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Η ECO HEPHAESTUS διαθέτει:

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

ECO HEPHAESTUS
'77.· ,.

^  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

γ ια  το υ ς  υ π η ρ ετο ύ ν τες  
σ τα  σ ώ μ α τα  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

*Σε οικογένειες ορφανών 
και πολυτέκνων  

της Ελληνικής Αστυνομίας 
γίνεται και επιπλέον έκπτωση

Η προσφορά ισχύει για την 
αγορά συστήματος θέρμανσης.

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


[  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ :

από τον εκδότη

Κατά το δίμηνο που παρήλθε συνέβησαν αρκετά γεγονότα -στις μέρες μας τα γεγονότα τρέχουν 

με ιδιαίτερη ταχύτητα- με ρυθμό τόσο γρήγορο που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για  να τα πα

ρακολουθήσει κανείς. Από αστυνομικής απόψεως, μάλιστα, σημειώνεται μεγάλη δραστηριότητα, 

η μεγαλύτερη τω ν τελευταίω ν δεκαετιών. Θα αντιπαρέλθουμε απόψεις και κρίσεις δικές μας για  

να σταθούμε στις πιστοποιήσεις και τις  παραινέσεις της πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας που 

έγιναν με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώμα

τος Αγίου Αρτεμίου.

Ο Υ π ουρ γός Δ ημόσιας Τ άξη ς και Π ροστασίας του Π ολίτη κ. Ν ικ όλα ος Δ ένδ ια ς στον χα ιρε

τισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «...Σας καλώ να ανταποκριθείτε στο καθήκον σας και να σταθείτε 

δίπλα στην ελληνική  κοινω νία που χειμάζετα ι. Εσείς είστε η ασπίδα του αδυνάτου, ο ισχυρός πολύ λίγο  

μας χρειάζετα ι. Ο αδύναμος, ο μέσος πολίτης ο καθημερινός άνθρωπος, αυτός είνα ι που κυρίω ς έχει 

την ανάγκη των Υπηρεσιώ ν της Ε λληνικής Αστυνομίας, έχει την ανάγκη της κάλυψης του Νόμου...». 

Ο Α ρ χη γός της Ε λλη νικ ή ς Α σ τυνομία ς στην Ημερήσια Διαταγή, μεταξύ άλλων τόνισε: «...Η  

κοινω νία και οι πολίτες εμπιστεύονται την Ε λληνική  Αστυνομία, προσβλέπουν σ ’ εσάς, σε όλους όσοι 

έχουμε την τιμ ή  να υπηρετούμε σ ’ αυτό το Σώμα, προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να 

συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψ ουν στην 

κοινω νία να ανασυνταχθεί, να ξεπεράσει τα προβλήματα και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και 

να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου. (...)

Σ ’ αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορικής διαδρομής της Π ατρίδας μα ς είμα ι βέβαιος πως το προσω

π ικό  της Ε λληνικής Αστυνομίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ό πω ς το έπραξε κατά το παρελ

θόν. Ό πω ς το πράττει όλη αυτή την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, προτάσσοντας το εθνικό και 

το ευρύτερο κοινω νικό συμφέρον πάνω και πέρα από το δικό του. Σας καλώ, λοιπόν, να συνεχίσουμε 

την προσπάθειά μας. Μ ε τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα».

Η <■Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται στους αναγνώστες της Χρόνια Πολλά και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜ Η!!! ]
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V_/ Ημέρα χης Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος, 4 /Ε ξ ιχν ία σ η  ληστείας στην Αρχαία Ολυμπία,

19 90 99I  (L JΟ ρόλος της Δ Α Ε ., " '  Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα, *mJ\IΗ Οικονομική κρίση βλάπτει

σοβαρά την υγεία.

26 To Α.Τ. και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 28 Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 30
3aυποστήριξης, 34

Η έννοια της

ιντίσταση και Απείθεια,

40
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[ Επιστημονική απόδειξη μέσω ενδείξεων,

42Οργανωσιακή κουλτούρα, -L  ̂ βΙΕπιβολή κυρώσεων για παραβάσεις επί του αιγιαλού, φ  '

'έκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,82Μέθοδοι παρακίνησης στον αθλητισμό.



8a εξέλιξη χου αστυνομικού θεσμού, 94 ηρωική ανχίληψις

της ζωής 1 0 0 , . . , . ,  1 0 2 Χριστούγεννα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο Ι ν α σ κ ό π η σ η

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

Σύμφωνα μ ε την 9010/1/16-γ από 5/1/01 ΚΦΕΚ. ΖΓ -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπτος τροποποιήθηκε 

μ ε την υπαριθμ . 9010/1/17-α από 18.9.2002 (Φ ΕΚ.Β -1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων!ΑΕΑ

ΙΟ ^ ^ Σ υ μ εώ

110
ιν ο μεταφραστής,

Διατροφικές Συμβουλές, ΐ Μ Λ , γ η μ α

Μόνιμες Στήλες

46,
60,
92,

50"Διεθνή αστυνομικά νέα,

64' Επικαιρότητα, V -/ ^Αθλητισμός,

98IΝέες εκδόσεις, K J  ν_^Πολιτισμάς,

118'Γ ια  τις ελεύθερες ώρες,

Επιτυχίες του Σώματος,

Υπηρεσιακά νέα, 

Ειδήσεις, 

Επιστολές.

68
112,

122

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νοης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμηματάρχης 3ου Τμ. Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062
Αρχισυντάκτης
Υπαστυνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Creative art director
Λιάνα Ιωαννίδου
Συντάκτες
Υ/Β' Κούρτη Σεβαστιάνα, Ανθ/μος Αγγελική 
Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος, Αρχ/κας 
Αναστάσιος Τρίκκας, Π.Υ. Μαρία Νέζερη, Π.Υ. 
Μαρίνα Βασαρμίδου.
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“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(H yahoo.gr

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

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

mailto:policemagazine@astynomia.gr


«Ημέρας της 
Αστυνομίας»
και του Προστάτη 
του Σώματος, 
Μεγαλομάρτυρα 
Αγιου Αρτεμίου

ραγματοποιήθηκαν 120-10-2012) σε όλη 
τη χώρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του 
Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυ
ρα Αγίου Αρτεμίου.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε το 
πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Παμμε- 
γίστων Ταξιαρχών στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία χο
ροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κι- 
ούλος.

Στη συνέχεια της εορταστικής εκδήλωσης, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Πα- 
παγιαννόπουλος ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή και ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νικόλαος Δένδιας απηύθυνε χαιρετισμό.

Στην εκδήλωση παρε'στησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέ
ας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Πάτροκλος Γεωρ- 
γιάδης, ο επίτιμος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Νικόλαος 
Γκελεστάθης, καθώς και ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής 
της Ε.Υ.Π. κ.κ. Θεόδωρος Δραβίλλας και Γεώργιος Καμα- 
ρινόπουλος.

Επιπλέον παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Παναγιώτης Φλήρης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί
ας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, 
Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου του Σώματος, ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, άλλοι ανώτατοι 
εν ενεργεία και επίτιμοι Αξιωματικοί, καθώς επίσης Πρόε
δροι συνδικαλιστικών ενώσεων και ενώσεων αποστράτων 
και λοιπό αστυνομικό προσωπικό.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημερήσια 
Διαταγή ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«...Η  20η Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ελ
ληνική Αστυνομία. Τιμούμε τη μνήμη και αποδίδουμε χρέος 
ευλαβικό στον Προστάτη Άγιο του Σώματος. Ταυτόχρονα γι
ορτάζουμε την «Ημέρα της Αστυνομίας». Μια Ημέρα με τι
μητικό για το Σώμα και όλους εμάς που υπηρετούμε σ ’ αυτό

χαρακτήρα, αλλά και ημέρα περισυλλογής, αυτοσυγκέντρω
σης και αυτοκριτικής. Γιατί, ασφαλώς αποδεχόμαστε με ικα
νοποίηση την αναγνώριση και την επιβράβευση της Πολιτείας 
για το έργο και την προσφορά μας, όμως δεν πρέπει να ξε
χνούμε τις υποχρεώσεις μας ως στελέχη του τιμώμενου Σώ
ματος. (...)

Η  Ελληνική Αστυνομία, όχι απλώς λόγω του θεσμικού της 
ρόλου, αλλά βάσει του έργου και της προσφοράς του προσωπι
κού της, έχει καταφέρει να αναδειχθεί και να παγιωθεί στην 
αντίληψη των πολιτών ως ο πλέον βασικός παράγοντας εξα
σφάλισης της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η  κοι
νωνία και οι πολίτες αντιλαμβάνονται, κατανοούν και ανα
γνωρίζουν πως η Ελληνική Αστυνομία, παρά τις δυσχέρειες 
και τα προβλήματα, ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτε- 
λεσματικότητα σας απαιτήσεις της αποστολής της και σας δι
κές τους προσδοκίες.

Εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία, προσβλέπουν σ ’ 
εσάς, σε όλους όσοι έχουμε την τιμή να υπηρετούμε σ’ αυτό 
το Σώμα, προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να συ
νεχίσουμε την προσπάθεια μας. Να διαμορφώσουμε ας συν
θήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στην κοινωνία να ανασυ
νταχθεί, να ξεπεράσει τα προβλήματα και τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης και να επανελθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης 
και προόδου. (...)

Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Και δεν θα το πράξου- 
με. Σ ’ αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορικής διαδρομής της 
Πατρίδας μας είμαι βέβαιος πως το προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όπως 
το έπραξε κατά το παρελθόν. Όπως το πράττει όλη αυτή την 
περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, προτάσσοντας το εθνικό 
και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον πάνω και πέρα από το 
δικό του. Σας καλώ, λοιπόν, να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
μας. Με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα. (...)

Η Ηγεσία του Σώματος και εγώ προσωπικά, αναγνωρίζουμε 
τις προσπάθειες και την προσφορά σας. Μια προσφορά που 
είναι αποδεκτή και εκτιμάται από την Πολιτεία, την κοινωνία 
και τον κάθε πολίτη. Μια προσφορά για την οποία πρέπει να 
είοαστε υπερήφανοι. Είμαι απολύτως βέβαιος για την ανταπό
κρισή σας σε όσα η Πατρίδα και οι πολίτες προσδοκούν από 
εσάς. Διαβεβαιώνω όλους πως η Ελληνική Αστυνομία και το
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προσωπικό της θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη δια
σφάλιση της ευνομίας, της ομαλότητας και της ασφάλειας με ζή
λο, συνέπεια και αυταπάρνηση. Με την προσήλωση στη νομιμό
τητα, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα 
των πολιτών και τους δημοκρατικούς θεσμούς, με οδηγό το έρ
γο και τη στάση ζωής του Προστάτη Αγίου του Σώματος. Χρό
νια πολλά.»

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νικόλαος Δένδιας στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέ
φερε:

«...0 Προστάτης Άγιος είναι ένας από εκείνους τους ειλικρι
νείς Αξιωματούχους, που πιστοί στον Χριστιανισμό και στον Αυ- 
τοκράτορά τους, επέλεξαν να πουν ευθέως την αλήθεια και το 
πλήρωσαν με τη ζωή τους. Επικαλούμαστε λοιπόν τη σκέπη του. 
Αυτούς στους οποίους πρέπει, επίσης, να αναφερθούμε είναι τα 
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στο χρόνο, αυτοί που 
θυσίασαν τη ζωή τους και την υγεία τους για την προστασία των 
αγαθών των Ελλήνων πολιτών. Απολύτως πιστοί στη συνταγμα
τική επιταγή και τους οφείλουμε βαθύτατη ευγνωμοσύνη, μια ευ

γνωμοσύνη που δεν μπορεί να είναι μόνο λεκτική κατά τη 
διάρκεια των πανηγυρικών επετείων, αλλά οφείλει να εί
ναι καθημερινή, υπό την έννοια της προβολής του παρα
δείγματος. (...)

Η  δράση τους, η παρουσία τους δεν εξασφαλίζει μόνο την 
κοινωνική συνοχή. Εξασφαλίζει την λειτουργία της κοινω
νίας. Σας παρακαλώ αν υπερβάλω, φανταστείτε μια μέρα 
την Ελληνική κοινωνία χωρίς την ύπαρξη της αστυνομίας. 
Μια μόνο μέρα. Νομίζω είναι εύκολο στον καθένα να αντι- 
ληφθεί η  σημαίνει αυτό. Υποχρεούνται τα στελέχη, όλα μα
ζί αλλά και ατομικά ο καθένας, να λειτουργήσουν ομαλά 
υπό συνθήκες πρωτοφανείς, απέναντι σε προκλήσεις ασύλ
ληπτου μεγέθους και για πρώτη φορά σε μια πρόκληση εκ- 
φασισμού της Ελληνικής κοινωνίας. Μια πρόκληση την 
οποία το έθνος και η πατρίδα, δεν ενθυμούμαι επίσης, να 
έχει αντιμετωπίσει. Και μάλιστα μια πρόκληση με επικά
λυμμα φιλολαϊκισμού. Μια πρόκληση η οποία ως προμε
τωπίδα έχει συνθήματα, τα οποία εκ πρώτης όψεως ίσως 
θα μπορούσαν κάποιον να ξεγελάσουν, εάν δεν δει πίσω 
από αυτά. (...)

Σας καλώ λοιπόν να ανταποκριθείτε στο καθήκον σας και 
να σταθείτε δίπλα στην ελληνική κοινωνία που χειμάζεται. 
Εσείς είστε η ασπίδα του αδυνάτου, ο ισχυρός πολύ λίγο 
μας χρειάζεται. Ο αδύναμος, ο μέσος πολίτης ο καθημερι
νός άνθρωπος, αυτός είναι που κυρίως έχει την ανάγκη των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει την ανάγκη 
της κάλυψης του Νόμου. Και θέλω να σας πω ότι συγχρό
νως διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση γνωστή ως «Ξένιος 
Δίας» που αφορά την προστασία της ελληνικής κοιναινίας 
απέναντι από το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. 
Όμως την διεξάγετε προς τιμήν σας με απόλυτο σεβασμό 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αρμόζει στην Ελ
ληνική κοινωνία, στο Σύνταγμα και στους Νόμους της πα
τρίδας. Θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς, να σας ευχηθώ 
ό,τι καλό και να παρακαλέσω ώστε ο Προστάτης Άγιος να 
σκέττει εσάς, τις οικογένειες σας, την Ελληνική Αστυνομία, 
την Ελληνική κοινωνία.»

Ανάλογες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας 
της Αστυνομίας» και του Προστάτη του 
Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμί
ου πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις έδρες 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσε
ων και Αστυνομικών Διευθύνσεων της 
Χώρας.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Αρχη
γείου δεν πραγματοποιήθηκαν δεξιώσεις 
και οι σχετικές δαπάνες θα διατεθούν 
στο σύνολό τους για την ενίσχυση της 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.

Επίσης στο πλαίσιο του εορτασμού, 
πραγματοποιήθηκε από την 22-10 έως 
και την 26-10-2012, πανελλαδική εθε
λοντική αιμοδοσία του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διοργα- 
νώθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομι
κού του Σώματος. ]
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ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ

Φ
ως σε ένα μια από τις πιο σκοτεινές υποθέ
σεις των τελευταίων χρόνων κατάφεραν να 
ρίξουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πα
τριόν, εξιχνιάζοντας την κινηματογραφι
κή ληστεία (17 Φεβρουάριου) στο Μουσείο 
Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Αρχαία Ολυμπία. Όπως αποδείχθηκε, οι δράστες ήταν Έ λ 

ληνες, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά να περάσουν οι μή
νες πριν βγουν στην αγορά για να «σπρώξουν» τα δεκάδες 
αρχαία αντικείμενα που άρπαξαν από το Μουσείο. Οι συλλη- 
φθέντες αποκάλυψαν ότι τα αρχαία αντικείμενα, ήταν θαμ
μένα μέσα σε σάκο σε αγροτική περιοχή του χωριού Κοσκινά 
στην Αρχαία Ολυμπία.

Αυτά μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, 
όπου μετά την καταγραφή τους, διαπιστώθηκε ότι ανευρέθη- 
καν στο σύνολό τους. Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες της λη
στείας είχαν αφαιρέσει συνολικά 77 αρχαία αντικείμενα και 
συγκεκριμένα: Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι (το οποίο επε- 
χείρησαν να πουλήσουν οι συλληφθέντες) από την Άνθεια 
Μεσσηνίας με παράσταση ταυροκαθαψίων, το οποίο βρέθηκε 
σε θαλαμωτό μυκηναϊκό τάφο και σφραγιδοκυλινδρο από αι- 
ματίτη που φέρει παράσταση αρματοδρομίας από την Κρήτη 
(15ος - 14ος π. X. αιώνας). Είχαν κλαπεί, επίσης, ένας μελαμ- 
βαφής κάνθαρος, μία αττική μελανόμορφη λήκυθος από τη 
Ρόδο (5ος π. X. αιώνας) και 13 πήλινοι λύχνοι.

Τα πήλινα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από το Μουσείο 
είναι 4 ειδώλια ηνιόχων, 8 ίπποι, ειδώλια ταύρου, κριού και 
σκύλου, τροχός και τμήμα άρματος.

Στα χάλκινα αντικείμενα συγκαταλέγονται 11 τροχοί, 5 
τρίποδες, 4 ειδώλια ηνιόχου και άρματος, 12 ειδώλια ίππων, 7 
ειδώλια ταύρου, ένα σύμπλεγμα ίππων, ένα τμήμα χάλκινου

αναθήματος άρματος και ο άξονας του.

Δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Νικολάου Δενδια

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να 
σας πω ότι η σημερινή ήμερα είναι μία σημαντική ήμερα για την 
πολιτιστική μας κληρονομιά.

Είναι όμως μία σημαντική ημέρα και για την Ελληνική Αστυ
νομία.

Η  εξιχνίαση της ληστείας και η ανεύρεση των κλεμμένων εκ
θεμάτων αφενός μεν αποκαθιστά την ενότητα των εκθεμάτων 
στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, αφετέρου αποτελεί και μία  
απόδειξη της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα ήθελα γι ’ αυτό το λόγο να συγχαρώ τους Αξιωματικούς και 
τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας στην Πάτρα, καθώς και 
τον Στρατηγό και τον Ταξίαρχο εκεί για τη μεγάλη προσπάθεια 
και το αίσιο αποτέλεσμα.

Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να 
εκπέμψω ένα συνολικό μήνυμα: ότι παρά τη δυσχερέστατη οικο
νομική συγκυρία δεν κάνουμε εκπτώσεις ούτε στα θέματα ασφα
λείας, ούτε στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής μας κλη
ρονομιάς.

Κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προασπίσουμε 
την περιουσία, υπό την ευρύτερη έννοια, της ελληνικής κοινωνί
ας και του ελληνικού λαού.

Και θα ήθελα να σας πω ότι το απόλυτο ενδιαφέρον μας ισχύ
ει και για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, τις οποίες χειρίζεται η 
Ελληνική Αστυνομία.
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Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Γενική Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού κυρία Μενδώνιι, η οποία βρίσκεται εδώ 
επειδή ο Υπουργός, ο κ. Τζαβάρας είναι στο εξωτερικό, και να την 
ευχαριστήσω για την παρουσία της».

Γενική Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού:

«Καταρχήν, θα ξεκινήσω μεταφέρσντας τον χαιρετισμό και του 
Υπουργού του κυρίου Τζαβάρα και πς ευχαριστίες σε όλα τα στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας και σε εσάς προσωπικά.

Σήμερα για το Υπουργείο Πολιτισμού και για την αρχαιολογική 
κοινότητα είναι μια εξαιρετικά σημαντική και ευχάριστη μέρα. Το 
γεγονός ότι ανακτήθηκαν με τις προσπάθειες των αστυνομικών αρ
χών όλα τα αντικείμενα, τα οποία στις 17 Φεβρουάριου είχαν κλα- 
πεί με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σχεδόν ληστεία, από το Μουσείο 
της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ένα γεγονός εξαιρε
τικά σημαντικό.

Είναι αντικείμενα από το Ιερό της Ολυμπίας τα περισσότερα, τα 
οποία χρονολογούνται από την γεωμετρική μέχρι την κλασική επο
χή. Είναι ένα σύνολο, το οποίο κοσμεί πραγματικά το Μουσείο των 
Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Και θα ήθελα να πω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα τα αντικεί
μενα αυτά θα ξαναβρούν τη θέση τους στις προθήκες του Μουσείου 
συγχρόνως με τη λειτουργία της ψηφιακής έκθεσης για τους αρχαί
ους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενείται στον ίδιο χώρο. Ευχα
ριστώ ειλικρινά όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού για την 
εξαιρετική δουλειά της τεκμηρίωσης την οποία έκαναν και για άλ
λη μια φορά την Ελληνική Αστυνομία».

Δηλώσεις του Εκπρόσωπου Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Χρήστου Μανούρα:

«Όσον αφορά στην όλη υπόθεση, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι 
από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατριόν συνελήφθησαν χθες 
τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κα-

κουργηματικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 41,50 και 36 ετών.
Συγκεκριμένα, η Ασφάλεια Πατριόν, μετά από έρευνες και 

αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με την 
ύπαρξη ομάδας πέντε τουλάχιστον ατόμων, που κατέχουν τα 
αφαιρεθέντα αρχαία αντικείμενα και αναζητούν αγοραστή 
για την πώλησή τους, ήρθε σε διαπραγματεύσεις με έναν από 
αυτούς.

Ειδικότερα, αστυνομικός της παραπάνω Υπηρεσίας, που 
παρουσιάστηκε ως υποψήφιος αγοραστής, διαπραγματευό
ταν με τον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο την αγορά ενός χρυ
σού δαχτυλιδιού από τα αφαιρεθέντα αρχαία αντικείμενα.

Πρόκειται για το δαχτυλίδι που βλέπετε στην εικόνα. Οι δι
απραγματεύσεις ξεκίνησαν από το ποσό του ενάμισι εκατομ
μυρίου (1.500.000) ευρώ και κατέληξαν στο ποσό των τριακο- 
σίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι ορίστηκε ραντεβού σε κεντρι
κό ξενοδοχείο της Πάτρας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η συγκεκριμένη αγοραπωλησία.

Μετά από αρκετές αναβολές, στη 01.00' σήμερα τα ξημερώ
ματα, ο αστυνομικός, που προσποιείτο τον αγοραστή, πήγε στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου που τον ανέμενε ο δράστης και αφού 
του επέδειξε το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευ
ρώ, παρέλαβε το δαχτυλίδι.

Ταυτόχρονα, εκδηλώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από 
αστυνομικούς που ανέμεναν σε διπλανά δωμάτια, κατά την 
οποία ο δράστης προσπάθησε αφενός μεν να αποφύγει τη 
σύλληψη, αφετέρου δε να χρησιμοποιήσει ανεπιτυχώς πιστό
λι που κατείχε.

Η  επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τόσο τη σύλληψη του συ
γκεκριμένου όσο και τη σύλληψη των δύο συνεργών του, που 
βρίσκονταν στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Μετά από υπόδειξη του σαράντα ενός έτους συλληφθέντα, 
ανευρέθησαν μέσα σε θαμμένο σάκο, σε αγροτική περιοχή του 
χωριού Κοσκινά στην Αρχαία Ολυμπία, όλα τα αφαιρεθέντα 
αρχαία αντικείμενα.

Αυτά μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, 
όπου μετά την καταγραφή τους, διαπιστώθηκε ότι ανευράθη
καν στο σύνολό τους.

Για την υπόθεση αναζητούνται δύο ακόμα άτομα, συνεργοί 
των συλληφθέντων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυ- 
τοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».']
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημενο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

Γ Η «Ασ υνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
I περιοδικ ί 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».

I Ιέραντου 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, κατά το 2012 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο 
χρηματικό ποσόν των 340.824,10 ευρώ.

Σιο τέλος δε κάθε έτους δίδονται επιπλέον χρηματικές ενισχύσεις σε
ορφανά συναδέλφων και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) 
θα πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπηση» το 
οποίο λειτουργεί ανταποδοτικά στους συναδέλφους που έχουν σημαντική ανάγκη οικονο
μικής βοήθειας.

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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1. Εισαγωγή
Στις οργανωμένες και ευνομούμενες πολιτείες 
είναι αυτονόητη η υποχρέωση των μελών τους να υπη
ρετούν ιδανικά, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζονται για την αξι
οπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την προάσπιση του κοινού 
συμφέροντος. Η διασφάλιση της υλοποίησης αυτών των 
στόχων, αναπόφευκτα οδηγεί στη «σύγκρουση» των κοι
νωνικών ομάδων με τον κρατικό μηχανισμό.

Τα Συντάγματα, περιορίζουν την κρατική εξουσία απέ
ναντι στους πολίτες, αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν 
ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Παράλληλα όμως επι
βάλλουν περιορισμούς στην άσκηση των ατομικών δικαι
ωμάτων, για την πρόληψη καταχρήσεων έτσι ώστε η ενά
σκησή τους να μην δημιουργεί αφόρητες καταστάσεις για 
άλλα άτομα και ομάδες που ζουν στην ίδια κοινωνία.

Οι διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώ
νουν το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» στους πολίτες και 
υποχρεώνουν το κράτος να προστατεύει και να εξασφα
λίζει το δικαίωμά τους αυτό. Το καθήκον αυτό έχει ανα
τεθεί στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία είναι υπεύθυνη 
να διαφυλάττει το δικαίωμα των Ελλήνων «να συνέρχο
νται ησύχως και αόπλως», ώστε να διεξάγονται νόμιμα και 
ομαλά οι συναθροίσεις και συγκεντρώσεις των διαφόρων 
πολιτικών, εργατικών και κοινωνικών φορέων, οργανώ
σεων και ομάδων.

Η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των ανωτέρω εκδηλώσεων υπαγόρευσε τη σύσταση Ειδι
κών Αστυνομικών Μονάδων που με αφετηρία ίδρυσης το 
1974 εξελίχτηκαν, αναβαθμίστηκαν και οργανώθη
καν, με την πάροδο δε των ετών και με το ανάλογο

τροποποιήθηκε απέκτησαν την τελική τους μορφή, ώστε 
σήμερα να λειτουργούν οι Δ/νσεις Αστυν. Επιχ/σεων Αττι
κής και Θες/νίκης.

2. Γενικά για την Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων Αττικής 
Η Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων Αττικής και οι υφιστάμενες 

Υπηρεσίες της αποτελούν ειδικές Αστυνομικές Δυνάμεις 
προβλεπόμενες ως προς την σύσταση, διάρθρωση, οργά
νωση, λειτουργία και αποστολή τους από τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Η Δ.Α.Ε.Α. συγκροτείται από: 
α. Το Επιτελείο
β. Την Υποδ/νση Μέτρων Τάξης (Υ.Μ.Ε.Τ.) 
γ. Την Υποδ/νση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) 
δ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονά

δα (Ε.Κ.Α.Μ.)
ε. Το Τμήμα Περιπολιών (Τ.Π.)
Οι αστυνομικοί των Υπηρεσιών της φέρουν ειδική 

στολή και εξοπλισμό, κατέχουν ειδική εκπαίδευση και επι
χειρούν με συγκεκριμένη τακτική σύμφωνα με τα ισχύο- 
ντα. Οι δυνάμεις της διατίθενται για μεν την περιφέρεια 
της Γ.Α.Δ.Α. κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Αστυ
νομικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη χώρα μετά από 
διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με την πάροδο των ετών, το νομικό πλαίσιο που θεσπί
στηκε, τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως 
με την εξειδίκευση στην τακτική αντιμετώπισης εκτά

κτων, ειδικών και εξαιρετικά δύσκολων αποστο
λών, οι δυνάμεις της Δ.Α.Ε.Α. απέκτησαν μία ιδιαί-' * 1 * 1 ---------1“ Λ .  ixw τ , VI νν  * HjV, 1. 1 .x 1 .JU.X 1 . UllOIVUjUUV 1U1U1

νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, βελτιώθηκε και τερη δυναμική και τιμήθηκαν με την εμπιστοσύνη
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Του Υποστράτηγου Αθανασίου ΜΑΤΣΙΚΑ 
Δ/ντή Δ/νσης Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής



Η ΔΑΕΑ ως εγγυητής 
δημόσιας τάξης 

και κοινωνικής 
πααλότητας 

η ανάγκη 
αναγνώρισης 
της προσφοράς 
του ανθρώπινου 
δυναμικού της

τόσο της ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των εκά- 
στοτε κυβερνήσεων όσο και του συνόλου σχεδόν του Ελλη
νικού Λαού, ως προς την αξία και την αποτελεσματικότητά 
τους. Το πλέον κύριο και σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της 
αποστολής της Δ.Α.Ε.Α. διαδραματίζει το έμψυχο δυναμικό 
της.

3. Το προσωπικό της Α νσης Επιχ/σεων Αττικής
Στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχ/σεων Αττικής σήμερα υπη

ρετούν 2.355 αστυνομικοί, κατανεμημένοι ανάλογα με το 
προβλεπόμενο οργανόγραμμα στις υφιστάμενες υπηρεσίες 
της.

Κύρια γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους αστυνομικούς 
των υπηρεσιών της Δ Α Ε Α , είναι η πειθαρχία, το πνεύμα 
μονάδος, η ομαδική δράση, η ενότητα στη δράση, ο έλεγχος 
και η υποταγή της ασκούμενης βίας σε ορισμένους κανόνες, 
ο ρόλος και τα ειδικά καθήκοντά τους μέσα στην μονάδα και 
κυρίως η υποβολή τους σε ειδική επιχειρησιακή εκπαίδευση 
αλλά και εκπαίδευση στην ψυχολογική προετοιμασία, ώστε 
να έχουν καθαρό πνεύμα, αντοχή, αυτοκυριαρχία, αυτοσυ
γκράτηση, ηρεμία, προσήλωση στην εκτέλεση της αποστο
λής, διασφάλιση της συνοχής της ομάδας και δημιουργία 
τέτοιας νοοτροπίας, ώστε κατά την δράση τους με την ελάχι
στη ζημία να επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα.

Για τους ανωτέρω λόγους γίνεται προσπάθεια το προσω
πικό της Δ.Α.Ε.Α. να απαρτίζεται από εθελοντές, κατάλλη
λους και νέους στην ηλικία αστυνομικούς, που επιλέγονται 
με ειδικά κριτήρια.

Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικοί των διμοιριών της Δ.Α.Ε Α. 
είναι ίσως οι πιο «παρεξηγημένοι» από τους πολίτες, αλλά

πολλές φορές και από τους ίδιους τους συναδέλφους 
των άλλων υπηρεσιών. Και τούτο παρά το γεγονός ότι 
σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτήθηκε η παρουσία της 
Υ.Μ.Ε.Τ. ή της Ε.Κ.Α.Μ., αυτό ήταν πάντα απόλυτα 
επιβεβλημένο και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης κάθε 
κατάστασης -στην δε συντριπτική πλειοψηφία τους 
αυτές οι επιχειρήσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Ό ταν είναι γενική η παραδοχή ότι λάθη γίνονται 
όπου υπάρχει ενέργεια και ως ασφαλέστερος χώρος 
παντελούς απουσίας λαθών έχουν οριοθετηθεί τα κοι
μητήρια, θα ήταν μάλλον παράλογη η απαίτηση να μην 
υπάρχουν και λάθη εκεί όπου ενεργούν οι πλέον μάχι
μοι αστυνομικοί, οι οποίοι κυνηγώντας την εξέλιξη των 
γεγονότων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πλέον 
δύσκολες καταστάσεις.

Η ύπαρξη της κριτικής, σε όλα τα θέματα, ακόμα και 
από τους μη αρμοδίους ή τους μη γνώστες είναι απαραί
τητη και συμβάλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Για 
να είναι όμως εποικοδομητική δεν πρέπει να γίνεται ισο- 
πεδωτικά, μεμονωμένα και μονόπλευρα αλλά πρέπει να 
βασίζεται σε επιχειρήματα, και να διαλαμβάνει εναλλα
κτικές προσεγγίσεις και κυρίως τρόπους για την αντι
μετώπιση των εκάστοτε γεγονότων.

Συχνά οι αστυνομικοί των Ειδικών Δυνάμεων πέραν 
των βίαιων επιθέσεων σε βάρος της ζωής τους και της 
σωματικής τους ακεραιότητας, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, δέχονται ύβρεις, προκλήσεις, απειλές 
και εξευτελιστικούς χλευασμούς που οφείλουν να αντι- 
παρέρχονται, απέχοντας από αντεγκλήσεις και παραμέ- 
νοντας ψύχραιμοι.
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Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει γνωστό ότι οι αστυνο
μικοί της Δ.Α.Ε.Α. πέρα από την υψηλή υπηρεσιακή τους 
απόδοση, την άρτια εκπαίδευση τους και τον υψηλό επαγ
γελματισμό τους είναι άνθρωποι που κατέχουν υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο και έχουν ποιοτικό χαρακτήρα, παρότι 
διάφοροι και για τους δικούς τους κάθε φορά λόγους σπεύ
δουν αβασάνιστα να χαρακτηρίσουν τους αστυνομικούς 
αυτούς ως βίαιους, βάναυσους, αυταρχικούς, αμόρφωτους 
και απαίδευτους.

Οι αστ υνομικοί της Δ.Α.Ε.Α. στην πλειοψηφία τους είναι 
νεαρής ηλικίας, κατέχουν πτυχία ανωτάτων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων, φοιτούν σε Πανεπιστήμια με πολύ μόχθο 
και υπό τις όποιες αντιξοότητες, γνωρίζουν ξένες γλώσσες, 
έχουν τεχνολογικές γνώσεις και πολλοί από αυτούς έχουν 
καλλιτεχνική ευαισθησία και έκφραση.

Πίσω από την υπηρεσιακή στολή και εξάρτηση υπάρχει 
ένα άξιο κομμάτι του ελληνικού λαού, τα παιδιά της διπλα
νής πόρτας που έχουν γαλουχηθεί μέσα σε δημοκρατικούς 
θεσμούς και υπό τις αρχές της μέσης ελληνικής οικογέ
νειας. Είναι παιδιά που κατάγονται κυρίως από την ελλη
νική επαρχία, έχουν όνειρα και ιδανικά, είναι βιοπαλαιστές 
και οικογενειάρχες και το μόνο που τους διαφοροποιεί από 
τους υπόλοιπους πολίτες είναι η στολή, ο όρκος και η προ
σήλωση στο καθήκον τους.

Η Δ.Α.Ε.Α. είναι η υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας που αριθμεί τους περισσότερους τραυματίες κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
αλλά και νεκρούς, κυρίως συνεπεία 
τρομοκρατικών επιθέσεων.

Για τους λόγους αυτούς η Ελλη
νική Αστυνομία και η Πολιτεία πρέ
πει να προστατεύει από τις ισοπε- 
δωτικές και άδικες κριτικές τους 
αστυνομικούς αυτούς και να τους 
παρέχει στήριξη και βοήθεια, ώστε 
το ηθικό τους να διατηρείται υψηλό.
Είναι ανάγκη οι αστυνομικοί της 
Δ.Α.Ε.Α. να απολαμβάνουν την απο
δοχή και την εκτίμηση των Ελλή
νων πολιτών.

4. Η θέση και ο ρόλος της Δ/νσης Αστυν. Ε ιπχσεω ν 
Αττικής στην σημερινή οικονομική και κοινωνική 
κρίση τη ς Ελλάδας

Από τον Μάιο του 2010 η χώρα μας εισήλθε σε μία τερά
στια και πρωτόγνωρη γτα τα δεδομένα των σύγχρονων 
Ελλήνων περιπέτεια, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η 
οικονομική ύφεση που προέκυψε από τη μείωση των απο
δοχών και την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας 
και την αλματώδη αύξηση της ανεργίας, επηρέασαν αρνη
τικά την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.

Ό λα τα παραπάνω δημιούργησαν έντονη πίεση 
και προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και προ- 
κάλεσαν μοιραία την αντίδραση των πολτών, οι

οποίοι είτε μεμονωμένα είτε 
οργανωμένα μέσω εργατι
κών σωματείων, κοινωνι
κών οργανώσεων, πολιτι
κών κομμάτων, διαφόρων 
ομάδων κτλ., προχώρησαν 
σε έντονες διαμαρτυρίες και 
πραγματοποίησαν πολυάριθ
μες και μαχητικές συγκεντρώσεις και πορείες προς κυβερ
νητικά κτίρια και κυρίως προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Δυστυχώς, όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων 
των μεγάλων κοινωνικών κινητοποιήσεων, κυρίως συνε
πεία συμμετοχής και δράσης εξτρεμιστικών ομάδων, αυτές 
εξελίχθηκαν σε ταραχώδεις και ιδιαίτερα βίαιες αντιπαρα
θέσεις που έπληξαν τον χαρακτήρα τους και τον σκοπό για 
τον οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Σε αυτή την κατάσταση η Ελληνική Αστυνομία κλή
θηκε, υπηρετώντας το καθήκον της, να εφαρμόσει το νόμο, 
να προστατεύσει την τήρηση της τάξης και της νομιμότη
τας και να περιφρουρήσει το δικαίωμα των πολτών να δια
δηλώνουν.

Το κύριο βάρος αντιμετώπισης της κατάστασης επωμί- 
σθηκε η Δ.Α.Ε.Α., στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού επιχει
ρησιακού σχεδίου, με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών 
δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και ενισχυμένη με δυνάμεις της 
Δ.Α.Ε.Θ. και διμοιρίες υποστήριξης των Γενικών Αστυ- 

t νομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας 
της χώρας.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αστυ
νομικοί της Δ.Α.Ε.Α. επενέβησαν 
μόνον όταν υπήρξε πραγματική και 
σαφέστατη εκτροπή της νομιμό
τητας και διατάραξη της δημόσιας 
τάξης για την αντιμετώπιση πρωτο
φανούς βιαιότητας επιθέσεων ατό
μων και ομάδων σε βάρος πολιτών, 
αστυνομικών, δημοσίων και ιδιωτι
κών περιουσιών.

Παρ’ όλα αυτά στην αποτίμηση 
της στάσης των δυνάμεων της Δ.Α.Ε.Α. τόσο από τα μέσα 
ενημέρωσης όσο και από την κοινή γνώμη δεν αποφεύ
χθηκαν οι ακραίες τοποθετήσεις της γενικευμένης και 
ισοπεδωτικής αρνητικής αξιολόγησης με τη μονομέρεια 
που χαρακτηρίζει την προκατειλημμένη θέση έναντι των 
γεγονότων.

Αγνοήθηκε πλήρως ότι οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ε.Α., 
που με τόση ευκολία «μπήκαν στο κάδρο και στήθηκαν 
στον τοίχο», αποτελούν και αυτοί κομμάτι της ελληνι
κής κοινωνίας που πλήττονται το ίδιο βάναυσα από την 
οικονομική κρίση, πλην όμως έχουν ιερά υποχρέωση υπη- 
ρετούντες ευόρκως το χρέος τους, να συμβάλλουν στην 

τεράστια εθνική προσπάθεια η κοινωνική κρίση να 
μην μετατραπεί σε κοινωνική διάλυση και κατάρ
ρευση.

m
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5. Οι Αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Α. - Ο ρόλος τους και η 
προσφορά τους

Πρωτεύοντα, κυρίαρχο και ουσιαστικό ρόλο στην οργά
νωση, λειτουργία και αποτελεσματικότηχα των αστυνομι
κών της Δ.Α.ΕΑ. διαδραματίζουν οι Αξιωματικοί της σε όλα 
τα πόστα και τις βαθμίδες του οργανογράμματος τους. Οι 
άνδρες των Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων που μάχονται 
καθημερινά αντιμετωπίζοντας συνεχώς τον κίνδυνο τραυμα
τισμού, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, που γίνονται 
δέκτες δυσαρέσκειας και επίκρισης του κόσμου που δεν ανα
γνωρίζει την προσφορά τους, διοικούνται και μπορούν να 
διοικηθούν από Αξιωματικούς που δεν είναι απλώς επικεφα
λής ομάδων ή απλοί διοικητές Τμημάτων ή Υπηρεσιών, αλλά 
«Ηγέτες» Αξιωματικοί

Στις Ειδικές Δυνάμεις ο ηγέτης και ο διοικητής συναντιού
νται στο ίδιο πρόσωπο σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Μία 
καλή διμοιρία, ένα καλό τμήμα, μία καλή ομάδα είναι έργο 
καλών Αξιωματικών-Ηγετών.

Οι Αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Α. κατέχουν απόλυτη εξουσία 
να διευθύνουν, να συντονίζουν και να ελέγχουν τους άνδρες 
τους. Η εξουσία αυτή συνοδεύεται από ανάλογη ευθύνη, η 
οποία δεν δύναται να μεταβιβαστεί, γεγονός που τους καθι
στά μόνους υπεύθυνους για την αποτυχία ή την επιτυχία της 
διοίκησής τους. Είναι αυτοί που εργάζονται συνεχώς για την 
προετοιμασία της μονάδας που διευθύνουν σε περίοδο «ειρή
νης», είναι αυτοί που καθοδηγούν και ελέγχουν την μονάδα 
τους κατά την επιχείρηση και είναι αυτοί που θα κριθούν 
πολύ αυστηρά από προϊσταμένους και υφισταμένους μόνο εκ 
του αποτελέσματος και γα αποφάσεις που πήραν σε ελάχιστο 
χρόνο και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

6. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η σημασία τους στην 
Αστυνομία και στην ΔΑ .ΕΑ .

Σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ειδικά στο χώρο 
εργασίας ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις επιβάλλεται 
να είναι κεντρικό σημείο αναφοράς.

Στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία 
είναι στρατιωτικά οργανωμένο Σώμα απαιτείται 
η αυστηρή ιεράρχηση και πειθαρχία. Η λειτουρ
γία της βασίζεται στην εφαρμογή των νόμων και 
κανονισμών και η αποστολή της επιβάλλει πολλές 
φορές στον αστυνομικό να ενεργεί αυστηρά ορθο
λογικά και ψυχρά, εκτελώντας διαταγές.

Το αστυνομικό επάγγελμα, είναι από τη φύση 
του, εξόχως ψυχοφθόρο διότι δημιουργεί ψυχολο

γικούς καταναγκασμούς και ανατρέπει οικογενειακούς 
προγραμματισμούς, έχει τεράστια κοινωνική προσφορά 
αλλά όχι την αντίστοιχη κοινωνική αναγνώριση. Επι
πλέον τούτων η αδήριτη ανάγκη καταπολέμησης του 
εγκλήματος, το οποίο αυξάνεται και μεταλλάσσεται 
συνεχώς, οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που ένεκα

'ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
PO LICE

και των ιδιαιτεροτήτων της σημερινής κατάστασης 
πληθαίνουν ανεξέλεγκτα, δημιουργούν πρόσθετες τερά
στιες δυσκολίες και ασκούν πίεση στο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που αναγκάζεται να λειτουργεί 
σε εξοντωτικούς ρυθμούς, υπό αντίξοες συνθήκες χωρίς 
πολλές φορές να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, με απο
κλειστική προσήλωση στον εκάστοτε σκοπό και σχεδία
σμά. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται πρόσθετο 
άγχος στον αστυνομικό, γεγονός που έχει αντίκτυπο 
και στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
Για το λόγο αυτό ανακύπτει η ανάγκη η Αστυνομία να 
προχωρήσει προς όλες τις κατευθύνσεις σε ανθρωπι
στική προσέγγιση της πραγματικότητας και να καλλι
εργήσει τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των αστυνομι
κών, πράγμα που θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και στη 
σχέση αστυνομικού - πολίτη.

Στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχ/σεων Αττι
κής η ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων 
μεταξύ των αστυνομικών που υπηρετούν 
στις τάξεις της, λόγω της φύσεως και της 
αποστολής της, παρουσιάζει ιδιαιτερότητα 
και έχει επιτακτικό χαρακτήρα, σημαίνοντα 
δε ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία διαδραματί
ζουν οι διοικούντες Αξιωματικοί.
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Στις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. παρουσιάζεται το φαινό
μενο (20) με (30) διαφορετικοί άνθρωποι με ξεχωριστό 
χαρακτήρα και προσωπικότητα να συνυπάρχουν αρμο
νικά σε πολύ περιορισμένο χώρο, όπως π.χ. στο υπηρε
σιακό λεωφορείο και να εργάζονται σαν ενιαία μονάδα 
με απόλυτη συνοχή και συνεργασία. Η διμοιρία με 
ευθύνη του διμοιρίτη και των βαθμοφόρων της δημι
ουργεί «κλίμα» δηλωτικό της ταυτότητάς της. Όταν 
εισέρχονται στην δύναμή της νέοι αστυνομικοί πέραν 
της ενημέρωσης τους και της καθοδήγησης τους σχε
τικά με την επιχειρησιακή λειτουργία της μονάδας, η 
διμοιρία φροντίζει άμεσα να γνωρίσει στοιχεία του χαρα
κτήρα, της προσωπικότητας και να λάβει πληροφορίες για 
την ιδιωτική ζωή του αστυνομικού, στο πλαίσιο της προ
σπάθειας ένταξης του «νεοσσού» στην ομάδα.

Για όλους τους αστυνομικούς της διμοιρίας, από τον επι
κεφαλής έως το νεότερο στέλεχος της, είναι γνωστά στοι
χεία όπως, τα ονόματά τους και τα παρατσούκλια τους, ο 
τόπος καταγωγής τους, η οικογενειακή και προσωπική 
τους κατάσταση, οι γνώσεις, η μόρφωση, τα κατεχόμενα 
πιστοποιητικά επιδόσεων, τα πνευματικά ενδιαφέροντα, 
τα χόμπι τους, η ψυχική κατάσταση, οι φίλοι τους, οι αντα
γωνιστές τους, οι εχθροί τους, η επαφή με τους συγγενείς 
τους, η ύπαρξη και το είδος της συναισθηματικής-ερωτι- 
κής τους ζωής και άλλα αυστηρώς προσωπικά στοιχεία και 
δεδομένα, που άπαντες εκουσίως και αβίαστα εκχωρούν 
στην ομάδα, ως σπονδή και θυσία στην σφυρηλάτηση του 
ομαδικού πνεύματος και της απόλυτης ταύτισης. Όλοι για 
έναν και ένας για όλους.

Η σύναψη μακροχρόνιων φιλικών σχέσεων και δεσμών 
μεταξύ των αστυνομικών της διμοιρίας, ή ακόμα και συγ

γενών τους είναι συχνό φαινόμενο καθώς επίσης και η 
συναναστροφή εκτός υπηρεσία, η οργάνωση εκδηλώσεων, 
γλεντιών κτλ.

Ανάλογη είναι η στάση των διοικούντων Αξιωματικών 
προς αυτή την κατεύθυνση. Συμμετέχουν στις εκδηλώ
σεις του προσωπικού, θέτουν διάφορα θέματα και προκα- 
λούν ομαδικές συζητήσεις, έχουν αμεσότητα, δεκτι
κότητα προς τους υφισταμένους τους, προσπαθούν 
να ικανοποιούν τα αιτήματά τους όσο το δυνατόν

περισσότερο, προσπαθούν να τους προστατέψουν και να 
είναι επιεικείς στα λάθη τους. Αξιολογούν τις δυνατότη
τες, τις αδυναμίες, τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα άγχη του 
προσωπικού και ενεργούν προς σχεδίασμά και εκτέλεση 
κάθε υπηρεσιακής δραστηριότητας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη την ανθρώπινη πλευρά της δύναμής τους.

Οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ε.Α έχοντας ηρεμία, ισορροπία, 
ευχάριστη διάθεση, καλή ψυχολογία, εκτίμηση και εμπι
στοσύνη στους ανωτέρους τους, εκτελούν τα καθήκοντά 
τους με ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία, 
αμεροληψία, σεβασμό στους πολίτες και τους δημοκρατι
κούς θεσμούς ακόμα και σε συνθήκες έντονης και εκτετα
μένης βίας την οποία συχνά αντιμετωπίζουν.

Τα α προβλήματα της εποχής μας έχουν την δική τους 
ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα. Και επειδή ο «από 
μηχανής Θεός» πέθανε μαζί με τον τραγικό ποιητή και 
δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε συμπαράστασή του, είναι 
καιρός στην σημερινή εποχή που τη διακρίνει, η κοινω
νική κρίση, η έξαρση της εγκληματικότητας, ο ιδεολογι
κός φανατισμός, το άγχος, η ένταση, η μοναξιά και η αλλο
τρίωση, να ακούσουνε αυτούς που υποστηρίζουν πως αν 
θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα πρώτα 
και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να είμαστε σωστοί άνθρωποι.

Θα ήταν δε ηχηρή παράλειψη και σκόπιμη εθελοτυ
φλία να αποσιωπηθεί το γεγονός ότι αφανής πρόδρο
μος της σημερινής οικονομικής κρίσης ήταν η από χρό
νια σοβούσα ευρεία κρίση ηθικών αξιών, που προοδευτικά 
διάβρωσε τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας και οδήγησε 
στην πλήρη αποσύνθεση των δομών της.

Το τίμημα αυτού του επί μακράν συντελούμενου απο
προσανατολισμού της κοινωνίας, που τοποθέτησε στα
διακά αλλά αμετακίνητα την ύλη στο υψηλότερο σκαλί 
του βάθρου των αξιών, αναδεικνύοντάς την σε πεμπτου
σία της ανθρώπινης ύπαρξης, καλούμαστε να πληρώσουμε 
σήμερα με επαχθές επιτόκιο, που υποσκάπτει τα θεμέλια 
της αυθύπαρκτης πορείας και των προσδοκιών των επερ- 
χόμενων γενεών.

Αυτονόητο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έξοδο 
από την κρίση, πέραν της δημοσιονομικής προσαρμογής 
και της θεραπείας των στρεβλώσεων της οικονομίας μας, 
αποτελεί και η επαναπροσέγγιση απαράγραπτων αξιακών 
κωδίκων που θα επανακαθορίσουν σε σωστή βάση και στα
θερή αναπτυξιακή τροχιά την πορεία της ελληνικής κοι

νωνίας, λειτουργώντας ως τηλαυγής φάρος που θα 
μας οδηγήσει στο απάνεμο λιμάνι της γαλήνης, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ειρήνης. ]
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Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ

Του Γ  ε ω ρ γ ί ο υ 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  
Οφθαλμολογικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
"Eye Day Clinic"

Πολλοί άνθρωποι ακόμα στις μέρες μας πάσχουν από μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό. Τα γυαλιά ή οι 
φακοί επαγφής που φοράμε, γίνονται πολλές φορές αιτία ενοχλήσεων και συχνά μειονέκτημα μια και ο καθένας έχει 
τους δικούς του λόγους να επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτά. Είτε πρόκειται για λόγους ασφαλείας, είτε για λόγους 
προσωπικής αισθητικής και άλλοτε πάλι για την δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. αθλητές), ή 
όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φορούν γυαλιά (π.χ. αστυνομικοί, πυροσβέστες κλπ). Επίσης 
πολλοί χρήστες φακών επαφής δεν τους ανέχονται πλέον μιας και όλο περισσότερα μάτια εμφανίζουν δυσανεξία και 
αλλεργίες είτε στους ίδιους τους φακούς, είτε συνηθέστερα στα χημικά υγρά καθαρισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία διαπιστώνοντας τη δυσκολία των εν ενεργεία αστυνομικών να λειτουργήσουν 
χρησιμοποιώντας διορθωτικά γυαλιά ή φακούς αγκάλιασε και αποδέχθηκε 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 άσκηση 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 αφορά 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 αστιγματισμός δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής 
Αστυνομίας

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 
10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην 
υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες 
(σφαιρικό ισοδύναμο). Ο 
αστιγματισμός 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 προηγμένης 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 ακολουθήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία.

Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε ότι η ακρίβεια και 
η ασφάλεια 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 
αστιγματισμού: η PRK και η LASIK ( η συμβατική LASIK, όπου η δημιουργία του κρημνού γίνεται με μηχανικό 
μικροκερατόμο και η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με femtosecond laser): Τόσο η μέθοδος PRK όσο και η LASIK 
διορθώνουν διαθλαστικές ανωμαλίες με τη βοήθεια ενός λέιζερ που αλλάζει το σχήμα του κερατοειδούς, του διαυγούς 
χιτώνα του οφθαλμού που βρίσκεται πάνω από την κόρη του οφθαλμού.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, όμως, είναι διαφορετικές, ενώ από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η LASIK 
έγινε η πιο δημοφιλής μέθοδος διόρθωσης της μυωπίας. Παρ’ όλα αυτά, για μερικούς ασθενείς η PRK παραμένει 
καλύτερη επιλογή. Και αυτό γιατί στη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) δεν δημιουργείται κανένας κρημνός, 
απλά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και εφαρμόζεται απευθείας το laser. Στο τέλος της επέμβασης 
εφαρμόζεται ένας θεραπευτικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
όταν ο κερατοειδής είναι λεπτός, σε χαμηλές διαθλαστικές ανωμαλίες και σε άτομα που έχουν μεγάλες πιθανότητες να

L a s e r

t
Ιριδα

χτυπήσουν το μάτι τους, όπως αθλητές και εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας κ .λ .π..
Η laser in situ κερατοσμίλευση (LASIK), ενδείκνυται για μυωπίες από -1.00 μέχρι -12.00 D και ανάλογα με 

τις ενδείξεις. Η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός έχουν περισσότερους περιορισμούς (μέχρι 6 D), ωστόσο μπορούμε 
να επέμβουμε ώστε να μειώσουμε την ανωμαλία εφόσον είναι μεγαλύτερη. Ο χειρουργός δημιουργεί έναν κρημνό 
(flap) στον κερατοειδή σαν καπάκι και το σηκώνει προς τα πίσω. To laser δρα κάτω από τη επιφάνεια και πάνω στο 
στρώμα του κερατοειδούς, σμιλεύοντας την επιφάνειά του χωρίς να την τραυματίζει. To flap κλείνει και η επέμβαση 
τελειώνει. Δεν χρειάζεται προστατευτικός φακός ή ράμματα και δεν υπάρχει πόνος ή ενόχληση μετεγχειρητικά.

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 κιόλας ημέρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως και στις δύο περιπτώσεις. Η εφαρμογή της 
μίας ή της άλλης μεθόδου εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού.

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 προεγχειρητικός 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. 
Ο 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.

Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών είναι 
μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μάλιστα, σε θέση να πούμε με απόλυτη 
σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανότητες κάποιας επιπλοκής 
από μια διαθλαστική επέμβαση.

Έρευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει να 
κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία 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 εν υπάρχοντες κινδύνους καθώς επίσης και για το τι θα πρέπει να 
κάνει την επόμενη ημέρα.

Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τεχνογνωσία, αλλά και την διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε 
κάθε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το ιατρικό δυναμικό του “Eye Day 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 εργαζομένους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(www.evedavclinic.gr & www.eveclinic.com.gr)

http://www.evedavclinic.gr
http://www.eveclinic.com.gr
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^ Μ ϋ Ι Ρ  Ε Α Α α δ α  τα τελευχεαα χρό
νια υφίσταται τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης, η οποία 
επιβάλλει μια βίαια αναπροσαρμογή του τρόπου ζωής και στερεί 
από το κοινωνικό σύνολο μια σειρά ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
τη στιγμή που η θέσπιση των οποίων ήταν ένα σχετικά πρόσφα
το επίτευγμα. Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση δεν περιορίζε
ται μόνο στα στενά πλαίσια του ελλαδικού χώρου ή ακόμα και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επεκτείνεται περισσότερο εμπε- 
ρικλείοντας τις Η .Π Α  και αρκετές ασιατικές και αφρικανικές 
χώρες. Η οικονομική ύφεση έχει καταστροφικές συνέπειες για 
τις τοπικές οικονομίες και κατ’ επέκταση επηρεάζει σημαντικά 
κάποιους δείκτες της κοινωνικής ζωής, όπως η εκδήλωση παρα- 
βατικών συμπεριφορών.

Απώτερος οχάχος αυτού του άρθρου δεν είναι μόνο να προ
σφέρει μια σαφέστερη εικόνα του τι συνεπάγεται η οπτονομική 
κρίση στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά πα
ράλληλα να μην εγκλωβιστεί στη μονόπλευρη προσέγγιση του 
θέματος και να προτείνει καινοτόμους τρόπους χειρισμού των 
κοινωνικών αναγκών αποδεχόμενοι τη νέα οικονομική πραγμα
τικότητα.

Η σύνδεση οικονομικών συνθηκών και εγκλήματος τεκμη
ριώνεται από πλήθος ερευνών, όμως φαίνεται δύσκολο να απο- 
δειχθεί η σχέση μεταξύ συγκεκριμένων εγκληματικών πρά
ξεων και ειδικών οικονομικών παραγόντων (π.χ. οικονομική 
ανέχειαΚΙΙΝΟϋΟ, 2012). Ωστόσο, φαίνεται να διαγράφεται μια 
τάση που τείνει να επαναλαμβάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, η 
οποία δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί. Αναλυτικότερα, έχει διαπι
στωθεί ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τείνουν να αυξάνο
νται τα ποσοστά των ληστειών, των ανθρωποκτονιών και των 
κλοπών οχημάτων (UNODC, 2012). Αντίστοιχα, ευρήματα επι
βεβαιώνονται και από τον ελλαδικό χώρο από τις επίσημες στα
τιστικές της ελληνικής αστυνομίας για τα έτη 2011- 2012, μια 
περίοδος που κορυφώνεται η οικονομική κρίση. Πιο συγκεκρι
μένα, επισημαίνεται η αύξηση του αριθμού των ανθρωποκτονι
ών, των εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και των κλο

πών τροχοφόρων. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται αντίστοιχη 
αύξηση των ληστειών (Ελληνική Αστυνομία, 2012). Επίσης, 
τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από την Eurostat (2010), 
σύμφωνα με την οποία, οι μεσογειακές χώρες, δηλαδή αυτές 
που υφίστανται την μεγαλύτερη οικονομική κρίση (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα) παρουσιάζουν αυξημένα ποσο
στά εγκληματικότητας αναφορικά στα βίαια εγκλήματα και 
τις κλοπές τροχοφόρων οχημάτων. Σε αυτό το σημείο, είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι σε περιόδους οπτονομικής κρί
σεων αυξάνονται τα ποσοστά των οικονομικών εγκλημάτων 
(π.χ. απάτες, σκάνδαλα με δάνεια, κ.α.), αλλά η παρατηρούμε
νη αύξηση δεν είναι τέτοια ώστε να ενταχθούν μεταξύ των βα
σικότερων εγκληματικών ενεργειών (Schechter, 2011).

Τα στατιστικά δεδομένα και οι οικονομικοί παράγοντες 
που μπορεί να συντελούν στην εκδήλωση εγκληματικών 
ενεργειών είναι μία μόνο διάσταση του προβλήματος. Μια άλ
λη διάσταση είναι η επιβολή του νόμου και της τάξης και ο 
βαθμός στον οποίο επηρεάζεται από τις οικονομικές συνθή
κες. Είναι γεγονός ότι μεταξύ των παραγόντων που μπορούν 
να αναχαιτίσουν το συνολικό ποσοστό εγκληματικών ενερ
γειών είναι και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επι
βολής του νόμου και της τάξης (UNODC, 2012). Ομως, το 
ερώτημα που γεννιέται είναι το κατά πόσο οι διαδικασίες αυ
τές μπορεί να είναι αποτελεσματικές εν καιρώ κρίσης.

Θα ήταν αφελές να θεωρηθεί ότι η οικονομική δυσχέρεια 
δεν θα είχε επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας των αστυνο
μικών αρχών δεδομένου ότι μειώνονται οι προϋπολογισμοί, ο 
αριθμός του προσωπικού που υπηρετεί, τα προγράμματα εκ
παίδευσης, ο εφοδιασμός τμημάτων με σύγχρονες τεχνολογί
ες και ακόμη μπορεί να καταργούνται ή να συγχωνεύονται 
ειδικές μονάδες (PERF, 2009). Παρά τις όποιες μειώσεις συμ
βαίνουν σε επίπεδο λειτουργίας των αστυνομικών αρχών, δεν 
μειώνονται οι προσδοκίες ή απαιτήσεις του κόσμου για ποιό
τητα στις υπηρεσίες που του παρέχονται από την αστυνομία. 
Από την άλλη, η ασφάλεια των πολιτών είναι αναφαίρετο δι-
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καίωμα όλων και θα πρέπει να προασπίζεται με κάθε τρόπο, ακό
μα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γίνεται, λοιπόν, σαφές 
ότι εφόσον οι οικονομικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί και η προ
στασία των πολιτών πρέπει να παρέχεται από τις αστυνομικές 
αρχές, αυτό που απαιτείται είναι η αλλαγή στον τρόπο που πα
ρέχονται οι υπηρεσίες αυτές, ώστε να προσαρμόζονται στις μετα
βαλλόμενες συνθήκες της εποχής.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές υπηρεσίες μπορούν να κατηγο
ριοποιηθούν σε τρία επίπεδα: (ι) υπηρεσίες παρέμβασης σε επεί
γουσες καταστάσεις, (π) υπηρεσίες παρέμβασης σε μη επείγουσες 
καταστάσεις και (m) υπηρεσίες παροχής ποιότητας ζωής (π.χ. 
καμπάνιες ευαισθητοποίησης ή πρόληψης)(COPS, 2011). Είναι 
αυτονόητο, ότι οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν το πρώτο επίπε
δο υπηρεσιών, αλλά τα υπόλοιπα δύο, τα οποία απορροφούν και 
το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, μια 
από τις αλλαγές που προωθήθηκε στις Η.Π Α  λόγω της οικονο
μικής κρίσης που βιώνεται από το 2008 και μετά, είναι η αντα
πόκριση σε όλες τις κλοπές τροχοφόρων οχημάτων ή σε όλα τα 
τροχαία ατυχήματα που δεν είχαν τραυματισμό. Σε αυτό το ση
μείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε περιστατικό αξιολογεί
ται εξατομικευμένα και λαμβάνεται η απόφαση για την αποστο
λή ή όχι αστυνομικής δύναμης. Αντίστοιχες αλλαγές μπορούν να 
προωθηθούν και στα δύο επίπεδα υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, οι αλλαγές που προωθού
νται είναι:

► η χρήση νέων τεχνολογιών που έχουν χαμηλό κόστος και 
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, όπως οι τηλεδιασκέψεις, η χρή
ση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

► η χρήση εθελοντών, όπου αυτό είναι εφικτό για την αντιμε
τώπιση της μείωσης του αστυνομικού προσωπικού, όπως για 
παράδειγμα στο πρόγραμμα «Προστασία της Γειτονιάς», όπου οι 
κάτοικοι μιας γειτονιάς κάνουν περιπολίες με σκοπό τη μείωση 
των ευκαιριών για διάπραξη εγκλήματος.

► η συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και εταιρειών παροχής ιδι

ωτικής προστασίας (security), όχι υπό την έννοια της αντικα
τάστασης της αστυνομίας, αλλά με τη ανάληψη αρμοδιοτή
των που πλέον δεν μπορούν να ασκηθούν από τ ις αστυνομικές 
αρχές λόγω οικονομικού κόστους μέσα από τη θεσμοθέτηση 
πρωτόκολλου συνεργασίας.

Ε ν καχακλείδι, τα νέα οικονομικά δεδομένα θέτουν μια σει
ρά θεμάτων που απαιτούν ευελιξία στους χειρισμούς και επι
καλούνται τόσο την ατομική, όσο κα τη συλλογική ευθύνη. 
Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης απαιτούν ένα μεγά
λο χρονικό διάστημα για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματι
κά. Μάλιστα, υπολογίζεται ένας μέσος όρος 5-10 ετών, και σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί αυτές να έχουν μόνιμο χαρακτή
ρα. Ωστόσο, δεν έχουμε την πολυτέλεια ma να περιμένουμε 
την έλευση αυτών των χρόνων για να διασφαλίσουμε συν
θήκες ασφάλειας για μας κα τις επόμενες γενιές. Απαιτείται 
ενεργοποίηση όλων των πολιτών και όλων των αστυνομικών 
και διοικητικών αρχών με σκοπό να υιοθετηθούν καινοτόμες 
πρακτικές που θα έχουν μικρό κόστος και παράλληλα θα δια
σφαλίζουν το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια και στην 
ποιότητα ζωής. ]
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ον τελευταίο χρόνο, η παγκόσμια κοι
νότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης οι-

L
KOvopuui κρίση, η οποία, αν και εκδηλο'ιθηκε 
αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο 
τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την 
αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δα
νείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. 

Πέραν από τις οικονομικές συνέπειες, έχει και κοινωνικο-υγει- 
ονομικές επιπτώσεις... Σαφέστερα, η απασχόληση είναι ένας από 
τους βασικότερους τομείς οι οποίοι πλήττονται κατά τη διάρκεια 
μιας οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, το ποσοστό της ανεργίας 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας. Επιπρό
σθετα, η ανεργία, η ανασφάλεια στην εργασία και η απώλεια ει
σοδήματος για διαβίωση έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία. 
Η απώλεια της εργασίας συνοδεύεται από ψυχικές διαταραχές 
(ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη), προβλήματα εθισμοό και εξάρτη
σης σε ουσίες και υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου ζωής με αυ
ξανόμενη κατανάλωση τροφής χαμηλής διατροφικής αξίας, κα
πνού και οινοπνεύματος και επιπλέον πλημμελούς διαχείρισης 
των νοσημάτων από τις επιβαρυμένες υγειονομικές υπηρεσίες. 
Πρόσφατη έρευνα, σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδει
ξε ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% συνδέεται με παράλληλη 
αύξηση των αυτοκτονιών κατά 0,79%. Αντίθετα, η ίδια έρευνα 
ανέδειξε μείωση της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα κατά 
1,39% και μη στατιστικά σημαντική σχέση με τη θνησιμότητα 
από καρδιαγγειακά νοσήματα και τη θνησιμότητα από όλες τις 
αιτίες. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δείκτης ανεργίας αυ
ξάνεται >3% για μακρά περίοδο, η επίπτωση στη θνησιμότητα 
από αυτοκτονίες ανέρχεται σε 4-4,5%. Επίσης, παρατηρείται 
υψηλή θνησιμότητα από κατάχρηση οινοπνεύματος, διαπίστω
ση η οποία θεμελιώνει αρκούντως την υπόθεση ότι η ανεργία 
συνδέεται με ψυχολογικές διαταραχές. Η ανάλυση κατά φύλο 
και ηλικιακή ομάδα έδειξε ότι η αύξηση της ανεργίας προκαλεί 
αύξηση της θνησιμότητας από αυτοκτονίες και ισχαιμική καρδι- 
οπάθεια στους άνδρες νέας ηλικίας, ενώ στην ηλικία >60 ετών 
δεν διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική σχέση.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνει και η μελέτη των Economou 
et ala σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έδειξε στατιστικά σημα
ντική σχέση της ανεργίας και της θνησιμότητας (ανά 100.000

κατοίκους). Ειδικότερα, η αύξηση της ανεργίας κατά 1% 
συνεπάγεται αύξηση στο δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18 
(δηλαδή 2,18 θανάτους/100.000). Επίσης, η ίδια μελέτη κατέ- 
δειξε τη θετική συσχέτιση της ανεργίας με τη θνησιμότητα 
από ισχαιμική καρδιοπάθεια. Η οικονομική κρίση και η μα
κρόχρονη ανεργία οδηγεί πολλά άτομα στον κοινωνικό απο
κλεισμό και στη φτώχεια, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο 
για πρόωρη θνησιμότητα και υψηλή νοσηρότητα κυρίως σε 
άτομα τα οποία ανήκουν σε μειονότητες, στους μετανάστες 
και τους χρονίως πάσχοντες από ψυχικά ή σωματικά νοσή
ματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορα ευρήματα τα 
οποία παρουσιάζουν την εικόνα ότι στις βιομηχανικές χώρες 
η οικονομική κρίση μικρής διάρκειας έχει ως αποτέλεσμα την 
αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων προς την υιοθέτηση 
ενός περισσότερο υγιεινού τρόπου ζωής και κατά συνέπεια τη 
μείωση της θνησιμότητας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι σε περι
όδους οικονομικής ανάπτυξης αυξάνονται οι επιβλαβείς για 
την υγεία συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα και η κατανά
λωση οινοπνεύματος, ενώ μειώνεται η φυσική άσκηση και η 
υγιεινή διατροφή, με αποτέλεσμα την αύξηση της παχυσαρ
κίας. Επιπρόσθετα, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης η θνησιμότητα μειώνεται, με 
εξαίρεση τις αυτοκτονίες, οι οποίες φαίνεται να αυξάνονται. 
Οι επιδράσεις αυτές διαφοροποιούνται κατά φύλο, ηλικία και 
αιτία και έχουν διαφορετική ευαισθησία ως προς τους χρησι
μοποιούμενους δείκτες (ΑΕΠ, επίπεδο απασχόλησης).

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία 
κατανέμονται διαφορετικά στην κοινωνική κλιμάκωση, ενώ 
τα άτομα και οι οικογένειες που βρίσκονται σε χαμηλή θέση 
διατρέχουν δύο φορές περισσότερο τον κίνδυνο πρόωρου θα
νάτου και αυξημένης νοσηρότητας εξαιτίας των προβλημά
των στο εισόδημα, την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη, 
τη στέγαση και τη διατροφή, τα οποία δρουν αθροιστικά.

Επιπτώσεις της ανεργίας στην υγεία
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν τις επιπτώσεις της 

ανεργίας, τόσο στη γενική όσο και στην ψυχική υγεία. Μελέ
τες στη Βρετανία, κατά τις δεκαετίες του ΊΟ  και ’80, έδειξαν 
ότι οι άνεργοι είχαν ποσοστό θνησιμότητας 25% μεγαλύτερο 
σε σχέση με τους εργαζόμενους ισοδύναμης κοινωνικοοικονο-
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μικής ομάδας. Επιπλέον, η διάρκεια της ανεργίας δείχνει να αυ
ξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας, αφού περιληφθούν παράγοντες 
όπως ηλικία, φυλή, γάμος, εισόδημα και επαγγελματική τάξη. 
Περιορισμένοι πόροι μπορεί να οδηγήσουν σε φτωχή διατροφή 
και περιορισμένη πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα, γεγονός που 
οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Η ανεργία φαίνεται επίσης να σχετίζεται με υιοθέτηση λιγότε
ρο υγιεινών συνηθειών, όπως το κάπνισμα. Πρόσφατη εκτενής 
έρευνα διαπίστωσε στενή σχέση ανάμεσα στο χαμηλό κοινωνι
κοοικονομικό επίπεδο και σε μια σειρά επιβλαβών συνηθειών 
υγείας στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά αρκετά υψηλότερη στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, στους άνεργους βρέ
θηκε σημαντικά υψηλότερη αύξηση σωματικού βάρους, χρήση 
καπνού και αλκοόλ, καθώς και κακής διατροφής, σε σύγκριση με 
τους εργαζόμενους. Άλλες έρευνες βρήκαν ότι τα υψηλά επίπεδα 
ανεργίας συνοδεύονται από μεγαλύτερη επίπτωση ψυχικών δια
ταραχών, ψυχοσωματικών διαταραχών, και αυτοκτονιών.

Η ανάλυση των Paul & Moser b έδειξε ότι οι άνεργοι βιώνουν 
πιο συχνά ψυχικές διαταραχές, σε σύγκριση με τους εργαζόμε
νους (34% έναντι 16%), παρουσιάζοντας μεικτά συμπτώματα 
κατάθλιψης, άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και μει
ωμένη αυτοεκτίμηση. Παράγοντας που φαίνεται να μεγεθύνει 
τον αντίκτυπο της ανεργίας στην ψυχική υγεία είναι η φύση 
της εργασίας και το επίπεδο εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, άτομα 
με χειρωνακτική εργασία δείχνουν να βιώνουν μεγαλύτερη δυ
σφορία σε σχέση με τους υπαλλήλους. Άλλος παράγοντας είναι η 
διάρκεια της ανεργίας, αφού έχει βρεθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
αυτή τόσο mo δυσμενείς οι επιπτώσεις που παρουσιάζονται. Επί
σης, η διαβίωση σε χώρες με αδύναμο επίπεδο οικονομικής ανά
πτυξης, άνιση κατανομή εισοδήματος ή αδύναμα προ- γράμματα 
προστασίας κατά της ανεργίας, δείχνει να αυξάνει σημαντικά τις 
πιθανότητες ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία
Η σημασία των ψυχικών και ιδιαίτερα των συναισθηματικών 

διαταραχών για τη δημόσια υγεία φαίνεται από το γεγονός ότι 
κατατάσσονται ανάμεσα στις πρώτες αιτίες που προκαλούν ση
μαντική ανικανότητα, ενώ οι διαταραχές αυτές αναμένεται να 
αυξηθούν και να γίνουν μέχρι το 2020 δεύτερες σε συχνότητα 
μετά την ισχαιμική καρδιοπάθεια (ΠΟΥ). Όλες σχεδόν οι έρευ

νες δείχνουν τον αντίκτυπο των οικονομικών υφέσεων στην 
ψυχική υγεία. Ακόμα και όταν οι συνολικοί δείκτες υγείας, 
όπως η συνολική θνησιμότητα και το προσδόκιμο επιβίωσης 
δεν επηρεάζονται, τα ποσοστά ειδικών αιτίων θνησιμότητας 
δείχνουν να επηρεάζονται από τη σοβαρότητα της κρίσης. Για 
παράδειγμα, η αύξηση των αυτοκτονιών, ανθρωποκτονιών, 
κατάχρησης αλκοόλ, ψυχιατρικών διαταραχών, ηπατικών 
κιρρώσεων και ελκών του πεπτικού αυξάνονται σε συνθήκες 
απότομης αύξησης της ανεργίας. Οι ειδικοί εκφράζουν ανη
συχία για τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην ψυχική 
υγεία και συναστούν την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας 
να τις αντιμετωπίσουν.

Πολλές έρευνες δείχνουν τη συσχέτιση μεταξύ της οικονο
μικής ανέχειας και της κατάθλιψης. Μια μελέτη από τη Χιλή 
βρήκε ισχυρή σχέση μεταξύ απότομης μείωσης του εισοδή
ματος Km εμφάνισης ψυχιατρικών διαταραχών, με τη μείω
ση του εισοδήματος να λαμβάνει χώρα σε διάστημα 6 μηνών 
πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων. Επίσης, το οικονο
μικό χρέος είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που προ
διαθέτει σε κατάθλιψη. Μια μελέτη σε Αγγλία, Σκωτία Km 
Ουαλία έδειξε σαφή σχέση χρέους Km κακής ψυχικής υγείας. 
Πρόσφατη ανασκόπηση, επίσης τεκμηριώνει τη συσχέτιση 
μεταξύ φτώχειας Km ψυχικών διαταραχών. Η συσχέτιση μά
λιστα αυτή προέκυψε με όλους τους δείκτες φτώχειας που 
χρησιμοποιήθηκαν. Παράμετροι όπως το χαμηλό εισόδημα, 
η ανασφάλεια, η απελπισία, η κοινωνική μεταβολή, το στίγ- 
μα-διάκριση-κοινωνικός αποκλεισμός, η συννοσηρότητα με 
σωματικά νοσήματα Km κυρίως η περιορισμένη εκπαίδευση 
εξηγούν τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα των φτωχών στα ψυ
χικά νοσήματα. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι φτωχοί 
αποτελούν ομάδα κινδύνου, αφού είναι οι πρώτοι που πλήτ
τονται. Παράλληλα, τα άτομα που ήδη νοσούν από ψυχικά 
νοσήματα λόγω της υπάρχουσας έκπτωσης της λειτουργικό- 
τητάς τους αποτελούν επίσης ομάδα υψηλού κινδύνου. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου η 
φτώχεια ευνοεί τις ψυχιατρικές διαταραχές αλλά Km το αντί
στροφο.

Οικονομική κρίση και αυτοκτονία
Οι Stuckler et al c εξέτασαν τις επιπτώσεις της οικονομικής
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κρίσης κατά το διάστημα 1997-1998 σε ανατολικές/νοτιοανα- 
τολικές ασιατικές χώρες όπως η Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, η 
Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Ταϋλάνδη. Χρη
σιμοποιήθηκαν δεδομένα για τις αυτοκτονίες και τον πληθυσμό 
για την περίοδο 1985-2006. Η θνησιμότητα από τις αυτοκτονίες 
ελαττώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του 
’90 αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε αισθητά σε όλες τις χώρες εκτός 
από τη Σιγκαπούρη, η οποία είχε σταθερά μειούμενα ποσοστά 
αυτοκτονιών. Σε σύγκριση με το 1997, τα ποσοστά αυτοκτονι
ών των ανδρών το 1998 αυξήθηκαν κατά 39% στην Ιαπωνία, 
44% στο Χονγκ Κονγκ και 45% στην Κορέα. Η αύξηση στις αυ
τοκτονίες από γυναίκες ήταν λιγότερο αισθητή. Η οικονομική 
κρίση είχε ως αποτέλεσμα 10.400 περισσότερες αυτοκτονίες το 
1998 από το 1997 στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και την Κο
ρέα. Παρόμοιες αυξήσεις των αυτοκτονιών δεν καταγράφηκαν 
σε Ταϊβάν και Σιγκαπούρη, δύο χώρες στις οποίες η οικονομική 
κρίση είχε μικρότερη επίδραση στο ΑΕΠ και την ανεργία. Αυτά 
τα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης της ασια
τικής οικονομικής κρίσης με την απότομη αύξηση στους θα
νάτους από αυτοκτονίες στις περισσότερες ανατολικοασιατικές 
χώρες. Η αύξηση αυτή στις αυτοκτονίες φαίνεται να συνδέεται 
πιο στενά με την αύξηση του δείκτη ανεργίας.

Σε αντίστοιχη έρευνα στην Κίνα, βρέθηκε ότι οι κοινωνικές 
αλλαγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων οικονομικών απωλει
ών σε ατομικό επίπεδο, του αυξημένου κόστους υγειονομικής 
περίθαλψης, της εξασθένησης των οικογενειακών δεσμών, της 
μετανάστευσης σε αστικές περιοχές προς αναζήτηση εργασίας 
και των ανισοκατανομών του εισοδήματος, συνεισφέρουν στην 
αύξηση των ποσοστών αυτοκτονιών κυρίως μέσω της αύξησης 
των καταθλιπτικών διαταραχών, οι περισσότερες από τις οποίες 
διατρέχουν χωρίς θεραπεία. Παρόμοια, οι μαζικές αυτοκτονί
ες αγροτών στην Ινδία μετά από την αλλαγή της αγρονομικής 
πολιτικής και την οξεία μείωση του εισοδήματος περί τα μέσα 
της δεκαετίας του ’90, παρέχει μια ακόμη καλή αποτύπωση του 
αντίκτυπου της οικονομικής ανασφάλειας στην ψυχική υγεία.

Η κρίση επηρεάζει τις ορμονες του στρες
Αν η οικονομική κρίση μας κρατά ξύπνιους τη νύχτα ή μας 

αποσπά από την συγκέντρωσή μας στη δουλειά ίσως να έχουμε 
χρονίως αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και προφανώς βρισκό
μαστε σε κατάσταση stress (άγχους). Ο όρος Άγχος προέρχεται 
από το ρήμα άγχω, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει 
σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα και 
εμφανίζεται σε καταστάσεις που το άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο 
ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Παράγοντες που επιδρούν στη θεώρηση ενός ερεθίσμα
τος ως στρεσογόνου ή μη:
► Φύλο
► Ηλικία
► Φυλή
► Οικονομική κατάσταση
► Ποιότητα της ζωής
► Ποιότητα της φροντίδας κατά την παιδική/γεροντική ηλικία
► Ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης

Η έκκριση ορμονών του στρες (όπως η κορτιζόλη), που παρά- 
γονται προκειμένου να βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό να 
ανταποκριθεί σε μία άμεση απειλή, αποτελεί δυσμενή παράγο
ντα για την υγεία, όταν η μακροχρόνια έκθεση στο στρες προκα-

λεί συνεχή και παρατεταμένη παραγωγή τους.
Το άγχος της οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό και μακρο

χρόνιο. Δυστυχώς δεν αφορά μόνο όσους έχουν πληγεί άμεσα 
(π.χ. άνεργοι) αλλά όλο τον πληθυσμό. Ο αριθμός των ατόμων 
που υποφέρουν από στρες κατά τη διάρκεια μια οικονομικής 
κρίσης είναι σημαντικότερος έναντι άλλων παραγόντων στρες. 
Το οικογενειακό και το οικονομικό είναι τα πιο κοινά αίτια του 
στρες. Ωστόσο, η πρόσφατη κρίση επηρεάζει σημαντικά την 
παγκόσμια οικονομία και αχ; εκ τούτου πολύ περισσότεροι 
άνθρωποι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις οικονομίες τους και τα 
νοικοκυριά τους.

Βάσει ειδικών επιστημονικών μελετών, το κοινό όλων των 
παρακάτω συμπτωμάτων είναι ότι προκαλούνται από την 
αυξημένη έκκριση των ορμονών του στρες, της αδρεναλίνης, 
κορτιζόλης και ντοπαμίνης, μέσω μηχανισμών όπως:
1. Απελευθέρωση της κορτιζόνης από τα επινεφρίδια
2. Αύξηση των επιπέδων της θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα
3. Απελευθέρωση ενδορφίνης από τον υποθάλαμο
4. Ελάττωση των σεξουαλικών ορμονών: της τεστοστερόνης 
στους άνδρες και της προγεστερόνης στις γυναίκες
5. Διαταραχές της λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα
6. Απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα με ταυτόχρονη αύξηση 
των επιπέδων ινσουλίνης για τον μεταβολισμό
7. Αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα κυρίως από το συκώτι
8. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού
9. Αυξημένη προμήθεια αέρα (υπεραερισμός)
10. Πύκνωση του αίματος
11. Εφίδρωση του δέρματος
12. Όξυνση των αισθήσεων: μάτια, ακοή, αφή, γεύση, οσμή
13. Οξυμένη πνευματική κατάσταση του ατόμου

Τα συμπτώματα του άγχους σχετίζονται με τις σωματι
κές λειτουργίες, οι οποίες εκφράζονται με:
►Υπερένταση
► Ταχυκαρδία 
►Εφιδρώσεις
► Κρύα άκρα 
►Αϋπνία
► Να κοιμάται κανείς αρχικά, να ξυπνάει όμως στις 3-5 το 
πρωί,
► Να σκέφτεται συνεχώς ένα πρόβλημα
► Συχνουρία
► Κρίση πανικού
►Φοβίες (θα πάθω κάτι, έχω κάτι σοβαρό κλπ)
► Δυσκολία στην αναπνοή 
►Αρρυθμίες
► Διακοπτόμενος ύπνος
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση

► Εξάντληση
" Μελαγχολία ]

*Οικονομολόγος Α.Π.Θ., MSc Διοίκηση της Υγείας ΠΑ.ΠΕΙ., Αστυφύλακας 
(Π.Σ.)

(Endnotes) a ECONOMOU A NIKOLAOU  A THEODOSSIOU I. Are recessions 
harm ful to health after ail? Evidence from  the European Union. Centre for European 
Labour M arket Research. U niversity o f Aberdeen, UK, Business School W orking Paper 
Series, 2001-182001.
b Paul K, Moser K. Unemployment im pairs m ental health: metaanalyses. J  V(xxit Behav 
2009,14:264-282
c Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Me Kee M. The health im plications o f a financial crisis: 
a review o f the evidence. Ulster M ed J  2009, 18:142-145
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Του Διοικητή Α.Τ. Πατησίων Α/Α Αναστάσιου Δελλή
ΜΔΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Αστυνομικό Τμήμα
κ α ι  ο ι  ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες
Ο  Ο ρ Ο ς  «ευάλωτες» ή «ευπαθείς» 
έχει καθιερωθεί για να προσδιορίζει 

\  εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού 
ί που έχουν περιορισμένη πρόσβα

ση σε κοινωνικά και δημόσια αγα- 
I θά (πχ στέγη, εργασία, κοινωνική 
/  ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, εκ- 

/  παίδευση, κ.α.). Οι ομάδες αυτές του 
" πληθυσμού αποτελούνται κυρίως από 
άτομα με ψυχικές παθήσεις, άτομα με 

αναπηρία η χρόνια παθολογικά προβλήμα
τα, πρόσφυγες, μετανάστες, ανέργους, μειονό

τητες θρησκευτικές ή πολιτισμικές, μονογονεϊκές οικογένειες, 
αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες ουσιών, άτομα με παραβατι- 
κή συμπεριφορά, άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, θύματα 
βίας, θύματα trafficking, ηλικιωμένους, κτλ.

Η ελληνική αστυνομία λόγω της αποστολής και του έργου που 
καλείται να επιτελέσει, αλλά και λόγω των διοικητικών λειτουρ
γιών της που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη, συχνά 
έρχεται σε επαφή με άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες του 
πληθυσμού που ονομάζουμε «ευάλωτες» ή «ευπαθείς». Τα άτο
μα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη ευαισθησία στη μεταχείριση τους 
γιατί πολλές φορές αδυνατούν να κατανοήσουν πρακτικά ζητή
ματα διοικητικής διαδικασίας. Έ χει παρατηρηθεί ότι αυτές οι 
ομάδες ατόμων συχνά φέρουν το «στίγμα» της διαφορετικότη
τας και ωθούνται στην κοινωνική αδράνεια, βιώνοντας από τον 
περίγυρό τους ρατσισμό. Η απομόνωση όμως οδηγεί σε κοινωνι
κό αποκλεισμό με τα συνεπακόλουθα κοινωνικά προβλήματα.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιπροσωπεύει μια προοδευτική 
διαδικασία περιθωριοποίησης, που συνεπάγεται όχι μόνο οικο
νομικά προβλήματα αλλά και διάφορες μορφές κοινωνικών και 
πολιτιστικών μειονεκτημάτων. Συνηθίζεται, άτομα που απορ
ρίπτονται, στη συνέχεια να παρουσιάζουν αντικοινωνικές και 
αποκλίνουσες συμπεριφορές. Για το λόγο αυτό υπάρχει πιθανό
τητα τα ίδια άτομα να απασχολήσουν και την ποινική δικαιοσύ
νη ως «ομάδες υψηλού κινδύνου», διότι δυσκολεύονται ή αδυ
νατούν παντελώς σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να 
έχουν ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια βελτίω
σης των όρων της ζωής τους να υιοθετούν ορισμένες φορές πα- 
ραβατική συμπεριφορά. Μια τέτοια κατάληξη είναι πολύπλευ
ρα αρνητική γιατί επιφέρει κόστος τόσο στο άτομο όσο και στην 
κοινωνία σε επίπεδο πολιτιστικό, πολιτικό και φυσικά οικονομι
κό, σε μια εποχή που όλα μεταφράζονται σε αριθμούς και οικο
νομικά στοιχεία.

Η ύπαρξη πολιτών οι οποίοι στερούνται αγαθά που για άλ
λους θεωρούνται αυτονόητα είναι πραγματικά λυπηρό φαινό
μενο σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία. Η ασφάλεια 
και η ελευθερία είναι τα σημαντικότερα αγαθά, που αποτελούν 
προϋπόθεση ευημερίας του ατόμου και του κοινωνικού συνό
λου οε μία δημοκρατία. Σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος και 
στα πλαίσια κοινωνικής δράσης της αστυνομίας, πραγματοποι
ούνται ενέργειες διαφόρων ειδών για τη διευκόλυνση των πο
λιτών αυτών. Ειδικότερα:

► Άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα 
εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα όταν προσέρχονται στο 
αστυνομικό κατάστημα αλλά και διευκολύνονται στη πραγμα
τοποίηση απλών διοικητικών πράξεων, όπως για παράδειγμα, 
με τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οικίες τους μέσω του 
θεσμού «Αστυνομικός της γειτονιάς». Επίσης, καθώς η δυνα
τότητα μετακίνησης σε πεζοδρόμια απαλλαγμένα από φυσικά 
εμπόδια συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατό
μων με κινητικά προβλήματα, η βεβαίωση παραβάσεων του 
ΚΟΚ για στάθμευση σε διαβάσεις πεζών, ράμπες αναπήρων και 
επί πεζοδρομίων, αποτρέπει πράξεις που θα παρεμπόδιζαν την 
κίνηση αυτών των ατόμων.

► Συχνά η αστυνομία καλείται να συνδράμει, κατόπιν εισαγ- 
γελικής παραγγελίας, τους οικείους ατόμων με ψυχικές παθή
σεις προκειμένου τα άτομα αυτά να μεταφερθούν για νοσηλεία 
σε εξειδικευμένα ιδρύματα εάν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτη
το. Η εμπλοκή της αστυνομίας είναι απαραίτητη όταν η κατά
σταση των εν λόγω ατόμων τα καθιστά επικίνδυνα για τους 
εαυτούς τους ή τους οικείους τους, και οι ασθενείς δε διατίθε
νται να παρακολουθήσουν αγωγή με ιδία βούληση.

► Η αστυνομία καλείται να επιληφθεί για την ομαλή διευ
θέτηση διενέξεων μεταξύ ατόμων σε περιπτώσεις επεισοδίων 
όπου μπορεί να εμπλέκονται και ανήλικα άτομα με παραβατική 
συμπεριφορά. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις «ελαφρών» αδικημά
των κατ’ έγκληση διωκόμενων, η αστυνομία συχνά λειτουργεί 
συμβουλευτικά υιοθετώντας ρόλο ειρηνοποιού για την εξώδι- 
κη επίλυση ασήμαντων διαφορών.

