνος το μήνα Φεβρουάριο που είναι συντομότερος), και ως αποτέλε
σμα θα υπάρξουν δυο μπλε φεγγάρια μες την ίδια χρονιά, τον Ιανου
άριο και το Μάρτη.

Π ηγή: Α π ό  τη Β ικιπαίδεια , την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(http:llel.w ikipedia.org) Λ
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CΤτανρόλεξο Ί εσ ι αστυνομικών γνώσεων

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Ρωμαίος στρατιωτικός και πολιτικός του 5ου αιώνα π.Χ.
2. Νησίδα δυτικά του Καστελόριζου - Λίμνη της Αφρικής.
3. Νησί των Κυκλάδων - Σαρλ..., Γάλλος ιστορικός του περασμέ
νου αιώνα.
4. Δομική μονάδα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων - Τσιανγκ..., πό
λη της Ταϊλάνδης.
5. Ιγνάτσιο..., Ιταλός συγγραφέας και πολιτικός.
6.0  κάτοχος στο αστικό δίκαιο.
7. Κατηγορία ανόργανων χημικών ενώσεων - Μουσική νότα.
8. Κινηματογραφικό κείμενο

1) Η προσταγή προϊσταμένου που αφορά τις πράξεις 
των αρ. 137Α ΠΚ -  βασανιστήρια και άλλες προσβολές 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 137Β ΠΚ -  διακε- Δ> & 
κριμένες περιπτώσεις βασανιστηρίων, ως και η κατά
σταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο (αρ. 25 ΠΚ): 
α) ουδέποτε αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα των πρά
ξεων των αρ. 137Α ΠΚ και 137Β ΠΚ 
β) πάντοτε αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρας των πρά
ξεων των αρ. 137Α ΠΚ και 137Β ΠΚ 
γ) υπό ορισμένες περιπτοόσεις αποκλείουν τον άδικο 
χαρακτήρας των πράξεων των αρ. 137Α ΠΚ και 137Β 
ΠΚ

Κ Α Θ Ε Τ  A
1. Αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος.
2.0  μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου - Επιφώνημα φιλάθλων.
3. Ιβάν..., Βούλγαρος τσάρος του 14ου αιώνα.
4. Σύμβολο ενός μεταλλικού χημικού στοιχείου - Μαρμάρινο 
γλυπτό του Μιχαήλ Αγγέλου.
5. Ντέιβιντ..., Βρετανός σκηνοθέτης - Μαρτ..., πρώην πρωθυ
πουργός της Εσθονίας.
6. Βουνό και αρχαία Καρία πόλη της Μικράς Ασίας.
7. Ήρωας και ποιητής της κέλτικης μυθολογίας - Μπέρναρ..., 
Ιρλανδός συγγραφέας του προηγούμενου αιώνα.
8. Αντόνιο..., Ιταλός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας του 
18ου αιώνα
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2) Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξανα
γκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που 
ανάγεται στα καθήκοντά τους ή να παραλείψουν νόμιμη 
πράξη, διαπράττει το έγκλημα: 
α) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια)

| β) της ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 ΠΚ -  αντίσταση) 
γ) της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ)

Π Η ΓΗ : τον Ν ομ ικού  Εγκληματολσγου Ν . Δερμενούδη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜ ΕΝΟΥΔΗ
ΓΗΛ. 25410-77560, Τ.Ο.Τ. 25410-67205, ΚΙΝ. 6979847227
E-MAIL: al-kat(« x an .forth n et.gr

ο μάθημα της έκθεσης είναι μία γραπτή 
επιβεβαίωση της κατανόησης των δομών 
των προβλημάτων - φαινομένων και γενι
κότερα των θεσμών και του τρόπου λει
τουργίας της κοινωνίας καθώς επίσης και 
της ορθής χρήσης των γλωσσικών συμβό
λων επικοινωνίας και των κανόνων της 
γλώσσας μας Η μύηση των ανακριτικών 
υπαλλήλων στις ποικίλες μορφές εκφοράς 
και απόδοσης του λόγου ανάλογα με το 
ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο καθώς 

και η επαφή τους με διάφορες μεθόδους πειθούς και τρόπους ανά
πτυξης συλλογισμών επιχειρημάτων, είναι στοιχεία που αποτελούν 
στόχους της ορθής ανάλυσης των θεμάτων εκθέσεων διότι βοηθούν 
αυτούς στην καλύτερη οργάνωση της σκέψης τους και στην ορθό
τερη και πιο αποτελεσματική έκφραση των απόψεων τους 
Είναι δεδομένο ότι το μάθημα της έκθεσης έχει καθιερωθεί πλέον ως 
κύριο μάθημα για τις εξετάσεις σχολών της Αστυνομίας (Αρχιφυλά- 
κων - ΤΕΜΑ - κατατακτήριες σχολών Αξιωματικών). Το βιβλίο αυ
τό εμπεριέχει 35 θέματα που έχουν τεθεί στις εξετάσεις (Αρχιφυλά- 
κων - ΤΕΜΑ - Κατατακτήριες) τα οποία βαθμολογούνται με άριστα 
και έχουν αναλυθεί από ομάδα φιλολόγων εξειδικευμένων καθηγη
τών, 15 σχεδιαγράμματα προτεινόμενων θεμάτων εκθέσεων μαζί με 1 
κανόνες - πορίσματα για τη σωστή ανάλυση μιας έκθεσης.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ  
ΤΕΥΧΟΥΣ 274

I ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 )
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Αστυνόμος Στεργίου παρατήρησε ότι όλα τα συρτάρια, 
ακόμη και αυτά του γραφείου ήταν κλειστά. Στις δηλώσεις 
του ο Σταυρόπουλος δεν ανέφερε ότι έκλεισε το συρτάρι 
του γραφείου του από όπου έβγαλε το πιστόλι των 9mm 
κάτι που είναι λογικό καθώς μετά από ένα τέτοιο περιστα
τικό είναι το τελευταίο που θα σκεφτόταν κάποιος. Είναι 
λοιπόν φανερό ότι ο Σταυρόπουλος δεν είπε την αλήθεια.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1. Β, 2. Β, 3. Β, 4. Β, 5. A

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ - (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Γ, 2. Α, 3. Α, 4. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Απάντηση: 3 κάλτσες.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ .
Απάντηση: 1. α, 2. β, 3. γ

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
1) Φράγκου Αθανασία, 2) Νανούση Ανδριάνα,
3) Χωριανοπούλου Αμαλία.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ.Κ. 15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh(«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).

ΛΥΣΙΙ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Κ Α Ν 1 Σ Τ Ρ 0
2 (1 Ρ Ε Σ Σ 1 X
3 Ν Α Π Α Τ Α ι
4 0 Κ Α Α Ρ Ν Α
5 Φ Α Λ Α Ν Τ Α
6 0 Σ Φ Τ Ε Ρ Α
7 ρ Η  π Α Ρ Ρ Ε Ν
8 Α Μ Α Ρ Α Φ 0

3 7 |  Λ Υ 2 .Η  S u d o k u

5 9 6
1 2  8

2 3 9 6 7
9 8 4

4 3 6 5
9 4 1

8 9 1 4
2 9

Εορτολόγιο E L *

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

Σ επ τέμ β ρ ιο ς

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΟ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΑΠΦΩ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΕΡΑΤΩ, 1/9 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Μ API ΑΝΘΗ,
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΘΕΑΝΩ, ΘΑΛΕΙΑ
ΜΑΜΑΣ 2/9

ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ 3/9
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ 4/9
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8/9
ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9
ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ0ΡΝΗΛΙ0Σ 13/9
ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ 16/9
ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, ΣΟΦΙΑ 17/9
ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20/9
Λ0ΪΖ0Σ, ΛΟΥΪΖΑ, ΦΩΚΑΣ 22/9
ΙΡΙΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23/9
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ , ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

Οκτ ιτ βρ  ι ο ς
(* )  Κινητή γιορτή

ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ 1/10
ΔΙΟΝΥΣΗΣ 3/10
ΙΕΡΟΘΕΟΣ 4/10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 7/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ 12/10
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ 13/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 18/10
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 19/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20/10
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΡΥΣΑΦΗΣ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26/10
ΝΕΣΤΩΡ 2710
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΣΤΕΡΩ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΣ 30/10
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 31/10

■
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αλληλογραφία
Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Ο  Γ εν ικ ό ς  Π ρόξενος της Ο υκρα  ν ία ς  στη  

Θ εσ σ α λονίκ η  κ. Ig o r S yb ig a  εκφράζει 
την ευγνωμοσύνη του προς τον Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφω- 
να Κούκιο για την άψογη συνεργασία της 
ΔΙνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης μ ε  το 
Προξενείο κατά την επίσκεψη του Ου
κρανού Προέδρου κ. Γιαννουκόβιτς.

Ο  Δ ιο ικ η τή ς  ιη ς  Σ ι/μι ι . Σ χο λή ς  Λξΐιαον  

Σ ιο ρ α κ ο ν  Ί α ξ ια ρ χ ο ς  Κ. ΙΙ ιιγονροιιον- 

\(Η ευχαριστεί θερμά τον Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγο Τρύφωνα Κούκιο 
για τη συνδρομή με ανθρώπινο δυναμι
κό στη φύλαξη των κυρίων εισόδων των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων κατά τη διε
ξαγωγή αθλητικών δοκιμασιών.

