
___

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 / έτος 300

wη γ

KjRW

ρ
Br'VlTi

m SjS
1



Α
πο

στ
ολ

ή 
σε

 
όλ

η 
τη

ν 
Ελ

λά
δα

.

ΕΙΧ/6μιιηνο ΜΟΤΟ/έτος

ΙΠΠΟΙ

6

7-8

9-10

11-12

13-14

15

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΟΙ & ΘΡΑΚΗ ΚγΒ|ΚΑ ΑΤΤ,ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ α

128€99€
I

112€
...............................i

91€105 € 89 € 98 € 82 €
138€110€

I

119€96€113 € 98 €103 € 88 €
158€137€136€

_________________ I

123€130 € 115 €119 €103 €
172€134€

I

147€
I

129€140 € 125 €124 €108 €
185€157€161 €

I

155€150 € 135 €137 €122 €
200€ 1180€ 1174€162€165 € 150 €150 €135 €

51-125

126-250

251-500

7 9  €  6 9  €  60 65 €

1 1 0  €  9 5  €  70-85 €

1 2 5  €  1 0 8  €  75-90 €  

1 6 5 €  1 4 0 €  1 3 0  €

1 9 0  €  1 6 3  €  135 145€

θραυοη Κρυοτ. ίΠακίτο Α* = * Ι5 ·  ομ^ν: 
ΟόκήΒοηΰιαίΠοκίΤοΑ,Β) = - Ι7 ί  5μην3

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΝΟΣ Κ Η Σ  Π ΕΡΙΘ ΑΛΨ Η Σ ΑΠΟ 35C ΜΗΝΑ ί Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ Α -Ο Μ Α Δ ΙΚ Α  Π Α Κ ΕΤ Α  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΗ Σ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Μ Ε  Ο Λ Ε Σ  Τ Ι Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ :  Δ Υ Ν Δ Μ ΙΣ  Δ Ε Γ Δ , A IG , E N T E R P R IC E , E F G , IN T E R A S C O

ΠΑΚΕΤΟ Α
Σωματικές βλάβες 4 υλικές ζημιές 1000000C 

Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων

ΠΑΚΕΤΟ Β
Δεν περιέχει νομική προστασία 4 προσωπικό ατύχημα οδηγού

Αστική ευθύνη πυρός 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες 

Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές 
Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά 

V  Νομική προστασία 3000€

ΠΑΚΕΤΟ C
Ενδεικτικό τιμολογιο (ΕΙΧ εως και 5 ετών, οδηγός 29-50 ετών, 
χωρίς υπαίτιες ζημιές)

ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΤΟ
V Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15000€ 

V  Προστασία bonus malus 
V  Φροντίδα ατυχήματος 

V  Ρυμούλκιση συνέπεια ατυχήματος 
V  Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες 1000000€
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χωρω 4 κατα τη μεταφορά 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες 4 υλ ικέ ς  

ν' Προστασία bonus real us
V Φροντίδα ατυχήματος
V  Υλικές ζημίες απο ανασφάλιστο

Ασφαλιστικός σύμβοιιλος Α .  Λ
Αθήνα Λ  ΑλεζάνΒρας & Ιπποκράτους, τηλ. 2 Κ) 6422225

I
ΚΟΥΤΤΟΜΠΛΗΙ

fax 2 Κ) 6422228

web: www mstealth.gr | email: sales@instealth.gr AfYTEPA 'lAPAIKFYH 09.00 18 00

ζημιΐ

mailto:sales@instealth.gr


[  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  : 

από τον  εκδ ό τη

Η ‘Αστυνομική Ανασκόπηση' από αυτό το τεύχος καθιερώνει μια ει

δική ενότητα με τον τίτλο ΑΠΟΨΗ, όπου θα παρουσιάζονται θέματα 

γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Θα φιλοξενούνται απόψεις πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών φο

ρέων, ΜΚΟ, επαγγελματικών σωματείων, προσωπικοτήτων ευρύτερης 

αποδοχής και Αξιωματικών του Σώματος.