► Πολύ μεγάλο ποσοστό των δικογραφιών που απασχολούν 
το Αστυνομικό Τμήμα αφορούν ενδοοικογενειακή βία ή διενέ
ξεις μεταξύ εν διαστάσει συζύγων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 
αναγκαία η επίδειξη ευαισθησίας για τη στήριξη των θυμάτων 
βίας. Η συμπεριφορά και η αντιπαράθεση των εμπλεκομένων 
μερών σε μερικές περιπτώσεις είναι τόσο ακραία που απαιτείται 
η εμπλοκή της αστυνομίας ακόμα και στην τήρηση των δικα
στικά επιβληθέντων ασφαλιστικών μέτρων.
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Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μεγάλο 
ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στις «ευπαθείς» 
κοινωνικές ομάδες είναι οι μετανάστες. Η Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια είναι η κύρια πύλη εισόδου 
υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Ευρώπη. Ως συ
νέπεια, η ελληνική κοινωνία υφίσταται μια διαρκή μεταμόρφωση, 
προσλαμβάνοντας μέλη με διαφορετικά ήθη και έθιμα, με τόσο ρα
γδαίους ρυθμούς που μερικές φορές καθιστούν δυσχερή την προ
σαρμογή των πολιτών στα νέα δεδομένα. Η κοινωνική μεταβολή 
σήμερα είναι άμεσα συνδεδεμένη με ζητήματα που σχετίζονται με 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών ομά
δων, τις κοινωνικές διακρίσεις και το ρατσισμό.

Με τον όρο «πολυπολιτισμικότητα» αναγνωρίζεται η πολιτισμι
κή διαφορετικότητα και ο πολιτισμικός πλουραλισμός, γεγονός 
που για ορισμένους σημαίνει «αφομοίωση» στις πολιτισμικές αξί
ες της πλειονότητας, ενώ για άλλους παραπέμπει σε θέσεις που 
συνδέονται με την απόρριψη της δυτικής κουλτούρας. Άλλοτε δε 
απλά θεωρείται ότι περιγράφει τη διαφορετικότητα της κοινωνίας 
και βοηθά στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης των διαφορετι
κών ομάδων μέσω της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Οι διαφορές 
στη γλώσσα, στις αξίες και στα έθιμα δημιουργούν εμπόδια στην 
επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη μεταξύ δημόσιων λειτουργών 
και μεταναστών.

Βασική παράμετρος ένταξης των μεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία αποτελεί η ενεύρεση από αυτούς νόμιμης εργασίας. Η 
Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου, προκει- 
μένου να ελέγχονται οι συνθήκες εργασίας για την καταπολέμηση 
της ανασφάλιστης εργασίας και την αντιμετώπιση της εκμετάλ
λευσης μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τους εργοδό
τες, συνδράμει άλλες υπηρεσίες ελέγχου του τομέα κοινωνικής 
ασφάλισης και την επιθεώρηση εργασίας, ενεργώντας ταυτόχρο
να ελέγχους αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση τέλεσης αδικήμα
τος στο οποίο εμπλέκεται με οποιαδήποτε ιδιότητα μετανάστης, 
έχει καθιερωθεί να λαμβάνονται υπόψη, κατά την προανάκριση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειο
νοτήτων κατά την ενημέρωση για τα δικαιώματα του κατηγορου
μένου, τη λήψη όρκου μαρτύρων, αλλά και στις συνθήκες κράτη
σης, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Δεδομένης της επικρατούσας κοινωνικής κατάστασης, οι κρατι
κοί λειτουργοί για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας με επιτυχία 
την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να δι
αθέτουν ικανότητες στη διαπολιτισμική διαχείριση και επικοινω
νία με τους υπηκόους Τρίτων Χωρών. Η κατάλληλη εκπαίδευση 
διασφαλίζει ότι οι λειτουργοί θα έχουν την απαραίτητη γνώση, 
προσόντα και συμπεριφορά προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελε
σματικά την κεντρική πολιτική του οργανισμού τους.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Φυ
σικά στόχος θα πρέπει να αποτελεί η ίση και όχι η ειδική μεταχεί
ριση. Η συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους πολίτες θα πρέπει 
να βασίζεται στο σεβασμό των επιμέρους ατομικών χαρακτηριστι
κών και να στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών, μέσα από την 
επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των ομάδων, δε θα πρέπει ίσως 
να αναγνωρίζουμε σε κάποιους εξαρχής το χαρακτηριστικό της 
«ευπάθειας» και της «ευαλωτότητας», υιοθετώντας γι’ αυτούς μια 
στάση που εμπεριέχει προκατάληψη, στερεοτυπική αντιμετώπι
ση και αναπαράγει τον κοινωνικό αποκλεισμό αντί να τον μειώνει 
ή και να τον εξαλείφει. Η παραπληροφόρηση από τη μια μεριά και

οι ανεπαρκείς γνώσεις από την άλλη αποτε
λούν τις βασικές αιτίες που οδηγούν στον κοι
νωνικό αποκλεισμό των ατόμων, με συνέπεια 
τη βίωση του αισθήματος της μοναξιάς.

Πρέπει επομένως να αποτελεί στοιχείο 
της αστυνομικής κουλτούρας μια ανοιχτή φιλοσοφία για 
συμμετοχική προσφορά στον κοινωνικό ιστό. Είναι η μό
νη λύση στην εποχή μας, όπου οι διεθνείς οικονομικές και 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις προσδίδουν το στοιχείο της «ευ
αλωτότητας» σε διαρκώς αυξανόμενο αριθμό του παγκόσμι
ου πληθυσμού. Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή 
αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της 
οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνι
κής δικαιοσύνης.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο σύγχρονος αστυνομικός ως θεσμο
θετημένο όργανο και λειτουργός οφείλει να είναι δίπλα στον 
πολίτη και όχι απέναντι του. Η σωστή επαγγελματική συ
μπεριφορά χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, τη διαφορετικότητα και τα ατομικά δικαιώματα. 
Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η καταπολέμηση τυχόν αντιλή
ψεων στους κόλπους της αστυνομίας που θα μπορούσαν να 
ευνοήσουν το συντηρητισμό, την ξενοφοβία και την καχυπο
ψία απέναντι στις περιθωριοποιημένες ομάδες. Μόνο έτσι εί
ναι δυνατή η αντιμετώπιση στερεοτυπικών αντιλήψεων που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκδήλωση διακρίσεων σε 
βάρος συγκεκριμένων ομάδων ατόμων.

Η εκδήλωση κοινωνικής ευαισθησίας θα πρέπει να χαρα
κτηρίζει κάθε αστυνομικό. Με το όραμα αυτό και με σκοπό να 
ξεπεραστούν στάσεις, αξίες και νοοτροπίες που εμπεριέχουν 
προκατάληψη έναντι των ευπαθών ομάδων σχεδιάζονται από 
την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
και υλοποιούνται στρατηγικές δράσεις ενημέρωσης και ευαι- 
σθητοποίησης. Τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως απαιτούν 
τη σύμπραξη πολλών φορέων. Εξάλλου στις μέρες μας είναι 
αναγκαία ευρύτερη κοινωνική συνοχή.

Με ανάλογη εκπαιδευτική πολιτική θα μπορούσε να επι
τευχθεί αλλαγή των στάσεων, των αξιών και της νοοτροπί
ας του συνόλου των πολιτών έναντι των ευπαθών ομάδων. 
Η υποστήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων απαι
τεί τη διασύνδεση αλληλοϋποστηριζόμενων υπηρεσιών, που 
στοχεύουν στην πολύπλευρη ικανοποίηση των αναγκών 
τους στα πλαίσια μιας πολιτικής κοινωνικής ένταξης που εν
σωματώνει ένα ανάλογο πλέγμα πολυδιάστατων δράσεων και 
παρεμβάσεων. Ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα 
των δράσεων και των υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρμο
γή των επιμέρους πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική προστασία και αφετέρου η ύπαρξη μιας ολο
κληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, αποτελούν προϋποθέσεις για τη χάραξη μι
ας συνεκτικής, πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης στρατη
γικής για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστα
σία.

Η έμιιρακτη αλληλεγγύη, η διαμόρφωση ευνοϊκών όρων για 
την κοινωνική συμμετοχή ανθρώπων που αγωνίζονται να ξε- 
περάσουν τις συνθήκες που τους οδηγούν στην απομόνωση, 
καθώς και η οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, μπορούν 
να οδηγήσουν στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου των 
ανθρώπων σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. ]
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Της Υ/Β’ Σεβαστιάνας Κοϋρτη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ένταλμα
ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η ολοένα αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη ποιοτικά εγκληματικότητα 
κατέστησε αναγκαία τη διεθνή συνεργασία με στόχο την πρόληψη και καταστολή 

της ποινικά επιλήψιμης αντικοινωνικής έκτροπης, 
αναπτύχθηκε δε με τη συνηθη μορφή της σύναψης διμερών κυρίως συμφωνιών1

Ο σημαντικότερος θεσμός δικαστικής
συνεργασίας είναι η Έκδοση με την οποία επιδιώκεται η 
παράδοση ενός προσώπου (εκζητούμενου) από το κράτος 
στο οποίο βρίσκεται, και πιθανότατα έχει καταφύγει για 
την αποφυγή των συνεπειών της αξιόποινης συμπεριφο
ράς του, στο κράτος όπου έχει αδικοπραγήσει, προκειμέ- 
νου να ασκηθεί ποινική δίωξη για την αποδιδόμενη σ’ αυτό 
εγκληματική πράξη ή να υποβληθεί σε εκτέλεση της ποι
νής ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας2.

Οι βασικές νομικές πράξεις που διέπουν τα της εκδό- 
σεως στην Ελλάδα είναι η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Έκδοση» του Συμβουλίου της Ευρώπης (1957) που 
κυρώθηκε με το Νόμο 4165/1961 και η Απόφαση-Πλαί- 
σιο 2002/585/ΔΕΚ (13 Ιουνίου 2002) για το Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα Σύλληψης, η οποία μεταφέρθηκε στη χώρα μας 
με το Νόμο 3251/2004. Αμφότερες έχουν ίδιο αντικείμενο, 
αφού πραγματεύονται το ζήτημα της εκδόσεως, έστω και 
με διαφορετική ορολογία. Η έκταση εφαρμογής τους περι
ορίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο, καθόσον ισχύουν σε ευρω
παϊκά κράτη.

Τόσο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Έκδοση του 
1957 όσο και στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ορίζε
ται ότι το εκζητούμενο πρόσωπο δεν διώκεται, ούτε κατα
δικάζεται, ούτε στερείται της ελευθερίας του για αξιόποινη 
πράξη που τελέστηκε πριν την έκδοση ή την προσαγωγή 
του και είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία αφορά 
η έκδοση ή η προσαγωγή. Για λόγους αναγόμενους στην 
εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας του εκδίδοντος κρά
τους, καθώς και για λόγους που άπτονται της ευνοϊκότε
ρης μεταχείρισης του προσώπου προς παράδοση και κατο
χύρωσης εγγυήσεων υπέρ αυτού, η παράδοση ενεργείται 
πάντοτε υπό τον όρο ότι ο εκδιδόμενος δεν θα διωχθεί για 
πράξεις διαφορετικές από εκείνη για την οποία εκδίδεται

(Αρχή της Ειδικότητας).
Η έκδοση (παράδοση) ενός προσώπου από τις αρχές 

ενός κράτους (εκζητούμενου) προς τις αρχές ενός άλλου 
(εκζητούντος) προς εκπλήρωση του σκοπού της άσκησης 
ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης επιβληθείσας ποινής3 
έγινε αντικείμενο ρύθμισης πολλών συμβάσεων. Εξαιτίας 
κυρίως της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της δια
δικασίας της έκδοσης αλλά και της πληθώρας των διμερών 
και πολυμερών συμβατικών συμφωνιών που ρύθμιζαν 
τον εν λόγω θεσμό, αποσκοπώντας σε μία αποτελεσματική 
δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και σε 
μία σταδιακή πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρω
παϊκή Ένωση προχώρησε στην υιοθέτηση της Απόφασης 
-Πλαισίου της 13-06-2002 «Για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα 
Σύλληψης και τη διαδικασία παράδοσης». Στην πραγμα
τικότητα, η καίριας σημασίας αλλαγή που επήλθε, με την 
Απόφαση-Πλαίσιο του 20024, συνίσταται στη σύντμηση 
των διαδικασιών παράδοσης του προσώπου από το κράτος 
εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

Η Απόφαση-Πλαίσιο 2002/585/ΔΕΚ της 13/06/2002, επο
μένως, είναι αυτή η νομική πράξη που καθορίζει και προσ
διορίζει το «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης» καθώς και 
κάθε δικαστική απόφαση που εκδίδει κράτος μέλος για τη 
σύλληψη ή την παράδοση από άλλο κράτος μέλος προσώ
που με σκοπό:

► την άσκηση ποινικής δίωξης 
►την εκτέλεση ποινής
►την εκτέλεση μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευ

θερίας
Το ένταλμα εφαρμόζεται όταν υπάρχει:
►οριστική καταδίκη με φυλάκιση ή με μέτρο ασφαλείας 

διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών 
►αξιόποινη πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης ή μέτρο ασφαλείας διάρκειας ανώτερης του
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“Η  παράδοση ενεργείται πάντοτε υπό τον όρο όπ ο εκδιδόρενος δεν θα 
διωχθεί για πράξεις διαφορετικές από εκείνη για την οποία εκδίδεται (Αρχή 
της Ειδικότητας)

έτους
Τα αδικήματα, υπό τον όρο ότι τιμωρούνται 

στο κράτος μέλος έκδοσης με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριετή, τα οποία μπο
ρούν να οδηγησουν σε παράδοση χωρίς έλεγχο του διττού 
αξιόποινου5 της πράξης είναι μεταξύ άλλων: η τρομοκρατία, 
η εμπορία ανθρώπων, η διαφθορά, η συμμέτοχη σε εγκλημα
τική οργάνωση, η παραχάραξη, η ανθρωποκτονία, ο ρατσι
σμός και η ξενοφοβία, ο βιασμός, η εμπορία κλεμμένων οχημά
των, η καταδολίευση συμπεριλαμβανομένης και της απάτης 
κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Για τις εγκληματικές πράξεις πλην των προαναφερθεισών, 
η παράδοση μπορεί να υποβληθεί με τον όρο ότι η πράξη για 
την οποία ζητείται παράδοση αποτελεί αξιόποινη πράξη κατ’ 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους μέλους εκτέλεσης (κανό
νας του διττού αξιόπο νου της πράξης).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης πρέπει να περιέχει 
ολόκληρη σειρά από πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
του προσώπου, την δικαστική αρχή έκδοσης, την οριστική 
απόφαση, τη φύση της αξιόποινης πράξης, την ποινή. Η δικα
στική αρχή εκτέλεσης κοιν ποιεί αμελλητί στη δικαστική 
αρχή έκδοσης του εντάλματος την απόφαση σχετικά με την 
πορεία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης6.

Ο καταζητούμενος παραδίδεται το ταχύτερο δυνατόν σε 
ημερομηνία που συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερομένων 
αρχών, ενώ παραδίδεται το αργότερο δέκα ημέρες αφότου 
εκδόθηκε η οριστική απόφαση για την εκτέλεση του Ευρω
παϊκού Εντάλματος Σύλληψης7. Εάν η παράδοση του εκζη- 
τουμένου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, αποδει- 
κνύεται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας σε ένα 
από τα κράτη μέλη, η δικαστική αρχή εκτέ
λεσης και η δικαστική αρχή έκδοσης του 
εντάλματος επικοινωνούν αμέσως μεταξύ 
τους και συμφωνούν νέα ημερομηνία παρά

δοσης. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση 
διενεργείται εντός δέκα ημερών μετά τη 
συμφωνηθείσα νέα ημερομηνία8.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρά
δοση μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναστέλλεται προσω
ρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον λ,χ. 
ευλόγως πιστεύεται ότι θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή 
την υγεία του εκζητουμένου. Η εκτέλεση του ευρωπα
ϊκού εντάλματος σύλληψης γίνεται μόλις παύσουν να 
υφίστανται οι λόγοι αυτοί. Η δικαστική αρχή εκτέλεσης 
ενημερώνει αμέσως σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης 
του εντάλματος και συμφωνεί νέα ημερομηνία παράδο
σης. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση διενεργείται 
εντός δέκα ημερών μετά τη συμφωνηθείσα νέα ημερο
μηνία9. ]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
'■ Βονρλιώτης X , «Ο θεσμός της εκδόσεως κατά το ελληνικό δίκαιο. Αίτηση 
εκδόσεως και εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης», σελ.197.
2 όπ.π.,σελ.197.
3 Σπινέλλης Δ ., «Παρελθόν και Μ έλλον της Εκδοσης», Π οινικά Χρονικά 2001, 
σελ. 675επ.
4 Απόφαοη-Πλαίσιο 2002/585ΙΔΕΚ 13.06.2012, η οποία μεταφέρθηκε στη χώρα 
μας μ ε το Ν325112004.
5 Η  αρχή του διττού αξιοποίνου (double crim inality, double crim inalite, 
beiderseitige K rim inalitat) συνιστά μ ία  από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου 
της έκδοσης. Σύμφωνα μ ε την αρχή του διττού αξιοποίνου, η έκδοση δύναται 
να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται ο 
εκζητούμενος, αποτελεί έγκλημα τόσο κατά το δίκαιο του εκζητούντος, όσο και 
κατ’ εκείνο του εκζητουμένου κράτους. Πρακτικά, εκείνο που επιχειρείται κατά 
τη διερεύνηση του διττού αξιοποίνου είναι η διακρίβωση της ποινικής ταυτότητας 
της πράξης, για  την οποία ζητείται η έκδοση, κατά τον ποινικό νόμο και των δύο

κρατών.
Άρθρο 22 Απόφασης-Πλαίσιο 13/06/2002 

7 Παρ. 1 και 2 άρθρου 23 Απόφασης -Πλαίσιο 
13106/2002
8Παρ.3 άρθρου 23 Απόφασης-Πλαίσιο 13/06/2002 

9παρ.4 άρθρου 23 Απόφασης-Πλαίσιο 13/06/2002
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[  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ :

Του Α/Β' Απόστολου Καλιαμπού
Δρ. ΑΠΟ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η έννοια της r
υποστήριξής

από τους οικείους:
πότε είναι πραγματικά 
βοηθητική;

*

Οι κοινωνικοί δεομοί και οι ανθρώπι
νες σχέσεις είναι πολύ σημαντικοί παρά
γοντες για τη ζωή των ατόμων (Sarason, 
Sarason, & Pierce, 1990. Lepore, 2001).

για κάθε άτομο, η ύπαρξη 
r από ανθρώπους που το υπο- 

συμβάλλει σημαντικά στην 
υγεία και στην προσαρμογή 

του σε δύσκολες καταστάσεις (Holland 
& Holahan, 2003). Η έννοια της κοινω
νικής υποστήριξης του ατόμου από τους 
δικούς του ανθρώπους έχει γίνει αντι

κείμενο μελέτης σε πολλές έρευνες της κοινωνικής και κλινικής 
ψυχολογίας, τα πορίσματα των οποίων καταλήγουν στο συμπέ
ρασμα άτι η αποτελεσματική υποστήριξη από τους οικείους έχει 
θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ατόμου που βιώνει 
μια δύσκολη κατάσταση και μπορεί να αποτελέσει πηγή μείωσης 
της ψυχικής δυσφορίας και του άγχους (Friedman et al., 2006. 
Lewis etal., 2001).

Διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης
Η έννοια της κοινωνικής υποστήριξης στις ανθρώπινες σχέ

σεις θεωρείται άτι είναι μια πολυ-παραγοντική έννοια η οποία 
δεν γίνεται αντιληπτή απλά μόνο ως συγκεκριμένη βοήθεια 
σε διάφορες καταστάσεις, αλλά ως ένας σύνθετος παράγοντας 
στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων (Duck, 1990. Pierce, 
Sarason & Sarason, 1991). Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν διάφορες 
διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης που έχουν μελετηθεί. 
Έ νας βασικός διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα στην ποσοτική δι
άσταση και στην ποιοτική διάσταση της κοινωνικής υποστή
ριξης. Η ποσοτική διάσταση της υποστήριξης αναφέρεται στον 
αριθμό των ανθρώπων που προσφέρουν υποστήριξη στο άτομο 
και στους ρόλους που αυτοί έχουν (Bloom et al, 2001). Για πα
ράδειγμα, ένα άτομο δέχεται υποστήριξη από πολές πηγές όπως 
είναι ο/η σύντροφος, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι κτλ. 
Αντίθετα, η ποιοτική διάσταση της υποστήριξης αφορά στο είδος 
της υποστήριξης που προσφέρεται σε ένα άτομο. Οι περισσότεροι

ερευνητές διαχωρίζουν 3 βασικά είδη κοινωνικής υποστήριξης, 
τη συναισθηματική υποστήριξη, την πρακτική υποστήριξη και 
την πληροφοριακή υποστήριξη (Sollner et al, 1999. Hamilton 
& Sandelowski, 2004). Η συναισθηματική υποστήριξη αναφέ- 
ρεται στην επικοινωνία του μηνύματος ότι οι άλλοι νοιάζονται, 
ανησυχούν, ακούνε, προσπαθούν να καταλάβουν και να απα
λύνουν το πρόβλημα του ατόμου, η πληροφοριακή υποστήριξη 
αναφέρεται στην καθοδήγηση και στην παροχή πληροφοριών 
ενώ η πρακτική υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή υλικών 
αγαθών ή τη βοήθεια σε πρακτικές δουλειές (Helgeson & Cohen, 
1996).

Έ νας άλλος διαχωρισμός στη μελέτη της κοινωνικής υπο
στήριξης γίνεται ανάμεσα στην εξέταση της οπτικής του ατό
μου που αναζητά και λαμβάνει υποστήριξη και στην εξέταση 
της οπτικής του ατόμου που προσφέρει υποστήριξη (Pistrang, 
Barker, & Rutter, 1997). Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να 
αναζητά υποστήριξη, ένα άλλο άτομο την προσφέρει και το αρ
χικό άτομο, κατόπιν, λαμβάνει την υποστήριξη που του προ- 
σφέρεται. Υπάρχουν δύο μορφές αναζήτησης υποστήριξης: 1. 
άμεση αναζήτηση υποστήριξης (το άτομο κάνει ξεκάθαρα σχό
λια για την ανάγκη βοήθειας) και 2. έμμεση αναζήτηση υποστή
ριξης (το άτομο εκδηλώνει την ανάγκη για βοήθεια χωρίς να το 
επικοινωνεί άμεσα, π.χ εκφράζει συναισθήματα θλίψης και έτσι 
συγκεντρώνει την προσοχή του άλλου στην ανάγκη για στήρι
ξη). Το γιατί ένα άτομο επιλέγει τη μια ή την άλλη μορφή αναζή
τησης υποστήριξης και το ποια από τις δυο μορφές αναζήτησης 
θα προσελκύσει περισσότερο μια υποστηρικτική συμπεριφορά 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι το είδος του 
προβλήματος για το οποίο απαιτείται υποστήριξη, το εύρος των 
προσωπικών δυνατοτήτων που έχει το άτομο για να αντεπεξέλ- 
θει το πρόβλημα και το είδος της σχέσης στην οποία εμπλέκεται 
το άτομο με αυτούς στους οποίους προσφεύγει για υποστήρι
ξη (Pierce, Sarason, & Sarason, 1996). Επιπλέον, οι πεποιθήσεις 
που έχει το άτομο για την υποστήριξη επηρεάζουν το κατά πόσο 
θα στραφεί στους άλλους για υποστήριξη και κατά συνέπεια και 
το κατά πόσο θα λάβει υποστήριξη από τους άλλους (Cutrona et 
al., 1990). Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο πιστεύει ότι το να συ-
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Πολλές φορές, παρατηρείται το φαινόμενο ένα άτομο να βιώνει 
μια προβληματική κατάσταση, ωστόσο να μην την εκτιμά ως τέτοια 

ή να μη θεωρεί ότι χρειάζεται βοήθεια

ζητάει τα προβλήματά του με τους άλλους είναι δείγμα 'αδυναμί
ας’, τότε θα κάνει λίγες ενέργειες για να ζητήσει υποστήριξη και 
πιθανόν θα λάβει λιγότερη κοινωνική υποστήριξη σε σχέση με ένα 
άλλο άτομο που δεν έχει αυτή την πεποίθηση (Eckenrode, 1983).

Η οπτική του ατόμου που δέχεται υποστήριξη και η οπτική του 
ατόμου που προσφέρει υποστήριξη δεν ταυτίζονται πάντα μεταξύ 
τους. Για παράδειγμα, σε μία έρευνα των Lichenthal et al. (2003) 
βρέθηκε ότι τα άτομα που δέχτηκαν υποστήριξη ανέφεραν ότι έλα
βαν υποστήριξη σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό που ανέ
φεραν ότι προσέφεραν οι σύντροφοι. Η διαπίστωση αυτή έχει οδη
γήσει αρκετούς ερευνητές να εκφράζουν τη θεώρηση ότι πολλές 
φορές η υποστήριξη που πραγματικά λαμβάνουν τα άτομα είναι 
διαφορετική από την υποστήριξη που αντιλαμβάνονται ότι λαμβά
νουν (Pierce, Sarason, & Sarason, 1996). Είναι σημαντικό να ανα
φέρουμε όχι πρωταρχική προϋπόθεση για να λάβει ένα άτομο υπο
στήριξη από ένα οικείο πρόσωπο είναι να αναγνωρίσουν και οι δύο 
ότι υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα για το οποίο απαιτείται βοή
θεια (Pierce, Sarason, & Sarason, 1991). Εάν το άτομο που προσφέ
ρει υποστήριξη και το άτομο που δέχεται υποστήριξή δεν έχουν 
την ίδια άποψη ως προς τη σοβαρότητα του προβλήματος ή την 
ανάγκη υποστήριξης, τότε είτε δεν θα δοθεί υποστήριξη ή η υπο
στήριξη που θα δοθεί θα είναι μη επαρκής και ίσως αναποτελεσμα
τική. Για παράδειγμα, το άτομο που προσφέρει υποστήριξη πρέπει 
να αναγνωρίσει ότι το άλλο άτομο αντιμετωπίζει ένα σημαντικό 
πρόβλημα και έχει ανάγκη τη βοήθειά του έτσι ώστε να μπορέσει 
να ενεργοποιηθεί και να βοηθήσει. Την ίδια στιγμή και το άτομο 
που έχει ανάγκη από βοήθεια πρέπει να αναγνωρίσει ότι βιώνει ένα 
πρόβλημα στο οποίο χρειάζεται την υποστήριξη των δικών του αν
θρώπων. Πολλές φορές, παρατηρείται το φαινόμενο ένα άτομο να 
βιώνει μια προβληματική κατάσταση, ωστόσο να μην την εκτιμά

ως τέτοια ή να μη θεωρεί ότι χρειάζεται βοήθεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, πιθανόν να εκφράσει δυσαρέσκεια όταν οι οικεί
οι προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν και οι όποιες υποστηρι
κτικές προσπάθειες δεν θα έχουν ουσιαστικό αντίκρυσμα εάν 
πρώτα δεν πειστεί το ίδιο το άτομο ότι χρειάζεται τη βοήθεια 
των άλλων.

Θετικές και αρνητικές μορφές υποστήριξής
Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες 

για να εξετάσουν εάν η κοινωνική υποστήριξη που δέχονται 
τα άτομα από τους οικείους τους επηρεάζει την ψυχική διά
θεση και την ποιότητα ζωής τους. Η πλειονότητα των ερευ
νών έχει δείξει ότι η κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται με 
καλύτερη ποιότητα ζωής, αυξημένη ψυχική ευεξία και λιγό
τερο στρες και δυσφορία (Arora et al., 2007. Moyer & Salovey, 
1999). Η κοινωνική υποστήριξη έχει βρεθεί οτι βοηθάει τα 
άτομα να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα που βιώ- 
νουν, να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τα αρνητικά συ
ναισθήματα και να διατηρήσουν μια θετική άποψη για τον 
εαυτό τους και το μέλλον (Burleson, 2003). Οι περισσότερες 
έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα ωφελούνται περισσότερο όταν 
τους προσφέρεται συναισθηματική υποστήριξη από τα οικεία 
πρόσωπα (σύντροφοι, μέλη της οικογένειας) και πληροφορι
ακή υποστήριξη από πρόσωπα που γνωρίζουν το αντικείμε
νο για το οποίο ζητείται η βοήθεια (π.χ σε ένα πρόβλημα υγεί
ας, βοηθούν κυρίως οι πληροφορίες που προσφέρονται από 
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό) (Helgeson & Cohen, 
1996).

Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία υπάρχουν ορισμένες έρευ
νες οι οποίες έδειξαν ότι η κοινωνική υποστήριξη δεν σχετί-
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ζεται με την ποιότητα ζωής των ατόμων και μάλιστα, σε ορι
σμένες έρευνες βρέθηκε ότι η κοινωνική υποστήριξη συντελεί 
στην αύξηση της δυσφορίας (Lepore et al., 2008). Μια τέτοια πε
ρίπτωση είναι όταν οι συγγενείς και οι φίλοι δείχνουν το νοιάξι- 
μό τους με υπερβολικό τρόπο και υπερπροστατεύουν και θυμα- 
τοποιουν το άτομο με αποτέλεσμα εκείνο να νιώθει άβολα και 
δυσάρεστα (Manne & Schnoll, 2001). Επιπλέον, ορισμένες φο
ρές, τα οικεία πρόσωπα δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στο 
άτομο που χρειάζεται βοήθεια και μπορεί άθελά τους να οδηγη
θούν σε συμπεριφορές, οι οποίες κάνουν το άτομο να αισθαν
θεί απόρριψη και να μη θέλει να αναζητήσει υποστήριξη από 
τα άτομα αυτά (Altschuler et al., 2009). Για παράδειγμα, οι οι
κείοι μπορεί να υποτιμήσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος 
του ατόμου, να κάνουν κριτική ή σχόλια χωρίς κατανόηση, να 
δείξουν προσποιητή ευθυμία και γενικώς να δώσουν υποστή
ριξη που δεν είναι επιθυμητή από το άτομο (Dakof & Taylor, 
1990. Norton et al., 2005). Όταν τα άτομα λαμβάνουν υποστή
ριξη που δεν είναι επιθυμητή, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος να αι
σθανθούν διάφορα δυσάρεστα συναισθήματα όπως: α) ότι απο
τελούν βάρος στους άλλους, β) οι άλλοι απλώς τους λυπούνται, 
γ) οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν ή δ) δεν νοιάζονται πραγ
ματικά για αυτούς (Figueiredo, Fries, & Ingrain, 2004). Φαίνε
ται, λοιπόν, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η προσφορά κοινωνι
κής υποστήριξης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και αντί 
να βοηθήσει, ίσως λειτουργήσει αρνητικά στην ψυχική υγεία 
των ατόμων που βιώνουν ένα πρόβλημα. Προκύπτει λοιπόν 
ένα σημαντικό ερώτημα: Πότε η κοινωνική υποστήριξη βοη
θάει ουσιαστικά τα άτομα που βιώνουν μια δύσκολη κατάστα
ση; Ποιες είναι οι συνθήκες δηλαδή, κάτω απο τις οποίες η κοι
νωνική υποστήριξη έχει πραγματικό όφελος για τα άτομα που 
τη λαμβάνουν;

Βοηθητικότητα της κοινωνικής υποστήριξής
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέ

σεις για το ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν 
το εάν η υποστήριξη θα βοηθήσει ουσιαστικά τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Καταρχάς, αρκετοί 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η υποστήριξη για να είναι χρήσι
μη πρέπει να ταιριάζει με τις ανάγκες του ατόμου που προκύ
πτουν από το πρόβλημα (Helgeson, Cohen, Schulz, & Yasko, 
2000. Reynolds & Perrin, 2004). Σύμφωνα με την προσέγγιση 
αυτή, η κοινωνική υποστήριξη έχει επίδραση στην ποιότητα 
ζωής των ατόμων μόνο όταν εκπληρώνει και ικανοποιεί τις συ
γκεκριμένες ανάγκες που έχουν τα άτομα για υποστήριξη (Rini 
& Dunkell-Schetter, 2010). Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο 
έχει ανάγκη από συναισθηματική ενθάρρυνση, θα νιώσει δυ
σαρέσκεια και δεν θα βοηθηθεί όταν οι οικείοι απλά και μόνο 
τον κριτικάρουν ή του υπενθυμίζουν συνεχώς πόσο άσχημη εί
ναι η κατάσταση που βιώνει. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο 
χρειάζεται συναισθηματική υποστήριξη προκειμένου να επε
ξεργαστεί και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και όχι μια συ

μπεριφορά κριτική ή μοιρολατρική. Βέβαια, σε κάποια άλλη 
περίπτωση και για κάποιο άλλο πρόβλημα, το άτομο μπορεί 
να χρειάζεται περισσότερο μια άλλου τύπου υποστήριξη π.χ 
συγκεκριμένες συμβουλές. Σε εκείνη την περίπτωση, μόνο 
όταν το άτομο λάβει καθοδήγηση η οποία θα δοθεί με ακρί
βεια και σαφήνεια, θα ωφεληθεί από τους οικείους τους. Εί
ναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ανάγκες κάθε ατόμου διαφέ
ρουν μεταξύ τους και επίσης διαφοροποιούνται και μέσα στο 
ίδιο το άτομο ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προβλήμα
τος και τη διαφορετική χρονική στιγμή (Lazarus, 1999). Για 
παράδειγμα, σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, το άτομο μπο
ρεί να μην έχει ανάγκη τόσο από συναισθηματική εμπλοκή 
αλλά να χρειάζεται απλά και μόνο τη φυσική παρουσία των 
οικείων του προσώπων για να συμμετέχει μαζί τους σε κοινές 
δραστηριότητες. Σε εκείνη την περίπτωση, ίσως, δεν επιθυμεί 
υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή γιατί πιθανόν, η συ
ναισθηματική εμπλοκή σε παρατεταμένο βαθμό τον/η κάνει 
να αισθάνεται ακόμα πιο ευάλωτος/η και εξαρτημένος^. Φαί
νεται, λοιπόν, ότι είναι πρωταρχική προϋπόθεση για τους οι
κείους να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατό
μου τη δεδομένη χρονική στιγμή έτσι ώστε η υποστήριξη που 
θα παρέχουν στο άτομο να έχει ουσιαστικό αντίκρυσμα και 
πραγματικό όφελος για το άτομο που τη χρειάζεται.

Μια άλλη υπόθεση για τη βοηθητικάτητα της κοινωνικής 
υποστήριξης λαμβάνει υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο του αυ- 
το-καθορισμού (Deci & Ryan, 1985. Ryan & Deci, 2000). Σύμ
φωνα με αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, το άτομο έχει ανάγκη 
να συνδέεται με τους άλλους και να νιώθει ότι έχει ανθρώ
πους κοντά του, ωστόσο έχει παράλληλα και την ανάγκη για 
αυτονομία, να αισθάνεται δηλαδή, ότι η συμπεριφορά του εί
ναι προϊόν της δικής του βούλησης. Η προσέγγιση αυτή πρε
σβεύει ότι προκειμένου η κοινωνική υποστήριξη να έχει ου
σιαστικό περιεχόμενο, πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο αυτές 
βασικές ανάγκες. Η σωστή, λοιπόν, υποστήριξη είναι εκείνη 
που δίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προάγει την αυτο
νομία του ατόμου χωρίς να προκαλεί εξάρτηση. Συγκεκριμέ
να, η ουσιαστική βοήθεια συνίσταται στην προσπάθεια να κα
ταλάβει κάποιος την οπτική του άλλου ατόμου, να αποδεχτεί 
τα συναισθήματά του και να ενθαρρύνει την έκφρασή τους, 
χωρίς να προσπαθεί να ελέγξει τη συμπεριφορά και τα βιώ
ματα του άλλου ατόμου (Ryan & Solsky, 1996). Σε μια τέτοια 
σχέση, μέσα από την ενθάρρυνση της έκφρασης των πηγαίων 
συναισθημάτων, υπάρχει το νοιάξιμο για τον ‘αληθινό’ εαυ
τό του άλλου ατόμου. Όταν τα άτομα λαμβάνουν τέτοιου εί
δους υποστήριξη, τότε αισθάνονται μεγαλύτερη αποδοχή και 
ασφάλεια και περισσότερη ελευθερία να είναι ο εαυτός τους.

Επιπρόσθετα, άλλοι ερευνητές δίνουν έμφαση στον τρό
πο που εκτιμά το άτομο την υποστήριξη που του δίνεται. Η 
προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι η επίδραση των υποστηρι
κτικών συμπεριφορών στα άτομα εξαρτάται από το προσωπι
κό νόημα που αποδίδουν τα άτομα στις συμπεριφορές αυτές

Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής υποστήριξης 
είναι η αντίληψη του ατόμου ότι υπάρχουν πρόσωπα διαθέσιμα που 

νοιάζονται για αυτό και θα το βοηθήσουν εάν χρειαστεί
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και όχι τόσο από την αντικειμενική ‘ποσότητα’ της υποστήριξης 
που δέχονται (Sarason et al., 1990). Ο σημαντικός παράγοντας 
είναι η αντίληψη για την υποστήριξη η οποία επηρεάζει την δι
άθεση των ατόμων περισσότερο ακόμα και από την υποστήρι
ξη που πραγματικά λαμβάνουν από τους άλλους (Antonucci & 
Israel, 1986). Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα της κοινω
νικής υποστήριξης είναι η αντίληψη του ατόμου ότι υπάρχουν 
πρόσωπα διαθέσιμα που νοιάζονται για αυτό και θα το βοηθή
σουν εάν χρειαστεί (Sarason, Sarason, Shearin & Pierce, 1987). 
Αυτή η αντίληψη δημιουργεί ασφάλεια και σιγουριά στο άτομο 
ότι όποτε χρειαστεί θα έχει ανθρώπους δίπλα του να τον βοηθή
σουν. Μάλιστα, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αντίλη
ψη αυτή είναι πιο σημαντική και από την ίδια την υποστήριξη 
που πραγματικά λαμβάνει το άτομο. Ένας σημαντικός παράγο
ντας που συνεισφέρει στην εδραίωση αυτής της αντίληψης είναι 
όταν τα άτομα νιώθουν ότι οι άλλοι συνδέονται μαζί τους ελεύ
θερα και με τη θέλησή τους και δεν το κάνουν επειδή αισθάνο
νται ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν (Emmons, 2007. Ryan & 
Solsky, 1996. Wood et al., 2010).

Οι παραπάνω υποθέσεις που διατυπώθηκαν δεν είναι αναγκα
στικά αλληλοσυγκρουόμενες αλλά η μία συμπληρώνει την άλλη 
και η κάθε μία έχει να προσφέρει κάτι σημαντικό στη μελέτη αυ
τής της πολύ σημαντικής έννοιας που έχει να κάνει με την υπο
στήριξη στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι θεωρητι
κές προσεγγίσεις που περιγράφησαν παραπάνω μοιράζονται ένα 
κοινό στοιχείο: δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι δεν αρκεί απλά 
και μόνο οι οικείοι να προσφέρουν υποστήριξη, αλλά είναι ση
μαντικό να αντιληφθούν πότε πρέπει να δίνουν υποστήριξη, τι 
είδους και σε ποιο βαθμό, προκειμένου τα αγαπημένα τους πρό
σωπα να βοηθηθούν πραγματικά από την υποστήριξη που λαμ
βάνουν. Μόνο μια υποστήριξη που είναι σε αντιστοιχία με τις 
δεδομένες ανάγκες του ατόμου, που ενισχύει την αυτοεκτίμηση 
και την αυτονομία του και προσφέρει το μήνυμα ότι οι οικείοι θα 
είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί, θα έχει άμεση θετική επίπτωση 
στη διάθεση και ψυχική υγεία του ατόμου. ]

*Σημείωση: Το παρόν άρθρο προοφέρει μια  εισαγωγή μόνο στην έννοια της κοινωνικής υπο
στήριξης από τους οικείους. Η  έννοια αυτή αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο του οποίου η 
ολοκληρωμένη εξέταση απαιτεί ένα πλαίσιο μελέτης όλων των παραγόντων που καθορίζουν 
και επηρεάζουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράις και αλληλεπίδρασης.
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[  ΔΙΚΑΙΟ :
Της Υ/Β' Σεβαστιανός Κούρτη

α ν τ ί σ τ α σ η  και Απείθεια

Σε μία ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία κρίνεται απα
ραίτητη η σωατή, αμερόληπτη και ανεμπόδιστη λειτουργία των 
θεσμών. 'Ομως, για να λειτουργήσει σωστά η Δημοκρατία, εί
ναι απαραίτητη η εξισορρόπηση ανάμεσα στην δύναμη της Δη
μοκρατίας και σε αυτή της πειθαρχίας (πειθαρχία στους νόμους 
και στις επιταγές τη πολιτείας). Επειδή όμως αυτή η πειθαρχία 
εκ μέρους των πολιτών δεν είναι πάντοτε υπαρκτή και αυτονό
ητη, η ύπαρξη κανόνων προστασίας της εμφανίζεται επιβεβλη
μένη. Η ύπαρξη τέτοιων κανόνων εντοπίζεται στις διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα και ιδιαίτερα στα άρθρα 167-182 ΓΙ.Κ. Τα άρ
θρα, όμως, που θα εξεταστούν, στο κείμενο που ακολουθεί, είναι 
το άρθρο 167 Π.Κ περί «Αντίστασης» και το άρθρο 169 Π.Κ πε
ρί «Απείθειας».

Τα δύο αυτά άρθρα εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 
συχνότητας εμφάνισής τους στην καθημερινή αστυνομική πρα
κτική και εξαιτίας της πληθώρας αντιδράσεων που παρουσιάζει 
η εφαρμογή τους. Τόσο το άρθρο 167 Π.Κ. όσο και το άρθρο 169 
Π.Κ εντάσσονται στο Ειδικό μέρος του Ποινικού μας κώδικα, το 
οποίο περιλαμβάνει τα βασικά εγκλήματα που προστατεύουν τα 
στοιχειώδη έννομα αγαθά του ατόμου και της ολότητας. Πιο συ
γκεκριμένα αποτελούν εγκλήματα κατά της πολιτειακής εξουσί
ας, προστατεύοντάς την άλλοτε από ενεργητική (Αντίσταση) και 
άλλοτε από παθητική (Απείθεια) προσβολή της.

Α ρ θ ρ ο  167 ΓΙ.Κ.- Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η

«Ι.Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκά
σει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγε
ται στα καθήκοντά τους ή να παραλείψουν νόμιμη πράξη, κα
θώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά υπαλλήλου ή προσώπου που 
έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου, που έχει προστρέξει για 
να τον υποστηρίξει ενώ δχαρκεί η νόμιμη ενέργειά του, τιμω
ρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Σε κάθε περίπτω
ση αποκλείεται η μετατροπή ή η αναστολή της ποινής.

2. Αν οι πράξεις που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος 
έγιναν από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείμενα, με τα 
οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή έχει καλυμμένα 
ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του ή έγινε από περισσότε
ρους, καθώς και εάν το πρόσωπο, κατά του οποίου στράφηκε 
η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, επιβάλλεται φυ
λάκιση τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται 
βαρύτερα με άλλη διάταξη».

α) Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.
Το έγκλημα του άρθρου 167 Π.Κ. είναι κοινό και επομένως δρά

στης του μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Αντικείμενο του εγκλή

ματος, το οποίο εξατομικεύει το προστατευόμενο έννομο αγα
θό, είναι είτε η Αρχή ή ο εκτελών την υπηρεσιακή ενέργεια 
υπάλληλος είτε ο υπάλληλος που προσέτρεξε σε βοήθεια ή το 
πρόσωπο που έχει προσληφθεί για την εκτέλεση της υπηρεσι
ακής ενέργειας.

Ακόμη, όσον αφορά την πράξη προσβολής του εννόμου αγα
θού, αυτή εμφανίζεται με δύο μορφές: είτε ως εξαναγκασμός 
Αρχής ή υπαλλήλου σε ενέργεια πράξεως, που ανάγεται στα 
καθήκοντά τους ή σε παράλειψη νόμιμης πράξης, είτε ως βιαι
οπραγία κατά υπαλλήλου ή προσώπου, που έχει προσληφθεί 
ή άλλου υπαλλήλου που έχει προστρέξει σε υποστήριξη του 
ενεργούντος. Ως μέσα ή τρόπους τέλεσης της πράξης ο νόμος 
τυποποιεί τη βία ή την απειλή βίας (για την πράξη εξαναγκα
σμού). Τέλος, σχετικά με τον χρόνο τέλεσης της πράξης (μόνο 
για την πράξη της βιαιοπραγίας), όπως τονίζεται και στο άρ
θρο, πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της νόμι
μης υπηρεσιακής ενέργειας. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για 
την περίπτωση της παραγράφου 2 με τη διαφορά ότι επιπλέον 
πρέπει να ισχύει και οτιδήποτε εκ των κατωτέρω: ί) να οπλο
φορούσε ο δράστης ή να έφερε αντικείμενα από τα οποία μπο
ρούσε να προκληθεί σωματική βλάβη, ίί) να είχε καλυμμένα 
ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα ϋί) η αντί
σταση να τελέστηκε από περισσότερους μαζί και ίν) το πρόσω
πο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη της αντίστασης να διέ
τρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο.

β) Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος.
Ο συνδυασμός των άρθρων 26 και 18 του Π.Κ. μας πληροφο

ρεί ότι απαιτείται οποιοσδήποτε βαθμός δόλου, εκτός για την 
πράξη του εξαναγκασμού που υποστηρίζεται και η άποψη ότι 
απαιτείται επιπλέον δόλος σκοπού. Ο δόλος σημαίνει γνώση 
και θέληση όλων των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστα
σης (άρθρο 27 παρ. 1 Π.Κ.).

γ) Αναλύσεις-παρατηρήσεις εννοιών του εγκλήματος και 
των στοιχείων της Αντικειμενικής υπόστασης

Αρχή είναι κάθε μονοπρόσωπο ή συλλογικό όργανο εξουσίας 
που έχει διευθυντική εξουσία, η οποία (εξουσία) εντός του κύ
κλου της αρμοδιότητάς της μπορεί να ενεργείται αυτοβούλως 
και προς την κατεύθυνση της έκδοσης εκτελεστών πράξεων. 
Η Αρχή δεν πρέπει να συγχέεται με την Υπηρεσία, της οποί
ας κατέχει διευθύνουσα θέση. Σύμφωνα με τη νομολογία, Αρ
χή είναι: το δικαστήριο, τα δικαστικά συμβούλια, το Μονομε
λές Πλημμελειοδικείο, ο διευθυντής δημοσίου ταμείου και ο 
έφορος, το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας, ο 
ανακριτής, ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ως αυτοτελές συλ
λογικό όργανο, ο Αστυνομικός Διευθυντής ορισμένου νομού, 
ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος (όχι ο υφιστάμενος Αξι-

Α/Α [ 3 4  ]  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012



ωματικός ή Αστυφύλακας οι οποίοι είναι υπάλληλοι), ο Νομάρ
χης, ο Δήμαρχος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Επίσης Αρχές αποτελούν ο πρύτανης (ως μονοπρόσωπο όργανο) 
και η σύγκλητος (ως συλλογικό όργανο), ο πρόεδρος του δικηγο
ρικού συλλόγου και το διοικητικό του συμβούλιο, αφού διευθύ
νουν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθώς επίσης και 
τα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια των κρατικών υπηρε
σιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στο μέτρο 
που έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες και εκδίδουν εκτελεστές 
πράξεις. Τέλος Αρχή δεν μπορεί να αποτελέσουν η Ιερά Σύνοδος 
ούτε οι Μητροπολίτες λόγω της μη ασκήσεως τους πολιτειακής 
εξουσίας, όπως επίσης και ο συμβολαιογράφος και ο δικηγόρος οι 
οποίοι παρομοίως δεν μπορούν να θεωρηθούν όργανα της πολι
τειακής εξουσίας.

Υπάλληλος σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο α’ Π.Κ. θεωρείται 
εκείνος στον οποίο έχει ανατεθεί νόμιμα, έστω και προσωρινά, η 
άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Επομένως, ο υπάλληλος 
δεν έχει διευθυντική λειτουργία ούτε μπορεί να ενεργεί αυτό
βουλα, αλλά ενεργεί πάντα στα πλαίσια των διαταγών που του 
έχουν δοθεί. Υπάλληλοι, επομένως, με την έννοια που δίνεται στο 
άρθρο είναι οι δικαστικοί επιμελητές, οι αστυνομικοί, οι εφορια
κοί, οι στρατιώτες όταν εκτελούν δημόσια υπηρεσία, οι επιστρα
τευμένοι πολίτες, οι δάσκαλοι των δημοσίων σχολείων, οι υπάλ
ληλοι σε ορισμένο Υπουργείο, οι υπάλληλοι σε ορισμένο Δήμο ή 
Κοινότητα ή Νομαρχία ή σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, οι ένορκοι, τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε εκλο
γές. Αντιθέτως, δεν εμπίπτουν στην έννοια του υπαλλήλου οι 
δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι εκτός και αν ασκούν καθή
κοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου ή υπάλληλοι επί του πλειστη- 
ριασμού. Επίσης, δεν είναι υπάλληλοι σύμφωνα με την ερμηνεία 
του άρθρου οι υπάλληλοι των οργανισμών κοινής ωφελείας.

Οι υπάλληλοι δεν είναι απαραίτητο να φέρουν τα διακριτικά 
της υπηρεσίας τους, π.χ. ο αστυνομικός τη στολή του, αλλά αρ
κεί η επίδειξη της ταυτότητας προκειμένου να γνωστοποιήσει 
την ιδιότητα του, ώστε να μη μπορεί ο δράστης να ισχυριστεί 
άγνοια

Υπάλληλος που έχει προσληφθεί, θεωρείται ο υπάλληλος, του 
οποίου η σύμπραξη είναι απαραίτητη για τη νόμιμη διεκπεραί
ωση της υπηρεσιακής ενέργειας. Καθημερινό παράδειγμα απο
τελεί η πρόσληψη δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου κατά την 
κατ’ οίκον έρευνα (άρθρο 255 Κ.Π.Δ.).

Πρόσωπο που έχει προσληφθεί, θεωρείται ο ιδιώτης ο οποίος 
προσλαμβάνεται για να υποστηρίξει τον υπάλληλο κατά τη νό
μιμη ενέργειά του. Έτσι, για παράδειγμα, αντικείμενο προστα
σίας του άρθρου 167 Π.Κ. δύναται να αποτελούν τα προσλη-

φθέντα άτομα για μια επιχείρηση αναγκαστικής εκτέλεσης, 
ξένοι στρατιώτες συμμετέχοντες σε κοινή άσκηση με Έ λλη
νες κ.α.

Υπάλληλος που έχει προστρέξει προς υποστήριξη θεωρεί
ται ο υπάλληλος, ο μη αρμόδιος για την εκτέλεση της υπη
ρεσιακής ενέργειας, ο οποίος είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν 
προσκλήσεοος παρεμβάλλεται στη διαδικασία υλοποίησης 
της κρατικής βούλησης. (Εδώ μπορούμε να θέσουμε ως πα
ράδειγμα την περίπτωση όπου σε μια επιχειρούμενη κατά
σχεση λαθρεμπορευμάτων από υπαλλήλους του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προστρέχουν και αστυνο
μικοί ή στρατιωτικοί οι οποίοι διετάχθησαν από την υπηρε
σία τους ή έσπευσαν ύστερα από παράκληση των υπαλλήλων 
του Σ.Δ.Ο.Ε. να υποστηρίξουν την πράξη της αναγκαστικής 
κατάσχεσης). Ο ιδιώτης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια 
δεν μπορεί να προστρέξει και να καλυφθεί από το άρθρο 167 
Π.Κ, αλλά απαιτείται να έχει προσληφθεί με νόμιμη και υπο
στατή κρατική πράξη για να υποστηρίξει το έργο μιας δημό
σιας υπηρεσίας.

Ο εξαναγκασμός της Αρχής ή του υπαλλήλου σε πράξη ή 
παράλειψη (από τον δράστη) συνιστά σύμφωνα με το άρθρο 
167 Π.Κ την πρώτη μορφή προσβολής του εννόμου αγαθού 
(τέλεσης του εγκλήματος). Βέβαια η ανωτέρω πράξη ή παρά
λειψη, πρέπει να ανάγεται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, 
γιατί αλλιώς δεν θα πληρείται η αντικειμενική υπόσταση του 
εγκλήματος της αντίστασης. Ο εξαναγκασμός σε ενέργεια 
(πράξη) μπορεί να αφορά και νομικά επιτρεπτή πράξη ή ακό
μα και παράνομη από μέρους του υπαλλήλου. Όμως, στην 
περίπτωση της παράλειψης αυτό δεν μπορεί να ισχύει, αλλά 
αφορά μόνο νόμιμη πράξη η οποία βεβαίως παραλείπεται χω
ρίς να υπάρχει τέτοια δυνατότητα από μέρους του υπαλλή
λου ή της Αρχής. Ο εξαναγκασμός μπορεί να γίνει είτε με βία 
είτε με απειλή βίας.

Βία ορίζουμε την άμεση ή έμμεση υλική επενέργεια πάνω 
σε άνθρωπο, που εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση ή την επαφή 
του με το περιβάλλον (αφαιρώντας την αντίστοιχη σωματική 
του δυνατότητα) και στοχεύει στον εξαναγκασμό του οε συ
γκεκριμένη πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Αποτελεί μέσο εξα
ναγκασμού και κατευθύνεται προς κάποιο σκοπό. Σε σχέση 
με τη βία ο νόμος, εννοεί την κάθε μορφή βίας, δηλ. τόσο την 
σωματική όσο και την ψυχολογική, ήτοι την βία κατά προ
σώπων ή πραγμάτων.

Ως σωματική βία νοείται κάθε μυϊκή, φυσική, χημική, ηλε
κτρονική ή άλλη συναφής επενέργεια επάνω στο κορμί κά
ποιου ανθρώπου, με σκοπό να εξουδετερώσουμε την αντί
στασή του και να τον εξαναγκάσουμε να συμμορφωθεί με τις
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απαιτήσεις μας. Ως ψυχολογική βία χαρακτηρίζεται η πράξη 
εκείνη, με την οποία επιδιώκουμε να επηρεάσουμε τη βούλη
ση κάποιου άλλου και να τον εξαναγκάσουμε να συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις μας επενεργώντας άμεσα πάνω στα πρόσω
πα, στα αντικείμενα ή στις συνθήκες του περιβάλλοντος αυ
τού (π.χ. ο δράστης χτυπάει την γυναίκα ή το παιδί του θύ
ματος με σκοπό να τον εξαναγκάσει να δεχθεί τις απαιτήσεις 
του). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ότι 
υπάρχει η άποψη άτι η ψυχολογική βία περιλαμβάνεται εν- 
νοιολογικά στην απειλή η οποία εύστοχα αντικρούεται με τον 
ισχυρισμό ότι στην ψυχολογική βία έχει ήδη αρχίσει η πραγ
ματοποίηση του κακού με την επενέργεια στα πρόσωπα, στα 
πράγματα ή στις συνθήκες του περιβάλλοντος του θύματος, 
ενώ στην απειλή μετατίθεται η πραγματοποίηση του εξαγγελ
λόμενου κακού για το κοντινό ή μακρινό μέλλον, εάν το θύμα 
δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του δράστη.

Επομένως, απειλή είναι η εξαγγελία ενός κακού για το μέλ
λον, το οποίο πρόκειται να υποστεί το θύμα, εάν δεν ικανοποι
ήσει τις επιθυμίες του δράστη. Η απειλή χωρίζεται περαιτέ
ρω σε απλή απειλή και σε απειλή βίας που μας απασχολεί επί 
του προκειμένου. Η απειλή βίας συνίσταται στην άσκηση βί
ας επάνω στον υπάλληλο, εάν δεν συμμορφωθεί με τις υποδεί
ξεις του δράστη.

Η βιαιοπραγία κατά προστρέξαντος ή προσληφθέντος υπαλ
λήλου κ,λπ. συνιστά την δεύτερη μορφή τέλεσης του εγκλή
ματος της αντίστασης. Ως βιαιοπραγία ορίζεται κάθε επιθετι
κή δραστηριότητα, με την οποία αναπτύσσεται υλική δύναμη 
εναντίον προσώπων ή πραγμάτων και δια της οποίας εκδηλώ
νεται απλά η εχθρική διάθεση του δράστη απέναντι στα πρό
σωπα ή στα πράγματα αυτά, όπως π.χ. γρονθοκοπήματα, λι
θοβολισμός κ.τ.λ. Η στοιχειοθέτηση της βιαιοπραγίας δεν 
προϋποθέτει αναγκαστικά σωματική κάκωση ή βλάβη της 
υγείας του προσώπου ή φθορά του πράγματος, εναντίον του 
οποίου στρέφεται. Έ τσι π.χ. η ρίψη μιας πέτρας συνιστά βιαι
οπραγία όχι μόνο όταν βρει τον στόχο κατά του οποίου στρέφε
ται και προξενήσει βλάβη, αλλά ακόμα και όταν αστοχήσει. Η 
βιαιοπραγία δεν γίνεται με σκοπό να επιτύχει ή να αποτρέψει 
κάποια υπηρεσιακή ενέργεια (όπως στην περίπτωση της βίας 
ή της απειλής βίας), αλλά συνιστά κακοποίηση του υπαλλή
λου. Βέβαια, το ότι δεν απαιτείται να επέλθει σωματική βλάβη 
δεν σημαίνει ότι αρκεί και μία π.χ. απλή έργω εξύβριση. Επί
σης πρέπει να τονισθεί ότι η βιαιοπραγία με την έννοια που δί
νεται στο άρθρο μπορεί να στρέφεται μόνο εναντίον προσώ
πων και όχι εναντίον πραγμάτων.

Τέλος, πρέπει να διαχωρίσουμε τη βιαιοπραγία από τη βία. Η 
βιαιοπραγία αποτελεί αυτοσκοπό και όχι μέσον επίτευξης ορι
σμένης τυποποιημένης πράξης (όπως η βία), είναι δηλαδή μία 
πράξη διαμαρτυρίας, εκτόνωσης ή αγανάκτησης του δράστη.

Νόμιμη είναι η υπηρεσιακή ενέργεια, όταν αυτή ευρίσκεται 
μέσα στον κύκλο της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Αρχής ή 
του υπαλλήλου και ασκείται σύμφωνα με τους προβλεπόμε- 
νους γι’ αυτήν τύπους. Η κατά τόπον αρμοδιότητα δεν είναι 
απαραίτητη για τη νομιμότητα της υπηρεσιακής ενέργειας, 
εκτός εάν είναι συνυφασμένη με την άσκηση τοπικής εξου
σίας, όπως λ.χ. συμβαίνει με τους Νομάρχες, τους Δημάρχους 
κ.τ.λ.
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Ά ρ θ ρ ο  169 Π .Κ .-Α π ε ίθ ε ια

«Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος, ύστε
ρα από νόμιμη πρόσκληση, αρνείται σε κάποιον από τους 
υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ. ά, χωρίς αντίσταση την 
υπηρεσία ή συνδρομή που οφείλεται κατά τον νόμο ή την 
είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια 
νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια».

α) Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.
Το έγκλημα αυτό είναι κοινό, οπότε δράστης του εγκλήμα

τος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ειδικά υποχρεωμένος από 
το νόμο σε παροχή υπηρεσίας ή συνδρομής. Αντικείμενο του 
εγκλήματος που εξατομικεύει το προσβαλλόμενο έννομο αγα
θό είναι οι υπάλληλοι του άρθρου 13 στοιχείο α) Π.Κ. (όπως 
αναλύθηκε προηγουμένως, χωρίς να αναφέρεται σε υπάλληλο 
που έχει προστρέξει ή προσλαμβάνεται κ.τ.λ.) προς τους οποί
ους δείχνει ανυπακοή ο δράστης δυσχεραίνοντας έτσι ή μαται
ώνοντας την εκτέλεση της υπηρεσιακής ενέργειας.

Τέλος, η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού εμφανίζε
ται υπό δύο μορφές: είτε ως άρνηση της οφειλόμενης υπηρεσί
ας ή συνδρομής (η οποία πραγματοποιείται χωρίς αντίσταση) 
είτε ως άρνηση της εισόδου στο υποκείμενο του εγκλήματος 
όταν επιχειρεί μια νόμιμη υπηρεσιακή. Βέβαια, και οι δύο μορ
φές τέλεσης του εγκλήματος προϋποθέτουν την προηγούμε
νη νόμιμη πρόσκληση, στοιχείο απαραίτητο της αντικειμενι
κής υπόστασης του εγκλήματος, 

β) Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος.
Η απείθεια τιμωρείται μόνον όταν τελείται με πρόθεση. Από 

αμέλεια απείθεια δεν τυποποιείται. Βέβαια ο νόμος σιωπά ως 
προς το είδος της υπαιτιότητας, αλλά από τον συνδυασμό των 
άρθρων 26 και 18 του Π.Κ. προκύπτει ότι απαιτείται δόλος 
οποιουδήποτε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης του εγκλήματος (ακόμα και ενδεχόμενος δόλος).

γ) Αναλύσεις-παρατηρήσεις εννοιών του εγκλήματος και 
των στοιχείων της Αντικειμενικής υπόστασης 

Έ να  στοιχείο απαραίτητο για τη στοιχειοθέτηση του εγκλή
ματος της απείθειας και για τις δύο μορφές τέλεσης του αποτε
λεί η προηγούμενη νόμιμη πρόσκληση του υπαλλήλου προς 
τον δράστη, προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις 
του. Ως νόμιμη πρόσκληση ορίζουμε την πρόσκληση που στη
ρίζεται σε συγκεκριμένη διάταξη νόμου και διατυπώνεται από 
τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπάλληλο με το σχετικά προβλεπόμε- 
νο τύπο. Έ να  άλλο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί όσον αφο
ρά την πρώτη μορφή τέλεσης του εγκλήματος (άρνηση υπη
ρεσίας ή συνδρομής) είναι ότι από τη μία πλευρά πρέπει να 
υπάρχει διάταξη νόμου που να δίνει το δικαίωμα στον υπάλ
ληλο να καλέσει τον δράστη προς παροχή υπηρεσίας ή συν
δρομής και από την άλλη να υπάρχει διάταξη νόμου που να 
υποχρεώνει το δράστη σε παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας 
ή συνδρομής. Η διάταξη που υποχρεώνει τον πολίτη σε υπη
ρεσία ή συνδρομή μπορεί να είναι γενική ( απευθυνόμενη σε 
όλους τους πολίτες) ή να είναι ειδική, απευθυνόμενη σε ορι
σμένη κατηγορία πολιτών.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με την



U  Η  θεμελιώδης διαφορά των διατάξεων περί Αντίστασης και Απείθειας 
έγκειται στο γεγονός ότι η μεν Αντίσταση αποτελεί έγκλημα ενέργειας, 
η δε Απείθεια έγκλημα γνήσιας παράλειψης ”

συνδρομή ότι προϋποθέτει την επιχείρηση από τον υπάλληλο 
ορισμένης πράξης, στην οποία καλείται να συνδράμει ο πολίτης. 
Συνδρομή λ.χ. είναι η κατάθεση του μάρτυρα σε ποινική δίκη, η 
παραλαβή των νόμιμα επιδιδόμενων εγγράφων και η υπογραφή 
του επιδοτηρίου, όπως και η παράδοση εγγράφων στον ανακρι
τή. Επίσης, η ανωτέρω άρνηση της υπηρεσίας ή συνδρομής πρέ
πει να γίνεται, όπως τονίστηκε, χωρίς αντίσταση.

Όσον αφορά τη δεύτερη μορφή τέλεσης του εγκλήματος της 
απείθειας (άρνηση της εισόδου στον υπάλληλο) για να είναι αξιό
ποινη πρέπει να ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις όπως και 
στην άρνηση υπηρεσίας ή συνδρομής, όσον αφορά την ύπαρξη 
διατάξεων νόμων εκατέρωθεν των αντικρουόμενων που από τη 
μία να δίνει δικαίωμα στον υπάλληλο (να εισέλθει) και από την 
άλλη να επιφορτίζει με υποχρέωση τον δράστη (να επιτρέψει 
την είσοδο για νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ
Η θεμελιώδης διαφορά των διατάξεων περί Αντίστασης και 

Απείθειας έγκειται στο γεγονός ότι η μεν Αντίσταση αποτελεί 
έγκλημα ενέργειας, η δε Απείθεια έγκλημα γνήσιας παράλειψης. 
Και αυτό διότι στην περίπτωση της Απείθειας απαιτείται η τέλε
ση του εγκλήματος κατά τρόπο παθητικό, ενώ στη περίπτωση 
της Αντίστασης η βία ή η απειλή βίας είναι στοιχείο απαραίτη
το για τη θεμελίωση του οικείου εγκλήματος. Για το λόγο αυτό 
το έγκλημα της απείθειας αποκαλείται διαφορετικά και «παθη
τική αντίσταση».

Η νοηματική αυτή διάσταση των άρθρων 167 και 169 Π.Κ. 
προκύπτει από τα στοιχεία της Αντικειμενικής Υπόστασης του 
εκάστοτε εγκλήματος, καθώς στο έγκλημα του άρθρου 167 Π.Κ. 
απαιτείται ‘...χρήση ή απειλή βίας ...καθώς και όποιος βιαιοπρα- 
γεί κατά υπαλλήλου...’, ενώ αντίθετα στο άρθρο 169 Π.Κ. απαι
τείται ‘άρνηση...χωρίς αντίσταση, την υπηρεσία ή συνδρομή..’, 
επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του εγκλήματος του άρ
θρου 169Π.Κ. ως «παθητική αντίσταση».

Η διαφορετική αντιμετώπιση των εν λόγω εγκλημάτων δια- 
φαίνεται και από τη στάση του νομοθέτη αλλά και την διάστα
ση που υπάρχει στην επιβαλλόμενη ποινή. Στους δράστες του 
εγκλήματος του άρθρου 167 ΠΚ. επιβάλλεται φυλάκιση τουλά
χιστον ενός έτους, ενώ στους παραβάτες των διατάξεων του άρ
θρου 169 Π.Κ. επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μηνών. Αλλιώς, 
όμως, έχει η κατάσταση για την διακεκριμένη μορφή του εγκλή
ματος του άρθρου 167 Π.Κ. για την οποία ο νόμος επιβάλλει ποι
νή φυλάκισης τουλάχιστον δυο ετών με την επιφύλαξη της μη 
τιμώρησής του από άλλη βαρύτερη διάταξη (ρήτρα σχετικής 
επικουρικότητας).

Σε πρακτική βάση τα όρια μεταξύ των δύο διατάξεων είναι 
δυσδιάκριτα ορισμένες φορές. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση 
της «ενεργητικής» παθητικότητας, όπου η αποχή από ορισμέ
νη συμπεριφορά δεν είναι σιωπηρή αλλά συνοδεύεται με κίνηση 
ή λόγο. Αν το περιεχόμενό τους εξαντλείται σε μία «αμυντική» 
στάση, εξωτερίκευσης απλά της άρνησης και δεν κατευθύνει 
«επιθετικά» την ενέργειά του εναντίον άλλου προσώπου (υπαλ
λήλου της Αρχής) έτσι ώστε τελικά να συνιστά (είτε ευθέως είτε 
εμμέσως ως απειλή) άσκηση υλικής δύναμης δηλ. βίας σε βάρος 
άλλου, τότε κινούμαστε ακόμη στο «εσωτερικό» της απείθειας.

Το πότε αυτό συμβαίνει είναι ζήτημα πραγματικό. Η ύπαρ
ξη π.χ. μιας χειρονομίας μπορεί να εκτιμηθεί ως συστατικό 
στοιχείο του ενός ή του άλλου εγκλήματος.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα εγκλήματα της Αντίστασης και της Απείθειας ανήκουν 

στο 50 Κεφάλαιο του Ποινικού μας Κώδικα, το οποίο προ
στατεύει την έννομη τάξη από «Προσβολές κατά της Πολι
τειακής Εξουσίας». Κοινός τους, επομένως, άξονας είναι η 
προστασία του αγαθού της πολιτειακής εξουσίας, δηλαδή 
της εξουσίας με την οποία επιβάλλεται η κρατική βούληση. 
Κοινό, δηλαδή, σημείο αναφοράς των συγκεκριμένων διατά
ξεων είναι η αποτροπή της παρεμπόδισης ολοκλήρωσης νό
μιμης υπηρεσιακής ενέργειας που επιχειρείται να τελεστεί, 
η οποία (παρεμπόδιση) αποπειράται να πραγματοποιηθεί εί
τε ενεργητικά είτε παθητικά.

Τα άρθρα 167 Π.Κ. (Αντίσταση) και 169 Π.Κ. (Απείθεια) 
αποτελούν σαφώς εργαλείο των Αρχών, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου που καλούνται 
να εκπληρώσουν, το οποίο συνίσταται στην προστασία της 
έννομης τάξης. Η τήρηση των εν λόγω άρθρων αποτελεί 
«όπλο» των εφαρμοστών των νόμου, καθώς συμβάλλει στην 
διευκόλυνση των οργάνων κατά την εκτέλεση των νόμιμων 
υπηρεσιακών τους ενεργειών, αλλά και στη διατήρηση του 
υπηρεσιακού τους κύρους τους.

Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, πρέπει να επιδειχθεί εκ μέρους 
των λειτουργών του κράτους κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων τους, ώστε να δύνανται να σταθμίζουν την έκτα
ση και τα όρια επιβολής εξουσίας τους. Απόρροια της μη σω
στής και συνετής άσκησης εξουσίας είναι η διάπραξη του 
εγκλήματος της κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους των οργά
νων της πολιτείας. Επομένως, τα όρια μεταξύ της νόμιμης 
και μη νόμιμης δράσης των οργάνων του κράτους, παρά το 
γεγονός ότι είναι σαφώς ορισμένα από τον νομοθέτη, ενίοτε 
καθίστανται δυσδιάκριτα. Γία το λόγο αυτό απαιτείται σύ
νεση και επαγγελματισμός κατά την άσκηση των υπηρεσια
κών καθηκόντων των κρατικών λειτουργών, προκειμένου 
να μην καταστούν οι ίδιοι κατηγορούμενοι.

Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω άρθρα του Ποινικού Κώδι
κα αποτελούν «όπλα στη φαρέτρα της προστασίας της αυθε
ντίας της έννομης τάξης» τόσο από τη πλευρά των πολιτών 
όσο και των οργάνων επιβολής του νόμου. Εναπόκειται, 
επομένως, στην ευσυνειδησία του κάθε υπαλλήλου αλλά 
και του κάθε πολίτη να συμβάλλει στην διατήρηση της εύ
ρυθμης λειτουργίας των θεσμών του κράτους. ]

ΕΝ ΔΕΙΚ ΤΙΚ Η  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν ., «Ποινικό Δίκαιο-Θεωρία για το έγκλημα» ,Γενικό Μέρος, εκδ. 
Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000
-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Άλ., Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος», εκδ. Αντ. Σάκκουλα 
2002
- ΚΩΣΤΑΡΑΣ Α, «Ποινικό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2008 
-Μ ΑΝΩΑΕΔΑΚΗΣ /., «Η προστασία της Δημοσίας τάξεως κατά τον Ελληνικό 
Ποινικόν Κώδικα, 1970
-ΣΥΜ ΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ Ε., «Ηβία κατά τρίτου στο έγκλημα της αντίστασης», 
Ποινικά Χρονικά 1985.
-ΧΩΡΑΦΑΣ Ν ., «Ποινικόν Δίκαιον -Γ ενικοί Αρχαί», εκδ. Α φοί Σάκκουλα, 1971.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
Του Α ντισ τράτηγου Α σ τυνομίας ε.α . Μ ΗΝΟΠΕΤΡΑ
Πτυχιούχου Πανχείου Πανεπιστημίου/Πολιτικών Επιστημών,
Δικαστικού Πραγματογνώμονα σε θέματα δακτυλικών αποτυπωμάτων

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

τόδειξης υπάρχει όταν βάση του εγκλήματος εί
ναι κάποια ιδιωτική υποχρέωση Σ'αυτή 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 Κ.Π.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 Κ.Π.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.

'Ομως, 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 δικαίίκά προβλήμα
τα της σύγχρονης εποχής. Είναι αυτό που δημιουργείται 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 φαίνεται 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
ής, 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, είναι 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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Οργανωσιακή Κουλτούρα
Επιμέλεια: Παπαδημας Στέφανος, Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.* 

Κάρδαρη Γρηγορίο, Executive Msc in HRM.

Εισαγωγή

Η
 κουλτούρα είναι το στοιχείο 

που διακρίνει τον ένα οργα
νισμό από τον άλλο και φανε
ρώνει πώς αλληλεπιδρούν και 
ενεργούν σε πλήρη εργασία οι 
εντασσόμενοι σε αυτόν. Επίσης, 
παρουσιάζει την ομοιομορφία των 
μελών του δεσμεύοντάς τα να συμπερκρέ- 

ρονται και να ενεργούν με μια κοινή συντεταγμένη τακτική. Με την πά
ροδο του χρόνου, η κουλτούρα πρέπει να σχηματιστεί εντός του οργα
νισμού και να εκλαμβάνεται ως όφελος και παράγοντας συμβολής στην 
συνολική οργανωτική αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τους Cushway 
και Lodge (2000), η οργαναχπακή κουλτούρα είναι ένα σύστημα οργά
νωσης το οποίο επηρεάζει τον τρόπο εργασίας και συμπεριφοράς των 
εργαζομένων. Σύμφωνα με την ερευνά τους, η οργανωτική κουλτούρα 
είναι το σύστημα αξιών του οργανισμού που εγκρίθηκε από τα μέλη της 
οργάνωσης και το οποίο επηρεάζει στη συνέχεια το έργο και τον τρόπο 
συμπεριφοράς τους.

Ορισμός και έννοια οργανωσιακής κουλτούρας 
Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα του 

οργανισμού. Αποτελείται από τις παραδοχές, τις αξίες, τους κανόνες, τα 
έθιμα, τα ήθη και τις συμπεριφορές των μελών του (Κάντας, 2003).

Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει σύντομα να αντιλαμβάνονται την ιδιαί
τερη κουλτούρα ενός οργανισμού. Ωστόσο, ο ακριβής προσδιορισμός της 
έννοιας της «κουλτούρας» είναι δύσκολο να εκφραστεί με σαφήνεια. Για 
παράδειγμα, η κουλτούρα μιας μεγάλης κερδοσκοπικής εταιρίας είναι 
διαφορετική τόσο από εκείνη ενός νοσοκομείου όσο και από αυτή ενός 
πανεπιστημίου. Κανείς μπορεί να αντιληφθεί την κουλτούρα ενός ορ
γανισμού εξετάζοντας την διάταξη των χώρων εντός του περιβάλλοντος 
του, την ενδυμασία των μελών του καθώς και τη συμπεριφορά τους.

Η εταιρική κουλτούρα μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα. Ως 
είσοδοι του εν λόγω συστήματος νοούνται παράγοντες όπως η ανατροφο
δότηση από την κοινωνία, οι νόμοι, οι ιστορίες, οι ανταγωνιστικές τιμές ή 
η υπηρεσία ή το προϊόν που προσφέρει, κ.λπ. Η διαδικασία εισόδου βασί
ζεται σε παραδοχές, αξίες και κανόνες, όπως είναι οι αξίες μας ως προς τα 
χρήματα, τον χρόνο, τις εγκαταστάσεις, χώρο και τους ανθρώπους. Από 
την άλλη, ως έξοδοι ή αποτελέσματα του πολιτισμού μπορούν κατεξοχήν 
να χαρακτηριστούν η οργανωτική συμπεριφορά, οι τεχνολογίες, οι στρα
τηγικές, η εικόνα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η εμφάνιση του οργανισμού 
και των μελών της, κλπ.

Η έννοια της κουλτούρας είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν προσπαθούν 
οι μάνατζερ να διαχειριστούν τις όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και να 
εφαρμοστούν στην εταιρεία (διοίκηση αλλαγών). Οι επαγγελματίες αρχί
ζουν σταδιακά να συνειδητοποιούν ότι, οι οργανωτικές αλλαγές πρέπει να 
περιλαμβάνουν όχι μόνο την αλλαγή των δομών και των διαδικασιών, αλ
λά και την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

Υπάρχει μια μεγάλη προβληματική που αναπαράγεται κατά την τελευ
ταία δεκαετία σχετικά με την έννοια της «οργανωτικής κουλτούρας», ιδί
ως όσον αφορά την εκμάθηση της και συγκεκριμένα το πώς μπορεί αυ
τή να αλλάξει στα πλαίσια των δομών μιας επιχείρηση. Οι οργανωτικές 
προσπάθειες αλλαγής φημολογείται ότι θα αποτύχουν με την πάροδο του

χρόνου. Συνήθως, η αποτυχία αυτή πιστώνεται στην έλλει
ψη κατανόησης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει 

η κουλτούρα εντός των οργανισμών. Αυτός είναι ένας από 
τους λόγους που πολλοί στρατηγικοί μάνατζερ τώρα πια δί
νουν μεγάλη έμφαση στον καθορισμό στρατηγικών αξιών 

όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από την αποστολή και το 
όραμα του οργανισμού.

Πηγές οργανωσιακής κουλτούρας
Σύμφωνα και με τις ως τώρα έρευνες, οι πηγές της Οργανωσιακής 

Κουλτούρας είναι:
► Η γενική επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτή καλύπτει 

τους παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή τους λίγους που μπο
ρούν να ελέγχονται από τον οργανισμό.

►Η επίδραση των αξιών που υπάρχουν στην κοινωνία. Πρόκειται για 
πεποιθήσεις και αξίες που κυριαρχούν στην ευρύτερη κοινότητα, όπως η 
αξιοπρεπής αποζημίωση και η καθαριότητα στην επιχείρηση.

► Παράγοντες ειδικοί για τη οργάνωση. Οι οργανισμοί πάντα αλληλε- 
πιδρούν με το περιβάλλον τους. Και είναι με την αντιμετώπιση τόσο των 
εξωτερικών όσο και των εσωτερικών προβλημάτων που ο οργανισμός θα 
επιτύχει τη σωστή ολοκλήρωση. Η επιτυχία για την αντιμετώπιση αυ
τών των προβλημάτων είναι η βάση για την ανάπτυξη της οργανωσια- 
κής κουλτούρας.

Τύποι Κουλτούρας
Υπάρχουν διάφοροι τύποι κουλτούρας. Ο Sonnenfeld (1996) προσδιόρι

σε τους ακόλουθους τέσσερις τύπους.
1. Ακαδημαϊκή Κουλτούρα: Οι εργαζόμενοι είναι έμπειροι και έχουν 

την τάση να παραμείνουν στον οργανισμό. Η οργάνωση παρέχει ένα στα
θερό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν και να 
ασκήσουν τις ικανότητάς τους. Παραδείγματα είναι τα πανεπιστήμια, νο
σοκομεία, μεγάλες εταιρίες, κλπ.

2. Η κουλτούρα της «ομάδαςΜπέιζμπολ»: Οι εργαζόμενοι είναι «ελεύθε
ροι πράκτορες», οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά αμειβόμενες δεξιότητες. Εξαι- 
τίας της υψηλής ζήτησης των προσόντων τους μπορούν σχετικά εύκολα 
να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε άλλους οργανισμούς. Αυτό το είδος 
του πολιτισμού εμφανίζεται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο 
τομέα της επενδυτ ικής τραπεζικής, τη διαφήμιση, κλπ.

3. Η κουλτούρα του συλλόγου: Η mo σημαντική προϋπόθεση για τους 
εργαζόμενους με αυτήν την οργανωσιακή κουλτούρα είναι να ενταχθούν 
στην ομάδα. Συνήθως οι εργαζόμενοι ξεκινούν από τη βάση. Η οργάνω
ση προωθεί την εσωτερική εξέλιξη των εργαζομένων της και δίνει μεγά
λη σημασία στο αρχαιότητα. Παραδείγματα είναι ο στρατός, αστυνομία, 
δικηγορικά γραφεία, κλπ.

4. Η κουλτούρα του κάστρου: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν θα πρέ
πει να απολυθούν ή όχι. Οι οργανισμοί αυτοί υφίστανται συχνά μαζική 
αναδιοργάνωση. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τα άτομα με εξειδικευ- 
μένες δεξιότητες.

Πολλές φορές ένας ηγέτης κατανοώντας τη φιλοσοφία του οργανισμού 
επιτυγχάνει να έχει μια σφαιρική αίσθηση της κουλτούρας που διέπει την 
εκάστοτε οργάνωση που διοικεί. Απλώς, πρέπει με τις δικές του δεξιότη
τες να δημιουργήσει την αίσθηση της σημαντικότητας της κουλτούρας 
στο εσωτερικό της. Διαφορετικοί άνθρωποι στον ίδιο οργανισμό μπορεί να
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έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κουλτούρα του οργανισμού. Αυ
τό ισχύει ιδιαίτερα μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων στελεχών του 
οργανισμού.

Μερικές βασικές οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν έναν ηγέτη να 
αξιολογήσει σωστά την κουλτούρα της οργάνωσής του είναι: 

α. Η κατανόηση και η μελέτη μερικών από τα σημαντικότερα είδη 
κουλτούρας.

β. Η περιγραφή της κουλτούρας του οργανισμού καθώς ίσως όσα βλέ
πει και ακούει, μπορεί να μην ταυτίζονται με αυτά που πραγματικά αι
σθάνονται και σκέφτονται τα μέλη της οργάνωσης. Στην περιγραφή είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα παρακά
τω ερωτήματα.

1 η : Ποιος φαίνεται να γίνεται δεκτός στους κόλπους ενός οργανισμού 
και ποιος όχι; Ποια η διαφορά αυτών που γίνονται δεκτοί σε σύγκριση με 
όσους δεν έγιναν;

2η: Τι είδους συμπεριφορές ανταμείβονται;
3η  : Που δίνει η διοίκηση τη μεγαλύτερη σημασία - προσοχή; Στα 

προβλήματα; Στις επιτυχίες; Στις κρίσεις; Σε άλλες συμπεριφορές;
4 η : Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; Από ένα άτομο; Με συζήτηση και 

συναίνεση;
Η λειτουργία τη ς κουλτούρας στον οργανισμό 

Η λειτουργία της οργανωσιακής κουλτούρας (Robbins,1996): 
►Δημιουργεί μια σαφή διάκριση μεταξύ ενός οργανισμού και ενός άλ
λου.
► Προσδίδει μια αίσθηση ταυτότητας των μελών ενός οργανισμού. 
►Διευκολύνει την ανάδυση μιας ηθικής δέσμευσης για κάτι μεγαλύτερο 
και ουσιαστικότερο από το ατομικό συμφέρον.
►Είναι η κοινωνική «κόλλα» που βοηθά την ένωση του οργανισμού, πα
ρέχοντας τις κατάλληλες προδιαγραφές που πρέπει να μετατραπούν σε 
πράξεις από τους υπαλλήλους.
► Παρουσιάζεται ως έννοια αποφάσεων και μηχανισμών ελέγχου που κα
θοδηγούν και διαμορφώνουν τις στάσεις και τη συμπεριφορά των εργα
ζομένων.
Τα χαρακτηριστικά της Οργανωτικής Κουλτούρας είναι:
►Η ανάπτυξη της καινοτομίας με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού κιν
δύνου.
►Η προσοχή στη λεπτομέρεια των καθηκόντων, που αναθέτονται στους 
υπαλλήλους.
►Ο προσανατολισμός αποτελεσμάτων, ο οποίος έχει να κάνει με την 
έκταση των αποτελεσμάτων στα οποία η διοίκηση επικεντρώνεται και 
όχι με τις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επί
τευξη αυτών.
►Ο προσανατολισμός στους ανθρώπους, ο οποίος σχετίζεται με τον βαθ
μό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των εκάστοτε ειλημμέ
νων αποφάσεων στους ανθρώπους μέσα στην οργάνωση.
►Ο προσανατολισμός της ομάδας, ο οποίος συνδέεται με το κατά πόσο οι 
δραστηριότητες οργανώνονται γύρω από ομάδες και όχι γύρω από άτομα, 
δυναμώνοντας έτσι το ομαδικό πνεύμα.
►Η επιθετικότητα των εργαζομένων.
►Η σταθερότητα. Η οργάνωση τονίζει τη διατήρηση της καλής οργανω
τικής κουλτούρας.
Τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας που έχουν επηρεάσει ικανοποιητικό 
αριθμό κρατών είναι τα εξής:
►Η εκδήλωση της κουλτούρας ως ένα σύμπλεγμα ιδεών, αξιών, κανό

νων, κανόνων και ούτω καθεξής.
► Η εκδήλωση της κουλτούρας ως ενός πολύπλοκου οχήματος δραστηρι
ότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην κοινωνία (???).
► Η εκδήλωση του πολιτισμού ως αντικειμένου της ανθρώπινης δημι
ουργίας. (Robbins, 1996)

Πόσο επηρεάζει τον Οργανισμό 
η  Οργανωσιακή Κουλτούρα

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να επηρεάσει 
η κουλτούρα τον οργανισμό.
α) Η έμφαση σε ό, τι είναι σημαντικό. Αυτό περιλαμβάνει την επικοινω
νία μεταξύ των μελών σε μεγάλο βαθμό, την σωστή μετάδοση των στόχων 
της οργάνωσης, σημειώνοντας τη δήλωση της αποστολής, μιλώντας για τα 
επιτεύγματα και επαναλαμβάνοντας αυτά που θέλει ο εκάστοτε μάνατζερ 
να επιτύχει στο χώρο εργασίας.
β) Η επιβράβευση των εργαζομένων των οποίων οι συμπεριφορές αντανα
κλούν αυτό που είναι σημαντικό.
γ) Η αποθάρρυνση συμπεριφορών που δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που 
είναι σημαντικό, με την ταυτόχρονη αποτροπή της τιμωρίας και της πα- 
ρατεταμένης ταλαιπωρίας. Αντίθετα, σκοπός είναι η αποτροπή του εργα
ζόμενου από το να συνεχίσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές, δίνοντας τους 
την εποικοδομητική ανατροφοδότηση, μέσω λεκτικών και γραπτών προ
ειδοποιήσεων.
δ) Η μοντελοποιήσει των συμπεριφορών που επιθυμεί ο εκάστοτε μάνα
τζερ να δει στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό μέσο για να 
επηρεάσει συμπεριφορές στο χώρο εργασίας (π.χ. περισσότερη ομαδική ερ
γασία μεταξύ των υπαλλήλων του).

Συμπέρασμα
Είναι πλέον πρόδηλα ορατό ότι η οργανωσιακή κουλτούρα ενός οργανι

σμού είναι σημαντική τόσο κατά την οργάνωση του όσο και για την περαι
τέρω ύπαρξη και ανάπτυξη του οργανισμού. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή 
της και στην προσπάθεια ενστερνισμού της από τα μέλη του είναι πιθανό 
να δημιουργήσει αρχικά μια αρνητική εντύπωση και μια συναισθηματική 
δυσφορία των εργαζομένων καθώς και μείωση της ανταγωνιστικής δύνα
μης του οργανισμού. Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα και με την προϋπόθε
ση ότι θα εφαρμοστεί και θα τηρηθεί πιστά από τα μέλη του, θα αναδείξει 
τις αρετές των μελών του και θα οδηγήσει σε ανάπτυξη τόσο των χαρακτη
ριστικών της προσωπικότητας αυτών όσο και του ίδιου του οργανισμού, 
δημιουργώντας πιθανό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την ένταξή του 
στο εκάστοτε επιχειρηματικό του περιβάλλον. ]
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του Τρϋφωνα Χαρ. Κοροντζη*

Επιβολή διοικητικών KUpCOOSCOV για παραβάσεις

αιγιαλού
και της
παραλίας

Η Ελλάδα χώρα με μεγάλη και πολυσχιδή ακτο
γραμμή, που αντιστοιχεί στα 2/3 της περιμέτρου της Αφρι
κής χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική και επεμβατική 
γενικά δραστηριότητα επί του αιγιαλού και της παραλίας. 
Δραστηριότητα που άλλοτε κινείται εντός νομιμότητας και 
άλλοτε (που είναι και πιο σύνηθες φαινόμενο) εκτός αυτής. 
Οι διαδικασίες επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώ
σεων είναι αρκετά σύνθετες και ενίοτε πολύπλοκες, με την 
εμπλοκή αρκετών συναρμοδίων υπηρεσιών. Σκοπός του 
παρόντος συνοπτικού άρθρου είναι η εξέταση των σχετι
κών εννοιών και οι νομικές διαδικασίες επιβολής κυρώσε
ων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

1. Περιεχόμενο έννοιας αιγιαλού 
Κοινόχρηστα ή κοινής χρήσεως πράγματα είναι αντικείμε
να δημιουργημένα από τη φύση, ή κατασκευασμένα από 
τον άνθρωπο που κατά το θετικό δίκαιο είναι στην άμεση 
διάθεση του κοινού, εν γένει για χρήση σύμφωνη με τον 
προορισμό τους. Στα δημιουργήματα της φύσης, φυσικά 
κοινόχρηστα πράγματα ανήκουν π.χ. οι ποταμοί ή οι αιγια- 
λοί, ενώ στα ανθρώπινα κατασκευάσματα, τα λεγάμενα τε
χνητά κοινόχρηστα πράγματα ανήκουν οι πλατείες ή οι δη
μόσιοι οδοί.
Τα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να διακριθούν σε τέσ
σερις μεγάλες κατηγορίες:
►δημόσια ύδατα (ποταμοί, μεγάλες λίμνες),
►αιγιαλοί και όχθες (αιγιαλοία, όχθες πλεύσιμων ποταμών 
και μεγάλων λιμνών),
►δημόσιες οδοί (οδοί και πλατείες, γέφυρες) και 
► δημόσιοι κήποι και δημόσια άλση και δάσηύ.
Σύμφωνα με το νόμο αιγιαλός είναι: «η ζώνη της ξηράς, που 
βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις 
αναβάσεις των κυμάτων της»ε. Την οριογραμμή του αιγι- 
αλού καθορίζει ειδική διοικητική επιτροπήά, της οποίας η 
κρίση δε δεσμεύει το δικαστήριο,e υπό την έννοια πάντως 
ότι το δικαστήριο περιορίζεται στον έλεγχο της τηρήσεως 
των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της επιτροπής.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία αναγγελίας και 
αποζημιώσεως ιδιοκτησιακών και άλλων εμπράγματων δι
καιωμάτων ιδιωτών, επί ακινήτων που περιλήφθηκαν από 
την αρμόδια επιτροπή στη ζώνη του αιγιαλούί.