Η  Α κα δη μ ία  Α μ ννη ς  τον Η νω μ ένου  Β α 

σ ιλείο υ  ευχαριστούν τον Δ/ντή της ΔΙνσης 
Αλλοδαπών/ΑΕΑ Αστυν. Δ/ντή Δημήτριο 
Γαλάτουλα, για την εξαίρετη ενημέρωση 
που έκανε σχετικά με το πρόβλημα της 
παράνομης μετανάστευσης.

II Ε Α \η ν ικ η  Ο μ ο σ π ο νδ ία  ΙΙοδη 

ευχαριστεί την Ελληνική 
Αστυνομία και την Δ/νση Τροχαί
ας /ΑΕΑ. για τον συντονισμό όλων 
των κατά τόπους Υπηρεσιών Τρο
χαίας, συμβάλλοντας στην ασφά
λεια των αγαινιζομένων κατά τον 
διεθνή αγώτνα 18ος Ποδηλατικός 
Γύρος Ελλάδας.

Ο  Ε κ π ο λ ιτ ισ τ ικ ό ς  -  Φ υ σ ιο λα 

τρικός Σ ύ λλο γο ς  Φ ίΧιον Καγκι- 

β όπ ετρα ς με επιστολή του προς 
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυ
ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
Τρύφωνα Κούκιο, ευχαριστεί 
θερμά τον Αστυφύλακα Δημήτριο 
Ποδάρα γιατί κατάφερε να σώσει 
από βέβαιο πνιγμό μικρό παιδάκι 
στην παραλία του Διαβορβόρου 
Χαλκιδικής.

Ο Ε κ ι ι ιύ ι ι ιο ι ικ ό ς  Σ'άΙΑογος Χ α ουοης  

■ (Ιι / ί ι< η: απευθύνει ευχαριστίες προς 
τη Δ/νση της Σχολής Αστυφυλάκων Να- 
ούσης για τη διάθεση των κοιτιόνταν της 
Σχολής στο Σύλλογο σε υποστήριξη του 
Φεστιβάλ CIOFF-ΠΥΡΣΟΥΝάουσας.

Ο Δ ή μ ος Ζ ίτσας εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς την Α.Δ. Ιαχιννίνων και 
τους άντρες της ομάδας Δ1.ΑΣ καθώς 
και τον Διοικητή και το προσωπικό του 
AT. Ζίτσας για την πολύτιμη και ενεργό 
συμμετοχή τους στην ομαλή διεξαγωγή 
εκδηλώσεων του Δήμου.

Ο Δ ήμα ρχοί, Δ ιδ υ μ ο ιιίχ ο ι ευχαριστεί 
με επιστολή του τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας για τη συμβολή του στη 
συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής Δο
κίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Ο Δ ήμος Σ ύμ ης συγχαίρει το προσωπι
κό του Α.Τ. Σύμης για πς προσπάθειες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΝΕΜΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Τ.θ. 2012 
Νεμέα 205 00

http://www.ncmeangames.org
27460-24125
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30 Ιουνίου 2012

Προς
Γην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας
Ερμού 5 1
201 00 Κόρινθός

Κύριε Γαξίαρχε,

που καταβάλει στην αντιμετώπιση των 
κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομετανα
στών, κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ο Λ ν ιιδ η μ α ρ χ υ ς  Το ορ ισ μ ού  ιο ν  Δ ή μ ον  

Κεφαλονιας κ. Ευάγγελος Κτκάιος, με 
επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευ
θυντή της Α.Δ. Κεφαλονιάς, κ. Π. Φιλίπ
που, ευχαριστεί θερμά την επικεφαλής 
της ομάδας ΔΙΑΣ, κ. Σ. Μιχαλάτου, για 
την συμβολή της στην επιτυχία εκδήλω
σης του Δήμου.

Η  Ιο ρ α η λ ιτ ικ ή  Κ οινότητα  Ρόδον εκ
φράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς 
τον Υποστράτηγο κ. Ευθύμιο Λυγιαδάκη, 
Διευθυντή της Γ.Α.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου 
και την Α.Δ. Δωδεκανήσου για την λήψη 
μέτρων που επέτρεψαν την απρόσκοπτη 
και ασφαλή πραγματοποίηση εκδηλώσε
ων της κοινότητας.

Το Ε λλη ν ικ ό  Ι ν ο ι ι ιο ν ιο  Ε π ιχε ίρ η μ α -  

ι ικ ό ιη ια ς  κ α ι Α ειφ ό ρ ο ν  Ανα- 

ιιι ιμ  με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομί
ας συγχαίρει τα στελέχη του Τ.Τ. 
Αγρίνιου και ειδικότερα τους Απο
στόλη Καπνιάρη και Διαμαντή 
Θεοφάνη για τον υψηλά βαθμό 
ανταπόκρισης σε αίτημα αρωγής 
του ινστιτούτου.