Στο ανά χείρας τεύχος επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το ευαίσθητο θέμα 

της ρατσιστικής β ίας και φιλοξενούμε απόψεις πολιτικών φορέων. ]
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22Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας πολιτών

3 0

3 6

Ανάλυση & αντιμετώπιση του εγκλήματος ̂  

Αξιολόγηση προσωπικού j

4 0 ΙΙιλοτική ηλεκτρονική πλατφόρμα^

4 2

4 6

Ιδιωτικότητα &  Ιχνηλασιμότητα ·. 

Ιατροδικαστική εντομολογία j

5 0

8 4

Εφηβεία & νυχτερινή διασκέδαση ̂  

Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας ̂

Q 01/  ν / Γεώργιος Καραϊοκάκης .

Πασχαλινά Βυζαντινά έθιμα ̂  

1  0  ΟΔιάταγμα των Μεδιολάνων



1 (  ? — Ο Ελύτης για την Κύπρο

1  0  6  Κομπολόιτων ΙΙαρισιίων
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Παναγία

Πασχαλινό Διήγημα,

Amis kali 

121 Διήγημα.

Μόνιμες Στήλες
5  2  Διεθνή αστυνομικά νέα ̂  5 4

Σώματος ̂  6 4

6  8  Αθλητισμός y

Επιτυχίες του

Ειιικαιρότητα y

7 2

110,

122,

Υπηρεσιακά νέα j

1 1 4"Πολιτισμός j 

J Για τις ελεύθερες ώρες y

1 2  ̂ Ε πιστολές ·

Νέες εκδόσεις ̂

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ινασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 /(ΦΕΚ. R  -1090) 
Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπαριθμ. 9010/1/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχεσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρηστος
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμημαχάρχης 3ου Τμ. Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
χηλ. 210/6845062
Αρχισυντάκτης
Υπασχυνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
χηλ. 210/6854609
Creative art director
Λιάνα Ιαχιννίδου
Συντάκτες
Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης
Νχελέζος, 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: Λεοχρ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh(„ yahoo.gr

policemagazine/oastynomia.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.



Άρθρο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου Δενδια

Η έννοια του ρατσιομού είναι παντελώς ασύμβατη με 
τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας μας και κανένα 
άλλοθι δεν υπάρχει που να μπορεί να δικαιολογήσει την 
αποκρουστική αυτή μορφή της βίας.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην 
πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας οδήγησαν στην εμ
φάνιση, σποραδικών μεν αλλά υπαρκτών ρατσιστικών 
φαινομένων. Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την 
«κουλτούρα της βίας», η οποία εδραιώθηκε ως αντίλη
ψη σε μερίδα νεαρών - κυρίως - ατόμων, συνετέλεσαν 
με τη σειρά τους στην εμφάνιση επιθέσεων με ρατσιστι
κό υπόβαθρο. Αν και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν 
μαζικό φαινόμενο και συναντούν την αντίδραση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, οι επι
θέσεις αυτές είναι ένα σήμα κινδύνου τόσο για τις διω
κτικές αρχές όσο και για την ελληνική κοινωνία.

Η πατρίδα μας, από το 1979 ήδη, με τον Νόμο 927 
της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατέ
στησε ποινικά κολάσιμες τις πράξεις που μπορούν να 
προκαλέσουν διακρίσεις ή βία κατά προσώπων, λόγω 
της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους ή του θρη
σκεύματος στο οποίο πιστεύουν.

Είναι γνωστό σε όλους άλλωστε, 
από την ιστορική διαδρομή της χώρας 
μας, ότι ο Ελληνισμός πλήρωσε ακριβά 
πρακτικές βίας και ρατσισμού, με το ξε
ριζωμό από τις εθνικές εστίες μεγάλων 
τμημάτων του. Όπως είναι γνωστό επί
σης ότι Έλληνες μετανάστες σε άλλες 
χώρες βίωσαν σε κάποιες περιπτώσεις 
και οι ίδιοι μία συμπεριφορά διακρίσε
ων εις βάρος τους.