2. Περιεχόμενο έννοιας παραλίας
Όπου ο αιγιαλός, λόγω της φύσεως της συνεχόμενης ξηράς 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του νόμου (που 
περιλαμβάνουν όχι μόνο την ελεύθερη και ακώλυτη πρό
σβαση από την ξηρά στη θάλασσα και αντίστροφος, αλλά 
και άλλους κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστι
κούς σκοπούς ή και την εκμετάλλευσή του προς το συμ
φέρον του δημοσίου^, προστίθεται ζώνη ξηράς που καθο
ρίζεται σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την 
οριογραμμή του αιγιαλού και ονομάζεται παραλίοά. Εκτός 
από τον αιγιαλό και την παραλία, η επιτροπή καθορίζει 
εξάλλου τα όρια του παλαιού αιγιαλού, ο οποίος ορίζεται 
ως «η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη μετακίνηση 
της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται δε σε φυσι
κές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη 
νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστά
μενου αιγιαλού»!.
Η διαφορά αιγιαλού και παραλίας με τον παλαιό αιγιαλό, 
είναι ότι τα πρώτα είναι κοινόχρηστα πράγματα και ανή
κουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, τα δε δεύτερα ανήκουν 
στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και καταγράφονται 
ως κτήματα. Ως ακτή εννοείται η διαχωριστική γραμμή ξη
ράς -  θάλασσας).

3. Προστασία αιγιαλού και παραλίας
Το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του 
αιγιαλού και της παραλίας περιγράφεται στο Ν.2971/2001 
(Α' 285) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειίτ.
Η Λιμενική Αρχή επιλαμβάνεται για παραβάσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην περιοχή του αιγιαλού, παραλίας, θά
λασσας και χερσαίας ζώνης λιμέναΐκαι εξομοιούμενων χώ- 
ρωνπι. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία έχει διαπιστω-

Α/Α [ 4 2  ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2012



θεί η παράβαση η Λιμενική Αρχή κατά περίπτωση προβαίνει 
στις έξης ενέργειες:
Α.- εάν η παράβαση αφορά οποιαδήποτε μεταβολήπ 
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή σε χώρο εξομοιούμενο 
με χερσαία ζώνη λιμένα, ή στο θαλάσσιο χώρο με την 
κατασκευή, τροποποίήση ή καταστροφή έργων ή του 
εδάφους/ πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και ανεξάρτητα αν με τον 
τρόπο αυτό επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, η Λιμενική Αρχή 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Κτηματική 
Υπηρεσίαο, και Εισαγγελική Αρχή και κατόπιν αυτοψίας να 
κινηθεί η διαδικασία επιβολής ποινικώνρ και διοικητικών 
κυρώσεωνη.
Σε χώρους του αιγιαλού και παραλίας στους οποίους διενερ- 
γείται προσόρμιση πλωτών μέσων, η Λιμενική Αρχή πραγ
ματοποιεί ελέγχους και επιλαμβάνεται μόνο στην περίπτωση, 
στην οποία έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του οικείου φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένατ, για εξομοίωση των χώ
ρων αυτών προς χερσαία ζώνη λιμένα.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα έργα που εκτελούνται χω
ρίς άδεια, ή με υπέρβαση αυτής, ή με άδεια που εκδίδεται κατά 
παράβαση του νόμου στη χερσαία ζώνη λιμένα, δεν υπάγονται 
στις διατάξεις τις σχετικές με τα αυθαίρετα της πολεοδομικής 
νομοθεσίας, και κατά συνέπεια δεν υφίσταται αρμοδιότητα 
της πολεοδομίας για βεβαίωση παραβάσεων και επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη «απλή χρήση» στη 
χερσαία ζώνη λιμένα, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 276 του Γενικού Κανονισμού 
Λιμέναε.
Β.- Εάν η παράβαση αφορά «απλή χρήση» σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 και πραγματοποιήθηκε 
στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, αρμόδια Υπηρεσία 
για να επιληφθεί είναι η Κτηματική Υπηρεσία και η Ελλη
νική Αστυνομία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αυθαίρετη 
χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, δε συνιστά παράβαση 
του Γ.ΚΛ.ί. Σε κάθε περίπτωση για το αν θα σχηματίζεται δι

κογραφία ή όχι θα πρέπει να δώσει σχετικές εντολές η οι
κεία Εισαγγελική Αρχή.
Ο παραχωρησιούχος αιγιαλού και παραλίας, είτε για 
απλή χρήση είτε για εκτέλεση έργων, δεν επιτρέπεται να 
μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον 
ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτά, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που παραχωρή- 
θηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυ
τή, χωρίς έγκριση του υπουργού Οικονομικών ή Εσω
τερικών για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Η δε παράβαση συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
ανάκληση της παραχώρησης.
Σε περίπτωση που τρίτος κάνει χρήση αυθαίρετη των 
εγκαταστάσεων ή έργων εντός αιγιαλού και παραλίας, 
διώκεται ποινικά (άρθρο 29 § 1 του Ν. 2971/2001) και δι
οικητικά με πρόστιμο ισόποσο με το λιμενικό τέλος που 
καταβάλλεται στον πλησιέστερο λιμένα για τη χρήση 
παρόμοιων έργων ή λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο 
βεβαιώνεται σε βάρος του αυθαίρετου χρήστη, με από
φαση άμεσα εκτελεστή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής 
και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε..
Γ.- Εάν η παράβαση αφορά επέμβαση στον ατγιαλό και 
την παραλία με την κατασκευή, τροποποίηση ή κατα
στροφή έργων ή του εδάφους/ πυθμένα με τη λήψη χώ
ματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε τρόπο αρμόδια 
χωρικά είναι η ΕΛ.ΑΣ. και η Κτηματική Υπηρεσία. Η Λι
μενική Αρχή μόλις της περιέλθει η έκθεση αυτοψίας της 
Κτηματικής Υπηρεσίας, ξεκινάει τη διαδικασία επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρά
γραφος 24 του Ν.2242/1994.Η είσπραξη πραγματοποιεί
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς του 
άρθρου 14 § 2 εδ. (β) του Ν. 2881/2001u.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη στους χώρους αιγια- 
λού και παραλίας, υφίσταται μόνο ειδική καθ' ύλην αρ
μοδιότητα των Λιμενικών Αρχών για παράνομες επεμ
βάσεις στον αιγιαλό, την παραλία, την θάλασσα τον 
πυθμένα και τη ζώνη λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 29
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nap. 1 του Ν. 2971/01ν. Αρμόδια για την έναρξη της ποινι
κής διαδικασίας είναι η ΕΛ.ΑΣ.
Η παραλία σε αντίθεση με τον αιγιαλό, δεν αποτελεί φυ
σική έννοια αλλά δημιουργείται με διοικητική πράξη από 
τη δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ., μετά της έκθεσης που συ
ντάσσει η αρμόδια επιτροπή και τη σύνταξη του αντίστοι
χου διαγράμματοςνν. Συνεπώς οι Λιμενικές Αρχές όταν δεν 
έχει εκδοθεί η κατά νόμο διοικητική πράξη για τη δημιουρ
γία της παραλίας, δεν μπορούν να κάνουν έναρξη επιβολής 
των διοικητικών κυρώσεων.
Η ποινική διάταξη του νόμου περί προστασίας αιγιαλού και 
παραλίας, έχει ως υποκείμενο αυτόν που φέρει παράνομα 
μεταβολή στον αιγιαλό και την παραλία, πλην όμως σύμ
φωνα με τις γενικότερες αρχές του Π.Κ., αν υπάρχει συμ
μετοχή πλειόνων στο αδίκημα (συναυτουργών, ηθικού/ών 
αυτουργών, άμεσου και απλού σύνεργού), υπάρχει αξιόποι
νη και τιμωρητή πράξη εκάστου.
Οποιοσδήποτε από τους δράστες, μπορεί να είναι και υπο
κείμενο του διοικητικού αδικήματος για το οποίο προβλέπε- 
ται η διοικητική ποινή του προστίμου, και κατά συνέπεια η 
διοικητική ποινή επιβάλλεται σε βάρος κάθε υπαίτιου δρά
σης.
Όταν η παράβαση συνδέεται με 
νομικό πρόσωπο, η διοικητική 
ποινή επιβάλλεται τόσο κατά των 
φυσικών προσώπων που ενήργη- 
σαν για λογαριασμό αυτού, όσο 
και κατά του προσώπου που τους 
εκπροσωπεί νόμιμα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την

αριθ. 74/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 πρόστιμο, αποσκο
πεί στον κολασμό του παραβάτου και έχει προσωποπαγή 
χαρακτήρα, η δε εξ' αυτού οφειλή του υπόχρεου παραβά
του είναι ανεπίδεκτη καθολικής διαδοχής, αποσβεννύεται 
δια του θανάτου του και δεν δύναται να επιβληθεί σε βάρος 
των κληρονόμων του. Τυχόν δε επιβληθέν προ του θανά
του του υπόχρεου παραβάτη δε δύναται να βεβαιωθεί τα- 
μειακώς ή και να επιδιωχθεί η είσπραξή του σε βάρος των 
κληρονόμων τουχ.
Ο υπαίτιος της παράβασης υποχρεούται σε αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης που εκ
δίδει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσί
ας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η κατεδάφιση γίνεται 
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, κατόπιν πρότασης 
του προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Δαπάνη κα
τεδάφισης βαρύνει αυτόν που έχει αναγείρει αυθαιρέτως, 
και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις πε
ρί εισπράξεως δημοσίων εσόδων (άρθρο 27 Ν. 2971/2001 § 
1 έως 6).

Γία τη αποκατάσταση της ελεύθε
ρης πρόσβασης στον αιγιαλό και 
τη θάλασσα, και την απαλλαγή 
του παράκτιου φυσικού περιβάλ
λοντος από αυθαίρετες χρήσεις και 
έργα, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 
και της υπ.αριθ. 1090652/6799/ 
Β0010/21-09-05 Κ.Υ.Α..

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ
Βλ. άρθρο 2 Ν . 2971/2001 (Α  285), § 1: «Ο αιγιαλός, η 
παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα 
κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Λημόσιο, 
το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται». Ο συγκε
κριμένος τρόπος έχει τροποποιηθείμε τους Ν . 3010/2002 
(Α  91), Ν. 304412002 (Α  197), Ν . 3153/2003 (Α  153), 
Ν. 3207/2003 (Α  302) και Ν. 3127/2003 (Α  67).
b. Βλ. Δαγτσγλου Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα -  
Κομοτηνή, Π έμπτη Έκδοση, Αντ. Σάκκουλας, 2004, σ.σ. 
788-789, Κόροος Δ .Δ ιοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 
Τρίτη Έκδοση, Αθήνα -  Κομοτηνή, Αντ. Σάκκουλας, 
2005, ο.ο. 508 κ.ε. και γενικά Δώρης Ε., Τα δημόσια κτή
ματα, Α γιαλός και Παραλία, ρύπανσις θαλασσίου περι
βάλλοντος, αιγιαλίτις ζώνη, υφαλοκρηπίς, αμμαληψία, 
Τόμος Β , Τεύχος Α , Π. Σάκκουλα, Αθήνα, 1995.
c. Βλ. άρθρο 1, § 1 του Ν . 2971/2001.
d. Βλ. άρθρο 3  Ν  2971/2001.
e. Β Ι Α Π  855/1972, Ν οΒ21,319.
f. Βλ. άρθρα 7 § 2  και επόμενα και όηβρο 10 του ίδι
ου νόμου.
g. Βλ. άρθρα 1 και 2  §3  του Ν . 2971/2001.
h. Βλ. άρθρα 1 κ α ι 7 § 1 Ν .  2971/2001.
L Βλ. άρθρα 1 και 6 Ν. 2971/2001. Γ ια να οριοθειηθεί 
ακριβώς λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία όπως αε
ροφωτογραφίες, χάρτες, γεωλογικές μελέτες κ λπ ..
j .  Βλ. άρθρο 23 § 2  Ν . 1337/1983.
k. Για το υπόψη θέμα σχετικές ακόμη είναι και οι δια
τάζεις:
α.- Ν Α . 444/70 (Α  39), Ν  3922/2011 (Α  35), Π  Δ . 
67/2011 (Α  149), Αριθ. 1141.1/04/14-07-2011 (Β  1611) 
και Π  Δ . 85/2012 (Α  141).

β.- άρθρο 3, § 23 του Ν . 2242/94 (Α  162) «Πολεοδόμηση 
περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες Ο ικιστικού Ελέγ
χου προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και άλλες διατάζεις»,
γ.- άρθρο 157 του ΝΔ. 187/1973 (Α  261) όπως έχει τρο
ποποιηθεί και ισχύει,
δ.- Ν. 2717/1999 (Α  97) όπως τροποποιήθηκε μ ε το Ν. 
3659/2008 (Α  77),
ε.- Ν . 2690/1999 (Α  45 ) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει μ ε το Ν . 3242/2004 (Α  102), 
στ.-Άρθρο 276 των Γενικών Κανονισμών Λιμένα και άρ
θρο 102 [ΥΑ 19577/721/52(Β 103)], για  ανάλογες παρα
βάσεις στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λ ιμε
ναρχείου Πειραιά,
ζ - Κ .Υ .Α  αριθ. 1090652/6799/Β0010/21-09-05 «Πρω
τόκολλα κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έρ
γων σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο», 
η , Αριθ. 5221.1/01/05 Υ Α  (Β  323), «Μεταβίβαση δι
καιώματος υπογραφής μ ε εντολή YEN  σε κατώτερα κλι
μάκια».
l. Βλ. αναλυτικότερα άρθρο 1 του Ν . 2971/2001 στο οποίο 
ορίζεται ότι: «Λιμένας είναι ζώνη ζηράς και θάλασσας 
μαζί μ ε  έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την 
υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών ανα
ψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και 
προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών 
και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικώ ν δρα
στηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μ ε τις θα
λάσσιες μεταφορές».
m. Βλ. αναλυτικότερα άρθρο 28 του Ν . 2971/2001. 
π. Ενδεικτικά παρεμβάσεις μπορούν να θεωρηθούν: 
επίχωση (μπάζωμα), κυματοθραύστης, μώλος, κρηπι-

δότοιχος, συμβατικά κτίρια, δέστρες, τσιμεντοδεξαμενές, 
μεταλλικά σκιάστρα, ιχθυοκλωβοί, - κατασκευές σκι- 
άστρων, περιφράζεις, λήψη άμμου, λίθω ν, πλωτές εξέ
δρες, φράγματα, επισκευές λιμενικώ ν έργων κ λπ .. 
ο.Β \. Ν. 973/1979 (Α  226), «Περί συστάσεως Κτηματι
κής Εταιρείας του Δημοσίου» και Ν . 3429/2005 (Α  314), 
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». 
ρ. Βλ. άρθρο 29 του Ν . 2971/2001. 
q. Β \. άρθρο 29 του Ν. 2971/2001 σε συνδυασμό μ ε την 
§ 23 του άρθρου 3  του Ν . 2242/1994. Ο τελευταίος νόμος 
αναφέρεται στους παραβάτες της § 2 του άρθρου 24 του 
Α Ν . 2344/1940 (Α  154) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ
ει μ ε  τον Α Ν . 263/1968. Είναι δεδομένο ότι οι διατάζεις 
του Α Ν . 2344/1940 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
έχουν καταργηθεί από το Ν. 2971/2001 και η επίκλησή 
του αφορά μόνο τα μνημονευόμενα και οριζόμενα κατά 
περίπτωση πρόσημα. 
γ . Βλ. άρθρο 28 Ν . 2971/2001.
s. Β \. άρθρο 157 του Ν Δ . 187/73. Το εν λόγω  θέμα προ- 
αναφέρεατι στην ενότητα «Αστυνομικές (Λιμενικές) Δ ια
τάζεις», σ.σ. 122-129.
t. το άρθρο 276 του Γ .Κ Α  μ ε θέμα «Τοποθέτηση τραπε
ζών, πινακίδω ν κλπ .»  ορίζει:
1. Δεν επιτρέπεται η πρόσκαιρη ή  ορισηκή εγκατάστα
ση παραπηγμάτω ν και περιπτέρω ν κάθε φύσεως επ ί 
των παραλιακών γενικά χώρων, καθώς και η τοποθέτη
ση εις τους χώρους αυτούς τραπεζών, καθισμάτων ή  άλ
λω ν ανηκειμένω ν, χω ρίς προηγούμενη έγκριση της Λ ι
μενικής Αρχής.
2. Δια την χρήση του αιγιαλού και της παραλίας καθώς 
και των κρηπιδωμάτων από τα κέντρα ψυχαγω γίας (ζα
χαροπλαστεία, καφενεία, εστιατόρια κ λ π .) δια τοποθέτη-
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Οι κατεδαφίσεις γίνονται σύμφωνα με τις πολεοδομικές δια
τάξεις, κατόπιν πρότασης του προϊσταμένου της Κτηματικής 
Υπηρεσίας και ενεργουνται με ευθύνη του Γενικού Γραμμα
τέα της οικείας Περιφέρειας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την §23 του άρθρου 3 του Ν. 
2242/1994, σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων 
και αλλοιώσεων του αιγιαλού και της παραλίας, ο υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας (νυν υπουργός Προστασίας του Πολί
τη) επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 293.470 Ε, ύστερα από πρόταση 
της οικείας Λιμενικής Αρχής και σε περίπτωση παρανόμων 
προσχώσεων από την οποία προκαλείται ευρείας εκτάσεως οι
κολογική καταστροφή λόγω τοξικότητας των υλικών προ- 
σχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι το 
ποσό των 586.940,572 Ε.Η αρμοδιότητα αυτή του Υ.Ε.Ν. σύμ
φωνα με την § 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 5221.1/01/05 (ΕΓ 323), 
μεταβιβάστηκε στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενι
κής Πολιτικής (νυν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολι
τικής).
Συνιστά ελαφρυντική περίπτωση η περίπτωση αποκατάστα
σης της γενόμενης μεταβολής του περιβάλλοντος από τον 
υπαίτιο στην πρότερη κατάσταση πριν την επιβολή του.

4. Έ ννο μ η  προστασία 
διοικούμενου
Κατά της απόφασης επιβολής προστί
μου και μετά τη δημοσίευση των Ν.
2690/1999 και Ν.2717/1999, επιτρέπεται 
αρχικά η υποβολή αίτησης θεραπείας ή 
ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον της Αρ
χής που εξέδωσε την πράξη, ή στην ιε

ραρχικά προϊσταμένη αυτής και ακολούθως μετά την 
προηγούμενη διαδικασία, ακολουθεί κατά περίπτωση 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο- 
δικείουγ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Η άσκη
ση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση και βεβαίω
ση του προστίμου.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1 της Υ.Α. 
5221.1/01/05 (Β' 323), ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων 
και Λιμενικής Πολιτικής, είναι αρμόδιος για την εξέταση 
ιεραρχικών προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προ
στίμων όσον αφορά σε παράνομα έργα στον αιγιαλό, την 
παραλία και τη θάλασσα.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέ
ρω διατάξεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., 
καθώς ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 157 του 
Κ.Δ.Ν.Δ. σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 14 
§ 2 εδ. (β) του Ν. 2881/2001 (Λ' 16). Σύμφωνα όμως με 
το εδάφιο τέταρτο του υπόψη άρθρου τα επιβαλλόμενα 
πρόστιμα, περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.ζ, στον ειδικό 
λογαριασμό «Γαλάζιο Ταμείο»ει&
Εάν έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής διοικητικών κυ

ρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 276 T.KAab, ακολου
θείται η ίδια διαδικασία επιβολής 
κυρώσεων πλην όμως δεν αποτε
λούν έσοδο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. ]

*0 Τρνφωνας Χαρ. Κοροντζής, είναι 
κάτοχος MSc Δημόσιας Πολιτικής, 
Ε Κ Ι Ι Α

ση τραπεζών ή καθισμάτων, εφόσον οι χώροι αυτοί δε 
χρησιμοποιούνται δια φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων 
και παραβολή ή  πρυμνοδέτηση πλοίων, απαιτείται ειδι
κή προς τούτο άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας (Οικονομι
κής Εφορίας ή Λ ιμενικού Ταμείου), η οποία εκδίδεται 
κατόπιν συμφώνου γνώμης της Λ ιμενικής Αρχής. Η  χο- 
ρήγηση τέτοιας άδειας δεν παρέχει κανένα προνόμιο και 
είναι ανακλητή σε κάθε στιγμή κατά ελεύθερη κρίση της 
Λιμενικής Αρχής.
з. Δεν επιτρέπεται σε παραλιακούς γενικά χώρους ή το
ποθέτηση διαφημιστικών πινακίδω ν ή  άλλων πινακί
δων ή το κρέμασμα αυτών εις παραλιακούς στύλους, 
φανοστάτες και κιγκλιδώματα, χω ρίς προηγούμενη 
έγκριση της Λ ιμενικής Αρχής, η οποία καθορίζει και τις 
τυχόν απαραίτητες προϋποθέσεις.
Μ ετά τη δημοσίευση του Ν. 2971/2001, το προαναφε- 
ρόμενο άρθρο έχει καταργηθεί καθώς ο εν λόγω νόμος 
ρύθμισε τα σχετικά θέματα σαφώς και ειδικότερα, ενώ 
προβλέπει στις διατάζεις του την επιβολή ποινικών και 
διοικητικών κυρώσεων.
и. Σε ότι αφορά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων βλ. 
Κορσντζής Τρ. (2011), «Ο θεσμικός ρόλος του Λ ιμενικού 
Σώματος», ΔΔ, βιβλιοθήκη, Πάντειο Π ανεπιστήμιο Κοι
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ο.ο. 105-110 κα
θώς στην § 23 του άρθρου 3 του Ν . 2242/94 ορίζεται ότι 
το πρόσημο που επιβάλλει η Λ ιμενική Α ρχή επιβάλλεται 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του Ν Α . 187/73.
υ. Βλ. παραπομπή 11 σε συνδυασμό μ ε τις διατάζεις των 
άρθρων 139 και 157 του Κ Α Ν Α ., 
w. Βλ. Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ
ει.
χ. Σχετικό με το θέμα είναι και το χρονικό διάστημα, στο

οποίο υπόκειται σε παραγραφή η δυνατότητα των Λ ιμε
νικώ ν Αρχώ ν να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις, για 
παράνομη εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και ποιος είναι 
ο χρόνος παραγραφής (αριθ. 3117.1/ΜΦ 2/02/96 από 14 
-06-1996 ερώτημα της Διεύθυνσης Λ ιμενικής Αστυνομί
ας προς το Ν .Σ.Κ.).
Μ ε την αριθ. 511/96 Γνωμοδότηση του, το Γ  Τμήμα 
του Ν .Σ.Κ ., αποφάνθηκε όη χρόνος μικρότερος από πέ
ντε χρόνια από τότε που διαπράχθηκε η παράβαση εί
ναι οπωσδήποτε εύλογος χρόνος (άρθρο μόνο Α Ν . 
261/1968), ενώ και χρόνος πέραν από τα πέντε χρό
νια μπορεί να κριθεί ως εύλογος κατά περίπτωση (IN  
CONCRETO).
Η  έκδοση της διοικητικής πράζης επιβολής πρόση
μου, σύμφωνα μ ε τη διάταξη του άρθρου 3 § 23 του Ν. 
2242/1994 πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο, που ει 
ναι οπωσδήποτε πέντε χρόνια από τη διάπραζη της πα- 
ραβάσεως, μπορεί όμως να είναι κατά κρίση ουσιαση- 
κή και ανώτερος ανάλογα μ ε τις ειδικές συνθήκες κατά 
περίπτωση.
y. Βλ. ό.π., παραπομπή 21 σ.α. 105-110 και σ.σ. 112- 
119.
ζ. Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμισηκώ ν και Πολεο- 
δομικών Σ χεδίαν (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Τηρούνται στον ει
δικό λογαριασμό «Γαλάζιο Ταμείο» όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 18 § 1 του Ν . 743/1977 και περιλαμβάνει άλες 
τις παραβάσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τα 
πρόσημα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατά- 
ζεων του Ν . 2971/2001 «Περί αιγιαλού και παραλίας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σημειώνεται όη σύμ
φωνα μ ε το άρθρο 29 του εν λόγω νόμου τα διοικηηκά

πρόσημα επιβάλλονται σύμφωνα μ ε την § 23 του άρθρου 
3 του Ν . 2242/1994 κατά τη διαδικασία του άρθρου του 
άρθρου 157 του Κ Α Ν Α ..
Στο ταμείο αυτό περιέρχονται τα πρόσημα που επιβάλ
λονται κατά ης διατάζεις του άρθρου 5 του Ν . 314/1976 
(Α  106), όπως ισχύει, του Ν . 855/1978 (Α  235) όπως 
τροποποιήθηκε μ ε το άρθρο 9 § II του Ν . 1147/1981 
(Α  110) όπως ισχύει, του άρθρου 5 του Ν . 1147/1981 
όπως ισχύει, του άρθρου 9 του Ν . 1269/1982 (Α  89) 
όπως ισχύει, του άιρθρου 3 του Ν . 1634/1986 (Α  104) 
όπως ισχύει του άρθρου 5 του Ν. 1638/1986 (Α  108) 
όπως ισχύει. Στο ίδιο ταμείο περιέρχονται τα ποσά που 
καταλογίζει το δημόσιο για την αποτροπή και εζουδετέ- 
ρωοη των ρυπάνσεων σύμφωνα μ ε το άρθρο 12 του Ν. 
2242/1994 καθώς και τα ποσά που επιδικάζονται υπέρ 
του Δημοσίου για δαπάνες αποτροπής ή εζουδετέρωσης 
ρυπάνσεων σύμφωνα μ ε τις διατάζεις των Ν. 314/1976 
και Ν .1638/1986.
Μ ε την αριθ. 1816/351/17-01-1995 (Ε  3 4 )Κ .Υ Α  ρυθμί
στηκαν ο τρόπος, τα ορίγανα και η διαδικασία απόδοσης 
των προστίμων και καταλογισμών στο εν λόγω ταμείο 
που εισπράττονται σύμφωνα μ ε τον Κ .Ε Α.Ε.. 
αα. Βλ. αριθ. 99817/7844/94 (Ε  962) Κ .Υ Α , μ ε θέμα 
«Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδο
σης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π .Σ. των εσόδων από πρόσημα και κα
ταλογισμούς δαπανών που προβλέπονται από τις διατά
ζεις του άρθρου 3 (§3  και 23) του Ν . 2242/1994». 
ab. Ο οποίος δημοσιεύεται σε διαφορετικό ΦΕΚ για κά
θε Λ ιμενική Α ρχή όπως έχει αναφερθεί αλλά το περιεχό
μενό του είναι σε άΐ ς̂ το ίδιο, πλην της Λ ιμενικής Αρχής 
του Πειραιά στον οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 102 [Υ Α  
19577/721/52(Ε 103)1.
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
«SNAPSHOT»

Σ ε είκοσι μία συλλήψεις 
στον Καναδά οδήγησε η αστυ

νομική έρευνα για παιδική πορνογραφία. Εντοπίστη
καν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με υλικό παιδικής πορ
νογραφίας σε περισσότερους από 100 ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και 1.000 cd, στο πλαίσιο της επιχείρησης 
«Snapshot», σύμφωνα με την αστυνομία του Καναδά. 
Στη διάρκεια της έρευνας, που κράτησε μήνες, σώθηκε κι 
ένα 14χρονο αγόρι. Η αστυνομία διευκρίνισε πως οι συλλή
ψεις δεν αφορούν κάποιο δίκτυο παιδικής πορνογραφίας αλ
λά πρόκειται για ξεχωριστές υποθέσεις. Δεκαέξι από τους 
συλληφθέντες κατηγορούνται για πολλά εγκλήματα, ανάμε- 
σά τους σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση υλικού παι
δικής πορνογραφίας. Με αφετηρία τον Ιούνιο, έξι ομάδες της 
αστυνομίας σε όλο τον Καναδά ταυτοποιούσαν υπόπτους 
που κατείχαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας, τις οποίες δια
κινούσαν μέσω δικτύων. Ο επικεφαλής της επιχείρησης είπε 
στους δημοσιογράφους: «Οι περισσότερες φωτογραφίες αφο
ρούσαν παιδιά κάτω των 12 ετών ενώ υπήρχαν και εικόνες 
με βρέφη και νήπια! Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε και να 
εντοπίσουμε κάθε παιδί σε κάθε φωτογραφία και βίντεο που 
βλέπουμε καθώς πολλές από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται 
να είναι από άλλες χώρες». 
www.newsbeast.gr

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η... ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ
ί Ιερίπου 30 χρόνια μετά την κλοπή του από την Πομπηία, 
ανακαλύφθηκε από την ιταλική αστυνομία το κεφάλι ενός 
αρχαίου ρωμαϊκού αγάλματος, που απεικονίζει κατά πάσα 
πιθανότητα την Αγριππίνα, μητέρα του αυτοκράτορα Νέρω
να. Πρόκειται για ανεκτίμητης αξίας εύρημα, όπως ανακοί
νωσαν οι αστυνομικές αρχές της βόρειας Ιταλίας, εξηγώντας 
ότι το άγαλμα κρατούσε κρυμμένο επί χρόνια ένας αρχαι- 
οκάπηλος οδοντίατρος στην Πάρμα, ο οποίος δεν κατάφε- 
ρε ποτέ να το πουλήσει. Το άγαλμα από τερακότα, που εκτι- 
μάται ότι λαξεύτηκε μεταξύ των ετών 100 π.Χ. και 50 μ.Χ. 
στη Ρώμη, βρέθηκε έπειτα από μακρά αστυνομική έρευνα 
στην αγορά τέχνης. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αρχαιο
λογίας στην Πάρμα ανακοίνωσε ότι το κεφάλι παρουσιάζει 
«μεγάλο ενδιαφέρον» και ότι πιθανόν ανήκει στην Αγριππί-

να τη Νεότερη, μια από τις 
πλέον επιφανείς γυναίκες 
της εποχής της και μητέ
ρα του Νέρωνα, αυτοκρά
τορα γνωστού για τη βα
ναυσότητά του. Ο ίδιος, 
όπως βεβαιώνουν ιστορικά 
συγγράμματα, ήταν αυτός 
που αποφάσισε τον θάνατο 
της ισχυρής του μητέρας. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν

πληροφορίες για το πού βρίσκεται το σώμα του αγάλμα
τος. Το κεφάλι εντοπίστηκε αφού ο 62χρονος οδοντίατρος 
επιχείρησε να το πουλήσει σε έμπορο αρχαιοτήτων, ο οποί
ος κατά λάθος ενημέρωσε την αστυνομία στην προσπάθειά 
του να βρει αγοραστή. 
www.kathimerini.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ

Σε συνολικά 52 συλλήψεις προχώρησε 
η ιταλική αστυνομία σε πολλές περιφέ
ρειες της χώρας (της Μπολόνιας, 
του Μιλάνου, του Παλέρμου 
της Σικελίας, του Ρηγίου της 
Καλαβρίας) με την κατηγορία 
της συστηματικής κι εκτετα
μένης διακίνησης και εμπορί
ας ναρκωτικών. Πρόκειται για μέλη της μαφίας της Σικε
λίας (Κόζα Νόστρα) και της Καλαβρίας (Ντρανγκέτα) αλλά 
και για πρόσωπα που συνεργάζονταν με τις ομάδες αυτές 
του οργανωμένου εγκλήματος. Ό πω ς αναφέρει το ΑΜΠΕ, 
σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου η Ντρανγκέτα 
είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις στο Μιλάνο, με 
στόχο την εισαγωγή κοκαΐνης από την Κολομβία και τον 
Ισημερινό και την διακίνησή της στην συνέχεια στην Ιτα
λία, στο Βέλγιο, στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην 
Αυστρία. Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρω
σης, μέλη της σπείρας είχαν προωθήσει στην ιταλική αγο
ρά πλαστά ομόλογα της ομοσπονδιακής αμερικανικής τρά
πεζας (Federal Reserve, Fed). Μέχρι τώρα, κατασχέθηκε 
τουλάχιστον ένα πλαστό χρεόγραφο, ύψους πεντακοσίων 
εκατομμυρίων ευρώ. «Η επιχείρηση αυτή δείχνει ότι η κα
ταστολή και συγχρόνως η πρόληψη φέρνουν αποτέλεσμα. 
Περιμένουμε να αυξηθεί και η έμπρακτη, καθημερινή συ
νεργασία από μέρους των πολιτών», δήλωσε ο Πιέρο Γκρά- 
σο, Εθνικός Εισαγγελέας κατά της μαφίας.
ΑΜΠΕ, www.newsbeast.gr

ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΣΕ 
ΠΟΣΤΕΡ

Δώδεκα κιλά ινδικής κάνναβης 
εντόπισε η αστυνομία της Κολομ
βίας κατά τη διάρκεια ελέγχου ρου
τίνας σε τουριστικό λεωφορείο. Άν- 
δρας που κρατούσε στα χέρια του 
αφίσα του δημοφιλούς Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λιονέλ 
Μέσι κίνησε το ενδιαφέρον των αστυνομικών. Αφού εξέτα
σαν τα πόστερ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην πίσω 
πλευρά του ο δράστης είχε προσαρμόσει τη μεγάλη ποσό
τητα μαριχουάνας. Οι διακινητές ναρκωτικών επιλέγουν 
συχνά πρωτότυπες μεθόδους για να επιτελέσουν το έργο 
τους, κρύβοντας το προϊόν τους σε Βίβλους ή λαχανικά. 
www.kathimerini.gr
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IN SU RAN CE SER V IC E S  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΛΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ω Ν

ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ
Ε Ω Σ 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 Φ ΥΛΑΣΣΟ Μ ΕΝΩ Ν ΧΩΡΩΝ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS · ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α ΤΥ Χ Η Μ Α  ΓΙΑ 15.000 ΕΥΡΟ

(ΙΣΧΥΕΙ Μ Ο Ν Ο  ΓΙΑ Τ Η Ν  ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
• Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 3.000 ΕΥΡΟ (ΙΣΧΥΕΙ Μ Ο Ν Ο  ΓΙΑ Τ Η Ν  ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

• Φ ΡΟ ΝΤΙΔ Α  Α ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΟ Σ /  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Α ΤΥΧΗ Μ Α ΤΟ Σ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΤΟΣ

ΚΥΒΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
50 €71 €56

51-125 €105 €75

126-250 €130 €92

251-999 €161 €111

Σ Ε Μ Π Ε Κ Ο Υ  Ε .-Μ . &  Σ ΙΑ  Ε.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΜΑΡΝΗ 33, ΑΘ ΗΝΑ 104 32, ΤΗΛ. 210 5234940, 210 5244264, FAX 210 5227141 

ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ΜΠΑΚΟΛΑ 25 ΤΗΛ. 22230 25049, ΥΠ/ΜΑ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΛ. 24630 55772
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ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΕ 
ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΑΦΟΣ
Ενα πτώμα σε αποσύν

θεση και περισσότερα από 200 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν σε 
σκάφος που είχε ναυαγήσει κοντά σε έρημο νησί στο αρχι
πέλαγος Τόνγκα στο νότιο Ειρηνικό, ανακοίνωσε η αστυ
νομία της Αυστραλίας. Το γιοτ, μήκους 13 μέτρων, με το 
όνομα «JeReVe», παρακολουθούσε η διεθνής αστυνομία 
από την ημέρα της αναχώρησής του πριν από αρκετές εβδο
μάδες από τη Νότιο Αμερική. Τα ίχνη του χάθηκαν τον 
Οκτώβριο. «Πάνω στο σκάφος βρέθηκαν 204 πακέτα του 
ενός κιλού κοκαΐνης με προορισμό της αγορά της Αυστρα
λίας», τόνισε ο Ντέιβιντ Σαρπ, επικεφαλής της υπηρεσίας 
Οργανωμένου Εγκλήματος. Η αξία των ναρκωτικών υπο
λογίζεται σε 116 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (94 εκα
τομμύρια ευρώ). Οι ιατροδικαστικές αρχές δεν έχουν ακόμα 
διαπιστώσει τα αίτια του θανάτου. Οι αμερικανικές αρχές εί
χαν προειδοποιήσει τους αυστραλούς αστυνομικούς τον Αύ
γουστο για την άφιξη στα χωρικά τους ύδατα σκάφους από 
τον Ισημερινό με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Σύμφωνα 
με τις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές, πρόκειται για την 
τέταρτη φορά που βρίσκεται τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκω
τικών στο νότιο Ειρηνικό τα δύο τελευταία χρόνια. 
www.tanea.gr

ΦΥΓΟΔΙΚΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1995
Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε 
στο Ιρούν, στην Εουσκάντι (Χώρα 
των Βάσκων) έναν ύποπτο ως μέλος 
της βασκικής αυτονομιστικής οργά
νωσης ΕΤΑ, ο οποίος φυγοδικούσε 
από το 1995 και για τον οποίο είχε εκ- 
δώσει ένταλμα σύλληψης και η Γαλ- 
λία για συμμετοχή του στην ένοπλη 
οργάνωση, ανακοίνωσε το υπουρ

γείο Εσωτερικών. Το ένταλμα κατά του Χον Ινιάκι Πέρεθ 
Αραμπούρου είχε εκδοθεί από τη Γαλλία το 2005. Σύμφω
να με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου, ο συλ- 
ληφθείς είχε διαφύγει, μετά τη συμμετοχή του μαζί με άλλα 
άτομα στη ρίψη βομβών μολότοφ κατά περιπόλου της Ερτ- 
θάινθα (βασκικής αστυνομίας), σε ένα επεισόδιο στο οποίο 
είχαν τραυματιστεί πέντε άνθρωποι. Ο Πέρεθ Αραμπούρου 
είχε καταδικασθεί το 2000 σε τριετή φυλάκιση από παρισι
νό δικαστήριο για συνεργασία με κακοποιούς με στόχο την 
τέλεση τρομοκρατικής πράξης. Το 2001 η Ε.Ε. τον είχε συ- 
μπεριλάβει σε κατάλογο υπόπτων που καταζητούνται για 
τρομοκρατία, ενώ από το 2002 συγκαταλέγεται και στον κα
τάλογο των ατόμων για τα οποία το αμερικανικό υπουργείο 
Οικονομικών ζητεί να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
τους. Οι συλλήψεις μελών της ΕΤΑ έχουν πολλαπλασιασθεί 
από τις αρχές του έτους. Η οργάνωση είχε ανακοινώσει, στις 
20 Οκτωβρίου 2011, ότι τερματίζει την ένοπλη βία. Παρ’ ότι 
λιγοστά μέλη της παραμένουν ακόμη ελεύθερα, η οργάνωση 
αρνείται να παραδώσει τα όπλα και να διαλυθεί, όπως αξιώ
νουν η Ισπανία και η Γαλλία. 
www.newsbeast.gr

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) 
και της γενικής εισαγ
γελίας της Κροατίας 
με την κωδική ονομα
σία «Ιπποκράτης» είναι 
σε εξέλιξη στις πόλεις 
Λούντμπρεγκ και Βά- 
ραζντιν και μέχρι στιγ
μής έχουν συλληφθεί 
όλα τα μέλη της διοίκη- 
σης της φαρμακευτικής
εταιρίας «Farmal» και γιατροί σε διάφορες πόλεις της χώρας. 
Έ ξω από την έδρα της φαρμακευτικής εταιρίας «Farmal», 
μέλος του γερμανικού ομίλου «Dermapharm», στην πόλη 
Λούντμπρεγκ, βρίσκονται οχήματα της γενικής εισαγγε
λίας, μέλη της οποίας ερευνούν έγγραφα και ανακρίνουν 
τους εργαζόμενους. Ό πω ς αναφέρει το ΑΜΠΕ, σύμφωνα 
με τα κροατικά ΜΜΕ, οι έρευνες διεξάγονται λόγω υποψι
ών για διαφθορά, δηλαδή δωροδοκία γιατρών για προώθηση 
των φαρμάκων της. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 27 εργα
ζόμενοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εται
ρείας, καθώς και γιατροί σε όλη τη χώρα. Η έρευνα, όπως 
δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας 
«Γιούταρνι Λιστ», ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες και διαπι
στώθηκε ότι εκατοντάδες γιατροί σε όλη την Κροατία χρη
ματίζονταν για να συνταγογραφούν τα φάρμακα της συγκε
κριμένης εταιρίας στους ασθενείς τους.
ΑΜΠΕ, www.newsbeast.gr

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΙΑ 
«ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΑΦΙΑ»
Μεγάλης έκτασης επιχείρηση 
κατά της διαβόητης εγκλημα
τικής οργάνωσης Ντρανγκέτα 
και συνεργατών της πραγμα
τοποίησε η ιταλική αστυνομία 
στην πόλη Ρέτζιο Καλάμπρια, 
πρωτεύουσα της περιοχής της Καλαβρίας. Λίγο νωρίτερα, η 
Ρώμη είχε προχωρήσει στην απόλυση ολόκληρου του 30με- 
λούς Συμβουλίου της πόλης του Ρέτζιο προκειμένου να 
αποτραπεί τυχόν «μόλυνση από τη μαφία» στην τοπική αυ
τοδιοίκηση, όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Αννα- 
μαρία Κανσελιέρι. Το Συμβούλιο φέρεται πως είχε «δεσμούς 
με τη μαφία». Πρόκειται για την πρώτη φορά που η διοί
κηση μίας τοπικής πρωτεύουσας απολύεται «αύτανδρη» λό
γω υποψιών για σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Στο 
πλαίσιο των επιχειρήσεων, η Αστυνομία κατέσχεσε περιου
σιακά στοιχεία αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες πε
ριοχές της χώρας, ενώ στο Ρέτζιο πραγματοποιήθηκαν αρ
κετές συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται 
κι ένας άνδρας που φέρεται να είναι ο ηγέτης μίας φαμίλιας 
της Ντρανγκέτα. ]  
www.skai.gr
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

με έκπτωση -22,1% μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας 
BERETTA HELLAS

Πρόκειται για επανάσταση στο χώρο των φορητώ ν όπλων που δ ιεκδ ικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.
Ένα  αυτόματο πιστόλι που μοιάζει περισσότερο με το κλασσικό πασχαλιάτικο πιστόλι, εξ’ ου και το όνομα «ΝΑΝΟ», 
αλλά πρόκειται για το πιο φονικό μικρό όπλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά σε τέτοιο 
μέγεθος κατασκευάστηκε πιστόλι με 6 φυσίγγια των 9 mm (9 x19 ΝΑΤΟ), τα οποία μπορούν να γίνουν και 7, 
αν προσαρμοστεί μια σφαίρα στην θαλάμη εκ των προτέρων.
To BERETTA U .S.A . Ν ΑΝ Ο  είνα ι η απόλυτη εξέλ ιξη  στα μικρά συνεπ τυγμένα πιστόλια οπλοφορίας.
Το εξαιρετικά χαμηλό προφίλ του και το σχέδιο που δε σκαλώνει πουθενά το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά 
και το τράβηγμα από απόκρυψη. Ο ελαφρύς, ανθεκτικός, σκελετός κατασκευάζεται με τη χρήση σύγχρονης 
θερμοπλαστικής τεχνολογίας από τεχνοπολυμερές, πατέντα της BERETTA. ενισχυμένο με FIBERGLASS.
Με ατσάλινο κλείστρο και κάννη, επεξεργασμένα με PRONOX για προστασία στην οξείδωση, έχει βάρος μόλις 
562 γραμμάρια! Η αρθρω τή δομή, η εργονομία  και η ευκολία  χρήσης καθισ τούν το  BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ  
το ιδανικό πιστόλι οπ λοφορίας. Το απόλυτο εργαλείο  για τον οπλοφόρο που θέλει να π ροσ τατέψ ει τον  
εα υτό  του ή τον στόχο που π ροσ τατεύει, χω ρίς όμω ς να φ αίνετα ι ό,τι οπλοφορεί.

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)

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

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

m
Επισκεφθείτε μας στο FACEBOOK. 
http://www.facebook.com/BerettaHellas

BERETTA
500 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ . ΕΝΑ Π Α Θ Ο Σ.

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


Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΑΠΑΓΩΓΗ TOY 26ΧΡΟΝΟΥ

Εξιχνιάσθηκε από χο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προ
σωπικής Ελευθερίας/Δ ΑΑ., με χη συνδρομή χης Ε.Υ.Π., υπό
θεση αρπαγής 26χρονου ημεδαπού, που είχε συμβεί χον περα
σμένο Αύγουστο. Συνελήφθησαν ως μέλη χης εγκληματικής 
οργάνωσης που ενέχονται στην απαγωγή, 7 ημεδαποί (6 άν- 
δρες και μία γυναίκα) ηλικίας 71,45,35,31,57,44 και 46 ετών 
αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα. Ειδικότερα στις 10 του περα
σμένου Αυγούστου, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην μητέ
ρα του 26χρονου, αναφέροντας πως έχουν απαγάγει το γιο χης 
και απαίτησε ως «λύτρα» το χρηματικό ποσό των 620.000ευ- 
ρώ, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο, απειλώντας πα
ράλληλα για τη ζωή του. Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρο- 
νος, ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο Διακοφτό Αχάίας, 
είχε αναχωρήσει για το Α γιο με το αυτοκίνητο του, το οποίο 
τελικά εντοπίστηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Ακολού
θησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες των δραστών με τη μητέ

ρα του απαχθέντος, ενώ 
η τελευταία επικοινωνία 
έγινε την 17-8-2012. Μέχρι 
σήμερα ο 26χρονος δεν έχει 
βρεθεί, ενώ δεν καταβλήθη- 
καν τελικά «λύτρα». Όπως y  
προέκυψε, οι δράστες, αφού δεν 
κατάφεραν να πάρουν χρήματα 
σχέδιαζαν να απαγάγουν την μητέ
ρα του 26χρονου. Εξεταζόμενοι ομο
λόγησαν τις πράξεις τους καταδεικνύ
οντας ως «αρχηγό» της οργάνωσης, 
τον 71χρονο, φίλο της οικογένειας του 
απαχθέντος. Ο απαχθείς δεν ανευρέθη. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΩΝ ΔΙΚΑΣ ΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Α. Ο καταζητούμενος δραπέτης των 
Δικαστικών Φυλακών Λάρισας Μι- 
χάλης Μακρυγιάννης συνελήφθη 
σε διαμέρισμα επί της οδού Μ. Μαυ- 
ρογένους 28 στο Περιστέρι Αττικής, 

κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. 
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων 
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και Αναζητήσεων Προσώπων/ 
Δ.Α.Α. καθώς και ομάδα της ΕΚΑΜ. Από τη Διεύθυνση Ασφά
λειας Αττικής πραγματοποιείται έρευνα προκειμένου να δια
πιστωθεί η τυχόν συμμετοχή του Μιχάλη Μακρυγιάννη σε 
αδικήματα, κατά το χρόνο που ήταν δραπέτης. Υπενθυμίζε
ται ότι αναζητείτο από τον Αύγουστο του 2012, όταν είχε πα
ραβιάσει 9ήμερη τακτική άδεια από τις Δικαστικές Φυλακές 
Λάρισας, όπου εξέτιε ποινή τέσσερις φορές ισόβιας κάθειρξης 
και επιπλέον κάθειρξης 25 ετών για σωρεία κακουργηματι- 
κών πράξεων, όπως ανθρωποκτονίες, οπλοφορία και οπλοχρη
σία, ένοπλες ληστείες, σύσταση και συμμορία, συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφί
ες, ναρκωτικά κ.α. αδικήματα. Κατά το παρελθόν είχε αποδρά- 
σει άλλες τέσσερις φορές.
Β. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν./ΔΑ.Α, ένας 
29χρονος Αλβανός, δραπέτης του Καταστήματος Κράτησης 
Λάρισας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή, διακίνηση και

εμπορία σημαντικών ποσο
τήτων ακατέργαστης κάννα
βης. Ειδικότερα, αστυνομικοί 
στο πλαίσιο αξιοποίησης στοι
χείων και πληροφοριών για 
εισαγωγή ηρωίνης και όπλων 
από την Αλβανία και μετά από συστηματικές έρευνες εντόπι
σαν τον 29χρονο, ενώ επιπλέον ανακάλυψαν οικία που χρησι
μοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών 
(καβάτζα). Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ακατέργα
στη κάνναβη βάρους 418.092 γρ., 2 πιστόλια διαμετρήματος με 
13 φυσίγγια, μία ξιφολόγχη, 1 σιγαστήρας πιστολιού, 3 χειρο
βομβίδες 1 πυροκροτητής χειροβομβίδας, 9 πυροκροτητές με 
καλώδιο, 500 φυσίγγια των 7,65 mm, 20 φυσίγγια των 45 mm, 
400 φυσίγγια για Kalashnikov, 1 ηλεκτρονικό πλαστικοποιητή 
για συσκευασίες ναρκωτικών , 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρί
βειας, 1 ζεύγος κλειδιών, το χρηματικό ποσό των 870 ευρώ, 3 
κινητά τηλέφωνα και 1 πλαστό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότη
τας Ομογενούς. Ο συλληφθείς αναζητείτο από το 2010, καθώς 
παραβίασε άδεια από τις Φυλακές Λάρισας, όπου εξέτιε ποινή 
κάθειρξης για εμπορία ναρκωτικών. Θεωρείται ότι είναι μέλος 
οργανωμένου κυκλώματος εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτι
κών Km όπλων στη χώρα μας Km στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται 
η συμμετοχή του Km σε άλλες συναφείς περιπτώσεις.

ΚΑΝΝΑΒΗ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (TIR) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Δ.Ν./Δ.Α.Α., εγκληματική οργάνω
ση εμπόρων ναρκωτικών. Η σπείρα διακινούσε με φορτηγά 
αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, μεγάλες ποσότητες κάννα
βης από την Αλβανία σε ευρωπαϊκές χώρες, μέσω της Ελλά

δας. Συνελήφθησαν στους Αγίους 
Θεοδώρους Κορινθίας Km στον Βό
λο, μετά από συντονισμένη επιχεί
ρηση αστυνομικών της Υ.Δ.Ν. Ατ-
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τικής και την συνδρομή αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. Βόλου και 
της Ο.Π.Κ.Ε Βόλου 6 μέλη της σπείρας, εκ των οποίων 4 αλ
λοδαποί αλβανικής καταγωγής, 3 άνδρες και μία γυναίκα ηλι
κίας 22, 25,30 και 18 ετών αντίστοιχα και 2ημεδαποί ηλικίας 
57 και 58 ετών. Οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκλη
ματική ομάδα που έκανε εισαγωγή στη χώρα μας από την Αλ
βανία, μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, τις οποίες στη συνέ
χεια διακινούσε με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών,

σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τις τελευταίες ημέρες είχαν 
παραλάβει φορτία κάνναβης από την Κόρινθο και τον Βόλο, 
με σκοπό να τα μεταφέρουν στην Ολλανδία. Τα μέλη της σπεί
ρας εντοπίσθηκαν κατά την παραλαβή του φορτίου κάνναβης 
και με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν. 
Κατασχέθηκαν συνολικά: ακατέργαστη κάνναβη 422.454 γρ., 
3 ΓΧΕ αυτοκίνητα, το χρηματικό ποσό των 2.900 ευρώ και 8 
κινητά τηλέφωνα.

ΤΟΥΣ «ΤΣΑΚΩΣΕ» Η ΥΑ.Β.Α.

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Α.ΒΑ. σπείρα αλλοδαπών που διέπραττε ληστείες σε οικίες στα Βόρεια 
Προάστια. Συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πεντέλη και 
στην Καλλιθέα 3 αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής ηλικίας 22, 24 και 30 ετών, μέλη της σπείρας.
Αναζητείται 31χρονος ομοεθνής ουνεργός τους. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 
ανωτέρω αλλοδαποί είχαν από τριμήνου συστήσει εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες σε βάρος ενοίκων οικιών στις πε
ριοχές της Πεντέλης, του Χαλανδρίου και των Βριλησσίων. Οι δράστες έμπαιναν στα σπίτια τις πρώτες πρωινές ώρες, παραβιά
ζοντας τις πόρτες εισόδου ή τα παράθυρα και με απειλή μαχαιριών ή πιστολιού απειλούσαν τους ενοίκους και αφαιρούσαν χρή
ματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα. Μέχρι στιγμής εξακριβώθηκε ότι έχουν διαπράξει 12 ληστείες 
και 2 διαρρήξεις σε κατοικίες. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή τους κοσμήματα, ρολόγια και διαρρηκτικά εργαλεία. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΙ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ»

Εξαρθρώθηκε ύστερα από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών/Δ.Α.Α, εγκλημα
τική οργάνωση που «πουλούσε προστασία» σε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνε
λήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 3 αρχηγικά μέλη της. Πρόκειται για 3 
ημεδαπούς ηλικίας 24,27 και 32 ετών και για 2 αλλοδαπούς (34χρονο Ιρανό και 37χρονο Αλβανό). Ανα- 
ζητούνται άλλα 3 άτομα. Η σπείρα δραστηριοποιείτο στις περιοχές Γλυφάδας Χαϊδαρίου, Καμινίών και 
Κορυδαλλού και εξανάγκαζε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, με απειλές, σε βάρος της ζωής τόσο 
των ιδίων όσο και των μελών των οικογενειών τους, να τους καταβάλουν ανά Ιδνθημερο χρηματικό ποσό που κυμαίνονταν από 
100 έως 150 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν μέχρι στιγμής 36 καταστήματα - επιχειρήσεις που εκβιάζονταν οι ιδιοκτήτες τους. Βρέθη
καν συνολικά και κατασχέθηκαν: 3 πιστόλια, 1 περίστροφο, 4 κυνηγετικές καραμπίνες, 3 κυνηγετικά δύταννα, 1 κυνηγετικό 
μονόκαννο, 2 φλόμπερ, 1 αεροβόλο, 50 φυσίγγια, γεμιστήρα με 50 φυσίγγια, μία κενή γεμιστήρα, 6 θήκες όπλων, 2 θήκες γεμι
στήρων, 8 τσαντάκια μέσης -  θήκες για πιστόλι, 3 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 3 πτυσσόμενες μεταλλικοί ράβδοι, μία συσκευή λέιζερ, 18 
συσκευές κινητών τηλεφώνων, 16 κάρτες sim, το χρηματικό ποσό των 1.905ευρώ, 6 επιταγές 4 αυτοκίνητα και 4 μοτοσικλέτες. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Έ να πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών 
πιστοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων εντοπίσθη
κε από αστυνομικούς του Τμήματος Συντονισμού της Διεύ
θυνσης Αλλοδαπών Αττικής σε οικία στην περιοχή της Νέας 
Σμύρνης. Συνελήφθησαν 3 Αιγύπτιοι, ηλικίας 30, 28 και 18 
ετών, ενώ αναζητείται ακόμα ένας ομοεθνής ουνεργός τους. 
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ανωτέρω 
σπείρα κατασκεύαζε ταξιδιωτικά έγγραφα και κάθε είδους πι
στοποιητικά και βεβαιώσεις ελληνικών και ξένων Αρχών με 
τα οποία προμήθευαν αλλοδαπούς έναντι χρηματικής αμοι
βής. Επίσης κατήρτιζαν πλαστά βιβλιάρια καταθέσεων δια
φόρων τραπεζών με εικονικά ποσά κατάθεσης με σκοπό την 
εξαπάτηση διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών. Σε έρευνα σε δύο 
διαμερίσματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 62 σφραγίδες δι
αφόρων ελληνικών και αλλοδαπών Αρχών, 45 μεταλλικές 
μήτρες εμβλημάτων διαφόρων χωρών που χρησιμοποιούνται

για την κατασκευή σφραγίδων,
32 διαβατήρια, 32 Δελτία Ταυ
τότητας, Πλήθος εγγράφων και 
πιστοποιητικών ελληνικών και 
ξένων Αρχών, πλήθος φωτογρα
φιών διαβατηρίου, 9 βιβλιάρια καταθέσεων, 3 πιστωτικές κάρ
τες, πλήθος μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για 
την κατάρτιση πλαστών εγγράφων, ένα εργαστήριο κατάρτι
σης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, αποτελούμενο από 2 
φορητούς Η/Υ, 2 σκάνερ, 3 εκτυπωτές, μία οθόνη Η/Υ, 1 εξω
τερικό σκληρό δίσκο, 2 φορητές συσκευές μνήμης, μία φορη
τή κάρτα μνήμης, μία ειδική συσκευή εκτύπωσης πλαστικών 
καρτών, 2 πολυμηχανήματα και 1 θερμοκολλητή, το χρηματι
κό ποσό των 17.000 ευρώ και 5 κινητά τηλέφωνα. Οι συλλη
φθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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επιτυχίες
του Σώματος

ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων ύπο
πτο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να το 
ελέγξουν ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίω
ξη και το όχημα ακινητοποιήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων κοντά στην Πλατεία Ιλίου. Οι 
επιβαίνοντες στο όχημα εξήλθαν αυτού και όταν κλήθηκαν να παραδοθούν έστρεψαν τα όπλα 
τους κατά των αστυνομικών οι οποίοι πυροβόλησαν για να τους ακινητοποιήσουν τραυματίζο
ντας τον ένα εξ αυτών. Οπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 33χρονο ημεδαπό δραπέτη των φυλα
κών Μαλανδρινου ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κατασχέθηκε το πιστόλι των 22 mm με 
το οποίο απείλησε τους αστυνομικούς. Διενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλ
ληψη και του δεύτερου δράστη.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, αστυνομι
κών της Υ.Α.Δ.Α. με την συνδρομή των Ο.Π.Κ.Ε Κολωνού και 
Αιγάλεω, πολυμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία ενεργούσε 
εκτεταμένη λαθρεμπορία καυσίμων. Συνελήφθησαν στον Ασπρό- 
πυργο, 8 ημεδαποί και 1 Πακιστανός, ηλικίας 24 έως 55 ετών, ενώ 
αναζητείται ένας 42χρονος ημεδαπός. Ειδικότερα, όπως προέκυ- 
ψε από την αστυνομική έρευνα οι ανωτέρω, από αρχές Ιουλίου 
2012 είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα η οποία ενεργού
σε εκτεταμένη λαθρεμπορία καυσίμων, με την παράνομη προ
μήθεια, αποθήκευση, μεταφορά και τελικά διάθεση πετρελαίου 
ναυτιλίας (marine) σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Τα μέλη του 
κυκλώματος προμηθεύονταν πετρέλαιο ναυτιλίας, το οποίο με
τέφεραν με ειδικά διασκευασμένο Ι.Χ. φορτη
γό τύπου ψυγείου, στο εσωτερικό του οποίου 
υπήρχε μεταλλική δεξαμενή μεταφοράς καυσί
μων χωρητικότητας 6.000 λίτρων, σε περίφρα
κτο χώρο που διέθεταν στην περιοχή Σιντριβά
νι Ασπροπύργου. Στη συνέχεια το αποθήκευαν 
σε επικαθήμενο βυτιοφόρο όχημα χωρητικό
τητας 30.000 λίτρων ή σε πλαστικές δεξαμενές

των 1.000 λίτρων και κατόπιν παραγγελιών το μεταφόρτω
ναν σε τρία διαφορετικά βυτιοφόρα οχήματα και το διέθεταν 
σε συγκεκριμένα πρατήρια υγρών καυσίμων σε διάφορες πε
ριοχές της Αττικής. Όπως προέκυψε από την αστυνομική 
έρευνα, καθημερινά διακινούντο 15.000 λίτρα πετρελαίου και 
εκτιμάται ότι από την τετράμηνη παράνομη αυτή δραστηριό
τητα οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημό
σιο ξεπερνούν το 1.440.000 ευρώ. Βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: 1 ειδικά διασκευασμένο για μεταφορά καυσίμων Ι.Χ.Φ. 
τύπου ψυγείου, 1 επικαθήμενο βυτιοφόρο, 1 Δ.Χ.Φ. βυτιοφό
ρο, 7 πλαστικές δεξαμενές και μία αναδυόμενη αντλία καυσί
μων. Στις εγκαταστάσεις προσήλθε κλιμάκιο αστυνομικών 

του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης 
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνο
μίας για φορολογικό και τελωνειακό έλεγ
χο, καθώς και κλιμάκιο του Τελωνείου Πει
ραιά για δειγματοληψία στις ανευρεθείσες 
ποσότητες καυσίμων. Οι συλληφθέντες με 
τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΥΡΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 
περιοχές των Διαβατών και της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας/ 
ΔΑΘ. με τη συνδρομή ανδρών της Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, της 
ΔΙ.ΑΣ. και της Ε.Κ.Α.Μ., εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργα
νώσεις, οι οποίες ενέχονται σε πλήθος διακεκριμένων περιπτώσε
ων κλοπών. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα και σχηματίσθη- 
καν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους, 
και σε άλλα 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 29χρονος «εγκέ
φαλος» της μίας οργάνωσης.
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε: 
Διαπιστώθηκε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, που αποτελεί- 
ται από 12 μέλη, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τον Απρίλιο 
του 2011, με διαρκή και δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπρα- 
ξη κλοπών κυρίως από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφαι- 
ρώντας ως επί το πλείστον χρηματοκιβώτια, υπό την καθοδήγη
ση του 29χρονου ημεδαπού. Ειδικότερα, προέκυψε άτι, από τον

Μάιο του 2011 έως τον Ια
νουάριο του 2012, τα μέλη 
της εγκληματικής ομάδας, ενερ
γώντας κάθε φορά με διαφο
ρετική σύνθεση, προέβησαν 
συνολικά σε 15 περιπτώσεις 
διαρρήξεων -  κλοπών, κα
θώς και σε 2 περιπτώσεις 
απόπειρας. Από την παρά
νομη δράση τους ιδιοποιή
θηκαν: 12 χρηματοκιβώτια 
τα οποία περιείχαν συνολι
κά το χρηματικό ποσό των 192.300 ευρώ, επιπλέον 230.500 
ευρώ, μία ράβδο χρυσού και 3 σβώλους χρυσού, 4 ηλεκτρο
νικούς εγκέφαλους αυτοκινήτων, 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μία 
φυσιγγιοθήκη με 12 κυνηγετικά φυσίγγια, ηλεκτρονικές συ
σκευές κ.ά. Σε βάρος των μελών της εγκληματικής ομάδας εκ-
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δόθηκαν εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελή- 
φθησαν 5 από αυτούς.
Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, που αποτελείται από 6 μέλη, 
3 εκ των οποίων συνελήφθησαν, προέβαινε κυρίως σε διαρρή
ξεις οικιών και κλοπών πινακίδων οχημάτων, με πεδίο δράσης 
που εκτείνεται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σερ
ρών, Ημαθίας και Κατερίνης. Ειδικότερα, τα μέλη της ομά
δας πραγματοποίησαν το τελευταίο τετράμηνο 28 κλοπές, και 
αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών, το χρηματι

κό ποσό των 3.000 
ευρώ περίπου και 
8 κρατικές πινακί
δες κυκλοφορίας διαφόρων οχημάτων. Βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: 1 τυφέκιο G 3,1 κυνηγετικό όπλο, 1 πιστόλι, 2 φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές πλήθος κοσμημάτων και 3 πινακί
δες κυκλοφορίας οχημάτων. Οι συλληφθέντες με τις σχηματι- 
σθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα.

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ >

Στις 22 Νοέμβρη, 62χρονος, εισήλθε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσσαλονίκης 
έχοντας στην κατοχή του ένα δοχείο που περιείχε εύφλεκτο υγρό και ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτο
βολίδων. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γραφείο της Αναπλ. Διευθύντριας της Υπηρεσίας, όπου 
προκειμένου να τακτοποιηθούν οικονομικές του υποθέσεις, έριξε ποσότητα του εύφλεκτου υγρού 
στο γραφείο τη ς απειλώντας να βάλλει φωτιά. Προσέτρεξαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες 
απέκλεισαν την περιοχή και εκκένωσαν το χώρο. Για τη διαχείριση του περιστατικού συγκροτήθηκε Διοίκηση Σκηνής και μετέ- 
βη Ομάδα Διαπραγματευτών καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.. Κατόπιν ολιγό
ωρων διαπραγματεύσεων, πραγματοποιήθηκε επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες κατάφεραν να τον ακινητοποιή- 
σουν και να τον συλλάβουν τον 62χρονο. Ο συλληφθείςμε την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
εισαγγελέα. Η διαχείριση του περιστατικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης περιστατικών έκτακτης 
ανάγκης και κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας με την κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ».

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: «ΞΥΛΩΝΑΝ» ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Εξιχνιάσθηκαν, ύστερα από οργανωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά της Ιδιοκτησίας/Δ.Α.Θ., διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, σχετικά με συστηματι
κή αποκόλληση μεταλλικών τμημάτων από μεταλλική γέφυρα κυριότητας ΟΣΕ, στο Άδεν- 
δρο Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με τη συνδρομή 
αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 3 ημεδαποί, ένας 36χρονος άντρας και δύο γυναίκες ηλικίας 36 
και 40 ετών αντίστοιχα, ενώ αναζητείται 47χρονος συνεργός τους σε βάρος των οποίων σχη
ματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι, 
προέβαιναν σε συστηματική αποκόλληση μεταλλικών τμημάτων από μεταλλική γέφυρα κυριότητας ΟΣΕ, στην περιοχή του 
Άδενδρου. Κατασχέθηκαν 3 ΙΧΕ αυτοκίνητα και 1 ΙΧΦ όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον 
τόπο διάπραξης κλοπών, καθώς και μία φιάλη οξυγόνου, 3 φιάλες προπανίου, 1 κομμάτι σίδερου, 2 λάστιχα οξυγονοκόλλησης 1 
διπλό συρματόσχοινο και 1 γαλλικό κλειδί. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μάντρα περισυλλογής μετάλλων όπου εργάζε
ται ο 47χρονος συνεργός τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικά κομμάτια της γέφυρας και 5 μπουλόνια στήριξης των σι
δηροδρομικών γραμμών. Επίσης, στην κατοχή της 36χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα χασίς. Οι συλληφθέντες 
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΝΑΣ ΑΠΙΘΑΝΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τ.Α. Ανάληψης, υπό
θεση απάτης σχετική με τη σύναψη επενδυτικών ασφαλι
στικών συμβολαίων και ασφαλιστήριων συμβολαίων, σε βά
ρος 13 ημεδαπών. Αναλυτικότερα συνελήφθη στην περιοχή 
κέντρου πόλης, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχεί
ρηση, 45χρονος ημεδαπός, ο οποίος προκειμένου να διαφύγει 
τη σύλληψη, δήλωσε ψευδώς στοιχεία ταυτότητας συγγενι
κού του προσώπου. Συγκεκριμένα, ο 45χρο- 
νος προσποιούμενος το Διευθυντή γνωστής 
ασφαλιστικής εταιρείας από τον Δεκέμβριο 
2011 -  τον Αύγουστο 2012, προχωρούσε στη 
σύναψη επενδυτικών ασφαλιστικών συμ

βολαίων, υποσχόμενος ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια και στη 
συνέχεια παρακρατούσε τα καταβαλλόμενα από τους πελά
τες του χρηματικά ποσά, χωρίς όμως να καταρτίζει και να πα- 
ραδίδει συμβόλαια ή παρέδιδε αντί των γνησίων συμβολαίων, 
πλαστά αντίγραφά τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις σύναψης 
ασφαλιστήριων συμβολαίων μικρότερης οικονομικής αξίας ο 
προαναφερόμενος πρότεινε επίσης ιδιαίτερα ελκυστικά ασφά

λιστρα για δυσανάλογα μεγάλα χρονικά δια
στήματα και είτε παρακρατούσε τα χρήματα 
που του καταβάλλονταν χωρίς να παραδίδει 
συμβόλαια, είτε παρέδιδε γνήσια συμβόλαια, 
τα οποία, εν αγνοία των πελατών του, ήταν
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επιτυχίες,
τον Σώματος

μικρότερα της συμφωνημένης διάρκειας και σε διαφορετική 
εταιρεία από την αρχικά συμφωνηθείσα, όπου είχε καταβάλλει 
μικρότερο τίμημα, έχοντας καρπωθεί με τον τρόπο αυτό την 
διαφορά που προέκυπτε. Σημειώνεται ότι, για να γίνει πιστευ
τός στα θύματά του, είχε καταρτίσει ως «δέλεαρ» ένα πλαστό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεγάλης χρηματικής αξίας, με στοι
χεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.

Υπογραμμίζεται ότι ο 45χρονος, κατά το παρελθόν είχε συλλη- 
φθεί, κατηγορηθεί και καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα. 
Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 11 απάτες καθώς και 4 απόπειρες 
απάτης. Το ύψος του συνολικού χρηματικού ποσού που απέ
σπασε από τα θύματά του ανέρχεται στις 83.267 ευρώ. Ο συλ- 
ληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
«ΜΟΛΟΤΟΦ» ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Συνελήφθησαν στο Βόλο, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της 
Α.Δ. Μαγνησίας, 3 ημεδαποί, ηλικίας22,26 και 21 ετών, γιακα- 
τοχή 2 αυτοσχέδιων εμπρηστικών -  εκρηκτικών βομβών και 
παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, σε έλεγ
χο που διενήργησαν οι αστυνομικοί σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, με 
το οποίο κινούνταν οι συλληφθέντες, κατασχέθηκαν: 2 αυτο
σχέδιες εμπρηστικές -  εκρηκτικές βόμβες «μολότοφ», οι οποί
ες βρέθηκαν κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, σε γυάλινα 
μπουκάλια που περιείχαν οινόπνευμα, πετρέλαιο και ύφασμα 
και 122 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, τα οποία βρέθηκαν στο 
χώρο των αποσκευών του οχήματος. Επιπλέον, στην κατο
χή του 26χρονου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε μία 
ολοπρόσωπη κουκούλα τύπου «full face», ενώ κατασχέθηκε 
και το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δράστες. Οι 
κατασχεθείσες αυτοσχέδιες εμπρηστικές -  εκρηκτικές βόμβες 
«μολότοφ» απεστάλησαν στην Υποδ/νση 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου 
Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Στο 
πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών στις 
οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: ένα πλαστικό δοχείο με 
εύφλεκτο υγρό (πετρέλαιο), 22 κενές γυ

άλινες φιάλες, 3 μαχαίρια πολε
μικού τύπου και 1 κυνηγετικό 
όπλο για το οποίο δεν είχε εκδο- y  ι
θεί η προβλεπόμενη από το νόμο 
άδεια κατοχής. Σε βάρος των τρι
ών συλληφθέντων σχηματίσθη- 
κε δικογραφία ενώ εξετάζεται η 
τυχόν συμμετοχή των συλληφθέ
ντων και σε άλλες παράνομες ενέρ
γειες. Δίνονται στη δημοσιότητα, 
ύστερα από διάταξη της Εισαγγε
λίας Πρωτοδικών Βόλου, τα στοι
χεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των 3 ατόμων που συνε
λήφθησαν: α) ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ Ζήνωνας του Νικολάου και 
της Ολυμπίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 10-03-1990 στο Βόλο,

β) ΚΑΛΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος του 
Δημητρίου και της Σοφίας, ο οποί
ος γεννήθηκε στις 12-04-1986 στη 
Λάρισα και γ ) ΔΟΔΟΛΙΑΣ Κων
σταντίνος του Βάιου και της Πα
ρασκευής, ο οποίος γεννήθηκε
στις 01-10-1991 στο Βόλο.

ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΣΤΗΣΑΝ..

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Α. Λάρισας, 
^  σε συνεργασία με το Α.Τ. Ελασσόνας, 

εγκληματική ομάδα, που δραστηριο
ποιούνταν στην προμήθεια και κυκλο

φορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Την εγκληματική ομάδα 
αποτελούσαν δυο ημεδαποί (47χρονος και 64χρονος), ενώ στο 
πλαίσιο των ερευνών προέκυψαν στοιχεία για εμπλοκή ακόμα 
δυο ημεδαπών (74χρονος και 43χρονος) σε άλλα αδικήματα. Συ-
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Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. της Α.Δ. Μαγνησίας, 2 ημεδαποί, ηλικί
ας 24 και 18 ετών για διακίνηση κάνναβης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, η 
οποία περιλαμβάνει κι έναν ακόμη σύνεργό τους, Αλβανό. Ειδικότερα, μετά από κατάλλη
λη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τ.Δ.Ν. Βόλου, οι αστυνομικοί εντόπισαν 

σε ερημικό σημείο αγροτικής περιοχής της Μαγνησίας, έναν ταξιδιωτικό σάκο, ο οποίος ήταν επιμελώς κρυμμένος σε συστάδα δέ
ντρων και περιείχε 11 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 11.351 γρ. Οι αστυνομικοί έθεσαν το σημείο υπό δια
κριτική επιτήρηση και το απόγευμα της ίδιας μέρας οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, πλησίασαν τον επιτη
ρούμενο χώρο. Ο 24χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε τον ταξιδιωτικό σάκο με την κάνναβη, ενώ 
ο 18χρονος που τον ανέμενε σε κοντινή απόσταση, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα με τη μοτοσικλέ
τα και διέφυγε,. Συνελήφθη αργότερα έξω από το σπίτι του. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες κατείχαν 
από κοινού την κάνναβη με σύνεργό τους, τον Αλβανό και την προόριζαν για περαιτέρω διάθεση στην περιοχή της Μαγνησίας. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.



νελήφθησαν ο 74χρονος και ο 47χρονος, ενώ στο πλαίσιο των 
ερευνών εξιχνιάσθηκαν 12 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών οι
κιών στη Λάρισα, στις οποίες εμπλέκεται ο 47χρονος. Η διερεύ- 
νηση της υπόθεσης ξεκίνησε με τη σύλληψη του 47χρονου, το 
απόγευμα της 16ης Νοέμβρη, γιατί την ίδια ημέρα μαζί με τον 
64χρονο σύνεργό του, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης, προέ- 
βησαν σε αγορά προϊόντος από κατάστημα στην ευρύτερη πε
ριοχή της Ελασσόνας, χρησιμοποιώντας πλαστό χαρτονόμισμα 
των 50 ευρώ. Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, προέ- 
κυψε ότι οι δυο τους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, που 
δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια και την κυκλοφορία πα- 
ραχαραγμένων νομισμάτων. Στο πλαίσιο των ερευνών, διενερ- 
γήθηκαν από τους αστυνομικούς νομότυπες έρευνες στην οικία 
του 47χρονου, στο κατάστημα που διατηρεί, στο Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητό του και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της συζύγου του καθώς 
και στην οικία του 74χρονου, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν: το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.120 ευρώ, 28 
πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, από τα οποία τα 8 ήταν 
επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό βιβλίου και τα υπόλοιπα 20 
στο αυτοκίνητο της συζύγου του, 126 ταινίες δεσμίδων χαρτο
νομισμάτων τραπεζών, 5 τραπεζικές κάρτες, 10 μπλοκ επιτα
γών, 3 σφραγίδες με επωνυμίες επαγγελματιών, 33 πινακίδες 
κυκλοφορίας, μία αυτοσχέδια, χάρτινη πινακίδα κυκλοφορίας 
που χρησιμοποιούνταν για να καλύπτεται η πραγματική πινα

κίδα του οχήματος, με το οποίο γινόταν οι παράνομες δραστηρι
ότητες, ένα γιλέκο εργασίας, στις τσέπες του οποίου ο 47χρονος 
έφερε διαρρηκτικά εργαλεία, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, 
σακούλα που χρησιμοποιούσε ο 47χρονος, ως γάντι, για την κά
λυψη των αποτυπωμάτων και πανί για το σβήσιμο των αποτυ
πωμάτων, 3 άδειες κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, για δύο 
από τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή, 66 κλειδιά από πόρτες οικιών, 
12 κλειδιά οχημάτων, 3 ομφαλοί κλειδαριάς, 18 πακέτα λαθραί
ων τσιγάρων, 26 κροτίδες, 2 βεγγαλικά, καλώδιο χαλκού 16,60 
μέτρων, 2 τιμολόγια, τα οποία αφορούν την πώληση χαλκού 
από το 47χρονο σε εταιρεία, 18 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημά
των και 7 φυσίγγια φωτοβολίδων, 3 σπρέι πιπεριού, μία καρα- 
μπίνα, την οποία ο 74χρονος κατείχε παράνομα και 1 ξιφίδιο, 1 
γκλοπ, 2 σουγιάδες και 3 κινητά τηλέφωνα. Επίσης, κατασχέ
θηκαν άλλα δύο αυτοκίνητα, για τα οποία διερευνάται το νόμι
μο της κατοχής τους. Σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη 
οπλοκατοχή σε βάρος του 43χρονου, γιατί σε νομότυπη έρευ
να που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε 
μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης.
Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάσθηκαν 12 περιπτώσεις δι- 
αρρήξεων-κλοπών οικιών που έλαβαν χώρα στη Λάρισα κατά 
το τελευταίο εξάμηνο, και στις οποίες εμπλέκεται ο 47χρονος 
συλληφθείς. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΑΝΝΑΒΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Συνελήφθη στον Άγιο Γεώργιο Καλπακίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Ιωαννίνων, 
δίχρονος ομογενής, για εισαγωγή στη χώρα μας και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης. 
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, μετά απο αξιοποίηση πληροφορίας για άτομο που εισάγει μεγάλες ποσο- s  
τητες ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία και τις διακινεί περαιτέρω σε άλλους μικροεμπόρους 
και χρήστες ναρκωτικών ουσιών, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο επί της Εθνικής Οδού Κακα- ^  
βιάς -  Ιωαννίνων (στον Άγιο Γεώργιο), όπου κινούνταν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Σε έρευνα που πραγματο- ^  
ποιήθηκε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στο πορτ -μπαγκάζ, 184 
δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 192.005 γρ. Στην κατοχή του δίχρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν και 
κατάσχεσαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το όχημα, με το οποίο μετέφερε την κάνναβη.

ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ «ΚΑΒΑΤΖΑ»

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ...

Συνελήφθη στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. της Α.Δ. Λάρισας, ένας 49χρονος ιερέας, ο 
οποίος κατείχε παράνομα εκκλησιαστική εικόνα, η οποία σύμφωνα με εκτίμηση της Εφορίας Βυ
ζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας, υπάγεται στο νόμο περί προστασίας αρχαιοτήτων. Ο συλληφθείς, 
με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Συνελήφθησαν στο Ριάχοβο Ιωαννίνων από αστυνομικούς του 
Τ.Δ.Ν. Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 21 ετών, με τις 
κατηγορίες της εισαγωγής στη χώρα μας και εμπορίας μεγάλης 
ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Οι συλλήψεις πραγματοποιή
θηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών 
του Τ.Δ.Ν. Ιαχιννίνων με τη συνδρομή αστυνομι
κών των Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας και Β' Δελβινακίου και 
της Ο.Π.Κ.Ε. Ειδικότερα, στο Ριάχοβο Ιωαννίνων, 
οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν

ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με γερμανικές πινακίδες, με οδηγό τον 
25χρονο, στο οποίο βρέθηκαν 128 δέματα κάνναβης, συνολικού 
βάρους 138.715 γρ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθη
κε ότι άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 21χρονος, 
προπορεύονταν του οχήματος του 25χρονου, προκειμένου να 

καθορίζει το ακολουθητέο δρομολόγιο και να επι
τηρεί παράλληλα τη διαδρομή για την αποφυγή 
αστυνομικών ελέγχων, ενώ τα ναρκωτικά προορί
ζονταν για την Αθήνα. Στη συνέχεια των ερευνών
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εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών 
ουσιών (καβάτζα) στις Πηγές Γκρούτσας στην Ιερομνήμη Ιω- 
αννίνων, από όπου οι δύο δράστες είχαν παραλάβει τα ναρκω
τικά. Εκεί, βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε θάμνους και χόρτα,

άλλα 160 δέματα με κάνναβη, βάρους 263.435 γρ. Στο πλαίσιο 
διερεύνησης της υπόθεσης, εξακριβώθηκε επιπρόσθετα ότι το 
αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά, είναι καταχω- 
ρημένο από τις γερμανικές Αρχές ως κλεμμένο.

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ f  '

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας με τη I ' 
συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην πα- '  
ράνομη διακίνηση μεταναστών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 
οι διακινητές (ένας 63χρονος ημεδαπός και ένας 25χρονος Αφγανός) μετέφεραν τους δύο μη νό
μιμους μετανάστες (Ιρακινοί) με τα τρία ανήλικα παιδιά τους από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα 
με δύο αυτοκίνητα. Στη συνέχεια τους παρέδωσαν το ένα αυτοκίνητο και τους προμήθευσαν με 
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεθοδεύοντας την προώθησή τους στο 
εξωτερικό, μέσω του Λιμένα Ηγουμενίτσας. Για τις «υπηρεσίες» αυτές, το κύκλωμα θα ελάμβα- 
νε από τους λαθρομετανάστες ως αμοιβή, 15.000 ευρώ, με την άφιξή τους στην Ιταλία. Οι συλλη- 
φθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΡΙΦΙΦΙ ΣΕ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑ

* Εξαρθρώθηκε, ύστερα από πολύμηνες έρευνες της ΥΑ. Σερρών, εξαμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία 
επί πεντάμηνο τουλάχιστον, διέπραττε διαρρήξεις σε χρυσοχοεία και κοσμηματοπωλεία και με πεδίο δράσης που 

εκτείνεται στους Νομούς Σερρών, Θεσσαλονίκης και Φωκίδας. Συνελήφθησαν 4 Αλβανοί 27 έως 35 ετών, ενώ 
αναζητούνται επιπλέον 2 ομοεθνείς συνεργοί τους ηλικίας 28 και 37 ετών σε βάρος των οποίων εκ- 
κρεμούν εντάλματα σύλληψης για παρόμοια αδικήματα. Η συγκρότηση της εγκληματικής οργά
νωσης έγινε το Νοέμβρη του 2011, με σκοπό τη διάρρηξη χρυσοχοείων με την μέθοδο του ριφιφί 
και αφαίρεσε χρυσαφικά συνολικής αξίας 196.000 ευρώ. Επίσης, προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας, 
δρούσαν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμέ
να αφού πραγματοποιούσαν διάρρηξη σε γειτονικό των χρυσοχοείων κατάστημα, διάνοιγαν τρύπα 
στην μεσοτοιχία, εισέρχονταν στο χρυσοχοείο και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα χρυσαφικά. Οι συλ- 
ληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

k Συνελήφθη στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλύμνου, μία 
δίχρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παράνομη κατοχή αρχαί

ων αντικειμένων, κυνηγετικού όπλου και κροτίδων. Ειδικότε
ρα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας πραγματο
ποιήθηκε έρευνα με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού στο 
σπίτι της δίχρονης, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 4 πήλι

νοι αμφορείς Βυζαντινής περιόδου, 27 κροτίδες και 1 κυνηγετικό 
όπλο χωρίς άδεια κατοχής. Τα αρχαία αντικείμενα επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο, ο οποίος αποφάνθηκε ότι 

εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστι
κής κληρονομιάς». Η συλληφθείσα με τη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ...

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της 
διακίνησης και της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, εξιχνι
άστηκαν από το Τ.Δ.Ν. Ρόδου δύο υποθέσεις μεταφοράς ναρ
κωτικών ουσιών στο νησί, από τις οποίες η μια αφορούσε με
γάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Για τις υποθέσεις 
αυτές έχουν συλληφθεί συνολικά 4 άτομα, από τα οποία μία

37χρονη ημεδαπή, μία 25χρονη ομογενής από την Αλβανία 
και δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 29 ετών, κατηγορούμενοι για 
κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επι
πλέον, στη μία υπόθεση διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες 
(25,24 και 29 ετών) ενεργούσαν κατ’ εντολή 33χρονου Αλβα
νού, ο οποίος αναζητείται, ενώ ταυτόχρονα διώκεται με ένταλ-
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μα σύλληψης, κατηγορούμενος για συμμέτοχη σε κύκλωμα 
διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Αύ
γουστο στην Ρόδο.
Στην πρώτη περίπτωση, στο λιμένα της Ρόδου, κατά την δι
άρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε αποσκευή που με
τέφερε η 25χρονη, μετά την αποβίβασή της από πλοίο της 
γραμμής Πειραιάς-Ρόδος, βρέθηκε ακατέργαστη κάνναβη 
συνολικού βάρους 10.980 γρ. Άμεσα οργανώθηκε αστυνομι
κή επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης των ναρκωτικών, κα
τά την οποία ορίστηκε ραντεβού σε κεντρικό ξενοδοχείο στην 
πόλη της Ρόδου, όπου προσήλθαν οι δύο ημεδαποί άνδρες για 
την παραλαβή της κάνναβης και συνελήφθησαν.
Στην δεύτερη περίπτωση, στο λιμάνι της Ρόδου, εντοπίστη

κε η 37χρονη κατά την απο
βίβαση της από πλοίο της 
γραμμής Πειραιάς-Ρόδος να 
μεταφέρει, μέσα σε γυναι
κεία τσάντα, δυο συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες 
και συγκεκριμένα: ποσότητα ηρωίνης βάρους 65,5 γρ. και κο
καΐνης βάρους 14 γρ. Από την διερεύνηση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι, η 37χρονη μετέφερε τα ναρκωτικά 
με σκοπό την διάθεση τους σε τοξικομανείς, κατ’ εντολή 26χρο- 
νου Αλβανού που βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή της χώρας, 
κατηγορούμενος για ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες με τη σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμό
διο εισαγγελέα.