: Υβομμτ*; Π*>λιτν.μ.«υ 1»

(tttwnonnK Μο.ος 4 Ο C

>*—. IW<k ibv ίϋικβν 
’ ΥεοαργΟ, Πα̂ ααμου ΚΑμαέμ»,

Εκ μέρους του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων 
Αγώνων θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπηρεσία σας για 
τη μεγάλη συμβολή της στην εύρυθμη διεξαγωγή της 51* 
Σύγχρονης Νεμεάδας, στις 22, 23 και 24 Ιουνίου 2012 στην 
Αρχαία Νεμέα. Ολα πήγαν κατ' ευχήν χωρίς να συμβούν 
δυσάρεστα απρόοπτα κιιι αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην 
διακριτική αλλά οργανωμένη παρουσία Αστυνομικού 
Προσωπικού, το οποίο εξετέλεσε τα καθήκοντα του 
αποτελεσματικά και με ευσυνειδησία, παρά τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες πρωτοφανούς καύσωνα. Έτσι, όχι μόνο δεν υπήρξε 
πρόβλημα για κανέναν από τους διακεκριμένους 
προσκεκλημένους μας και τις χιλιάδες επισκεπτών από όλο τον 
κόσμο, αλλά απεναντίας όλοι εξυπηρετήθηκαν με τον καλύτερο 
τρόπο και με αίσθημα της ασφάλειας

Ευελπιστούμε ότι και σε μελλοντικές διοργανώσεις μας θα 
έχουμε την ίδια πρόθυμη και αμέριστη βοήθεια και υποστήριξή 
σας.

Με εκτίμηση

κοιν: Αστυν. Τμήμα Νεμέας

Η  π ρόεδρος της «Κιβτοτού τον 

Κ όσμου», πρεσβυτέρα Σταματία 
Γεωργαντή ευχαριστεί τον κ. Γε- 
ωργακόπουλο για την παροχή 
δωρεάν μαθημάτων εκγύμνασης 
από τους προπονητές και αθλητές 
της Υ.Φ.Α.Α. της Ελληνικής Αστυ
νομίας για όλη τη σχολική χρονιά 
2011- 2012.

Το Κ υ λ λ έγ ιο  Α Ο ηνοη ευχαριστεί 
θερμά την Δ/νση Τροχαίας Αττι
κής για την πολύτιμη βοήθειά της
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στις εκδηλώσεις αποφοίτησης των 
μαθητών του κολλεγίου.

Ο κ. Δημ. Β. Αναστασόηουλος, αντι
πρόεδρος τον Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, με επιστολή του προς 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο Νικ. Παπαγιαννό- 
πουλο, ευχαριστεί για την εποικοδο
μητική συνεργασία που είχε με όλα τα 
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Νικόλαος Στανριανέας, καθη
γητής Δερματολογίας του Πανεπι
στημίου Αθηνών, ευχαριστεί θερμά τους 
Ειδικούς Φρουρούς, Χειμωνά Ευάγγελο, 
Μπρουσάκη Αλέξανδρο, Νικηφόρο Ιω
άννη και Φλετούρη Βασίλειο της ομάδας 
ΔΙΑΣ, καθώς και τον Υπαστυνόμο του 
Τ.Α. Κηφισιάς κ. Τσατσάκη Σωτήριο 
γιατί μετά από συντονισμένες προσπά
θειες τους κατάφεραν να αυλλάβουν 
τους δράστες ληστείας που σημειώθηκε 
σε βάρος του.

Ο κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομί
ας τον Δήμου Αθηναίων, ευχαριστεί 
τον Ταξίαρχο Ευθύμιο Λυγιαδάκη, Δ/ 
ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών για 
την πολύτιμη συνδρομή της Δ/νσης στον 
Δήμο στην αντιμετώπιση δυσλειτουργι
ών του Δήμου.

Ο  Λ ν τ ιο ιρ ό ιη γ ο ς  ε.α . της Ε λλη ν ικ ή ς  

Α σ τυνομ ία ς κ. Δ η μ ή τρ ιο ς  Μ η ιρόπ ου-  

.1< κ. με επιστολή τον προς τον Διοικητή 
του AT. Ομονοίας συγχαίρει τον ΑρχΙ 
κα Νικόλαο Μπρικόλια για την άψογη 
και άμεση εξυπηρέτηση όλων των προ- 
οερχόμενων πολιτών στο Αστυνομικό 
Τμήμα.