Αλλά και σε αρκετές πόλεις της
Ελλάδας, έλαβε χώρα κατά την περί
οδο της Κατοχής, η μαζική σύλληψη 
Εβραίων συμπατριωτών μας και η αποστολή τους προς 
εξολόθρευση στο Νταχάου, στο Άουσβιτς και στα άλλα 
φρικιαστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που είχαν δη
μιουργήσει οι Ναζί. Είναι γνωστό επίσης ότι ελάχιστοι 
δυστυχώς κατάφεραν να επιβιώσουν από αυτό το Ολο
καύτωμα. Σήμερα, αποτελεί όνειδος για την ιστορική 
μας μνήμη το γεγονός ότι πατριδοκάπηλοι που ενστερ
νίζονται την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, στο όνομα 
της οποίας έγιναν τα προαναφερθέντα εγκλήματα κατά

της ανθρωπότητας, έχουν το θράσος να υποδύονται τον 
μανδύα του «πατριώτη».

Οφείλουμε επίσης να διευκρινίσουμε, προς πάσα 
κατεύθυνση, ότι είναι εντελώς διαφορετική έννοια η 
επιβολή του Νόμου, για τον έλεγχο όσων εισέρχονται 
παρανόμως στη χώρα, από την άσκηση σωματικής, φρα
στικής ή ψυχολογικής βίας πάνω τους, από αρρωστη- 
μένους εγκεφάλους. Όπως είναι εντελώς διαφορετικό 
να μην ανέχεσαι τη διαμονή παράνομων μεταναστών 
σε απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες στο κέντρο 
της Αθήνας και τη συνεπακόλουθη εκμετάλλευσή τους 
από κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, από το 
να προβαίνεις σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον τους. 
Αισθάνομαι την ανάγκη για μία ακόμη φορά να επανα
λάβω ότι αυτόκλητοι δήθεν «υπερασπιστές» του Νόμου 
όχι απλώς δεν χωράνε σήμερα στην ελληνική κοινωνία, 
αλλά και θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεών 
τους.

Η σύσταση Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής 
Βίας στην Ελληνική Αστυνομία είναι ένα σημαντικό 
βήμα στην κατεύθυνση της εξειδικευμένης αντιμετώ

πισης του ρατσιστικού φαινομένου και 
μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
με την έναρξη της λειτουργίας τους 
υπάρχουν ήδη αποτελέσματα, τόσο 
στον τομέα της εξιχνίασης ρατσιστι
κών επιθέσεων όσο και στη μείωση των 
κρουσμάτων. Στην ίδια κατεύθυνση, οι 
οδηγίες μας ως πολιτική ηγεσία στις δι
ωκτικές αρχές είναι σαφείς: πλήρης και 
απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστών, νόμι
μων και παράνομων.

Αυτό που κυρίως όμως απαιτείται εί
ναι η πολιτική και ηθική καταδίκη των 

υποκινητών ρατσιστικών επιθέσεων, όποιοι και εάν 
είναι, όποιο αξίωμα και αν κατέχουν, όπως και η πλή
ρης απομόνωσή τους από πλευράς ελληνικής κοινωνί
ας. Η μάχη αυτή είναι μάχη ολόκληρης της ελληνικής 
κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που επέδειξε αξιοθαύμαστη 
ψυχραιμία εν μέσω οικονομικής κρίσης και δεν της αξί
ζει να δυσφημείται διεθνώς από τέτοιου είδους πράξεις 
μίσους, όπως οι εγκληματικές ενέργειες με ρατσιστικό 
κίνητρο.