Λ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τ.Α. Λευκάδας ομάδα διακινητών, αποτελούμενη από έναν 55χρονο ημεδαπό και δύο υπη
κόους Συρίας ηλικίας 30 και 33 ετών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τ Α  Λευκάδας, εντοπίστηκε από 
τους αστυνομικούς στην περιοχή της Βόνιτσας φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 55χρονος ημεδαπός, μετα- 
φέροντας συνολικά 79 αλλοδαπούς διαφόρων υπηκοοτήτων, με πιθανότερο τελικό προορισμό την Ιταλία. Παράλ
ληλα σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε το προπορευόμενο όχημα με το οποίο κινούνταν οι δύο Σύριοι, οι οποίοι λειτουρ
γούσαν ως «προπομποί», προκειμένου να ειδοποιούν για αστυνομικά μπλόκα στην περιοχή. Κατασχέθηκε το 
χρηματικό ποσό των 1.125 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα, το φορτηγό και το επιβατικό αυτοκίνητο. Όπως προέ- 
κυψε από την αστυνομική έρευνα οι 79 μετανάστες είχαν καταβάλλει σε σύνεργό των συλληφθέντων διακινη- 
τών, στην Αθήνα, το χρηματικό ποσό από 2.000 έως 3.000 ευρώ ο καθένας για την μεταφορά τους. Οι συλλη
φθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Vi _

* Ολοκληρώθηκε ευρεία αστυνομική 
επιχείρηση για την εξάρθρωση 2 πο

λυμελών εγκληματικών οργανώσεων, 
που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέ
σεις καλλιέργειας και εμπορίας ναρ

κωτικών (κάνναβης), διακίνησης όπλων 
και ζωοκλοπών. Στην επιχείρηση, που 

πραγματοποιήθηκε στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και 
Ρέθυμνου, συμμετείχε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από δι
άφορες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, ενώ συνέδραμε και 
κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Στο πλαί
σιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν 16 μέλη των 
εγκληματικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και 3 αστυ
νομικοί. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν, περιλαμβάνουν 
συνολικά 67 άτομα (52 ημεδαπούς και 15 αλλοδαπούς), τα 
οποία είτε συμμετείχαν στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, 
είτε συνεργάζονταν με αυτές σε διάφορες παράνομες δραστη
ριότητες και δοσοληψίες. Πιο συγκεκριμένα, την 1η Εγκλη
ματική Οργάνωση συγκροτούσαν 15 μέλη, 8 από τα οποία 
αποτελούσαν τα βασικά «στελέχη» της και οι υπόλοιποι 7 εί
χαν περιφερειακό ή έμμεσο ρόλο στην πα
ράνομη δράση της.
Την 2η Εγκληματική Οργάνωση συγκρο
τούσαν 19 μέλη, 12 από τα οποία αποτελού
σαν τα βασικά «στελέχη» της και οι υπόλοι

ποι 7 είχαν περιφερειακό ή έμμεσο ρόλο. Τα υπόλοιπα άτομα, 
που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες ως κατηγορούμενοι για 
διάφορα αδικήματα, εμπλέκονται κυρίως σε δοσοληψίες με τις 
εγκληματικές οργανώσεις, σχετικά με αγορά και διακίνηση ναρ
κωτικών, όπλων, φυσιγγιών και ζώων. Από τους 3 αστυνομι
κούς που συνελήφθησαν, οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή 
στις εγκληματικές οργανώσεις, ως απλοί συνεργοί και η παρά
νομη δράση τους - διασύνδεση με τις εγκληματικές οργανώσεις 
προσδιορίζεται στην παροχή πληροφοριών για διενεργούμε- 
νες αστυνομικές επιχειρήσεις. Επίσης, στην κατοχή του πρώ
του βρέθηκε ένα πιστόλι κρότου και 289 φυσίγγια, ενώ στην 
κατοχή του δεύτερου βρέθηκαν 525 βεγγαλικά και 118 φυσίγ
για, ενώ κατηγορείται και για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο 
τρίτος αστυνομικός εμπλέκεται σε υπόθεση απόπειρας αγορα
πωλησίας πολεμικού όπλου kalashnikov και παράνομη κατοχή 
147 φυσιγγίων. Με απόφαση του Αρχηγείου, οι τρεις εμπλεκό
μενοι αστυνομικοί, τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα και παράλ
ληλα διατάχθηκε σε βάρος τους Ε.Δ.Ε. Σημειώνεται ότι για την 
εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων προηγήθηκαν πο
λύμηνες συστηματικές αστυνομικές έρευνες, στο πλαίσιο των 

οποίων προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για 
τις παράνομες δραστηριότητες τους. Οι δυο 
εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποι
ούνταν τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρό
νια. Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι
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Q επιτυχίες
^  τον Σώματος

όχι συνεργάζονταν σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκτιμάται άτι 
από τις παράνομες δραστηριότητες τους έχουν αποκομίσει εκα
τοντάδες χιλιάδες ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλ
λων: διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν τις 2 
εγκληματικές οργανώσεις, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρ
χική τους σχέση, διακριβώθηκαν οι μεταξύ τους συνεργασίες και 
διασυνδέσεις, εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης (modus operandi), 
εξατομικεύτηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε ο βαθμός συμμετο
χής των μελών καθώς και η εμπλοκή των συνεργών τους στις 
υποθέσεις που διερευνήθηκαν. Από την μέχρι τώρα αστυνομική 
έρευνα, έχει προκύψει η εμπλοκή των εγκληματικών οργανώσε

ων σε πλήθος υποθέσεων καλλιέργειας και διακίνησης ναρκω
τικών (κάνναβης), εμπορίας όπλων, φυσιγγίων και ζωοκλοπών. 
Συνολικά από τις αστυνομικές έρευνες, που πραγματοποιήθη
καν σε οικίες των εμπλεκομένων και σε άλλους χώρους, σε περι
οχές των Νομών Ρέθυμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 3 οχήματα, 688 φυσίγγια διαφόρων διαμε
τρημάτων, 525 βεγγαλικά, το χρηματικό ποσό των 19.200 ευ
ρώ, 1 κυνηγετικό όπλο, 1 πιστόλι κρότου, 2 ζυγαριές ακρίβειας 
κ.λπ. που σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Οι συλ- 
ληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ

Συνελήφθησαν, στο Δημοτικό Δι
αμέρισμα Αγίων Δέκα του Δήμου 
Γόρτυνας, 8 ημεδαποί ηλικίας από 
22 έως και 65 ετών, για παράβα
ση του Ν. περί αρχαιοτήτων, κατο
χή ναρκωτικών ουσιών και για πα

ράνομη οπλοκατοχή, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, ύστερα από 
κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τ.Α.Ε. 
Μεσσαράς, ότι άγνωστα άτομα έχουν στην κατοχή τους αρχαία 
αντικείμενα, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση, από αστυ
νομικούς της Ο.Ε.Α. Κρήτης, του Α.Τ. Μοιρών, της Ομάδας 
ΔΙΑΣ. Μεσσαράς, των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου, κατά την

οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες 
σε οικίες, ποιμνιοστάσια και οχήμα
τα, των ανωτέρω συλληφθέντων, πα
ρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 ηθμός Ελληνιστικής περιόδου, 1 
αρχαίο κιονόκρανο Βυζαντινής περιόδου, μία πήλινη βάση φιά
λης Υστεροβυζαντινής περιόδου, 18 αρχαία νομίσματα Υστερο
βυζαντινής, Ενετικής περιόδου και 5ου αιώνα π.Χ., 1 πολεμικό 
τυφέκιο, 54 φυσίγγια, διαφόρων διαμετρημάτων καθώς και άλ
λα εξαρτήματα και είδη οπλισμού, μία μεταλλική σπάθα, 2 κυνη
γετικές καραμπίνες, μία ξιφολόγχη, 1 πιστόλι κρότου, 7 κροτίδες 
και ακατέργαστη κάνναβη 48,5 γραμμαρίων.

Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ

Συνελήφθη στον Πύργο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τ.Α. Κορίνθου, 
ένας 34χρονος Αλβανός, ο οποίος μαζί με ακόμα ένα άτομο, το οποίο αναζητείται, 
παρασκεύαζαν αλκοολούχο ποτό σε παράνομο αποστακτήριο. Ειδικότερα, μετά από 
συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε 
οικία, όπου βρήκαν ένα αυτοσχέδιο αποστακτήριο, το οποίο όπως προέκυ- 
ψε, στερούταν των προβλεπόμενων από το Νόμο αδειών. Στο πλαίσιο της

αστυνομικής έρευνας και της επιχείρησης κατασχέθηκαν: 6 δεξαμενές χωρητικότητας 250 λίτρων η κά
θε μία, 37 δοχεία, χωρητικότητας από 1,5 έως 5 λίτρων, που περιείχαν συνολικά 167,5 λίτρα αλκοολού- 
χου ποτού, 1 καυστήρας με λέβητα και 1 εξάρτημα απόσταξης -  φιλτραρίσματος. Ο συλληφθείς με τη 
σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΖΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ Κ ΑΙ... ΣΥΛΛΗΨΗ

Συνελήφθη στη Νέας Αρτάκη, από 
αστυνομικούς του Α.Τ. Νέας Αρτάκης, 

με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Α. 
β*. Χαλκίδας, ένας 22χρονος ημε

δαπός, κατηγορούμενος για 
y  απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 

βάρος αστυνομικού και δια
κεκριμένες περιπτώσεις κλο

πών. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών -  διαρ
ρήξεων σε καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας και 
2 κλοπές δικύκλων. Ειδικότερα, στις 01:30'τα ξημερώματα της 

28/10/2012, καταγγέλθηκε κλοπή στο 
Κέντρο Άμεσης Δράσης της Α.Δ. Ευβοί- 

I ας, από τον ιδιοκτήτη καταστήματος γε
νικού εμπορίου που βρίσκεται στην 1η 
χ/θ της Ε.Ο. Νέας Αρτάκης -  Χαλκίδας.
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Στο σημείο κατέφθασε άμεσα αστυνομικός του Α.Τ. Νέ
ας Αρτάκης, ο οποίος διαπίστωσε την παραβίαση του κα
ταστήματος και εντόπισε τον 22χρονο δράστη να εξέρχε
ται από αυτό κρατώντας δύο ταξιδιωτικούς σάκους, που 
περιείχαν ηλεκτρικά είδη, αξίας 1.000 περίπου ευρώ, τα 
οποία είχε μόλις αφαιρέσει από το κατάστημα. Ο αστυνομι
κός επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, πλην όμως 
αυτός τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κα
τά την οποία ο δράστης κατελήφθη από τον αστυνομικό. 
Στην προσπάθεια του ο αστυνομικός να τον δεσμεύσει, ο 
22χρονος πρόβαλε αντίσταση με σκοπό να ματαιώσει την 
σύλληψή του. Έπειτα από συμπλοκή, ο δράστης δεν δί
στασε να αποσπάσει το πιστόλι του αστυνομικού και να 
πυροβολήσει σε βάρος του δύο φορές με ανθρωποκτόνο 
πρόθεση. Τελικά η μία από τις δύο βολίδες έπληξε τον δρά
στη, ο οποίος αυτοτραυματίσθηκε ελαφρά στον δεξί του 
μηρό και συνελήφθη, ενώ στο σημείο είχαν στο μεταξύ 
προστρέξει για να συνδράμουν αστυνομικοί του Τ.Α. Χαλ
κίδας. Ο 22χρονος μετά την σύλληψή του μεταφέρθηκε

στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθη
καν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, στο ανωτέρω Νοσοκομείο 
διεκομίσθη και ο αστυνομικός που τον συνέλαβε με τραύ
ματα στα χέρια από την πάλη που προηγήθηκε. Μετά από 
έρευνα εντοπίστηκε πλησίον του καταστήματος μία δίκυ- 
κλη μοτοσικλέτα, με την οποία όπως προέκυψε ο 22χρο- 
νος μετέβη στο κατάστημα και για την οποία είχε δηλω
θεί η κλοπή της την 24-10-2012 στο Α.Τ. Νέας Αρτάκης. 
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης το 
τελευταίο 20ήμερο είχε διαπράξει συνολικά στις περιοχές 
της Χαλκίδας, Νέας Αρτάκης και Ψαχνών 18 κλοπές - δι
αρρήξεις σε διάφορα καταστήματα και 2 κλοπές τροχοφό
ρων (μοτοσικλέτα και μοτοποδήλατο). Η λεία που αποκό
μισε ο 22χρονος από την παράνομη δράση του, ήταν της 
τάξης των 3.405 ευρώ, 4 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογι
στές, μία σταθερή μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μία 
φωτογραφική μηχανή, συλλεκτικά γραμματόσημα, είδη 
καπνού και τροφίμων και άλλα μικροαντικείμενα που η 
αξία τους ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ.

Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, αστυνομικοί 
της ΒΌ.Π.Κ.Ε., σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τ Α  
Φλώρινας και του Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής σε χρονικό διά
στημα δύο περίπου μηνών κατάφεραν ισχυρά πλήγματα σε 
οργανωμένα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης ναρκω
τικών ουσιών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα:
-Την 19-09-2012 συνελήφθη 25χρονος Αλβανός, έπειτα

από αστυνομική επιχείρηση και έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, κα
θώς βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στη ρεζέρβα αυτού, δέκα 
(10) νάιλον δέματα που περιείχαν κάνναβη συνολικού μι
κτού βάρους 4.730 γραμμαρίων.
-Την 25-09-2012 μετά από συντονισμένη αστυνομική επι

χείρηση, συνελήφθη 29χρονος Αλβανός ο οποίος εισήλθε 
στη χώρα μας από την Αλβανία οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνη
το, στη δεξαμενή υγραερίου του οποίου βρέθηκαν επιμελώς 
κρυμμένα τέσσερα (4) νάιλον δέματα τα οποία περιείχαν κο
καΐνη συνολικού μικτού βάρους 2.849 γραμμαρίων.

-Την 23-10-2012 συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί, 
ηλικίας 24, 29 και 37 ετών, καθώς μετά από αξιο
ποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε αστυνομικός \  
έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν. Ο 
ένας εξ αυτών, προσπαθώντας να αποφύγει τον

έλεγχο τράπηκε σε φυγή, πλην όμως συνελήφθη άμεσα και 
σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε βρέθηκαν έξι (06) 
συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βά
ρους 462 γραμμαρίων.

W

-Την 28-11-2012 συνελήφθη 30χρονος Αλβανός, διότι με
τά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και σχολαστι
κή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ψυ
γείο) που οδηγούσε, βρέθηκαν επιμελώς τοποθετημένες σε 
ειδικές κρύπτες ογδόντα μία (81) συσκευασίες που περιείχαν 
κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 87.343 γραμμαρίων.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ S
Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η  ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟ Υ ΤΗ Σ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΤΗ Σ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ

Ο Υ παρχηγός τη ς  Ο μοσπονδιακής Α στυνομίας τη ς  Γ ερμανίας κ. Jurgen Schubert ολοκλήρωσε (1-11-2012) την τριήμερη επίσημη επί
σκεψη του στη χώρα μας. Τον Υπαρχηγό ιη ς  Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας συνόδευαν ο Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Matthias 
Schaef και ο Αξιωματικός Σύνδεσμος κ. Wolfgang Hohler -  Brockmann.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής συναντήθηκε (31-10-2012) με τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Αδαμάντιο Σταματάκη. 
Κατά την συνάντηση επιβεβαιώ
θηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνερ
γασίας των Αστυνομιών των δύο 
χωρών και συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος, όπως η αντιμετώπιση του ορ
γανωμένου εγκλήματος και της πα
ράνομης μετανάστευσης.
Οι δύο Υπαρχηγοί εξέτασαν ακό
μα την προοπτική διεύρυνσης της 
συνεργασίας των δυο Αστυνομιών 
στον τομέα ανταλλαγής εμπειριών 
και τεχνογνωσίας, σε διάφορους το
μείς αστυνομικής δραστηριότητας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟ ΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ .Ε.Σ.

Π τυχία  απονεμήθηκαν (2.11.2012) 
στους πενήντα τρεις αποφοίτησαν από 
το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ., σε Αττική και Βέροια.
Ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος Αδαμάντιος Σταματάκης απένει- 
με τα πτυχία στους τριάντα ένα (31) 
Αξιωματικούς, που αποφοίτησαν από 
τη Σχολή, που λειτουργεί στους Θρα- 
κομακεδόνες Αττικής.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας, Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κι- 
ούλος. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
επίσης ο Προϊστάμενος του Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Παναγιώτης
Φλήρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Τάξης/ΑΕΑ, Υποστράτηγος Ανδρέας Κορδολαίμης, ο Προϊστάμενος στράτηγος Ιωάννης Καλαμαράς, 
του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Δημήτριος Μπαλής και ο Προ- Επιπλέον, στην τελετή παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Αστυνομι-
ϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπο- κής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Στέφανος Κοζυράκης ο Διευθυντής

της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κοντέλας αστυνομικό 
προσωπικό και καθηγητές των Σχολών.
Στη Βέροια Ημαθίας στην αντίστοιχη τελετή τα 
πτυχία στους είκοσι δύο (22) Αξιωματικούς απέ- 
νειμε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο
ρείου Ελλάδας Αντιστράτηγος Δημήτριος Πα- 
παδόπουλος, μαζί με το Διοικητή της Σχολής 
Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Χατζηβασιλει- 
άδη. Παραβρέθηκαν επίσης ο Συνταγματάρχης 
Στέργιος Βασιλόπουλος, ως εκπρόσωπος του Δι
οικητή του Β’ Σώματος Στρατού, ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας Αστυνο
μικός Διευθυντής Νικόλαος Μπαντουβάκης κα
θώς και τοπικοί παράγοντες.
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ΤΕΛΕΤΗ  ΟΡΚΩΜ ΟΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τελετή ορκω μοσίας τω ν Δ οκίμω ν Α στυφυλάκων, πραγματοποιήθηκε (09- 
11-2012) στην έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή, παρουσία του 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, Ταξιάρχου κ. Αθανάσιου 
Σύρρου και του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνομικού Διευθυντή 
κ. Σωτήριου Καραπέτσα.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτη
νής, Αρχιμανδρίτης κ.κ. Κωνστάντιος.
Παραβρέθηκαν ακόμα, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών, τοπικών Αρχών και Φορέων, διδακτικά και εκπαιδευτικά προσωπικό του Τμήμα
τος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής γονείς και συγγενείς των νέων Αστυφυλάκων, καθώς και πλήθος κόσμου.
Αντίστοιχη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός παρουσία του Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή της Γ Α Δ.Π . Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξιάρχου κ. Γεωργίου Σαλαμάγκα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟ ΤΉ Σ ΕΥΡΩ Π ΑΪΚΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ

Ο λοκληρώθηκε Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College 
- CEPOL) με θέμα: «Δίκτυα που ασχολούνται με τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον επα
ναπατρισμό παράνομων μεταναστών», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 23 - 
25 Οκτωβρίου, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελ
λάδος στη Βέροια. Στο σεμινάριο συμμετείχαν (32) Ανώτεροι Αξιωματικοί - Στελέχη Αστυνομιών

και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία,
Γαλλία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπα
νία, Κύπρο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Μαυροβούνιο, 
τη Π.Γ.Δ.Μ. (F.Y.R.O.M.) καθώς επίσης και (5) Στελέχη και 
εμπειρογνώμονες από Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης (Ε.AS.O., FRONTEX, EUROPOL). Την έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος.
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση τα πιστοποιητικά σπουδών δόθηκαν από τον Διευθυντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Υποστράτηγο Κοζυράκη Στέφανο.

ΕΝΑΡΞΗ 16ης ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΥΤΙΚΗ Σ ΣΕ ΙΡ Α Σ 
ΤΗ Σ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘ Ν ΙΚΗ Σ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ -  ΤΕΛΕΤΉ  ΑΓΙΑΣΜ ΟΥ

Σ τις  17-09-2012 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας η τελετή αγιασμού με 
την ευκαιρία της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής σειράς Στην εν λόγω τελετή χοροστάτησε ο 
προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης κ.Νεκτάριος Κιούλος. Παρέστησαν επίσης:
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Σχολής Μετ/σης & Επιμόρφωσης Ελ
ληνικής Αστυνομίας και ο Υποδιοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΟΙΜ ΑΝΤΙΚΗ ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η  ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΥ ΤΗ Σ 
ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΑ Σ ΘΡΗΣΚ ΕΥΤΙΚΟ Υ ΣΤΗ  Γ.Α.Δ. Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το χρ ονικό  διάστημα από 22-26 Οκτωβρίου 2012, ο Προϊστάμενος 
της Υπηρεσίας Θρησκευτικού Αρχιμανδρίτης κ.κ. Νεκτάριος Κιού
λος πραγματοποίησε ποιμαντική επίσκεψη στη Γενική Αστυνομική 
Δ/νση Θεσσαλονίκης.
Την Τρίτη 23-10-2012, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
πραγματοποιήθηκε αγιασμός παρουσία του Γενικού Αστυνομικού 
Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστρατήγου κ. Τρύφωνα Κούκιου, του Δ/ 
ντή Αστυνομίας Ταξιάρχου κ. Θωμά Αρναούτη, του Υποδ/ντή ΓΑΔΘ 
Αστυν. Δ/ντή κ. Γεωργίου Θάνογλου, καθώς και του προσωπικού των 
συστεγαζόμενων Υπηρεσιών.

ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η  ΤΟΥ Π ΡΕΣΒΗ  ΤΗ Σ Ν ΙΓΗ ΡΙΑ Σ , ΣΤΗ  Γ.Α.Δ. Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ τις  13 Ν οεμβρίου, ο Π ρέσβης τη ς  Ν ιγη ρ ία ς στην Ελλάδα κ. AYODEJIL. AYODELE, επι- 
σκέφτηκε τη Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλο
νίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο. Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία να αναπτυχθεί στε
νότερη συνεργασία. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης 
προσέφερε στον κ. Πρέσβη αναμνηστικό του Σώματος.
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗ Σ 
Κ Α Ι Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΝΔΙΑ

Τ ην 30-10-2012, επισκέφθηκε τον 
Υπουργο' Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, αντιπρο
σωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ, αποτελού- 
μενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καρα- 
πατάκη, τον Α' Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελ
ληνικού Τμήματος ΔΕΑ κ. Νικόλαο Μα- 
ρούντα και τον Β' Αντιπρόεδρο κ. Βλάσιο 
Βαλατσό. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε 
τον κ. Υπουργό για τη δράση της Ένωσης 
και την προσφορά του Επαγγελματικού 
Ταμείου (ΤΕΑΕΤΔΕΑ) . Στη συνάντηση 
που διεξήχθη σε φιλικό κλίμα ο κ. Υπουρ
γός ενημερώθηκε για την πρόσφατη επι
τυχία του Εθνικού Τμήματος στο Παγκόσμιο Συνέδριο στο Ισραήλ, 
που οδήγησε στην επανεκλογή του κ. Γεωργίου Κατσαρόπουλου στη 
θέση του Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα ΙΡΑ και του κ. Κυριάκου 
Κάρκαλη στη θέση του μέλους της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνι

κών Υποθέσεων, την υπερψήφιση όλων 
των προτάσεων του Ελληνικού Τμή
ματος, ως εισήχθησαν, τους χειρισμούς 
μας στο θέμα της ονομασίας της ΙΡΑ 
FYROM, την ανάληψη της διοργάνω
σης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών 
Αστυνομικών στο Ηράκλειο Κρήτης τη 
συγκρότηση Διεθνούς Ομάδας δρομέων 
για τη συμμετοχή στον Κλασσικό Μα
ραθώνιο Αθηνών, την απονομή της ύψι- 
στης διάκρισης ΙΡΑ μετά από πρόταση 
της ΤΔ Αθηνών -  Αττικής στα θύματα 
του τραγικού γεγονότος στου Ρέντη, και 
τις ενέργειες για την ένταξη της Αλβα
νικής Αστυνομίας στην οικογένεια της 

ΙΡΑ. Σε αυτό το τελευταίο μάλιστα, υπεσχέθη να παράσχει τη βοήθειά 
του. Στο περιθώριο της συνάντησης αυτής η αντιπροσωπεία συνα
ντήθηκε και με τον Προϊστάμενο ΚΟΑΔ Υποστράτηγο κ. Ιωάννη Κα- 
λαμάρα και τον Διευθυντή της ΔΑΠ Ταξίαρχο κ. Φώτιο Νικητάκη, 
όπου και τους ενημέρωσε εν συντομία για τη δραστηριότητά μας.

ΕΓΚΑ ΙΝ ΙΑ  Μ ΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Το νέο ο ίκημ α  του Αστυνομικού Τμήμα
τος Θέρμου, στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας 
εγκαινίασε (23 Νοεμβρίου) ο Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας Υποστράτηγος κ. Ιωάννης ΣΙΑ- 
ΜΟΣ, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυ
ντή Ακαρνανίας Αστυνομικού Διευθυντή 
κ. Δημητρίου ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ ενώ στη 
τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Σε- 
βασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν 
ο Αντιπερκρερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ 
Αντωνόπουλος Βασίλειος ο Δήμαρχος Θέρ
μου κ. Πορφύρης Θεόδωρος, ο Δήμαρχος Αγρί
νιου κ. Μοσχολιός Παύλος ο Αστυνομικός Δι
ευθυντής Αιτωλίας Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Αποστολοπουλος Ανδρέας ο Αναπληρωτές 
Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Ακαρνανίας και Αιτωλίας Αστυνομικοί Διευ
θυντές Τσολκας Φώτιος και Πιστιολης Νικό
λαός εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας Απόστρατοι 
Αξιωματικοί, Πρόεδροι των Τοπικών Κοι
νοτήτων, πολίτες της περιοχής καθώς και 
το αστυνομικό προσωπικό του Αστυνομι
κού Τμήματος Θέρμου.
Μετά την τελετή εγκαινίων ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας Υποστράτηγος κ. ΣΙΑ- 
ΜΟΣ Ιωάννης παρέθεσε μικρή δεξίωση 
στο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος 
Το νέο A T. Θέρμου εδρεύει στο Θέρμο, σε 

ανακαινισμένο ισόγειο κτίριο με υπόγειο, συ
νολικού εμβαδού 300 τ.μ. και διαθέτει, εκτός 
από τα γραφεία και τους λοιπούς χώρους κοι
τώ νες κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση και ψύξη, 
έξοδο κινδύνου καθώς και είσοδο και χώρους 
υγιεινής για Αμε.Α. Στο νέο Αστυνομικό Τμή
μα λειτουργεί εκθεσιακός χώρος στον όποιο 
εκτίθενται αντικείμενα, στολές και βιβλία που 
αντικατοπτρίζουν κομμάτια της Ιστορίας του 
Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου τα τελευταία 
ογδόντα χρόνια περίπου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΔΙΚΗΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» 2012

Ο λοκληρώθηκε με επ ιτυ χ ία  το σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε από τις 6 - 9 Σεπτεμβρίου 
2012 στο χώρο της έκθεσης «Μεγάρων Γη», από το τμήμα Τροχαίας Μεγάρων, την Εθελοντική Ομάδα Με
γάρων «Κούρος» και την Λέσχη Μοτοσικλετ ιστών Μεγάρων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής ασφά
λειας «Πάνος Μυλωνάς».
Τα μέλη του Ι.Ο.ΑΣ. και οι εθελοντές των ανωτέρω φορέων, δίδαξαν επί τετραήμερο στους επισκέπτες του 

περιπτέρου, κυρίως σε νεαρά παιδιά, την έννοια της οδικής ασφάλειας, την οδηγική συμπεριφορά, αλλά και 
την επιτακτική ανάγκη της χρήσης της Ζώνης Ασφαλείας.
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Η εκπαίδευση διάρκειας πε'νχε ημερώ ν, πραγματοποιήθηκε στις Σχολές Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια με τη συμμετοχή 
σαράντα έξι (46) και τριάντα ένα (31) αστυνομικών αντίστοιχα, που υπηρετούν σε Γενικές 
Αστυνομικά; Διευθύνσεις της Χώρας.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διήμερη μετεκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων Αστυνομι
κών της Γειτονιάς που υλοποιήθηκε σε τρεις εκπαιδευτικές σειρά; με τη συμμετοχή συ
νολικά 84 αστυνομικών.
Σκοπός των παραπάνω εκπαιδεύσεων -  μετεκπαιδεύσεων είναι η κατάρτιση των νέων 
αστυνομικών που θα στελεχώσουν το θεσμό του «Αστυνομικού της γειτονιάς» και η επι
μόρφωση των ήδη υπηρετούντων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότη- 
τα και η ανταπόκρισή τους στο πλαίσιο των καθηκόντων του ς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑ ΣΙΚΗ Σ ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΥΣΗ Σ 77 ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗ Σ ΓΕΙΤΟ Ν ΙΑΣ»

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗ Σ ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Έ γ ιν ε  παράδοση -  παραλαβή (ετεροχρονισμένα), λόγω αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
από τον απερχόμενο μετά από 27 συναπτά έτη στην Δ.Α.Ε., Υποστρά
τηγο Σπυρίδωνα Παπασπύρου (νυν Αναπληρωτή Γ.Α.Δ.Α.), στον Υπο
στράτηγο Αθανάσιο Ματσίκα. Σε σεμνή τελετή τιμήθηκαν:
- Ο διατελέσας διοικητής της ΥΜΕΤ, Υποστράτηγος ε.α. Αριστείδης 
Σωτηριάδης
- Ο Υποστράτηγος Στέφανος Κοζυράκης (νυν Ακαδημιάρχης), που 
υπηρέτησε για χρόνια στη ΔΑΕ και ως διοικητής της ΥΑΤ
- Ο Υποστράτηγος Χρήστος Κονταρίδης που υπηρέτησε για χρόνια 

στην ΔΑΕ και τώρα είναι διοικητής της ΔΙΜΕΔΑ.

ΤΕΛ ΕΤΗ  ΟΡΚΩΜ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Η τελετή ορκω μοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων πραγματοποιή
θηκε (05-11-2012) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ενώπιον του 
Προϊστάμενου του Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγου Παναγιώτη Φλήρη.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμαν
δρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος ενώ ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρ- 
χος Γεώργιος Σταύρακας ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.
Παρέστησαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Στέφανος 
Κοζυράκης ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, καθηγητές της Σχολής και πλή
θος κόσμου.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Για ιδια ίτερα διακεκριμένη και εξαίρετη πράξη απονεμήθηκε το μετάλλιο «Αστυ
νομικός Σταυρός» στον Αστυφύλακα Ζαφείρη Ζαφειριού, από τον Γενικό Αστυνο
μικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο Ιωάννη Δικόπουλο, διότι με κίνδυνο της 
ζωής του έπεσε στο Θερμαϊκό και διέσωσε αλλοδαπό υπήκοο Γεωργίας από βέβαιο

πνιγμό.
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Αγώνες Σκοποβολής Ε.Δ. και Σ.Α.

Δ
ιεξήχθησαν στην Αθήνα, στο Εθνικό Σκοπευτήριο 
Βύρωνα και στο Σκοπευτήριο της Πανελλήνιας Σκο
πευτικής Εταιρείας στη Μαλακάσα Αττικής, από 6-9 
Νοεμβρίου, οι αγώνες Σκοποβολής ε'τους 2012.

Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. 
και την συνδρομή της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Σκοποβο
λής, του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής

Ακτοφυλακής.
Την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν: ο
Α/Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστο
λής, η Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως Αρχηγός ομάδας, ο Αρχ/ 
κας ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος ως προπονητής και οι: Α/Α' ΑΣΒΕ
ΣΤΑΣ Αθανάσιος, Α/Β' ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, Υ/ 
Β' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία, Ανθ/μος ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κων/νος, Ανθ/ 
μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, Αρχ/κας ΔΑΒΙΛΛΑΣ Γεώργι
ος, Υπαρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να, Ειδ. Φρ. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρη- 
γόριος ως αθλητές - αθλήτριες.

ΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+.J0 ΑΝΔΡΩΝ: 1η θέση Ελληνική 
Αστυνομία.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ 
ΑΝΔΡΩΝ (10 8"- 6”): 1η θέση Ε.Φ. ΜΟΦΟΡΗΣ 
Γρηγόριος, 2η θέση Α/Α' ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος, 5η 

θέση Αρχ/κας ΔΑΒΙΛΛΑΣ Γεώργιος, 6η θέση Ανθ/μος ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κων/νος.
(ΙΜΛΔΙΚΙ1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (10” - 8”- 6” 1η θέση Ελληνική Αστυνομία.
ΤΥΦΕΚΙΟ 0.22 ΠΡΗΝΗΔΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, 3η Υπαρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.
ΊΎΦΕΚΗ) 0.22 3ΧΟ1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, 3η Υπαρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΠΣΤ()ΛΙ Sport 30+30 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 2η Α/Β' ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, 4η Υ/Β’ ΒΙΔΑΚΗ Μαρία. 
ΛΤΟΜΙΚΙ1 ΚΑΤΑ ΤΑΞΙ 1 ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10” - 8”- 6”): 2η Α/Β'ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, 3η Α/

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ:
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥ
ΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+30 ΑΝΔΡΩΝ: 1η θέση Ε.Φ. ΜΟ
ΦΟΡΗΣ Γρηγόριος, 2η θέση Α/Α' ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθα
νάσιος, 3η θέση Αρχ/κας ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος, 7η 
θέση Ανθ/μος ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ Κων/νος. 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥ-

Α'ΝΤΟΥΛΑΚΗ Μαρία, 6η Υ/Β' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜ. .ΑΓΩΝ. ΑΝΔΡΩΝ: 1. Ελληνική Αστυνομία, 2. Πολεμική Αεροπορία, 3. Λιμενικό Σώμα, 4. Στρατός Ξηράς. 
ΚΑΤΑΤΑΞΙ I ΟΜ. .ΑΓΩΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1. Ελληνική Αστυνομία, 2. Λιμενικό Σώμα, 3. Πολεμική Αεροπορία, 4. Στρατός Ξηράς. 
Στην τελετή λήξης παρέστησαν, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Στέφανος ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ, ο Δι
οικητής της Σ.Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ και ο Αστυνομικός Δ/ντής κ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ Γεώργιος, Υποδιοικη
τής της Σ.Α.Ε.Α..

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πολεμικού Τυφεκίου (300μ.)

Στους Πανελλήνιους αγώνες πολεμικού τυφεκίου 300μ. που πραγματο
ποιήθηκαν στις 6 και 7 Οκτωβρίου στην Κόρινθο, η ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας κατέκτησε την πρώτη ομαδική θέση στο αγώνισμα 

3x20 και τη δεύτερη ομαδική στο αγώνισμα πρηνηδόν με τους σκοπευτές: Υ/
Β' Παπατζίκη Παντελή, Υ/Β' Κωνσταντίνου Κυριάκο και Υ/Β' Βασιλείου Νι
κόλαο. Μάλιστα ο Υ/Β' Παπατζίκης Παντελής κατέκτησε και τη δεύτερη ατο
μική νίκη στο αγώνισμα 3x20.
Αναλυτικά η βαθμολογία στο ομαδικό:
Τυφέκιο 300μ. 3X20:1η θέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (1292 βαθμού, 2η 
θέση ΣΟΑ-ΑΣΟΕΕ (1262 βαθμοί), 3η θέση ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΣ (1085 βαθ
μού.
Τυφέκιο 300μ. πρηνηδόν: 1η θέση ΣΟΑ - ΑΣΟΕΕ (1566 βαθμοί), 2η θέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (1488 βαθμού, 3η θέση ΠΑ- 
ΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΣ (1313 βαθμού, 4η θέση Σ.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ (1065 βαθμού, 5η θέση Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ (789 βαθμού.
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Αγώνες Στίβου Ε.Δ. και Σ.Α.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Στάδιο 
του Αίγιου (16/9/2012) οι αγώνες Στίβου. Την διοργά
νωση και διεξαγωγή των αγώνων είχε αναλάβει η Τε
χνική Επιτροπή Στίβου της Γραμματείας του Α.Σ.Α.Ε.Δ., με τη 

συνδρομή του Δήμου Αιγιαλείας και της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βορεί
ου Πελοποννήσου.
Την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν: η
Υ/Α' Μπίρη Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής, ο Υ/Β' Ανδριό- 
πουλος Παναγιώτης οος αρχηγός ομάδος, ο Αρχ/κας Βαξεβάνης 
Χρήστος ως προπονητής ομάδος και οι: Υ/Β' Ζαρμακούπης Αθα
νάσιος, Υ/Β' Χρήστου Αθανάσιος, Ανθ/μος Δριτσάκος Δημήτρι- 
ος, Υπαρχ/κας Βάσσος Χρήστος, Υπαρχ/κας 'Ηλτσιος Γεώργι
ος, Υπαρχ/κας Χατζόπουλος Αθανάσιος, Υπαρχ/κας Ευαγγέλου 
Μάριος, Υπαρχ/κας Μερούσης Χριστόφορος, Αστ/κας Καζιμίρο- 
βα Ξένια, Αστ/κας Μωυσίδου Χρυσή, Αστ/κας Πεϊβάνης Θεόδω
ρος, Αστ/κας Ντιμερής Φώτιος, Αστ/κας Νεοφώτιστου Χαραλα
μπία, Αστ/κας Παγουνάδης Χαράλαμπος, Αστ/κας Μπουκάλης 
Χρήστος, Ειδ. Φρουρός Κομοτόγλου Μάγδα, Ειδ. Φρουρός Δό- 
ντα Ελένη, Ειδ. Φρουρός Ξυδάς Ελευθέριος, Ειδ. Φρουρός Φερ- 
ρά Ανδριάννα, Ειδ. Φρουρός Μπαλαγιάννης Κωνσταντίνος, Ειδ. 
Φρουρός Μπούκας Ιωάννης, Ειδ. Φρουρός Κουρούπης Ιωάννης 
ως αθλητές - αθλήτριες.
Ομαδική κατάταξη ανδρών: 1η Ελληνική Αστυνομία (113 βαθ
μούς), 2η Στρατός Ξηράς (71 βαθμούς), 3η Πυροσβεστικό Σώμα 
(45 βαθμούς).
Ομαδική κατάταξη γυναπτών: 1η Ελληνική Αστυνομία ( 59 
βαθμούς), 2η Λιμενικό Σώμα (47 βαθμούς), 3η Πυροσβεστικό 
Σώμα (17 βαθμούς).
Αποτελέσματα ατομικών αγωνισμάτων:
Τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία ανδρών, κατέκτησαν: 
Υπαρχ/κας ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος (Ακοντισμός).
Τα αργυρά μετάλλια στην κατηγορία ανδρών, κατέκτησαν: 
Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (Μήκος), Αστ/κας 
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Χρήστος (100μ.), Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χρι
στόφορος (δ.ΟΟΟμ.), Αστ/κας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος 
(400μ.).
Τα χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία ανδρών, κατέκτησαν:
Υπαρχ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος (Μήκος), Υ/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥ- 
ΠΗΣ Αθανάσιος (100μ.), Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανάσιος

(400μ.), Αστ/κας ΠΕΪΒΑΝΗΣ Θεόδωρος (Ακοντισμός).
Τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία γυναικών, κατέκτησαν:
Ειδ. Φρ. ΦΕΡΡΑ Ανδριάννα (100μ.), Αστ/κας ΜΩΥΣΙΔΟΥ Χρυ
σή (Σφαιροβολία).
Τα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία γυναικών, κατάκτησαν:
Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία (Μήκος), Υπαρχ/κας 
ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια (800μ.).
Τα χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία γυναπτών, κατέκτησαν:
Ειδ.Φρ. ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ Μάγδα (Σφαιροβολία).
Αποτελέσματα ομαδικών αγωνισμάτων:
Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 4x100 ανδρών κατέκτησαν 
οι: Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Υπαρχ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, Υ/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ.
Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 4x400 ανδρών κατέκτησαν 
οι: Αστ/κας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ειδ. Φρ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ, Ειδ. 
Φρ. ΜΠΟΥΚΑΣ, Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ.
Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 4x100 γυναπτών κατέκτησαν 
οι: Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ, Αστ/κας ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ, Αστ/κας 
ΔΟΝΤΑ, Ειδ. Φρ. ΦΕΡΡΑ.
Λοιπές επιδόσεις αθλητών-αθλητριών: Ανθ/μος ΧΡΗΣΤΟΥ 
Αθανάσιος (4η θέση στη Σφαιροβολία), Ειδ.Φρ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Κων/νος (5η θέση στα 1.500μ.), Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ 
Χριστόφορος (6η θέση στα δ.ΟΟΟμ.), Ειδ.Φρ. ΔΟΝΤΑ Ελένη 
(6η θέση στα 800μ.), Ειδ.Φρ. ΞΥΔΑΣ Ελευθέριος (9η θέση στα 
1.500μ.).
Τους αγώνες παρακολούθησε ως εκπρόσωπος του Σώματος ο 
Αστυνομικός Διευθυντής ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, 
Δ/ντής της Αστυν. Υποδ/νσης Αίγιου.

Βαλκανικοί Αγώνες Βετεράνων Αθλητών Στίβου

Διεξήχθη στη Σμύρνη από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2012 το 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου.

Με την Εθνική μας ομάδα αγωνίστηκαν και οι Αστ/κες 
Κουκουτέγος Αντώνιος (Τ.Δ.Λ. Γεωργιανών) και Κουφός Αντώνι
ος (Τ.Σ.Φ. Τυχερού), οι οποίοι βοήθησαν την Εθνική μας ομάδα να 
καταταγεί πρώτη στην λίστα των μεταλλίων, καθώς για πρώτη φο
ρά στα 21 χρόνια του θεσμού φιλοξενούμενη ομάδα καταφέρνει κά
τι παρόμοιο.
Οι θέσεις που κατέκτησαν: Κουκουτέγος Αντώνιος 1ος στον Ημι- 
μαραθώνιο (21.100μ.), Κουφός Αντώνιος 3ος στα 400 μέτρα με 
εμπόδια.
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[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Αντισφαίρισης

"Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος διοργάνω- 
σε το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης στο 
\ουτράκι Κορινθίας στις εγκαταστάσεις του ομίλου 

αντισφαίρισης Ποσειδώνα Λουτρακιού από τις 31/08/2012 έως 
02/09/2012.
Στο εν λόγω Πρωτάθλημα συμμετείχαν οι παρακάτω αστυνομι
κοί -  αθλητές: Υ/Β' Σιαφλάς Βασίλειος, Υ/Β' Παπαθανάσης Κων
σταντίνος, Ανθ/μος Μπακαλός Δημήτριος, Ανθ/μος Μπακάλης 
Θεόδωρος, Αρχ/κας Παπαναστασίου Γεώργιος, Αρχ/κας Κογιός 
Βασίλειος, Αρχ/κας Βαλόκης Ιωάννης, Υπαρχ/κας Κούρτης Αθα
νάσιος, Υπαρχ/κας Μπούκας Στυλιανός, Υπαρχ/κας Κογιάτσος Νι
κόλαος, Αστ/κας Κλάγκος Στυλιανός, Αστ/κας Μιχαλέας Λάζαρος, 
Αστ/κας Σαμοίλής Κωνσταντίνος, Ανθ/μος ε.α Μήτσου Λάζαρος. 
Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Αρχ/κας Παπαναστασίου 
Γεώργιος, προπονητής της ομάδας αντισφαίρισης της Αθλητικής 
Ένωσης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Υ/Β' Σιαφλά Βασίλειο. 
Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ανθ/μος ε.α Μήτσου Λάζαρος.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα έξοδα διαμονής, 
διατροφής και μετακίνησης επιβάρυναν 
τους ίδιους τους αθλητές αποδεικνύοντας 
περίτρανα την αγάπη τους για το άθλημα 
αυτό. Από την διεξαγωγή του 6ου Πανελλή
νιου Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης αλλά 
και των προηγούμενων αναμετρήσεων θα 
συγκροτηθεί, ύστερα από βαθμολογία, αντι
προσωπευτική ομάδα για να εκπροσωπήσει 
την Αθλητική Ένωση στα επόμενα Πανευ
ρωπαϊκά Πρωταθλήματα αστυνομικών κα

θώς και σε άλλους αγώνες που θα διεξαχθούν ανά την Ελλάδα.
Οι αγώνες αντισφαίρισης πάντως δεν επηρέασαν την άσκηση κα
θηκόντων των αθλητών αστυνομικών διότι έγιναν σε ημέρες και 
ώρες που οι συμμετέχοντες δεν είχαν υπηρεσία.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
στους Ταξίαρχο (ε.α) Ιωάννη Καραπανάγο και Υ/Α' (ε.α) Γεώργιο 
Ντζούφρα, οι οποίοι καίτοι αποστρατευθέντες συνεχίζουν να κα
ταβάλλουν τα μέγιστα δυνατά προκειμένου ο αστυνομικός αθλη

τισμός να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 
Επίσης ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δι
οικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν τον 
αθλητικό σύλλογο Ποσειδώνα Λουτρακι
ού για την παραχώρηση των γηπεδικών 
τους εγκαταστάσεων και τον κ. Μίλτο Πα- 
παδημητρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό 
του Δήμου Λουτρακιού και έφορο του ομί
λου Ποσειδώνα Λουτρακιού, για την πολύ
τιμη στήριξη και ανιδιοτελή του προσφορά 
στην Ένωση.

Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α.

Διεξήχθησαν στις 20 και 21 Οκτωβρίου στο Στάδιο Ειρή
νης και Φιλίας στον Πειραιά οι αγώνες Επιτραπέζιας Αντι
σφαίρισης έτους 2012. Η διοργάνωση των αγώνων ανα

τέθηκε στο Γεν. Επιτελείο Αεροπορίας, υπό την εποπτεία του 
ΑΣΑΕ.Δ. και τη συνδρομή της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπον
δίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν: Υ/Α' 
ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής - ομάδας, Αρχ/κας ΔΑ- 
ΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος ως προπονητής και οι: Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης, Υπαρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής, 
Αστ/κας ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, Αστ/κας ΔΑΣΚΑ- 
ΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, 
Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γε
ώργιος, Ειδ. Φρ. ΖΕΒΛΑΣ Πανα
γιώτης, Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ 
Δημήτριος ως αθλητές.
Αποτελέσματα Αγώνων στο απλό 
ανδρών: Υπαρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βαρδής (θέση 5-8), Ειδ.
Φρ. ΖΕΒΛΑΣ Παναγιώτης (θέση 
9-15), Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δη- 
μήτριος (θέση 9-15), Ειδ. Φρ. ΚΥ-

ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (θέση 9-15), Αστ/κας ΔΑΣΚΑΛΑ- 
ΚΗΣ Κωνσταντίνος θέση (16-30), Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Αθανάσιος θέση (16-30), Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέ
λης (θέση 16-30).
Αποτελέσματα Αγώνων στο διπλό ανδρών: Αστ/κας ΠΑΠΑΘΑ- 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος και Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτρι- 
ος (2η θέση), Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και Ειδ. 
Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (θέση 5-8), Ανθ/μος ΖΑΦΕΙ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης και Υπαρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Βαρδής (θέση 9-15).
Η ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση Στρατός Ξηρός, 2η 
θέση Λιμενικό Σώμα, 3η θέση Ελληνική Αστυνομία, 4η θέση Πο

λεμικό Ναυτικό, 5η θέση Πολεμι
κή Αεροπορία.
Στους αγώνες, στην τελετή λή
ξης και στις απονομές παρευρέ- 
θηκαν ο Αστυν. Δ/ντής ΚΩΣΤΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος, ως εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Αστυνομίας και ο 
Αστυν. Δ/ντής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Νικόλαος της Αστυνομικής 
Δ/νσης Πειραιά.

Α/Α [ 6 6  ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2012



Αγώνες Υδατοσφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Γέρακα ολοκληρώθηκε στις 
15 Σεπτεμβρίου το Πανελλή

νιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης του 
2012. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν 
ως εξής: η προκριματική φάση από 10- 
13 Σεπτεμβρίου, οι ημιτελικοί αγώ
νες στις 14-9-212 και οι τελικοί αγώνες 
στις 15-9-2012.
Την οργάνωση των αγώνων είχε ανα- 
λάβει η Τεχνική Επιτροπή Υδατοσφαί
ρισης της Γραμματείας του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων 
Δυνάμεων, με τη συνδρομή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλά
δος (ΚΟ.Ε.). Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές του Στρατού Ξη- 
ράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.
Την ομάδα Υδατοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελού
σαν οι: Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής, Υ/Α' ΓΟΥ- 
ΝΕΛΑΣ Ιωάννης ως αρχηγός ομάδας, Αρχ/κας ΜΠΕΡΔΕΣ Θεόδωρος 
ως προπονητής και οι: Υ/Β' ΣΧΙΖΑΣ Αναστάσιος, Αρχ/κας ΔΑΒΙΛ-

ΛΑΣ Βασίλειος, Αρχ/κας ΛΟΥΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αστ/κας 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γεώργιος-Διονύ- 
σιος, Αστ/κας ΝΤΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, Αστ/κας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάργυρος, Αστ/κας ΑΓΓΟΣ Ιορ
δάνης, Αστ/κας ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 
Βενιαμίν, Αστ/καςΜΑΛΑΘΟΥ- 
ΝΗΣ Γεώργιος-Στέφανος, Αστ/ 
κας ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ Αλέξανδρος, 
Αστ/κας ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος, Αστ/κας ΤΑΣΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αντώνιος, Ειδ. Φρ. ΚΑΛΟΥ- 

ΖΑΚΗΣ Γεώργιος, Ειδ. Φρ. ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ ως 
αθλητές.
Η ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση Λιμενικό Σώμα, 2η 
θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 3η θέση Στρατός Ξηράς, 4η θέση 
Ελληνική Αστυνομία, 5η θέση Πολεμική Αεροπορία.
Στους τελικούς αγώνες και στις απονομές παρευρέθη ως εκ
πρόσωπος του Σώματος ο Αστυν. Υποδιευθυντής ΚΟΚΟΡΟ- 
ΣΚΟΣ Κων/νος, διοικητής του Α.Τ. Χαλανδρίου.

4ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8x8 της Α.Ε.Α.Ε..

Στις 2/10/2012 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 4ο Πρωτάθλημα 8x8. Στη δι
οργάνωση συμμετείχαν συνολικά 48 ομάδες από όλη την Αττική.

Στον τελικό του κυπέλλου, θεσμός στον οποίο συμμετείχαν οι ομάδες που είχαν
αποκλειστεί από τη συνέχεια του πρω
ταθλήματος, αναμετρήθηκε η ομάδα 
του Α.Τ. Παγκρατίου με την ομάδα της 
Υπο/νσης Τροχαίας Αθηνών. Η ομάδα 
του Παγκρατίου επικράτησε με σκορ 
με 4-1 κατακτώντας το κύπελλο.
Στο μικρό τελικό του πρωταθλή
ματος η ομάδα του Α.Τ. Βουλιαγ
μένης αντιμετώπισε την ομάδα 
του Τμ. Τουριστικής Αστυνομί
ας Ν/Α Αττικής. Σε έναν αγώνα 

μέσα σε πολύ καλό κλίμα η ομά
δα του Τμ. Τουριστικής Αστυνομίας Ν/Α Αττικής επικράτησε δίκαια με 5-4, κα
τακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στο μεγάλο τελικό η ομάδα του Α.Τ. Συντάγμα
τος αντιμετώπισε την ομάδα της Δ.Α.Α./Τ.Ε.Λ. Η ομάδα του Α.Τ. Συντάγματος, σε 
ένα αμφίρροπο παιχνίδι πήρε τη νίκη με 4-2.

0 Αστυφύλακας Αφεντούλης Νικόλαος, ο οποίος
υπηρετεί στη Δ.Α.Ε. Αττικής -  Υ.ΜΕ.Τ. και ανήκει στην Εθνι
κή Ομάδα Κωπηλασίας, έλαβε για το έτος 2012 τις εξής διακρί
σεις:
►Ασημένιο Μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών αν- 
δρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, που διεξήχθη στη 
Φιλλιπούπολη της Βουλγαρίας από 14 -19  Αυγούστου 2012. 
►6η θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρω
τάθλημα κάτω των 23 ετών, που διεξήχθη στο Τρακάι της Λι
θουανίας από 12 -1 5  Ιουλίου 2012.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ϊ
Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π Λ και αποφάσεις ίου Αρχηγού ίου Σώματος τέθηκαν 
σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρηστός ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Βασίλειος ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗΣ Αλέξανδρος 
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ Ιωάννης
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ο ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ Βα
σίλειος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, ΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος ΝΤΑΚΟΥ- 
ΛΑΣ Ευγένιος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο ΚΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ιωάννης ΚΟΛΟΚΥ- 
ΘΑΚΟΣ Δημήτριος ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ιωάννης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κίμων, ΜΕΛΙ- 
ΚΙΔΗΣ Ηρακλής ΜΕΣΤΡΟΣ Δημητριος ΡΟΠΟΚΗΣ Νικόλαος ΣΤΕΦΑ- 
ΝΑΚΗΣ Δημητριος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, ΑΡΓΕΝΤΟΣ Βασίλειος ΒΑΣ- 
ΣΑΛΟΣ Βασίλειος ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ Αιμίλιος ΓΡΕΜΑΝΕΛΗΣ Ιωάννης 
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ Βασίλειος ΚΑΖΑΚΟΣ Δημητριος ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Νικόλαος 
ΚΙΟΥΠΑΚΗ Βικτωρία, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ Γεώργιος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Παύλος, ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Κυριάκος, ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Βασίλειος ΠΟΥ- 
ΛΙΑΝΙΤΗΣ Πναγιώτης ΡΙΖΟΣ Δημητριος ΣΙΜΟΣ Κωνσταντίνος ΣΗ- 
ΦΑΚΗΣ Ιωάννης ΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος ΤΣΑΝΤΕΣ Στυλιανός 
ΨΥΡΡΗ Χρυσούλα.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεοδόσιος ΑΔΑ- 
ΜΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα, ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ Γεράσιμος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
Αντωνία, ΑΛΕΞΙΟΥ Βασίλειος ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ανδρέας ΑΡΑΜΠΑ
ΤΖΗΣ Ευστράτιος, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δημητριος ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Βασίλειος, 
ΒΟΡΡΑΣ Ευθύμιος ΓΑΝΙΑΡΗΣ Χρηστός, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος

ΓΑΤΟΣ Αθανάσιος ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος ΓΙΑΝΝΟΥ Χρυσούλα, ΔΑ- 
ΓΛΑ Όλγα, ΖΑΜΠΑΡΑΣ Περικλής ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΘΕ- 
ΜΕΛΗΣ Χρηστός ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος ΚΑΛΗΜΕΡΗ Άννα, 
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος, ΚΑΜΗΤΣΙ- 
ΟΣ Αθανάσιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων
σταντίνος, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Λεωνίδας ΚΕ- 
ΛΕΠΟΥΡΗΣ Σταύρος ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ 
Λάμπρος ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ Γεώργιος ΚΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος ΚΟΥ- 
ΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Χρηστός, ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος ΛΙΑΣΚΟΣ Νικόλαος 
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ Ευτύχιος ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Ηλίας ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ Κωνσταντί
νος ΜΑΡΗΣ Ιωάννης ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλίας-Δημήτριος ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος, ΜΟΜΤΣΟΣ Αθανάσιος 
ΜΠΑΛΛΑΣ Χρηστός ΜΠΛΟΥΝΑΣ Αθανάσιος ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Αντώνι
ος ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Ειρήνη, ΝΚΟΛΟΖΑΚΗΣ Γεώργιος ΝΤΡΕΤΣΙΟΣ Κυ
ριάκος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος ΠΑ- 
ΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Θεόδωρος ΠΑΝΟΥ Βασίλειος 
ΠΕΤΑΚΟΣ Παναγιώτης ΠΠΊΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος ΡΑΞΙΩΤΗΣ Γεώργιος ΣΑΡΑΦΗΣ Ιωάννης ΣΔΑΝΗ Αθανασία, 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ Παναγιώτης ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ιοχίννης ΤΕΓΡΕΛΛΗΣ 
Παναγιώτης ΤΖΟΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ΤΡΙΑ- 
ΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος, ΤΣΟΥΚΑ
ΛΑΣ Σταύρος, ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ Σταύρος ΤΣΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος ΤΥΠΑΣ 
Ανδρεας ΤΥΠΟΥ Χαράλαμπος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος ΧΑΤΖΗΣ 
Ανδρεας ΧΗΡΑΣ Θεόδωρος ΨΑΡΡΑΚΟΣ Ιοχίννης 
>Με το βαθμό του Υπαρχκρύλακα οι, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Αδαμάντιος ΣΙ- 
ΩΠΚΑΣ Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο ΚΟΒΟΥΣΙΔΗΣ Σάββας

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ανθ/μος που υπηρετεί στην Υ.Ε.Ε. Βορ. Ελλάδας επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από το AT. Σκοπέλου ή Αστυνομική Υπη
ρεσία της ευρύτερης περιοχής ΑΔ. Μαγνησίας τηλ. 6974833634 
Αρχ/κας που υπηρετεί οε κεντρική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
της Α.Δ. Ιωαννίνων, τηλ. 6943689500.
Αρχ/κας (ΠΣ) που υπηρετεί στο A T. Δημητοάνας Αρκαδίας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από Υπηρεσία των Α.Δ. Λάρι
σας ή Μαγνησίας τηλ. 6938039652,2795031205.
Αρχ/κας (ΠΣ) που υπηρετεί στην ΑΔ. Ρεθύμνου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΑΔ. Μα
γνησίάς τηλ. 6979116965.
Αρχ/κας που υπηρετεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αντικυθήρων, επι
θυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
της Α.Δ. Ηρακλείου Κρήτης ή της ΑΔ. Λασιθίου, τηλ. 6947825529. 
Υπαρχ/κας που υπηρετεί στο A T. Πυθαγόρειου Σάμου επιθυμεί να

μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΑΔ. 
Λάρισας, τηλ. 6982161631.
Υπαρχ/κας που υπηρετεί στην Γ  Α Δ . Θεσ/νίκης επιθυμεί την αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του από Α.Δ. Πρέβεζας Άρτας Ιωαννίνων 
και Λευκάδας τηλ. 6973845484.
Αστ/κας που υπηρετεί στην ΓΑ.Δ.Θεσ/νίκης επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών, 
τηλ. 6974439573.
Ο Αστ/κας Φούκας Ιωάννης, που υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης Ανατ. Ατοκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας τηλ. 6958463540. 
Αστ/κας που υπηρετεί στην Α Α  Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Πέλ
λας τηλ. 6983092835.
Αστ/κας που υπηρετεί στην A Α  Κυκλάδων επιθυμεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του από την Α.Δ. Μαγνησίας τηλ. 6983732629.

[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ !

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προς: 1)Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
2)Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αξιόπμε κ,κ. Υπουργοί,
Οι Ομοσπονδίες μας που εκπροσωπούν το σύνολο των μετόχων του Μ.Τ.Σ. 
που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία έχουν κατ' επανάληψη επι- 
σημάνει την έντονη ανησυχία και αγωνία τους τόσο για την βιωσιμότητα 
του ταμείου όσο και για την αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος 
της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας.

Το πρόβλημα ξεκινάει από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας Η τότε διοί
κηση του Μ.Τ.Σ. μετά την εξάντληση των ρευστών διαθεσίμων το έτος 2007- 
2008 και αφού πρωτύτερα είχε προβεί τα έτη 2001 έτος και 2006 σε αυξήσεις 
του χορηγούμενου μερίσματος κατά 61%, προκειμένου να εξασφαλίσει την 
απαιτούμενη βραχυχρόνια ρευστότητα, ακολούθησε την μέθοδο της υψηλής 
δανειακής επιβάρυνσης. Η πολιτική διόγκωσης των δανείων, της επίπλαστης 
δηλαδή ρευστότητας προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί το Ταμείο στις 
παροχές χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν βασικοί παράμετροι όπως η προβλη-
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ματική σχέση εργαζομένων -συνταξιούχων, η υστέρηση από τους νομοθετημέ
νους κοινωνικούς πόρους μετακύλησαν το χρέος και τις υποχρεώσεις του τα
μείου στο μέλλον.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2009 η διοίκηση του Ταμείου να δηλώσει εξ ανάγκης 
αδυναμία να καταβάλει τόσο το μέρισμα στους μερισματούχους όσο και το Βο
ήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα παιδιά των μετόχων και μερισματού- 
χων. Έκτοτε με απόφαση του κ Υφυπουργού το Υπουργείο Οικονομικών κα
λύπτει μέχρι και σήμερα την καταβολή του μερίσματος στους μερισματούχους 
μέσω όμως του συμψηφισμού των δικαιωμάτων από το σύνολο των ασφαλιστι
κών εισφορών. Παράλληλα αναστάλθηκε ουσιαστικά η καταβολή των χρημάτων 
του Βοηθήματος Επαγγελματικής - οικογενειακής Αυτοτέλειας στους δικαιού
χους που είναι τα παιδιά μετόχων- μερισματούχων με αποτέλεσμα να εκκρεμούν 
προς εξόφληση οι αιτήσεις των από τον Δεκέμβριο του 2008, δηλαδή 3 έτη, κατά 
παρέκκλιση μάλιστα των καταστατικών διατάξεων που προβλέπουν την προτε
ραιότητα πληρωμής έναντι των μερισμάτων.
Κάτω από την αδυναμία της αυτόνομης καταβολής των παροχών του ταμείου, 
το 2011 θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την αύξηση της ρευστότητας του ταμείου τα 
οποία συνίστανται στην αύξηση της εισφοράς των μετόχων από 4% σε 5%, την 
μείωση του χορηγούμενου μερίσματος κατά 25% στους μερισματούχους την με
ταφορά της κράτησης των μετόχων του ταμείου από το ΤΠΔΥ σε αυτό, ενώ το 
2012 θεσμοθετήθηκε μετά από πρόταση μας ένας πόρος που θα προέρχεται από 
τις καταδικαστικές αποφάσεις (εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ για την υλοποίήση του 
νόμου).
Με τα μέτρα αυτά το πρόβλημα δεν λύθηκε, καθώς δεν συνδυάστηκαν με ριζικές 
παρεμβάσεις στην λειτουργία του, αλλά απεναντίας συνεχίζεται να υφίσταται το 
πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας λόγω και της αλματώδους αύξησης του 
αριθμού των νέων μερισματούχων. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας άμε
σης περικοπής του μερίσματος στους μερισματούχους για το 2012.
Οι Ομοσπονδίες μας κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει, χωρίς όμως να εισακου
στούν στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστα- 
στε, αλλά και στην Διοίκηση του Ταμείου, μια σειρά προτάσεων- παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Ταμείου που αποτε
λεί εκ των πραγμάτων την πρώτιστη και αδιαφιλονίκητη προϋπόθεση προκειμέ- 
νου το ταμείο να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα βιωσιμότητάς του και συνί- 
στανται:
-στην τροποποίηση του αρθ. 1 του Π.Δ. 2554/1953 που θα προβλέπει την αύξηση 
του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβούλιου, ώστε να μπορούν να συμ
μετέχουν σε αυτό ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή ο οριζόμενος από αυ
τόν αναπληρωτής του καθώς και δύο εκπρόσωποι των εν ενεργεία αστυνομικών 
που θα ορίζονται από τις Ομοσπονδίες μας, ως εκπρόσωποι των μετόχων που προ
έρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία 
εκπροσώπηση των εν ενεργεία αστυνομικών.
-στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τον διακανονισμό της αποπληρωμής 
του συνολικού χρέους του Ταμείου προς το Υπουργείο Οικονομικών από την κά
λυψη καταβολής του μερίσματος.
-στην άμεση εξαίρεση -  αποδέσμευση των κρατήσεων που γίνονται για το βοήθη
μα οικογενειακής -Επαγγελματικής αυτοτέλειας στους μετόχους -  μερισματού- 
χους προκειμένου να αρχίσει η καταβολή του βοηθήματος στους δικαιούχους μέ
σω των χρημάτων των κρατήσεων.
-στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, για την τμηματική είσπραξη (ποσοστού 
30%) των κρατήσεων που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι -μερισματούχοι του τα
μείου για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Από δημοσιεύματα του τύπου πληροφορούμαστε ότι η Διοίκηση του Ταμείου 
προσφάτως και εν κρυπτώ αποφάσισε μια νέα μείωση του μερίσματος αναδρομι
κά από την 1.1.2012, γεγονός που εάν ιοχύει μειώνει πλέον το μέρισμα κατά 45% 
συνολικά στους συνταξιούχους μας
Παράλληλα «φέρετε» από δημοσιεύματα του τύπου να έχει συσταθεί ομάδα εργα
σίας για την διάσωση του Ταμείου υπό ανώτατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυ
νάμεων από την οποία έχουν εξαιρεθεί προκλητικά οι εκπρόσωποι των μετόχων 
-  εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία.
Παρακαλούμε λοιπόν να εντάξετε την συμμετοχή εκπροσώπων μας στην προα- 
ναφερόμενη ομάδα εργασίας το συντομότερο δυνατόν.

Προς: Τον Υπουργό Οπτονομικών
Κύριε Υπουργέ,
Κατά τη συνάντησή μας την 3/9/2012 στο Γραφείο σας απορρίψατε ως γνωστόν 
τα δίκαια αιτήματά μας και εμείνατε στις απαράδεκτες για μας εμμονές των τρο- 
ϊκανών περί κατακρεούργησης και των ειδικών μισθολογίων και του δικού μας 
«φτωχολογιού», δήθεν για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
Έκτοτε έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέ
ρες να δημιουργείται η αίσθηση ότι και εσείς ο ίδιος αντιλαμβάνεστε τον παρα- 
λογισμό των απαιτήσεων της τρόικας και των όποιων άλλων εξωθεσμικών κέ
ντρων που υποτίθεται θέλουν να μας σώσουν, βυθίζοντάς μας στη φτώχεια και 
στην αναξιοιπστία.
Η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο ένστολος σε προσωπικό και υπηρεσιακό

επίπεδο, εξαιτίας των συνεχών περικοπών από το 2009, επιβάλλει σε κάθε νουνε
χή άνθρωπο να αναθεωρήσει τις όποιες λανθασμένες θέσεις και προτάσεις του και 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με παρρησία και γενναιότητα, πριν λάβει ανεξέλε
γκτες διαστάσεις με ανεπανόρθωτες συνέπειες και για το αγαθό της ασφάλειας του 
πολίτη και για τον ένστολο.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία υπεύθυνη ενημέρωση παρά αφήνεται να 
οργιάζει η παραφιλολογία για τις εικαζόμενες οικονομικές περικοπές που εξυφάν- 
θηκαν ερήμην μας και χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι απέγιναν τα ισοδύναμα μέτρα 
για τα οποία είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, παρακαλούμε 
όπως έχουμε άμεση συνάντηση μαζί σας τις αμέσως προσεχείς ημέρες...

Μπορούμε να αποτρέψουμε τη θανατική μας καταδίκη 
Η κοροϊδία συνεχίζεται, δίχως προηγούμενο! Λίγες μέρες πριν από την κατάθεση 
στη Βουλή των νέων μέτρων, και ενώ όλοι δηλώνουν ότι έχουν πάρει την τελική 
τους μορφή στο δημοσιονομικό σκέλος που μας αφορά άμεσα, στο υπουργείο Οι
κονομικών κρατούν ακόμα επτασφράγιστο μυστικό τα μέτρα που προωθούν για 
τη σωτηρία μας!
Κατά τη συνάντηση που είχαμε (25/10/2012) στο πλαίσιο παράστασης διαμαρτυρί
ας μας στο υπουργείο Οικονομικών, με τον γενικό γραμματέα αυτού κ. Μέργο Ιω
άννη και τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού κ. Στουρνάρα Ιωάννη, κ. Πα
ναγιώτη Σκέρτσο, απέφυγαν να μας ενημερώσουν καθόσον δεν επιβεβαίωσαν ούτε 
διέψευσαν τα σενάρια που έχουν' δει το φως της δημοσιότητας για επικείμενες νέες 
περικοπές της τάξεως από 2% έως και 35%.
.. .Είμαστε υποχρεωμένοι να εντείνουμε τον αγώνα μας γι’ αυτό και δηλώνουμε 
ότι συνεχίζουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις σε περιφερειακό και κεντρικό 
επίπεδο.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Αμενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα 25 
Οκτωβρίου στην Αθήνα -  Υπουργείο Οικονομικών, για να προστατέψουμε την αν
θρώπινη υπόστασή μας γιατί οδηγούμαστε σε οριακή επιβίωση. Διαμαρτυρόμαστε 
έντονα για τα νέα μνημονιακά μέτρα και αντιστεκόμαστε στην άτεγκτη περιθωρι- 
οποίήσή μας αλλά και στη χρησιμοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας ως μηχανισμό 
καταστολής των αγώνων των άλλων εργαζομένων.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα περίφημα «ισοδύναμα μέτρα» ήταν επικοινωνιακά 
μέτρα 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. Απέναντι τους δεν βλέπουν ανθρώπους με ανάγκες, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις αλλά απρόσωπες μονάδες και αριθμούς Προσπαθούν να εδραιώσουν 
την επικράτησή τους εξασθενώντας τις αντιστάσεις της κοινωνίας με πρακτικές 
που διασπειρουν τον φόβο, ώστε η προσχεδιασμένη εξαθλίωση να συντελεστεί mo 
γρήγορα. Το πλάνο είναι: οι φτωχοί- φτωχότεροι και οι πλούσιοι -  πλουσιότεροι. 
Γ ί αυτό δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη 
ένταση τον αγώνα μας δεν θα μείνουμε απλοί θεατές ούτε θα γίνουμε εξιλαστήρια 
θύματα των «σωτήρων» της τρόικας Ο ένστολος έχει περιέλθει σε δεινή θέση σε 
προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Από το 2009 οι απώλειες των ετήσιων αποδο
χών μας ανέρχονται από 28,74% έως το 45,42%, ανάλογα με τον βαθμό και τα χρό
νια υπηρεσίας χωρίς να υπολογίζουμε αυτές που οφείλονται στο «πάγωμα» των 
μισθολογικών ωριμάνσεων, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μισθολο- 
γικών προαγωγών, τη μείωση του «αφορολόγητου» στα 5000 ευρώ, την εισφορά 
αλληλεγγύης 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 και στα Πολιτικά Κόμματα που στη
ρίζουν την Κυβέρνηση Km τα καλούμε επίσης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους 
Εμείς Km οι συνάδελφοί μας δεν ανήκουμε σε καμιά κατηγορία «ειδικών» Km δή
θεν προνομιούχων μισθολογίων. Η πλειοψηφία αμείβεται με ισχνούς μισθούς χω
ρίς να αναγνωρίζεται η εππανδυνότητα της εργασίας με Βασικό Μισθό τα 683 
ευρώ. Γνωρίζουν επίσης τα ακατάστατα ωράρια Km τις απάνθρωπες συνθήκες ερ
γασίας χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία κ.λπ.
Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας δεν ζητούμε καμιά προνομιακή με
ταχείριση, αλλά προβάλουμε τη δίκαιη απαίτηση για μια στοιχειώδη αξιοπρεπή δι
αβίωση...

Μήνυμα συμπαράστασης στους λειτουργούς των κλάδων Υγείας και Παι
δείας
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του προϋπο
λογισμού σκληρής λιτότητας και για το 2013 Km τις νέες απεργιακές κινητοποιή
σεις της ΑΔΕΔΥ Km ΓΣΕΕ, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους αγώνες όλων
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των εργαζομένων, χαιρετίζοντας ιδιαίτερα τον αγώνα των Ομοσπονδιών των ερ
γαζομένων στο χώρο της Παιδείας και της Υγείας όπου όπως και στον τομέα της 
Ασφάλειας προβλέπονται επίσης δραματικές περικοπές όλων ανεξαιρέτως των δα
πανών. Δηλώνουμε για μια ακόμα φορά την κατηγορηματική μας αντίθεση στην 
κατεδάφιση των
συστημάτων της δημόσιας παιδείας της δημόσιας υγείας και περίθαλψης που με 
συνοπτικές διαδικασίες υλοποιούν κυβέρνηση και τρόικα στο πλαίσιο του Μνη
μονίου...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το λόγο που ανα
γκαζόμαστε να πραγματοποιήσουμε και αύριο (1-11-2012) στην Αθήνα (πλατεία 
Ευαγγελισμού) ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία Αστυνομικών -  Πυροσβεστών 
-  Λιμενικών, κορυφώνοντας έτσι μια σειρά κινητοποιήσεων από αρχές Σεπτεμ
βρίου 2012 όταν πλέον έγινε φανερή η πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει 
σε επιπρόσθετες αβάσταχτες περικοπές στους ένστολους Κύρια στόχευσή μας εί
ναι η άρση των κραυγαλέων αδικιών και της άνισης μεταχείρισής μας έναντι του 
υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα.
Οι ένστολοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση εξαιτίας: 
α) του άδικου -  άνισου και άναρχου μισθολογίου που υπάρχει μεταξύ των στελε
χών, όπου το 40% του μισθού τους αποτελείται από άσχετα «ερμαφρόδιτα» επιδό
ματα και χαμηλό εισαγωγικό βασικό μισθό.
β) των οριζόντιων περικοπών που έγιναν από το έτος 2009 όπου οι απώλειες των 
ετήσιων αποδοχών ανήλθαν από 28,74% κλιμακούμενες προς τα πάνω ανάλογα με 
το βαθμό και έτη υπηρεσίας και
γ) των φόρων -  εισφορών, των χαρατσιών και του κύματος εντεινόμενης ακρίβει
ας που έχει ισοπεδώσει το βιοτικό επίπεδο όλου του λαού.
Με τις μέχρι τώρα περικοπές σήμερα, το μισό και πλέον του ένστολου προσωπι
κού λαμβάνει σε σύγκριση με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ίσα 
ή και λιγότερα χρήματα με τους αντίστοιχους υπαλλήλους με ίδια -  ίσα και ανά
λογα προσόντα. Επιπρόσθετα, το «πάγωμα διάρκειας» των μισθολογικών προαγω
γών και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας με ενδεχόμενη την κατάργησή τους 
στοιχειοθετεί μια δυσμενέστερη μεταχείριση και υποβιβασμό σε ανεπίτρεπτη θέ
ση τους ένστολους. Στο Δημόσιο Τομέα διατηρήθηκε με την ενσωμάτωση το χρο
νοεπίδομα και τα κλιμάκια προαγωγής της κάθε κατηγορίας ανάλογα με τα έτη 
υπηρεσίας.
Η τρόικα βάζει «ταφόπλακα» στους ένστολους με το δήθεν «ειδικό προνομιακό 
στρατιωτικό» μισθολόγιο, για το οποίο βλέπει περιττό «λίπος» (είναι δυνατόν;) στα 
683 ευρώ βασικό μισθό του Αστυφύλακα- Λιμενοφύλακα- Πυροσβέστη για συνε
χόμενες επαναλαμβανόμενες περικοπές.
Απευθυνόμαστε την ύστατη στιγμή, για άλλη μια φορά σήμερα στον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα, ώστε να μη γίνει άμεσα καμία επιπλέ
ον περικοπή αλλά να ξεκινήσει διάλογος μέχρι τέλους του έτους με το Υπουργείο 
Οικονομικών, για την κατάρτιση νέου μισθολογίου με γνώμονα τη δεινή οικονο
μική κατάσταση της χώρας της ιδιαιτερότητας της εργασίας των ένστολων, την 
ανάλογη και ίση οπτονομική μεταχείριση των συναδέλφων, με τους αντίστοιχους 
με τα ανάλογα προσόντα Δημόσιους Υπαλλήλους και με πλήρη εναρμόνιση του 
μισθολογικού κόστους που έθεσε στη διαπραγμάτευση η Τρόικα.
Εμείς οι Αστυνομικοί -  Λιμενικοί - Πυροσβέστες δεν ανήκουμε σε καμιά κατηγο
ρία «ειδικών» και δήθεν προνομιούχων μισθολογίων. Η πλειοψηφία αμείβεται με 
ισχνούς μιοθούς χωρίς να αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας με ακα
τάστατα ωράρια, επαχθείς συνθήκες εργασίας με ευτελή αποζημίωση για την πέ
ραν του πενθημέρου αλλά και τη νυχτερινή εργασία.
Απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι Αστυνομικοί -  Πυροσβέστες και Λιμενικοί 
είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν το «θηρίο» της εγκληματικότητας την ανομία 
και την ανασφάλεια. Ένστολοι στα όρια της επιβίωσης είναι αδύνατον να πολε
μήσουν τους ισχυρούς του εγκλήματος Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να μας θέ
λει στην πρώτη γραμμή του πυρός δίνοντας και τη ζωή μας ακόμα υπέρ του κα
θήκοντος και από την άλλη να μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητ ική μεταχείριση. 
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.
Αυτόν τον αγώνα καλούμε να αναγνωρίσει η Κυβέρνηση, προστατεύοντάς μας 
από τη διαφαινόμενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και των Οργανισμών 
μας για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
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Δεν θα μας αφανίσουν, θα τους πολεμήσουμε!
Συναδέλφωσες και συνάδελφοι,
Η «επόμενη μέρα» της ψήφισης με ισχνότατη πλειοψηφία, από τη Βουλή των Ελ
λήνων, του «πακέτου» μέτρων που βιάζει όχι μόνο την υπηρεσιακή μας υπόσταση, 
αλλά και αυτήν ακόμα την αξιοπρέπειά μας ως δημοκρατικά σκεπτόμενων Ελλή
νων πολιτών, θέτει όλους μας προ των ιστορικών μας ευθυνών για αυτά που προ- 
ηγήθηκαν, γι’ αυτά που γίνονται σήμερα και κυρίως για αυτά που μέλλονται να 
γίνουν.
Εδώ και δυο ολόκληρους μήνες το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει τεθεί σε τροχιά 
έντονης συνδικαλιστικής δράσης με διάφορες μορφές αγώνα σε όλη την Ελλάδα, 
με πρωτόγνωρες στην ιστορία του κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις απαιτώντας 
από την Πολιτεία και ειδικότερα από την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα 
που τη στηρίζουν, να μη συνεργήσουν στην εφαρμογή της αδιέξοδης και εγκλη
ματικής πολιτικής των κυκλωμάτων της διεθνούς τοκογλυφίας και της υποδού
λωσης του λαού μας
Απαιτήσαμε επίσης από το οικονομικό επιτελείο να υπάρξει αξιολόγηση των κλά
δων του δημοσίου και του ρόλου που ο καθένας επιτελεί ώστε να αντιμετωπίσουν 
τα Σώματα Ασφαλείας και τον ένστολο, ως βασικούς θεματοφύλακες της νομιμότη
τας της ασφάλειας του τόπου και της προστασίας του πολίτη.
Μέχρι και την τελευταία ώρα επιχειρήσαμε να πείσουμε το οικονομικό επιτελείο 
και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση να αποδεχθούν συγκεκριμένες και 
κοστολογημένες προτάσεις με αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα ιόστε να μετριαστούν 
οι απώλειες Δυστυχώς αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και όπως και με τις προηγού
μενες περικοπές, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε όλο το φάσμα 
της λειτουργίας των Οργανισμών μας.
Η τρικομματική κυβέρνηση, ενεργώντας με το πιστόλι στον κρόταφο κατ’ ομολο
γία των βουλευτών που τη στηρίζουν, επιστρατεύοντας την παραπληροφόρηση 
και τα ψεύδη περί ειδικής μεταχείρισης των ένστολων, κατάφερε μόλις με 153 ψή
φους να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής την οικονομική μας ισοπέδωση, 
μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που ξεθεμελιώνουν κοινωνικό κράτος και εργατικά δι
καιώματα, οδηγώντας εν τελεί στο μαρασμό ολόκληρη την κοινωνία.
Την κρίσιμη τούτη ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λυγίσουμε, ούτε να μας κα
ταλάβει η ηττοπάθεια, η εσωστρέφεια και η μοιρολατρία, όπως ενδεχομένως επιδι
ώξουν και επιθυμούν να επιτύχουν οι αυτόκλητοι σωτήρες μας αλλά να συσπει
ρωθούμε ακόμα πιο μαζικά στον αγώνα μας τόσο κεντρικά όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο.
Οι Ομοσπονδίες μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα θα αγωνιστούν με κά
θε νόμιμο τρόπο για να καταπέσουν και να ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις που 
έρχονται καταφανώς σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας που κάποιοι το 
θεωρούν κατώτερο των εντολών της τρόικας
Κρατάμε και πάλι ψηλά τη σημαία, συνεχίζοντας το δρόμο του ανειρήνευτου αγώ
να, μπροστάρηδες στη μάχη σε όλα τα επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση μέχρι 
την τελική δικαίωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την ώρα που ο πολύπαθος οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας βάλλεται πα- 
νταχόθεν, λόγω και των συνεχιζόμενων δραστικών περικοπών των λειτουργικών 
και των μισθολογικών του δαπανών και ενώ οι συνάδελφοί μας βρίσκονται καθη
μερινά στους δρόμους επιτελώντας το καθήκον τους αθωράκιστοι στους παντοει
δείς κινδύνους ήρθε ένα ακόμα «επεισόδιο» για να εντείνει την ανησυχία και την 
αγανάκτησή μας
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τη διαπόμπευση συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση διατεταγ
μένης υπηρεσίας στην οποία είχαν διατεθεί, με αναρτήσεις φωτογραφιών στο δια
δίκτυο κατά σαφή παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και με 
αιχμές και υπονοούμενα περί δήθεν παρακρατικής δράσης εκ μέρους τους με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την προσωπική τους ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους 
Οι Ομοσπονδίες μας έχουν δώσει αγώνα για την προάσπιση των ατομικών δικαιω
μάτων και ελευθεριών όλων των Ελλήνων πολιτών και αδυνατούμε να κατανοή
σουμε γιατί στην προκειμένη περίπτωση παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτά στο 
πρόσωπο των συναδέλφων μας από στελέχη κόμματος του Κοινοβουλίου που υπε
ρασπίζεται σε όλους τους τόνους αυτές τις αρχές
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες από όπου κι αν προέρ
χονται αυτές εκφράζοντας το εύλογο ενδιαφέρον μας για την δικαστική διερεύνη- 
ση του θέματος και δηλώνουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους 
συναδέλφους μας Περιμένουμε την επίσημη θέση -  εξηγήσεις για την ευθεία αυτή 
προσβολή σε βάρος των συναδέλφων μας.
Παράλληλα δε, ζητούμε επιτέλους από την ελληνική πολιτεία να τολμήσει τα αυ
τονόητα:
Να θωρακίσει τον Έλληνα Αστυνομικό θεσμικά και οικονομικά σε κάθε επίπεδο,



ούτως ώστε να επιτελεί απερίσπαστα, πέρα και πάνω από κομματικές σκοπιμότη
τες, το λειτούργημά του, αναφορικά δε με το μείζον ζήτημα του ρόλου της Ελληνι
κής Αστυνομίας και τα επεισόδια που αμαυρώνουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις των 
εργαζομένων, να θεσμοθετήσει επιτέλους, όπως εδώ και χρόνια ζητάμε, ένα σύγ
χρονο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις αστυνομικές δράσεις αλλά και τις υποχρε
ώσεις των ίδιων των διοργανωτών τέτοιου είδους εκδηλώσεων.
Κλείνουμε με τέσσερις στίχους του ποιητή της Ρωμιοσύνης για να αφυπνιστούν οι 
συνειδήσεις και να αλλάξουν οι νοοτροπίες...

“Εχθρούς να υποψιαζόμαστε πανιού κ ’ οι ολόφωτοι ουρανοί 
να ισκιώνονται α π ’ τον ίσκιο μας και, φεύγοντας κινδύνους, 
να ζούμε μόνοι πλέκοντας για  τους εχθρούς δημίου σκοινί 
και να κρεμάμε εμείς εμείς αθώους αντί για  κείνους”.

Κάτω τα χέρια από τους κόπους μιας ζωής
Δεν αρκεί που μας άρπαξαν τα αποθεματικά των Ταμείων μας με το περιβόητο 
«κούρεμα», δεν αρκεί που με πρόσχημα διάφορες μελέτες σκοπιμότητας μείωσαν 
ακόμα μια φορά το εφάπαξ, αλλά και ακόμα περαιτέρω με τη μείωση των βασικών 
μισθών, έρχονται τώρα να καταληστεύσουν και ό,τι απέμεινε από τους κόπους μι
ας ζωής με τη ρύθμιση που εντάσσουν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τη φο- 
ρολόγηση του εφάπαξ κλιμακωτά από 10% έως και 46%, ανάλογα με το ύψος του. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας συνάδελφος με πλήρη συντάξιμα χρόνια, θα χά
σει μεσοσταθμικά περίπου το 30% του ποσού που υπολόγιζε να πάρει με την έξοδό 
του από το σώμα για να καλύψει υπαρκτές ούτως ή άλλως βιοποριστικές ανάγκες 
έτσι όπως εξελίχθηκαν οι συνθήκες ζωής και διαβίωσης με την παρατεταμένη λι
τότητα και την ισοπέδωση των συντάξιμων αποδοχών του.
Διερωτόμαστε άραγε με τι ηθικό έρεισμα προωθούν οι συγκυβερνώντες αυτή τη 
ρύθμιση, όταν πρόκειται για καταφανή αρπαγή-ληστεία χρημάτων που έχουν απο- 
ταμιευθεί από τις πολυετείς εισφορά; των συναδέλφων μέσω της μισθοδοσίας για 
την εργασία τους η οποία ήδη έχει φορολογηθεί ως αρχικό εισόδημα κάθε μήνα, 
αλλά και ετησίως με το φόρο εισοδήματος;
Είναι δυνατόν για τρίτη φορά να ζητούν τη φορολόγηση της εργασίας του αστυ

νομικού -  λιμενικού -  πυροσβέστη και όλα αυτά με τη θέσπιση ενός υποτίθεται δί
καιου φορολογικού συστήματος;
Διερωτόμαστε τελικά, θα υπάρξουν βουλευτές που θα ψηφίσουν τη ληστρική αυ
τή διάταξη, όταν ήδη οι ίδιοι διατείνονται ότι ήταν η τελευταία φορά που ψήφισαν 
με το Μνημόνιο 3 τα πρόσφατα νέα ληστρικά μέτρα, αυτά που βαφτίζουν ως μέτρα 
σωτηρίας θολώνοντας τα νερά και βιάζοντας τη νοημοσύνη μας;
Τέλος καλούμε τα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση να ζητήσουν σήμε
ρα κιόλας την απόσυρση της σχετικής διάταξης από το υπό συζήτηση στη Βου
λή Νομοσχέδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΠΡΟΣ: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Γ ν   ̂ '  \  Πολίτη
Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ’ αριθμ. 8002/32/204ε από 13/9/2012 ΚΥΑ, “επα
νακαθορίστηκε” το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχό

λησης για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης απόφασης. 

Με την εν λόγω απόφαση, ορίζεται πλέον των άλλων και ανώτατο όριο 16 ωρών 
νυχτερινής αποζημίωσης για το ένστολο προσωπικό, το οποίο στα κύρια καθήκο- 
ντά του εκτελεί υπηρεσία των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
394/2001, όπου και συμπεριλαμβάνονται και οι διευθυντές, διοικητές καθώς και 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ρύθμιση αυτή όπως ήταν επόμενο, έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη οργή και 
αγανάκτηση των θιγομένων συναδέλφων μας όχι μόνο λόγω των αρνητικών οι
κονομικών συνεπειών που επιφέρει σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα, ειδικά 
στις τραγικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι, αλλά και διότι 
δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και ώρες εργασίας των διοικού- 
ντων. Έχουμε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει και δεν 
θα συνδέσουμε ποτέ την εκπλήρωσή του, με τις ήδη ισοπεδωμένες αποδοχές μας. 
Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε, ότι η απόφαση αυτή οδηγεί τους διοι- 
κούντες ίσως και σε αδυναμία να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους 
Επίσης έρχεται καταφανέστατα σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφο
ρά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διοικούντων, όπως αυτά ρητά ορίζο
νται στο Π.Δ. 141/91, άρθρα 25 έως 31.
Ειδικότερα, όπως σαφέστατα προκύπτει από τις διατάξεις αυτές οι διοικητές των 
αστυνομικών υπηρεσιών, πλέον του συνήθους ωραρίου εργασίας έχουν υποχρέ
ωση να ενεργούν συνεχείς ελέγχους και εποπτεία της υπηρεσίας τους να προβαί
νουν σε έκτακτες επιθεωρήσεις καθ’ όλες τις ώρες του 24ώρου, καθώς και να εί
ναι παρόντες στην υπηρεσία τους οσάκις εκτάκτως γεννάται ανάγκη -το τελευταίο

χρονικό διάστημα αυτό πλέον τείνει να γίνει κανόνας- ή να μεταβαίνουν επί τόπου 
σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος ή συμβάντος που διαπράττεται στην περιοχή 
τους ανεξαρτήτως προγενεστέρου χρόνου εργασίας και χρόνου τελέσεως Δηλαδή 
εργάζονται αποδεδειγμένα πέρα και πάνω από τις ώρες εργασίας γραφείων. 
Επιπλέον κ. Υπουργέ, παρατηρείται και δημιουργείται το οξύμωρο με τη ρύθμιση 
αυτή, οι μεν διοικητές να αποζημιώνονται για 16 ώρες νυχτερινής εργασίας μηνι- 
αίως οι δε υποδιοικητές για 48 ώρες με τον -ίδιο στην καλύτερη των περιπτώσε
ων- ή και λιγότερο τις περισσότερες φορές χρόνο εργασίας!
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την άμεση τροποποίη
ση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, ώστε να αποκατασταθεί η καταφανέστατη αδικία 
για τους επικεφαλής των υπηρεσιών, διότι η ρύθμιση αυτή προσβάλει την προσω
πικότητα των διοικούντων και σίγουρα δεν επιβραβεύει... τους αποδεδειγμένα συ
νεπείς Εκτός τούτου είναι επιβεβλημένο και πρέπει να αποτραπεί η διαφαινόμενη 
αναστάτωση και δυσλειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και να αποφευχθεί η επα
νάληψη του φαινόμενου κατάθεσης ομαδικών προσφυγών από τους θίγόμενους 
στη δικαιοσύνη, όπως έχει συμβεί άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι,
Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη συντονισμένη παρέμβαση της Ομοσπονδίας 
μας προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, “εξαλείφθηκε εν τη γενέσ της”, η 
καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διοικούντων αξιωματικών αναφορικά με το 
πλαφόν των 16 ωρών της νυχτερινής απασχόλησης
Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Β'- 
2812/17.10.2012) η υπ’ αριθμ. 8002/32/204-κδ από 12.10.2012 Κ.ΥΑ των Υπουρ
γών Οικονομικών -  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία 
τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 8002/32/204 -  ε' από 13.09.2012 ΚΥΑ. και επανακαθο
ρίζονται οι δικαιούχοι του ανώτατου ορίου νυχτερινής απασχόλησης των 16 ή 48 
ωρών το μήνα. Έτσι και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις αυτές εξαιρούνται οι διευ
θυντές διοικητές και προϊστάμενοι Υπηρεσιών από το πλαφόν του ανώτατου ορί
ου ωρών απασχόλησης των 16 ωρών στα νυχτερινά, στο οποίο είχαν ενταχθεί με 
την τροποποιούμενη ΚΥΑ και πλέον δικαιούνται ανώτατο όριο (48) ώρες το μή
να νυχτερινών, όπως και όλο το προσωπικό που δεν εκτελεί γραμματειακή ή γενι
κότερα υπηρεσία γραφείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου -ύστερα από αίτημα μας- συνάντηση αντι
προσωπείας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας με τον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑ- 
ΣΑ Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Χριστολουκά, προκειμένου να ενημερωθούμε για το ζέ
ον ζήτημα του εφάπαξ αλλά και της γενικότερης κατάστασης των επικουρικών 
μας ταμείων.
Όπως μας γνώρισε ο πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, εντός της ημέρας αναμένει να του 
παραδοθεί το τελικό πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης που εκπόνησε για λογα
ριασμό του Ταμείου ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νι
κόλαος Φράγκος. Τα οριστικοποιημένα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις της 
αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με τα σενάρια μεταβολών των εφάπαξ βοηθη
μάτων, θα συζητηθούν σε έκτακτο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, που θα συγκληθεί την 
προσεχή εβδομάδα και στο οποίο θα κληθούν να παρευρεθούν και εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών ( Π.ΟΑΞΙΑ -  Π.ΟΑΣ.Υ.).
Για όλες τις εξελίξεις για τα προαναφερθέντα ζητήματα θα σας ενημερώσουμε 
έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση μας.