Η εταιρεία Ατροί Καλαϊτζή Ο.Ε. συγ
χαίρει τον Διευθυντή της Ασφάλει
ας Κατερίνης κ. Γεώργιο Τζήμα και

Α.Λ.ΗΜΚΗ A
novprtio βΙιοτβπκαΐΝ 
HKHCH Α ,π ο γ  o r o > c

Τηκ:23770.233!4 
E»x: 23770-232W 
Fm«il: dap̂ mfx.*r 
Τηλ. κ. Λιυικητού: 694-
Α .Π .Φ :298ΐ/1/4

Καρυές 12 Αύγουστού 2012

Αξιότιμο
κύριο Νικ. Ποπογιονόπουλο
Αντιστράτηγο
Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ

Οι υπάλληλοι των Αρχών και Υπηρεσιών που υπηρετούμε στο Άγιον 
Όρος κοι ιδιαιτέρως ο υπογράψων, παροκολούμε να δεχθείτε τις άπειρες 
ευχοριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για την προσωπική συμβολή το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον Σος καθώς και τις προσπάθειες όλων των υπηρετούντων 
στο Α/Τ Αγίου Όρους και όχι μόνο, για την κατάσβεση της πρόσφατης 
πυρκαγιάς σΊην χερσόνησο του Άθω..

Χάρη στην προσωπική παρέμβασή Σος, η οποία έγινε γνωστή στους 
οικιστές της Αθωνικής Πολιτείας κοθώς και την παρουσία του Γεν. Αστυν. 
Δ/ντή Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγου κυρίου Παρ. Μαραπίδη, 
ενισχύθηκαν με κάθε μέσο οι προσπάθειες καταστολής του φλογοβολήματος.

Οφείλουμε ευχαριστίες και συγχαρητήριο σε όλους που με 
υπεράνθρωπες προσπάθειες συνέβαλαν στον αγώνα παρεμπόδισης της 
επέκτασης, κυρίως. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κύριο Παν. Μπονάτσο, 
Περιφερειάρχη κύριο Βασίλειο Τουλίκα και του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ κύριο 
Παρ. Μαραπίδη.

Όπως είναι γνωστό το Σύνταγμα (άρθρο 105) αναθέτει, οποκλειστικώς 
την διοφύλοξη της δημόσιος τάξης και ασφάλειας της χερσονήσου του Άθω 
στο Κράτος.
Η ανάθεση αυτή επαναλαμβάνεται στο ΚΧΑΟ, τους νόμους τα διατάγματα 
κλπ. της Αθωνικής Πολιτείας.

Συνεπώς η ΔΑΟ και η ελαχιστότητα μας περισσότερο από κάθε φορέα 
του Ελληνικού Δημοσίου, συνεργάζεται μοζ Σας κατά τρόπο, μέχρι σήμερα, 
άψογο και υποδειγματικά.

Στην συνέχιση και περαιτέρω βελτίωση αυτής της προσφοράς Σ α ς  της 
οποίος ευαπόδεικτο δείγματα της παρούσας συγκυρίας γνωρίσαμε, μας 
δημιουργούν την πεποίθηση και προσδοκία ότι, το Άγιον Όρος αυτά το 
«ζωντανό μνημείο» μοναδικό σήμερα στην οικουμένη με διεθνές κύρος και 
ακτινοβολία, θα βασίζεται στην σημερινή Ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και της ΕΛ.ΑΣ με την μεγαλύτερη 
δυνατή βούληση και επιβαλλόμενη διάθεση.

Μεταφέροντος την επιθυμία των συνεργατών που εργάζονται στον 
Ιερό Τόπο κοθώς κοι την δική μας προσωπική παράκληση, ευελπιστούμε ότι, 
σύντομα θα ξανοεπισκεφθείτε τον εξαίσιο Άθω, γεγονός το οποίο θα 

A t t r  ιλιπιτέοοτ σημασίας.

Αρίστος Κοσμίρογλου

το προσωπικό της υπηρεσίας για την 
ανεύρεση και ταυτοποίηση αθιγγάνων 
δραστών -  κακοποιών της σε βάρος της 
κλοπής και την ανεύρεση μέρους των 
κλοπιμαίων σε μάντρα ανακύκλωσης 
στην Θεσσαλονίκη.

*
Μ Α Κ . Ε  Q V V V l S H

Κάνε Μια - Ευχή Ελλάδος

Η E u ro b a n k  συγχαίρει το Τ.Α. Κό
ρινθου για την σύλληψη του δράστη 
ένοπλης ληστείας που υπέστη το κατά
στημα Λουτρακιού.

Η κ. Μαρία Εμμ. Κιλουκιώτη ευχα
ριστεί θερμά τον Γενικό Αστυν. Δ/ντή 
Βορείου Αγαίου, τον Διευθυντή της 
Α.Δ. Σάμου, τον Διευθυντή της Υποδ/ 
νσης Ασφαλείας Σάμου καθώς και 
τους Αρχ/κα κ. Μπαρτζίκο Αθανάσιο, 
Υπαρχ/κα κ. Κοντό Γεώργιο και τους 

J  Αστ/κες Ζιώγο Γεώργιο και Δασκά
λου Γεώργιο για την περισσή προθυ

μία τους και τον ιδιαίτερο επαγγελματικό 
ζήλο που επέδειξαν με αποτέλεσμα τον 
εντοπισμό του δράστη που προκάλεσε 
φθορές σε αυτοκίνητα της εταιρεία της.