Πληρης και
απόλυτος σεβασμός
των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων
των μεταναστών,

νόμιμων και 
99παρανόμων
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Άρθρο του Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ και Αρχηγού 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα

Το Συμβούλιο της Ευρώ πης θεωρεί έναν από τους ορι
σμούς χου ρατσισμού τη συνειδητή ή ασυνείδητη πίστη 
στην εγγενή υπεροχή μιας φυλής έναντι κάποιας άλλης. 
Οι συνέπειες του ορισμού αυτού είναι όχι, κατά πρώτο 
λόγο, η «ανώτερη» φυλή έχει το δικαίωμα να ασκεί εξου
σία και να κυριαρχεί σε αυτές που θεωρούνται «κατώτε
ρες» και, κατά δεύτερο λόγο, η ενίσχυση χου ρατσισμού, 
επιδρά τόσο στη στάση όσο και στη συμπεριφορά των ατό
μων και των ομάδων. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα στο 
ότι ο όρος «ρατσισμός» προϋποθέτει την ύπαρξη διαφο
ρετικών «φυλών». Τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να 
επικρατεί άλο και περισσότερο η αντίληψη ότι η «φυλή» 
είναι, στην πραγματικότητα, ένα κοινωνικό κατασκεύα
σμα και ότι είναι αδύνατον να κατατάξεις επιστημονικά 
τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εκτός 
εκείνης του «ανθρώπινου όντος».

Η Ευρώπη έχει δυστυχώς μακρά ιστορία στον ρατσι
σμό. Ιστορικά, η ύπαρξη της «ανώτερης» και «κατώτε
ρης» φυλής έχει υποστηριχθεί για λόγους βιολογικών δι
αφορών. Σήμερα, όμως, οι ρατσιστές δίνουν περισσότερο 
έμφαση στις πολιτισμικές διαφορές, παρά σε θεωρίες περί 
βιολογική κατωτερότητα. Ο πολιτιστικός 
ρατσισμός βασίζεται στην πεποίθηση ότι ( (
υπάρχει μια ιεράρχηση των πολιτισμών 
ή ότι ορισμένες κουλτούρες, παραδόσεις, 
έθιμα, και ιστορίες είναι ασυμβίβαστες. Ο 
αποκλεισμός και η διάκριση των αλλοδα
πών και των μειονοτήτων, με βάση αυτό το 
σκεπτικό, δικαιολογούνται στο όνομα του 
δήθεν «ασυμβίβαστου των πολιτισμών» ή 
θρησκειών.

Εν τέλει, σε όλες τις εποχές, ο ρατσισμός 
ορίζεται από εκείνους που έχουν εξουσία 
και προσδιορίζει τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ 
δραστών και θυμάτων. Σε αυτή τη σχέση, τα θύματα του 
ρατσισμού βρίσκονται πάντα σε αδύναμη θέση.

Η ρατσιστική βία έχει λάβει επιδημικές, πλέον, διαστά
σεις στην Ελλάδα, κυρίως με την ανερχόμενη φασιστική 
και ρατσιστική βία της «Χρυσής Αυγής». Η οργάνωση 
αυτή τροφοδοτείται από τις συνθήκες ανομίας, κοινωνι
κής εγκατάλειψης και ερημοποίησης, που δημιουργούν 
η οικονομική κρίση, οι μνημονιακές πολιτικές και η 
απαξίωση του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Χτυπά 
(συχνά μαζί με ακροδεξιούς θύλακες που δυστυχώς υφί-

στανται -ακόμα- και μέσα στον κρατικό μηχανισμό) 
πολιτικά, ιδεολογικά και υλικά το οργανωμένο ερ
γατικό κίνημα και την Αριστερά και ωθεί την οργή 
και την αγανάκτηση ευρύτερων κοινωνικών στρω
μάτων πάνω στους πιο αδύναμους της κοινωνικής 
ιεραρχίας (μετανάστες) ή στους «διαφορεχικοϋς/ές», 
τις μειοψηφίες κλπ. Όμως, η ταύτιση του μετανά
στη ή του «διαφορετικού» με την εγκληματικότη
τα συνιστά ρατσιστική αντίληψη και δεν μπορεί να 
υιοθετείται από δημοκρατικούς και προοδευτικούς 
πολίτες.