Προς: Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ 
Ταξίαρχο κ. Νικόλαο ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ 
Κύριε Πρόεδρε,
Ως γνωστόν στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμ
μα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα στις υποπαραγρά- 
φους ΙΑ5.2. του άρθρου 1 αυτού, προβλέπονται μειώσεις στα χορηγούμενα εφάπαξ 
από τους τομείς πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και ειδικότερα κατά 1,94% του Τομέα 
Πρόνοιας Αστυνομικών και κατά 45,49% του Τομέα Υπαλλήλων της τέως Αστυ
νομίας Πόλεων.
Παράλληλα, μειώνονται τόσο ο Β.Μ. του Ανθ/γού όσο και οι συντελεστές βάσει των 
οποίων διαμορφώνονται όλοι οι βασικοί μισθοί της μισθολογικής κλίμακας 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα χορηγούμενα εφάπαξ που ως βάση υπολογισμού τους 
αποτελεί ο Β.Μ., να υπόκειται σε επιπρόσθετη μείωση από 5% έως και 15% περί
που, η οποία ειδικά στην περίπτωση του ΤΠΑΣ υπερβαίνει και αυτή την προβλε- 
πόμενη από τον ανωτέρω νόμο μείωση του 1,94%.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε επιβεβλημένη την επανεξέταση -  τροποποίήση 
του τρόπου υπολογισμού των χορηγούμενων εφάπαξ ώστε να μην υποστούν δι
πλή μείωση οι δικαιούχοι και αφετέρου να εναρμονιστούν στη βάση και των ανα- 
λογιστικών μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν πρόσφατα από το Οικονομικό Πανε
πιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του Ταμείου.
Προς τούτο παρακαλούμε όπως ορίσετε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑ
ΣΑ, στην οποία θα συζητηθεί διεξοδικά το προαναφερόμενο ζήτημα με την πα
ρουσία και εκπροσώπων μας προκειμένου να εκθέσουμε αναλυτικότερα τις θέ
σεις μας
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Ομιλία του Προέδρου της Ι1.0.ΑΞΙ.Α. κ. Δημήτρη Γεωργατζή στην Πα
νελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας (1.11.2012)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε λίγα μόλις 24ωρα πριν από την ψήφιση στη Βουλή των mo επώ- 
δυνων, των πιο ανάλγητων, των πιο βάρβαρων και των mo επαχθών μέτρων 
σε βάρος του λαού και της κοινωνίας
Το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2 ωχριούν μπροστά σε αυτά που περιλαμβάνο
νται στο μνημόνιο 3 και ειδικά τα μέτρα που αφορούν τους Ενστολους εν ενερ- 
γεία m  συνταξιούχους
Η σημερινή μας συγκέντρωση αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς κινητοποι
ήσεων που ξεκινήσαμε εδώ Km δύο μήνες οε όλη την Ελλάδα.
Δεν είναι όμως το τέλος. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος κινητοποιήσεων Km από 
αύριο ξεκινάει ένας άλλος.
Έστω Km αν ψηφιστούν αχ; έχουν τα μέτρα του μνημονίου, εμείς θα πολεμή
σουμε να τα ανατρέψουμε γιατί όχι μόνο φτάσαμε αλλά ξεπεράσαμε τα όρια 
μας
Τα σημερινά συμβολικά συσσίτια, αν ψηφιστούν τα μέτρα ως έχουν, θα αποτε
λόσουν Km για τους ένστολους δυστυχώς την σκληρή πραγματικότητα. 
Κάνουμε έκκληση, την ύστατη ώρα, στον Πρωθυπουργό να θυμηθεί τις δε
σμεύσεις του Km όσα έχει υποσχεθεί για τους ένστολους λίγα μόνο εκατοντά
δες μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε στον χώρο του Ζαππείου.
Καλούμε την κυβέρνηση Km τους Αρχηγούς των κομμάτων που τη στηρίζουν 
να πάψουν πια να επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την αθέτηση των δε- 
σμεύσεών τους την σωτηρία της πατρίδας Km ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η 
επίκληση αυτή, μόνο ως κακόγουστη φάρσα ηχεί στα αυτιά μας γιατί την εί
χε επικαλεστεί δύο φορές Km ο πρώην Πρωθυπουργός Km όλοι γνωρίζουμε πό
σους με ποιο τρόπο και ποιους έπεισε...
Τους θυμίζουμε λοιπόν έτσι πολύ απλά Km κατανοητά, ότι εμείς βρισκόμαστε 
σε πόλεμο πραγματικό και όχι εικονικό καθημερινά. 'Οχι μόνο σήμερα, αλλά 
από την πρώτη στιγμή που δίνουμε τον όρκο να υπηρετούμε την πατρίδα Km 
την κοινωνία.
Το αίμα των συναδέλφων μας Km οι νεκροί μας αποτελούν την καλύτερη από
δειξη στα λεγόμενό μου.
Αν μεμπτοί θέλουν να το αγνοούν, εμείς είμαστε εδώ για να τους το υπενθυ
μίζουμε.
Δώσαμε Km δίνουμε τον καλό αγώνα ζητώντας όχι ειδική μεταχείριση, αλλά 
για το δίκιο μας Km την αξιοπρέπειά μας.
Όμως τα μέτρα που εισηγούνται δεν είναι απλώς σκληρά και αναποτελεσματι
κά. Είναι άδικα Κάποιος μπορεί να αντέξει τις στερήσεις Όμως η αδικία τον 
πνίγει. Η αδικία κυρίες Km κύριοι δεν αντέχεται.
Καλό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αγώνας μέχρις εσχάτων
Ως την τελευταία στιγμή της ψήφισης των νέων μνη- 
μονιακών διατάξεων Km του προϋπολογισμού για το 
2013, το συνδικαλιστικό μας κίνημα διεκδικούσε μια 
καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία.
Την Τετάρτη,7 Νοεμβρίου 2012,ημέρα που χαρακτηρί

στηκε Km ως αποφράδα, υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βου
λή από τους προέδρους Km τους γενικούς γραμματείς όλων των πρωτοβάθ
μιων σωματείων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των έξι Ομοσπονδιών. 
Πριν την παράσταση διαμαρτυρίας τα προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντή
θηκαν με αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστερός ενώ την προηγούμενη 
ημέρα είχαν επαφές με τους εισηγητές των άλλων κοινοβουλευτικών κομμά
των, αλλά Km με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Ειδικότερα, τα 
προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των κομμάτων 
Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητοι Έλληνες Km ΚΚΕ, θέτοντας την κάθε
τη διαφωνία τους για τις προωθούμενες περικοπές των μισθών μας Km ζητώ
ντας την καταψήφισή τους.
Η συμβολική ένστολη διαμαρτυρία μας έξω από τη Βουλή, δεν πέρασε απα
ρατήρητη. Συνθήματα όπως “βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε”, ακούστηκαν 
ακόμα Km την ώρα που διέσχισε την είσοδο της Βουλής ο πρωθυπουργός κ. 
Αντώνης Σαμαράς
Υπήρξαν επίσης προσπάθειες να βελτιωθούν έστω την τελευταία στιγμή κά
ποιες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, αλλά εκ μέρους των κυβερνώντων ει- 
σπράξαμε μόνο αόριστες δεσμεύσεις όταν Km όποτε βελτιωθεί η οικονομική 
κατάσταση της χώρας

Ανάλγητες περικοπές μισθών και συντάξεων
Αναλυτική παρουσίαση των νέων σκληρών Km άδικων περικοπών. Διασώθη
καν οι μισθολογικές ωριμάνσεις Συνεχίζουμε τον αγώνα για να καταπέσουν

στα δικαστήρια οι αντισυνταγματικές διατάξεις
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό ενά
ντια στη δρομολογούμενη λαίλαπα των νέων μέτρων που ψηφίστηκαν στις 7- 
11-2012 στη Βουλή, δεν εγκαταλείπει τον αγώνα.
Μέχρι Km την τελευταία στιγμή μέσα Km έξω από τη Βουλή εξάντλησε κάθε 
όριο προσπάθειας για την αποφυγή των δυσχερών οικονομικών μέτρων στους 
συναδέλφους Το μόνο δίκαιο μέτρο που νομοθετήθηκε μετά από μεγάλο αγώ
να Km μετά από δυο συναντήσεις με τον υπουργό Οπτονομικών κ. Στουρνάρα 
Ιωάννη, ήταν η άρση της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων, που εί
χαν παγώσει από την 1/7/2011, αν Km το χρονικό σημείο άρση, ήτοι η 1/8/2012, 
δεν μπορεί να μας ικανοποιεί.
Τα μέτρα αλλάζουν άρδην τη ζωή όλων μας σε συνθήκες οριακής διαβίωσης με 
την περιχαράκωση, την ηττοπάθεια, Km την παραίτηση να αποτελούν το θα
νάσιμο κίνδυνο της «επόμενης ημέρας». Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ χειρότερο 
Km από τις συνέπειες των απάνθρωπων αυτών μέτρων 
Γ ί αυτό οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι. Απαιτείται να μη χάσουμε το θάρρος 
μας απαιτείται να συνεχίσουμε δοκιμαζόμενοι αλλά μη καμπτώμενοι, μπροστά 
σ’ αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία. Προέχει η διασφάλιση της μεταξύ μας αλ-
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ληλεγγύης λόγω της ιδιαιτερότητας του λειτουργήματος μας καθώς διαφορετι
κά θα χαθούμε στη δίνη των εξελίξεων. Η Ομοσπονδία μας μαζί με το υπόλοιπο 
συνδικαλιστικό κίνημα θα αγωνιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο για να καταπέ- 
σουν και να ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις που έρχονται καταφανώς σε 
αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας και να καταδείξουμε την αγανάκτηση 
και την περιθωριοποίηση μας που προωθείται από τα Μνημόνια.
Κρατάμε και πάλι ψηλά τη σημαία, συνεχίζοντας τη μάχη σε όλα τα επίπεδα 
και προς κάθε κατεύθυνση, για να σωθούν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. Δε 
θα μας αφανίσουν, ψηλά το κεφάλι! Από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιο
νομικής στρατηγικής 2013-2016 προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι:
1. Δε θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 2013 και 2014, ενώ για τα έτη 2015 -  2016 ο 
αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012, ήτοι 580 άτομα κατ’ έτος
2. Η μείωση των μηνιαίων αποδοχών μας ανέρχεται έως και τα 1.125ευρώ από 
την 1-8-2012 μετά τη μείωση των Β.Μ. βάσης Υ/Β' (μονάδα) από το ποσό των 
899ευρώ στο ποσό των 875ευρώ, τη μείωση των συντελεστών που διαμορφώ
νουν τους Β.Μ., οι οποίοι συμπαρασύρουν τη μείωση και του επιδόματος χρό
νου υπηρεσίας τη μείωση επιδομάτων ειδικής απασχόλησης επιτελικής ευθύ
νης Διοίκησης ειδικών συνθηκών, εξομάλυνσης Επιπρόσθετα θα επέλθει και 
περαιτέρω μείωση λόγω της μείωσης της αμοιβής για την νυκτερινή εργασία 
από τα 2,93ευρώ ανά ώρα στα 2,60ευρώ, αλλά και την κατάργηση των επιδομά
των δώρων- αδείας (Ι.ΟΟΟευρώ) από την 1-1-2013.
3. Η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους των αμειβομένων από το 
ειδικό μισθολόγιο των ένστολων θα ανέλθει κατά 130 εκατ,ευρώ το έτος 2013 
και επιπρόσθετα κατά 88 εκατ. ευρώτο έτος 2014, έτος κατά το οποίο προβλέπε- 
ται η εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου, χωρίς να αποτυπώνεται ο τρόπος υλο
ποίησής του.
4. Η περαιτέρω μείωση των ανώτατων δαπανών στο υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη από τα 2.003 δισ. το 2012, θα ανέλθει στα 1.839 
δισ. το 2013 και τα 1.755 δισ. το 2014.
5. Η εφαρμογή κλιμακωτής προοδευτικής μείωσης του συνολικού εισοδήμα
τος των συντάξεων (κύριας επικουρικής, μερίσματος) για όσους λαμβάνουν 
από το Δημόσιο Τομέα μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής ει
σφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το πρώτο ευρώ ως ακολούθως:
α) για το ποσό άνω των 1.000,Οίευρώ, έως και Ι.δΟΟευρώ μείωση κατά 5% και 

το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,Οίευρώ. 
β) για το ποσό άνω των 1.500,Οίευρώ, έως και 2.000ευρώ μείωση κατά 10% και 
το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,Οίευρώ. 
γ) για το ποσό άνω των 2.000,Οίευρώ, μείωση κατά 15% και το ποσό που απο
μένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,Οίευρώ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι για τους συνταξιούχους από 1/8/2012, θα επέλθει μείωση από 
τον επαν-υπολογισμό των συντάξεων και την αναπροσαρμογή τους στους νέ
ους Β.Μ., σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για τους μισθούς των εν ενεργεία στε
λεχών της ΕΛ.ΑΣ., που βασίζεται σε παλιά νομολογία του Ελεγκτικού Συνε
δρίου.
Για το 2014, στο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αποτυπώνεται νέα περικοπή της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου στους ένστο
λους
Επίσης καταργούνται τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πά
σχα.
6. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρή
σουν και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του 
εφάπαξ βοηθήματος
- κατά 1,94% στο Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών
- κατά 45,49% στο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Α.Π.
- κατά 41,52% στο Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
Να σημειωθεί δε ότι ενώ το Μνημόνιο 3 προέβλεπε ότι με απόφαση του ΥΠΕ- 
ΚΑΠ και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί να αυ- 
ξομειώνεται το παραπάνω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%, στη συνέχεια 
η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αφαίρεσε αυτή τη δυνα
τότητα, αδιαφορώντας πλήρως για τα διαφορετικά αποτελέσματα των πρόσφα
των αναλογιστικών μελετών, που η ίδια επέβαλλε να γίνουν από τα Ταμεία. 
Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑΠ, που εκδίδεται μέχρι 
την 31.12.2012, καθορίζεται νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των το
μέων πρόνοιας ώστε μετά την 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα να υπολογίζεται 
στην νέα αυτή τεχνική βάση.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το εφάπαξ να συρρικνώνεται μετά και τη μείω
ση του Β.Μ και κατ’ επέκταση και του χρονοεπιδόματος από 1/8/2012.
7. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την 31-12-2012, λόγω συ
μπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορί
ων ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται, δε θίγονται και δύναται να ασκηθούν 
οποτεδήποτε.
Συναδέλφωσες συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε τέλος ότι η Ομοσπονδία μας 
έδωσε μάχη έως και την τελευταία στιγμή για να μην υπάρξει αυξομείωση τόσο

για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους προτείνοντας ανεπιτυ- 
χώς συγκεκριμένες προτάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Ανησυχία προκαλούν οι ανεξόφλητες αιτήσεις Β.Ο.ΕΑ 
Τον πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείο Στρατού κ. Χαράλαμπο Σωτηρόπουλο κα- 
λεί η Ομοσπονδία μας να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων μετά τον διακανο
νισμό των οφειλών του Ταμείου προς το Ελληνικό Δημόσιο, σε βάθος δεκα
πενταετίας και τον λογιστικό διαχωρισμό του λογαριασμού εισπράξεων και 
πληρωμών του Β.Ο.ΕΑ
Οι δικαιούχοι ανέμεναν ότι θα ήταν εφικτή η εξόφληση των εκκρεμουσών αι
τήσεων με ταχύτερους ρυθμούς αλλά δυστυχώς έχουν διαψευστεί. Η Ομο
σπονδία ζητά να πληροφορηθεί ειδικότερα:
α) Εάν έχει προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση για το διαχωρισμό του λογαρι

ασμού του Β.Ο.ΕΑ, β) ποιος ο χρονικός ορίζοντας εξόφλησης των εκκρεμών 
αιτήσεων και γ) ποια είναι η τιμή μεριδίου σύμφωνα με την οποία θα υπολο
γίζεται το Β.Ο.ΕΑ για τις εκκρεμείς αιτήσεις μετά την αλλεπάλληλη μείωση 
του μερίσματος

Αναδρομικές περικοπές

Σε 12 δόσεις θα παρακρατηθούν οι αναδρομικές περικοπές των Ειδικών Μι
σθολογίων, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, 
Χρήστου Σταϊκούρα
Ειδικότερα, από την αρχή της επόμενης χρονιάς και ως την 31η Δεκεμβρί
ου 2013 θα παρακρατηθούν ως και σε 12 ισόποσες δόσεις τα ποσά που προκύ
πτουν από την αναδρομική (από 1η Αυγούστου 2012) μείωση των αποδοχών 
στα ειδικά μισθολόγια.
Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τον μισθό που θα χορηγείται 
τον προσεχή Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή τη 
σύνταξη θα γίνονται ως εξής:
*για ποσά έως 100 ευρώ, εφάπαξ,
*για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόοεις 
για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
*για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που 
προκύπτουν από τις μικτές αποδοχές ή τη μικτή σύνταξη του υπαλλήλου, 
λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπόμε- 
νων κρατήσεων.
Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση θα παρακρατούνται 
αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.
Στην περίπτωση κατά την οποία λειτουργός υπάλληλος ή στρατιωτικός απο
χώρησε από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδο
χές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοι
νοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μετα
βίβασης αυτής από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του.
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Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου διευθυντή συντάξεων, ύστε
ρα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που κατα
βλήθηκε.
Στην περίπτωση που λειτουργός υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από 
την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιο- 
δότησης και έχει εισπράξει αποδοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η προ- 
βλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ.

Ρύθμιση Στεγαστικών δανείων για τους αστυνομικούς 
Την άμεση διεκδίκηση μιας ικανοποιητικής λύσης από τους αρμόδιους υπουρ
γούς ζητά η Ομοσπονδία, υποβάλλοντάς τους την ομόφωνη απόφαση του 22ου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που έχουν πά
ρει διάφορα δάνεια.
Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων 
που προκαλούν οι περικοπές μισθών και οι πρόσθετοι φόροι, από το έτος 2010 
αρκετοί συνάδελφοί μας προσέφυγαν στα ειδικά προγράμματα για τους Δημό
σιους Υπαλλήλους και τους Ένστολους επιμηκύνοντας την χρονική διάρκεια 
των δανείων τους και μειώνοντας τις μηνιαίες τους δόσεις. Καθημερινά όμως 
αυξάνεται ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκεται εκ νέου στην δυσχερή 
θέση να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις δόσεις του δανείου του.
Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει δραστικά για να βρεθεί μια λύση που θα δί
νει ανάσα όχι μόνο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και για τους δανειολή
πτες που ως σήμερα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αλλά λόγω των νέ
ων μειώσεων τα επόμενα χρόνια θα βρεθούν και αυτοί στη δυσάρεστη θέση να 
μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους
Σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου, το αίτημά μας είναι «να προταθεί η 
νομοθέτηση μιας περιόδου χάριτος στη μέση του δανείου καθώς και ένας συν
δυασμός επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής και καταβολής μέρους του 
κεφαλαίου για ένα χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, χω
ρίς αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, ενώ μετά το πέρας της μεταβατικής περι
όδου να είναι εφικτή η μεταβολή των όρων της σύμβασης χωρίς κανένα κόστος 
και κατά τη βούληση του δανειολήπτη».
Ειδικότερα δε για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τον αμιγώς σήμερα 
κρατικό πιστωτικό φορέα, συζητήθηκε να προταθεί η μείωση του υψηλού σή
μερα επιτοκίου δανεισμού στο επίπεδο ειδικού επιτοκίου χορήγησης για τους 
υπαλλήλους των Ταμείων καθώς και την άμεση υλοποίηση των διατάξεων του 
Ν. 3845/2010 για την μεταφορά των δανείων των Αστυνομικών από τις εμπο
ρικές τράπεζες

Να μη διακοπούν οι προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία 
Η ΠΟΑΣΥ καλεί τον υπουργό να υιοθετήσει συγκεκριμένη πρόταση με πολ
λαπλά ευεργετήματα
Πρόταση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκο Δένδια, κατέθεσε η Ομοσπονδία μας με στόχο αφενός την ικανοποίηση 
των αιτημάτων γονέων και παιδιών που επιθυμούν διακαώς να κάνουν στα
διοδρομία υπηρετώντας το αστυνομικό λειτούργημα, αφετέρου δε για να δι
ατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για τη συνέ
χιση του αστυνομικού θεσμού στη χώρα 
μας με ανοιχτά; τις αστυνομικές σχολές 
και μάλιστα με απαιτητικά προγράμματα 
εκπαίδευσης.
Η Ομοσπονδία, τονίζει στην επιστολή της 
προς τον κ. υπουργό ότι «η αναστολή των 
προσλήψεων ένστολου προσωπικού στο 
υπουργείο μας για τα έτη 2013 και 2014 
σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 
«πάγωσε» τα όνειρα και τους στόχους 
πολλών μαθητών και ιδίως των τέκνων 
των συναδέλφων που δίνουν πανελλαδι
κές εξετάσεις και φιλοδοξούν το έτος αυ
τό να εισέλθουν στη Σχολή Αξιωματικών 
και Σχολή Αστυφυλάκων, ακολουθώντας 
ενσυνείδητα το αστυνομικό λειτούργημα.
Επιτακτικά οι συνάδελφοι απαίτησαν την 
παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας για να 
εξευρεθεί μια λύση και να αρθεί με κάποιο 
τρόπο αυτή η αγκύλωση.

Ως εκ τούτου και λόγω της ασφυκτικής κατάστασης στην οποία έχουμε περι- 
έλθει και με δεδομένο ότι για τα έτη 2015 και 2016 προβλέπονται προσλήψεις 
ο αριθμός των οποίων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος) καταθέ
τουμε την κάτωθι πρόταση, την οποία σας καλούμε να στηρίξετε και προωθή
σετε. Ο αριθμός των προσλήψεων που προβλέπονται για το έτος 2015 -  2016 
να κατανεμηθεί ισομερώς από το έτος 2013 κι έπειτα. Με τον τρόπο αυτό του
λάχιστον θα υφίσταται ένα σημείο αναφοράς και θα διατηρηθεί το έρεισμα -  
έστω και σε αυτό το βαθμό -  για την καλή προσπάθεια με την ελπίδα της επί
τευξης του στόχου».
Επίσης, η Ομοσπονδία, μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων, ζητά να δι
ευκρινιστεί τι ακριβώς θα συμβεί για τους προερχόμενους από το Σώμα αστυ
νομικούς και αν αυτοί έχουν τη δυνατότητα μέσω των Πανελλαδικών εξετάσε
ων να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έτσι ώστε οι συνάδελφοί 
μας αυτοί να μην σπαταλούν τον ήδη πενιχρό μισθό τους στην προετοιμασία 
τους ως υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η EuroCop στηρίζει τις ελληνικές θέσεις
Το αίτημα της Ομοσπονδίας μας να γίνει διεξοδική συζήτηση για τις επιπτώ
σεις της οπτονομικής κρίσης στο λειτούργημα του αστυνομικού, έγινε απο
δεκτό και συζητήθηκε διεξοδικά στην πρόσφατη Φθινοπωρινή Σύνοδο της 
EuroCop (Βερολίνο, 30-31 Οκτωβρίου 2012), στην οποία εκ μέρους της Ομο
σπονδίας συμμετείχε ο αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Αντώνης Ζαχαριουδά- 
κης.
Οι εκπρόσωποι των αδελφών συνδικάτων της Ευρώπης ενημερώθηκαν για το 
εύρος των περικοπών και τις δυσλειτουργίες που προκαλούν αυτές στον Έ λ
ληνα Αστυνομικό, ενώ έγινε αποδεκτή και η πρότασή μας όσον αφορά τη δια
μόρφωση του σχετικού ψηφίσματος έτσι ώστε αυτό να μην είναι μια γενική 
μορφή διαμαρτυρίας και καταδίκης της λιτότητας αλλά να κάνει σαφές ότι το 
ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών της Ευρώπης αναλαμβά
νει δράσεις για την καταπολέμηση των αιτίων της κρίσης που δεν είναι ελλη
νικό φαινόμενο, αλλά έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και επεκτείνεται σταδια
κά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Στην ημερήσια διάταξη ήταν και συζητήθηκαν επίσης η αποτελεσματικότητα 
της συμφωνίας του Σένγκεν και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε μια 
περίοδο σημαντικών περικοπών των δημοσίων δαπανών για την αστυνομία, 
τόσο στη μισθοδοσία όσο και στους προϋπολογισμούς Στο ψήφισμα τονίζεται 
μεταξύ άλλων ότι κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. που έχει υπογράψει τη Συνθήκη 
Σένγκεν, οφείλει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του, διαφορετικά υπονομεύ
εται σοβαρά ο σκοπός και η συνολική αποτελεσματικότητα της Συμφωνίας.
Η EuroCOP πιστεύει αναμφισβήτητα ότι η αποτυχία των κυβερνήσεων να 

διατηρήσουν αστυνομικές υπηρεσίες με επαρκείς πόρους θα οδηγήσει σε 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επίσης η EuroCOP καλεί τις 
κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν τις εθνικές τους δε
σμεύσεις τον επαγγελματισμό και τη θυσία των αστυνομικών, ώστε να αποκα
ταστήσουν τους κανονισμούς λειτουργίας και τις προϋποθέσεις παροχής υπη
ρεσιών των δημοσίων λειτουργών.
Το ψήφισμα υπενθυμίζει επίσης στις κυβερνήσεις τις συμβατικές υποχρεώσεις

των κρατών που συμμετέχουν στην Ε.Ε. 
και τις καλεί να απόοχουν από την απρο
θυμία τους να προβούν σε ουσιαστικές οι
κονομικές επενδύσεις στις υπηρεσίες της 
αστυνομίας και να δεχτούν ότι προϋπό
θεση για την εθνική οικονομική ανάκαμ
ψη είναι η διατήρηση των κατάλληλων 
αστυνομικών πόρων και υπηρεσιών, ού
τως ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη και 
το κράτος δικαίου.
Αποφασίστηκε δε το ψήφισμα αυτό να 
επιδοθεί στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στους αρμόδιους Επιτρό
πους καθώς και στις εθνικές κυβερνή
σεις

ΙΙΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Την 19-10-2012, μετά από πρόσκληση 
του πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες 
που πραγματοποιήθηκαν την 07-10-2012 
Υ/Α' ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ Στυλιανού, προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑθΙΓΝΑ Π'Π/50Υ2
ΥΠΟV ΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ i Ιλεπρονική διακίνηση για τους αποδίκτες ηου
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ είναι συνδεδεμένοι mo δίκτυο POL.
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ 11ΟΛΕΣ01 Υ11ΗΡΕΣ0ΕΣ TOY (POL)
ΚΛΑΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕ.ΧΜΚΩΝ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΔΧΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Δ/νπη Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΙΓΝΑ
Αρμόδιός; ΛΡΧΙΦ ΙΦΑΚΙΛΝΑΚΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φαξ: 2106991720 

ΑΓ1Θ.ΠΡΩΤ.. 7233*/ 11Ί462999 

Γ Φ./Κ Φ «εματολπγίου, (8002/32)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση με τη μισθοδοσία μηνάς Δεκεμβρίου τ ε. ίου  επιδόματος Αυξημένης 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων (νυχτερινά) και της αποζημίωσης για την πέραν του 
πενθημέρου εργασία (πενθήμερα) μηνάς Οκτωβρίου.

ΣΧΙΐ'Γ. α) Υπ αριό. 8002/32/204-ε από 13-09-2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β - 2554) των Υπουλων Οικονομικών
και Δηοόσιας Τάξης.* Προστασίας του Πολίτη β) Υπ αριθ ί002Α2/2Μ-κδ' από 12-10-2012 κ.υ.α. 
(ΦΕΚ Β 28121 των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης & ΠικκππσΙας του Πολίτη

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με τη μισθοδοσία του  μηνάς Δ εκεμβρίου τ .ε ., το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής 
Ετοιμότητας (νυχτερ ινά) του μηνάς Οκτωβρίου θα καταβληθεί σε ποσοστό 59 % τω ν  ω ρ ώ ν νυ χτερ ιν ή ς  
ερ γα σ ία ς  (α νά  άτομ ο) και η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία (πενθήμερα) του ίδ ιον
μη νάς. 0α καταβληθεί ως εξής;

• Ένα (1) πενθήμερο, για το σύνολο του απασχοληθέντος Αστυνομικού Προσωπικού.

• Δύο (2) πενθήμερα, μόνο για τις Δ/νσεις Αστυν Επιχ. Αττικής και Θεα/νίκης και τις Δ/νσεις Αμεσης 
Δράσης Αττικής και Θεσ/νίκης

2. Το υπόλοιπο ποσοστό ωρών νυχτερινής εργασίας καθώς και τα υπόλοιπα πενθήμερα, θα καταβληθούν m  
" ΙΥ Μ ό μ ενη  μ ισ θοόοσ ίμ  (μηνάς  Ιανουάριου 2013).
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ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής αντιπροσώ
πων στα Συμβούλια Μεταθέσεων, καθώς και αντιπροσώπων στην δευτεροβάθ
μια συνδικαλιστική Οργάνωση Π.ΟΑΞΙΑ, συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. της 
Ενώσεως το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα οχ; εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υ/Α ΚΑΡΑΚ0ΥΔΗΣ Στυλιανός του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ/Α ΖΕΡΒΑΚΗΣ Πέτρος του Α.Τ. Αγίου Νικολάου

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Β ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη της Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Β ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος της Υ.Α. Ηρακλείου

ΤΑΜΙΑΣ Υ/Α ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ιωάννης του Α.Τ. Γοργολαίνης

ΜΕΛΟΣ AyY ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝ0Σ Αδάμ του Α.Τ. Ρεθύμνου

ΜΕΛΟΣ Υ/Β ΠΑΥΛΙΔ0Υ Σοφία της Υ.Α. Ηρακλείου

Τα συνολικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, όπαχ; διαμορφώθηκαν, έχουν οος 
ακολούθαχ;:
Α) Αντιπρόσωποι στην Π.ΟΑΞΙΑ

Τακτικός Α/Δ ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χαρίδημος της Α.Δ. Ηρακλείου

Τακτικός Α/Δ ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ Τηλέμαχος της Α.Δ. Ηρακλείου

Τακτικός Α/Υ ΒΙΣΚΑΔ0ΥΡ0Σ Μιχαήλ του Α Α.Τ. Ηρακλείου

Τακτικός Α/Υ ΘΕ0ΔΠΡ0ΓΛΑΚΗΣ Ιωάννης του Α.Τ. Αερολ. Χανίων

Αναπληρωμ. Υ/Α' ΖΕΡΒΑΚΗΣ Πέτρος του Α.Τ. Αγ. Νικολάου

Αναπληρωμ Α/Δ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κων/νος της Α.Δ. Ρεθύμνου

Αναπληρωμ. Υ/Α' ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ιωάννης Του Α.Τ. Γοργολαίνης

Β) Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Α.Δ. της Γ  ΑΔ.Π. Κρήτης 
εξελε'γησαν οι εξής:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τακτικός Α/Β' ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος της Υ.Α. Ηρακλείου

Αναπληρωμ. Υ/Α' ΚΑΡΑΚ0ΥΔΗΣ Στυλιανός του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Τακτικός Α/Α' ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ελευθέριος της Υ.Α. Χανίων

Αναπληρωμ. Α/Α' ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ Αλέξανδρος του Τ.Δ. Ν. Χανίων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τακτικός Α/Α' ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Σπυρίδων του Τ.Τ. ΒΟΑΚ

Αναπληρωμ. Α/Υ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ του Α.Τ. Ρεθύμνου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙ0Υ

Τακτικός Α/Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Τ.Α.Ε. Λαοιθίου

Αναπληρωμ. Α/Β' ΠΑΠΑΛΕΟΝΙΔΑΣ Ιωάννης του Α.Τ. Νεάπολης

Γ) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι εξής:

1. Α/Α ΧΡΥΣΟΣ Εμμανουήλ του Τ.Τ. Ηρακλείου

2. Α/Β ΘΕ0Δ0Σ0ΥΛΗΣ Εμμανουήλ του Α.Τ. Χερσονήσου

3. Υ/Β Λ0ΓΑΡΙΔ0Υ Σοφία του Τ.Τ. Χανίων

4. Υ/Β ΣΩΠΙΑΔΗΣ Παναγιώτης του Α.Τ. Νεάπολης

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι την 08-10-2012, συγκροτήθηκε σε σώμα, το νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο της Έντασης που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 29-9-2012, 
το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Α' ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος του Τ.Τ. Λαμίας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α/Β ΑΡΧ0ΝΤΗΣ Γ εώργιος του Τμ. Μετ. Δικ. Λαμίας

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Β' ΝΙΚ0Λ0Π0ΥΛ0Σ Γ εώργιος του T.A. Λιβαδειάς

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Β ΚΙ0ΥΣΗΣ Παναγιώτης του Α.Τ. Καρπενησιού

ΤΑΜΙΑΣ Α/Α' ΔΗΜ0Π0ΥΛ0Σ Νικόλαος της Β Τ.Τ. Α/μων Φθ/δας

ΜΕΛΟΣ Α/Β Ρ0ΥΜΠΙΕΣ Φώτιος του Τ.Τ. Αυτ. Βοιωτίας

ΜΕΛΟΣ Α/Α' ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Χρήστος του Τ. Μετ. Δικ. Άμφισσας

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γνωρίζεται άτι η Ένωσή μας πραγματοποίησε την Πέμπτη (04-10-2012) τα
κτική συνεδρίαση με μοναδικά θέμα την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου της Ενώσεώς μας το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 29-9-2012. 
- Κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε το νέο Δ. Σ. ομοφώνως σε Σώ
μα ως ακολούθαχ;:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος Α/Β' ΜΠΡΙΑΣ0ΥΛΗΣ Δημήτριος
Α Αντιπρόεδρος Α/Α ΣΙΩΡ0Σ Κων/νος

Β Αντιπρόεδρος Υ/Α' ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Ευστράτιος
Γεν. Γραμματέας Α/Β' ΚΟΛΙΟΣ Χριστόφορος
Ταμίας Υ/Α ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σπυρίδων
Μέλος Α/Υ ΠΕΤΣΙΝΟΣ Χρήστος
Μέλος Υ/Α ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κύριε Υπουργέ,
Η άφιξη της Καγκελαρίου της Γερμανίας κ. Μέρκελ σήμανε συναγερμό σε κυβέρνη
ση, κόμματα, συνδικάτα και την ελληνική κοινωνία.
Στην εναγώνια προσπάθεια της Κυβέρνησης να βρει τα ποσά και να κλείσει το πακέ
το ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, προώθησε μεταξύ άλλων και το πάγωμα 
των ρυθμίσεων για τα επιδόματα του ενιαίου Μισθολογίου για να κάνει τα μέτρα 
«mo δίκαια» για τους χειμαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους.
Αποτέλεσμα της ρύθμισης είναι να συνεχίζεται η κακοπληρωμή όσων εισπράττουν 
ακόμα και τα επιπλέον ποσά που ήθελε να καταργήσει με το ενιαίο μισθολόγιο η 
κυβέρνηση. Μάλιστα η κυβέρνηση είχε καταλήξει ότι θα ολοκληρωθούν οι μειώσεις 
στις παχυλές αμοιβές του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνειακών κ.λπ. και άλλων 
φορέων του Δημοσίου Τομέα- οι οποίοι πλήρωναν παλαιότερα ως και ενάμιση μι
σθό σε επιδόματα- μέχρι το 2014, επειδή υπήρχαν μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά 
τους
Για να κάνουν mo δίκαιο τότε το μέτρο, συμιιλήρωσαν τις ρυθμίσεις Km με μια εξαί
ρεση που συνέδεοε Km την καταβολή του επιδόματος ευθύνης Έτσι, σε εκείνους 
που έπαιρναν ελάχιστα χρήματα ως τότε, προέκυψαν αυξήσεις επειδή ασκούσαν 
καθήκοντα. Προκειμένου όμως να μην τους καταβάλλεται συνολικά η υπέρμετρη 
αύξηση (100 ευρώ), επέβαλαν την ποσόστωση.
Συμπερασματικά λοιπόν ο Διευθυντής ή ο Τμηματάρχης του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης Km Προστασίας του Πολίτη ασκεί τα καθήκοντα με ποσόστωση ευθύνης 25%,

αφού τόσο είναι το επίδομα που του καταβάλλεται απ' το συνολικό, με τη φο
βερή ρύθμιση που ψηφίστηκε. Το κακό βέβαια δεν σταματάει εδώ. Η ουρά της 
εξαίρεσης δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που ήταν με την ένταξη στο Μισθο
λόγιο Διευθυντής ή Τμηματάρχης να πληρώνεται με το 25% του επιδόματος 
ευθύνης Km αυτός που κρίθηκε Km ανέλαβε καθήκοντα μετά τη ρύθμιση να το 
εισπράττει ολόκληρο (400 ή 250 ευρώ) αντίστοιχα. Έχετε αντίρρηση ότι όντως 
δεν υπάρχει «δράκος»; Λέτε να είναι παραμύθι;
Δυστυχώς δεν είναι παραμύθι αλλά η σκληρή πραγματικότητα. Λέτε να είναι 
δοξασία του τύπου «όπου φτωχός Km η μοίρα του». Λάθος Δοξασία Km παρα
μύθι είναι ο σκληρός αγώνας των κομμάτων για την εφαρμογή της ισονομίας 
Km της ισοπολιτείας την απονομή της δικαιοσύνης την κατανομή των ευθυ
νών των πολιτών για τι μέλλον της χώρας
Το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι οε συναγερμό για την επίσκεψη, δεν θα απο- 
τελέσει άλλοθι ούτε «κολυμπήθρα του Σιλωάμ» για τον εξαγνισμό Km την άφε
ση των αμαρτιών για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν.
Η λευκή απεργία των «κακοπληρωμένων στελεχών» των μηχανισμών του 
κράτους οι περικοπές των παχυλών αμοιβών των δικαστικών Km των βου
λευτών δεν συνεπάγονται στη Δημοκρατία την αρνησιδικία Km την άρνηση 
ανάληψης των ευθυνών ούτε φυσικά η φοροδιαφυγή Km η εισφοροδιαφυγή 
έχουν ασυλία από το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας Η παρουσία στα απαξιω- 
μένα Km επαναλαμβανόμενα συλλαλητήρια των εργαζομένων Km των κοινω
νικών εταίρων κατά της Τράκας Km της κ. Μέρκελ δεν συναστούν αθσχοση για 
τους υποκινητές της με την πλάτη των διαδηλωτών.

[  7 5  ] Α/Α



[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Π.ΟΑΑΣΑ)
13° Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2012 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Αθήνα σήμερα την 14η του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της 
εβδομάδος Κυριακή και ώρα 15.00’, τα μέλη του 13ου Συνεδρίου της Πανελληνίου 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση 
του Προέδρου του Συνεδρίου κ. Θεοφίλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και την διεξαγωγή συζη- 
τήσεως και ανταλλαγή απόψεων, Ομοφώνως. Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιε
χόμενο του παρόντος ψηφίσματος το οποίο έχει ως εξής:
1. Αποτίουν φόρο τιμής στους αστυνομικούς που θυσιάσθηκαν στο βωμό του κα
θήκοντος στον αγώνα τους κατά αδίστακτων εγκληματιών και εκφράζουν τα θερ
μά τους συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς τους συγγενείς και τους 
συναδέλφους τους
2. Εκφράζουν την κατανόηση τους και την αμέριστη συμπαράσταση τους στους εν 
ενεργεία συναδέλφους τους στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν, κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους όρους τάξε- 
ως ασφαλείας και κοινωνικής γαλήνης στους πολίτες
3. Εκφράζουν την αγανάκτηση τους σε κάθε μεθοδευμένη προσπάθεια που πλήττει 
το κύρος και το ηθικό των αστυνομικόν καθώς για τις απαράδεκτες γενικεύσεις με
μονωμένων ενεργειών επίορκων αστυνομικών με απώτερο στόχο την απαξίωση του 
συνόλου των αστυνομικών.
4. Ανησυχούν για τη μεγάλη κρίση, που διέρχεται η Πατρίδα μας Ανησυχούν για 
τη διεθνή εικόνα της χώρας μας για τις ιταμές προκλήσεις για το δυσθεώρητο χρέ
ος για την έκταση της ανεργίας για την κλιμάκωση της εγκληματικότητας και τις 
ακραίες μορφές βίας για το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας ανομίας και ατιμωρη
σίας για τη μεγάλη κρίση θεσμών και αξιών.
5. Καταδικάζουν κάθε πολιτική που δεν συγκρούεται με το λαϊκιομό, το πελατειακό 
σύστημα, τις συντεχνίες και τα κατεστημένα συμφέροντα. Που δεν κηρύσσει ανέν
δοτο αγώνα κατά μεγαλύτερης ελληνικής παθογένειας της φοροδιαφυγής και κάθε 
μορφής διαφθοράς αδιαφάνειας και παρασιτισμού. Που προστατεύει τους ισχυρούς 
εις βάρος των αδυνάτων, που διατηρεί ακόμα προνόμια και ασυλίες Που εθνικοποι
εί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη.
6. Καταδικάζουν την «επιλεκτική» πολιτική που μετακυλίει όλα τα βάρη στους μι

σθωτούς και συνταξιούχους στα μεσαία και μικρά εισοδήματα, στους πλέον αδύνα
μους πολίτες που υφίστανται τις οδυνηρά; συνάιειες της κρίσης 
αφήνοντας στο απυρόβλητο άλλες κατηγορίες και κυρίως αυτούς που έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία της
7. Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις αλλεπάλληλες άδικες και οριζό
ντιες περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέρ
γεια και αποστρατεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας 
τους και το μέγεθος της προσφοράς τους Παραβλέπεται ότι οι αστυνομικοί βρίσκο
νται σ’ ένα αδυσώπητο και διαρκή πόλεμο με το έγκλημα και τις ακραίες μορφές βί
ας ότι μάχονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν το αίμα τους για να προασπίσουν τη 
νομιμότητα και το κράτος δικαίου. Παραγνωρίζεται ότι οι αστυνομικοί είναι η χαμη
λότερα, με τεράστια διαφορά, αμειβόμενοι, έναντι όλων των άλλων των κατηγοριών 
των ειδικών μισθολογίων.
8. Καλούν την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, να υπερασπιστούν με οθένος και αποφασιστι
κότητα τα οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των Σωμάτων Ασφαλείας. Στο 
νέο σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων, να προστατεύσουν τα κεκτημένα δικαιώ
ματα και να επιδιώξουν την δημιουργία νέου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης στο 
οποίο να υπαχθούν τα υφιστάμενα Ταμεία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας. Κάθε άλλη λύση που θα υποβαθμίζει και θα φαλκιδεύει τα ασφαλιστικά μας δι
καιώματα θα μας βρει αντιμέτωπους
9. Εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον νια την άμεση ενεργοποίηση του Νόμου που προ
βλέπει τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ. 
ΚΕΑ), που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα όλων των αστυνομικών.
10. Πιστεύουν ότι κανένα σχέδιο εθνικής σωτηρίας δεν μπορεί να πετύχει όταν 
διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και την κοινωνική αδικία, όταν το εθνικό 
συμφέρον και η εθνική ομοψυχία δεν τίθεται υπεράνω οιουδήποτε άλλου 
συμφέροντος όταν η διοίκηση δεν ασκείται δια του παραδείγματος όταν δεν 
προσωποποιείται η ευθύνη, όταν κυριαρχεί η αφερεγγυότητα, η αναξιοκρατία, 
η ανομία και η ατιμωρησία
11. Δηλώνουν όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, σε αρραγή ενότητα και 
ομοψυχία με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας ότι δεν θα υποστείλουν τη σημαία του 
αγώνα και ότι θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις μέχρι η δικαιοσύνη να γίνει 
πράξη, γιατί πάνω από όλα θέλουν την Πατρίδα μας περήφανη μαζί με το λαό της

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΙΡΟΤΕΙΝΟΜΚΝΕΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Μ ΙΣΘ Ο Λ  Ο Π Κ Ο Σ  
Β Α Θ Μ Ο Σ

Σ Υ Ν Τ ΕΛ ΕΣ Τ Ε Σ ΒΑΣ. Μ ΙΣΘ Ο Σ ΕΠΙΔ. ΕΙΔ. Α Π Α ΣΧ. ΕΠΙΔ. ΥΨ Η Λ Η Σ  
Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ & ΑΥΞ. 

ΕΥ Θ Υ Ν Η Σ

ΕΠ ΙΔ . Δ ΙΟ ΙΚ. & 
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΗ Σ

ΣΥ Ν Ο Λ ΙΚ Ο  Π Ο ΣΟ  
Μ ΕΙΩ ΣΗ Σ

Π ΡΙΝ Μ ΕΤΑ Π ΡΙΝ Μ ΕΤΑ Π ΡΙΝ Μ ΕΤΑ Π ΡΙΝ Μ ΕΤΑ Π Ρ ΙΝ Μ ΕΤΑ
ΑΡΧ. Γ.Ε.Ε.Θ .Α. 2 ,6 0 2.14 2.3 3 7 ,00 1.872,5 - - .
Α Ρ Χ Η ΓΟ Σ 2,3 0 1.94 2.0 6 8 ,00 1.697,5 3 11,13 2 2 5 .0 0 475,24 3 5 0,0 0 119,01 9 5 ,0 0 605.88
ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡ. 2 ,1 0 1.81 1.888,00 1 .583,8 3 11,13 2 2 5,0 0 475,24 3 5 0,0 0 119,01 9 5,00 539.58
Α Ν Τ/ΓΟ Σ 1,95 1.69 1.753,00 1 .478.8 3 11,13 2 2 5,0 0 3 57,03 2 8 5,0 0 119,01 9 5,00 4 5 6 .3 7
ΥΠΟΣΤΡ. 1,83 1,60 1.645,00 1.4 0 0,0 3 1 1,13 2 2 5,0 0 2 61,50 2 1 0 ,0 0 119,01 9 5 ,00 406.64
ΤΑ ΞΙΑ ΡΧΟ Σ 1,68 1.50 1.510,00 1.312,5 3 1 1,13 2 2 5 ,0 0 165,97 133,00 119,01 9 5 ,0 0 340.61
ΑΣΤ. Δ /Ν ΤΗ Σ 1,44 1.31 1.295,00 1 .1 4 6 ,5 175,60 1 5 5,0 0 119,01 9 5,00 95,53 76,00 2 12.64
ΑΣΤ. ΥΠ Ο Δ/Ν ΤΗ Σ  
Α Σ Τ ΥΝ Ο Μ Ο Σ  Α '

1 .28 1.18 1.151,00 1.032,5 175,60 155,00 4 7 ,7 7 4 3,00 71,24 57 ,00 158.11
1,19 1.11 1.070,00 971,25 1 7 5,60 1 55,00 4 7 ,7 7 4 3,00 71,24 5 7 ,00 138.36

Α Σ Τ ΥΝ Ο Μ Ο Σ  Β 1,13 1-06 1.016,00 9 27,50 1 7 5,60 1 55,00 35 ,62 3 2,00 4 7 ,7 7 3 8 ,00 122.49
ΥΠΑΣΤΥΝ. A 1,08 1.04 9 7 1,0 0 9 1 0.00 175,6Ο 1 55,00 35,62 3 2,00 4 7 ,7 7 3 8,00 9 4.99
ΥΠΑΣΤΥΝ. β 1,00 1 ,00 8 9 9,00 8 7 5,0 0 175,60 1 55,00 35,62 3 2,00 4 7 ,7 7 38.00 5 7.99
Α Ν Θ /Μ Ο Σ 0,9 6 0,94 8 6 3,0 0 82 2.00 1 7 5,60 155.00 29,15 2 6 ,0 0 24 ,29 2 8 .0 0 61.04
Α Ρ Χ /Κ Α Σ 0,9 3 0,91 8 3 6,0 0 79 6,5 0 130,43 1 15,00 29 ,15 2 6 ,0 0 2 4 ,2 9 2 8 ,00 5 4.37
ΥΠ Α ΡΧ/Κ ΑΣ 0,8 9 0.88 8 0 0,0 0 770.00 130,43 1 1 5,0 0 29 ,15 2 6 ,0 0 48.58
Α ΣΤ ΥΦ ΥΛ Α Κ Α Σ 0,7 6 0,82 6 83,00 717,50 130,43 115.00 29,15 2 6 ,0 0 + 15.92
ΔΟ Κ. ΥΠΑΣΤ. 0 ,32 0.32 2 8 8,0 0 28 0.00 130,43 115,00 29,15 2 6 ,0 0 26.5 8
ΔΟ Κ. ΑΣΤΥΦ . 0 ,3 2 0.32 2 8 8,0 0 2 8 0,0 0 8 .0 0

-----------------------------------------------  [  ΠΕ
tΕπίτιμος Αρχηγός της τέως Α.Π. Αντιστράτηγος ε.α. Χα

ράλαμπος Πππαγεωργίου. Γεννήθηκε το έτος 1922 στο Μαυρί- 
λο Φθιώτιδας. Κατετάγη το 1945 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε-

Ν0Η :
της Γ.Α.Δ. Αττικής των Α.Δ Κιλκίς, Αχαίας και στη Γ.Α.Δ.Π. Δυτ. Ελλάδας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 14-9-2012 από παθο
λογικά αίτια.

σίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε 
άγαμος. Απεβίωσε την 22-10 -2012 από παθολογικά αίτια.

tΑστυνομικός Υποδιευθυντής Αλέξιος Φώτου. Γεννήθηκε το έτος 
1958 στην Πάτρα. Κατετάγη το 1982 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες

ΙΥπαρχιφύλακας Παναγιώτης Τσιπουρίδης. Γεννήθηκε το έτος 1986 
στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. Κατετάγη το 2005 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 20-7-2012 από 
παθολογικά αίτια.
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Έφυγε ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Απεβίωσε χη Δευτέρα 26/11/2012 ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημο
κρατίας, Θεόδωρος Αναγνωσχόπουλος. Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη στις 3μ.μ. από τον Ιε
ρό Ναό Αγίων Θεοδωρών του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στις 12/8/1936 στην Καρδίτσα και ήταν γιος του 
πρώην βουλευτή της ΕΠΕΚ και Ένωσης Κέντρου Γιώργου Αναγνωστόπουλου. Το 1974, 
εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Καρδίτσας με το ψηφοδέλτιο της ΕΚ/ΝΔ. Την ίδια χρο
νιά είχε διατελέσει νομάρχης Καρδίτσας.

Το 1981, έγινε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης από 
τις 08/08/1991 μέχρι τις 03/12/1992 και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών από τις 
03/12/1992 μέχρι τις 12/10/1993.

«Ένας ευπατρίδης της πολίτικης μας ζωής, ο πρώ ην υπουργός και βουλευτής Καρδί
τσας της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε, α π ό  τη ζωή» δήλω
σε για τον θάνατο του πρώην υπουργού ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Η προσφορά του στη χώ ρα  και τη Νέα Δημοκρατία θα κρατά αιώ νια τη μνήμη  
του» πρόσθεσε και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του «για τη μ εγάλη  απώ λεια  και τα πιο  
ειλ ικ ρ ινή  συλλυπητήριά μου στην οικογένειά  του» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο γραμματέας της ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννης και έκανε μίλησε για 
άξιο πολιτικό που πορεύτηκε με γνώμονα αρχές, αξίες και ιδανικά. «Η Νέα Δημοκρατία, η 
Παράταξη που κα ι ο ίδιος υπηρέτησε μ ε  ανιδιοτέλεια, θα τιμά για  πάντα την προσφο
ρά του στη χώ ρα  και θα κρατά άσβεστη τη μ νήμ η  του. Στην οικογένεια του εκφράζω  
τα π ιο  ειλ ικ ρ ινή  συλλυπητήριά μου», είπε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου Δένδια 
για τον θάνατο του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου

«Ο θάνατος του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου είνα ι μ ία  μ εγάλη  απώ λεια  για  τον πο
λ ιτ ικ ό  κόσμο της χώ ρας μας. Ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης άσκησε τα καθήκοντά του 
μ ε  το ήθος και την ακεραιότητα που τον χαρακτήριζαν και η μνήμη του θα είνα ι π ά 
ντοτε ζωντανή σε όλους μας. Εκφράζω α π ό  καρδιάς τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένειά  του» ]
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[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ S
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Τέκνα Αστυνομικών που Π έ ΐ ΐ ΐ χ ο ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ I ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΟΡΗ Φωτεινή Μαθηματικό / Πανεπιστήμιου Πατρών ΑΓΟΡΗΣ Ανδρέας Υπαστυνόμος A - Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Δήμητρα Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Ηλικίας / Πανεπιστήμιο Πάτρας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Ιωάννης Πολιτικός Υπάλληλος - Τ Α. Βύρωνα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΕΡΑΚΗΣ Απόστολος Τμήμα Ηλεκτρολογίας / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Αναστασία Αρχιφύλακας - Α.Δ. Ημαθίας / Επιτελείο
ΑΘΑΝΑΣΟΓ ΛΟΥ Ιύσωνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογίας Υπολογιστών / Πολυτεχνείο Πάτρας ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος Ταξίαρχος Υγειονομικού Ε.Α.
ΑΘΙΑΝΑ Νικολέτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΙΑΝΑΣ Δημήτριος Αστυνόμος Β - Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Τ,Ε.Ι. Αυτομιπσμών Χαλκίδας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντ. Αρχιφύλακας - ΔΤΕ / 4ο Τμήμα Κίνησης Μεταφορικών Μέσων
ΑΜΑΞΟΠΟΥΑΟΣ Χαράλαμπος Τμήμα Λογιστικής / Τ,Ε.Ι. Σίδνου ΑΜΑΞΟΠΟΥΑΟΣ Ανθιμος Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Γιαννιτσών
ΑΜΙΛΗΤΟΣ Νικόλαος Σ.Μ.Υ. ΑΜΙΛΗΤΟΣ Πέτρος Ανθυπαστυνόμος ε.αα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης / Νομική Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ εώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Αρχιφύλακας - Επιτελείο / Α.Δ. Ζακύνθου
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αντώνιος Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) ΑΝΤΟΝΑΤΟΣ Λάμπρος Υπαστυνόμος Α' - Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α
ΑΝΤΟΝΕΝΑ Ηλιάνα - Αικατερίνη Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Καρύστου Ευβοίαρ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Γλυκερία Οικονομ. Πανεπιστήμ. Αθηνών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρ. (Αθήνα) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Σταύρος Πολιτικός Υπάλληλος - Τ.Τ.Ρεθύμνου
ΑΡΒΑΝΙΤΗ Παναγιώτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστ. Αθην. - Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σπυρίδων Ανθυπαστυνόμος - ΔΤΕ / 1ο Τμήμα Διορατικού
ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ Ιωάννα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου ΑΣΗΜΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Υπαστυνόμος Β' - Δ.Α.Ε.Α. / Τ.Δ.Χ. - Υ.
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Βαρβάρα Φιλολογία Α.Ε.Ι. Καλαμάτας ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α, / Υ.Α.Τ.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Γεώργιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Α.Δ. Δωδεκανήσου / Επιτελείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αικατερίνη Τ.Ε.Φ.Α. Θεσσαλίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταμάτιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Περικλή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μαθηματικών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στυλιανός Τ.Ε.Φ.Α. Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταμάτιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών
ΒΙΡΒΙΛΗΣ Νικόλαος Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΡΒΙΛΗΣ Στέφανος Αστυνόμος Β’ - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.ΜΕ.Τ.
ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Σ.Μ.Υ.Ν. ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος ε.α.
ΒΟΥΓΙΑΣ Σωκράτης Λογιστική Σερρών ΒΟΥΓΙΑΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Επιτελείο / Α.Δ. Καστοριάς
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος Τμήμα Βιολογίας Ηρακλείου / Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΑΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου
ΒΡΕΤΤΟΣ Αναστάσιος Διοίκησης Επιχειρήσεων / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΒΡΕΤΤΟΣ Φιλοκτήμων Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΓΕΟΡΓ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Στερεός Ελλάδας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αστυνομικός Διευθυντής - Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας
ΓΕΩΡΓ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Τμήμα Χημικών / Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ρήγας Υπαστυνόμος Β"- Δ.Α.Ε.Α. / Υ.ΜΕ.Τ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δημήτριος Σχολή Μαθηματικών / Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Σάμος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασιλική Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Κιλκίο
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία Τμήμα Λογιστών / Τ.Ε.Ι. Πάτρας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Ίου
ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ θωμάς Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ θωμάς Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΓΙΟΥΤΗΣ Αλέξανδρος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) ΓΙΟΥΤΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας - Α,Τ.Αριδαίας
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ Ελένη Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία Δ.Π.Θ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ Χριστίνα Αρχιφύλακας - Α.Τ. Κομοτηνής
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Χριστοδούλα Τμήμα Ψυχολογίας / Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας
ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Νομική Κομοτηνής / Πανεπιστήμιο θράκικ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Α.Τ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής
ΔΑΣΚΑΛΑ Παρασκευή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Λάρισας ΔΑΣΚΑΛΑΣ Ανδρέας Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Βασιλική Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Ανάπτυξης Περιφέρειας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος - ΔΤΕ / 2ο Τ.Δ.Χ.Υ.
ΔΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα - Ειρήνη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτ. Εκπαίδευσης Πάτρας ΔΕΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αστυνόμος Β' - Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης Τμήμα Ψυχολογίας / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Πολιτικός Υπάλληλος/Π Ε/Β' - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α,
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Παναγιώτης - Ηρακλής Τμήμα Φιλολογίας / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Πολιτικός Υπάλληλος/Π Ε/Β - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΔΟΛΔΟΥΚΗΣ Παναγιώτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΔΟΛΔΟΥΚΗΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού
ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής / Τ.Ε.Ι, Καβάλας ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ Στέργιος Αρχιφύλακας - Α.Σ, Νέας Καλλίστης;
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ Γεώργιος Τμήμα Πληροφορικής / Σχολή θετικών Επιστημών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ Ελευθέριος Υπαστυνόμος A - Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γεώργιος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών / Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γερμανός Αρχιφύλακας - Α.Τ. Δελφών
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Αυγή Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας/Σχολή Επαγγελμάτ. Υγείας και Πρόνοιας/ Τ.Ε.Ι. Αθήν. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Βέροιας
ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Γεωργία Φαρμακευτική Πανεπιστήμιο Πατρών ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ Σοφία Πολιτικός Υπάλληλος - Α.Τ. Καστοριάς;
ΖΗΚΑΚΗ Σεβαστή Μαθηματικό Ιωαννίνων (Α.Ε.Ι.) ΖΗΚΑΚΗΣ Σωτήριος Αρχιφύλακας - Α,Τ.Αριδαίας
ΖΙΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ Πέτρος Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΖΙΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Υπαστυνόμος A - Περιφέρεια Αν. Μακεδ. και Θράκης Επιτελείο
ΖΙΩΓΑΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Λογιστικής / Τ.Ε.Ι. Σερρών ΖΙΩΓΑΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Κομοτηνής
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Μιχαήλ Τμήμα Οικονομ. ΕπισιημΥ Σχολή Επισιημ. Διοίκησης & Οικονομ./ Πανεπιστ. Πελοπον. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Πλατεός
ΖΥΓΟΥΚΗΣ Σπυρίδων Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά ΖΥΓΟΥΚΗΣ Παναγιώτης Υπαστυνόμος Β' - Επιτελείο Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΖΩΓΑ Σοφία Τμήμα Νοσηλευτικής / Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΖΩΓΑΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Α.Δ. Κιλκίς / Επιτελείο
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ Βενετία Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Στυλιανός Υπαστυνόμος Α' - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.Α.Τ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Αυτοματισμών / Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΠΛΕΤΑ Κωνσταντίνα Αρχιφύλακας -  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΙΑΚΩΒΟΥ Αντώνιος Τμήμα Γεωπλήροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών ΙΑΚΩΒΟΥ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Επιτελείο Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ Ηλίας Τ.Ε.Ι. Χρηματοοικονομική Ελεγκτική (Πρέβεζα) ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ Αριστείδης Αρχιφύλακας - Τ.Τ.Ρεθύμνου
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Αικατερίνη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτών (Σ.Α.Ν.) ΤΣΟΡΛΙΝΗ Όλγα Αρχιφύλακας - Α.Τ. Γουμένισσας
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Αιμιλία Σχολή Αστυφυλάκων ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας - Α.Δ. Ημαθίας / Επιτελείο
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Γεωργία Τμήμα Χρηματοοικονομ. Εφαρμογών/Σχολ. Διοίκησης ΔΟικονομί. /Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδον. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σπόρος Αστυνόμος Β' - Τ.Δ.Λ. Νάουσας
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Φωτεινή Παιδαγωγική Δημοτική Εκπαίδευση Ιωαννίνων ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Υ.Α. Καστοριάς
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Παναγιώτης Σ.Μ.Υ. ^ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Αντώνιος Υπαστυνόμος Β' - Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ.
ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ Παύλος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ Προκόπιος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Έδεσσας
ΚΑΠΠΑ Ευτυχία Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Γεωγραφίας ΚΑΠΠΑΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Γέρας Λέσβου
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΩΠΩΥΛΟΥ Αικατερίνη Τμήμα Φαρμακευτικής / Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Υπαστυνόμος Α' ε.α - Τμήμα Ασφάλειας θηβών
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ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ Ευθύμιος Τμήμα θεολογίας / Θεολογική Σχολή / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Οεσσαλον. ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ Αθανάσιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Α. Βέροιας

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Δήμητρα Α.Σ.Ο.Ε. Αθηνών ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Παρασκευάς Αρχιψύλακας - Επιτελείο / Α.Δ. Ζακύνθου
ΚΑΤΣΙΚΑ Παρασκευή Νομική Θεσσαλονίκης (A.E.IJ__ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας - Τ.Α. Γιαννιτσών
ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗ Ειρήνη Τμήμα Νοσιλευτικής / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗΣ Αναστάσιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΛΗ Ρούλα Τμήμα Νομικής / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗΣ Αναστάσιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΚΛΑΨΑ Αγγέλα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΚΛΑΨΑΣ Φώπος Υπαστυνόμος A' - Α.Τ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής
ΚΟΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κρήτης ΚΟΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος Αστυνομικός Διευθυντής - Α.Ε.Α. / Ε.Κ.Ε.
ΚΟΚΚΟΝΗΣ Εμμανούλ Τμήμα Μουσικολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ιωάννης Ταξίαρχος - Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΟΛΙΟΥ Σοφία Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού / Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (Παράρτημα Θήβας) ΚΟΛΙΟΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Τμήμα Τροχαίας Αυτ-μων Βοιωτίας

ΚΟΛΟΒΟΣ Κωνσταντίνος Σχολή Αστυφυλάκών ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. /Τ.Τ.Μ.

ΚΟΛΟΒΟΣ Πύρης-Παναγιώτης Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Τ.Τ.Μ.
ΚΟΝΤΟΥΡΗ Ειρήνη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ Στυλιανός Αρχιφύλακας - Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ Ιάκωβος Σχολή Ψυχολογίας Ρέθυμνου ΜΠΑΛΑΣΚΑ Νίκη Πολιτική Υπάλληλος - Α.Τ. Ιαλυσού

ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Δημήτριος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ Τριαντάφυλλος Υπαστυνόμος Β'- Τ.Τ. Καβάλας

ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ Μαρία Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ Αναστάσιος Υπαστυνόμος Β' · Τ.Τ. Κιλκίς

ΚΥΡΙΑΖΟΓ ΛΟΥ Δημήτριος Αστυφυλάκων ΚΥΡΙΑΖΟΓ ΛΟΥ Γ ρηγΰριος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Χρυσούπολης
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Αθανασία - Σπυριδούλα Σχολή Σ.Δ.Ο. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων /Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος Α- Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Κωνσταντίνα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υπαστυνόμος ε.α

ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ Τατιάνα Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκομίας Ιωαννίνων ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ Ανδρέας Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Αστυνομικό Τμήμα θηβών

ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα Τ.Ε.Ι. Λογιστικής / Καβάλα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Υπαστυνόμος Α' - ΔΤΕ / 7ο Τμήμα Συνέργειο Μεταφ. Μέσων

ΚΩΣΤΙΚΟΣ Ιωάννης ■ Παντελής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΩΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος Α' - Αστυνομικό Τμήμα θηβών

ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ Ηλιάνα Μαθηματικό Ηράκλειο Κρήτης ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Νικόλαος Ανθυπαστυνόμος ε.α

ΛΑΜΠΡΟΥ Φωτεινή Πολυτεχνείο Χανιών / Μηχανικός Περιβάλλοντος ΛΑΜΠΡΟΥ Αθανάσιος Αρχιφύλακας · Α.Τ. Ευζώνων
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Γεώργιος Τμήμα Φυσικό / Πανεπιστήμιο Κρήτης ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου
ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ Βασιλική Σχολή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμιοης και Σχεδίασης Αντικειμένων / Τ.Ε.Ι. ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ Σταύρος Αστυνόμος Β’ - Γ.Α.Δ.Π.Η.

ΜΑΛΟΥΜΙΔΟΥ Ιωάννα Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΑΛΟΥΜΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Άρνισσας

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Δημήτριος Κοινωνικών Επισιημών/Τμ. Πολιτικής Επιστήμης ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χρήστος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Εκπρόσωπος Τύπου Α.Ε.Α.

ΜΑΝΤΖΙΟΥ Φιόρη - Σπυριδούλα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΜΑΝΤΖΙΟΣ Γρηγάριος Υπαστυνόμος Β' - Α.Τ. Παλαιοκαστριτών

ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Ευδοκία Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Αριστοτέλειου Πανεπιστήμ.θεσσαλον. ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας
ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Δημήτριος Διαχείριση Πληροφοριών / Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς Υποστράτηγος - Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ.
ΜΑΣΤΑΝΙΑΔΗΣ Γεώργιος Τμήμα Πληροφορικής και Πολυμέσων/Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Αερολιμένα Καβάλας
ΜΕΪΝΤΑΝΗ Αικατερίνη Τεχνολογία Τροφίμων / Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Βασίλειος Υπαστυνόμος Β’ - Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού

ΜΗΤΡΕΤΩΔΗΣ Αγγελος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΗΤΡΕΤΩΔΗΣ Νικόλαος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Α.Τ. Καστοριάς

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δημήτριος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος} ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας · Α.Τ.Αριδαίας
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ Δέσποινα Νοσηλευπκή Καβάλας (Διδυμότειχο) ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Ηλίας Υπαρχιφύλακας - Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας
ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗ Αντωνία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραία ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Βύρωνα
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Αναστάσιος Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων/Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Παναγιώτης Υπαστυνόμος Α' - Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ιωάννης Αγροτικής Ανάπτυξης / Δημικρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Νικόλαο Αρχιφύλακας M AY. ■ Περιφέρεια Αν. Μακεδ. και Θράκης Εππελείο

ΜΟΥΤΣΙΟΥ Ευθυμία Α.Ε.Ι. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΜΟΥΤΣΙΟΣ Ηλίας Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.Α.Τ.

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Βέροιας

ΜΠΕΗΣ Δημήτριος Σ.Σ. Ευελπίδων ΜΠΕΗΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου

ΜΠΟΖΙΝΗΣ Χρήστος Μηχανολόγων Μηχανικών Ξάνθης ΜΠΟΖΙΝΗΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Αργους Ωρεστικού
ΜΠΟΛΟΣ Θεοδάσιος-Παναγιώτης Τμήμα Μαθηματικών / Σχολή θετικών Επιστημών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΜΠΟΛΟΣ Ηλίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής · Α.Δ. Ημαθίας / Επιτελείο
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ Ευανθία Σχολή Τεχνικών Υπαξιωμαπκών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.} ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Τ.Π.

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Γεώργιος Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Φώτιος Αστυνόμος Α - Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού
ΜΠΟΥΤΣΗΣ Ευάγγελος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΟΥΙΣΗΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Πλατεός
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΡΕΔΜΙΡΗ Κονδυλένια Κοινωνική Διοίκηση / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΝΙΚΟΛΑίΔΗΣ ΠΡΕΔΜΙΡΗΣ Ελευθ. Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Χρυσούπολης

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κασσιανή Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών ΔΜηχανΎπολογιστών Δημοκρίτειου Πανεπιστ. Θράκης ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος ε.α
ΝΤΟΡΜΠΑ θάλεια Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΝΤΟΡΜΠΑΣ Χρήστος Πολιτικός Υπάλληλος /Π.Ε7Β' - Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας
ΞΕΦΤΕΡΗΣ Χρήστος Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας ΞΕΦΤΕΡΗΣ Αθανάσιος Ανθυπαστυνόμος - Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Μιλτιάδης Σχολή Αστυφυλάκων ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Θεόδωρος Ανθυπαστυνόμος - Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΥ Αννα - Μαρία Σχολή Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΣ Γ ρηγόριος Αρχιφύλακας - A.T. Πάρου
ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ Ανδρέας Τμήμα Λογιστικής / Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.Α.Τ.

ΠΑΝΤΕΛΗ Μαγδαληνή Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Επιτελείο Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Αικατερίνη θεολογική Σχολή / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Δ.Α.Ε.Α. /Υ.Α.Τ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών &Ανατολικών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Μακεδονία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος Α- Τ.Τ. Καβάλας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Σχολή Διοίκησής και Οικονομ. / Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδον, ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Δ. Ημαθίας / Επιτελείο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθαλία Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχαν. Υπολογιστ. Δημοκρίτειου Πανεπιστ. Θράκης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Αλεξάνδρειας
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ θεοφανή Αρχιτεκτονική Πατρών ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Α.Δ. Δωδεκάνησου / Επιτελείο
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ Γεωργία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΑΠΑΚΙΤΣΙΟΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος A - Α.Τ. Κέρκυρας
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος Τμήμα Μαθηματικών / Σχολή θετικών Επιστημών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Α. Βέροιας
ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Αριστοτέλης Σχολή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής / Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Γ εώργιος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Α.Υ. Γιαννιτσών

ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Γρηγάριος Τμήμα Φυσικής Ιωαννίνων / Α.Ε.Ι. ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Στέφανος Αστυνόμος Α' - Γ.Α.Δ.Π.Η.
ΠΑΠΟΥΤΣΗ Αρτεμηοία Διοίκηση Επιχειρ. & Αγροτ. Προϊόντων και Τροφίμων / Πανεπιστ. Δυτ. Ελλάδος (Αγρίνιο) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γ εώργιος Αρχιφύλακας · Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Πολυχρόνης Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων / Πανεπιστ. Δυτ. Ελλάδος (Αγρίνιο) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου

ΠΑΡΑΒΟΣ Γεώργιος Νοσηλευτική Ιωαννίνων ΠΑΡΑΒΟΣ Αλκιβιάδης Υπαστυνόμος Β' · Επιτελείο / Α.Δ. Καστοριάς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Στατιστική Ασφαλιστική Επιστήμη / Πανεπιστήμιο Πειραιά ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Υπαστυνόμος Β' · Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Βάγια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών / Τμήμα Γεωγραφίας / Πανεπιστ. Αιγαίου (Μυτιλήνη) ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Κωνσταντίνος Αστυνόμος Α’ - Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων

ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗ Βαρβάρα Μαθηματικό Ιωαννίνων (Α.Ε.Ι.) ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ Πέτρος Αστυνόμος Α - Τ.Α. Γιαννιτσών

ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ Νικόλαος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση & στην Οικονομία / Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Αρχιφύλακας - Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού
ΠΟΖΙΟΥ Βικτωρία Τεχνολογίας Τροφίμων / Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΟΖΙΟΣ Χρυσόστομος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ. Γραβιάς
ΠΟΛΙΤΗ Αλεξάνδρα Αγροτικής Ανάπτυξης / Δημικρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΟΛΙΤΗΣ Πολύβιος Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ Δέσποινα Φιλοσοφίας - Παιδική Ψυχολογία Ιωαννίνων ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Μηνάς Αρχιφύλακας · Επιτελείο / Α.Δ. Καστοριάς
ΠΥΛΙΩΤΗ Δήμητρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΜΑΜΟΥΧΑ Αγγέλικη Πολιτικός Υπάλληλος Β’ - Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α
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ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ

ΡΑΜΠΙΑΔΟΥ Μαρία θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. ΡΑΜΠΙΑΔΗΣ ΙωΟννης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Εύζώνων
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΖ Ευστάθιος Πληροφορική / Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ θωμός Ανθυπαοτανόμος - Επιτελείο Α.Δ. Φωκίδας
ΡΕΒΑΣ Νικόλαος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΡΕΒΑΣ Απόστολος Υπαρχιφύλακας - Τ.Σ.Φ. Κορεστείων
ΣΑΓΙΑΚΟΥ Αρετή Βιολογία Αθήνας (Α.Ε.Ι.) ΣΑΓΙΑΚΟΣ Παναγιώτης Υπηρεσία Ασφαλείας Προέδρου Κυβέρνησης
ΣΑΛΟΥΡΗ Αγγελική Νοσηλευτική / Εθνικό ΚαποδιστριακΟ Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΙΤΣΑ Δήμητρα Πολιτικός Υπάλληλος - ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας
ΣΑΛΤΟΥ Νίκη Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής / ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ Μυρσίνη Πολιτικός Υπάλληλος/ΔΕ/Γ - Τ,Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Πολυξένη Τ.Ε.Ι, Φυτικής Παραγωγής Φλώρινα ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Έδεσσας
ΣΑΡΛΑΝΗ Μαρία Παντειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού ΔΗΜΟΥ Νίκη Πολιτικός Υπόλλήλος/ΔΕ/Ε' - Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΣΒΕΡΟΝΗΣ Δημήτριος Επιστήμης 8 Τεχνολογογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑλεξΟνδρα Αρχιφύλακας - ΑΕΑ/ΚΑ.ΔΔΑΣ/30 ΤΜΗΜΑ
ΣΕΒΔΑΛΗ Ανθουλα Τμήμα Οικονιμικών Επιστημών Ρεθύμνου / Πανεπιστήμιο Κρήτης; ΣΕΒΔΑΛΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου
ΣΕΡΜΠΕΖΟΥΔΗ Γεωργία Σ.Μ.Υ. ΣΕΡΜΠΕΖΟΥΔΗΣ Μόσχος Αστυφύλακας - Τ.Δ.Λ. Αγίου Αθανασίου
ΣΙΒΕΝΑ Ελλη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχν. Σχολ. Αριστοτέλειου Πανεπιστ. θεσσαλον. ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος - Α.Δ. Πέλλας / Επιτελείο
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ Κοκκώνα Τ.Ε.Ι. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών ΣύστημΟτων Πάτρας ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Θεόφιλος Αρχιφύλακας - Α.Δ. Κιλκίς / Επιτελείο
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Πρέβεζας ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μαυρονερίου
ΣΙΟΥΡΗ ΖΙΑΓΚΟΥ Ασπασία - Ειρήνη Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θράκης ΣΙΟΥΡΗ ΖΙΑΓΚΟΥ Μελπομένη Ανθυπαστυνόμος ε.αα
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ Νικολέτα Τμήμα Νομικής / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Λάίαρος Υπαστυνόμος A - Τ.Α. Βέροιας
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ Παναγιώτα Σχολή Αστυφυλάκων ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Λάζαρος Υπαστυνόμος Α- Τ.Α. Βέροιας
ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗ Ειρήνη Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗΣ Μιχαήλ Υπαστυνόμος Α - Τ.Α. Κομοτηνής
ΣΚΟΥΦΗ Μαρία - Νίκη Σχολή Αστυφυλάκων ΣΚΟΥΦΗΣ Κωνσταντίνος Υπαστυνόμος Β - ΔΤΕ /1ο Τμήμα Διοικιτικού
ΣΟΛΔΑΤΟΥ Ναταλία Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Ασιυνομ. Διευθυντής - Υπηρεσία Διαχείρ. Ευρωπαϊκών 8 Αναπτυξ. 

ΠρογραμμΟτων
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ Παρασκευή-Ραψαηλία Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Αντώνιος Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Έδεσσας
ΣΠΥΡΙΔΟΥ Μαρία Νοσηλευτική / Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Καστορίας
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ Αικατερίνη Επιστημών & Τεχνολογίας Η/Υ / Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Τ.Ε.Λ.
ΣΤΑΣΗΣ Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης ΣύστημΟτων Εφοδιασμού / Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (Παράρτημα Θήβας) ΣΤΑΣΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Τμήμα Τροχαίας Αυτ-μων Βοιωτίας
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Αναστασία Διοίκηση Επιχειρήσεων / Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος Υποστράτηγος ε.α.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Πρεβέζης ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ βασίλειος Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) - Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας Αττικής
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρονίκη Τμήμα Επιστήμ. και Τεχνολογ. Υλικών της Σχολ. θετι. Επιστημών του Πανεπιστ. Ηρακλ. Κρήτης ΣΤΡΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Αρχιφύλακας - Γενική Δ/νση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
ΣΤΡΕΠΚΟΣ Ανόργυρος Σχολή Δημόσιας Διοίκησης / Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΤΡΕΠΚΟΣ Πέτρος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Ανω Λιοσίων
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Στέφανος Τμήμα Επικοινωνίας 8 Μ.Μ.Ε. / Εθνικό & ΚαποδιστριακΟ Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Γεώργιος Υπασπινόμος Β' - Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς;
ΣΥΡΟΣ Χρήστος Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρτας Σύρος Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς
ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΛουκΟς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.Α.Τ.
ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακΰ Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φιλολογίας ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος Β' - Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΤΑΤΣΗΣ Χρήστος - Φανούριος Ιατρική Αθηνών / Εθνικό ΚαποδιστριακΟ Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΑΤΣΗΣ Χαράλαμπος Ταξίαρχος - Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Α.Ε.Α.
ΤΖΑΤΖΟΣ Νικήτας Σχολή Ατυφυλήκων Ελληνικής Αστυνομίας ΤΖΑΤΖΟΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. ΚΑΤΣΙΚΑ Ιωαννίνων
ΤΖΙΜΑΣ Απόστολος Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών / Θεσσαλονίκης ΤΖΙΜΑΣ Δημήτρ.- ΔΙΑΒΑΤΗ Ουρανία Αρχιφύλακες - Α.Τ. Κέρκυρας
ΤΖΙΡΑΚΗΣ Παναγιώτης Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τμήμα Λογιστικής ΤΖΙΡΑΚΗΣ Αδαμάντιος Επιτελείο /Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΤΖΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙωΟννης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΖΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος Α' - Δ.Α.Ε.Α. / Τ.Π.
ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ Δημήτριος Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.ΜΕ.Τ.
ΤΖΙΟΡΤΖΗΣ Δημήτριος Διοίκηση Επιχειρήσεων / Τ.Ε.Ι. Σερρών ΤΖΙΟΡΤΖΗΣ Δημοσθένης Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΤΟΛΙΑΡΟΥ Σταυρούλα Επιστήμης Υπολογιστών / Πανεπιστήμιο Κρήτης ΤΟΛΙΑΡΟΣ Πασχάλης Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΤΟΣΙΟΥ Ελευθερία Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ορεατιάδα) ΤΟΣΙΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Τ.Γιαννιτσών
ΤΟΤΣΑ Μαρία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευαηςθεσσαλίας (Βόλος) ΤΟΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αριδαίας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ελένη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Αριδαίας
ΤΡΙΜΜΗ Αντωνία Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Τ.Ε.Ι. Πάτρας ΤΡΙΜΜΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Δημήτριος Τμήμα Φυσικής Ιωαννίνων / Α.Ε.Ι. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος Ταξίαρχος-Γ.Α.Δ.Π.Η.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Νικόλαος Δημοσίων Σχέσεων / Τ.Ε.Ι. Καστοριάς ΤΣΑΚΙΡΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αργους Ορεστικού
ΤΣΑΝΤΗΛΑ Αικατερίνη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων / Τ.Ε.Ι. Κεφαλληνίας ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Ίοιυ
ΤΣΙΑΚΟΥ Φιλονίκη Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΤΣΙΑΚΟΣ Παναγιώτης Αστυνόμος Α - Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ.
ΤΣΙΑΠΟΚΗΣ ΑθανΟσιος Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πάντειο Πανεπιστήμιο ΤΣΙΑΠΟΚΗΣ Σεραφείμ Αστυνόμος Α - Δ.Α.Ε.Α. / Υ.Α.Τ.
ΤΣΙΡΙΔΟΥ Ανδρομάχη θεολογική Α.Π.Θ, ΤΣΙΡΙΔΗΣ Ευόγγελος Ανθυπαστυνόμος - Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα Α.Ε.Ι. Ιστορίας Αρχαιολογίας Ρεθύμνου ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας M.A.Y. - Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς
ΤΣΙΟΝΗ ΑλεξΟνδρα Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ. ΤΣΙΟΝΗΣ Χρήστος Ανθυπαστυνόμος - Υ.Α. Κέρκυρας;
ΤΣΟΥΛΗ Βασιλική Τμήμα Μαθηματικό / Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΟΥΛΗΣ Διονύσιος Πολιτικός Υπόλληλος/ΔΕ/Β' - Τ,Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ελβίρα Μαθηματικό / Πανεπιστήμιου Αιγαίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙωΟννης Υπαστυνόμος Β'- Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού
ΧΑΡΑΜΠΙΔΗΣ Ζαφείριος Διαχείριση Πληροφοριών/Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ιορδάνης Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Αερολιμένα Καβάλας
ΧΑΤΖΗΪΟΑΝΝΟΥ Παναγιώτης Διεθνών και Ευτωπαίκών Σπουδών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΧΑΤΖΗΪΟΑΝΝΟΥ Βασίλειος Υπαστυνόμος Α' - Περιφέρεια Αν. Μακεδ. και Θράκης Επιτελείο
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ουρανία Σχολή Ψυχολογίας Ρεθύμνου ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙωΟννης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Γιαννιτσών
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος Τμήμα Διεθνών Οικονομικ. Σχέσεων 8. Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστ. Κομοτηνής ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Τ.Τ.Γιαννιτσών
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Συμέων Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Παντελής Υπαστυνόμος - ΔΤΕ / 6ο Τμήμα Ειδικής Μετ-σης Οδηγών
ΨΑ0ΑΚΗ Αννα-Ειρήνη Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Κρήτης ΨΑΘΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ
ΨΥΛΛΑΚΗ Χρυσούλα Διεθνών & Εθρωπαικών Σπουδών / Α.Ε.Ι. Πειραιά ΨΥΛΛΑΚΗΣ Εμμανούήλ Αρχιφύλακας - ΔΤΕ / 8ο Τμήμα συνεργείο Τεχνικών Μέσων

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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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

SP R IN G F IELD  A R M O R Y  X D M 9  X D M 4 0  

Απο  την παλα ιότερη εταιρία  κατασκευής όπλων της Αμερ ικής

2009
A M E R I C A N  R IF L E M A N  

HA N D GU N  OF T H E Y E A R  
XDM

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ Κ Ο Π ΕΛΑΚ ΗΣ, ΤΡ ΙΑ ΙΝ Η Σ 14, Α ΡΤΕΜ Η  Α ΤΤΙΚΗ Σ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ ΠΑΡΘ ΕΝΑ, Α. Π Α Π Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ 15, Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η , ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Ο ττλουργείο Κ υρ ιακάκης Α ντώ νης, Β ολουδάκιδω ν 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536  
Α σούτης, Λ. Κνω σσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φ ώ τιος Γεω ργακόττουλος, Μ ττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ :
Της Ιωάννας Η. Μ άστορα
Τακτική καθηγήτρια Σ.Α.Ε.Α.*

Ο Λουκιανός αναφέρει ότι ο Σάλωνας ξεναγώντας τον Ανάχαρση στα γυμναστήρια της Αθή
νας λέει για το σκοπό της άθλησης: «...Υποχρεώνουμε τους νέους μας να γυμνάζονται, όχι μό
νο για να παίρνουν τις πρωτιές στους αγώνες (άλλωστε ελάχιστοι θα το επιδιώξουν), αλλά γι
ατί πιστεύουμε πως ένα μεγαλύτερο καλό βγαίνει από τούτο και για τους ίδιους και για την 
πόλη».

Ποιο είναι αυτό το καλό; Η συμμετρία του τρίπτυχου σώματος -  πνεύματος - ψυχής της αν
θρώπινης προσωπικότητας: «Μοιάζει κάποιος θεός να έχει χαρίσει στους ανθρώπους δυο τέχνες, 

τη μουσική και τη γυμναστική, για να καλλιεργείται ο θυμοειδής και η φιλοσοφική προδιάθεση, 
όχι η ψυχή και το σώμα ξεχωριστά, αλλά και τα δυο μαζί, αποβλέποντας στο πώς θα συνταιριαστούν 

αρμονικά» (Πλάτων, Πολιτεία).
Οι στόχοι της άσκησης είναι οι: κινητικός, βιολογικός, κοινωνικός, πνευματικός, γνωστικός, βιω

ματικός, εκφραστικός, υγιεινός, ηθικός, ψυχαγωγικός (Μουντάκης Κ. επιμέλεια, 1992) ενώ οι κατη
γορίες των στόχων της φυσικής αγωγής είναι στόχοι διδασκαλίας, στόχοι ανάπτυξης και στόχοι δια
παιδαγώγησης (Χατζηχαριστός, Δ. 1990).

Η άσκηση βελτιώνει την Φυσική κατάσταση, δηλαδή το άθροισμα των φυσικών (κινητικών ικα
νοτήτων):

Αντοχή (Γενική αερόβια, ειδική αναερόβια)
Δύναμη (Μεγίστη δύναμη, αντοχή στη δύναμη, ταχυδύναμη ή εκρηκτική δύναμη)

* Ταχύτητα (συχνότητα κίνησης/ ταχύτητα αντίδρασης, κυκλική ταχύτητα & άκυκλη ταχύτη
τα)

► Ευκινησία-Ευκαμψία
ΚιναίαΟηση & Συναρμοστικές ικανότητες:

"· Κινητική ικανότητα μάθησης: Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς λήψη, επεξεργασία, εναποθή- 
κευση.

Κινητική ικανότητα καθοδήγησης: Κιναισθητική ικανότητα διαφοροποίησης, ικανότητα προσα
νατολισμού κι ισορροπία.

Α/Α [ 8 2  ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2012



Η άσκηση τονώνει το σώμα και δημιουργεί την φυσική λάμψη και 
την πνευματική ζωηρότητα που θεωρούμε αποδείξεις καλής υγείας. 

Η άσκηση δε δίνει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια

► Κινητική ικανότητα προσαρμογής και διαφοροποίησης: 
εξαρτάται από το χρόνο αντίδρασης.

Επιπλέον, καλλιεργεί τις βουλητικές ικανότητες & τις 
ψυχοπνευματικές ιδιότητες: συμμετοχή, θέληση, υπομονή, 
επιμονή, αριστεία, αυτοπραγμάτωση, αυτοπεποίθηση, αυ
τοεκτίμηση, συνεργασία, αγωνιστικό ήθος, ευγενή άμιλλα, 
ομαδικότητα, πειθαρχία, αυτοέλεγχο, αυτοσεβασμό, αλληλο
σεβασμό & σεβασμό της δεοντολογίας.

Για αυτό χρησιμοποιώντας τον όρο «κινητική ενέργεια ή 
δεξιότητα» αναφερόμαστει όχι μόνο στις κινήσεις μελών ή 
όλου του σώματος και στην Φυσική προσπάθεια που απαιτεί
ται όσον αφορά στο μηχανικό έργο (όγκο), ένταση εκτέλεση 
(ισχύ) & στον βαθμό συνθετότητας, αλλά και στην Ψυχική 
προσπάθεια που απαιτείται δηλαδή στη μνήμη, στην προσο
χή, στη σκέψη, στην ένταση και την εναλλαγή των συγκι
νησιακών αντιδράσεων και των καταστάσεων άγχους (stress) 
(Χατζηχαριστός, Δ., 1990).

Σήμερα πλέον, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα τεκμηρι
ώνει την ευεργετική επίδραση της άσκησης. Η άσκηση τονώ
νει το σώμα και δημιουργεί την φυσική λάμψη και την πνευ
ματική ζωηρότητα που θεωρούμε αποδείξεις καλής υγείας. Η 
άσκηση δε δίνει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια.

Ποιες θετικές αλλαγές προκαλεί η άσκηση;
► Βιοχημικές: αύξηση της HDL, της λεγάμενης “καλής” χο

ληστερίνης. Τα χαμηλά επίπεδα της HDL αποτελούν πρόβλη
μα κυρίως στους μεσήλικες, έχει αποδειχθεί όμως ότι το πρό

βλημα μπορεί να ξεκινά από την παιδική ακόμη ηλικία.
► Σωματικές: αύξηση της δύναμης, της ταχύτητας, 

της αντοχής και της ευλυγισίας, βελτίωση της επιδεξι- 
ότητας και των συναρμοστικών ικανοτήτων, και μείω
ση της παχυσαρκίας η οποία είναι υπεύθυνη για χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση.

►Φυσιολογικές: μείωση πίεσης του αίματος, πρόβλη
μα που -όπως και η HDL- συναντάται σε μεγαλύτερες 
ηλικίες, μπορεί να έχει όμως τις ρίζες του στη νεανική 
ηλικία.

►Ανατομικές: αύξηση της αντοχής των οστών. Η θε
τική αυτή επίδραση της άσκησης εκτιμάται αργότερα 
πάρα πολύ, αφού προφυλάσσει από κατάγματα και οστε
οπόρωση, τα οπαία αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για 
τους ηλικιωμένου.

►Ψυχολογικές: βελτίωση της αυτοπεποίθησης. Έ χει 
αποδειχθεί ότι η αυτοπεποίθηση στα παιδιά είναι ένα βα
σικό συνθετικό για καλές σχολικές επιδόσεις, συμμετο
χή στις δραστηριότητες της τάξης και επίδειξη ηγετικών 
ικανοτήτων (Καμπίτσης, 2004).

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να  
γυμναστεί κάποιος;

Πριν από την ενασχόληση με την άσκηση, απαιτείται 
ιατρικός έλεγχος (check up) για να επιβεβαιωθεί η καλή 
υγεία του ατόμου.