( )  κ . Ν ικ ά \α ο ς  Π ολνβός συγχαίρει τον 
Διοικητή του AT. Πύλου Μεσσηνίας 
και τον Αρχ/κα κ. Γαϊτάνη Λεωνίδα για 
την άψογη συμπεριφορά τους σε επει
σόδιο αντιδικίας που είχε με γείτονά 
του.

Θεσσαλονίκη 12/7/2012

Προς Γ(ναό Αστυνομικό Δκυθυντη Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο κ Κουκιά Τρυφωνα

Αξιότιμε κυρ» ycvmc

Εκ μέρους του Οργανισμού μας θα θελαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την 
ευγενική σας συνεισφορά στην ευχή του 19χρονοο πλέον Αλέξανδρου

To Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
φιλανθρωπικός οργανισμός που εκπληρώνει πς mo βαθιές επιθυμίες παιδιών, από 3 
(ως 18 ετών τα οποίο πάσχουν απο σοβαρές αρρώστιες απειλητικές γιο την ζωή 
ιούς Είναι παράρτημα του διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού Make-A-Wish 
International που ξεκίνησε το 1980 στην Αμερική με παρουσία σε 37 χώρες, ενώ 
μέχρι σήμερα ίχει εκπληρώσει περισσότερες από 250 000 ευχές άρρωστων παιδιών 
παγκοσμιως Στην Ελλάδα ιδρύθηκε ιο 1996 και στα 16 χρΟνια λειτουργάς (χει 
πραγματοποιεί περισσότερα απο 969 ποδικά όνειρα Αποκλειστική μας 
απασχόληση είναι ο ψυχικός κοσμος του άρρωστου παιδιού και όχι η ασθένεια του 
Χαρίζουμε δύναμη μαγειο και ευτυχία εκ παιδια που απειλούνται απο σοβαρές 
αρρευστιες πραγμεπσττοιωντας τις πιο βαθιές επιθυμίες τους

Μ ευχή του Αλέξανδρου ήταν να γίνει αστυνομικός της Ομάδας ΑΙ ΑΣ Το παιδί 
λατρεύει την Ελληνική Αστυνομία και ιις μηχανές και χρόνια τώρα παρακολουθεί και 
ενημερώνεται για τα δρώμενα της Ομάδάς και ονειρεύεται τη μέρα που θα μπορέσει 
να ενταχθεί σε ουτη Με πολύ ευγενικό τρόπο ο Προϊστάμενος της Ομάδας ΔΙ ΑΣ 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ Νιελής δέχτηκε αμέσως το κάλεσμα του Make-A- 
Wish (Κανί Μια Ευχή Ελλάδος) και μας βοήθησε να εκπληρώσουμε την επιθυμία του 
σε δυο εκπληκτικές μέρες

Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με την παραλαβή του παιδιού απο το σπίτι του συνοδεία 
μηχανών και τη μεταφορά του στο χώρο όπου η Ομαδα ΔΙ ΑΣ εκπαιδεύεται Ο 
Αλέξανδρος αφού παρακολούθησε τις οδηγίες που του δοθήκαν μπόρεσε να 
πυροβολήσει μόνος του και μάλιστα να πιτυχει και το στόχο Ολες πς φορές (όπως 
μας είπε') Στο τέλος αυτής της μέρας ο μικρός ξεναγήθηκε σε διάφορους χώρους 
του Αστυνομικού Μεγάρου

Η δεύτερη μέρα ητσν από την αρχή συγκλονιστική για τον Αλέξανδρο Περίπου 40 
μηχανές παραταχθηκαν προς τιμήν του και με τον αστυνομικό υποδιευθυντή κ Ντελη 
καθοδηγητή δόθηκαν οι κατάλληλες εντολές πριν να ξεκινήσουνε γιο πς περιπολίες 
τους ο τροττος με ιον οποίο ο κύριος προϊστάμενος αλλά και ολη η Ομαδα ΔΙ ΑΣ 
•αγκαλιασανε» τον Αλέξανδρο και τον εκτήγαγαν στην Ομάδα τους ήταν 
συγκλονιστικός και ο μικρός (νιώσε πραγματικά μέρος του συνολου Στη συνέχεια ο 
Αλέξανδρος πήγε για περιπολία στο Φιλυρο και στο Ρετζίκι όπου μάλιστα 
σταματήσανε με την Ομάδα του δυο αυτοκίνητα γκ> ελεγχο Επεπα από τον 
ενδιάμεσο καφέ που Ολη η Ομαδα πήρε μαζί με το παιδί η μέρα κατέληξε στην 
καφετερία του Αστυνομικού Μι γάρου όπου Ολες οι Ομάδες επέστρεψαν αττό πς 
περιπολίες τους και ήρθαν να γνωρίσουνε τον Αλέξανδρο απΟ κοντά να 
φωτογραφηθουν και να ανταλλάξουνε εντυπώσεις και απόψεις γιο την Ελληνική 
Αστυνομία κειι όχι μόνο'

Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη ευαισθησία που δείξατε ως Ελληνική Αστυνομία και 
για την άψογη οργάνωση της ευχής του απο το σύνολο της Ομάδάς ΔΙΑΣ 
Θεσσαλονίκης Το Ονειρο του Αλέξανδρου έγινε πραγματικότητα με τη ανιδιοτελή 
βοήθειά σας και το χαμόγελό του δεν (φύγε ούτε λεπτό απο το πρόσωπό του Η 
εμπειρία αυτή θα του μείνει αξέχαστη'

Σος ευχαριστούμε για την στήριξή σας στο έργο μας και ευελπιστούμε στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας ο το μέλλον

Με εκτίμηση

·, . . d v
Χαλκιά Κάλλη
Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310523978 
Φαξ 2310523978 
Κι» 6947890158
Email in. - .«·. ι ·. sKg·

Ο Προϊστάμενος τον Ι.Ν. Αγίας Πα
ρασκευής Χαϊδαρίον ευχαριστεί τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για 
την άρτια παρουσία της Φιλαρμονικής 
της Ελληνικής Αστυνομίας στην εορτή 
της Αγίας Παρασκευής.

Η κ. Μαρία XfnmKovμε επιστολή της 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια, ευ
χαριστεί τον Ανθ/μο Κωτούλα Χρήστο 
της ΑΛ. Κορίνθου για την αμέριστη βο
ήθεια του σε αυτήν αλλά και σε πολλούς 
άλλους πολίτες της Κορίνθου, μετά από 
επεισόδιο που είχαν σε βάρος τους.

ΗΔ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ν. Σερρών ευχαριστεί τον Δ/ντή της Δ/ 
νσης Τροχαίας!Α.Ε.Α. κ. Κορδολαίμη 
Ανδρέα για την ανιδιοτελή προσφορά

[ 1 2 7 ]  Α / Α



να συμμετέχει ως ομιλητής 
στη ν τελετή απονομής βραβεί
ων του 1ου Πανελλήνιου Μα
θητικού Διαγωνισμού σκίτσου 
με θέμα την οδική ασφάλεια.

Ο  /,. Κ ο ιΊ σ ο γ ια νν ιδ η ς  Φ ιλ ιιι 

ευχαριστεί το προσωπικό 
της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ της Α.Δ. Κέρκυρας για 
την άμεση ανεύρεση του κλα- 
πέντος αυτοκινήτου του.
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_Δ/χι·ί  /  At

ριστεί θερμά τον Αστυνομικό 
του Τ. A  Αγίου Αχαΐας κ. Καλ- 
δίρη Αθανάσιο γιατί έσωσε από 
βέβαιο πνιγμό την υπερήλικα 
μητέρα της.

Ο κ. Τάσος Ευσταθίου συγ
χαίρει την Ελληνική Αστυνο
μία για τις προσπάθειες της 
στην καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας στο κέντρο της 
Αθήνας.

Ο κ. Λιάγκος Παναγιώτης ευχαριστεί 
την Υποδ/νση Ασφαλείας Πύργου και 
ειδικά τους Αρχ/κα Νικολακόπουλο Γε
ώργιο και Νικολόπουλο Χαράλαμπο για 
την βοήθειά τους στην ανεύρεση χρημά
των που εκλάπηοαν από την οικία του.

και
η κ. Νατάσσα Αναστασοπούλου συγχαί
ρουν την ομάδα ΔΙ.ΑΣ για την άμεση 
επέμβαση σε κάλεσμά τους και την άψο
γη συμπεριφορά και στάση τους.

Ο κ. ΜηιΛάλης Ιοτάννηι; ευχαριστεί θερ
μά το προσωπικό του Α.Τ. Αγίων Αναρ
γύρων Αττικής και ειδικά την Ελένη 
Λυμπεροπούλου για την άψογη συμπερι
φορά της και την αμέριστη βοήθειά της 
σε οικογενειακό του πρόβλημα.

αντι
σμήναρχος της Πολεμικής Αε
ροπορίας, ευχαριστεί θερμά τον 
Ανθ/μο κ. Μπαρουτη Αλέξανδρο 
του Τ.Τ. Λιβαδειάς, για την αμέ
ριστη και σημαντική βοήθειά του 
σε πρόβλημα που είχε με το αυ
τοκίνητό του στην παλαιά εθνική 
οδό Αθηνών Λαμίας.