Η δράση της Αριστερός οφείλει να δημιουργήσει 
όρους πολιτικής ενότητας ενάντια στην καταστολή 
και τον εκφασισμό. Όρους ενότητας πρώτα από όλα 
της ίδιας της Αριστεράς. Παράλληλα, η τακτική 
ενότητα και με δυνάμεις πέραν της Αριστερός, που 
έχουν φιλελεύθερο, αντιφασιστικό και δημοκρατικό 
προσανατολισμό, είναι αναγκαία ως «ασπίδα» στα 
φαινόμενα ρατσιστικής βίας και ξενοφοβίας. Η υπε
ράσπιση της δημοκρατίας πρέπει να οργανωθεί με 
μια αντίληψη αντεπίθεσης, ριζικής διεύρυνσης και 

ενίσχυσης των δημοκρατικών και κοι
νωνικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι η 
κυβέρνηση οφείλει, ως ελάχιστα πρώ
τα μέτρα:

Α) Να παρέχει νόμιμη προστασία και 
τα σχετικά έγγραφα (άδεια παραμονής- 
εργασίας) στα θύματα ρατσιστικής 
βίας που έχει καταγράψει το Δίκτυο 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστι
κής Βίας, που τελεί υπό την αιγίδα 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και της Εθνικής Επι

τροπής για τα Δικαιώματα χου Ανθρώπου.
Β) Να προκηρύξει αμέσως τη συγκρότηση ενός 

ανεξάρτητου οργάνου για την καταγραφή και τη 
δίωξη ρατσιστικών εγκλημάτων, καθώς και τη θέ
σπιση ενός ανεξάρτητου οργάνου για τη διερεύνηση 
ρατσιστικών εγκλημάτων με δράστες κρατικούς λει
τουργούς.

Κανένα από τα μέτρα αυτά δεν απαιτεί οικονο
μικούς πόρους. Χρειάζεται μόνο δημοκρατική πολι
τική βούληση.

Η δράση
της Αριστερός

οφείλει να
δημιουργήσει

όρους πολιτικής 
99ενότητας
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Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χου ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ έχει ανυψώσει σε πρώτη προτεραιότητα του 
την ανάγκη να συγκροτηθεί το μέτωπο του συνταγματι
κού τόξου κατά της Χρυσής Αυγής και της ρατσιστικής 
και κοινωνικής βίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε στις 3 Δε
κέμβρη 2012 δυο αλληλένδετες πρωτοβουλίες του.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την αντιμετώπιση 
της ρατσιστικής, ξενοφοβικής, νεοναζιστικής κοινωνι
κής βίας. Γιατί πέρα από τις συγκεκριμένες μορφές βίας, 
υπάρχει δυστυχώς πλέον το φαινόμενο της διάχυτης 
κοινωνικής βίας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η 
Πρωτοβουλία κατά του Νεοναζισμού και της Ρατσιστι
κής και Κοινωνικής Βίας, για τις ανάγκες της οποίας 
λειτουργεί Γραφείο Τεκμηρίωσης/ Παρατηρητήριο των 
κρουσμάτων ρατσιστικής βίας και σχετική ιστοσελίδα: 
againstneonazism.gr

τροπής και αναστολής της ποινής, την υποχρεωτική επι
βολή της παρεπόμενης ποινής της στέρησης πολιτικών 
δικαιωμάτων, την θέσπιση κωλυμάτων διορισμού, την 
αυτεπάγγελτη δίωξη των εγκλημάτων και την απαλλαγή 
των θυμάτων από την υποχρέωση καταβολής παράβολου 
πολιτικής αγωγής, την παροχή νομικής βοήθειας στα θύ
ματα και την εφαρμογή της διαδικασίας του ν. 4022/2011 
στα κακουργήματα αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου.