► Επίβλεψη από ειδικευμένο Καθηγητή Φυσικής
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[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγωγής.
► Έλεγχος σφυγμού πριν και μετά από την άσκηση.
► Προθέρμανση πριν από την άσκηση κι αποκατάσταση 

(οποθεραπεία) με πρόγραμμα διατάσεων κι αναπνευστικών 
ασκήσεων.

►Απαγορεύεται η γυμναστική με γεμάτο στομάχι. Πρε'πει 
να έχουν περάσει τρεις ώρες από το τελευταίο μεγάλο γεύ
μα.

► Κατάλληλη ενδυμασία κι αθλητική περιβολή και υπόδυ- 
ση.

► Η καλή υδάτωση είναι σημαντική. Οι ασκούμενοι 
να πίνουν ένα με δυο ποτήρια νερό πριν από την άσκη
ση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενδείκνυται να πί
νουν λίγο νερό και στο τέλος ξανά 1-2 ποτήρια. Προσο
χή το νερό αυτό να μην είναι κρύο.

Τι περιλαμβάνει ο ιατρικός έλεγχος (check up) 
για την άσκηση;

Για να συμμετέχουν οι ασκούμενοι θα πρέπει πρώτα 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο 
η και καρδιολόγο έπειτα από κλινική εξέταση. Στην πε
ρίπτωση της υδρόβιας γυμναστικής απαιτούνται επι
πλέον πιστοποιητικά από δερματολόγο (και γυναικο
λόγο για τις γυναίκες).

ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗΣ

Πριν εκπονήσουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα 
ασκήσεων για τον ακούμενο είναι σημαντικό να μά
θουμε όσο γίνεται περισσότερα για το ατομικό του προ
φίλ, το ιστορικό του, τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του και 
τυχόν τραυματισμούς του. Για το σκοπό συτό συμπλη
ρώνουμε το Δελτίο Φυσικής και Κινητικής Κατάστασης 
και διευκολύνουμε με κάθε τρόπο τον ασκούμενο επεξηγώ- 
ντας του ή διευκρινίζοτας ότι του είναι ασαφές ή ακατανόη
το. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τον επαγγελματισμό μας 
και να μην υποκύπτουμε στο ατόπημα να υπεισερχόμαστε 
σε προσωπικά θέματα τα οποία δε συνδέονται με την έρευνα 
μας. Παρατηρείται σε άπειρους ακόμη εκπαιδευτές να μη δι
ακρίνουν τα όρια της οικειότητας κατά τη συνέντευξη του 
ασκούμενου. Αν ο ασκούμενος δε γνωρίζει τις διαστάσεις 
του, το βάρος/ϋψος και άλλα στοιχεία προσφερόμαστε να τον 
βοηθήσουμε κατά τη μέτρηση. Εφόσον είναι θετικός προχω- 
ράμε, σε άλλη περίπτωση του δίνουμε τη δυνατότητα να συ
μπληρώσει τα στοιχεία αυτά μόνος του. Με αυτόν τον τρό

πο ο ασκούμενος αισθάνεται εμπιστοσύνη κι έχει ελευθερία 
επιλογής (Μάστορα, I. 2012).

Τι πρέπει να προσέξουμε:
Αν ο ασκούμενος έχει παρουσιάσει καρδιοαναπνευστικά 

προβλήματα ή αν αρρωσταίνει συχνά από επιδημίες ή άλ
λες ασθένειες, αν έχει λόρδωση, κύφωση ή σκολίωση, αν εί
ναι υπέρβαρος, αν παρουσιάζει προβλήματα στις αρθρώσεις, 
στα γόνατα ή στο άκρο πόδι. Αν συμβαίνει ένα από τα παρα
πάνω είναι απαραίτητο να συμβουλευτεί πρώτα τον γιατρό 
του (Μάστορα, I. 2012).

(Το Δ ελτίο  σ υ μ ιιλ η ρ ω ν ε ια ι με τη  σ ύ μ φ ω ν η  γ ν ώ μ η  ιο σ  

ασ κοιτμ ενου)

Γιατί οι ασκούμενοι διστάζουν να συμμετάσχουν σε 
φυσικές δραστηριότητες;

Μπορεί να μην έχουν τις ικανότητες ή / και αυτοπεποί
θηση. Μπορεί να αισθάνονται άβολα σε προγράμματα αθλη
μάτων και δραστηριοτήτων ανταγωνιστικού χαρακτήρα. 
Μπορεί να μην έχουν οικογενειακή υποστήριξη ή να υφί- 
στανται πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς περιορισμούς.

Αποχή από την άσκηση ή αντίδραση κι ενδεχομένως 
διακοπή από το πρόγραμα

Πιθανή αιτία:
►Μπορεί να φοβάται ότι δεν είναι αρκετά καλόςή.

ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ

Όνομα: Ύψος
Επίθετο: Βάρος
Ημερομηνία Γέννησης: Διαστάσεις
Τόπος Γέννησης: Περιφέρεια Γοφών
Οικογενειακή Κατάσταση: Μηροί
Αριθμός Τέκνων: Μέση
Αθλητική εμπειρία: Αναφέρατε σπορ ή 
δραστηριότητα

Στήθος:

Δραστηριότητες ελεύθερου Λόρδωση:
χρόνου: Αλλες μορφολογικές παρεκκλίσεις:
Καπνίζετε; Αλλες γενικές παρατηρήσεις για τη στάση του 

σώματος και τη μορφή των κυριότερων μελών του
Αναφέρετε τυχόν προβλήματα 
υγείας:
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Συμβουλή:
► Προσπαθούμε να αλλάξουμε το επίπεδο ικανοτήτων στις 

δραστηριότητες εξάσκησης.
► Δίνουμε ενθάρρυνση: «Μπορεί να δυσκολεύτηκες λίγο με 

τη δραστηριότητα αυτή, αλλά η επόμενη μπορεί να σου φανεί 
ευκολότερη».

Πιθανή αιτία:
►Μπορεί να μην καταλαβαίνει τους κανόνες και την άσκη

ση.
Συμβουλή:
► Βεβαιωνόμαστε ότι οι οδηγίες είναι σαφείς κι απλές.
► Εξηγούμε τους κανόνες ή κάνουμε μια δοκιμαστική επί

δειξη της άσκησης.
►Τονίζουμε ότι στόχος είναι η βελτίωση, η δραστηριοποίη- 

ση και η διασκέδαση.
Πιθανή αιτία:
► Μπορεί να είναι αντιδραστικός/ή.
Συμβουλή:
► Συζητάμε το πρόβλημα.
Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι πρότυπα (Role models)
►Υιοθετούμε μια θετική λεκτική στάση κι αποφεύγουμε 

αρνητικές εκφράσεις (π.χ. βαριέμαι).
► Δημιουργούμε ένα καλό σύνθημα (motto).
►Αφιερώνουμε τακτικά κάποιον χρόνο για να τονίζουμε

τη σημασία της άσκησης και να ασκούμαστε οι ίδιοι.
Μέσα και Μέθοδοι:
► Επίδειξη προτύπου (Role model)
► Επανατροφοδότηση (Feedback)
►Ατομική & Ομαδική Στοχοθέτηση
► Τακτική Ατομική κι Ομαδική Αξιολόγηση
► Εκτίμηση της προσπάθειας και της προσωπικής βελτίω

σης κι όχι μόνο της επίδοσης
► Σύντομες αναφορές για την κατανόηση της άσκησης ως 

διά βίου εμπειρία και για την ενίσχυση εσωτερικών κι εξωτε
ρικών κινήτρων μάθησης

► Επανάληψη του Κώδικα δεοντολογίας στα παιχνίδια με 
σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες

► Διακρίσεις
► Καθοδήγηση σε θέματα τραυματισμών, πρόληψης και θε

ραπείας
► Εκπαίδευση, Προπονητική, αναψυχή & φροντίδα υγείας
► Στοιχεία Διατροφολογίας.
Περιπτώσεις με υψηλή επικινδυνόιητα:
►Μόνιμη ανησυχία σε υψηλό επίπεδο (Trait anxiety)
► Χαμηλή αυτοπεποίθηση
► Σύνδρομο τελειοθηρίας (maladaptive syndrome), μια διά

θεση του ασκούμενου να θέτει τις προσδοκίες υψηλών προ
τύπων και την ίδια στιγμή να ανησυχεί πολύ για ενδεχόμενα 
λάθη και την αξιολόγηση των γονιών του

► Συχνές ανησυχίες για αποτυχία
► Συχνές ανησυχίες για κοινωνική κριτική κι αξιολόγηση
► Μειωμένη αντίληψη ψυχαγωγίας
►Μειωμένη ικανοποίηση από την απόδοσή ανεξάρτητα από 

τη νίκη ή την ήττα του/της
► Χαμηλή ικανότητα αντίληψης προσανατολισμού και στό

χου έκβασης.
(Weinberg R. & Gould D., 2007)

Σύνδρομο Burn Out
► Πολύ υψηλές προσωπικές κι άλλες επιβληθείσες προσ

δοκίες
► Νίκη με κάθε κόστος
► Κοινωνική Πίεση (από προπονητή ή κοινωνικό περί

γυρο)
►Μακράς διάρκειας επανειλημμένες πρακτικές με 
μειωμένη ποικιλία κι εναλλαγές
► Τραυματισμοί κατάχρησης από την υπερβολική πρα

κτική
►Υπερβολικές καμκροχρόνιες απαιτήσεις 
►Υψηλές απαιτήσεις μετακινήσεων
► Η είσπραξη συναισθημάτων αποδοχής στη βάση της 
νίκης ή της αποτυχίας
► Σύνδρομο τελειοθηρίας
Σύνδρομο Τελειοθηρίας (M aladaptive Syndrome)
Ο ασκούμενος με αυτό το σύνδρομο, λόγω υπερβολικού

άγχους μπορεί να παγώσει, να νιώσει αδυναμία στην εκτέ
Μοντέλο παρακίνησης στην αθλητική συμμετοχή

Γιατί οι ασκούμενοι συμμετέχουν: Γιατί οι ασκούμενοι οποσύρονται:
Μαθαίνουν νέες δεξιότητες Αποτυχία στη μάθηση νέων δεξιοτήτων

Διασκέδαση Έλλειψη ψυχαγωγίας

Άσκηση και φυσική κατάσταση Έλλειψη άσκησης και φυσικής κατάστασης

Κοινωνικοποίηση Έλλειψη συναναστροφών

Συγκινήσεις κι ενθουσιασμός Έλλειψη συγκινήσεων κι ενθουσιασμού

Πρόσκληση συναγωνισμού/νίκη Καμία πρόκληση/αποτυχία

λεση, ή ακόμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραλύσει 
προσωρινά.

Ποια μεθοδολογική σειρά πρέπει να  εφαρμόζουμε 
πάντα;

► Από τα γνωστά στα άγνωστα
► Από τα εύκολα στα δύσκολα
►Από τα απλά στα σύνθετα
Ποιες είναι οι σημαντκό τερες αρχές στο σχεδίασμά 

ενός αποτελεσματικού προγράμματος;
α. Η αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης
β. Η αρχή της ποικιλίας
γ. Η αρχή της εναλλαγής
δ. Η αρχή της αναλογικότητας (ανάλογα δηλαδή με την 

ηλικία, το φύλο και την προηγούμενη εμπειρία του ασκού
μενου)

ε. Η αρχή της ωφελιμότητας
Χρήσιμες πληροφορίες και tips άσκησης
► Θέτουμε προσωπικούς στόχους. Κάθε ασκούμενος εί

ναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
► Η φυσική κατάσταση και η αισθητική του σώματος 

βελτιώνεται με την άσκηση και την φυσική δραστηριότη
τα, δηλαδή την φυσική αγωγή και τη γυμναστική.

► Ό ταν το σώμα δεν κινείται σταδιακά φθείρεται. Η 
υποκινητικότητα οδηγεί στην βιολογική φθορά. Αντίθε
τα, η άσκηση οδηγεί στην ευρωστία και στη μακροζωία.

► Το πρόγραμμα άσκησης πρέπει να λαμβάνει υπόψην 
την ηλικία, τις βιολογικές, ψυχολογικές και κινητικές ιδι
αιτερότητες καθώς και το φύλο του ασκούμενου.
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► Η άσκηση έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλει καθοριστι
κά στην ψυχοσωματική αρμονία.

►Με την πάροδο του χρόνου η ενεργητικότητά μας 
μειώνεται. Η μεγαλύτερη πτώση της ενεργητικότητας 
σημειώνεται κατά την εφηβεία, ειδικά στις νέες κοπέλες.

► Οι άνδρες χάνουν πιο εύκολα βάρος από ότι οι γυναί
κες γιατί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκής μάζας, οπότε 
πιο δραστήριο μεταβολισμό.

► Η αίσθηση της επιτυχούς απόδοσης στις φυσικές δρα
στηριότητες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συ
νέχιση της συμμέτοχης σε φυσικές δραστηριότητες. Οι 
άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να ουμμετάσχουν 
σε φυσικές δραστηριότητες με επί ισχία είναι πιθανότερο 
να μείνουν ενεργοί.

►Οι ασκούμενοι χρειάζονται στέρεα επιχειρήματα και 
αποδείξεις ότι πρόκειται να επιτύχουν ώστε να εξακολου
θήσουν να συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα.

► Οι σύγχρονες συνθήκες διαμονής και η οργάνωση 
των πόλεων μειώνουν τις ευκαιρίες για σπορ, αναψυχή 
και παιχνίδι, οπότε η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για 
την άσκηση είναι πολύτιμη.
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 € 
για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.
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Η εξέλιξη
του αστυνομικού θεσμού κατά

Η άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο (Ιανουάριος 1833)

Στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα (1833-1862) τέθηκαν τα θεμέλια της οργάνωσης της αστυ
νόμευσης της χώρας, με τη θέσπιση διαφόρων αστυνομικών σωμάτων, από τα οποία το σημαντικότερο και 
μακροβιότερο αποδείχθηκε η Χωροφυλακή, η οποία προσέφερε αδιαλείπτως τις υπηρεσίες της στο κράτος επί 
ενάμιση αιώνα. Στο χρονικό αυτό διάστημα σημειώθηκαν αρκετές μεταβολές στη μορφή του Σώματος, τόσο 
σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Από το 1833 που ιδρύθηκε η Χωροφυλακή ως το 1984, που συγχω- 
νευθηκε με την Αστυνομία Πόλεων σε ένα ενιαίο σώμα, σημειώνονται αρκετές καίριες τομές. Κομβικό σημείο 
αποτέλεσε η μεταρρύθμιση του 1906, με την οποία ανατέθηκε στη Χωροφυλακή η πλήρης αστυνόμευση της 
χώρας. Το 1920 ιδρύθηκε η Αστυνομία Πόλεων. Το 1946 η Χωροφυλακή έπαψε να αποτελεί τμήμα του Υπουρ
γείου Εθνικής Άμυνας και εντάχθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ως το 1969 η επίσημη ονομασία του 
Σώματος ήταν Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και έκτοτε μετονομάσθηκε σε Ελληνική Χωροφυλακή.

Μια από τις πρώτες μέριμνες της Αντιβασιλείας ήταν η συγκρότηση στρατιωτικών μηχανισμών που αρ
μόζουν σε ένα σύγχρονο, δυτικού τύπου κράτος. Κάτι παρόμοιο είχε επιχειρηθεί και από τον Καποδίστρια, ο 
οποίος προσπάθησε να εντάξει τους ατάκτους ενόπλους σε ημιτακτικούς στρατιωτικούς μηχανισμούς. Η απο
τυχία της προσπάθειας του Καποδίστρια και η εμπλοκή των παραδοσιακών ενόπλων στις πολιτικές αντιπα-
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ραθέσεις οδήγησαν την αντιβασιλεία στη συγκρότηση τακτικού 
στρατού1. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν σχετικά διατάγματα το 
Μάρτιο του 1833, που αφορούσαν αφ’ ενός στη διάλυση και ανα
διοργάνωση του σχεδόν ανύπαρκτου τακτικού στρατού και αφ’ 
ετέρου στη διάλυση των ατάκτων σχηματισμών της επαναστα
τικής περιόδου. Οι αλλαγές αυτές απέκλειαν χιλιάδες ατάκτων 
από τα στρατιωτικά σώματα. Η πολιτική αποκλεισμού σε συν
δυασμό με τη βίαιη διάλυση των ατάκτων από τους βαυαρούς 
μισθοφόρους, δημιούργησε αισθήματα δυσφορίας στους χώρους 
των ενόπλων. Έ να  μεγάλο μέρος από αυτούς διέσχισε τα σύνο
ρα, περνώντας στα οθωμανικά εδάφη και διεκδίκησε τα αρματο
λίκια της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Τη στιγμή αυτή ακριβώς 
επιτάθηκε και το φαινόμενο της ληστείας στον ελλαδικό χώρο 
από τους εναπομείναντες ενόπλους. Η Αντιβασιλεία σε μια προ
σπάθεια να μειώσει τις αναταραχές που προκλήθηκαν, προσανα
τολίστηκε στην ίδρυση σώματος Χωροφυλακής. Στο σώμα αυτό 
που θα οργανώνονταν με κατά τόπους στρατολόγηση ενόπλων 
-και προοριζόταν να έχει ως έργο σε πρώτο επίπεδο την αποτρο
πή της ληστείας και την καταστολή των τοπικών εξεγέρσεων -, 
απορροφήθηκε σταδιακά ένα σημαντικό τμήμα των αγωνιστών 
του Πολέμου της Ανεξαρτησίας.

Τον Ιανουάριο του 1833 εγκαταστά
θηκε στην Ελλάδα ο νεαρός πρίγκιπας 
Όθωνας της Βαυαρίας, αναλαμβάνοντας 
επίσημα τα καθήκοντά του ως Βασιλιάς 
της Ελλάδας. Εντούτοις, διοικητικά κα
θήκοντα ανέλαβε η επονομαζόμενη Αντι- 
βασιλεία, δηλαδή το διοικητικό όργα
νο που διοικούσε την Ελλάδα στο όνομα 
του ανήλικου Όθωνα από την άφιξή του 
στη χώρα, μέχρι την ενηλικίωσή του.
Το όργανο αυτό αποτελούσαν οι: α. Κό
μης Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσμπεργκ 
(Armanbserg) ως πρόεδρος, β. ο Γεώρ
γιος Λουδοβίκος φον Μάουρερ (Maurer)
- επιβλέπων τα της Δημόσιας Εκπαί
δευσης και τα Εκκλησιαστικά, γ. ο Υπο
στράτηγος Κάρολος Γουλιέλμος Χάϊντεκ 
(Heideck) - επιβλέπων τα Στρατιωτικά

και τα Ναυτικά. Πολύ σύντομα, στα τέλη Ιουλίου 1834, 
ο Άρμανσμπεργκ πέτυχε την ανάκληση των Μάουρερ και 
Χάϊντεκ και έτσι παρέμεινε ο μοναδικός κυρίαρχος στη δι
ακυβέρνηση του τόπου. Η μονοκρατορία του μάλιστα δεν 
σταμάτησε ούτε με την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835 
και συνεχίσθηκε ως το 1837, χρονιά που ο Κόμης Άρμαν- 
σμπεργκ παύθηκε από τα καθήκοντα του. Έ κτοτε ξεκινά 
ουσιαστικά η διακυβέρνηση της χώρας από τον Όθωνα.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου τέθηκαν τα θεμέλια 
της οργάνωσης του νεοσύστατου κράτους, με μια πλειά
δα από νομοθετήματα που τακτοποιούσαν εκπαιδευτικά, 
διοικητικά, οικονομικά, εκκλησιαστικά, στρατιωτικά και 
αστυνομικά ζητήματα. Το πρόβλημα όμως με τους βαυ
αρούς αξιωματούχους και τους επιστημονικούς συμβού
λους τους, που ήρθαν στην Ελλάδα, για την οργάνωση του 
νέου κράτους, ήταν πως δεν αφουγκράστηκαν τις συνθή
κες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότη
τας με αποτέλεσμα να μεταλαμπαδεύσουν γερμανικούς ή 
γαλλικούς στην καταγωγή θεσμούς, που ήταν αρκετά δύ
σκολο να προσαρμοστούν στον ελλαδικό χώρο με τις συν

θήκες και το εθιμικό δίκαιο που επι
κρατούσαν.

Στις 3 Ιουνίου 1833 (15 Ιουνίου 
με το Νέο Ημερολόγιο) δημοσιεύ
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως το Διάταγμα Σύστασης Σώ
ματος Χωροφυλακής2. Το Διάταγμα 
αυτό και ο Κανονισμός Υπηρεσίας 
του Σώματος, που δημοσιεύτηκε λί
γο αργότερα, δεν αποτελούν πρωτό
τυπα νομοθετικά δημιουργήματα 
της Αντιβασιλείας, αλλά αντιγρα
φή γαλλικών προτύπων, που έγινε 
μάλιστα με αρκετή προχειρότητα, 
δίχως να έχει υπάρξει ειδική προ
σαρμογή τους στην ελλαδική πραγ
ματικότητα3. Για τον Κανονισμό 
Υπηρεσίας, η Αντιβασιλεία στηρί- 
χθηκε στο Διάταγμα του 1820, πε-

Έφιπηοι και πεζοί Χωροφύλακες σττι Χαλκίδα το 1835
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ρί Οργανισμού της Γαλλικής Χωροφυλακής (Gendarmerie 
Nationale). Οι Βαυαροί νομομαθείς όμως μετέφρασαν πρώτα το 
κείμενο στα γερμανικά και έπειτα στα ελληνικά. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να προκόψουν σημαντικά σφάλματα τόσο στο τυ
πικό όσο και στην ουσία των νομοθετημάτων, καθώς η διπλή 
μετάφραση και η τότε λεξιπενία της ελληνικής γλώσσας σε νο
μική και διοικητική ορολογία, δεν άφησαν επαρκές περιθώριο 
για μια πιο ενδελεχή επεξεργασία και προσαρμογή των διατάξε
ων στα ελληνικά δεδομένα.

Όσον αφορά στην προέλευση της λέξης «Χωροφυλακή»: μία 
άποψη είναι ότι πρόκειται για μια ελεύθερη και ως ένα βαθμό 
αυθαίρετη απόδοση της γαλλικής λέξης Gendarmerie, όρου που 
και στην γαλλική γλώσσα αποτελεί νεολογισμό, ενώ ετυμολογι
κά προέρχεται από τα μεσαιωνικά γαλλικά: gens d’ armes που 
σήμαινε ουσιαστικά: ένοπλοι άνδρες4. Ο όρος «Χωροφυλακή», 
άγνωστος ως τότε, είναι σαφώς ευρύτερος από το Gendarmerie 
(αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ως σήμε
ρα από πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, για να προσδιορίσει το σώ
μα της Χωροφυλακής).

Μια άλλη άποψη σχετικά με την προέλευση του όρου Χωρο
φυλακή, είναι πως δεν πρόκειται τόσο για απόδοση της γαλλι
κής λέξης, όσο για ελληνική επινόηση του όρου που θα άρμο
ζε στην ευρύτητα των καθηκόντων του νέου Σώματος, δηλαδή 
στη φύλαξη της χώρας (και όχι του χώρου ή του εκάστοτε χω
ριού, όπως έχει παρετυμολογηθεί κατά καιρούς)5. Πράγματι, οι 
προθέσεις της Αντιβασιλείας όπως αποτυπώνονται στον Κανο
νισμό, προβλέπει καθήκοντα φύλαξης των συνόρων στη Χωρο
φυλακή. Αρχικά, στο διάταγμα για το σχηματισμό της επί των 
Εσωτερικών Γραμματείας (Απρίλιος 1833), ο όρος Gendarmerie 
αποδόθηκε στα ελληνικά, ως «πολιτική φρουρά», προφανώς 
υπό την επίδραση της ονομασίας της Πολυαρχίας, δηλαδή της 
Εκτελεστικής Δύναμης Πελοποννήσου, που θεσπίστηκε από 
τον Καποδίστρια το 18286. Στο ταυτόχρονο όμως διάταγμα για 
το σχηματισμό της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας επικρα
τεί ο όρος «Χωροφυλακή». Τέλος, άλλη άποψη σχετικά με την 
προέλευση του όρου, σχετίζεται με την απόδοση της γερμανι
κής λέξης Landwehr, που σημαίνει άμυνα της χώρας και ήταν 
η επίσημη ονομασία των σωμάτων ασφαλείας των γερμανικών 
κρατιδίων. Στο διάταγμα για το σχηματισμό της Γραμματείας 
των Στρατιωτικών, οι βαυαροί νομομαθείς απέδωσαν τη λέξη 
ως «Εθνοφυλακή», αν και το ορθότερο από τη γερμανική γλώσ
σα είναι Χωροφυλακή7.

Σύμφωνο με ι.ο ιδρυτικό Διάταγμα της Χωροφυλακής, το 
Σώμα αποτελείται από τον Αρχηγό (Corpscommandanten), 10 
Μοιράρχους (Divisionchefs), 24 Υπομοιράρχους (Lieutenants), 
103 Ενωμοτάρχας (Brigadiers), 120 Χωροφύλακες (Gendarmen) 
εφίππους και 800 πεζούς. Παρατηρούμε πως προβλέπονταν δύο 
μάνο μονάδες Χωροφυλακής: η Μοίρα κατά ελεύθερη απόδοση 
του όρου Division και η Ενωμοτία, επίσης κατά απόδοση του 
όρου Brigade8. Έ τσι τα πρώτα νομοθετήματα αναφερόμενα στο 
προσωπικό του σώματος έκαναν λόγο για αξιωματικούς, υπαξι- 
ωματικούς και στρατιώτες της Χωροφυλακής.

Η συγκρότηση του Σώματος άρχισε με το διορισμό του πρώ
του Αρχηγοί! του. Ο Αρχηγός Χωροφυλακής είχε καθήκοντα

μάλλον επιθεωρητή, παρά διοικητή του Σώματος. Επειδή 
όμως καθυστέρησε η πρόσληψη της ιδέας και η νομοθέτη
ση της, ότι δηλαδή, η Χωροφυλακή ήταν αυτόνομο Σώμα 
του στρατεύματος και όχι μια στρατιωτική μονάδα με δύνα
μη Τάγματος, δεν προκαλεί απορία η κατάργηση της θέσης 
του Αρχηγού πολλές φορές ως τη μεταρρύθμιση του 1906. 
Πρώτος Αρχηγός της Χωροφυλακής ορίστηκε ο Γάλλος φι
λέλληνας Συνταγματάρχης Φραγκίσκος Γκραγιάρ (Francois 
Graillard) - (1794-1853), εκπρόσωπος του κινήματος του 
σαιν-σιμονισμού9. Ο Γκραγιάρ και λόγω της καταγωγής του 
αλλά και λόγω της προϋπηρεσίας του στο γαλλικό αυτοκρα- 
τορικό στρατό, αντελήφθη τις αδυναμίες και τις απαιτούμε- 
νες προϋποθέσεις για την οργάνωση της Χωροφυλακής, και 
προσπάθησε να αντιδράσει έναντι των εκδηλωμένων φθορο
ποιών τάσεων.

Ο στρατιωτικός χαρακτήρας του Σώματος που προβλεπό- 
ταν από τα διατάγματα και η ασάφεια που δημιουργήθηκε με 
τους ιδρυτικούς νόμους του νέου κράτους, ως προς τη θέση 
της Χωροφυλακής, προκάλεσαν μια μακρά συζήτηση σχετικά 
με το κατά πόσον η Χωροφυλακή υπήρξε, τουλάχιστον ως το 
1906, ένα αμιγώς αστυνομικό σώμα.

Ο ιδρυτικός νόμος του 1833 δίνει μια απάντηση: Η κατά
ληξη του δευτέρου άρθρου κάνει λόγο για το διττό της υπη
ρεσίας10. Δε πρόκειται δηλαδή για μια υπηρεσία, για ένα σώμα 
με αυστηρά καθορισμένο χαρακτήρα. Ο αστυνομικός χαρα
κτήρας της Χωροφυλακής αναδύεται άλλωστε μέσα από τη 
μελέτη των ουσιαστικών καθηκόντων που της ανατέθηκαν. 
Τα καθήκοντα αυτά ήταν καθήκοντα ασφάλειας της χώρας 
και της έννομης τάξης, καθήκοντα ευταξίας και κοινής ησυ
χίας, καθώς και η άσκηση της δικαστικής αστυνομίας, δηλα
δή εξιχνίαση και βεβαίωση εγκλημάτων. Παράλληλα, και στο 
σημείο αυτό έγκειται το διττό, ανατέθηκαν στη Χωροφυλακή 
καθήκοντα στρατονομίας και υποστήριξης λειτουργίας των 
διοικητικών αρχών. Το σύνολο αυτών των αρμοδιοτήτων -  
καθηκόντων αποτέλεσε εξελικτικά την έννοια της Χωροφυ
λακής.

Μια άλλη συνιστώσα της ιστορίας του αστυνομικού θε
σμού της χώρας αποτελούν και τα συμπληρωματικά αστυ
νομικά σώματα που θεσπίστηκαν παράλληλα με τη Χωροφυ
λακή. Αρχικά η Δημοτική Αστυνομία, η οποία προβλέφθηκε 
με το Διάταγμα περί Δήμων της 27.12.1833 και θεσπίστη
κε με ανάλογο Διάταγμα Περί Δημοτικής Αστυνομίας στις 
31.12.1836, όπου περιγράφονταν λεπτομερώς τα καθήκοντά 
της, τα οποία συνίσταντο σε ιδιαίτερα τοπικό επίπεδο. Συνε
πώς, παρατηρούμε ότι σε αυτό το επίπεδο εφαρμόστηκε η διά
κριση σε γενική και σε τοπική αστυνομία, κατά το γερμανικό 
πρότυπο (Landespolizei και Ortspolizei)11 - παρά το γεγονός 
πως η ίδια η Χωροφυλακή ως γενικός αστυνομικός θεσμός 
της χώρας βασίστηκε στο γαλλικό πρότυπο. Άλλα αστυνομι
κά σώματα που ιδρύθηκαν κατά την οθωνική περίοδο ήταν 
η Οροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Διοικητική Αστυνομία 
με περιορισμένα όμως καθήκοντα δημόσιας ασφάλειας όπως 
η φύλαξη των συνόρων και του συνταγματικού καθεστώτος. 
Πιο σημαντική ήταν η Διοικητική Αστυνομία που ξεκίνησε



Ο Όθωνας λίγα χρόνια μετά την έξωση του 1865

τη λειτουργία της το 1849 στην Αθή
να και στον Πειραιά, η οποία στελε
χώθηκε από δημοσίους υπάλληλους.
Ο θεσμός αυτός διατηρήθηκε ως το 
1893, οπότε αντικαταστάθηκε από 
τη Στρατιωτική Αστυνομία (Αστυ- 
φυλακή), της οποίας η αρμοδιότητα 
εκτεινόταν σε όλη την επικράτεια.
Ταυτόχρονα, οι Δήμοι απαλλάχθη
καν οριστικά από τα αστυνομικά κα
θήκοντα με την κατάργηση της Δη
μοτικής Αστυνομίας. Το 1906 με τη 
ριζική αναδιοργάνωση του αστυνο
μικού συστήματος, η Αστυφυλακή 
καταργήθηκε και η δύναμη της εν
σωματώθηκε στη Χωροφυλακή.

Μια από τις επικρατέστερες από
ψεις σχετικά με το αν η Χωροφυλακή αποτέλεσε δημόσια αρ
χή ή όχι, διατύπωσε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές 
του αστυνομικού θεσμού, ο Αντισυνταγματάρχης ε.α. Χωροφυ
λακής Νικόλαος Τρουπάκης, ο οποίος επισημαίνει πως μόνο η 
Δημοτική Αστυνομία είχε την έννοια της δημόσιας αρχής, αφού 
είχε το δικαίωμα έκδοσης αστυνομικών διατάξεων. Αντιθέτως η 
Χωροφυλακή ήταν δημόσια ένοπλη δύναμη για τη διασφάλιση 
της έννομης τάξης στη χώρα12. Έτσι, ως τις αρχές του 20ου αι
ώνα με την έννοια «Χοίροφυλακή» στη νομοθεσία και στη διοι
κητική πρακτική περιγράφεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων 
και καθηκόντων του ομώνυμου Σώματος, ενώ με την έννοια 
«Αστυνομία», η άσκηση της τοπικής αστυνόμευσης.

Το έργο της Χωροφυλακής στη διάρκεια της οθωνικής πε
ριόδου (1833-1862) υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο, στα πλαίσια της 
οργάνωσης και λειτουργίας του νέου κράτους13. Η επιβολή της 
τάξης σε έναν λαό, που είχε εξέλθει από έναν ταραχώδη δεκαε
τή αγώνα για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας του από τους 
Οθωμανούς ήταν καθήκον που απαιτούσε σημαντικές θυσίες 
από όλες τις πλευρές, γιατί ο λαός αυτός βρισκόταν σε μόνιμη 
αναταραχή και αντιδρούσε στην παραγνώριση των θυσιών του, 
στην κατάργηση των κοινοτικών θεσμών του, που εθιμικά εί
χαν εδραιωθεί την εποχή της Τουρκοκρατίας, στην οικονομική 
καχεξία και στην εγκατάσταση ενός μοναρχικού καθεστώτος, 
ξένου προς την ελλαδική νοοτροπία, Υπό αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες, γρήγορα εκδηλώθηκαν ομαδικές αλλά και ατομικές 
φυγόκεντρες τάσεις από τη νομιμότητα, που σε πλείστες των 
περιπτώσεων εξελίχθηκαν σε άρνηση της κρατικής εξουσίας, 
με εμφάνιση ταραχών, στάσεων και επαναστάσεων και με την 
ένταση του φαινομένου της ληστείας14. Το φαινόμενο της λη
στείας έχει τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αν και 
κατεστάλη σημαντικά την εποχή της διακυβέρνησης Καποδί- 
στρια, εντάθηκε την εποχή της Αντιβασιλείας, για να διαιωνι- 
στεί έπειτα με τις εξάρσεις και τις υφέσεις του, για έναν περίπου 
ακόμη αιώνα.]
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ΙΙΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
Τ Η Σ  Ε Λ ΕΝ Η Σ Τ. ΓΖ ΙΑ ΣΙΟ Υ  
ΕΚΔ . Π ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Π ΡΟ Σ ΤΗ  Ν ΙΚΗ  
Μ ΑΥΡΟΜ ΙΧΑΛΗ 32. 10680 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗ Λ. 210. 3622108

Γιατί το μικρό Ελληνόπουλο είναι λυπημένο;
Γιατί θέλει να φύγει;

Θα καταφέρει ή θάλασσα να το παρηγορήσει;
Που θα το ταξιδέψουν τα γαλανά της κύματα;
Μπείτε μαζί με το Ελληνόπουλο στη βαρκούλα 
της Ιστορίας και κλείστε μες στην καρδιά σας 
τη γλυκιά μας Ελλάδα!
Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο παιδικό βιβλίο που περιέχει 
CD με 13 τραγούδια και την αφήγηση της ιστορίας του βιβλί
ου, για παιδιά μικρής ηλικίας που δεν γνωρίζουν ανάγνωση.

Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1912-1913)
ΤΟ Υ Β Α ΣΙΛ Η  ΑΝ ΑΣΤΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 
ΕΚΔ . Γ Κ Ο Β Ο Σ ΊΉ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ Π Η ΓΗ Σ  73, 10681 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗ Λ. 210-3815433, e-mail: cotsosi» govostis.gr

ιδέα του διαμελισμού της καταρρέ- 
ουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορί

ας και η ικανοποίηση των εθνικών τους 
πόθων, οδήγησαν την Ελλάδα, τη Βουλ
γαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο σ’ 
έναν συνασπισμό απέναντι στον «μεγάλο 
ασθενή» της Ευρώπης. Η Οθωμανική Αυ
τοκρατορία προσπαθούσε, μέσα στο πλέγ
μα των διαπλοκών των ευρωπαϊκών Αυ
λών, να διατηρήσει τα ερείσματά της στον 
χώρο της Βαλκανικής. Εμφορούμενα από 

αλυτρωτικές τάσεις, οι τέσσερις βαλκανικές χώρες εκμε
ταλλεύτηκαν τους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της Αυ
τοκρατορίας και διεκδίκησαν με δυναμικό τρόπο τα εδάφη 
της. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τη σύναψη διμερών αμυ
ντικών συνθηκών και στρατιωτικών συμβάσεων, παραμε
ρίζοντας προσωρινά τα μεταξύ τους αντικρουόμενα συμφέ
ροντα, χωρίς όμως να υπάρξουν όροι και υποχρεώσεις που 
δέσμευαν τα συμβαλλόμενα μέρη την επαύριον του πολέ
μου. Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος δεν ήταν και ο τελευταίος, 
αφού οι πρώην σύμμαχοι έλυσαν τις διαφορές τους, αναπό
φευκτα, αμέσως μετά, σ’ έναν δεύτερο πόλεμο, βραχύβιο αλ
λά εξαιρετικά απάνθρωπο, ο οποίος έμεινε στην Ιστορία ως 
Β’ Βαλκανικός Πόλεμος. Κύριο γνώρισμα του δευτέρου πο
λέμου ήταν οι εκτεταμένες βιαιότητες των Βουλγάρων, που 
άγγιζαν τα όρια της εθνοκάθαρσης, σε βάρος των ελληνι
κών πληθυσμών στις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. 
Με αυτήν την ιστορική μελέτη επιχειρείται να σκιαγραφη- 
θούν οι αγώνες των ελληνικών δυνάμεων στα εδάφη της Μα
κεδονίας, της Ηπείρου και στη θάλασσα του Αιγαίου.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟ Υ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ Π. ΣΙΜ Ο Υ 
ΕΚΔ . Π Ε Λ Α ΣΓΌ Σ 
ΧΑΡ. Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η  14. 10679 
ΤΗ Λ. 210-6440021. e-mail: 
acroceramoifi’hellasbooks.gr

Στις 360 σελίδες του βιβλίου έγινε προσπάθεια ν ’ ανα
φερθούν τα κύρια γεγονότα που χάραξαν την ιστορία 
του ελληνικού έθνους, χωρίς σχόλια και κρίσεις, προκειμέ- 

νου οι αναγνώστες να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. 
Ο τίτλος του βιβλίου δικαιολογείται από το περιεχόμενό του, 
που αποτελεί σύνοψη της ιστορίας του ελληνικού έθνους 
από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα. Η γνώση της αλη
θινής ιστορίας είναι αναμφίβολα για κάθε έθνος το αντίδο
το της λήθης στη μακρά πορεία του χθες και πυξίδα στην 
πορεία του αύριο. Είναι η φυσική αντοχή του, ενάντια στις πι
έσεις που δέχεται από τ’ αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. 
Σε μία εποχή που αμφισβητείται η εθνική ταυτότη
τα των λαών επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε να εγκύ
πτουμε στα κορυφαία ιστορικά γεγονότα του έθνους 
και να αποκαθιστούμε την ιστορική αλήθεια, ενάντια 
στην αλλοίωση που επιχειρούν οι διάφοροι αμφισβητίες. 
Το βιβλίο αποτελεί μία ελάχιστη απονομή χρέους, τιμής και 
αγάπης προς όλους εκείνους, τους επώνυμους και ανώνυμους, 
που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προάσπιση της πατρίδας.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Τ Η Σ  Φ Ω ΤΕΙΝ Η Σ Ρ ΙΖΑ Β Α  
ΕΚΔ . ΝΟΜ ΙΚΗ Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η ΚΗ  
Μ ΑΥΡΟΜ ΙΧΑΛΗ 23,10680 ΑΘΗΝΑ 
ΤΉ Λ. 210-3678800, e-mail: info(« nb.org

συνιστα

Τ
ο οργανωμένο έγκλημα
μετά το έγκλημα του λευκού πε

ριλαίμιου, τον δεύτερο βασικό βραχί
ονα της οργανωμένης εγκληματικότητας, το οποίο εμπλέ
κει εγκληματικές επιχειρηματικές ομάδες που στοχεύουν 
στην απόκτηση οικονομικού κέρδους με παράνομα μέσα. 
Η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Οργανωμένο έγκλημα: Θε
ωρητική προσέγγιση, κατ’ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή 
αντιμετώπιση» αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια, στο ομο- 
λογουμένως, πολυσύνθετο και δυσχερές επιστημονικό πεδίο 
του οργανωμένου εγκλήματος.

NAZI PAN: ΚΑΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΞΥ
Τ Η Σ  C E L IA  M E R C IER  
ΕΚΔ . ΓΙΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Κ Α ΙΙΟ Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΟ Υ  9. 14452 Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦ ΩΣΗ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  
ΤΗ Λ. 210-2816134, e-mail: info(<i picturebooks.gr

α έπρεπε να είχα πεθάνει σ’ ένα δωμάτιο του νοσο
κομείου του Μουλτάν, μια ασθενής χωρίς πρόσωπο.
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Έ να πρωινό η νοσοκόμα μου 
βγάζει τους επιδέσμους. Ψη- 
λαφίζω το κεφάλι μου και πα
θαίνω σοκ. Δεν έχω πλέον πρό
σωπο. Τα χαρακτηριστικά 
μου έχουν λιώσει. Η εμφάνιση 
μου είναι τρομακτική. Το ξέ
ρω αλλά δεν το βλέπω. Είμαι 
τυφλή πλέον. Μοιάζω με τέ
ρας. Με αυτό το παραμορφωμέ

νο πρόσωπο κι αυτά τα παραμορφωμένα μάτια δεν 
μοιάζω με γυναίκα. Βασικά δεν είμαι πια τίποτα. 
Όμως επέζησα. Είχα δικαίωμα σε μία δεύτερη ζωή αλλά 
με άλλο σώμα. Εγώ, η όμορφη γυναίκα, είμαι πλέον φυ
λακισμένη σε μία αποκρουστική εμφάνιση που τρομάζει 
όποιον με πλησιάζει. Αποφάσισα να διηγηθώ την ιστο
ρία μου, ώστε κάποια μέρα οι επιθέσεις με βιτριόλι να εξα- 
λειφθούν, οι γυναίκες της χώρας μου να προστατεύονται 
και οι δράστες τέτοιων επιθέσεων να τιμωρούνται αυστη
ρά για τις πράξεις τους και να σαπίζουν στη φυλακή». 
Το «Καμένη από οξύ» είναι η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας 
από το Πακιστάν που στα είκοσι δύο της χρόνια, έχοντας 
ήδη ζήσει μαρτυρική ζωή, υφίσταται από τον άνδρα της 
μιααπότιςχειρότερεςμορφέςβίας, την επίθεση με βιτριόλι. 
Πρόκειται για μια ιστορία που έκανε το γύρο του κόσμου 
και συγκλόνισε χιλιάδες αναγνώστες.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙ I ΙΟΛΗΣ (1915)
TO Y P H IL IP  J .  H AYTH O RN TH W AITE 
ΕΚΔ . ΓΚ Ο Β Ο ΣΤΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ Π Η ΓΗ Σ  73, 10681 ΑΘΗΝΑ 
ΊΉ Λ . 210-3815433, e-mail: cotsosfri govostis.gr

Η εκστρατεία στην Καλλίπολη το 1915 ήταν έμπνευ
ση του Ουίνστον Τσώρτσιλ και η συντριπτική απο
τυχία της του στοίχισε τη θέση του στην τότε κυβέρνηση. 

Η επιχείρηση αυτή αποσκοπούσε στο να θέσει εκτός μά
χης την Τουρκική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο του Α' Πα
γκοσμίου Πολέμου, καθώς και να εξασφαλίσει μια θαλάσ
σια οδά επικοινωνίας με τη Ρωσία. Χαρακτηριστικό της 
εν λόγω εκστρατείας υπήρξε η έλλειψη ικανοτήτων των 
ανώτερων στρατιωτικών διοι
κητών, προπάντων των Συμ
μαχικών δυνάμεων. Ωστόσο, 
η Καλλίπολη ανακαλεί ταυ
τόχρονα στη μνήμη όλων τον 
ηρωισμό και την επιδεξιότητα 
τόσο των Βρετανών στρατιω
τών όσο και των ανδρών του 
Αυστραλιανού και Νεοζηλαν- 
δικού Σώματος Στρατού. Πε- 
ριγράφονται λεπτομερώς οι 
μάχες, οι δοκιμασίες και η τε
λική αποχώρηση των Συμμά

Philip J. Haythornthwaite

χων από την Καλλίπολη. Οι οδυνηρές εμπειρίες της ήττας 
των συμμάχων στην Καλλίπολη έγιναν αργότερα πολύτι
μο υλικό στην απόβαση στην Νορμανδία.

ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜ I ΙΟ ΥΛΑΚΙΙ
ΕΚΔ . ΠΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Κ Α ΙΙΟ Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΟ Υ  9, 14452 Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦ ΩΣΗ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  
ΊΉ Λ . 210-2816134, e-mail: info(« picturebooks.gr

Εξι ήρωες κυνηγούν την ευτυχία 
- έξι άνθρωποι πολύ διαφορετι
κοί μεταξύ τους με διαφορετικό ορισμό της 

ευτυχίας ο καθένας, ψάχνονται σε διαφο
ρετικές μεριές της ζωής. Επειδή και οι έξι 
ήρωες δεν είναι πάντα ηρωικοί, επειδή εί
ναι κανονικοί άνθρωποι με κανονικά προ
βλήματα και τηγανισμένες σχέσεις... δεν 
θέλουν να βγούνε με τίποτα από το κυνή
γι της ευτυχίας. Ούτε καν τους περνάει 
από το μυαλό να τα παρατήσουν στη μέση.
Ο πρώην πρωταθλητής, η χωρισμένη, ο αποτυχημένος ξε
νοδόχος, η σεφ από το Τορόντο, ο μουσικός και ο έφηβος 
είναι ήρωες που μοιάζουν, αν όχι με σένα, τότε με κάποι
ον που ξέρεις. Ερωτεύονται και νομίζουν ότι “το” έχουν. 
Βρίσκουν με χίλια ζόρια δουλειές κάτω από τις δυνατότη
τάς. Την παλεύουν - δεν την παλεύουν. Κρατιούνται με τα 
δόντια αλλά επιμένουν να σε κρατήσουν και σένα - του
λάχιστον μέχρι να στριμώξουν την ευτυχία τους σε κά
ποια γωνία...

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ
TO Y BEN JA M IN  FR A N K LIN  
ΕΚΔ . ΠΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Κ Α ΙΙΟ Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΟ Υ  9, 14452 Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦ ΩΣΗ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  
ΤΗ Λ. 210-2816134, e-mail: infoio ekdoseispapadopoulos. 
gr
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ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ο βιβλίο «Ο Δρόμος προς τον Πλούτο» είναι μια ρε
αλιστική και γοητευτική προσέγγιση σε θέματα θε

μελιώδη για την οικονομία και την κοινωνία, και κυρίως 
πάνω στο αιώνιο άνειρο της απόκτησης του πλούτου. Στις 
σελίδες του εμπεριέχονται απλές 
και χρηστικές συμβουλές, άλλο
τε με αυστηρό κι άλλοτε με χαρι
τωμένο τρόπο, όπως και αλήθει
ες πανανθρώπινες, που ιδιαιτέρως 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης 
καθίστανται περισσότερο επίκαι
ρες από ποτέ. Το βιβλίο αυτό εί
ναι ένα πολύτιμο εργαλείο σκέ
ψης και έρευνας απευθυνόμενο σε 
όλες τις ηλικίες, ένα έργο πραγμα
τικά κλασικό και διαχρονικό. ]

Benjamin Franklin 
λ  Ν
νν $iJp

Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟ Σ Τ Ο Ν

ΠΛΟΥΤΟ
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η  η ρ ω ι κ η  ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ τ η ς  ζωής

Η : ] μ< 11 ί κ ιί αντίληψις της Ζωής αναχωρεί από την αρχήν, 
ότι η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρ
μα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, ενα
ντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας. Επο
μένως και ο άνθρωπος, κάθε γενεάς, αποτελεί μίαν συνεχή 
μτάβασιν προς κάτι άλλο, προς κάτι ανώτερον. Ό χι προς 
ένα διαφορετικόν είδος οργανικού όντος (τον υπεράνθρω- 
πον π.χ. του Nietzsche), αλλά προς το να γίνη φορεύς μιας 
ανωτέρας, δηλαδή εντονωτέρας και πλουσιωτέρας μορφής 
της Ζωής. Έ τσι κάθε άνθρωπος αξιόλογος είν’ ένας πρόδρο
μος, που αντλεί το νόημα της υπάρξεώς του όχι από το πα
ρελθόν οότ’ από το παρόν, αλλ’ από το μέλλον και μόνον...

Kui Γΐ« ακριβώς κείται η τ ρ α γ ι κ ό τ η ς  του ηρωικού 
ανθρώπου. Ριζωμένος είναι βαθύτατα εις το παρελθόν, τού 
οποίου είναι το εκλεκτότερον κάρπισμα· μέσα του συμπυ
κνώνει εις μοναδικόν βαθμόν εντάσεως το παρόν - και όμως 
αρνείται το παρόν και το μάχετ’ εν ονόματι του μέλλοντος, 
το οποίον ζη ο ίδιος προληπτικώς μόνον ως πραγματικότη
τα μέσα του. Και το μάχεται με τα όπλα και την ρώμην της 
ψυχής του, που είναι του παρόντος όπλα και ρώμη, το οποί
ον κατ’ αυτόν τον τρόπον χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως και 
καταπολεμεί. Έ τσι τοποθετεί ο βιος τον εαυτόν του, εκλέ
γουν ούτως ειπείν το επικινδυνότερον σημείον, μέσα εις την 
ορμήν και την οργήν παντοδαπών συγκρούσεων. Συγκρού
σεων προς τούς συγχρόνους του, οι οποίοι τον μισούν, διότι 
μισούν το μέλλον εις το πρόσωπόν του. Συγκρούσεων προς 
τον ίδιον τον εαυτόν του, μιας πάλης μεταξύ της πραγματι
κότητάς του, που ανήκει εις το παρόν, και των δυνατοτήτων 
του, που ανήκουν εις το μέλλον, που ε ί  ν  α ι το μέλλον, που 
θα τας πολεμήση και πάλιν εν ονόματι άλλων δυνατοτήτων 
από την στιγμήν που θα γίνουν πραγματικότης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ζ η τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς ο  ηρωικός 
άνθρωπος τον μεγαλύτερόν του πόνον και την μεγαλυτέ- 
ραν του ελπίδα. Ζη την συντριβήν και τον πόνον του, αλ
λά ζη μαζί και την ηθικήν αναγκαιότητα του πόνου και του 
χαμού του. Κάτι περισσότερον: Ερωτεύεται την συντριβήν 
του, την χαίρετ’ εκ των προτέρων, αντλεί την ιλαρωτέραν 
του ακριβώς παρηγοριάν από την συντριβήν του...

Αλλ’ ο ηρωικός άνθρωπος δεν δείχνεται εις την συντριβήν 
του μόνον, ή και εις την ετοιμότητα έστω προς συντριβήν. 
Ειδεμή, η ηρωική αντίληψις θα ήτο ιδεώδες θανάτου μό
νον, όχι μορφή ζωής - και τι ζωής! Ο ηρωικός άνθρωπος, και 
μόνος αυτός, ζη έντονα και πλούσια ολόκληρον την ζωήν.

Αλλά το να ζήση έντονα δεν σημαίνει δι’ αυτόν ό,τι συνή
θως νοούμεν με την έκφρασιν αυτήν: να δοκιμάζη άφθο
να και δυνατά τας απολαύσεις και τας ηδονάς της Ζωής.
Δεν τας αγνοεί βέβαια τας απολαύσεις της Ζωής ο ηρωι

κός άνθρωπος αλλά τας δοκιμάζει τόσον, όσον χρειάζεται 
να τας ξεπεράση, τας γνωρίζει τόσον, ώστε να εννοή, ότι 
κατά βάθος παραλύουν μάλλον την δύναμιν του ανθρώ
που, και ας τού χαρίζουν την ψευδαισθησίαν της εντατι- 
κότητος και της πλησμονής. Έπειτα, τας απολαύσεις ανα
ζητεί εκείνος που ζητεί να πάρη από την Ζωήν, όχι εκείνος 
που έχει να της δώση - και σε πλουτίζει όχι το να παίρνης 
αλλά το να δίδης...

Μ έ σ α τ ο υ ζ η  όλας τας μορφάς της Ζωής, τας αφομοιώ
νει μέσα του, και τας αποδίδει με τον προσωπικόν του τρό
πον. Η ψυχή του ομοιάζει μ ’ ένα έδαφος λιπαρόν και βα
θύ, εις το οποίον κάθε σπόρος άνετα θ’ ανθοβολήση και θα 
καρπίση. Έ τσι μεταμορφώνεται, χωρίς να χάνη τον εαυ
τόν του. Ζη ταυτοχρόνως με πολλούς, όπως ο τραγικός 
ποιητής ο μεγαλοφυής, που ζη μέσ’ απ’ όλα του τα πρόσω
πα, και όμως παραμένει ο ίδιος και ως ύπαρξις και ως δι
άνοια. Και δεν ζη μόνον πολλάς μορφάς Ζωής· συγκλονι
σμούς συγκλονίζεται πολλούς, συντριμμούς συντρίβεται 
πολλούς, μυρίους θανάτους αποθνήσκει.

Αλλ’ η πολυμέρεια αυτή δεν σημαίνει και διάσπασιν, 
απώλειαν έρματος ατομικού, διάχυσιν και θόλωμα του πυ
ρήνας της προσωπικότητας - αυτό συμβαίν’ εις τους πολ
λούς, όταν ποτέ θελήσουν να είναι πολυμερείς. Διά τον 
ηρωικόν άνθρωπον η πολυμέρεια δεν αίρει την συγκέ
ντρωσην την καθιστά ισχυροτέραν, την αποδεικνύει ισχυ- 
ροτέραν. Δεν θα ήτον ηρωικός άνθρωπος, αν δεν ήτο μία 
δυνατή προσωπικότης, και δυνατή προσωπικότης σημαί
νει ισχυρόν κεντρικόν εγώ, που να συγκρατή τας ψυχι- 
κάς περιπετείας και τα εξωτερικά περιστατικά, τα πετάγ
ματα και τα ενδιαφέροντα εις μίαν σφικτοδεμένην ενότητα 
όχι μόνον χρονικής διαδοχής, αλλά συνοχής λογικής, ανα- 
γκαιότητος ηθικής.

Η πολυμέρεια του ηρωικού ανθρώπου παρέχει πολλά- 
κις την εντύπωσιν α ν τ ι φ α τ ι κ ό τ η τ ο ς .  Είναι τόσον 
πλούσια η προσωπικότης του, ώστε το καθένα της μέρος, 
η καθεμία της πλευρά, θα ημπορούσε ν ’ αποτελή (και απο
τελεί διά τους πολλούς) έναν αυτόνομον κόσμον, διαφορε
τικόν από τον κόσμον που θα ημπορούσε ν ’ αποδώση μία 
άλλη πλευρά του. Είναι λοιπόν ν ’ άπορής πώς οι πολλοί



“Κανένας δεν μπορεί να χτίσει για λογαριασμό σου το γεφϋρι απ ’ όπου 
χρωστάς να περάσεις το ρεύμα της ζωής... Στον κόσμο ένας μόνο δρόμος 
υπάρχει, κι αυτόν κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βαδίση παρά εσύ. Προς 
τα πού τα βγάζει; Μην το ροπάις; Τράβα τον μόνο...

τας ευρίσκουν ασυμβιβάστους; Αλλ’ ο ηρωικός άνθρωπος δεν 
ομοιάζει με τους καλούς και φρονίμους αμαξάδες, οι οποίοι 
οδηγούν το αμαξάκι των «βραδέως αλλ’ ασφαλώς» από τους 
δρόμους τους στρωτούς και τους ήσύχους προς το τέρμα, που 
άλλοι καθώρισαν. Με τον ηνίοχον ομοιάζει, που κυβερνά τέσ- 
σαρα, οκτώ ίσως θυμοειδή άλογα - και το καθένα των σπεύδει 
ασυγκράτητον προς αυτοβούλους κατευθύνσεις. Τα κυβερνά 
με δυνατό χέρι, χωρίς όμως και να εξουδετερώνη εκείνων την 
ορμητικότητα και την επαναστατικότητα. Ειδεμή, τι θέλγη- 
τρον θα είχε δι’ αυτόν η ηνιοχεία; Το «βραδέως αλλ’ ασφα
λώς» δεν το ξέρει· λογαριάζει και τας πτώσεις, διότι μόνον 
όπου υπάρχουν πτώσεις δίδετ’ ευκαιρία και ανυψώσεων.

Πράγματι ο π ό λ ε μ ο ς  και ο κ ί ν δ υ ν ο ς  είναι 
το στοιχείον του, η απαραίτητος τροφή του. Ο πόλεμος λέγω 
και η νίκη, όχ’ η επιτυχία. Η επιτυχία δεν είναι πάντοτε νί
κη· είναι νίκη εξωτερική, εξωτερικός πλουτισμός εις επιτεύγ
ματα και κέρδη - να σαν τα ρεκόρ συγχρόνου αθλητού, που 
μετρούνται με δευτερόλεπτα και υφεκατοστόμετρα. Αλλ’ ο 
ηρωικός ζητεί την νίκην εκείνου που χαίρεται το ότι επολέ- 
μησε, το ότι εκινδύνευσε, το ότι αντέστη την νίκην ως ευκαι
ρίαν μόνον να ζήση εντόνους και αγωνιώδεις στιγμάς. Και 
παρομοία νίκη συνυπάρχει κάλλιστα με την αποτυχίαν εις 
τους αντικειμενικούς σκοπούς, καθώς η αποτυχία των 300 
εις τας Θερμοπύλας...

Άλλωστε γενικώς η επιτυχία είναι διά τον ηρωικόν άνθρω
πον μία λέξις, μία πραγματικότης ίσως -  όχι α ξ ί  α. Δεν την 
ξέρει, ούτε τον ξέρει εκείνη. Αν επίστευεν ολιγώτερον εις τον 
εαυτόν του, θα ήτο δι’ αυτό απογοητευμένος. Αν επίστευεν 
ολιγώτερον εις της Μοίρας την σοφίαν, θα ήτο απαισιόδοξος. 
Αλλ’ επιτυχία σημαίνει πραγματοποίησις σκοπού, που ευρί- 
σκετ’ έξω μας, και εκείνος έχει μ έ ο α τ ο υ τον σκοπόν και 
το νόημα της υπάρξεώς του. Απέναντι αυτού τίποτε δεν με- 
τρεί, ούτ’ ή ζωή του ούτ’ η ευτυχία του. Και τι μεγαλύτερον 
θα ημπορούσεν η επιτυχία να τού προσφέρη;

Έπειτα η επιτυχία σημαίνει φρόνησιν, και η φρόνησις εί
ναι προσαρμογή της ψυχής προς τα πράγματα, καταβιβασμος 
δηλαδή και ολιγάρκειά της, διά να συμμορφωθή προς την κα
θημερινότητα του εξωτερικού κόσμου. Ενώ η σοφία και η 
αποστολή του ηρωικού είναι ν ’α ν α β ι β ά σ η τ α  πράγματα 
προς την ψυχήν του, να τα γεμίση με νόημα τόσον, ώστε να 
γίνουν αντάξιά του. Δι’ αυτό παρέχει την εντύπωσαν άφρο- 
νος, και ε ί  ν  α ι άφρων. Έ χει την αφροσύνην του παιδιού, 
που στερείται την πολυύμνητον αυτήν πείραν της πραγμα

τικότητας, η οποία είναι κατά βάθος όκνος και ολιγοπι- 
στία. Ενώ το παιδί είναι παιδί, ακριβώς διότι πιστεύει, 
διότ’ ημπορεί ακόμη να πιστεύη, ανεπιφύλακτα. Ο ηρω
ικός άνθρωπος είν’ ο αιωνίως νέος - τι να την κάνη την 
φρόνησιν;

Είναι διά τους πεζούς και τους νοικοκυραίους, που 
βαδίζουν ήσυχα και ομαλά τον δρόμον της ζωής των. 
Εκείνος όμως δεν βαδίζει· χορεύει.

Αυτός είν’ ο λόγος που θεωρείται και είναι άνθρωπος 
α β ο ή θ η τ ο ς  εις την συνήθη πρακτικήν ζωήν. Και 
ένας άλλος λόγος: δεν έχει την φρόνησιν να δ υ ο π ι ο τ 
ή προς τους γύρω του. Να δύσπιστή προς τι; Διά ν ’ απο- 
φύγη κινδύνους; Μα αυτούς είναι ακριβώς, που αναζη
τεί η ψυχή του. Τούς αναλαμβάνει όχι από επαγγελμα
τικήν συνήθειαν ή από βιοποριστικόν καταναγκασμόν 
- οι ακροβάται και οι θηριοδαμασταί θα ήσαν τότε οι 
ηρωικώτεροι των ανθρώπων - αλλ’ ως εσωτερικήν προ
σταγήν της μοίρας του, ως το ιερώτερον δικαίωμα που 
τού δημιουργεί η υπεροχή του.

Οι πολλοί καμαρώνουν δι’ όσους κινδύνους απέφυ
γαν, όχι δι’ όσους υπεβλήθησαν περιγράφουν τας επι
τυχίας, που επραγματοποίησαν, και υπερηφανεύονται 
διά την εξυπνάδα των. Αλλά διά τον ηρωικόν άνθρω
πον, το είδαμεν: η επιτυχία δεν αποτελεί ούτε κριτήριον 
ούτε ιδεώδες· ιδεώδες του και κριτήριον: να ζήση δυνα
τός και ωραίος. Και είναι γενναιότερον και ωραιότερον 
ν ’ αδικηθής παρά ν ’ αδικήσης, να εξαπατηθής παρά να 
εξαπατήσης.

Άλλωστε προς τι να εξαπατήση; Εξαπατούν οι ετερο- 
κεντρικοί, αυτοί που ασχολούνται διαρκώς με τους άλ
λους, διά να τούς αντιγράφουν ή να τούς φθονούν ή και 
τα δύο μαζί. Απασχολούνται κατ’ ανάγκην, αφού δεν εί
ναι τόσον πλούσιον το εγώ των, ώστε να τούς απασχολή 
εκείνο έντονα και ικανοποιητικά. Ο ηρωικός όμως απο
τελεί ο ίδιος κ έ ν τ ρ ο ν  τ ο υ  ε α υ τ ο ύ  τ ο υ ,  ελεύ
θερος εις την απομόνωσίν του, αριστοκρατικός με την 
απόστασιν εις την οποίαν κρατεί τούς άλλους, απτόητος 
με το θάρρος της προσωπικής του γνώμης και της προ
σωπικής του ευθύνης, υπερήφανος μέσα εις το άβατον 
τέμενος της μοναξιάς του.

Δι’ αυτό δεν καταδέχεται να φθονή, μήτε να παρα- 
βγαίνη με τούς άλλους· δεν χρειάζεται να βεβαιώνη εις 
τον εαυτόν του μ’ αυτό το μέσον, με την εξωτερικήν



“Και η μοίρα σου είναι κάπ απολύτως προσωπικόν δεν ημπορείς μήτε να 
το δανεισθής, μήτε να το δανείσης

αναγνώρισίν του δηλαδή, την υπεροχήν του.
Αν φαίνεται κάποτε να προχωρή από την απομόνωσίν 

του προς τους άλλους, το κάνει από πλησμονήν εσωτερι
κήν, από εντροπήν να κρατή μόνος του τον πλούτον που 
αναβλύζει μέσα του, από την σκληρόν αυτοβασανιστικήν 
επιθυμίαν να ξεφύγει από τον υποκειμενισμόν του, τον μό
νον κίνδυνον που φοβάται σοβαρά, να προχωρήση από το 
εγώ του προς την μ ο ί ρ α ν  του.

Και είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου κάτι που υπάρ
χει και δρα πριν από το εγώ του και ύστερα από αυτό· εί
ναι η μοίρα μας που διαπλάσσει το εγώ μας, όχι τανάπαλιν. 
Έ τσι ο ήρως είναι πάντα μ ο ν α χ ι κ ό ς  -  ειδεμή, δεν θα 
ήτο ήρως -  αλλά ποτέ υποκειμενικός.Πουθενά δεν φαίνε
ται περισσότερον η υπερηφάνεια του ηρωικού ανθρώπου, 
παρά εις τον τρόπον που διεξάγει τους λεγομένους αγώνας 
ιδεών. Δεν αποβλέπει ποτέ εις το να νικήση. Τι θα ειπή να 
νικήση; Να δεχθούν τας απόψεις του; Συμφορά! Ο ίδιος ξέ
ρει τι τού εστοίχισεν ως που να καταλήξη εις αυτάς, τι τ ό 
λ μ η εχρειάσθη - sapere aude, λέγει ο αρχαίος ποιητής - τι 
εσωτερικήν ω ρ ί μ α ν σ ι ν  προϋποθέτει. Έτσι, ανησυχεί 
μάλλον παρά ποθεί εκείνον, που θα τας δεχθή κατ’ επιτα
γήν ή ως προϊόν μιας συντόμου συζητήσεως.

Διά ν ’ αποκτήση μήπως ο π α δ ο ύ ς ;  Είν’ αληθές, ότι 
πολλοί αισθάνονται την ανάγκην να κάνουν προπαγάνδαν 
διά τας ιδέας των, σαν να φοβούνται, ότι δεν θα είναι ορθαί, 
αν δεν τας ανεγνώριζαν και άλλοι, κατά το δυνατόν πολυ- 
αριθμότεροι. Αλλ’ εκείνος γνωρίζει, ότι σημασίαν δεν έχει 
το περιεχόμενον των ιδεών ενός ανθρώπου, αλλ’ η ψυχική 
δύναμις με την οποίαν τας κατέκτησε και τας κατέχει. 'Οχι 
το τ ι πιστεύεις, αλλά το π ώ ς πιστεύεις ό,τι πιστεύεις. Ό τι 
τας θεμελιώδεις, τας ζωτικάς πεποιθήσεις σού ρυθμίζει κα
τά βάθος η μοίρα σου, όχι τανάπαλιν. Και η μοίρα σου εί
ναι κάτι απολύτως προσωπικόν δεν ημπορείς μήτε να το 
δανεισθής, μήτε να το δανείσης

Έπειτα τι σημαίνει διά τον ηρωικόν άνθρωπον ο αριθ
μός; Εκείνος θέλει, και ως πνευματικός άνθρωπος ακόμη, 
να εργάζεται, όχι να συνεργάζεται· είναι ανδρικώτερον... 
Έτσι, και όταν υπερασπίζη τας απόψεις του, δεν το κάνει 

διά να τας επιβάλη· αλλά διά να μείνη οποίος είναι... Και 
όμως σπείρει άφθονα τα γεννήματα του νου του. Τα σπεί
ρει, διότι δεν ημπορεί να κάνη διαφορετικά· όπως το δέ- 
ντρον που τινάζει τούς καρπούς του σαν ωριμάσουν, είτ’ 
ευρίσκοντ’ αποκάτω είτε όχι αυτοί που θα τούς είναι χρή
σιμοι...

Υπερήφανος είναι, όχι εγωιστής. Δι’ αυτό σπαταλά 
τον εαυτόν του. Η ευτυχία του είναι ν α δ α π α ν ά ,  ακρι- 
βέστερον ακόμη: ν α δ α π α ν ά τ α ι .  Ανεξάντλητος όπως 
είναι, δεν ξέρει αριθμητικήν. Είναι τόσον πλούσιος, ώστε 
θ’ αναπληρώση εύκολα (το ξέρει) κάθε ζημίαν προς τι λοι
πόν να την υπολογίζη; Υπολογίζει ο πτωχός· ο πλούσιος 
κλείνει τα μάτια, απλώνει το χέρι, και σκορπά... Όσα και 
να σκορπήση, πάντοτ’ εκ του περισσεύματος θα είναι...

Σκορπά του νου του τα γεννήματα, που είναι δ ί  αυτόν 
βιώματα ψυχής, χωρίς να κατοχυρώνη συγγραφικούς την 
πατρότητά των, να έτσι σαν τον ήλιον που ακτινοβολεί πα
ντού το ορως του. Και ο ήλιος δεν έχει μετρητήν του φωτός· 
έχουν οπ ηλεκτρικοί εταιρείαι μόνον...

Η ζωή ενός ανθρώπου, καθώς αυτού που περιέγραψα, 
δεν ημπορεί παρά να είναι σ ύ ν τ ο μ ο ς .  Σύντομος όχι πά
ντοτε με την κοινήν σημασίαν ημπορεί κάποτε να ζήση 
και πολλά χρόνια, αλλά πάντα θα είν’ ολίγα, σχετικούς με 
την πλησμονήν της ζωτικότητάς του. Άλλωστ’ η ηλικία 
είναι κάτι σχετικόν δεν μετρείται πάντως με την διάρκει
αν, με το περιεχόμενον της μετρείται. Είν’ έννοια ηθική, 
όχι αστρονομική.

Συνήθως όμως είναι σύντομος και υπό την συνήθη χρή- 
σιν της λέξεως. Σύντομος, διότι ο ηρωικός άνθρωπος περ
νά ολόκληρον την ζωήν του εις το πολυκίνδυνον μέτωπον 
του πολέμου. Σύντομος, διότι πάντοτε είναι, από την μοί
ραν του και μόνην οδηγούμενος, ε ρ α σ ι θ ά ν α τ ο ς .

Βαδίζει προς τον θάνατον όχι διά ν ’ αναπαυθή, όχι διό
τι εβαρέθηκε την ζωήν, όχι διότι εδειλίασεν ενώπιον αυ
τής, όχι από μαρασμόν και εξάντλησιν των δυνάμεών του.

Ο ηρωικός άνθρωπος δεν υ φ ί σ τ α τ α ι  τον θάνατον. Δι’ 
αυτόν και ο θάνατος ακόμη δεν είναι π ά σ χ  ε ι ν, είναι πρά- 
τειν. Είναι η τελευταία πράξις, με την οποίαν επισφραγίζει 
όλας του τας άλλας πράξεις. Τούς δίδει αυτή το νόημα· διό
τι και η Ζωή όλη είναι μία διαρκής αρχή, και η αρχή το νό
ημά της αντλεί από το τέλος, του οποίου είν’ η αρχή. Και 
είναι το τέλος ο θάνατος, αλλά και η τελείωσις.

Αλλ’ ο πληθωρισμός της ζωής είναι τόσος μέσα του, ώστε 
και ο θάνατός του δεν είν’ εκμηδένισις πλέον. Μεστώνει 
από περιεχόμενον, από ηθικήν αναγκαιότητα, πλημμυρί
ζει από την χαράν και την ωραιότητα μιας τελευταίας νί
κης - παρόμοια με τον ήλιον, ο οποίος, κλινών προς την δύ- 
σιν, ενδύεται την πορφυράν του μεγαλοπρέπειαν.

Αν θα ε ίν ’ εκούσιος ο θάνατος ή ακούσιος, δεν έχει 
σημασίαν Διά τον ηρωικόν άνθρωπον ο θάνατος είναι 
πάντοτ’ ε κ ο ύ σ ι ο ς ,  αφού ο δρόμος, που συνειδητά εδι- 
άλεξε και βαδίζει, μοιραίως και αναγκαίως οδηγεί προς τα 
εκεί. Άλλωστε διαλέγει συνήθως ο ίδιος τον θάνατόν του 
και την ώραν του, με την εσώψυχον πίστιν ότι δικαίωμά 
του απόλυτον είναι: Αν θέλης να γεννηθής και πότε θέ
λεις να γεννηθής, δεν εξαρτάτ’ από την συγκατάθεσίν σου· 
το να φύγης όμως από την Ζωήν και πότε να φύγης, αυ
τό αφήκεν ο Θεός εις την ιδικήν σου, την υπεύθυνον δι- 
αγνώμην

Και είναι βαρεία και δύσκολος αυτή η ευθύνη - διά τού
το και η ορμή προς αυτοσυντηρησίαν είναι τόσον ισχυρά.
Αλλ’ εκούσιος ή ακούσιος ο θάνατος του ήρωος, είναι πά

ντοτε μία έκρηξις ηφαιστείου. Να έτσι εξαφνικά σπα το δο- 
χείον της ζωής του, συντρίβεται και συντρίβει όλα γύρω 
του, φλέγεται και φλέγει, φωτίζεται και φωτίζει - και τρομά
ζουν οι δειλοί και ταπεινοί και φθονεροί. Οργή Κυρίου. . .]



[  ΘΕΣΗ

Νίκος Καζαντζάκης:
“Γεννηθήκαμε

«Γεννηθήκαμε άρχοντες». Ο χαρακτηρισμός αυτός, με αναφορά στο ελληνικό γέ
νος, ανήκει στον μεγάλο μας στοχαστή, με την παγκόσμια οπτική και αναγνώριση, 
Νίκο Καζαντζάκη. Επίκαιρος όσο ποτέ ο Καζαντζάκης. Το κείμενο - επιστολή, γρά
φτηκε πριν εξήντα τέσσερα χρόνια, από την Αντίμπ, της Νότιας Γαλλίας, προς τον 
επίσης Κρητικό, ποιητή, Μηνά Δημάκη, και διατηρεί τη δροσιά της πνευματικής 
λεβεντιάς του οικουμενικού Έ λληνα  Καζαντζάκη.
Η επιστολή, δημοσιεύτηκε το 1975 από τις Εκδόσεις «Το Ελληνικό Βιβλίο», έχο
ντας διατηρηθεί η ορθογραφία του συγγραφέα, και ανήκει στην κυριότητα της Δι
εθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.

Γράμμα σχον Μηνά Δημάκη, Antibes, Villa Rose, 27-11-48 
Allee des Palraiers, Bd au Cap

Α γαπητέ φίλε, Ελαβα μ ε  χαρά το γράμμα Σας κ ’ ευχαριστώ Εσάς και τους φ ίλους που 
θυμάστε ακόμα πως υπάρχω. Σας ταχυδρόμησα τον πρόλογο από την τραγωδία «Σό- 
δομα και Γόμορα» και σας παρακαλώ  επιστατήσετε Σ εις  ο ίδιος να μ η  γίνουν τυπογρα
φ ικά  λάθη, που τόσο τα απεχθάνομαι. Τελευταία π ολύ  κακομεταχειρίστηκαν οι τυπο
γράφοι την Οδύσεια και μ ε  κυρίεψε αηδία. Τα λάθη στο στίχο είναι θανάσιμα. Τόρα  
ανα γρά φ ει η Ελένη στη μ η χα νή  το μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταβρόνεται» που έγ ι
νε - έτσι ήθελε - π ολύ  μ εγά λο  και δεν ξέρω αν θα βρω  εκδότη στην Ελλάδα. Ε ίνα ι εντελώς 
σύγχρονο - και νομίζω καλό. Τόρα άρχισα καινούριο καθώς και μ ια  νέα τραγωδία, από  
την τορινή τραγωδία της Ελάδας. Ε λπίζω  - και φοβούμαι - πως θα μείνω  πολήν καιρό  
εδώ. χτες νοίκιασα μ ια  β ίλλα  για  τρία χρόνια, εδώ δουλεύω λαμπρά, το κλίμα  είναι εξαί
σιο, θάλασσα ήλιος, τροπικά δέντρα, κ α λο ί άνθρωποι, μοναξιά.
Το σώμα είναι γερό, το μ ια λό  δουλεύει, δεν έχω  κανενός είδους νοσταλγία, κρατώ αλά- 
καιρη την Ελάδα κάτω από τα βλέφ αρά μ ου  -και τίποτα θαρώ δε μ ο υ  λείπει.
Ε χω  μονάχα  την αγιάτρευτη αγω νία της Ελάδας που θέλουν να την γκρεμίσουν. Μ α  

αφτή ’ναι αιώνια, το ξέρω καλά, και θα β γε ι κ ι από τη δοκιμασία αφτή γιγαντωμένη. Ε ί
μ α ι βέβαιος ποος μεγάλες ψ υχές και μεγάλα  έργα γίνουνται και θα γενηθούν από το αίμα  
αφτό κι από  τα δάκρυα. Π οτέ δεν είχα  τόση πίστη κ ’ εμπιστοσύνη στη ράτσα μ α ς  όπως 
τόρα. Ε ίναι αιω νίω ς ο Χριστός που ξανασταβρόνεται για  ν ’ αναστηθεί.
«Πρέπει, αλήθεια, νάμαστε περήφανοι, την σύμπτωση αφτή να γενηθούμε Έ ληνες. Κ αι 
συν να νιόθουμε, κάθε στιγμή, σε κάθε μα ς λόγο, σε κάθε γραμμή και στίχο που γρά
φουμε, πω ς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ο  στοχασμός αφτός, τα τελευταία τούτα χρόνια , που  
γνώρισα από κοντά την παγκόσμια inteligen και είδα τους αντιπροσώπους της και τους 
μίλησα και τους έζησα, μ ου  δίνει τη Μ εγάλη Βεβαιότητα για  την ασύγκρητη αξία της ρ ά 
τσας μας. Γενηθήκαμε άρχοντες. Φοβερή γη και ευθύνη». Ν α  μου χαιρετάτε, Σας παρα
καλώ  πολύ, όλους τους φ ίλους και συντρόφους. Του Π απά θα γράψω αργότερα... Ο  «θε
ός» μ α ζ ί Σας, αγαπητέ φίλε, και μ α ζ ί μ ε  την Ελάδα. ]

Πηγή: ΑΜ ΠΕ

“ κρατώ αλάκαιρη 
την Ελάδα κάτω από 
τα βλέφαρά μου”
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Ο Ν ικ η φ ό ρ ο ς  Βρεχτάκος (ΚροκεεςΛακωνίας 1 
Ιανουάριου 1912 -  Αθήνα 4 Αυγούστου 1991). Ποι

ητής και πεζογράφος. Έ ζησε τα παιδικά χου χρόνια σχο 
πατρικά του κτήμα στην Πλούμιτσα, κοντά στον Ταΰγε
το και τα μαθητικά του στις Κροκεες και το Γύθειο, από 
το Γυμνάσιο του οποίου αποφοίτησε.

Νέος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, για  σπουδές που δεν 
πραγματοποίησε- και άσκησε διάφορα επαγγέλματα ως 
ιδιωτικός υπάλληλος (1930-1938) και έπειτα ως δημόσιος 
υπάλληλος (1938-1947) και ως φιλολογικός συντάκτης 
περιοδικών και εφημερίδων. Πήρε μέρος στον Ελληνο- 
ϊταλικό πόλεμο του 1940-41 και ύστερα στην Εθνική 
Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Το 1954 εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά. Την περίοδο της δι
κτατορίας (1967-74) έζησε αυτοεξόριστος σε χώρες της 
Ευρώπης.

Ο Νικηφόρος Βρεχτάκος είναι ένας σημαντικός σύγχρο
νος Έ λληνας ποιητής, που διακρίνεται γ ια  τον βαθύτα
το ανθρωπισμό της ποίησής του και την ιδιομορφία των 
εμπνευσεών του. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε πολ
λές γλώσσες. Υπήρξε μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λο
γοτεχνών. Πήρε μέρος σε πολλά ποιητικά συνέδρια και 
φεστιβάλ στο Λονδίνο, στην Αχρίδα της τότε Γιουγκο
σλαβίας κ.α. Τιμήθηκε με δύο Πρώτα Κρατικά Βραβεία 
(1940 και 1956), το Βραβείο Εθνικής Αντίστασης (1945), 
το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1976), με το βραβείο 
Ουράνη κ.ά. Το 1980 πραγματοποίησε τα αποκαλυπτή
ρια του μνημείου του «αγνώστου ναυτικού» στο λιμάνι 
του Γυθείου. Το 1987 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθη
νών. Ή τα ν  κάτοικος Αθηνών και ομιλούσε Γαλλικά και 
Ιταλικά.

Ο επαναστάτης και ρομαντικός ποιητής 
Ο «ποιητής του Ταύγέχου» ανήκει στη γε

νιά των δημιουργών που συνέβαλαν στην 
ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης, τη  δε
καετία χου 1930. Η εκφραστική πορεία του 
Βρεττάκου συνδέεται με τις αναζητήσεις και 
τα οράματα των ομοτέχνων του σε μια κρί
σιμη εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονες 
κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις, πνευμα
τικό και καλλιτεχνικά αναβρασμό, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Βρεχτάκος ως κριτικός
Μια σημαντικότατη πλευρά του Βρεττάκου, η οποία παρα

μένει εν πολλοίς ανεξερεύνητη και της οποίας η μελέτη θα 
προσφέρει πολλά στην ιστορία της λογοτεχνίας μας, είναι η 
δρασχηριότητά του ως κριτικού. Το κριτικά έργο του ήταν ως 
τώρα διεσπαρμένο στις εφημερίδες και στα περιοδικά («Ελλη
νικά Χρονικά», «Κόσμος, Επιστήμη και Ζωή», «Επιθεώρηση 
Τέχνης» κ.ά.) με τα οποία είχε συνεργαστεί.

Τακτικός κριτικός λογοτεχνίας, ο οποίος συνεργάστηκε με 
πολλά έντυπα, ειδικά μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
«Ελεύθερα Γράμματα», του οποίου διετέλεσε αρχισυντάκτης 
και διευθυντής, γράφει κριτική για όλους τους μεγάλους έλ- 

ληνες ποιητές της εποχής του και πρωτοπαρου- 
σιάζει νέους, όπως ο Τίτος Πατρίκιος, που αργό
τερα έμελλε να καθιερωθούν.

«Ο Νικηφόρος Βρεχτάκος είναι ο ποιητής της 
ελπίδας και της ανθρωπιάς, που βρίσκονται στο 
κέντρο της ποιητικής δημιουργίας χου και εξυ
μνήθηκαν μέσα από σύμβολα όπως ο ήλιος και ο 
Ταΰγετος». Με αυτά τα λόγια περιγράφει τον ου- 
μανιστή ποιητή ο γιος του, συγγραφέας Κώστας 
Βρεχτάκος.
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ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Γενν ή θ η κ ε  στην Αθήνα το 1918. Μαθητής του Καρό
λου Κουν στο Κολλέγιο Αθηνών, μυήθηκε στον κόσμο 

του θεάτρου και αργότερα εγκατέλειψε τις σπουδές του στη 
Νομική, για να αφοσιωθεί σ’ αυτό.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη 
Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών του Λονδίνου, στο 
Πανεπιστήμιο Γέηλ των ΗΠΑ και στο Δραματικό Εργαστήρι 
του Πισκάτορ.

Πριν από τις θεατρικές σπουδές του ο Σολομός είχε σχεδιάσει 
τα κοστούμια για τον Μάκβεθ που ανέβασε η Μαρίκα Κοτοπού
λη το 1937. Τότε άρχισε και η συνεργασία του (με διηγήματα, 
μεταφράσεις, καλλιτεχνικές ειδήσεις, συνεντεύξεις κ.τ.λ.) με το 
περιοδικό «Νεοελληνικά Γράμματα» του Δημήτρη Φωτιάδη.

Το 1939 παρουσίασε την πρώτη σκηνοθετική του δουλειά 
στην Αρκούδα του Τσέχωφ. Η επαγγελματική, όμως, θεατρική 
του σταδιοδρομία εγκαινιάστηκε ουσιαστικά με τη συνεργασία 
του στο «Θέατρο Αθηνών» του Κωστή Μπαστιά στα 1942-43: 
Έ παιξε στο Δίλημμα του γιατρού του Μπ. Σω στα «Διονύσια» 
και σχεδίασε τα κοστούμια για την Αΐ'ντα του Βέρντι.

Το 1943 συνεργάστηκε ως ηθοποιός για ένα μικρό διάστη
μα με το «Θέατρο Τέχνης» και με το θίασο Μανωλίδου-Βεάκη- 
Παππά-Δενδραμή. Παράλληλα, έγραφε θεατρικά έργα, αλλά το 
μόνο που παρουσιάστηκε στη σκηνή ήταν Ο τελευταίος ασπρο-

κόρακας το 1944, από το «Θέατρο Τέχνης».
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, σκηνοθέτη

σε στο Cherry Lane Theatre και στο Province Town Playhouse 
της Νέας Υόρκης, ενώ το 1949 ανέβασε τον Καλιγούλα του Κα- 
μύ στο Embassy Theatre του Λονδίνου. Την ίδια χρονιά ο Σο
λομός επέστρεψε στην Ελλάδα και από τότε ασχολήθηκε απο
κλειστικά με τη σκηνοθεσία και αναδείχτηκε σε μια από τις 
σημαντικότερες δυνάμεις του νέου ελληνικού θεάτρου.

Σκηνοθέτησε στο ελεύθερο θέατρο, αλλά κυρίως στο Εθνικό 
(1950-64, 1968-82) και στον δικό του οργανισμό «Προσκήνιο» 
(1964-78). Χρημάτισε, επίσης, αναπληρωτής διευθυντής της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας & Τηλεόρασης (1974) και του Εθνι
κού Θεάτρου (1980-3).

Είναι ο σκηνοθέτης που αναβίωσε τον Αριστοφάνη, ανε
βάζοντας στην Επίδαυρο δέκα από τις ένδεκα κωμωδίες του. 
Ασχολήθηκε και με την αρχαία τραγωδία και ανέβασε Αισχύ
λο (Ικέτιδες, Επτά επί Θήβας), Σοφοκλή (Αντιγόνη), Ευριπίδη 
(Μήδεια, Ελένη κ.ά.). Ο Σολομός συχνά μετέφραζε ο ίδιος τα έρ
γα που σκηνοθετούσε ή σχεδίαζε και τα κοστούμια.

Έ χει μεταφράσει Στρίντμπερκ, Ιψεν, Λόρκα, Σω και, με το 
ψευδώνυμο Α. Ροσόλυμος, Αριστοφάνη.

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ

ΟΧ ρ ό ν η ς  Μ ίσ σ ιο ς  γεννή
θηκε στην Καβάλα και απεβίω- 

σε στην Αθήνα (20/11/2012). Οι γονείς 
του ήταν καπνεργάτες και το επάγγελ
μά τους άσκησε και ο ίδιος από παιδική 
ηλικία. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε 
συνθήκες φτώχιας αρχικά στη γενέτει
ρά του και στη συνέχεια στη Θεσσαλονί
κη. Για οικονομικούς λόγους δε μπόρεσε 
να τελειώσει ούτε το δημοτικό σχολείο 
(έφτασε μέχρι τη δεύτερη τάξη). Κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 
παιδί ακόμη, εντάχτηκε στην Αντίστα
ση και το 1947 καταδικάστηκε σε θάνα
το για τη συμμετοχή του στον εμφύλιο 
πόλεμο. Τελικά δεν εκτελέστηκε, χάρη σε ένα τυχαίο γεγονός, 
έμεινε όμως φυλακισμένος ως το 1953 και από το 1962 έζη- 
σε εξόριστος στη Μακρόνησο και τον Αϊ Στράτη. Σε διάφορες 
φυλακές (όπου έμαθε ανάγνωση και γραφή) έζησε και κατά 
τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας. Η ελεύθερη ζωή του 
άρχισε ουσιαστικά ξανά μετά τη μεταπολίτευση. Έ ζησε μα
κριά από την Αθήνα και συμμετείχε σε ενέργειες προστασί
ας του περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποίησε και τηλεοπτικές

εκπομπές με θέμα την προστασία της ελ
ληνικής πανίδας. Στο χώρο της λογοτεχνί
ας εμφανίστηκε σε μεγάλη ηλικία το 1985 
με το βιβλίο «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νω 
ρίς», αυτοβιογραφικό κείμενο γραμμένο σε 
συνειρμική και λαϊκή γλώσσα που εντάσ
σεται στην παράδοση της απομνημονευ- 
ματογραφίας. Με αυτό το βιβλίο καθιερώ
θηκε. Μετά την επιτυχία  του πρώτου του 
βιβλίου ο Μίσσιος οδηγήθηκε σε μια παρα
γω γή της αρχικής μεθόδου του και έγρα
ψε τρία ακόμη βιβλία, που εντάσσονται 
στο χώρο της λογοτεχνίας κυρίως χάρη 
στην έντονη δραματικότητά τους, η οποία 
επιβάλλεται μέσω της λ ιτής -  και γΓ αυτό 

δραστικότατης -  απεικόνισης συγκλονιστικών γεγονότων. 
Η κηδεία του Χρόνη Μίσσιου τελέστηκε την Τετάρτη, 21 Νο
εμβρίου 2012, στις 2:30μμ στο Μικροχώρι Καπανδριτίου. ]  
Εργογραφία
► ...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Αθήνα, Γράμματα, 1985.
► Χαμογέλα ρε, η  σου ζητάνε; Αθήνα, Γράμματα, 1988.
►Τα κεραμίδια στάζουν. Αθήνα, Γράμματα, 1991.
►Το κλειδί είναι κάτω απ’το γεράνι. Αθήνα, Γράμματα, 1996.
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Ο σ ο  Κ Ι QV ψ ά ξ ε τ ε ,  σε οποιοδήποχε αρχείο των ελ
ληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείχε ούτε έναν 
Έ λληνα  ή Ελληνίδα που να έχει καχαχωρηθεί με ημερο
μηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουάριου 1923! Αυχό 
αποκαλύπχει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής χου 
Ευγενιδείου Πλανηχαρίου. Ό χι, φυσικά, γ ιαχί δεν είχαμε 
ούχε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά 
γιαχί απλούσχαχα χο 1923 είχε μόνο 352 ημέρες”!