Ο κ. Πλάστης Παναγιώτης και 
η κ. Πλέστη Στέλλα ευχαρι
στούν θερμά του αστυνομικούς

της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Μαγούλα Αττικής 
για την σημαντική συμβολή τους στην 
αποτροπή καταστροφής της οικίας τους 
από πυρκαγιά.

λ-tdai! Γι καιτοπρο- 
σωπικό του ΣΤ Σημείου Υποδοχής Δι- 
καιολογητικώτν / Γραφείο Διαβατηρίων 
ευχαριστούν θερμά την ALPHA BANK 
για την πρωτοβουλία της να δωρίσει και 
να εγκαταστήσει στο γραφείο ένα κλιμα
τιστικό μηχάνημα.

Η κ. Βασιλική Αγτματζίδου ευχαριστεί 
θερμά την Ελληνική Αστυνομία και ει
δικότερα το προσωπικό του Α.Τ. Βάρδας 
Ηλείας και του Α.Τ. Λαγανά Ζακύνθου 
για την εξιχνίαση της σε βάρος της κλο
πής στο Λαγοπόδαρο Ζακύνθου.

ευχα-

<) κ. Μ π ιιρ λα φ εσ ια ς  II. κ α ι ο κ . Κ οντής  

συγχαίρουν την Ελληνική 
Αστυνομία για τις επιχειρήσεις απομά
κρυνσης παράνομων μεταναστών από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο κ. Γκολφινόπονλος Παναγιώτης ευ
χαριστεί θερμά τον Ανθ/μο Αναστόπου- 
λο Γεώργιο της Υποδ/νσης Ασφαλείας 
Πύργου για την ανεύρεση του κλεμμένου 
οχήματος του σε δύσβατη περιοχή του ν. 
Ηλείας.

\ συγχαίρει την ομά
δα ΔΙ.ΑΣ για την άμεση κινητοποίησή 
τους σε επεισόδιο που συνέβη στην οικία 
του στα Πετράλωνα.

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπονλος ευχα
ριστεί θερμά τον Διευθυντή της Υποδ/ 
νσης Τροχαίας Αθηνών κ. Λουκά Τουρ- 

πέτα και τον Αστ/κα Θανάση Ρέγ- 
γη για την αμέριστη βοήθειά τους 
σε προσωπικό πρόβλημα υγείας.

Ο Ανθ /toe Κνρκας Χρηοτος και 
γ\ ... ευχαριστούν θερ

μά τους: Υ/Β Κουλτούκη Άγγελο, 
Αρχ/κα Θεοδώρου Κων/νο, ΑστΙ 
κα Μυστριώτη Βασίλειο και τον 
Δοκ.Αστ/κα Μηλιώνη Γεώργιο 
για την πολύτιμη βοήθεια που 
τους παρείχαν. ]

Ελασσόνα 07 Αύγουστού 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Ασι/κα ΔΑΝΙΗΛ Απόστολου 

ΠΡΟΣ

Το Ιδρυμα Εξοχές ΕΛ.ΑΣ 

(δια μέσ ο υ  A  T  Ελασσόνας

( Ενταύθα )

ΚΟΙΝΟΙΙΟΙΗΣΗ : Αστυνομική Ανασκόπηση

Με την παρούσα αναφορά Οα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ιην σημαντική 

οικονομική βοήθεια που προοψέμαιε σε μένα και στην οικογένεια μου μετά από 

χραυμαιιαμό οε τροχαίο εν ώρα Υπηρεσίας.

Ο Αναψέρων

Α / Α  [  1 2 8 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012



καταστήματα

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Μεσογείων Ί05 
Αθήνα Π 5 26
Τηλ.: 210 6993046 -47 
Φαξ: 2Ί Ο 6993051

Λ.Θρακομακεδόνων 85 
Αχαρνές 736 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17 
Φαξ: 210 2448597

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

Προσφορά ■ ■ ■

I  ·  Με την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 
(η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.

2 ·  Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΔΩ ένα υποκάμισο.

* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής

Κοντά σας με 3

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ts ism e tzo g lo u .co m από το 1924

αφοί
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 ®  2103612651 - 2103613103
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 30 ευρώ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  ΕΞ Α ΡΤ Υ Σ Η Σ  
Μ Π Ο ΤΑ Κ ΙΑ  M A G N U M  

Π Ο Υ Λ Ο ΒΕΡ-Φ Ο Υ ΤΕΡ-PO LO
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ME ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

ΠΟΤΕ:

ΒΑΡΟΣ: Ε 5Ν  (E 5 0 0 C )
ΔΙΑΔΡΟΜ Η: 7Μ Μ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: ΜΟΝΟ Ε,ΞΜΜ

I
ι

Μιχαλακοπούλου, 121 115 27 Αθήνα ΤηΑ.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr 
: ημα 2: Anpntoavas, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr

is: Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail.info@targetgroupitalia.it
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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

B ra u p  L td
Defensive Equipment
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