''"/'"Λ π ω ς εξ η γ ε ί ο κ. Σιμόπουλος, από χον Φεβρουά- 
W  ριο χου 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλα

δή χο διάσχημα μεχαξύ 16 και 28 Φεβρουάριου! Γιαχί έγι
νε αυχό; Ιδού η  εξήγηση: Έ ν α  σωσχό εχήσιο ημερολόγιο 
πρέπει να  έχει ως βάση χου χον ακριβή χρόνο που χρειάζε- 
χαι η Γη για να συμπληρώσει μία πλήρη περιφορά χης γύ 
ρω από χον Ή λιο. Αυχή η κίνηση χης Γης ανχικαθρεπχί- 
ζεχαι σχην φαινόμενη κίνηση χου Ή λ ιο υ  ανάμεσα σχους 
ασχερισμούς. Οι Βαβυλώνιοι καχέγραψαν για πρώχη φο
ρά χην αργή αυχή φαινόμενη κίνηση χου Ή λ ιο υ  από χη 
Δύση προς χην Ανατολή, γιαχί παραχηρούσαν προσεχχι- 
κά χον ορίζονχα χην ώρα χης Δύσης. Και οι παραχηρή- 
σεις χους εκείνες χους απεκάλυψαν όχι ο Ή λιος επέσχρε- 
φε σχην αφεχηρία χου μεχά από περίπου 360 ημέρες

,  Τ71 χσι οι Β α β υλώ νιο ι χώρισαν χον κύκλο σε 360 
I  J μοίρες, κάχι που παραμένει σε ισχύ ακόμη και σή

μερα, και θέσπισαν συγχρόνως ένα μεικχό σεληνιακό και 
ηλιακό ημερολόγιο 360 ημερών, με προσθήκες εμβόλιμων 
εορχάσιμων ημερών που δεν έλυναν όμως χο πρόβλημα 
χης επακριβούς διάρκειας χου έχους. Έ ν α  ορθογραφικό 
λάθος “γέννησε” χην “γρουσουζιά” χων δίσεκχων εχών! 
Κάχι ανάλογο ίσχυε και για χο ρωμαϊκό ημερολόγιο, χο 
οποίο χο 44 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ χο άλλαξε ριζικά και 
με χη βοήθεια χου Έ λληνα  ασχρονόμου Σώοι γένη από

χην Αλεξάνδρεια εγκαθίδρυσε χο Ημερολόγιο που φέ
ρει έκχοχε χο όνομά χου. Ο Σωσιγένης βασισμένος σχους 
υπολογισμούς χου παχέρα χης ασχρονομίας Ιππάρχου (ο 
οποίος έναν αιώνα νωρίχερα είχε προσδιορίσει όχι χο ηλι
ακό ή χροπικό έχος έχει διάρκεια ίση με 365,242 ημέρες), 
θέσπισε ένα ημερολόγιο χου οποίου χα έχη είχαν 365 
ημέρες ενώ σε κάθε χέχαρχο έχος πρόσθεχαν μία ακόμη 
ημέρα, μεχά χην «έκχη προ χων καλενδών χου Μαρχί- 
ου», που ονομάζονχαν «bis sextus». Έ χσ ι η ημέρα αυχή, 
επειδή μεχριόχαν δύο φορές, ονομάζεχαι ακόμη και σή
μερα «δις έκχη» και χο έχος που χην περιέχει «δίσεκχο»

Η πα ρα νόη σ η  λοιπόν χου λαού όχι χα δίσεκχα έχη 
είναι «γρουσούζικα» («κι αν έρθουν χρόνια δίσε- 

χχα και μήνες οργισμένοι» όπως λέει χο δημοχικό μας 
χραγούδι) ίσως να προέρχεχαι από χην λανθασμένη ανχί- 
ληψη χης εχυμολογίας και χης ορθογραφίας χου πρώχου 
συνθεχικού χης λέξεως «δίσεκχο». Ανχί δηλαδή χου σω- 
σχού «δις» με γιώχα (που σημαίνει δύο φορές) να εννο- 
είχαι λανθασμένα χο αχώρισχο προθεμαχικό μόριο «δυς» 
με ύψιλον που έχει χην έννοια χης δυστυχίας, «χης δυ
σκολίας, χης κακής καταστάσεως ή χου απευκταίου απο
τελέσματος».

Έ ν α  λάθος 11 λεπτών, “μετακινούσε” συνεχώς χην 
Εαρινή Ισημερία! Αλλά και χο Ιουλιανό Ημερολόγιο δεν 
ήταν τέλειο. Γιαχί παρ’ όλο χον καλύτερο προσδιορισμό 
χου ηλιακού έχους από χον Σωσιγένη, υπήρχε ακόμη μια 
μικρή απόκλιση από χην πραγματικότητα αφού η διάρ
κεια χου ηλιακού έχους είναι 365,242199 ημέρες. Έ τσ ι 
χο καθορισμένο από χον Σωσιγένη έχος είναι μικρότερο 
χου πραγματικού κατά 0,0078 χης ημέρας, δηλαδή κατά 
11 λεπτά και 13 περίπου δευτερόλεπτα, χρόνος που εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται σχεδόν ασήμαντος. Κάθε τέσσε
ρα όμως χρόνια χο μικρό αυχό λάθος γίνεται περίπου 45
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λεπτά, και κάθε 129 χρόνια φτάνει την μία ολόκληρη ημέρα. 
Μέσα στα πρώτα 400 χρόνια από την εφαρμογή του Ιουλια- 
νού Ημερολογίου το λάθος είχε φτάσει τις τρεις ημέρες με 
αποτέλεσμα το 325 μ.Χ. η εαρινή ισημερία να ουμβεί στις 21 
Μαρτίου. Το λάθος των 11 περίπου λεπτών του Ιουλιανού 
Ημερολογίου συσσωρευόταν και η εαρινή ισημερία μετατο
πιζόταν όλο και πιο ενωρίς. Έ τσ ι ενώ την εποχή του Χρι
στού η εαρινή ισημερία συνέβαινε στις 23 Μαρτίου, το 325 
μ.Χ. συνέβη στις 21 Μαρτίου, και το 1582 μ.Χ. είχε φτάσει να 
συμβαίνει στις 10 Μαρτίου, γεγονός που δημιουργούσε προ
βλήματα στον ακριβή καθορισμό του εορτασμού του Χριστι
ανικού Πάσχα σύμφωνα με τον όρο που είχε θεσπίσει η Α’ 
Οικουμενική Σύνοδος.

Η δ ιόρθω ση  του λάθους με την “εξαφάνιση” 10 ημε
ρών! Το 1572, ο Ιησουίτης αστρονόμος Χριστόφο

ρος Κλάβιους, με τη βοήθεια του αστρονόμου Λουίτζι Λίλιο, 
επεξεργάστηκε την παπική βούλλα της ημερολογιακής με
ταρρύθμισης. Με αυτήν η 5η Οκτωβρίου 1582 ονομάστηκε 
15η Οκτωβρίου και με αυτόν τον τρόπο διορθώθηκε το λά
θος των 10 ημερών, που είχε συσσωρευτεί στους προηγού
μενους 11 αιώνες, και για να επιστρέφει η εαρινή ισημερία 
στην 21η Μαρτίου, όπως ήταν κατά την Α’ Οικουμενική 
Σύνοδο του 325 μ.Χ. Για να μην επαναληφθεί το λάθος του 
Ιουλιανού Ημερολογίου, ο Λίλιο όρισε επίσης ότι δίσεκτα θα 
είναι τα έτη που ο αριθμός τους διαιρείται με το 4 εξαιρου- 
μένων των «επαιωνίων», τα έτη δηλαδή των αιώνων, από τα 
οποία όριζε ως δίσεκτα μόνον όσα έχουν αριθμό αιώνων που 
διαιρείται με το 4. Με αυτή την τροποποίηση το έτος 1900 
δεν ήταν δίσεκτο, ενώ αντίθετα το επαιώνιο έτος 2000 ήταν 
δίσεκτο. Η τροποποίηση αυτή δηλαδή καθορίζει ότι σε κάθε 
400 χρόνια έχουμε 97 δίσεκτα έτη αφού το λάθος του Ιουλι- 
ανού Ημερολογίου είναι 3 ημέρες και 3 ώρες περίπου κάθε 
400 χρόνια. Μ’ αυτό τον τρόπο διορθώνουμε το λάθος των

τριών ημερών, παραμένει όμως ένα λάθος τριών περίπου 
ωρών κάθε 400 χρόνια που θα συσσωρευτεί σε μία περί
που ημέρα το έτος 3081 μ.Χ. Η απόφαση της ελληνικής 
πολιτείας να “εξαφανίσει” 13 μέρες! Στα Ορθόδοξα κρά- 
τη η αρχή της μεταρρύθμισης ξεκίνησε το 1895 όταν ο 
οικουμενικός πατριάρχης Άνθιμος Ζ’ εξέφρασε «πόθους 
και ευχάς υπέρ ενός ενιαίου ημερολογίου δι’ άπαντας 
τους χριστιανικούς λαούς». Έ τσ ι το 1903, μετά από ερώ
τημα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ ’, η 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία 
με τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απο
φάσισε ότι «αι ορθόδοξοι Εκκλησίαι εν συνεννοήσει μετ’ 
αλλήλων και μετά της πολιτείας εκάστης αυτών δύνα- 
νται να επιχειρήσωσι την μεταρρύθμισιν του νυ ν  εν χρή- 
σει παρ’ ημίν ημερολογίου συμφώνως προς τας προόδους 
και τα πορίσματα της αστρονομικής επιστήμης».

Το 1 9 1 9 η  ελληνική πολιτεία ανακίνησε και πάλι το 
ημερολογιακό θέμα και τελικά τον Ιανουάριο του 

1923 αντικατέστησε νομοθετικά το Ιουλιανό Ημερολόγιο 
με το Γρηγοριανό και όρισε την έναρξη της εφαρμογής 
του την 16η Φεβρουάριου 1923. Για να γίνει η διόρθω
ση η 16η Φεβρουάριου ονομάστηκε 1η Μαρτίου, δηλαδή 
αφαιρέθηκαν 13 ημέρες από το έτος 1923. Αυτό έγινε γ ι
α τί στις 10 ημέρες λάθους μεταξύ Γρηγοριανού και Ιου- 
λιανού από το 325 έως το 1582 είχε επέλθει καθυστέρηση 
και άλλων τριών ημερών στα περίπου 340 χρόνια που εί
χαν παρέλθει από την πρώτη εισαγωγή του Γρηγοριανού 
Ημερολογίου. Γ ι’ αυτό άλλωστε το έτος 1923 στην Ελλά
δα δεν είχε 365 ημέρες αλλά 352, οπότε και κανένας Έ λ 
ληνας υπήκοος δεν έχει πιστοποιητικό γέννησης με ημε
ρομηνία από 16 έως 28 Φεβρουάριου 1923. ]
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ :
Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Η ιδιαίτερη Γ\ '

ημερολογιακή fCCL̂ s
της εορτής και το ιστορικό-θεολογικό 
υπόβαθρό της

Ο  κ ύ κ λ ο ς  των εορτών με κέντρο το Άγιο Πάσχα, όπως 
εύστοχα γράφει ο Λειτουργιολόγος, αείμνηστος καθηγητής 
Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ακολουθεί κατά βάση το σεληνια- 
κό-ιουδαϊκό ημερολόγιο, το οποίο σε σχέση με το ηλιακό -Ρ ω 
μαϊκό δίνει την εντύπωση τη μη σταθερότητας, της κινήσε- 
ως, γ ι’ αυτό και αποκαλείται «κινητός εορτολογικός κύκλος». 
Σε αντίθεση με αυτόν, ο λεγόμενος «ακίνητος εορτολογικός 
κύκλος» αποτελείται από τις εορτές, οι οποίες καθορίσθηκαν 
ανεξάρτητα από το ιουδαϊκό ημερολόγιο σε σταθερή συμβα
τική ημερομηνία του ρωμαϊκού ηλιακού ημερολογίου. Πολ
λές από αυτές έλαβαν τη θέση ειδωλολατρικών και ιδιαίτερα 
ηλιακών εορτών, με τις οποίες και έχουν μια τελείως εξωτε
ρική εννοιολογική και θεματολογική αντιστοιχία, όπως είναι 
οι εορτές, αρχικώς, των Θεοφανείων και αργότερα των Χρι
στουγέννων.

Παρ’ όλο που τα Χριστούγεννα είναι χρονολογικά το πρώ
το γεγονός, εντούτοις δεν είναι και η πρώτη εορτή του χρι
στιανικού ημερολογίου. Από τα ευαγγέλια δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την ακριβή ημέρα της γεννήσεως του Ιησού 
Χριστού. Επίσης δε φαίνεται η γέννηση του Χριστού να  έγινε 
κατά τη χειμερινή περίοδο.

Από την ιστορική ερευνά διαπιστώνεται ότι οι Απόστολοι 
και τα μέλη της αρχαίας εκκλησίας για ένα αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα δεν εόρταζαν την Γέννηση του Χριστού, 
αλλά την ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του. Κατά τους 
δύο πρώτους αιώνες μετά τον Θάνατο του Ιησού Χριστού 
κανείς δεν γνώριζε και λίγοι ενδιαφέρονταν για τον ακρι
βή προσδιορισμό της άγνωστης ημερομηνίας της Γεννήσεώς 
του. Έ χε ι μάλιστα γραφεί ότι οι πρώτοι χριστιανοί θέλοντας 
να τονίσουν τη θεότητα του Χριστού σκοπίμως υποβίβαζαν 
τη σημασία της σαρκικής Γεννήσεώς του. Τούτο συνέβαινε 
διότι αποφεύγοντας να  εορτάζουν γενικώς τις ημέρες των γε
νεθλίων πιθανότατα λόγω της σχέσης τους με την αστρολο
γία και τη μαντεία, των παγανιστικών συνηθειών της επο
χής και ίσως για λόγους αποστασιοποίησης από τις γενέθλιες 
εορτές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, οι οποίοι ετιμώντο ως 
Θεοί.

Η έναρξη του εορτασμού της Γεννήσεως του Ιησού Χρι
στού πιθανολογείται ότι ανάγεται κατά τον δεύτερο ή τρίτο

μ.Χ. αιώνα. Το ιδιαίτερα σήμα j τικό είναι ότι η εορτή της κατά 
σάρκα Γεννήσεως του Θεανθρώπου ήταν άρρηκτα συνδεδε- 
μένη με την εορτή των Θεοφανείων, της βαπτίσεως του Κυ
ρίου, και εορταζόταν στην Ανατολή από κοινού κατά την 6η 
Ιανουάριου από το όνομα «Θεοφάνεια» ή «Επιφάνεια».

Ειδικότερα, στα μέσα του δευτέρου αιώνος κάποιες γνωστι
κές αιρετικές παραφυάδες άρχισαν να εορτάζουν τα Χριστού
γεννα μαζί με τη βάπτιση του Χριστού, στις 6 Ιανουάριου, 
ημέρα των ειδωλολατρικών εορτών του χειμερινού ηλιοστα- 
σίου κατά τον παλαιότερο ημερολογιακό προσδιορισμό.

Η Εκκλησία με τις ονομασίες «Επιφάνεια», «Θεοφάνεια» 
και «Φώτα» ήθελε να αντιτάξει τότε στην εμφάνιση της ψευ
δοθεότητας ή του ψευδοθεού Ρωμαίου αυτοκράτορα ο οποίος 
αναβιβαζόταν στο ρωμαϊκό θρόνο ή εισερχόταν νικητής σε κά
ποια πόλη, την σωτήρια επιφάνεια επ ί της γης του όντως μό
νου αληθινού Θεού Ιησού Χριστού. Οι αρχές της εορτής των 
Θεοφανείων είναι ανάλογες προς την εορτή των Χριστουγέν
νων. Οι εθνικοί (ειδωλολάτρες) εόρταζαν την 6η Ιανουάριου, 
σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο 
στην Αίγυπτο και την Αραβία. Στις αρχές του τρίτου αιώνα 
πρώτα οι αιρετικοί του Βασιλειάδου επεχείρησαν την αντι
κατάσταση της ειδωλολατρικής αυτής εορτής με τη βάπτιση 
του Χριστού. Οι οπαδοί του αιρεσιάρχου Βασιλειάδου αρχικά 
είχαν καθορίσει την εορτή των Θεοφανείων στις 20 Μαϊου ή 
στις 19 ή στις 20 Απριλίου. Λίγο αργότερα η Εκκλησία της 
Ανατολής καθόρισε την 6η Ιανουάριου ως ημέρα εορτής των 
Επιφανειών ή των Θεοφανείων.

Η εορτή των Θεοφανείων ή Επιφανειών είχε αρχικά πολλα
πλό θεολογικό περιεχόμενο ως μνήμη όλων εκείνων των γε
γονότων της επιγείου ζωής του Ιησού Χριστού διά των οποί
ων ο ένσαρκος Υιός Θεός Λόγος επεφάνη στον κόσμο και στα 
οποία κατ’ εξοχήν εφάνη και πιστοποιήθηκε η θεότητά του. 
Τα γεγονότα αυτά ήταν η Γέννηση, η προσκύνηση των μά
γων, η βάπτιση στον Ιορδάνη με την φανέρωση της Αγίας 
Τριάδος, το εν κοινό θαύμα της μεταβολής του ύδατος σε οί
νο, ο χορτασμός των πεντακισχιλίων ανθρώπων με πέντε άρ
τους κ.ά, όπου φανερώθηκε η Θεία Δύναμη του ανθρώπου 
Ιησού Χριστού.

Πολύ εύστοχα λοιπόν έχει γραφεί ότι η εορτή των Θεοφα-
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νείων υπήρξε στην αρχή «συγκεντρωτική εορτή», κατά την 
οποία εορτάζονταν πολλά γεγονότα και γ ι’ αυτό η ονομασία της 
«Θεοφάνεια» ή «Επιφάνεια» είναι στον πληθυντικά αριθμό.

Ο συνεορτασμός των Χριστουγέννων με τα Θεοφάνεια στην 
Ανατολή κατά τον F  αιώνα μ.Χ. συνεχίστηκε να εορτάζεται ως 
κοινή εορτή μέχρι τα τέλη περίπου του Δ ' αιώνα στην Αίγυπτο 
(Αλεξάνδρεια), στα Ιεροσόλυμα και στη Θράκη (Ηράκλεια).

Κατά τον Δ ' αιώνα η Δύση δέχθηκε την εορτή των Επιφανει
ών (6 Ιανουάριου) από την Ανατολή και στην συνέχεια η Ανατο
λή λίγο αργότερα παρέλαβε από τη Δύση την εορτή της Γεννή- 
σεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου), την οποία από τον Β' αιώνα 
ο Πάπας Ρώμης Τελεσφόρος (125-136 μ.Χ.) για πρώτη φορά γύ 
ρω στο 135 μ.Χ. αποφάσισε να τιμήσει και να μνημονεύσει το ιδι
αίτερο γεγονός της ελεύσεως του Θεανθρώπου στον κόσμο, θε
σπίζοντας την εορτή των Χριστουγέννων επί της Βασιλείας του 
αυτοκράτορος Αδριανού (117-138μ.Χ.).

Από τα μέσα του Δ' αιώνα μ.Χ. μαρτυρείται ότι στην Δύση και 
συγκεκριμένα στη Γαλατία και στην Ισπανία εργαζόταν η εορ
τή των Θεοφανείων ή Επιφανειών, ενώ κατά την ίδια ιστορική 
χρονική περίοδο καταγράφεται στις πηγές ότι το γεγονός της 
κατά σάρκας Γεννήσεως του Χριστού εορταζόταν ξεχωριστά σε 
ορισμένες επαρχίες.

Είναι απολύτως τεκμηριωμένο ότι την 25η Δεκεμβρίου του 
ετω’ 354μ.Χ. ο Πάπας Ρώμης Λιβέριος εόρτασε ιδιαιτέρως το 
γεγονός της κατά σάρκας Γεννήσεως του Ιησού Χριστού, ενώ σε 
a/,λες τοπικές Εκκλησίες εορταζόταν ακόμη στις 6 Ιανουάριου.

Γ 'πιφωνα με τα γραφόμενα του καθηγητού Παν/μίου Αρχιμ.
Νικολάου Ιωαννίδη: «Ο διαχωρισμός της εορτής της Γεννήσεως 
του Κυρίου από της Βαπτίσεώς του την 6η Ιανουάριου αποδίδε
ται συνήθως σε δύο λόγους: Α)ο πρώτος θεωρεί ότι μετά τον τερ
ματισμό των διωγμών και των μαρτυρικών θανάτων των χριστι
ανών άρχισαν να υποχωρούν οι ενθουσιαστικές εσχατολογικές 
τάσεις και να  εκτιμάται όλο και περισσότερο η ανθρώπινη ζωή 
και ως εκ τούτου η ημέρα της Γεννήσεως άρχισε να γίνεται πιο 
σεβαστή, με συνέπεια να καθιερωθεί και ο εορτασμός των Χρι
στουγέννων. Β) Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στην ανάγκη της 
χριστιανικής Εκκλησίας να καθιερώσει κάποια εορτή παράλλη
λη προς τις ειδωλολατρικές εορτές που εορτάζονταν στις 25 Δε
κεμβρίου και τις προηγούμενες από αυτήν ημέρες. Ειδικότερα,
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στη Ρώμη από την 17η έως και την 23η Δεκεμβρίου άρχι
σαν οι εορτές Saturnalia αφιερωμένες στον Θεό Satum a( 
Κρόνο) , που περιελάμβαναν θεατρικές παραστάσεις και 
κορυφώνονταν την 24η και 25η Δεκεμβρίου, ημέρα αφι
ερωμένη στο Θεό Μίθρα, δηλαδή τον «αήττητο ήλιο» (sol 
invictus), καθώς επίσης και οι εορτές Brumalia,εορτασμός 
της μικρότερης ημέρας του έτους (bruma).

Ο Θεός Ή λιος εορταζόταν στη Ρώμη ως κρατικός και 
αυτοκρατορικός Θεός και ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία αυ
τοκράτορος Ιουλιανού (361-363), με την επέκταση δε της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Ανατολή καθιερώθηκε η 
συγκεκριμένη εορτή σε χώρες όπου αργότερα αναπτύχτη
κε η χριστιανική Εκκλησία, όπως η Αίγυπτος και η Συ
ρία. Σε ορισμένα «χρονικά» η 25η Δεκεμβρίου σημειώνε
ται και ως «γενέθλιος ημέρα» του «αήττητου Ή λιου».

Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
ημερομηνία της εορτής του Ηλιου ήταν ασφαλώς συνδε- 
δεμένη με τη θεωρία της φυσικής επιστήμης ότι στο χει
μερινό ηλιοστάσιο (22 Δεκεμβρίου) σημειώνεται η ετήσια 
μικρότερη διάρκεια της ημέρας και αντιστοίχως η μεγαλύ
τερη διάρκεια της νύκτας. Η ημέρα αρχίζει να μεγαλώνει 
από την 25η Δεκεμβρίου μέχρι και την αντιδιαμετρική πε
ρίπτωση, το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου). Από πολλούς 
μελετητές θεωρήθηκε δηλαδή ότι κατά το χειμερινό ηλιο- 
στάσιο ο Ηλιος αρχίζοντας τη νικηφόρο πορεία του ξανα- 
γεννιέται και γ ι' αυτό καθιερώθηκε ως γενέθλιος ημέρα 
του. Οι εθνικοί (ειδωλολάτρες) λοιπόν εόρταζαν τη γενέ
θλια ημέρα του αήττητου ηλίου, την αύξηση δηλαδή της 
ημέρας, συμβολίζοντας τη νίκη του φωτός κατά του σκό
τους».

Στην παγανιστική- ειδωλολατρική αυτή εορτή οι χρι
στιανικές Εκκλησίες πολύ σοφά και συμβολικά αντέταξαν 
της Γέννηση του αληθινού φωτός, του «νοητού ηλίου της 
δικαιοσύνης», του Ιησού Χριστού, ο οποίος διέλυσε τη μα
κρύ νύκτα της φθοροποιού αμαρτίας και της πολυθεΐας 
των ειδώλων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μέγας Κων
σταντίνος (274-323) σε αντίθεση με τους προκατόχους του 
άρχισε σταδιακά να τιμά όχι τον ειδωλολατρικό Θεό ήλιο,
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αλλά τον ενσαρκωμένο και ενανθρωπήσαντα Υιό Θεού, τον 
Ιησού Χρίστο ως τον αληθινό «ήλιο της δικαιοσύνης», ο οποί
ος «επεφάνη εν σαρκί των γένει των ανθρώπων».

Οι συγγραφείς Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης πολύ εύστο
χα επισημαίνουν ό τ ι : «Η χριστιανική αντίληψη για το πρό
σωπο του ενανθρωπήσαντος Χριστού, όπως προκύπτει από 
τα πρώτα χριστιανικά κείμενα και την υμνολογία της Εκ
κλησίας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καθιέρωση του 
εορτασμού της Γεννήσεως του Κυρίου στις 25 Δεκεμβρίου 
δεν έγινε αποκλειστικά για λόγους ανταγωνιστικούς στην ει- 
δωλολατρική εορτή της ημέρας εκείνης, αλλά ότι προήλθε 
απλώς από τη σημασία που ήδη οι χριστιανοί απέδιδαν στην 
εορτή, ενώ, όπως φαίνεται, η αντιπαράθεση προς την παγα- 
νιστική = ειδωλολατρική εορτή υπήρξε μόνον η αφορμή. Ο 
σκοπός της Εκκλησίας δηλαδή δεν ήταν να αντιπαρατάξει 
μια χριστιανική εορτή σε μία επικρατούσα ειδωλολατρική, 
αλλά να αποσαφηνίσει το σωτηριολογικό μήνυμα της Γεννή
σεως του Ιησού Χριστού στους πιστούς χριστιανούς και να 
δώσει συγχρόνως απάντηση στις πνευματικές αναζητήσεις 
των εθνικών».

Στη Ρώμη, κατά το έτος 354 μ.Χ., η εορτή των Χριστου
γέννων εορταζόταν ιδιαιτέρως την 25 Δεκεμβρίου, ενώ στην 
Ανατολή συνέχισε να εορτάζεται στις 6 Ιανουάριου μαζί με τα 
Θεοφάνεια ή Επιφάνεια ή Φώτα. Κατά τις τελευταίες δεκαε
τίας του Δ ' μ.Χ. αιώνα άρχισε σταδιακά και σε ορισμένες το
πικές Εκκλησίες της Ανατολής να τιμάται ιδιαιτέρως η εορτή 
των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

‘Έ τσ ι, το αρχικό εορτολογικό θέμα διχοτομήθηκε και τέ
θηκε σε ιστορική πια βάση (γέννηση του Κυρίου στις 25 Δε
κεμβρίου, Βάπτισμα στις 6 Ιανουάριου) κι έγινε αποδεκτό το 
νέο εορτολογικό σχήμα από όλες τις Εκκλησίες στην Ανατο
λή και τη Δύση εκτός βέβαια από την Αρμενική Εκκλησία, η 
οποία μέχρι και σήμερα κρατά τον αρχικό σύνθετο εορτασμό 
στην κοινή εορτή Χριστουγέννων- Θεοφανείων στις 6 Ιανου
άριου.

Η κατ’ ανατολάς γεωγραφική εξάπλωση και καθιέρωση 
της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου φαίνεται 
ότι αρχικά εντοπίζεται λίγο πριν το 380 μ.Χ. στην Καππαδο
κία και ειδικότερα στην μεγαλώνυμη πόλη της Καισαρείας, 
όπου καθιέρωσε την εορτή ο Αρχιεπίσκοπος αυτής Βασίλειος 
ο Μέγας και μαρτυρείται ότι στην κατ’ εκείνο το έτος ιερουρ
γία της των Επιφανειών παρευρέθη και ο αυτοκράτορας Ου- 
άλης (328-378).

Στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, της Κωνσταντινού
πολης, ο εορτασμός των Χριστουγέννων ως ξεχωριστή εορ
τή από τα Θεοφάνεια και ο πανηγυρισμός της στις 25 Δεκεμ
βρίου εισάγεται, κατά τον Αρχιμ. Νικόλαο Ιωαννίδη, από τον 
Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μετά τον θάνατο του Ουάλε- 
ντος και την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του Θεοδοσί
ου του Μεγάλου εξελέγη το έτος 379 ο Άγιος Γρηγόριος στον 
Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως για να απο- 
καταστήσει την ορθοδοξία που είχε πληγεί από την αίρεση 
του αρειανισμού.

Ο Γρηγόριος από τον ναό της Αγίας Αναστασίας ,τον μόνο 
που είχε απομείνει στα χέρια των Ορθοδόξων, άρχισε την κη- 
ρυγματική και εν γένει ποιμαντική του δραστηριότητα. Εκεί

για πρώτη φορά εόρτασε ξεχωριστά στις 25 Δεκεμβρίου του 
έτους 379 μ.Χ. την εορτή της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού 
και εκφώνησε τρις επίκαιρες ομιλίες. Μάλιστα είναι αξιοση
μείωτο ότι στις ομιλίες αυτές ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 
αναγνωρίζει τον εαυτό του ως εισηγητή του ξεχωριστού εορ
τασμού των Χριστουγέννων στην Κωνσταντινούπολη: «Εγώ 
τε ο της εορτής έξαρχος».

Πολλοί ξένοι ερευνητές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρη
ση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τον θρόνο της 
Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 381 μ.Χ. φαίνεται πως η 
εορτή της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού έπαυσε να πανη- 
γυρίζεται στις 25 Δεκεμβρίου και επανεισήχθη στην Κων
σταντινούπολη από τον Βασιλέα Ονώριο (395-423), όταν επι- 
σκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον αδερφό του Αρκάδιο 
(395-408) και τον έπεισε να εορτάζονται τα Χριστούγεννα κα
τά το παράδειγμα της Ρώμης. Το συμβάν αυτό θα πρέπει να 
συνέβη κατά το έτος 395 μ.Χ.

Στην Αντιόχεια ο ξεχωριστός εορτασμός των Χριστουγέν
νων την 25η Δεκεμβρίου εισήχθη από τον Ιωάννη τον Χρυ
σόστομο. Αξιοσημείωτη είναι η μαρτυρία ότι η εορτή ετιμά- 
το ιδιαιτέρως στην Αντιόχεια κατά τη δεκαετία 376-386. Στις 
αρχές του Ε ' αιώνα μ.Χ. και συγκεκριμένα κατά το έτος 432 
είχε ήδη εισαχθεί στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) η εορτή των 
Χριστουγέννων. Στην τοπική Εκκλησία των Ιεροσολύμων η 
αρχαία σύνθετη -κοινή εορτή των Χριστουγέννων- Θεοφα
νείων διατηρήθηκε για  περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά 
τελικώς ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος (425-458) 
εχσήγαγε την εορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. 
Η καθιέρωση του εορτασμού αυτού υπήρξε προσωρινή, αλλά 
επικράτησε οριστικώς κατά τον Ζ'  αιώνα μ,Χ. στα Ιεροσόλυ
μα σύμφωνα με την μαρτυρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Σωφρονίου (634-638).

Τέλος, στην μεγαλόνησο Κύπρο σταθερά επικρατούσε η 
αρχαία εορτολογική πράξη του κοινού εορτασμού των Χρι
στουγέννων- Θεοφανείων μέχρι και τα τέλη του Δ ' αιώνα. 
Από τον Ε ' αιώνα μ.Χ. άρχισε στη μεγαλόνησο ο ξεχωριστός 
εορτασμός της Γεννήσεως του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στην τοπική εκ
κλησία της Ρώμης η εορτή των Χριστουγέννων ετιμάτο ξε
χωριστά από την εορτή της Βαπτίσεως και σταδιακά η εορ- 
τολογική αυτή συνήθεια εισήχθη και στις κατά τόπους 
Εκκλησίες της Ανατολής από τα τέλη του Δ ' μέχρι και τα μέ
σα του Ε ' αιώνα μ.Χ.

Τελικώς, η διχοτόμηση του αρχικού σύνθετου εορτασμού 
της κατά σάρκα Γεννήσεως του Χριστού και της Βαπτίσεως 
αντίστοιχα στις 25 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουάριου τέθηκε σε 
ιστορική πια βάση και διαμορφώθηκε στην πληρότητά του 
το Άγιο Δωδεκαήμερο. ]

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
-Αντωνίου Παπαδοπούλαν, Αγιολογία. Θέματα Γενικά-Ειδικά και Εορτολογίου, 
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-Ιωάννου Φουντούλτι, Λειτουργική Α'.. Εισαγωγή σπι Θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993. 
-Σ. Θεοδοσίου-Μ. Δανέζη, Στα ίχνη του ΙΧ.Θ.Υ.Σ., Αθήνα 2000.
-Δ. Ανατολικιώτη, «Η πραγματική ημερομηνία της του Χριστού Γεννήσεως», Συμβολή 
εις την τάξιν της Ορθοδόξου Λατρείας, 2000.
-Αρχιμ. Ανικολάου Ιωαννίδη, Η  εορτή των Χριστουγέννων-Θεοφανεΰον, Τόμος 
Πρακτικών «Τοχριστιανικόν Εορτολόγιον», ΑΟήναι 2007.
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Του Ανθ/μου Βασ. Γ. Ντόβα 
(Μεταπτυχιακού Φοιτητή)

Συμεών ο Μεταφραστής

Α. Ιστορικές Συνθήκες Γένεσης των Μαρτυρίων 
1. Οι Διωγμοί
Οι διωγμοί κατά των Χριστιανών άρχισαν εκ μέρους του 

ρωμαϊκού κράτους το 64 και μπορούμε να τούς χωρίσουμε 
σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση οι διωγμοί είχαν περιορι
σμένο χαρακτήρα (64-249) και για την εκτέλεση τους εκδί- 
δονταν απλά αυτοκρατορικές επιστολές (rescripta), ενώ κατά 
την δεύτερη φάση είχαν καθολικά χαρακτήρα και η εκτέλε
σή τους απαιτούσε αυτοκρατορικό διάταγμα (edictum)i.Ka- 
τά τους διωγμούς οι Χριστιανοί καλούνταν να αρνηθούν τον 
Χριστά και να προσφέρουν στους εθνικούς θεούς κρασί ή θυ
μίαμα, να υποκλιθούν μπροστά στα αγάλματα των θεών, να 
ορκιστούν στον genius ή στην fortuna του αυτοκράτορα, να 
φάνε ειδωλόθυτα ή να παραδώσουν τα ιερά βιβλία τους. Αν 
αρνούνταν, τότε υποβάλλονταν σε φρικτά βασανιστήρια μέ
χρι θανάτου·1.

2. Τα Βασανιστήρια
Τα βασανιστήρια διακρίνονται σε ψυχικά και σωματικά. 

Κατ’ αρχάς, όλοι οι Χριστιανοί χαρακτηρίζονταν ως μάγοι και 
στασιαστές ως προδότες και εγκληματίες, ως άθεοι και ανή
θικοι, ως λαθραίο και νυκτόβιο γένος ως βάτραχοι που συνε- 
δρεύουν στο τέλμα, ως σκουλήκια που συγκεντρώνονταν σε 
μια γωνιά βορβόρου, αφού η θρησκεία τους χαρακτηριζόταν 
ως κακοποιός δεισιδαιμονία, διεστραμμένη και ακόλαστη.

Από τα σωματικά βασανιστήρια το συνηθέστερο είδος ήταν 
τα συνεχή και αλλεπάλληλα χτυπήματα με ξύλα, ράβδους, με 
σχοινιά, με λουριά και ρόπαλα111. Ιδιαίτερα απάνθρωπη ήταν η 
μαστίγωση με μαστίγια, στα οποία είχαν προστεθεί μολύβια 
ή αγκαθωτά σίδερα (φραγγέλωση). Επειδή όμως οι μάρτυρες 
παρά τους φρικτούς πόνους διατηρούσαν την ηρεμία τους, οι 
βασανιστές εξαγριώνονταν και εφάρμοζαν «πρόσθετα μέτρα»:

Α/Α [ 1 0 6  ]  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012



ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΦΡΙΚΤΟΥΣ 
ΠΟΝΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ 
ΕΞΑΓΡΙΩΝΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΑΝ «ΠΡΟΣΘΕΤΑΜΕΤΡΑ»... ”

τούς έσερναν με σχοινιά στην αγορά συνεχίζοντας τη μαστίγω
ση, ενώ άλλες φορές τους κρεμούσαν με σχοινιά από τις πληγές 
τους, ώστε οι πόνοι να γίνονται ισχυρότεροι. Άλλες φορές πάλι 
καταξέσχιζαν τις σάρκες τους με σιδερένια νύχια και όστρακα κι 
έριχναν στις πληγές αλάτι και καυτό λάδι*ν. Το πλέον αξιοθαύμα
στο με τους μάρτυρες είναι το γεγονός πως δεν υπέμεναν απλώς 
με θάρρος και ηρωισμό τα ποικίλα βασανιστήρια αλλά και με χα
ρά και αγαλλίασην.

Β. Τυπική Δομή Μαρτυρίου
Κάθε μαρτύριο ξεκινά μ ’ ένα σύντομο προοίμιο, όπου περι- 

γράφεται η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εντός της οποίας έζησε και 
μαρτύρησε ο Άγιος. Τα στοιχεία, που αφορούν στη ζωή του Αγί
ου πριν από το μαρτύριό του, δεν καταγράφονται σχεδόν ποτέ 
στα κείμενα αυτά, καθώς ο στόχος του συγγραφέα δεν είναι η συ
στηματική παρουσίαση της βιογραφίας του Αγίου, αλλά σχεδόν 
αποκλειστικά διδακτικός και παραδειγματικός. Συνήθως στον 
Πρόλογο γίνεται λόγος για τα διατάγματα του διώκτη αυτοκρά- 
τορα, ενώ παρατίθενται και κάποια σχόλια γύρω από το πρόσω
πό του” .

Συχνά η χρονολογία του μαρτυρίου ενός Αγίου δεν καταγρά
φεται με απόλυτη ακρίβεια, ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώ
σεις που ο συντάκτης τους επέλεξε τυχαία μια ημερομηνία, προ- 
κειμένου να διηγηθεί τις πράξεις ενός μάρτυρα™ Στη συνέχεια 
περιγράφονται τα περιστατικά της σύλληψης του μάρτυρα με 
τους δήμιους να τον οδηγούν στον αυτοκράτορα ή στον εκάστο- 
τε αντιπρόσωπό του. Στο σημείο αυτό, παρατίθενται στοιχεία 
από τον διάλογο, μεταξύ του μάρτυρα και των διωκτών του. Στη 
συνέχεια ακολουθούν οι προσπάθειες και οι μεθοδεύσεις του δι
ώκτη να πείσει τον μάρτυρα να μεταστραφεί στην ειδωλολατρία 
και να θυσιάσει. Η  άκαμπτη στάση του μάρτυρα οδηγεί τελικά 
στην υποβολή του σε βασανιστήρια. Στο σημείο αυτό τονίζονται 
με ιδιαίτερη παραστατικότητα και ενάργεια αφενός η σκληρό
τητα του διώκτη και τα απάνθρωπα βασανιστήρια, αφετέρου ο 
ηρωισμός και η ανδρεία των μαρτύρων™.

Έ ν α  άλλο σημείο, είναι η λεγάμενη «θεολογία του μαρτυρίου »1Χ, 
η οποία είναι συνυφασμένη με τις απαντήσεις που ο υποψήφιος 
μάρτυρας δίνει στον διώκτη του. Τις περισσότερες φορές ο μάρ
τυρας εμφανίζεται να δέχεται με ενθουσιασμό τα βασανιστήρια, 
καθώς ο πόθος του για την αιωνιότητα και η σφοδρή του επιθυ
μία να απολαύσει τη δόξα του Χριστού και τον αιώνιο παράδεισο 
τον ενδυναμώνουν στον μαρτυρικό του αγώνα. Σημαντική θέ
ση στις παραπάνω περιγραφές κατέχουν και κάποια άλλα χαρα
κτηριστικά, που καταγράφονται στα κείμενα σχετικά με τη θεία 
επέμβαση και τις θείες ενέργειες ή  θέματα που αφορούν στην 
αναστολή των φυσικών νόμων κατά τη  στιγμή των κολαστη
ρίων (θεοφάνειες, θεοπτίεςχ, άνωθεν φωνές ή εμφάνιση αγγέλων 
που εμψυχώνουν τον μάρτυρα να υποστεί με ανδρεία το μαρτύ
ριο ή τον σώζουν απ’ αυτό με θαυματουργικό τρόπο” ). Σε άλλα

κείμενα γίνεται λόγος για τη θαυματουργική διάσωσή του 
σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες, ενώ ο μάρτυρας υποβαλλό
ταν στο ad bestias μαρτύριο π. χ., τα άγρια θηρία αποκοιμή
θηκαν κοντά του™. Στη συνέχεια καταγράφονται τα γεγο
νότα που σχετίζονται με την τελική καταδίκη και τελείωση 
του μάρτυρα, τις προσευχές του πριν το θάνατο™* και την 
αφή του λειψάνου του”ν.

Γ. Συμεών ο Μεταφραστής. Η ζωή και το έργο τουο
Ο Συμεών Μάγιστρος™ και Λογοθέτης” ™ γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το 910, καταγόταν από αριστο
κρατική οικογένεια και ήταν πατρίκιος. Η ακμή του το
ποθετείται στα χρόνια του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυ
ρογέννητου, του Ρωμανού Β', του Νικηφόρου Φωκά, του 
Ιωάννη Α' Τσιμισκή και του Βασιλείου Β' του Βουλγαρο- 
κτόνου. Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Ψελλό, ο Συμεών ήταν 
και μέλος της βυζαντινής Συγκλήτου, ενώ αναφέρεται και 
ως διαπρεπής στρατηγός. Προς το τέλος της ζωής του έγινε 
μοναχός, οπότε και έλαβε το όνομα Συμεών”™. Ο θάνατός 
του τοποθετείται περί το 987™.

Ο Συμεών υπήρξε από τους πλέον λόγιους μοναχούς της 
Εκκλησίας κι ένα μεγάλο μέρος της ζωής του το αφιέρωσε 
στο συγγραφικό έργο. Παρήγαγε ένα ογκωδέστατο μηνολό- 
γιο, το οποίο καλύπτει τους τόμους 114-116 της Patrologia 
Graeca (εκδ. J.P. Migne). Στο μηνολόγιο αυτό περιέχονται 
148 βίοι Αγίων, εκ των οποίων ελάχιστοι αναφέρονται σε 
Αγίους της εποχής του. Περίπου 12 ή  15 βίοι είναι αντιγρα
φή παλαιοτέρων έργων, ενώ οι περισσότεροι (περίπου 123) 
είναι προϊόντα γλωσσικής επεξεργασίας που έκανε ο Συμε
ών σε παλαιότερο υλικό από συλλογές βίων Αγίων, τους 
οποίους αναζήτησε και βρήκε σε διάφορες πόλεις της Αυ
τοκρατορίας.

Ο Συμεών επεξεργάστηκε γλωσσικά τους παλαιότερους 
βίους Αγίων ύστερα από προτροπή του αυτοκράτορα Κων
σταντίνου του Πορφυρογέννητου εξαιτίας των νέων συν
θηκών που δημιουργήθηκαν™. Μεταγενέστεροι εκκλη
σιαστικοί συγγραφείς έκαναν στη συλλογή του Συμεών 
τροποποιήσεις, αφαιρέσεις και προσθήκες.

Ο Συμεών, εκτός από το αγιολογικό του έργο, έγραψε 
και επιστολές, ύμνους, ηθικούς λόγους και ιστορικά έργα. 
Ωστόσο το μηνολόγιό του είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτε
ρη αξία (παραδόθηκε σε 693 χειρόγραφα), καθώς ασκούσε 
τεράστια επίδραση καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα.

Δ. Ο μάρτυρας Αρτέμιος
Το πρόσωπο και το μαρτύριο του Αγίου Αρτεμίου πέρα

σε από τις σελίδες τόσο των ιστορικών της Εκκλησίας όσο 
και των βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων. Τις πρώ
τες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τον Άγιο ο ερευνη-
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τής μπορεί να τις αντλήσει από το έργο Res Gestae του Αμ- 
μιανού Μαρκελίνου. Πληροφορίες για τον Άγιο παραδίδονται 
επίσης από τον Θεοδώρητο Κάρου, τον Κασσιόδωρο και τον 
Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο. Από τους βυζαντινούς ιστο
ρικούς στον Άγιο Αρτέμιο αναφέρονται ο Ιωάννης Ζωναράς 
(Σύνοψις Ιστοριών) και ο Γεώργιος Κεδρηνός (Επιτομή Ιστο
ριών). Μνεία του μάρτυρα γίνεται και από τους βυζαντινούς 
χρονογράφους, όπου μνημονεύεται στο Πασχάλιον Χρονικόν 
και στη Χρονογραφία του Θεοφάνους. Τέλος, αναφορά στη με
τακομιδή των λειψάνων του και στην ανέγερση ναού προς τι
μήν του γίνεται και στο έργο Περί κτισμάτων της Κωνσταντι
νουπόλεως.

Η σχετική με τον Άγιο Αρτέμιο αγιολογική γραμματεία εί
ναι ιδιαίτερα πλούσια. Υπάρχουν μάλιστα δύο ομάδες μαρτυ
ρίων, τα οποία σώζονται σε αρκετές παραλλαγές. Το πρώτο, το 
οποίο χρονικά βρίσκεται πιο κοντά στην εποχή του Αγίου, φέ
ρει τον τίτλο Μαρτύρων του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρ
τυρας και θαυματουργού Αρτεμίου και παραδίδεται ανώνυμα. 
Την ίδια αγιολογική παράδοση απηχεί κι ένα δεύτερο κείμενο, 
το οποίο συνιστά παραλλαγή του πρώτου. Το τρίτο κατά σειρά 
κείμενο τιτλοφορείται Υπόμνημα ήγουν επεξήγησις του μαρ
τυρίου του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου συλ- 
λεγέν από της εκκλησιαστικής Ιστορίας Φιλοστοργίου και άλ
λων τινών παρά Ιωάννου μονάχου500. Το παραπάνω κείμενο 
αξιοποίησε ο Συμεών ο Μεταφραστής, προκειμένου να συντά- 
ξει ένα άλλο μαρτύριο, που τιτλοφορείται Μ αρτύρων του Αγί
ου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου5001. Από τους επιλόγους του με
ταφραστικού κειμένου και του προγενεστέρου σώζονται δύο 
παραλλαγές, που παραμένουν ανέκδοτες. Στην πλούσια αγιο
λογική γραμματεία, που σχετίζεται με τον Αρτέμιο, θα πρέπει 
να προστεθούν και τα κείμενα εκείνα που αφορούν στα θαύμα
τα του Αγίου50011 (BHG 173-174e).

Ο Άγιος Αρτέμιος τιμάται ως Μεγαλομάρτυρας από την Ορ
θόδοξη Εκκλησία. Έ ζησε κατά τον 4ο αιώνα. Υπηρέτησε ως 
στρατιωτικός και πολιτικός αξιωματούχος της Ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας και μαρτύρησε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ανα- 
φέρεται ότι πολέμησε στο πλευρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
κατά του Μαξεντίου στη Μουλβία γέφυρα το 312. Ε π ί Κων- 
στάντωυ Β’, έλαβε το αξίωμα του πατρικίου και δωρίστηκε 
Δούκας και Αυγουστάλιος της Αιγύπτου. Ο Κωνστάντως του 
ανέθεσε τη μεταφορά των λειψάνων των Αγίων Ανδρέα, Λου
κά και Τιμόθεου, στον νεοαναγειρόμενο ναό των Αγίων Απο
στόλων, στην Κωνσταντινούπολη.

Την εποχή που ο Ιουλιανός ως αυτοκράτορας ξανάρχισε τους 
διωγμούς των χριστιανών, ο Αρτέμιος τον έλεγξε με παρρησία 
στην Αντιόχεια, ενώ κατέστρεψε και είδωλα. Ακολούθως συ- 
νελήφθη, αστιγώθηκε, και υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστή
ρια. Τελικά μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού την 20η Οκτωβρί
ου του 362.500ν

Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 
20η Οκτωβρίου και είναι προστάτης του Σώματος της Ελλη

νικής Αστυνομίας από το 1987 (Π.Δ 398/1987), μετά την ενο
ποίηση των Σωμάτων της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων.

Ε. Μαρτύριον του Αγίου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου:
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Α. τήν  τον  Κυρίου καί Σ ω τήρος ήμών ε ις  ούρανους  
■ ΑνΑληψιν

τώ ν α ύ το ΰ  μα θη τώ ν  καί Α ποστόλω ν  
τον  τής  εύσεβεία ς  κη ρ ύ γμ α το ς  
τώ  τώ ν Ανθρώ πω ν γ έν ε ι  
τήν  τή ς  ψ υχής εύ γέν ε ια ν

υπερβατό
υπερβατό
υπερβατό
υπερβατό
υπερβατό
υπερβατό

Β. του τώ ν ιερέω ν Α π ελη λα κο το ς οπερβατό
υπό τήν  τώ ν Βιθυνών έπ α ρ χ ία ν υπερβατό
τήν  τού  π α τέρ ο ς  Α ρχήν υπερβατό

Γ. τον τού  μα ρ τυ ρ ίο υ  σ τέφ ανον υπερβατό
Η. Π αρά τώ  τον  π α τρ ό ς  τάφ ω  τ α ϋ τα  κ α τέθ ε το Παρήχηση του 'τ '
Θ. Τόν πρός τούς  Π έρσας  Ετοιμαζόμενος π όλεμον  

ά φ ίκ ετο  γ ρ ά μ μ α τα  πρός αυτόν
Τπερβατό 

Αττική σύνταξη
1. Ό  δέ Κ ω νσταντιος τ α ύ τα  πυθόμενος, έ τα ρΑ χθ η  

τε, ώ σπερ  είκός ήν, καί π ερ ί Κ ω νσταντινου
π ό λεω ς μ Α λισ τα  δείσας, μή, ό π ερ  κΑκεΐνος 
διενοείτο, φ θΑ σειεν  α ύ τή ν  ύ φ ' έα υτόν  ποιησΑμε- 
νος, έ π ε ίγ ε τ ο  κατΑ  τό δυνατόν  προκα τα λα βείν . 
Έν δσω δέ ό σ τρ α τό ς  α ύ τώ  σ υ ν ε λ έ γ ε το , κατΑ  τΑς  
π ό λε ις  τή ς  Έώας έσκεδασμένος, καί έ μ ε λ λ ε ν  
έξ α ρ τύ εσ θ α ι ώ ς πρός τοσα ύτη ν  οδόν, σημαίνει 
το ίς έπ ισκόποις  ε ις  τήν  Ν ίκα ια ν  α ύ τό ν  ώς ότι τΑ- 
χ ισ τ α  όφθήναι παραφ ικομένους.

Παρήχηση του 'σ'

ΙΑ. έκ α στος ό π λο ις  α ύ τώ  έφ επόμενο ι Σχήμα καθ' όλον 
και μέρος

ά ν έψ υ χε  τό ζέον τή ς  όργής Ιουλιανός Μεταφορά
Π αύλον δέ τόν Σ πανόν ε ις  το ύς  ύ π ο γρ α φ έα ς Παρήχηση του 'π '
τού  β ασ ιλέω ς τελο ύ ντα , πυρ ι παρεδίδω σιν, ώς 
π ο λλΑ  δή μΑ λα  τώ  ΓΑλλω  έμπ ικρανΑ μενον.

Παρήχηση του 'τ '

Τά τούτω ν  τεμ έν η  κα ί το ύς  βω μούς άν ιό τα ν Παρήχηση του 'τ '
ΙΒ. έζομοαάμενον ... έπ ιδ εικ ννμενον Ομοιοτέλευτο

κακονν τ ε  καί δ ια φ θείρε ιν Περίφραση
α ν ξ ε ιν  τ ε  καί έπ α ίρ ε ιν Περίφραση
σκοπώ ν τ ε  καί π ρ α γμ α τευ ό μ ενο ς Περίφραση

ΙΓ. Τόν έκ  Μ ακεδονίας Α λέξα νδρο ν  μιμησΑ μενος  
Θ υμού π λ έο ν  κατΑ  Χ ρ ιστιανώ ν

Τπερβατό

Τίνας έσ τε , έφη, καί τ ίνα  δή που τήν  Α γω γήν  καί Μεταφορά
τό έπ ιτή δ ευ μ α  έχ ε τε ;
Χριστιανοί έσμέν, και τή ς  Χ ρ ιστού  ποίμνης

Παρήχηση του 'τ '

ά γ γ ε λ ά ρ χ α ι  τυ γχ ά ν ο μ εν  
ά ρ χο μ εν  κα ί τίνω ν β α ο ιλεύο μ εν

Παρήχηση του 'τ '

σύ καί δ υ σ τυ χ ές  Ανθρώ πω ν Περίφραση
τή ς  αυτής, ώ β α σ ιλεύ , πο ίμνης τ ε  και ά γ έ λ η ς Περίφραση
έπ ισ τα τε ΐς , ήσ περ  δή καί ήμείς Α γ γελ Α ρ χ α ι τυ γ -  
χΑ νομεν

Παρήχηση του 'σ '

β α σ ιλ είς  βασ ιλεύουσ ι και τύραννοι κρατούσι γή ς Περίφραση
ΙΕ. Τών κομψευμΑ τω ν τού  σοφού βασ ιλέω ς, καί τής  

τώ ν Ασεβών Ε λλή νω ν  μω ρολογίας
Χιαστό

υ π έρ  τής  τού κοσμου σω τη ρία ς  παθώ ν τό διΑ 
στα υρού  πΑθος

Παρονομασία

καί τά  πόρρω  β λ έ π ε ιν  έδίδον καί π ρ ο φ η τεύε ιν  
τά  μ έλ λ ο ν τα

Περίφραση

ά λ λ ά  γυμνο ί καί άοπλοι καί π ένη τες , καί π ά 
ν τα  τόν κόσμον έζώ γρηοαν, νεκρούς έγε ιρ ο ν τε ς , 
λε π ρ ο ύ ς  κα θα ρίζοντες , δαιμόνια έκ β ά λλο ν τες . 
Καί τ α ύ τα  τ ίν ες ; ά λ ιε ϊς  καί ά γρ ά μ μ α το ι, καί τής  
τον κόσμον σοφίας άμέτοχο ι.

Ομοιοτέλευτο

ΙΣΤ. Ν εκρούς έξα νέστησεν , ή λ ε π ρ ο ύ ς  έκαθΑ ρισεν, ή 
δαίμονας έπ ή λα σ εν

Ομοιοτέλευτο

Θ εόν νοήσαι μ έν  χ α λ επ ό ν , φρΑσαι δέ Αδύνατον, 
έσ τι γΑ ρ τρ ισ υ π ό σ τα το ς , Α νερμηνευτος  ούσια  
καί φύσις, ούκ έχουσα  παρΑ  β ροτοίς έξομοιωσιν.

Ισόκωλο

σας, θεσοαλοιΊκη χ. χ.
Γρηγορόπονλος, Δ. Ε., Η Σύιπαζη τον Αρχαίου Ελληνικού Λό
γου, Αθήνα 2007.
Halkin, Ε, lnventaire Manusaits grecs de Paris. Inventaire Hagiogra- 
phique, Bruxelles 1968.
Humbert, /., Συντακτικοί’ τής Αρχαίας Ελληνικής Γλωοσης
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Ό πω ς παρατηρούμε το εξεταζόμενο μαρτύριο είναι γραμμένο 
σύμφωνα με τους τυπικούς κανόνες της αττικής πεζογραφικής 
διαλέκτου. Συγκεκριμένα εντοπίζουμε σε πληθώρα τα έξης σχή
ματα λόγου:

Υπερβατό: Ανάμεσα σε δύο λέξεις με στενή λογική και συντα
κτική σχέση παρεμβάλλεται μία ή περισσότερες λέξεις50̂

Παρήχηση: Χρησιμοποιούνται δίπλα ή πλησίον η μία της άλ
λης λέξεις που έχουν τον ίδιο φθόγγο ή συλλαβή χωρίς να είναι 
συγγενείς ετυμολογικά, ώστε να δημιουργείται ζωηρή και χαρι
τωμένη αίσθηση του ήχου50™.

Αττική σύνταξη: Στο σχήμα αυτό ουδέτερο πληθυντικού αριθ
μού τίθεται ως υποκείμενο σε ρήμα γ ' ενικού προσώπου50™1.

Σχήμα καθ’ όλον και μέρος: Ο όρος της πρότασης, που δηλώνει 
το όλο αντί να τεθεί σε γενική διαιρετική (σπάνια σε κτητική) τί
θεται στην ίδια πτώση με τον όρο ή τους όρους που δηλώνουν το 
μέρος ή τα μέρη50™11.

Μεταφορά: Μια λέξη που κυριολεκτείται σε μία έννοια ή χρη
σιμοποιείται (‘μεταφέρεται’) για τη  δήλωση άλλης έννοιας, που 
έχει κάποια ομοιότητα και αναλογία προς την κυριολεκτική έν
νοια της λέξης50™.

Ομοιοτέλευτο: Για λόγους ευφωνίας και χάρης δύο ή περισσό
τερες προτάσεις τελειώνουν με ομοιοκατάληκτες λέξειςαά.

Περίφραση: Είναι η έκφραση μιας έννοιας με δύο και περισσό
τερες λέξεις, ενώ μπορούσε να εκφραστεί με μία. Έ τσ ι εξασφαλί
ζεται η ζωηρότερη έκφραση της λέξης50™.

Χιαστό: Δύο λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με δύο προηγού
μενες διατυπώνονται με αντίστροφη σειρά, σε σχήμα X. Κανονικά 
πρέπει να αντιστοιχούν η πρώτη με την τρίτη φράση και η δεύ
τερη με την τέταρτη. Σχήμα χιαστό έχουμε, όταν αντιστοιχεί η 
δεύτερη με την τρίτη και η πρώτη με την τέταρτη50001. Παρονο
μασία: Παρατίθεται στην ίδια ή  σε διαφορετικές προτάσεις λέξεις 
όμοιες ή σχεδόν όμοιες στον ήχο, που είναι συγγενείς ετυμολογι
κά ή απλώς ομόηχες. Η παρονομασία επιτυγχάνεται με: α) τη χρη
σιμοποίηση του ίδιου ρήματος (ή και άλλου όρου) διαφοροποιημέ
νου με την προσθήκη προθέσεων ή μορίων β) τη  χρησιμοποίηση 
της ίδιας λέξης σε διαφορετικές πτώσεις, αν είναι όνομα ή σε δια
φορετικά πρόσωπα, αν είναι ρήμα γ) τη χρησιμοποίηση της ίδιας 
λέξης αλλά με διαφορετική σημασία δ) τη χρησιμοποίηση διαφο
ρετικών ομόηχων λέξεων ε) τη χρησιμοποίηση παρώνυμων λέξε- 
ωνχΧΧΐπ. Ισόκωλο: Έ τσ ι λέγεται το σχήμα, κατά το οποίο αλλε
πάλληλες προτάσεις ή κώλα περιόδου σύγκεινται από ίσο σχεδόν 
αριθμό συλλαβών. Ο λόγος αποκτά συμμετρία και χάρη50™. ]
Υποσημειώσεις: 'Για περισσότερες Λεπτομέρειες βλ. Γ. Παπαδημητρόπουλος, Συμεών τον 
Μεταφραατού Οι Μεγαλομάρτυρες (Αρτέμιος, Παντελεήμιον, Πλάτων), Αθήνα 2007, σεΛ. 11.

^Αυτόθι, σεΛ. 12. & Αυτόθι, σεΛ. 14.>νΑξίζει να σημειωθεί ο απάνθρωπος τρόπος βαοανιομού που 
εφαρμόστηκε από τον Γαλέριο, όπου οι κατάόικοι Χριστιανοί προσδένονταν σε πασσάλους. Κάτω 
από τα πόδια τους τοποθετούνταν απαλή φωτιά μέχρι να ζάρωναν οι σάρκες των πελμάτων’ 
από τη θερμότητα και να αποχωρίζονται’ τα οστά. Στη συνέχεια ανάβονταν δαυλοί κοντά σε όλα 
τα μέρη τον σώματος έτσι που να μη μείνει ανέπαφο κανένα σημείο. Στο μεταξύ κατάβρεχαν 
με δροσερό νερό το πρόσωπο των μαρτύρων και δρόσιζαν το στόμα τους, ώστε να μην καεί ο 
λάρυγγάς τους και επέλθει ταχύτερα το τέλος τους. Ετσι ο θάνατος ερχόταν πολύ αργότερα, 
όταν ύστερα από πολλές ώρες είχε κατακαεί ολόκληρο το δέρμα και η φωτιά είτε εισχωρήσει 
μέχρι το εσωτερικό τον σώματος, που βρίσκονται τα ευμενέστερα και ζωτικότερα όργανα. Βλ.

Γ. Παπαδημητρ&πονλος, ό. π., σεΛ. 17. νΠρβλ. τα όσα μάς παραδίδει ο Ευσέβιος Καισαρείας: «Οι

Μάρτυρες δεν στενοχωριούνταν μπροστά στα δεινά και τα πολυειδή βασαιτατήρια, 
αλλά έδειχναι' ατρόμητη παρρησία για τηΐ’ προς τον Θεό των όΛων ευσέβεια και 
δέχονται’ με χαρά και γέλια την ευφροσύνη την ύστατη απόφαση του θανάτου, ώστε 
έψαλλαν και ύμνους και ανέμελπαν ευχαριστίες στον θεό  των όΛων μέχρι αυτής της

τελευταίας τους αναπνοής» (Εκκλ. Ίστ. VII.9.5). v‘B.l. Δ. Α. Κακλαμανος, Μάρτυρες 

και Ομολθ]’ητές της Εποχής του Ιουλιανού, Θεα/νίκη 2007, σεΛ. 49. ' '“ Βλ. Η. Delehaye,

Les Passions lie martyrs et les genres litteraires, Bruxelles 1966, σεΛ. 174. ν11Μντοθί, σεΛ. 202- 
207. Πρβλ. ακόμη R. Aigrain, L’Hagiographie. Ses sources, ses methodes, son histoire, Bruxel

les 22000, σεΛ. 146-147. “ ΒΛ. σχετικά Λ. Παπαδόπουλος, «θεολογία Αρχαίων και 
Νέων Μαρτυρολθ)’ίων», ΠΘΣΤΜΝ, σεΛ. 107-176. Σ. Μπιλάλης, Οι Μάρτυρες της

Ορθοδοξίας. Η θεολογία τον Μαρτυρίου, τ .Α  ,Αθήναι 1973. ΧΓια τις θεοφανειες και 
τις θεοπτίες στα μαρτύρια βλ. Β. Ψευτόγκας, «θεοφάνεια και θεοπτία στα Αρχαία

και τα Νέα Μαρτυρολογία·,, Κληρονομιά 24 (1992) σεΛ. 291-310. Χ'ΒΛ. Η. Delehaye, ό. π.,

σεΛ. 207-218. Πρβλ. R. Aigrain, ό. π., σεΛ. 147-148. ™Βλ. Η. Delehaye, ό. π., σεΛ. 225. Πρβλ. 
Κ. Μπονρδάρα, Το Δίκαιο ατά Αγιολογικά Κείμενα, Αθήνα 1987, σεΛ. 98-100. ΒΛ. Η. De

lehaye, ό. π., σεΛ. 295-297. ^Ύ ια τα λείψανα των μαρτύρων βλ. Α. Φντράκης, Λείψανα 
και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους Τρεις Πρώτους Αιώνες, Εν Αθήναις 1955, σεΛ. 38-

42. ^Σ χ ε τ ικ ά  με τη ζωή και το έργο τον βλ. Οι. Hegel, Symeon Metaphrastes: Rewriting 

and Canonization, Copenhagen 2002, σεΛ. 61-88. χνίΜά}Ίστρος ονομάζεται, διότι έλαβε το

ανώτατο αξίωμα της πολιτικής ιεραρχίας. '̂Λογοθέτης ονομάζεται, διότι έλαβε το 
αξίωμα του λογοθέτη (= υπουργού) του δρομου. Λέγεται ακόμη και άποκρισ(ι)αριος (= 
πρεσβευτής) καιπρωτοαηκρήτις(=εξαπορρήτωι>αρχιγραμματέας του αντοκράτορα).

Ks)nj0 αρχικ0 τον όχνμα πρεπει να ήταν Νικήτας. Χ1ΧΒΛ. Γ. Παπαδημητρόπουλος,

ό. π., σεΛ. 23. **Θυμίζουμε ότι από τον 9ο αι. και εξής σημειώνεται αναγέννηση των 
γραμμάτων στο Βυζάντιο. Ετσι οι βιογραφίες των Αγίων περιφρονούνταν κυρίως απο 
άποζη γλωσσική, αφού τα περισσότερα κείμενα τον μηνολογίον ήταν κακογραμμένα. 
Μετά όμως από την γλωσσική επεξεργασία, που έκανε ο Συμεών, η επιτυχία τον 
μηΐ’ολσγίου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σταμάτησε σχεδόν παντού η αντιγραφή των 
παλαιών συλλογών και τα επεξεργασμένα πλέον κείμενα χρησιμοποιούνταν πια 
στις εκκλησιαστικές Συνάξεις. Η μικρή ή μεγάλη γλωσσική επεξεργασία, που έκανε 
ο Συμεών στα αγιολογικά κείμενα, χαρακτηρίστηκε ως μετάφραση. Γι' αυτό και ο

Συμεών ονομάστηκε Μεταφραστής (βλ. Μιχαήλ Ψελλός, PG 114, 184-198). ™ Σχε
τικά με την ιστορία τον κειμένου (και των παραλλαγών) βλ. Λ. Α. Κακλαμάνος, ό. π.,

σεΛ. 82-90. xxu7o κείμενο αυτό, αν και σώζεται σε πολλά χειρόγραφα (βλ. παραπάνω), 
εκδόθηκε από τον/. Ρ. Migneβααει τον κώδικα Parisinusgraecus 1480 (φφ. 123r-l44r). Για 
τον κώδικα αυτόν βλ. F. Halkin, bwentim Manuscrits grecs iie Paris. Irwentaire Hagiographi- 
que, Bruxelles 1968,, σεΛ. 296 (ιό. σεΛ. 196, ap. 17). Πρβλ. ακόμη A. Ehrhard, (iberlieferung 
und Bestand der Hagiographischen und homiletischen Uteratur der griechischen Kirche, II, Lei

pzig 1937-1952, σεΛ. 374-375. χχ™Για τα θαύματα του Αγίου Αρτεμίου βλ. V. Diroche, 
«Pourquoi icrivait-on des recueils de miracles? L'exemple de miracles de Saint Artemios» στο 
Idem, Les Saints et leur sanctuaire v Byzance, Paris 1993, σεΛ. 95-116. H. Delehaye, «Les recueils 
antiques de miracles des Saints», AnBoll 43 (1925) σεΛ. 32-38. S. Efthymiades, <<A Day and Ten 
Months in the Life of a Lonely Bachelor: The Older Byzantium in Miracula S. Artemii 18 and 
22», DOP 58 (2004) σεΛ. 2-26.1. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί τής Βυζαντινής Ιστορίας,

Θεσσαλονίκη 1987, σεΛ. 92, αρ. 20. 5™vMijpie, P.G 115, στ. 1160-1212 χχνΠρβλ. Δημ. 18, 

158: Ύφ' ένός τοιαύτα πέπσνθεν η Ελλάς ιτνθρώπου. κ ^Π ρ β λ . Σοφ. Ο. Τ. 371: Τυφλός 

τά τ' ώτα τόν τε νούν τά τ' σμματα ε ί  χχνηΠρβλ. Ευρ. Μήδ. 618: Κακού άνόρός δώρ' 

όνηαιν οέικ έχει. χχ™ Πρβλ. θουκ. Ιστ. 1, 89: Αί οίκίαι αί μέν ποΛΛαί έπεπτώκεσαν, 

όλίγαι δέ περιήααν. χχ'χ/7ρβλ. Σοφ. Άντ. 317: Εν τοίαι ώσίν ή 'πί τη ψυχή δακνη; 

χχχΠρβλ. Δημ. 12,5: Τούς πλεονας ώς ήμάς έπωλεΐτε, τοίς έναιπίοις έβοηθείτε, τήν 

χώραν μου κακώς έποιειτε. χκχ1Ι Ιρβλ. Ηρόδ. Ιστ. 1, 36: Εν τώ Μυσίω Όλύμπω υός

χρήμα γίνεται μέγα. xxxilΠρβλ. Ιαοκρ. 2, 32: Περί πλείονος ποιου δόξαν καλήι· ή 
πλούτον μέ)’α ν ' ό μέν νάρ θνητός, ή ό’ αθάνατος.

χχχ™27ρ/ίΛ. Δημ. 8, 43: Πάνθ' όσα κατασκευάζεται νύν, έπί τήν ήμετέραν πολιν 
παραακευάζεταιΣχήματα, στα οποία επαναλαμβάνεται γαχ λαγούς έμφασης η 
ίδια λέξη μπορούν να ενταχθούν στο γενικό σχήμα του πλεονασμού. Ωστόσο στα 
παραπάνω σχήματα η όποια διαφοροποίηση του νοήματος επιτυγχάνεται με το είδος 
της επανάληψης και τη θέση των επαναλαμβανόμενων λέξεων στην πρόταση, ενώ 
στις χαρακτηριστικές μορφές τον πλεονασμού το σχήμα λέη’ου δεν προκύπτει απ' την 
επαιύληψη της ίδιας λέξης ούτε α π 'τη  θέση των Λέξεων. Βλ. Δ. Ε.Γρηγορόπουλος, Η 
Σύνταξη τον Αρχαίου Ελληνικού Λόγου, Αθήνα 2004, σεΛ. 996.

χχχ1νί7ρ/ίΛ. Ιαοκρ. 1,16: Τούς μέν θεούς φοβού, τούς δέ γονείς τίμα, τούς δέ φίλους 
αισχύνου, τοίς δέ νόμοις πείθου.

(έξελληνισθέν ύπό Γ. Κουρμούλη), Άθηναι 2957.
Κακλαμάνος, Δ. Α., Μάρτυρες και Ομολογητές της Εποχής 
τον Ιουλιαί’ού, Θεσσαλονίκη 2007,
I. Καραγιαννόπουλος, Πιη’αί τής Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσα
λονίκη 1987
Kennedy, G„ Greek Rhetoric under Christian Emperors, Princeton 
1983. ’
Kennedy, G., A New History of Classical Rhetoric, New Jersey 1994, 
ελλ. μτφρ. Ν.Νικολούδης, Ιστορώ της Κλασικής Ρητορικής;

Αρχα'ιας Ελληνικής & Ρωμαϊκής, Αθήνα 32002 (12000).
Kohrier, R., Συντακτικόν τής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ιω
άννινα χ.χ.
Migne, P.G 115, στ. 1160-1212
Μπονρδάρα, Κ, Τό Δίκαιο στα Αγιολογικά Κείμενα, Αθήνα 
1987.
Παπαδημητρόπουλος, Γ. Δ., Συμεών του Μεταφραατού, Οι 
Μεγαλομάρτυρες: Αρτέμιος, Παντελεήμων και Πλάτων, (Ει
σαγωγή -  Μετάφραση -  Σχόλωι -  Προη’ματολογικά Στοιχεία

-  Παραπομπές -  Ααματικές Ακολουθίες), Αθήνα 2007, 
Παπαδόπουλος, Α., «Θεολογία Αρχαίων και Νέων Μαρτυρο
λογίων», ΠΘΣΤΜΝ, σεΛ. 107-176.
Φυτράκης, Α., Λείψαΐ'α και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους Τρεις 
Πρώτους Αιώνες, Εν Αθήναις 1955.
Smyth, Η., Greek Grammar, Harvard 1920.
Ψευτόγκας, Β., «θεοψάνεια και θεοπιστια στα Αρχαία και 
Νεα Μαρτυρολογία», ΚληροιΌμία 24 (1992) σεΛ. 2
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[  ΔΙΑΤΡΟΦΗ :
Της Ευανθίας Π αγουρ τζή*
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡ0Φ0Λ0Γ0Σ

Φαγητό, ποτό, γλυκά... τι θα συμβεί τελικά στη ζυγαριά;

Διατροφικές . ,
UUUuOUA'r‘

για το γιορτινό τραπέζι
Π λησιάζουν οι γιορτές και το σπίτι θα μυρίσει 
κουλουράκια και όλων των ειδών τα γλυκίσματα: μελο
μακάρονα, κουραμπιέδες, διπλές και πολλά άλλα! Τραπέ
ζια γιορτινά με όλων των ειδών τα εδέσματα!

Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να κάνουμε στις φετι
νές γιορτές ώστε η ζυγαριά να παραμείνει στάσιμη;

Συμβουλή 1η: Γλυκά οχο ουίτι
Πως θα σας φαινόταν αν τη φετινή χρονιά αποφεύγατε 

να φτιάξετε εσείς γλυκά στο σπίτι; Η λύση για να μην φά
με το γλυκό δεν είναι να αντισταθούμε.. Η  λύση είναι να 
μην το «δούμε»! Η αντίσταση στον πειρασμό πιθανόν να 
πετύχει για το αρχικό χρονικό διάστημα, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο όμως να «αντιστέκεστε» συνεχώς..

Συμβουλή 2η: Τελικά να φάω κάτι ιιου επιθυμώ:
Για να διατηρήσετε το βάρος σας, δεν σημαίνει ότι δεν 

πρέπει να καταναλώσετε καθόλου γλυκά και γιορτινά 
φαγητά. Σημαίνει ότι θα προσπαθήσετε να τηρήσετε το 
μέτρο και να εντάξετε οτιδήποτε φάτε στο κανονικό σας 
πρόγραμμα διατροφής. Π.χ. πρωινό: 1 φλιτζάνι γάλα, 1 
μικρό μελομακάρονο ή κουραμπιέ, 1 φρούτο ή απογευ
ματινό: 1 φρούτο και 1 μελομακάρονο ή πρωινό: 1 μικρό 
κομμάτι βασιλόπιτα, 1 φλιτζάνι γάλα, 1 φρούτο.

Συμβουλή 3η: Τα γιορτινά τραπέζια
Την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

στο γιορτινό τραπέζι φροντίζουμε να φάμε λίγο από όλα. 
Μία καλή τακτική είναι να χωρίσετε το πιάτο σας νοητά 
στη μέση κι έπειτα το μισό να το γεμίσετε σαλάτα και το 
άλλο μισό με διάφορες επιλογές. Χωρίς φυσικά να υπερ
βάλλετε!

Συμβουλή 4η: Τα μικρά και συχνά γεύματα
Τα μικρά και συχνά γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας, θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε σταθερή τη 
γλυκόζη στο αίμα σας και να μην πεινάσετε. Ό τα ν  «προ
λαμβάνουμε» την πείνα μας είναι πιο πιθανόν να μην κα
ταλήξουμε σε υπερκατανάλωση φαγητού.

Συμβουλή 5η: Φρούτα και λαχανικά... τα απαραί
τητα!

Μην παραλείπετε τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι αυ
τά που σας χορταίνουν και σας δίνουν ενέργεια! Η σύστα
ση; Καθημερινά 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών του
λάχιστον!

Συμβουλή 6η: Νεράκι του Θεού!
Προσφέρετε νερό στον οργανισμό σας. Του είναι απα

ραίτητο! Στην καλή ενυδάτωση δεν συμβάλλει μόνο το 
νερό στην απλή του μορφή αλλά και το τσάι, ο καφές, οι 
χυμοί, ακόμη και τα τρόφιμα διότι περιέχουν νερό! Μία 
καλή ένδειξη για να δείτε αν είστε σωστά ενυδατωμένοι 
είναι το χρώμα των ούρων σας (όσο πιο σκουρόχρωμα τό
σο μεγαλύτερη η αφυδάτωση και το αντίστροφο).

Συμβουλή 7η: ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!
Ξεκούραση σημαίνει ανεβάζω τα επίπεδα ενέργειας 

μου. Ο μόνος τρόπος που αυτό είναι απίθανο να συμβεί 
είναι αν καθόμαστε μονίμως σε έναν καναπέ. Αντιθέτως, 
δοκιμάστε να κάνετε δραστηριότητες με μέτρια ένταση 
όπως ένα περίπατο, ποδήλατο, σκι στο βουνό, να παίξε
τε με τα παιδιά σας.. Φαίνεται από μελέτες ότι η μέτρια 
δραστηριότητα μας ξεκουράζει! Γ ι’ αυτό, αν στις διακο
πές σας θέλετε πραγματική ξεκούραση, αλλά και να μην 
πάρετε κιλά να θυμάστε αυτή τη συμβουλή!

Κουραμπιές εναντίον Μελομακάρονου
Στην μάχη αυτών των δύο ποιος κερδίζει;
Κ ουρα μ πιές: Περιέχει βούτυρο, το οποίο είναι πλού

σιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, και παράλληλα βλαβερό 
για το κυκλοφορικό μας σύστημα. Η ζάχαρη που περιέ
χει, αποτελεί ένα καθαρό φυσικό υδατάνθρακα που προ
σφέρει μόνο θερμίδες. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να αναφέ
ρουμε πως τα αμύγδαλα που συνήθως βάζουμε στον 
κουραμπιέ, είναι πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, βι
ταμίνες και σίδηρο.

Μ ελομακάρονο: Αποτελείται από μέλι, καρύδια και
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ουνχερ) και ζυμώστε ελαφρά μέχρι να γίνει μια ζύμη 
μαλακή και αφράχη. Η ζύμη είναι έτοιμη! Βάλτε φα
ντασία και φτιάξτε μικρά τεμάχια. Ψ ήνετε σε προθερ- 
μασμένο φούρνο για 20 λεπτά περίπου, στους 170 βαθ
μούς (πάνω κάτω) μέχρι να πάρουν χρώμα.

Γία το σιρόιιι
1,5 φλιτζάνι νερό, 1 φλιτζάνι μέλι
1 φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, 1 πορτοκάλι
2 ξυλαράκια κανέλλας, ΙΟΟγρ καρυδάψυχα
Σε μία κατσαρόλα ρίχνετε το μέλι, τη ζάχαρη, το νε

ρό, τα ξυλαράκια κανέλας, ένα πορτοκάλι ολόκληρο. 
Ανακατεύετε και μόλις βράσει είναι έτοιμο! Αφαιρεί- 
τε το πορτοκάλι και τα ξυλαράκια. Βγάλτε τα μελομα
κάρονα από τον φούρνο και αφήστε να κρυώσουν, πε
ριχύστε τα με το σιρόπι ζεστό αφήστε τα 10 λεπτά να 
τραβήξουν, πασπαλίζετε με την καρυδόψιχα.]

* Η  Ευανθία Παγουρτζή είναι Πτυχιούχος του Χαροκοπείου Παν/μίου Αθηνών 
Master Practitioner In Eating Disorders & Obesity

Διατροφική Ευφυΐα, ΚωνσταντινουπάΙεως 31, Αιγάλεω τηλ. 210- 59 85 990, 
6988443528

ελαιόλαδο. Πιο συγκεκριμένα το ελαιόλαδο αποτελεί καλή 
πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, καθώς και αντιοξει- 
δωτικών βιταμινών (κυρίως βιταμίνης Ε). Τα καρύδια εί
ναι πλούσια σε μέταλλα, βιταμίνες Β6 και Ε, καθώς και σε 
μονοακόρεστα και πολυακόρεστα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, 
γεγονός που τους προσδίδει σημαντική αντιοξειδωτική δρά
ση. Τέλος, το μέλι περιέχει πολλές από τις βιταμίνες του συ
μπλέγματος Β που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες του οργανισμού. Πολλά 
μελομακάρονα περιέχουν και άλλα πολύτιμα υλικά, όπως 
ξύσμα πορτοκαλιού ή χυμό πορτοκάλι που είναι πλούσια σε 
βιταμίνη C, και κανέλλα ή γαρύφαλλο, υλικά γνωστά για 
την αντιοξειδωτική τους δράση.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως τα 
μελομακάρονα θεωρούνται μια πιο υγιεινή επιλογή σε σχέ
ση με τους κουραμπιέδες, καθώς έχουν μεγάλη αντιοξειδω- 
τική δράση και περιέχουν πολύτιμα λιπαρά οξέα, τα οποία 
φαίνεται να προστατεύουν τον οργανισμό μας από καρδιαγ- 
γειακά νοσήματα, από φλεγμονές και φαίνεται να  βοηθούν 
στην μνήμη και στα καλύτερα επίπεδα διάθεσης.

Θέλετε να  φτιάξετε το πιο υγιεινό μελομακάρονο;
ΥΛΙΚΑ
Για τη ζύμη
2 φλιτζάνια ελαιόλαδο, 2-2,5 φλιτζάνια αλεύρι ολικής αλέ- 

σεως
1 φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, 1 φλιτζάνι φυσικά χυμό πορ

τοκάλι
2/3 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 2 κουταλάκια 

του γλυκού μπέικιν πάουντερ, 2/3 κουταλάκι του γλυκού 
κανέλλα, 2/3 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο

Ξύσμα πορτοκαλιού (1 τεμάχιο)
Σε ένα μπολ ανακατεύετε το ελαιόλαδο, τη  ζάχαρη, το γα

ρύφαλλο, την κανέλλα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακα- 
τέψτε τη σόδα με το χυμό πορτοκάλι και ρίξτε τα στο μπολ 
με τα υπόλοιπα υλικά. Χτυπάτε τα υλικά. Έ πειτα , προσθέ
στε λίγο-λίγο το αλεύρι (ήδη αναμειγμένο με το μπέικιν πά-
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ειδήσεις
an ’  όλο τον κόσμο
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη 

Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Βρέθηκε η μυθική Ατλαντίδα;

κπληκχοι έμειναν οι Καναδοί επιστήμονες όταν ανακάλυψαν βυθι
σμένα κτίσμαια στην περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων κοντά 
στις ακτές της Κούβας.
Έ ν α  ερευνητικά υποβρύχιο ρομπότ κατέγραψε ερείπια τα οποία 

μοιάζουν να περιλαμβάνουν κτήρια, πυραμίδες μέχρι και κτίσμα παρόμοιο με αυ
τά της Σφίγγας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για οικοδομήματα 
τα οποία ανήκουν στην προκλασική περίοδο της ιστορίας της Καραϊβικής και της 
Κεντρικής Αμερικής. Σύμφωνα με πρώτα συμπεράσματα στη βυθισμένη πόλη θα 
μπορούσαν κάλλιστα να μένουν άνθρωποι με πολιτισμό παρόμοιο με αυτόν που είχαν οι κάτοικοι της πάλης Τεοχιουακάν, η 
οποία βρίσκεται 50 χλμ. από την Πάλη του Μεξικού και είχε εγκαταλειφθεί. Η αρχαία αυτή πόλη είναι 183 μέτρα κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πιστεύουν πως ανακάλυψαν την μυθική Ατλαντίδα.
Πηγή: http:l/www.iefimerida.grlnode/74005#ixzz2AW3lbfJk

Οι πλάκες χης Τζώρτζια
ο  ̂ Λ ,  '  '  T-\ s RE PRODUCTION wR>tLY -i
δημιουργία τους καλύπτεται απο μυστήριο. Βρίσκονται στο Elbert County, της Τζώρ- li’sevm F!T« SS ΑΚδ
τζια των ΗΓΙΑ, σε μικρή απόσταση από τον την Εθνική Οδό «Highway 77» και είναι T'snr 
ορατοί απο το δρόμο. Κατασκευάστηκαν στις 22 Μαρτίου 1980. Οι μοναδικές πληρο- « w w  ■ n: ' ' τ? 
φορίες που υπάρχουν αναφέρουν άτι τον Ιούνιο του 1979 μετέβη στην περιοχή ο R.C.

Christian. Επισκέφθηκε την εταιρεία επεξεργασίας γρανίτη Elberton και ζήτησε εκ μέρους ομά- 
δας ατόμων την οικοδόμηση ενός μνημείου το οποίο θα μεταβίβαζε ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα. Οι πλάκες αναφέρουν: 
ΕΝΤΟΛΗ 1: Να διατηρείται η ανθρωπότητα κάτω από 500.000.000 πληθυσμό!
ΕΝ I ΟΛΗ 2: Οδηγός αναπαραγωγής με σύνεση, τη βελτίωση της καταλληλότητας και της πολυμορφίας!

ΕΝΤΟΛΗ 3: Έ νω σ η  της ανθρωπότητας με μια νέα κοινή γλώσσα!
ΕΝΤΟΛΗ 4: Πάθος, πίστη, παράδοση, και όλα αυτά πρέπει να μετριάζονται!
ΕΝΤΟΛΗ 5: Να προστατευθούν οι άνθρωποι και τα έθνη με δίκαιους νόμους μόνο από τα 
δικαστήρια.
ΕΝΤΟΛΗ 6: Αφαίρεση από όλα τα έθνη των εσωτερικών νόμων, με την επίλυση διαφο
ρών σε ένα παγκόσμιο δικαστήριο.
ΕΝΤΟΛΗ 7: Αποφύγετε τους ασήμαντους νόμους και τους άχρηστους ανώτερους υπάλ
ληλους!
ΕΝΤΟΛΗ 8: Προσωπικά δικαιώματα ισορροπούνται με τα κοινωνικά καθήκοντα. 
ΕΝΤΟΛΗ 9: Αλήθεια, ομορφιά, αγάπη ... αναζητούν αρμονία με το άπειρο.
ΕΝΤΟΛΗ 10: Να μην είστε ένας καρκίνος για  την γη....αφήστε χώρο για  τη  φύση.
http:Hoafypnistis.blogspot.eom/201Wl/georgia-guidestones.html#bczzlogiEb3Lb

Στα ελληνικά έγραφε ο Νεύτων τις σημειώσεις του

τ ο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου δίδασκε ο διά
σημος φυσικός και μαθηματικός, επιτρέπει πλέον για 
πρώτη φορά τη διαδικτυακή πρόσβαση οποιοσδήποτε 
ενδιαφερομένου στα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα και 

πρωτότυπα τυπωμένα έργα του μεγάλου επιστήμονα.
Ο πω ς δήλωσε ο υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση στη βιβλιο
θήκη του Κέιμπριτζ, Γκραντ Γιανγκ, τα χειρόγραφα του Νεύ- 
τωνα αποκαλύπτουν τον τρόπο που σκεπτόταν και σταδιακά 
προχωρούσε στις σημαντικές ανακαλύψεις του, που σφράγι
σαν τη σύγχρονη επιστήμη. Στο σημειωματάριο του Νεύτωνα 
που βρίσκεται επίσης on line και συγκεκριμένα στις σημειώσεις 
που κρατούσε όταν σπούδαζε στο Trinity College από το 1661 
έως το 1665 - όπου συμπεριλαμβάνονται σχόλια σε ζητήματα

μαθηματικών, φυσικής και μεταφυσικής - ανακαλύπτει κα
νείς ότι ο Ισαάκ Νεύτων χειριζόταν την ελληνική γλώσσα.
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Ελικόπτερο τηλεκατευθυνόμενο με το μυαλό

Οι τεχνολογίες αναγνώρισης νοητικών εντολών 
είναι ένα καυτό ερευνητικό πεδίο, όμως αυτή η 
νέα εφαρμογή πραγματικά τις απογειώνει: ερευ
νητές κινεζικού πανεπιστημίου ανέπτυξαν ένα 
σύστημα που επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει με τη  σκέψη 

ένα μικρό τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο με τέσσερις ρότο- 
ρες. Η ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Τσετσιάν- 
γκ  χρησιμοποίησε ένα κράνος ηλεκτροεγκεφαλογραφήμα- 
τος Emotiv EPOC, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στο εμπόριο, για 
να παρακολουθεί την εγκεφαλική δραστηριότητα του χειρι
στή. Τα σήματα από το κράνος μεταδίδονται μέσω Bluetooth 
σε ένα PC που τρέχει ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια ανα
λαμβάνει να διαβιβάσει τις αντίστοιχες εντολές σε ένα ελικό
πτερο Parrot AR Drone 2.0. Το εύρος ελιγμών του ελικόπτε
ρου εξαρτάται βέβαια από τις νοητικές εντολές που μπορούν 
να αναγνωρίσουν το κράνος και το λογισμικό. Για την απο
γείωση, ο χειριστής πρέπει να σκεφτεί όσο πιο έντονα μπορεί

την έννοια «αριστερά». Ό τα ν  m a βρεθεί στον αέρα, μπορεί 
να  σκεφτεί «δεξιά» για  να  πετάξει προς τα εμπρός, «αριστερά» 
για να περιστραφεί... δεξιόστροφα, και «σπρώξε» για να ανέ
βει ψηλότερα. Για να κατέβει το ελικόπτερο σε χαμηλότερο 
ύψος, ο χειριστής πρέπει απλά να σφίξει τα σαγόνια του, ενώ 
μπορεί να λάβει και φωτογραφίες από την κάμερα του ελικό
πτερου ανοιγοκλείνοντας τα μάτια. Η  ομάδα που ανέπτυξε το 
σύστημα ελπίζει ότι στο μέλλον ανάλογες τεχνολογίες θα επι
τρέψουν ακόμα και σε παράλυτους πιλότους να ελέγχουν τα 
δικά τους αεροσκάφη.
Το κινεζικό σύστημα παρουσιάστηκε στο συνέδριο 
Ubiquitous Computing που πραγματοποιήθηκε στο Πί- 
τσμπουργκ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι σκέψεις σας δεν 
αποτελούν πλέον άβατο; Αυτός είναι και ο λόγος που θέ
λουν να «τσιπάρουν» τον πληθυσμό παγκοσμίως. Θα ελέγ
χονται και οι σκέψεις, εν ανάγκη θα φορολογούνται κιόλας!
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σχην σημερινή Τουρκία μιλάνε αρχαία Ελληνικά

Μπορεί οι περισσότεροι νεοέλληνες να γνωρίζουν ελάχιστα ή  να  
αγνοούν παντελώς την αρχαία ελληνική γλώσσα όχι όμως και μία 
απομονωμένη κοινότητα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη 
βορειοανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βρετανι
κού Independent, περίπου 5.000 άνθρωποι φαίνεται ότι μιλούν μία διάλεκτο που 

πλησιάζει εκπληκτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ό π ω ς επισημαίνουν ειδι
κο ί γλωσσολόγοι μέσω αυτής της διαλέκτου μπορούν να εξάγουν πολύ σημαντι
κά συμπεράσματα για τη  γλώσσα του Σωκράτη και του Πλάτωνα, καθώς και το 
πώς αυτή εξελίχθηκε.
Η  κοινότητα ζει σε ένα σύμπλεγμα χωριών κοντά στην Τραπεζούντα. Οι γλωσ
σολόγοι διαπίστωσαν ότι η διάλεκτος, Romeyka, μια ποικιλία από ποντιακά ελληνικά, έχει δομικές ομοιότητες με την αρ
χαία ελληνική που δεν παρατηρούνται σε άλλες μορφές της γλώσσας που ομιλείται σήμερα. Επίσης η Romeyka παρουσιάζει 
και πολλές ομοιότητες με το αρχαίο λεξιλόγιο. Ό π ω ς λέει η λέκτορας Φιλολογίας Ιωάννα Σιταρίδου του Πανεπιστημίου του 
Cambridge «η χρήση του απαρεμφάτου έχει χαθεί στα νέα ελληνικά. Ό μω ς, στα Romeyka έχει διατηρηθεί».
http:llwwwjcanthipress.grl

Ο πρόεδρος χης Ο υρουγουάης
Uruguay President is The World Poorest President

Ο κύριος που βλέπετε να  βγαίνει με δυσκολία από τον παλιό «Σκαραβαίο» 
είναι ο πρόεδρος της Ουραγουάης, Χοσέ Μουχίκα. Και το παλιό αυτό 
σκαρί της Volkswagen, που η αξία του είναι, μόλις, 1.945 δολάρια, είναι 
η μοναδική «πολυτέλεια» που έχει επιτρέψει στον εαυτό του.

Ο 77χρονος πολιτικός, που ... δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό αλλά ούτε και χρέη, 
απέκτησε πριν από λίγες ημέρες ακόμα έναν τίτλο τιμής, αυτόν του πιο φτωχού 
προέδρου στον κόσμο! Το παρατσούκλι βγήκε μετά την αποκάλυψη ότι εάν και ο 
μηνιαίος μισθός τους είναι 12.500 δολάρια εκείνος κρατάει μόνον 1.250 δολάρια για 
τα έξοδά του και το υπόλοιπο ποσό, το 90%, το επιστρέφει... στο κράτος προκείμε- 
νου να ενισχυθούν τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.
Ό π ω ς ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ε1 Mundo», με τα 1.250 δολάρια το μήνα μπορεί να τα βγάλει πέρα. 
Και μπορεί γ ια τί οι περισσότεροι κάτοικοι της Ουρουγουάης ζουν με πολύ λιγότερα. ]
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[  ΔΙΗΓΗΜΑ

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Τά Χριστούγεννα 
ϋ Τεμπέλη

Στην ταβέρνα τού Πατσοπούλου, ένώ ό βορράς 
έφύία, και ύψηλά εις τά βουνά έχιόνιζεν, ένα 
rjpcoi, έμβήκε νά πίη ένα ρούμι νά ζεσταθή ό μα- 
στρο-Παρλος ό Πισκολέτος, διωγμένος άπό την 
γυναίκα του, ύβρισμένος άπό την πενθεράν του, 
δαρμένος άπό τον κουνιάδον του, ξορκισμένος 
άπό την κυρά-Στρατίναν τήν σπιτονοικοκυράν 
του, και φασκελωμένος άπό τον μικρόν τριετή 
υιόν του, τον όποιον ό προκομμένος ό θειος του 
έδίδασκεν έπιμελώς, όπως και οί γονείς ακόμη 
πράττουν εις τά «κατώτερα στρώματα», πώς νά 
μουντζώνη, νά βρίζη, νά βλάσφημη και νά 
κατεβάζη κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, 
θυμιατά καί κόλλυβα. Κι έπειτα, γράψε άθηναϊκά 
διηγήματα!
Ό προβλεπτικός ό κάπηλος, διά νά έρχωνται 
άσκανδαλίστως νά ψωμίζουν αί καλαί 
οικοκυράδες, αί γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τά 
βαρέλια καί τάς φιάλας, προς έπίδειξιν 
μάλλον, ολίγον σάπωνα, κόλλαν, όρύζιον καί 
ζάχαριν, είχε δε καί μύλον, διά νά κόπτη καφέν. 
Άλλ ’ έβλεπέ τις, πρωί καί βράδυ, νά έξέρχωνται 
άτημέλητοι καί μισοκτενισμένοι γυναίκες, 
φέρουσαι τήν μίαν χεΐρα ύπό τήν πτυχήν τής 
έσθήτος, παρά τό ίσχίον, καί τούτο έσήμαινεν, 
ότι τό όψώνιον δεν ήτο σάπων, ούτε όρύζιον ή 
ζάχαρις.
Ήρχετο πολλάκις τής ήμέρας ή γριά-Βασίλω, 
πτωχή, έρημη καί ξένη στά ξένα, ήτις δεν είχε 
προλήψεις κι έπινε φανερά τό ρούμι της.Ήρχετο 
καί ή κυρά-Κώσταινα ή Κλησάρισσα, ήτις 
έβοηθούσε τό κατά δύναμιν εις τήν έκκλησίαν

ίσταμένη πλησίον του μανουαλιού, διά νά κολλά 
τά κεριά, καί δσας πεντάρας έπαιρνε τήν Κυριακήν, 
δλας τάς έπινε, μετ’ εύσυνειδήτου άκριβείας, τήν 
Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην.’Ήρχετο κι ή Στρατί- 
να, νοικοκυρά με δύο σπίτια, όπού έφώναζεν εις τήν 
αύλόπορταν, εις τον δρόμον καί εις τό καπηλειον 
όλα τά μυστικά της, δηλ. τά μυστικά τών άλλων, 
καί μέρος μεν αύτών έμενον εις τήν αύλήν, μέρος 
δέ έπιπτον εις τό καπηλειον, καί τά περισσότερα 
έχύνοντο εις τον δρόμον, κι έξενομάτιζε τόν κόσμον, 
ποια νοικάρισσα τής καθυστερεί δύο νοίκια, ποιος 
οφειλέτης τής χρεωστεί τόν τόκον, ποια γειτόνισσα 
τής έπήρεν ένα είδος, δανεικόν κι άγύριστον. Ό μα- 
στρο-Δημήτρης ό φραγκορράφτης τής έχρωστοΰσε 
τρία νοίκια, ό μαστρο-Παύλος ό Πισκολέτος πέντε, 
καί τόν μήνα πού έτρεχεν, έξ.'Η Λενιώ, ή κουμπάρα 
της, τής πέρασε δευτέραν υποθήκην με δόλον εις τό 
σπίτι, καί τώρα ήτον άνάγκη νά τρέχη εις δικηγό
ρους καί συμβολαιογράφους, διά νά έξασφαλίση τά 
δίκαιά της. Ή Κατίνα, ή άνεψιά της άπό τόν πρώτον 
άνδρα της, τής είχεν άφήσει ένα άμανάτι διά νά τήν 
δανείση δέκα δραχμάς, καί τώρα, κατά τήν έκτίμησιν 
δύο χρυσοχόων, άπεδείχθη, ότι τό άσημικόν ήτο 
κάλπικον καί δεν ήξιζεν ούτε όσα ήξιζαν τά δύο 
φυσέκια μέ τές σκουριασμένες μπακίρες - πού, άφοΰ, 
κατά τήν συνήθειάν της (αύτό δεν τό έλεγεν, άλλά 
ήτο γνωστόν), έβγαλεν έξω τό γερο-Στρατήν, τόν 
άνδρα της, τήν κόρην της, τήν Μαργαρίταν καί τήν 
έγγονήν της, τήν Λενούλαν, ήνοιξε τήν κρύπτην, 
άπέθεσεν έκεΐ τό ένέχυρον, έβγαλε τό κομπόδε
μα, έλαβε τά φυσέκια, καί τά ένεχείρισε μέ τρόπον, 
όπού έσήμαινε νά τά δώση καί νά μήν τά δώση, κι
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έφαίνετο ώς νά έκολλοΰσαν τά χέρια της, εις την 
πτωχήν την Κατίναν.Ή Ασημίνα, ή παλαιά νοικάρισ- 
σά της, τραγουδίστρα τό έπάγγελμα, όταν 
έξεκουμπίσθη κι έφυγε, τής έχρωστοΰσε τρία μη
νιάτικα καί εννέα ή μέρας. Καί τά μεν έπιπλα, όπου 
έπρεπε κατά δίκαιον τρόπον νά τά έκχωρήση εις τήν 
σπιτονοικοκυράν, τά παρέδωκεν εις τον κούκον της, 
τον τελευταίον άγαπητικόν της, πού νά τσάκιζε τό 
πόδι της, νά μήν είχε σώσει ποτέ... Καί εις αύτήν δεν 
έδωκεν άλλο τίποτε, παρά ένα 
παλιοφυλαχτόν έκεί, λιγδιασμένον, καί τής είπε 
μυστηριωδώς, δτι αύτό περιείχε Τίμιον Ξύλον... Σάν 
έγκρεμοτσακίσθη καί έφυγε, τό άνοίγει καί αυτή έκ 
περιέργειας, καί άντί Τιμίου Ξύλου, τί βλέπει;... κάτι 
κουρέλια, τρίχες, τούρκικα γράμματα, 
σκοντάματα, μαγικά, χαμένα πράματα... Τ ’ άκούτε 
σείς αύτά; Είσήλθε, ριγών, ό μαστρο-Παυλάκης καί 
έζήτησεν ένα ρούμι. Τό παιδί τού καπηλειού, όπου 
τον ήξευρε καλά, τού είπε 
Έχεις πεντάρα;
Ό άνθρωπος έσεισε τούς ώμους με τρόπον δκρορού- 
μενον.
-Βάλε σύ τό ρούμι, εΐπεν.
Πώς νά έχει πεντάρα; Καλά καί τά λεπτά, καλή ή 
δουλειά, καλό καί τό κρασί, καλή κι ή κουβέντα, 
όλα καλά. Καλλίτερον άπ’ όλα ή ραστώνη, τό 
ντόλστσε φάρ νιένττε τών άδελφών Ιταλών. Αν εις 
αύτόν άνετίθετο νά συντάξη τον κανονισμόν τής 
έβδομάδος, θά ώριζε τήν Κυριακήν διά σχόλην, τήν 
Δευτέραν διά χουζούρι, τήν Τρίτην διά σουλάτσο, τήν 
Τετάρτην, Πέμπτην καί Παρασκευήν δι’ έργασίαν, 
καί τό Σάββατον διά ξεκούρασμα. Ποιος λέει, δτι 
αί έορταί είναι πάρα πολλαί διά τούς ορθοδόξους 

Έλληνας, καί αί έργάσιμοι είναι πολύ όλίγαι; Αύτά τά 
λέγουν δσοι δεν έκαμαν ποτέ 
σωματικήν έργασίαν καί ήξεύρουν μόνον διά τούς 
άλλους νά θεσμοθετούν. Ακριβώς τήν ώραν ταύτην 
ήλθεν άπ’ άντικρύ ό Δημήτρης ό φραγκορράφτης, 
διά νά πίη τό πρωινόν του. Μόνην παρηγοριάν είχε, 
νά κάμνη αύτά τά συχνά ταξιδάκια, 
καθώς τά ώνόμαζε. Διέκοπτεν έπί πέντε λεπτά τήν 
έργασίαν του, δέκα φοράς τήν ήμέραν, καί ήρχετο νά 
πίνη ένα κρασί.’Έπαιρνεν έργασίαν άπό τά μαγαζιά 
καί έδούλευεν ώς κάλφας εις τό δωμάτιόν του. 
Είσήλθε καί παρήγγειλεν ένα κρασί. Εΐτα, ίδών τον 
Παύλον·
-Βάλε καί τού μαστρο-Παυλάκη ένα ρούμι, εΐπεν.

Ώς άπό Θεού σταλμένος, διά νά λύση τό 
ζήτημα τής πεντάρας, μεταξύ τού πελάτου καί 
τού ύπηρέτου, έκάθισε πλησίον του Παύλου 
καί ήρχισε τοιαύτην ομιλίαν, ή όποια ήτο μεν 
συνέχεια τών ίδιων λογισμών του, εις δε τον 
Παύλον έφάνη ώς συνηγορία ύπέρ τών ίδικών 
του παραπόνων.
-Πού σκόλη καί γιορτή, μαστρο-Παυλέτο, 
φίλε μου, εΐπεν ούτε καθισιό, ούτε χουζούρι.
Τ’ Άη- Νικολάου δουλέψαμε, τ ’ Άη-Σπυρίδω- 
να δουλέψαμε, τήν Κυριακή προχθές δουλέ- 
ψαμε.’Έρχονται Χριστούγεννα, καί θαρρώ, 
πώς θά δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα...
Ό Παύλος έσεισε τήν κεφαλήν.
-Θέλω κάτι νά πώ, άλλά δεν ξέρω γιά νά τά 
σταμπάρω περί γραμμάτου μαστρο-Δημήτρη 
μου, είπε. Μού φαίνεται, πώς αύτοί οί μαστό- 
ροι, αύτοί οί άρχόντοι, αύτή ή κοινωνία πολύ 
κακά έχουνε διωρισμένα τά πράγματα. Αντί νά 
είναι ή δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημερι
νές, πέφτει μονομιάς καί μονόμπαντα. Δου
λεύουμε βιαστικά τις γιορτάδες, καί ύστερα 
χασομερούμε έβδομάδες καί μήνες τις 
καθημερινές.
-Είναι καί ή τεμπελιά εις τό μέσο, είπε μετά 
πονηράς αύθαδείας τό παιδί τού 
καπηλειού, ώφεληθέν άπό μίαν στιγμήν, καθ ’ 
ήν ό άφέντης του εΐχεν ομιλίαν εις τό 
κατώφλιον τής θύρας καί δεν ήδύνατο ν ’ 
άκούση.
-Άς είναι, τί νά σού κάμη ή προκομμάδα καί ή 
τεμπελιά; εΐπεν ό Δημήτρης. Τό σωστό είναι, 
πολλά κεσάτια καί ολίγη μαζωμένη δουλειά. 
Καλά λέει ό μαστρο-Παΰλος. Άλλο άν είμαι 
άκαμάτης έγώ, άς πούμε, ή ό Παύλος, ή ό Πέ
τρος, ή ό Κώστας ή ό Γκίκας.’Εμένα ή φαμίλια 
μου δουλεύει, έγώ δουλεύω, ό γυιός μου 
δουλεύει, τό κορίτσι πάει στή μοδίστρα. Καί 
μ’ δλα αύτά, δεν μπορούμε άκόμα νά 
βγάλουμε τά νοίκια τής κυρα-Στρατίνας. Δου
λεύουμε γιά τήν σπιτονοικοκυρά, δουλεύουμε 
γιά τον μπακάλη, γιά τον μανάβη, γιά τον 
τσαγκάρη, γιά τον έμπορο. Ή κόρη θέλει τό 
λούσο της· ό νέος θέλει τό καφενείο του, τό 
ρούχο του, τό γλέντι του.

Ύστερα, κάμε προκοπή.
-Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη, εΐπεν ό
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Παυλέτος, άποκρινόμενος εις τούς 
ίδιους στοχασμούς του.Υγρασία 
κάτω στά μαγαζιά, χαμηλό τό μέρος, 
ή δουλειά βαρειά, ρεματισμοί, κρυ- 
ώματα.Ύστερα κόπιασε, άν άγαπάς, 
νά άργάζης τομάρια. Τό δικό μας τό 
τομάρι άργασε πιά, άργασε...
-Καλά άργασμένο τό δικό σου, 
μαστρο-Παύλο, αύθαδίασε πάλιν 
ό ύπηρέτης, αίνιττόμενος ϊσως τάς 
μεταξύ τού Παύλου καί τού γυναικαδέλφου του 
σκηνάς.
Είτα είσήλθεν ό κάπηλος. Ό μαστρο-Δημήτρης 
άπήλθε, νά έπαναλάβη την έργασίαν του καί ή 
ομιλία έπαυσεν. Ό μαστρο-Παΰλος άφέθη εις 
τάς φαντασίας του. Σάββατον σήμερον, μεθαύ- 
ριον παραμονή, τήν άλλην Χριστούγεννα. Νά 
είχε τουλάχιστον λεπτά διά νά άγοράση ένα 
γαλόπουλο, νά κάμη καί αυτός Χριστούγεν
να στο σπίτι του, καθώς όλοι! Μετενόει τώρα 
πικρώς, διότι δεν έπήγε τάς τελευταίας ήμέρας 
εις τά βυρσοδεψεία νά δουλεύση καί νά βγάλη 
ολίγα λεπτά, διά νά περάση πτωχικά τάς έορτάς. 
«Υγρασία μεγάλη, χαμηλό τό μέρος, ή δουλειά 
βαρειά. Κόπιασε νά άργάζης τομάρια! Τό δικό 
μας τό τομάρι θέλει άργασμα!»
Εΐχεν άκούσει τον λαϊκόν μύθον διά τον τε- 
μπέλην, οπού έπήγαιναν νά τόν κρεμάσουν, καί 
οστις συγκατένευσε νά ζήση ύπό τόν όρον νά 
είναι «βρεμένο τό παξιμάδι».Έγνώριζε καί τήν 
άλλην διήγησιν διά τό τεμπελχανιό, τό όποιον 
'ίδρυσε, λέγουν, ό Μεχμέτ Άλής εις τήν πατρίδα 
του Καβάλαν. Έκεΐ, έπειδή τό κακόν είχε πα- 
ραγίνει, ό έπιστάτης έσοφίσθη νά στρώνη μίαν 
ψάθαν, έπί τής όποιας ήνάγκαζε τούς άέργους 
νά έξαπλώνωνται. Εΐτα έβαζε φωτιάν εις τήν ψά- 
θαν.Όποιος έπροτίμα νά καή, παρά νά σηκωθή 
άπό τήν θέσιν του, ήτο σωστός τεμπέλης καί 
έδικαιοϋτο νά φάγη δωρεάν τό πιλάφι."Οποιος 
έσηκώνετο καί έφευγε τό πυρ, δεν ήτο σωστός 
τεμπέλης καί έχανε τά δικαιώματα. Τόσοι Βαλ- 
λιάνοι, τόσοι Άβέρωφ καί Συγγροί, έσκέπτετο 
ό μαστρο-Παϋλος, καί κανείς έξ αύτών νά μήν 
ίδρύση παραπλήσιόν τι εις τάς Αθήνας!
Ό μαστρο-Παυλάκης έπεριδιάβασεν άκόμη δύο 
ήμέρας καί τήν άλλην ήτο παραμονή.
Τό γαλόπουλο δεν έπαυσε νά τό όνειροπολή καί

ΓΗΜΑ :

νά τό ορέγεται. Πώς νά τό προμηθευτή; 
Αφού ένύκτωσε, διωγμένος καθώς ήτον 
άπό τό σπίτι, άπετόλμησε καί ήλθεν 
άπό ένα πλάγιον δρομίσκον καί ήτον 
έτοιμος νά χωθή εις τό καπηλεϊον. Ό 
νοΰς του ήτο άναποσπάστως προ
σηλωμένος εις τό γαλόπουλο. Θά 
έχρησίμευε τούτο, έάν τό είχε, καί ώς 
μέσον συνδιαλλαγής με τήν γυναίκα 
του.Έκει, καθώς έστράφη νά έμβη εις 

τό καπηλεϊον, βλέπει έν παιδίον τής άγοράς, με 
μίαν κοφίναν έπ’ ώμων, ήτις έφαίνετο άκριβώς νά 
περικλείη ένα γάλον, άγριολάχανα, πορτοκάλια, 
ϊσως καί βούτυρον καί άλλα καλά πράγματα, Τό 
παιδίον έκοίταζε δεξιά καί άριστερά καί έφαίνετο 
νά άναζητή οικίαν τινά.Ήτο έτοιμον νά είσέλθη 
εις τό καπηλεϊον διά νά έρωτήση.Έπειτα είδε τόν 
Παύλον καί έστράφη προς αύτόν.
-Ξέρεις, πατριώτη, τού λόγου σου, πού είναι έδώ 
χάμου τό σπίτι τού κύρ-Θανάση τού Μπελιοπού- 
λου;
-Τού κύρ-Θανάση τού Μπέ... Αστραπή, ώς ιδέα, 
έλαμψεν εις τό πνεύμα τού Παύλου.
-Μούπε τόν άριθμό καί τό έξέχασα τώρα γρήγορα 
έπιασε σπίτι έδώ χάμου, σ’ αύτόν τό δρόμο... τόν 
είχα μουστερή άπό πρώτα... μπροστήτερα καθότα
νε παρά πέρα, στο Γεράνι.
- Τού κύρ-Θανάση τού Μπελιοπούλου! 
αύτοσχεδίασε ό μαστρο-Παΰλος νά, έδώ είναι 
τό σπίτι του. Νά φωνάξης τήν κυρα-Παύλαινα, 
μέσα στήν κάτω κάμαρα, στο ισόγειο... αύτή είναι ή 
νοικοκυρά του... πώς νά πώ; Είναι ή γενειά του... τή 
έχει λΰσε-δέσε, σ’ όλα τά πάντα... οίκονόμισσα στο 
νοικοκυριό του... είναι κουνιάδα του... μαθές θέλω 
νά πώ, άνιψιά του... φώναξέ τήν καί δώσε της τά 
ψώνια. Καί βαδίσας ό ’ίδιος πέντε βήματα, κατά τήν 
θύραν τής αύλής, έκαμε πώς φώναξε 
-Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ’ έδώ νά πάρης τά ψώνι- 
αμ πού σοΰ στέλλει ό κύριος... ό 
άφέντης σου. Καλά ήλθαν τά πράγματα έως τώρα.
Ό μαστρο-Παυλάκης έτριβε τάς 
χεϊρας καί ήσθάνετο εις τήν ρίνα του τήν κνίσαν 
τού ψητού κούρκου. Καί δεν τόν έμελλε τόσον διά 
τόν κοϋρκον, άλλά θά έφιλιώνετο μέ τή γυναίκα 
του. Τήν νύκτα έπέρασεν εις έν όλονύκτιον 
καφενεΐον καί τό πρωί έπήγεν εις τήν έκκλησίαν. 
Όλην τήν ήμέραν προσεκολλήθη εις μίαν συντρο-
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φιάν, έπειτα εις μίαν άλλην παλαιών γνωρίμων του, 
εις τό καπηλεΐον, οπού έμεινε τάς περισσοτέρας ώρας 
ανοικτόν, με τά παράθυρα κλεισμένα, καί έπέρασε με 
ολίγους μεζέδες καί με αρκετά κεράσματα. Τό βράδυ, 
άφοΰ ένύκτωσε, έπήγε με τόλμην άπό τάς πολλάς 
σπονδάς καί άπό την ένθύμησιν τοϋ κούρκου καί 
έκρουε την θύραν τής οικογένειας του.Ή θύρα ήτο 
κλεισμένη έσωθεν.
-Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, έφώναξεν άπ’ έξω, 
χρόνους πολλούς. Πώς πήγε ό γάλος; Βλέπεις, έγώ 
πάλε;
Ούκ ήν φωνή, ούδέ άκρόασις.Όλη ή αύλή ήτο 
ήσυχος. Τά ισόγεια, αί τρώγλαι, τά κοτέτσια τής 
κυρα-Στρατίνας, δλα έκοιμώντο. Ό σκύλος μόνον 
έγνώρισε τον μαστρο-Παϋλον, έγρυξεν ολίγον 
καί πάλιν ήσύχασεν.Ύπήρχον έκεί έκτος άπό τό 
ψυχομέτρι τριών ή τεσσάρων οικογενειών, όπού 
έκατοικοϋσαν εις τ ’ άνήλια δωμάτια, δύο γίδες, 
δώδεκα όρνιθες, τέσσαρες γάτοι, δύο ίνδιάνοι καί 
πολλά ζεύγη περιστερών. Αί δύο γίδες άνεχάραζαν 
βαθιά εις τό σκεπασμένο μανδράκι τους, αί όρνιθες 
έκλωζον ύποκώφως εις τό κοτέτσια τους, τά περιστέ
ρια είχαν μαζωχθή εις τούς περιστερώνας περίτρομα 
άπό τό κυνήγι, όπού ήρχιζον έναντίον των τήν νύκτα 
οί γάτοι.Όλοι αύτοί οί μικροί θόρυβοι ήσαν τό ροχά- 
λισμα τής αύλής κοιμωμένης.
Πάραυτα ήκούσθη κρότος βημάτων εις τό σπίτι.
Έ, μαστρο-Παΰλε, είπε πλησιάσασα ή κυρα-Στρατί- 
να, νάχουμε καί καλό ρώτημα...
Τί γάλος καί γαλίζεις καί γυαλίζεις καί καλό νά 
μοϋχης, άσίκη μου; Είδαμε κι έπάθαμε νά σκεπάσου
με τό πράμα, νά μή προσβαλθή τό σπίτι...’Εκείνος 
πού ήτον δικός του ό γάλος, ήλθε μεσάνυκτα κι 
έφώναζε, έκανε τό κακό, καί μάς φοβέριζεν 
όλους, κι ή φαμίλια σου, έπειδής τον είχε κόψει τό 
γάλο, μαθές, καί τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέ
θηκε στά στενά... κλειδώθηκε μες στήν κάμαρα, καί 
δέν ήξευρε τί νά κάμη... Είπε καί ό κουνιάδος σου., 
καλό κελεπούρι ήτανε κι αύτό, μαθές... καί έπέρασεν 
ή φαμίλια σου όλην τήν ήμέραν κλειδομανταλωμέ
νη μέσα, άπό φόβον μήν ξαναέλθη έκεΐνος πούχε τό 
γάλο καί μάς φέρη καί τήν άστυνομία... ήτον φόβος 
νά μήν προσβαλθή κι έμένα τό σπίτι μου. ’Άλλη φορά, 
τέτοια άστεϊα νά μήν τά κάνης, μαστρο-Παυλάκη. 
Τέτοια προσβολή νά λείπη άπό τό σπίτι μου, έμένα, 
τ ’ άκουσες;Ό μαστρο-Παϋλος ήρώτησε δειλά: 
-Τώρα... είναι μέσα ή φαμίλια μου;

-Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα 
καλά, καί τό φώς κατεβασμένο, διά τον φόβο 
τών’Ιουδαίων. Κοίταξε, μή σε νοιώση άπό 
πουθενά, κείνος ό σκιάς ό κουνιάδος 
σου, πάλε...
-Είναι μέσα;
-Η μέσα είναι, ή όπου είναι έφθασε... νά, κά
που άκούω τή φωνή του.
Ήκούσθη, τώ όντι, μία φωνή έκεί πλησίον, 
ήτις δέν ύπέσχετο καλά διά τον νυκτερινόν 
έπισκέπτην.
Έ, μαστρο-Παυλίνε, έλεγε, καλός ήταν ό 
γάλος...
Ποιος ήτον ό όμιλήσας, άδηλον.Τσως νά ήτο ό 
μαστρο-Δημήτρης ό γείτων. Δυνατόν 
νά ήτο καί ό φοβερός γυναικάδελφος τοϋ 
μαστρο-Παύλου.
-Καί νά μήν πάρω κι έγώ ένα μεζέ; παρεπονέ- 
θη ώς τόσον ό άνθρωπός μας.
Τί σοϋ χρειάζεται ό μεζές, μαστρο-Παυλάκη 
μου; έπανέλαβεν ή Στρατίνα. Τά πράματα 
είναι πολύ σκούρα. Άφησέ τα αύτά. Δουλειά, 
δουλειά! Ή δουλειά βγάζει παλληκάρια.Ό,τι 
έγινε-έγινε, νά πάς νά δουλέψης, νά μοϋ 
φέρης έμένα τά νοίκια μου. Τ ’ άκοΰς;
-Τ’ άκούω.
-Φέρε μου έσύ τον παρά, κι έγώ, με όλη τή 
φτώχεια, τήν θυσιάζω μία γαλοπούλα καί 
τρώμε.
Ήκούσθη άπό μέσα βραχνός μορμυρισμός, 
εΐτα φωνή μικρού παιδιού είπε:
-Τήν ύγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, κακέ 
πατέλα. Τόνε φάαμε τό λάλο. Νά πάλε 
κι έσύ πέντε, κι άλλε πέντε, δέκα!
Προφανώς ήτον μέσα ό φοβερός ό γυναικά- 
δελφος, καί είχε δασκαλέψει τό παιδί νά 
τά φωνάζη αύτά.
-Μή στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, εΐπεν 
ή Στρατίνα τό καλό πού σοΰ θέλω!
Δρόμο τώρα, καί μεθαύριο δουλειά, δουλειά!... 
Ήκούσθη κρότος, ώς νά έσηκώθη τις άπό 
μέσα, καί νά έπλησίαζε με βαρύ βήμα προς 
τήν θύραν.
-Δρόμο, έπανέλαβε μηχανικώς ό Παύλος, συμ- 
μορφούμενος έμπράκτως μέ τήν λέξιν... 
δρόμο καί δουλειά! ]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος %
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αστυνομικό πρόβλημα
Ο Δημήτριος Καρτιζόγλου παρουσιάστηκε στα 
Κεντρικά ακριβώς την ώρα που ο Αστυνόμος 
Στεργίου σκεφτόταν τη δολοφονία του Ιωάννη 
Καπόγλη.
Ο Αστυνόμος θυμήθηκε τη σκηνή που είχε δει 
στον τόπο του εγκλήματος: το θύμα είχε πεθάνει 
από κάταγμα του κρανίου και κείτονταν στα πό
δια ενός τραπεζιού χαρτοπαιξίας, όπου, μαζί με 
τρία ποτήρια, ένα γεμάτο τασάκι και ένα μισο- 
άδειο μπουκάλι κονιάκ, υπήρχαν και δυο τρά
πουλες. Στο πάτωμα, σε μικρή απόσταση, ήταν 
ένα πιστόλι. Μετά από αυτό το γρήγορο φλας- 
μπακ, ο Αστυνόμος Στεργίου εξέτασε τον Καρ- 
τιζόγλου.
Εκείνος είπε: «Κύριε Αστυνόμε, έρχομαι να ξε
καθαρίσω τη θέση μου. Ή μουν στο σπίτι του 
Καπόγλη με το Γιώργο Μπαλαφίνη. Κάποια 
στιγμή ο Καπόγλης, για μια οικονομική διαφο

ρά, έβγαλε το όπλο του και 
απείλησε να με σκοτώσει. 
Για νόμιμη άμυνα του έριξα 
μία στο κεφάλι με ένα βαρύ 
πρες-παπιέ. Ό τα ν  έπεσε στο 
πάτωμα, νεκρός, ο Μπαλα- 
φίνης κι εγώ το βάλαμε στα 
πόδια τρομοκρατημένοι. Π η
γαίνετε στον Μπαλαφίνη 
και θα σας επιβεβαιώσει αυ
τά που σας είπα».
Εκείνος, πράγματι, επαλή- 
θευσε την εκδοχή του Καρ- 
τιζόγλου προσθέτοντας ότι 

ο καβγάς ξέσπασε όταν τελείωσε η τελευταία 
παρτίδα πόκερ. Ο Αστυνόμος Στεργίου φεύγο
ντας διέταξε τον Μπαλαφίνη να τον ακολουθη
θεί στα Κεντρικά λέγοντάς του: «Εσείς σίγουρα 
δεν ήσασταν παρών στον τόπο του εγκλήματος. 
Και μπορώ να το αποδείξω. Θέλετε μόνο να προ
στατέψετε τα Δημήτριο Καρτιζόγλου και να κά
νετε να φανεί ότι ο φόνος έγινε για νόμιμη άμυ
να. Αλλά μια μικρή λεπτομέρεια στη διήγηση 
και των δυο σας με έκανε να καταλάβω ότι εδώ 
πρόκειται για δολοφονία. Μόνο μια λεπτομέρεια 
πρόδωσε τη σκηνοθεσία σας».

Ποια είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυ
νόμο Στεργίου να είναι δύσπιστος σχετικά με τα 
όσα άκουσε;

οδηγείτε σωστά;
1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού τα
χείας κυκλοφορίας. Β. Αναγγελία προσεγγίσεως σε δι
ασταύρωση εθνικής οδού. Γ. Αναγγελία προσεγγίσεως 
σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

2. Αυτό το σήμα καθορίζει:
Α. Μια περιοχή σταθμεύσεως αριστερά. Β. Μια προειδοποί
ηση για αδιέξοδο δρόμο στα αριστερά. Γ. Διακλάδωση αρι
στερά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.

3. Οδηγείτε με 90 km/h οε αυτόν το δρόμο 
όπου η ορατότητα είναι καλή:
Α. Η  ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.
Β. Να είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπο
ρεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα 
παρατηρήσει. _
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Σκίτσο: Νικόλαος Χατζής

σπαζοκεφαλιά
Αν 1.000.000.000 είναι μετά από 1.000.000 και 
1.000.000.000.000 μετά από 1.000.000.000 ποιος 
αριθμός είναι μετά το 1.000.000.000;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Ένας δικαστής που εκδίκαζε μία υπόθεση λίγο πριν από τις 
διακοπές των Χριστουγέννων, βρισκόταν σε καλή διάθεση, 
λόγω εορτών.
“Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον κατηγορούμενο.
“Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!” 
“Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει έκπληκτος ο δικα
στής “πόσο πιο νωρίς ψωνίσατε κύριε;”
“Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα...”, απαντάει 
ο κατηγορούμενος.



λόγια
μεγάλων
ανδρών

η γλώσσα μας
πορθμός - ισθμός - διώρυγα - κανάλι - οχενό.
Κάθε πολύ στενό χερσαίο πέρασμα (λωρίδα γης), που ενώνει 
δυο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες, λέγεται ισθμός. Αντι- 
θέτως, κάθε πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα (λωρίδα θαλάσσια) 
που ενώνει δύο θάλασσες και χωρίζει δύο στεριές λέγεται πορ
θμός. Πορθμός είναι το στενό θαλάσσιο πέρασμα του Ευρίπου, 
που χωρίζει την Εύβοια από τη Στερεά. Ισθμός ήταν παλαιότε- 
ρα η στενή λωρίδα γης στην Κόρινθο, που συνέδεε την Πελο
πόννησο με την υπόλοιπη Ελλάδα, ο Ισθμός τού Παναμά συ
νέδεε τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική και 
ο Ισθμός του Σουέζ συνέδεε παλαιότερα την Αφρική με την 
Ασία. Για λόγους διακινήσεως των αγαθών (παλαιότερα και 
ανθρώπων) με πλοία, σπουδαίοι για τη θέση τους ισθμοί δι- 
ανοίχθηκαν τεχνητά και έγιναν διώρυγες, τεχνητοί πορθμοί 
δηλ., διά των οποίων διέρχονται φορτηγά ιδίως πλοία. Έ τσ ι 
ο Ισθμός της Κορίνθου έγινε διώρυγα, όπως διώρυγες έγιναν 
ο Ισθμός του Σουέζ και ο Ισθμός του Παναμά. Για τη διώρυ
γα χρησιμοποιήθηκε και η λ. κανάλι από μτγν. κανάλιον, που 
ανάγεται σε λατ. canalis (από όπου και αγγλ. canal και channel 
κ.ά.). Η λ. στενό (και στενά) χρησιμοποιείται για θαλάσσια πε
ράσματα ευρύτερα των πορθμών και στενότερα των (μικρών) 
θαλασσών.

παιχνίδια γνώσης
1. Ποιες εφημερίδες χαρακτηρίζονται με τον όρο 
Κίτρινος Τύπος;
Α) Ό λες, Β) Σκανδαλοθηρικές, Γ) Γενικού 
Ενδιαφέροντος.

2. Ποιο είναι το κύριο υλικό κατασκευής του Πύργου του 
Αιφελ;
Α) Μπετόν -  Σίδηρος, Β) Μπρούτζος-Σίδηρος,
Γ) Αδιάβροχος Σίδηρος

3. Πότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το βιβλίο ρεκόρ 
Γίνες;
Α) 1955, Β) 1950, Γ) 1960

4. Πότε είναι η παγκόσμια ημέρα για το νερό;
Α) 21 Μαρτίου, Β) 22 Μαρτίου, Γ) 19 Μαρτίου

η ιρωτογραιρία τον μήνα

γ ια τ ί το λέμε έτσι;
«Σ’ αγαπάει η πεθερά σου»
Ο Νικόλαος Πολίτης δίνει την εξήγηση στην έκφραση αυ
τή. Λέει πως πριν παντρέψουν το κορίτσι τους, οι πεθερές, 
είναι ευγενικές και αγαπούν το μέλλοντα γαμπρό τους. Ο 
γαμπρός θα κάτσει στο καλύτερο μέρος του τραπεζιού, ο 
γαμπρός θα πάρει την καλύτερη μερίδα του φαγητού. Ο γα
μπρός πάντα βρίσκεται στην πρώτη και καλύτερη γραμμή 
για την πεθερά. Τον προσέχει πολύ και δεν αρχίζουν ποτέ 
να φάνε, αν δεν έρθει ο γαμπρός. Τον περιμένει πάντα η πε
θερά και αυτό το έχει επιβάλλει και στους άλλους.
Ό ταν, όμως, γίνει ο γάμος, η πεθερά δεν έχει κανένα λόγο 
να τον περιμένει. Δε βρίσκει, δηλαδή, ο γαμπρός τις χαρές 
που είχε, όταν ήταν αρραβωνιασμένος. ΓΓ αυτό και σ’ όποι
ον πάει σε κάποιο σπίτι, όταν αρχίζουν να τρώνε, λένε πως 
«τον αγαπάει η πεθερά του».

«Ο ένας λέει το μακρύ του κι ο άλλος το κοντό του»
Αυτή τη φράση τη λέμε για δύο πρόσωπα που δεν μπορού
νε να συμφωνήσουν, να αποφασίσουν και προέρχεται από 
τα παιδικά παιχνίδια.Πολλές φορές τα παιδιά όταν παίζουν 
κρυφτό ή κυνηγητό κλπ., προκειμένου να αποφασίσουν 
ποιος θα «τα κάνει», παίρνουν δυο ξυλαράκια διαφορετι
κού μήκους το καθένα και αυτός που τα κρατάει, τα δείχνει 
στους άλλους δύο από την άλλη μεριά, έχοντας τις άκρες 
τους ίσες. Τότε τραβάνε και αναγκαστικά ο ένας θα τραβή
ξει το κοντό και ο άλλος το μακρύ ξυλαράκι .Υπάρχουν τώ
ρα και οι εκδοχές κατά τις οποίες η φράση «άλλος το μακρύ 
του κι άλλος το κοντό του », λέγεται γ ι’ αυτούς που έχουν 
διαφορετική γνώμη, και ο ένας το περιγράφει σαν μακρύ 
και ο άλλος σαν κοντό. Κατά την άλλη εκδοχή η πλήρης 
φράση θα έπρεπε να είναι: ο ένας λέει το μακρύ του λόγο 
και ο άλλος τον κοντό του κι έτσι δε συνεννοούνται. Ανε
ξάρτητα, όμως, του ότι ποτέ δε λέμε, (Φ. Κουκούλες) όταν 
συζητάμε, ότι λέω τον μακρύ μου ή τον κοντό μου λόγο, 
υπάρχει και το ουδέτερο κοντό, που ναι 
μεν προσαρμόζεται στο κοντό ξυλαρά
κι, όχι όμως και προς τον αρσενικού 
γένους λόγο.

ΠΗΓΗ: «λέξεις και φράσεις πα- 
ροιμιώδεις» του Τάκτι Ναατοϋλτι



Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ  V
1. Αλέκος..., σύγχρονος Έλληνας ζωγράφος.
2. Μονάδα μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης - Στέρλεσον 
..., Ισλανδος ιστορικός και ποιητής του 13ου αιώνα.
3. Αλφρέ..., Γάλλος πιανίστας του περασμένου αιώνα - 
Αγγλική πρόθεση.
4. Ο πατέρας της Πηνελόπης.
5. Νοσογόνος παράγοντας.
6. Αμερικάνικος οργανισμός για την εξερεύνηση του δια
στήματος - Συντομογραφία κυρίου.
7. Αρχικά ενεργειακών πηγών - Γλώσσα της νότιας Αφρι
κής.
8. Οπαδοί μιας από τις τρεις παλαιότερες υποδιαιρέσεις 
του Ισλάμ.

ΚΑΘ ΕΤΑ
1. Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός του 4ου αιώνα π.Χ.
2. Αποτέλεσμα νευρικού παροξυσμού - Διεπαφή προ
γραμματισμού εφαρμογών.
3. Γουίλιαμ..., νομπελίστας Άγγλος χημικός.
4. Χερσόνησος της βόρειας Αδριατικής.
5. Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έκπτωση των ανώ
τερων νοητικών λειτουργιών - Βυζαντινή νότα.
6. Ιαπωνικό θεατρικό είδος - Πόλη της πολιτείας 
του Γουισκόνσιν.
7. Πρόταση στην οποία περιγράφονται τα κυριότερα χα
ρακτηριστικά μιας λέξης ή μιας έννοιας.
8. Ιμπί-..., ο τελευταίος βασιλιάς της Ουρ - Κρατίδιο της 
βορειοανατολικής Ινδίας.

1) Όποιος βιαιοπραγεί κατά του υπαλλήλου, ο 
οποίος έχει προστρέξει για να υποστηρίξει τον 
προσβαλλόμενο με πράξη αντίστασης, άλλον 
συνάδελφό του, ενώ διαρκεί η νόμιμη ενέργειά του, 
έστω και αν ουδεμία σχέση έχει με τις αρμοδιότητες 
του τελευταίου, διαπράττει το έγκλημα:
α) της στάσης (αρ. 170 ΠΚ)
β) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια) 
γ) της ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 ΠΚ -  
αντίσταση)
2) Οποιος βιαιοπραγεί σε βάρος οποιοσδήποτε ιδιώτη 
που έχει προσληφθεί για να υποστηρίξει τον υπάλληλο 
κατά τη νόμιμη ενέργειά του (έργο δημόσιας υπηρεσίας), 
διαπράττει το έγκλημα:
α) της ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 ΠΚ -  αντίσταση) 
β) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια) 
γ) της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ)

ΠΗΓΗ: τον Νομικού ΕγκληματοΧόγου Ν. Δερμενούδη.

ατάκες
από τον ελληνικό 
κινηματογράχρο

Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα! 
ΣΑΠΦΩ Ν Ο ΤΑΡΑ

___
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στο γεγονός όχι, μετά από τόσες ώρες, το ποτήρι από το 
γάλα εξακολουθεί να  είναι ακόμα παγωμένο, παρά το 
αναμμένο τζάκι. Ε ίναι ολοφάνερο ότι τα  γεγονότα δεν 
έγιναν όπως υποθέτει η οικονόμος και το ποτήρι από το 
γάλα τοποθετήθηκε εκεί πριν από λίγο, σε μία άχαρη προ
σπάθεια να  ενισχυθεί η  υπόθεσή της.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
Απαντήσεις: 1. Α, 2. Β, 3. Α, 4. Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ >
Απάντηση: 1. Α, 2. Β, 3. Β, 4. Γ

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»
Απάντηση: 1. Σ τις 12:59.
2. Από τη ν  πρώ τη πρόταση προκύπτει ότι ένας σκύλος 
πιάνει μ ία γάτα σε πέντε λεπτά.. Άρα ένας σκύλος πιάνει 
20 γάτες σε 100 λεπτά. Επομένως πέντε σκύλοι πιάνουν 
100 γάτες σε 100 λεπτά.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: 1. α, 2. β

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρωσεως)
1) Μ υστρίδης Απόστολος, 2) Νανούση Γεωργία, 3) Αγο- 
ρογιάννης Αθανάσιος.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «Α ΡΧΗ ΓΕΙΟ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ 
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ - Π ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ  
Α Ν Α ΣΚΟ Π Η ΣΗ  -  Α  Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh@ yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του 
δώρου σας).

Λ Υ ΣΗ  ΣΤΑ Υ ΡΟ Λ ΕΞΟ Υ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Φ Α Σ I A Ν 0 Σ

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

Ν ο έ μ β ρ ιο ς
Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Ανάργυρη, Δαβίδ, Δαμιανός, Κοσμάς, 1/11
Μεταξία, Γαβριήλ, Μιχαέλα, Μιχάλης, Ραφαήλ, Άγγελος, Αγγέλα, 
Σταμάτης, Σταματίνα, Ταξιάρχης, Ματίνα 8/11

θεοκτίστη, Νεκτάριος, Νεκταρία 9/11
Αρσένιος, Ορέστης 10/11
Μηνάς 11/11
Δαμασκηνός 13/11
Φίλιππος, Φιλίππα 14/11
Ιφιγένεια 16/11
Δέσποινα, Μαρία 21/11
Φιλήμων 22/11
Αικατερίνη 25/11
Στέργιος 26/11
Ανδρέας, Ανδριάνα 30/11

(*) Κινητή γιορτή

Δ ε κ έ μ β ρ ιο ς
Αρετή 1/12
Βαρβάρα 4/12
Σάββας 5/12
Νικόλαος, Νίκη, Νικολέτα 6/12
Αννα 9/12
Δαυίδ*, Αδάμ*, Δανάη*, Αβραάμ*, Εύα*, Ρουμπινή* 11/12
Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12
Αρης 13/12
Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία 15/12
Ιουλία 21/12
Αναστασία, Νατάσα 22/12
Εμμανουήλ, Χρήστος, Χριστίνα, Χρυσούλα, Χρυσαυγή 25/12
Στέφανος, Στεφανία 27/12
Ιωσήφ 30/12

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Ο κ. Μ άριος Μ ακρίδης και η σύζυγός τον 

ευχαριστούν θερμά τον Αστυνομικό του Α Ά . 

Τ. Αιγάλεω Μακροδήμο Τάσο καθώς και 

τον Διοικητή και το προσωπικό του Α.Τ. Αγ. 

Αναργύρων, του Τ .Α  Αγ. Αναργύρων και την 

ομάδα ΔΙ.Α Σ για  την άμεση ανταπόκριση 

τους σε περιστατικό ληστείας που έλαβε χώ 

ρα στην οικία τους.

Ο Υπουργός Μ ακεδονίας και Θράκης κ. 

Θεόδωρος Κ αράογλον ευχαριστεί τον Γ ε

νικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 

Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο καθώς και 

όλα τα στελέχη της Γ.Α.Δ.Θ., για  τηνβοήθειά  

τους και την αμέριστη συμπαράσταση τους 

στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 100 

χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλο

νίκης και της Μακεδονίας.

Ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτριος Στερ- 

γιου -  Καψ άλης συγχαίρει την Ελληνική  

Αστυνομία για την εξάρθρωση σπείρας Αλβα

νών οι οποίοι διέπραξαν σειρά ληστειών στην 

περιοχή της Πεντέλης.

Ο Δ ιοικητής Α1Β Τζατζάκης Γεώργιος και 

το προσωπικό του Τ.Α. Βριλησσίων Αστικής 

ευχαριστούν θερμά τον πρόεδρο του 0 . Τ.Ε. κ. 

Τσαμάζ Μ ιχαήλ για  την δωρεά ενός αυτοκι

νήτου στην Υπηρεσία τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κ οινό

τητας Σπάτω ν κ. Σωτήρης Γιαν- 

νάτος συγχαίρει το προσωπικό του 

A T . Αρτέμιδας για  την ευγένεια, το 

ήθος και το ενδιαφέρον που τους χ α 

ρακτηρίζει.

Το Π ανεπιστήμιο Α θηνιόν ευχαρι

στεί την Τροχαία Αθηνών και την 

Άμεση Δράση Αττικής για την βοή- 

θειάι τους στην καλή προσέλευση των 

φοιτητών μ ε  ειδικές ανάγκες.

Ο κ. Λαμπιρης Ιωάννης ευχαρι

στεί θερμά τον Αξιωματικό αλλαγής

και την ομάδα Δ Ι.Α Σ μ ε  κωδικό 215-4  

της τρίτης αλλαγής για την άμεση αντα

πόκρισή τους σε περιστατικό που είχε ο 

αδελφός του.

0  Αρχ/κας Λονϊζιδης Β ασίλειος ευχα

ριστεί θερμά τον Διοικητή του Σταθμού 

Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγ

ματος Ελευσίνας, Ανθ/μο Κηπουρίδη 

Αθανάσιο, καθώς και τον ΑνθΙμο Καλι- 

ακούδα Βασίλειο για την αμέριστη συ

μπαράστασή τους που υπέδειξαν σε σοβα

ρ ό  οικογενειακό του πρόβλημα.

Ο Δ ιεθνής σύνδεσμος Σ πάρταθλον ευ

χαριστεί την Δ/νση Τροχαίας / Α.Ε.Α. για  

την συμβολή της στην επιτυχημένη διεξα

γω γή του αγώνα Σπάρταθλον 2012.

Η οικογένεια  τον εκλιπόντος Χαράλα- 

μ π ο ν  Π απαγεω ργίου, Επίτ. Αρχηγού  

Αστυν. Πόλεων ευχαριστεί θερμά την ΔΙ 

νση Δημοσίων Σχέσεων / Α Ε .Α  για τη 

συμμετοχή στο πένθος της.

Η  εταιρεία G4S μ ε  επιστολή της προς 

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

συγχαίρει το προσωπικό της Αστυνομίας 

για την εξάρθρωση σπείρας επικίνδυνων 

ληστών και την σύλληψη των μελώ ν της, 

η οποία είχε διαπράξει σωρεία ληστειών

στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας ο ιη ν  Βαγδάτη, κ. 

Μερκούριος Καραφωτιάς, συγχαίρει μ ε  επ ι

στολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά

ξης και Προστασίας του Πολίτη, τον Α /Υ  κ. 

Μ ιχαήλ Σδούκο και το προσωπικό ασφαλεί

ας του αεροδρομίου Αθηνών, για  τον υψηλό

τατο βαθμό επαγγελματισμού τους, το πνεύ

μ α  συνεργασίας και την αποτελεσματικότητά 

τους.

Ο κ. Α νγούργος Σταθάκης, ευχαριστεί του 

Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, Τεκελί- 

δη Κοσμά, Μερνέρα Παναγιώτα, Σαμαρτζή 

Ανδρέα και Χαραλαμπόπουλο Χριστόφορο 

για  την άμεση και αποτελεσματική επέμβα

σή τους σε περιστατικό που είχε στην περιο

χ ή  του Ελληνικού.

Ο κ. Γ εώ ργιος Α μ νρα ς ευχαριστεί θερμά 

την Διοικητή και το προσωπικό του Τ. Τ. 

Αιγάλεω  για  την βοήθειά τους στην μαθητι

κή ποδηλασία που διοργανώθηκε την Κυρι

ακή 14 Οκτωβρίου 2012.

Η  Ε θελοντική Ομάδα Μ εγάρω ν Κούρος, 

ευχαριστεί θερμά τα στελέχη του Τ.Τ. Μ εγά

ρω ν για τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης που προσφέρουν στην τοπική 

κοινωνία των Μεγάρων.

Ελασσόνα 17 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Αστ/κα ΛΑΝΙΗΛ Απόστολου 

ΠΡΟΣ

Το Περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση 

(δια μέσου Α.Τ. Ελασσόνας

( Ενταύθα )

Μι: ιην παρούσα αναφορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημαντική 

οικονομική βοήθεια που προσφέρατε σε μένα και στην οικογένεια μου μετά από 

τραυματισμό σε τροχαίο εν ώρα Υπηρεσίας.

Η εταιρεία Golden m ovies -  

g o n g ress &  even Is  ευχαριστεί θερ

μ ά  τον Διευθυντή της Υποδ/νσης 

Τροχαίας Αθηνών κ. Τουρπέτα 

Λουκά και τον επικεφαλής του γρα

φείου μέτρων της Υποδ/νσης κ. Κε- 

κέαη Ξενοφώντα καθώς και το προ

σωπικό της Υποδ/νσης για το ήθος 

τους και τη βοήθειά τους στην επιτυ

χ ία  εκδήλωσης της εταιρείας.

Η Πρεσβεία της Ο υκρανίας στην 

Α θήνα ευχαριστεί τη Δ .Δ .Α Σ . της 

Ελληνικής Αστυνομίας για  τη αατυ-

Α/Α [ 1 2 2  ]  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012



U V V X K IO
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ο
Κ Ε Ν ΤΡ Ο

Ια ξια ρ χο  Κο Ε Be νπη 
Διευθυντή Α μεσης Δ ράσης Α ιτικης 
Λ  Αλεξάνδρας 173 
115 22 Αθήνπ

ν Αντιστράτηγο Κ ο Ν Πατταγιανόττουλο 
Α ρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Υποστράτηγο Κ ο I Δ ικόπουλο 
Γενικό Αστυνομικό Δ ιευθυντή Αττικής

Ο
Αξιότιμε Κυρ». Δ ιευθυνια ,

Θ έλω  να σας σ υγχαρώ για την συνδρομή της Μ ονάδος σας στην προσπάθεια του 
Ωνααειου Καρδιοχειρουργικού Κ έντρου (21-22
/09/2012), να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση καρδιάς, σε 55χρονο ασθενή, ο οποίος 
έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Θ α σας παρακαλούοα επίσης, να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας σ τον κο Κοττέρη 
Δ ημήτριο αρχιφύλαχα βάρδιας, καθώς και στους κυρίους Δ ημόπ ουλο Χρήστο 
αστυφύλακα και Κυπαρρίση Δημήτριο αστυφύλακα οι οποίοι συνέβάλσν στην έγκαιρη 
και ασφαλή μεταφορά του μοσχεύματος στο Ωνάσειο

νομική προστασία που παρείχε κατά την διε

ξαγωγή των εκλογών στην Ουκρανία την 28- 

10- 2012.

Η δικηγόρος κ. Άννα Μ αντάκον ευχαριστεί 

θερμά τους Αστυνομικούς της Μικτής Ομά

δας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος, 

Υ π.Β ’ Αρβανιτάκη Παντελή, Αρχ/κα Γκό- 

βαρη Αθανάσιο, Αρχ/κα Τσιγάρα Παναγι

ώτη, Υπαρχ/κα Κωνσταντίνου Γεώργιο και 

Υπαρχ/κα Ζήκο Δημήτριο για τον εντοπι

σμό και σύλληψη των δραστών της κλοπής 

του a m /του της, τους Αστυνομικούς του Τ .Α  

Καστοριάς Αστυν.Β’ Δεμερτξίδη Σάββατο, 

Αστυν.Β' Βαζούρα Χρήστο, Υπαστ.Β’ Χάσιο 

Ευάγγελο, Ανθ/μο Βαίτση Δημήτριο, Αρχ/κα  

Κοτεκίδη Ιωάννη καθώς και τον Αρχ/κα Σ χ ί

ζα Κων/νο του Τ .Α  Καλλιθέας για α ς  άμεσες 

και αποτελεσματικές ενέργειες τους.

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΑΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΑΓ.ΙΩANNOY Π ΡΑΤΣΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ 
Τ ηλ .& Φ άξ :  2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜ ΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜ ΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜ ΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

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 ΙΜ Ε Σ  

Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Η  Σ Ε  Ο Λ Η  ΤΗ Ν  ΕΛ Λ Α Δ Α

Το υποκατάστημα τον Ι.Κ Α . Καλλιθέας  

ευχαριστεί τον Διοικητή του Α.Τ. Καλλιθέας 

καθώς και τους Αστ/κα Αναστασίου Παναγι

ώτη, Ε.Φ. Βορρά Λεωνίδα, Ε.Φ. Κουτσούρη 

Χρήστο και Ε.Φ. Χαλκιά Σπυρίδων για την 

υπομονή και ευαισθησία που υπέδειξαν απέ

ναντι στους συνταξιούχους του ΙΚ Α κατά τη 

διάρκεια της απσγραφής τους.

Ο κ. Φ ονρίκος Κων/νος ευχαρι

στεί θερμά το προσωπικό του Τ.Τ. 

Μ αλγάρων Θεοσαλονίκης για την 

βοήθειά τους σε σοβαρό πρόβλημα 

υγείας και τη συνοδεία τους σε νοσο

κομείο της Θεσσαλονίκης, μ ε αποτέ

λεσμα την άμεση αντιμετώπιση και 

την αποκατάσταση της υγείας του.

Ο Διευθυντής του καταιπήματος της 

Αγροτικής Τράπεζας στην λα χα να 

γορά τον Ρέντη ευχαριστεί θερμά τους 

Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α Σ Τρα- 

χαναδάκη Γλυκερία, Γαρουφάλλου Θε

μιστοκλή και Χουδετσανάκη Παντελή 

για την άμεση ανταπόκρισή τους σε πρό-

Π Ρ Ο ί
1 Α .Ε  Α  /Τ δ ρ υ μ Ο  Ε - ϋ Χ Ε Σ  Ε Λ Λ μ Ν Π  η ; 
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
2 .  Α .Ε  Α 'Δ / ν σ η  Δ Η Μ Ο Σ Ί Ω Ν  Σ Χ Ε Ι ο Σ Ν  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Μ *  " . V  Ί ύ β Ο ι,Ο Ο  6 ~ ,0 Τ Ο Λ ΐί Λ<3 ίγήτΛΟ ςι» υ € ρ μ υ ς  ΤΓ,ς O tK O y O tfU K ; U>U V C  ε κ φ ρ έ σ υ  ri; -pipe· ’
ε υ χ α ρ ισ τ ί ε ς  . .ο ς  y r o  τ > ν  ο ι κ ο ν ο μ ικ ή  ε ν ί σ χ υ σ η  π ο υ  μ α ς  π α ρ ε ίχ α τ ε  ε ξ α ι τ ί α ς  σ ο β α ρ ο ύ  ncoA'uz-: 
υ γ ε ία ς  π ο υ  ο ν η μ ε τ ώ π . ο ε  η  α ν ή λ ι κ η  κ ό μ η  μ ο υ  Ρ α φ α η Λ ια  .

Ε ύ χ ο μ α ι ο  π ρ ο σ τ ά τ η ς  Α γ ιο ι ,  μ ο ς  Α ρ τ έ μ ι ο ς  , τ υ υ  οποίου τ η  μ ν ή μ η  6 α  Ε ο ρ τ ά σ ο υ μ ε  c t  A iy r.c  - μ ί ρ ε ς ,  
v c  σ α ς  β · ;η ϋ ά  κ ο ι  ν α  σ α ς  ε ν δ υ ν α μ ώ ν ε ι  σ τ ο  έ ρ γ ο  σ α ς
Τ ο  π ε ρ ιο δ ικ ό  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η  σ ο ρ ο κ α λ ε σ ο ι  ό π ω ς  δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι  τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  ά*- 
- ε λ λ ο ν τ κ τ ’  τ η ς  ί< Λ ο σ η

βλήμα που προέκυψε μ ε  την πόρτα ασφαλεί

ας του καταστήματος.

Οι κάτοικοι της περιοχής Εξαρχείω ν, Πο

λυτεχνείου και Αρχαιολογικού Μουσείου ευ

χαριστούν θερμά το προσωπικό της Ε λληνι

κής Αστυνομίας και ειδικότερα τους Αρχ/κα  

Μπαφάκη Νικόλαο και Υπαρχ/κα 

Κωνσταντόπουλο Βασίλειο για  τον 

επαγγελματισμό τους και την εν γέ- 

νει συμπεριφορά τους μ ε  την οποία  

έχουν μεταδώσει αίσθημα ασφάλει

ας στους κατοίκους αυτών των πε

ριοχών.

Ρ ό δ ο ς ,  ! 6  0 · ' - · 4 ? ρ · ο ι .  Τ -

M r » a  r  μ η ρ κ α ι  Λ 7 γ ν « ρ μ ο σ ύ ν ή ς

Ο Ρ Φ Α Ν Ο Σ  Γ ε ώ ρ γ τ ο ς  

Α σ τ ο ν ό μ ο ς  Β

Η  λέσ χ η  Μ ηχανοκίνητον Α θλη

τισμού Θερμόν ευχαριστεί τον Δι-

[ 1 2 3 ]  Α/Α



επιστολές
REPUBLIC OF CYPRUS

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Εισαγγελία της Δημοκρατίας

Αρ Φ ακ Γ Ε Κ ακουργιοδικείο Λευκω σία ς 19325/10

15 Ο κτω βρίου 2012

Α ρχηγό Ελληνικής Α στυνομίας 
Υ πουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη

Αξιό τιμε Κύριε

Παρακαλώ  ό π ω ς  διαβιβάσετε τις θ ερ μ ές  ευχαρισ τίες μο υ  στα μέλη σ ας -

•  κ Ευσ τράτιο Μ ατακούλια Α σ τυ νόμ ο  Α  Τμηματά ρχη 8°'' Τμήματος Μ εθοδ ικοτήτω ν 
Φ ω τογραφικού της Δ ιεύθυνσης Ε γ κλ η μ α το λ ο γ ιώ ν  Ε ρευνώ ν του Α ρχηγείου 

Ε λληνικής Α στυνομίας, και

•  κ Κ ω νστα ντίνο Π έτρου, Α σ τυ νόμ ο  Β ’ Το μεόρχη  του Ε ργαστηρίου Εξέτασ ης 

Πειστηρίων Υπολογισ τικώ ν Συσ τημάτω ν του 7°”  Τμ ήμ α το ς  Ε ξέτα σ ης Ψ ηφ ιακώ ν και 
Η χητικώ ν Πειστηρίων τη ς  Δ ιεύθυνσης Ε γ κλ η μ α το λ ο γ ιώ ν  Ε ρευνώ ν του Α ρχηγείου 
Ελληνικής Α στυνομίας.

οι οπ οίοι α ντα π οκρίθηκαν ά μεσ α  στο κάλεσμα ιης Νομικής Υπηρεσίας της Δ ημοκρατίας 

για σ υνδρομή και βοήθεια  σ τους δ ικηγόρους της Δ ημοκρατίας π ο υ χειρίζονται ενώ π ιον του 

Κακουργιοδικείου Λ ευκω σίας τη ν  υπ όθεσ η φ όνου εκ  π ρ ομ ελέτης  του Ά ντη  Χ "Κ ω σ τή Με 
τις εξειδ ικευμένες γνώ σεις κοι την εμπ ειρ ία  τους σε θέμα τα  ψ ηφιακώ ν πειστηρίων και 

βιντεοληπ τικού υλικού, βοήθησαν τα μέγιστα την Κ ατηγορούσα Α ρχή  και σ υνέβαλαν 

ουσιαστικά σ την επ ιτυχή α ντεξέτα σ η  του εμπ ειρογνώ μονα  τη ς Υ περάσπ ισ ης σε ανάλογα

Παρακαλώ  σ ημειώ στε ότι ο ι πιο πάνω  Α ξιω ματικο ί προσ έφεραν τις υπ ηρεσ ίες τους 

εντελώ ς α φ ιλοκερδώ ς και αρνήθ ηκαν  οπ οιαδήπ οτε προσ φ ορά μας για αμοιβή, την οποία 

κατά τη γνώ μη μου δικαιούνταν

Προσ βλέπ οντας σε περα ιτέρω  σ τενότερη σ υνεργασία μας, παρακαλώ δεχθείτε και 

πάλι τις θερμ ές μα ς ευχαριστίες

Π έτρο ς Κληρίδης
Γενικός Εισαγγελέας τη ς Δ ημοκρατίας

οικητή και το προσωπικό του Α.Τ. Θερμού 

για την συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγω

γή  του ποδηλατικού γύρου της ορεινής Τρι

χωνίδας.

Η Ε.Ρ.Τ. ευχαριστεί την Ε λληνική Αστυνο

μ ία  για την πολύτιμη βοήθειά της στην επιτυ

χημένη κάλυψη της επίσκεψης της Καγκελα

ρίου κα Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας 

τον Δήμου Γρεβενώ ν ευχαριστεί θερμά τον 

Διευθυντή και το προσωπικό της Α.Δ. Γρε

βενώ ν για την άψογη και αποτελεσματική συ

νεργασία τους κατά τη διάρκεια της εμπορο- 

πανήγυρης στην πόλη των Γρεβενών.

Ο Δήμαρχος τον Δήμον Ζω γράφον κ. ΚωνΙ 

νος Καλλίρης, ευχαριστεί θερμά τον Υπο

στράτηγο κ. Καλαμαρά και τους υφισταμέ

νους του για τη διάθεση τον Τμήματος Μου

σικής στη θρησκευτική τελετή του Δήμου.

Ο ΥπαρχΙκας Τάκος Ιισαννηε ευχαριστεί το 

περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση για την

ανταπόκρισή του σε αίτημά του για  οικο

νομική ενίσχυση ύστερα από τραυματι

σμό του εν ώρα υπηρεσίας.

ελκυστήρα, την κατάσχεσή του από την Α λ

βανική  Αστυνομία και την απόδοσή του σε 

αυτόν.

Η  Ισραηλίτικη Κοινότητα ΒάΙον ευ

χαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Α.Δ. 

Ημαθίας κ. Νικόλαο Μπαντονβάκη για 

την προστασία των μελώ ν της κατά τη δι

άρκεια εκδηλώσεων της κοινότητας στην 

Βέροια.

Ο κ. Μ πότσαρης Λάμπρος, μ ε  επιστο

λ ή  του προς τον κ. Αρχηγό της Ε λληνι

κής Αστυνομίας ευχαριστεί τους ΥπαρχΙ 

κες Νάνη Μ ηνά και Νάκο Βασίλειο της 

ομάδας ΔΙ.Α Σ  της Α.Δ. Θεσπρωτίας για  

την άμεση και αποτελεσματική ανταπό

κρισή τους σε κάλεσμά του για διάρρηξη 

της οικίας του, που είχε σαν αποτέλεσμα 

τη σύλληψη του δράστη.

Ο κ. Κατσανίδης Δημήτριος ευχαριστεί 

θερμά τον ΑΙΑ' Μ πάλα Αθανάσιο, της 

Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, για 

τις άοκνες προσπάθειές του που είχαν 

σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό σε αλβα

νικό χω ριό  του κλαπέντος γεωργικού του

Η Πρόισταμένη Οι Νηπιαγωγοί
Παπαντζίκου Αικατερίνη

Κομπότη Ευτυχία Χαντζή Ιωάννα
Λημηιριόδου Ελένη

Η E urobank συγχαίρει την Ε λληνική Αστυ

νομία για την εξάρθρωση σπείρας και σύλ

ληψη των μ ελώ ν της, η οποία ανατίναζε μ η 

χανήματα Α.Τ.Μ.

Ο κ. Μ πίσας Χρήστος ευχαριστεί τους 

Ακριβή Αχιλλέα, Τριανταφύλλου Βασίλειο, 

Σιαμανίδη Ιωάννη και Τζίτζη Σταύρο της 

ομάδας Δ Ι.Α Σ γιατί μ ε  τη συνδρομή τους 

κατάφερε να φθάσει εγκαίρως στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για επείγουσα 

και δύσκολη χειρουργική επέμβαση της συ

ζύγου του.

Η  κ. Φαίδρα Γαλανού ευχαριστεί και συγ

χαίρει την ομάδα ΔΙ.ΑΣ, διότι μ ε  την άρι- 

στη επαγγελματική τους κατάρτιση και συ

μπεριφορά τους απέτρεψαν πιθανή κλοπή  

του αυτ/του της.

Το Ιο ΕΠΑΑ Κορυδαλλού ευχαριστεί θερ

μ ά  την ομάδα ΔΙ.Α Σ  μ ε  κωδικό 407-1 για  

την άψογη επαγγελματική τους συμπεριφο

ρά  και συνεργασία μ ε  τον φύλα

κα του σχολείου στον έλεγχο των 

εγκαταστάσεων.

Ο κ .  Αρης Σταμιιολίδης και η Κ. 

Μυροφόρα Σταμπολίδου συγχαί

ρουν και ευχαριστούν την ομάδα 

Δ Ι.Α Σ στην Τούμπα Θεσσαλονί

κης, διότι μ ε  την άμεση επέμβα

σή τους και τον επαγγελματισμό 

τους κατάφεραν να συλλάβουν 

ε π ’ αυτοφώρω τους διαρρήκτες 

της οικίας τους την 29-9-2012.

Ο κ. Παντελής Τσόφλιας ευχα

ριστεί το Τ.Τ. Καλλιθέας και ει

δικότερα τον Αρχ/κα κ. Ιωάννη 

Κολλιόπουλο για την επαγγελ- 

ματικότητά του, την ευγένειά του 

και την συμπαράστασή του σε 

πρόβλημα που προέκυψε μετά 

από τροχαίο ατύχημά του. ]

FAAIINIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟ IΙΛΙΔΕΙΑΣ &

ΟΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ Π Ρ 0 5 Λ/ΝΣΗ ΙΡΟΧΛΙΑ) Α ΝΙΚΗΣ
& Δ/ΘΜΙΑί ΕΚΙΙ/Σ ΙΙΣ  ΑΓΙΙΚΗ Σ [Μ ΙΙΜ Λ ίΡΟΧΛΙΛΣ Ν ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π/ΟΜΙΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2/0F7IO  1ο Ν/Γ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ιαχ ΔΛ/αη Κωνσταντινουπόλεως 315
Τ Κ  Πόλη 13671 Αχαρνες
Πληροφορίες Κομπότη Ευτυχία
Τηλέφωνο 2102462104
fax 2102462104
e-mail maif@1nip-acliarn atl sch gi

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Δ/νοη, ιο διδακτικό προσωπικό κοι οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου 
Αχαρνων. σας ευχαριστούν θερμό για την εξαιρετική πορουοίιιοη 
κυκλοφοριακης αγωγής τιου έγινε στο σχολι ιο μας

θέλουμε να επιοημάνουμε πως οι πληροφορίες ιτου δόθηκαν ατούς 
μαθητές μας ήταν χρήσιμες και τους ενθουσίασαν

Πρέπει να ευχαριστήσουμε προσωπικά ιον κύριο ΓΙ Ισολακη τιου 
εκανε την παρουσίαση και ιούς υπολοίπους συναδέλφους ιου που βοήθησαν 
ια  παιδιά να μπουν και να δουν από κοντά τα οχημαια της τροχαίας

Τέλος ευχαριστούμτ για τα δώρα που ιτροσφέμθηκαν στους μικρούς 

μας μαθητές

Σας ευχόμαοιε καλή συνέχεια ο ιο  έργο συς

Α/Α [ 1 2 4  ]  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012



Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ, ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
ΤΗΛ./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

O J

Δεκτά όλα τα ταμεία

Δεκτές όλες οι 
πιστωτικές κάρτες

Οπτικά Φακοί ετη

• Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 
στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.
• Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.
• Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr
http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Καθ ύλην 

Αστυνομικά Γενικά:
Αντίσταση και απείθεια. Της Υ/Β Σεβαστιανός Κούρτη. Τεύχος 276/34 
Ασφαλής τρόπος ελέγχου ατόμων. Του Υ/Α’ θωμά Χαραλαμπή. Τεύχος 
274/34
Αυθαιρεσία. Λάθη κατά τον έλεγχο. Του Υ/Α θωμά Χαραλαμπή. Τεύχος 
273/38
Η ιδιαιτερότητα του αστυνομικού λειτουργήματος. Του Γεωργίου Ροζόκου. 
Τεύχος 271/46
Η επιστημονική απόδειξη μέσω των ενδείξεων και η προστασία των ανθρώ
πινων ελευθεριών. Του Αντιστράτηγου ε.α. Χαράλαμπου Μηνόπετρα. Τεύχη 
275/30,276/38
Ηλεκτρονικό έγκλημα. Του Δόκιμου Αστυφύλακα Χρήστου Κάντη. Τεύχος 
273/22
Οι μορφές της ληστείας στον ελληνικό ποινικό κώδικα. Του Καθηγητή Αλέ
ξανδρου Κοζαδίνου. Τεύχος 273/26
Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων. Του Νέστορα Κουράκη. 
Καθηγητού Εγκληματολογίας. Τεύχος 274/20 
Στενή προσωπική προστασία. Του Υ/Β' Παναγιώτη Τσιούστα. Τεύχος 272/32 
Σκέψεις για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. Της Υ/Β' Ισ. 
Γεροντιώτου. Τεύχος 275/36
Συμβουλές και συστάσεις προς τους πολίτες σχετικά με περιστατικά εξαπα
τήσεων. Τεύχος 274/12
To Α.Τ. Πατησίων και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Του Α/Α' Αναστασίου 
Δελλή. Τεύχος 276/26
Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Της Υ/Β' Σεβαστιάνας Κούρτη.
Τεύχος 276/28
Τραυματισμός με όπλα. Μύθοι και αλήθειες. Του Ε.Φ. Στέργιου Γαβριήλ 
Μανταρλή. Τεύχος 271/36
Χρήσιμες συμβουλές για την προφύλαξη και προστασία των παιδιών από 
πράξεις ασέλγειας ή κακοποίησης. Τεύχος 275/22

Αθλητικά:
Μέθοδοι Παρακίνησης στον Αθλητισμό. Της Ιωάννας Μάστορα. Τεύχος 
276/82.
Πώς ήταν το αρχαίο Παγκράτιον. Του Ε/Φ Χρήστου Γιαταγάνα. Τεύχος 275/78 
To kung fu, ο Bruce Lee και το στυλ wing chun. Του Ε.Φ. Χρήστου Γ ιαταγάνα. 
Τεύχος 271/100
Το ποδήλατο. Της Ανθυπαστυνόμου Αγγελικής Τσαγκάρη. Τεύχος 272/60

Γράμματα, Τέχνες, Πολιτισμός:
Ανθολογία Ποιημάτων και Ασμάτων. Τεύχος 273/12
Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη. Τεύχος 275/93
0 Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Τεύχος 274/96
Η οικονομική σημασία της ελληνικής γλώσσας. Του Κ. Καρκανιά. Τεύχος
274/104.
Σεισάχθεια. Η νομοθεσία του Σόλωνος. Τεύχος 271/52 

Διάφορα:
Αναμνήσεις ενός Μοιράρχου. Του Σεραφείμ Αθανασίου. Τεύχη 272/76, 
Τεύχος 275/106
Αντιμέτωποι με το σεισμό. Τεύχος 272/38
Ασύμμετρες απειλές του Παναγιώτη Ήφαιστου. Τεύχος 275/40
Διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις. Τεύχος 271/44
Ελληνική Αστυνομική Ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού». Τεύχος
275/14.
Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων για παραβάσεις επί του Αιγιαλού και της 
παραλίας. Του Τρύφωνα Κοροντζή. Τεύχος 276/42.
Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο. Τεύχος 274/14 
Η νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της εγκληματολογίας. Του Α/Β Νικολάου 
Μάρκου Βανίδη. Τεύχος 275/28

Νικόλαος Γεωργ. Μπάμπαλης -  Μοίραρχος Χωροφυλακής. Του Βασιλείου
Αποστολάκη- Αξιωματικού ε.α. Τεύχος 271/48
Ολυμπιακές εκδηλώσεις 2012. Τεύχος 273/8
0 Σηκιός. Του Αστυν. Υποδ/ντή ε.α. Ιωάννη Σακελλαρίου. Τεύχος 274/108
Σπονδή στους ξεχασμένους αστυνομικούς. Του Υποπτέραρχου ε.α. X.
Σκεπαρνάκου. Τεύχος 273/74
Τα ψαρόνια. Του Νίκου Φωτακόπουλου. Τεύχος 271/108

θρησκευτικά:
Γέρων Παίσιος ο Αγιορείτης. Του Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγου -  Εκκλησιαστι
κού, Ιστορικού, Νομικού. Τεύχος 271/114 
Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου. Του Ιωάννη Σιδηρά. Τεύχος 272/114 
Ημέρα της Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και. 
Τεύχος 276/6
Συμεών ο Μεταφραστής: Μαρτύριον του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. 
Του Ανθ/μου Βασιλείου Ντόβα. Τεύχος 276/106 
Τιμητικά θεομητορικά προσωνύμια. Του Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγου -  Εκκλησι
αστικού Ιστορικού -  Νομικού. Τεύχος 274/44

Ιστορικά:
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, από τη γενίκευση του διεθνούς εμπορίου 
μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). Του Αστυφύλακα Λεωνίδα 
Δαβιδόπουλου. Τεύχος 275/109
Η αστυνομία κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων στην περιοχή της 
Μακεδονίας. Του Υποστρατήγου ε.α. Βασιλείου Τραγούδα. Τεύχος 275/50 
Η εξέλιξη του Αστυνομικού θεσμού. Του Υ/Α'(Ε.Κ.) Νικόλαου Σιέπου. Τεύχος 
276/88.
Η ιστορία του αστυνομικού τύπου στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Του Υ/Α' 
Κων/νου Κούρου. Τεύχος 275/42
Η απόβαση στη Σμύρνη. Του Παναγιώτη Δημητράκη. Τεύχος 275/94 
Επικές σελίδες εθνικής εκατονταετηρίδας Βαλκανικών Πολέμων (1912- 
1913) Του Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγου -  Εκκλησιαστικού Ιστορικού -  Νομικού. 
Τεύχος 275/90
Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Του Ταξιάρχου 
Παρασκευά Μαραπίδη & Υπαρχιφύλακα Κων/νου Καρακασίδη. Τεύχος 
273/44
Οι αρχαιολογικοί χώροι των Αχαρνών. Του Αναστασίου Νίκα. Τεύχος 275/102 
Το ιστορικό της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Της Ιωάννας Μάστορα. 
Δρ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τεύχος 274/38 
Το Μακεδονικό Ζήτημα (1902-1995). Του Γεωργίου Καλπαδάκη. Παρουσία
ση: Κων/νος Αιλιανός. Πρέσβης επί τιμή. Τεύχος 275/38 
Το χρονικό της Αλώσεως (29 Μαίόυ 1453). Του Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγου 
-  Εκκλησιαστικού Ιστορικού -  Νομικού. Τεύχος 273/48

Κοινωνικά:
Αμφισβήτηση και νεότητα. Του Γ. Ροζόκου. Φιλόλογου. Τεύχος 274/30 
Ανεργία και νεανική παραβατικότητα. Της Μαριλένας Ροζόκου. Φιλολόγου. 
Τεύχος 272/52
Βία στα σχολεία. Τεύχος 272/48
Διερευνώντας τη σχέση κατάθλιψης και παραβατικότητας. Του Υ/Α’ (ΥΓ) 
Αθανασίου Κανάκη -  Ψυχολόγου. Τεύχος 274/16 
Εθελοντές -  η καρδιά της κοινωνίας. Της Ιωάννας Μάστορα. Τεύχος 272/56 
Η έννοια της υποστήριξης από τους οικείους: πότε είναι πραγματικά βοηθη
τική. Του Α/Β' (ΥΓ) Απόστολου Καλιαμπού. Τεύχος 276/30 
Η οικογένεια και το σχολείο ως παράγοντες αποτροπής της παραβατικότη
τας των ανηλίκων. Του Υ/Β Δημητρίου Λούκου. Τεύχος 275/24 
Η οικονομική κρίση βλάπτει σοβαρά την υγεία. Του Αστυφ. Δημητρίου Αντώ- 
νογλου. Τεύχος 276/22
Νόμος και ηθική των συνειδήσεων. Το πρόβλημα του εξαναγκασμού και του 
ανταναγκασμού. Του Κων/νου Νιάρχου. Τεύχος 272/28 
Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα. Η ώρα της αλήθειας. Της Κατερίνας 
Γερολύμπου. Τεύχος 276/20
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Οργανωσιακή Κουλτούρα. Του Δόκ. Υπ/μου Στέφανου 
Παπαδήμου και της Γρηγορίας Κάρδαρη. Τεύχος 276/40 
Παιδοφιλία και παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Του Α/Β’ 
Σταματογιάννη Νίκου. Τεύχος 273/32 
Υπόθεση Maria Pupino. Των Γιαγκουζίδου Ιλιάνας, Ζαχα- 
ρίδου Γ„ Καριπίδου Βερόνικας και Σαμανίδου Μαρίας. 
Τεύχος 274/24
Το φαινόμενο του εκφοβισμού. Της Βάσως θεολόγη,
Δρ. Εγκληματολογίας. Τεύχος 272/42

Τελετές-Εκδηλώσεις:
Δηλώσεις Υπουργού σχετικά με τις επιχειρήσεις 
«ΞΕΝΙΟΣ-ΖΕΥΣ». Τεύχος 275/8 
Επίσκεψη Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πό
σης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμου Β' στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τεύχος 271/10 
Συνάντηση Υπουργού με την Επίτροπο Εσωτερικών Υπο
θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Cecilia MalmstrOm 
Τεύχος 275/10
Τελετή στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη. 
Τεύχος 275/12
Τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τεύχος 271/6 
Τελετή Ανάληψης Καθηκόντων νέου Υπουργού. Τεύχος 
272/8
Τελετή Παράδοσης και Παραλαβής Ηγεσίας. Τεύχος 
273/6
Ομιλία Απερχόμενου Αρχηγού ΕΛ.Α.Σ, Αντιστράτηγου, κ. 
Ελευθέριου Οικονόμου. Τεύχος 271/16

Τροχοία
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Τεύχος 275/32 
Οδηγώντας σε σύραγγες... Δε πατάμε γκάζι. Του Ταξιάρ
χου Ανδρέα Κορδολαίμη. Τεύχος 271/32 
Ψηφιακός ταχογράφος. Του Ανθυπαστυνόμου Αλαμπουρ- 
τζίδη Ανέστη και Υπαρχιφύλακα Τσιμπλιαράκη Δημητρίου. 
Τεύχος 271/40
Μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Του Ταξιάρχου Ανδρέα 
Κορδολαίμη. Τεύχος 273/36
Πολεμικές τέχνες -  Ψυχολογική επιρροή από τον εκπαιδεύ 
οντα και από το περιβάλλον εκπαίδευσης. Του Ανθυπαστυ
νόμου Πασχάλη Παρθένη. Τεύχος 272/63 
Συμβουλές προς ψαροτουφεκάδες. Του Α/Υ ε.α. Ιωάννη 
Σακελλαρίου. Τεύχος 273/94 
Ο ναός Σαολίν -  To WING CHUN και το JEET KUNE DO.
Του Ε.Φ. Χρήστου Γιαταγάνα. Τεύχος 273/98

Οδοιπορικό:
Αιτωλία και Ακαρνανία. Του Υ/Β Κων/νου Κούρου.
Τεύχος 272/66
Εύβοια. Του Υ/Β Κων/νου Κούρου. Τεύχος 273/52 
Θεσπρωτία. Του Υ/Β Κων/νου Κούρου. Τεύχος 274/48

Παρουσίαση Αστυνομικών Υπηρεσιών:
Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας. Τεύχος 272/73 
Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας. Τεύχος 272/74 
Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας. Τεύχος 273/58 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας. Τεύχος 274/54 
Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στην περιφέρεια. 
Του Α/Υ Λουκά Κρίκου. Τεύχος 271/28 
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΗ.
ΜΕ.ΔΑ.) Τεύχος 271/22
Νέες υπηρεσίες, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Της
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Δανάης Κορρέ. Τεύχος 273/18 
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττι
κής. Του Υπ/γου Αθανασίου Ματσίκα. Τεύχος 276/12 
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος. Τεύχος 272/20

Υγεία:
Διατροφικές Συμβουλές για το γιορπνό τραπέζι. Της Ευαν
θίας Παγουρτζή.
Διατροφή αθλητών για γράμμωαη. Της Msc Χριστίνας 
Μπαλαμώτη. Τεύχος 271/104 
Μεσογειακή Διατροφή. Της Μαρίας Ζιάκου. Κλινικής 
Διαιτολόγου -  Διατροφολόγου. Τεύχος 274/110 
Τα καλαμαράκια. Του Νίκου Λυμπερόπουλου. Τεύχος 
271/110
Το σουσάμι και τα προϊόντα του. Της Μαρίας Ζιάκου. 
Κλινικής Διαιτολόγου -  Διατροφολόγου. Τεύχος 
271/106

Κατά Συγγραφείς

-Αδαμοπούλου Ειρήνη (τ. 272/42)
-Αθανασίου Σεραφείμ (τ. 272/76,275/106)
-Αιλιανός Κων/νος (τ.275/38)
-Αλαμπουρτζίδης Ανέστης (τ. 271/40)
-Αντώνογλου Δημήτριος (τ. 276/22)
-Αποστολάκης Βασίλης (τ. 271/48)
-Βανίδης Μάρκος (τ.275/28)
-Γερολύμπου Κατερίνα (276/20)
-Γιαγκαζίδου Ηλιάνα (τ. 274/24)
-Γιαταγάνας Χρήστος (τ. 271/100,273/98,275/78) 
-Δαβιδόπουλος Λεωνίδας (τ. 275/109)
-Δελλής Αναστάσιος (τ. 276/26)
-Δημητράκης Παναγιώτης (τ. 275/94)
-Ζιάκου Μαρία (τ. 271/106,274/110)
-Ζαχαρίδου (Γ κεσιόνα τ. 274/24)

-Ήφαιστος Παναγιώτης (τ. 275/40)
-θεολόγη Βάσω (τ. 272/42)

-Καλιαμπός Απόστολος (τ. 276/30)
-Καλπαδάκης Γεώργιος (τ. 275/38)

-Κανάκης Αθανάσιος (τ. 274/16)
-Κάντης Χρήστος (τ. 273/22)
-Κάρδαρη Γρηγορία (τ.276/40)
-Καρακασίδης Κωνσταντίνος (τ. 273/44)

-Καριπίδου Βερόνικα (τ. 274/24)
-Καρκανιάς Κ. (τ. 274/104)
-Κορδολαίμης Ανδρέας (τ. 271/32,273/36) 
-Κοροντζής Τρύφων (τ.276/42)

-Κορρέ Δανάη (τ. 273/18)
-Κούρτη Σεβαστιάνα (276/28,34)

-Κρίκος Λουκάς (τ. 271/28)
-Κουράκης Νέστορας (τ. 274/20)
-Κούρος Κωνσταντίνος (τ. 272/66,273/52,274/48, 
275/42)
-Κοζαδίνος Αλέξανδρος (τ. 273/26)
-Λυμπερόπουλος Νίκος (τ. 271/110)
-Λούκος Δημήτρης (τ. 275/4)
-Μανταρλής Στέργιος Γ αβριήλ (τ. 271/36)
-Μαραπίδης Παρασκευάς (τ. 273/44)
-Μαρσουβανίδης Ιωάννης (τ. 275/28)
-Μάστορα Ιωάννα (τ. 272/56,274/38,276/82) 
-Ματσίκας Αθανάσιος (τ.276/12)
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-Μηνόπετρα Χαράλαμπου (τ. 275/30,276/38)
-Μπαλαμώτη (Χριστίνα τ. 271/104)
-Νέζερη Μαρία (τ. 274/96,275/93)
-Νιάρχος Κωνσταντίνος (τ. 272/28)
-Νίκας Αναστάσιος (τ. 275/102)
-Ντόβας Βασίλειος (τ.276/106)
-Παγουρτζή Ευανθία (τ.276/110)
-Παπαδήμος Στέφανος (τ.276/40)
-Παρθένης Πασχάλης (τ. 272/63)
-Ροζόκου Μαριλένα (τ. 272/52)
-Ροζόκος Γεώργιος (τ. 271/46.274/30)
-Σακελαρίου Ιωάννης (τ. 273/94,274/108)
-Σαμανίδου Μαρία (τ. 274/24)
-Σιδηράς Ιωάννης (τ. 271/114,272/114,273/48,274/44,275/90) 
-Σκεπαρνάκος X. (τ. 273/74)
-Σιέττος Νικόλαος (τ.276/88)
-Σταματογιάννης Νίκος (τ. 273/32)
-Τραούδας Βασίλης (τ. 275/50)
-Τσαγκάρη Αγγελική (τ. 272/60)
-Τσιούστας Παναγιώτης (τ. 272/32)
-Τσιμπλιαράκης Δημητρης (τ. 271/40)
-Φωτακόπουλος Νίκος (τ. 271/108)
-Χαραλαμπής θωμάς (τ. 273/38,274/34)

Κατά θέματα 

Αστυνομικά Γενικά
271/36,271/46,272/32,273/22,273/26, 273/35,273/38,274/12,274/20, 
274/34,275/30,275/22,275/36,276/26,276/28,276/34,276/38

Αθλητικά
271/100,272/60.273/63,273/94,273/98,275/78

Γράμματα, Τέχνες, Πολιτισμός
271/52,274/96,275/102,273/12,275/93,272/28

Διάφορα
271/36,271/44,271/48,271/108,273/108,272/38, 
272/76,273/74,274/30,274/108,275/14,275/40, 
275/106,276/42

Θρησκευτικό
271/114,272/114, 274/44,276/6,276/106 

Ιστορικά
273/44,273/48, 274/38,274/96,275/50,275/42,275/90,275/93, 
275/94,275/109,276/88

Κοινωνικά
274/30,272/52,272/48,272/56,273/32,274/16,274/24, 275/24, 
272/42,276/20,276/22,276/30, 276/40

Οδοιπορικά
272/66,273/52,274/48

Παρουσίαση Αστυνομικών Υπηρεσιών
271/22,272/20,272/73,272/74,273/18,276/12

Τελετές-Εκδηλώσεις
271/6,271/10,271/16,272/8,273/6,274/8,275/8,275/10,275/12 

Τροχαία
271/32,271/40,273/36,

Υγεία
271/104, 271/106,271/110,274/110,276/110

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 τ ω 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 τ ω ν .........ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν...........ευρώ.

Ο ΝΟΜ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο:.........................................................................................................................................................................
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :........................................................................................................................................................................................
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α :................................................... ΤΗ Λ :....................................................ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ........................................

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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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Κοντά σας με ^  

καταστήματα

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

7 .Με την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 
ΔΩΡΟ (η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.

2 · Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΧΩΡΟ ένα υποκάμισο.

* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής
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tsismetzoglou.com από το 1924

αφοί
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 8  2103612651 - 2103613103
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ΥΠ Ο Κ ΑΜ ΙΣΟ  ραπτικά 15 ευρώ
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ALWAYS 
BE READY

D e fe n s iv e  Equipm enr
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