Τέλος, η πρόταση νόμου περιλαμβάνει μία σειρά καινο- 
τόμων διατάξεων, οι οποίες, όπως δείχνει και η πρόσφατη 
συγκυρία, με την έξαρση των ρατσιστικών εγκλημάτων 
βίας, είναι απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για την προ
στασία των αλλοδαπών και μη θυμάτων τέτοιων εγκλη
μάτων αλλά και για την αντιμετώπιση της διάχυτης βίας 
και σοβαρής εγκληματικότητας κάθε είδους, αλλά και για 
τη διαφύλαξη του κύρους των δημοσίων θεσμών.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά στην ανάδειξη της 
Χρυσής Αυγής ως αντισυνταγματικού μορφώματος, που 
έχει δυστυχώς ψηφιστεί από ένα τμήμα του ελληνικού 
λαού και υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο 
στεγάζει δυνάμεις οι οποίες είναι αντικοινοβουλευτικές. 
Το «αντικοινοβουλευτικό Κοινοβούλιο» ήταν η μήτρα 
του κακού και την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Για το σκοπά αυτό κατατέθηκε στη 
Βουλή πρόταση νόμου με τίτλο «Κατα
πολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας». Με την πρόταση νόμου επι
διώκεται κατ’ αρχήν η εναρμόνιση της 
εσωτερικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου, σύμφωνα 
με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Νοεμ
βρίου 2008.

Τέτοιες είναι οι διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην 
διευκόλυνση της πρόσβασης αλλοδαπών θυμάτων και 
ουσιωδών μαρτύρων σοβαρών εγκλημάτων στη δικαιο
σύνη, με την υπό προϋποθέσεις και κατόπιν διάταξης Ει
σαγγελέα χορήγηση σε αυτούς άδειας διαμονής, την ανα
στολή της απέλασής τους και της διαδικασίας επιστροφής 
τους. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τα συνταγματικά κόμματα της 

Βουλής να αυτοδεσμευθούν ότι σε κα
μία διαδικασία νομοθετικής λειτουργίας 
δεν θα στοιχίζεται καμία δημοκρατική 
κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε μεμονω
μένος βουλευτής, με τη Χρυσή Αυγή. 
Να μη δεχτεί κανείς να παίξει ένα παι
χνίδι, υπονομευμένο εξ αρχής. Να μη 
συνυπογράφει' καμία πρόταση νόμου, 
να μην αθροιστεί σε καμία ψηφοφορία η 
ψήφος ενός δημοκράτη με ένα φασίστα. 
Να αποφύγουμε το όνειδος του σχημα
τισμού πλειοψηφιών με το συντεταγμέ
νο νεοναζιστικό άγημα.

Δεν συγχωρείται 
άγνοια της 

ιστορίας και δεν 
συγχωρείται άγνοια 

της κοινωνικής
ο .  99δυναμικής

Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές 
με την ευθύνη νομικών προσώπων, όταν οι αξιόποινες 
πράξεις που τελούνται από φυσικά πρόσωπα μπορούν να 
αποδοθούν σε αυτά και τη διεύρυνση των επιβαρυντικών 
περιστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 79 παρ. 2 εδάφιο 
τρίτο ΠΚ όπως και το σχέδιο νόμου. Η διάταξη αυτή 
εμπλουτίζεται ωστόσο και με άλλες ρυθμίσεις και ιδίως: 
την αύξηση του πλαισίου ποινής, την απαγόρευση μετα

Η πολίτικη μας εκστρατεία κατά μας βίας από οπου
δήποτε και αν αυτή προέρχεται, κατά μας ρατσιστικής, 
κοινωνικής, πολιτικής βίας, είναι μια επιλογή αξιακή για 
μας. Η Αστυνομία, ως θεματοφύλακας της κοινωνικής 
ειρήνης, έχει τον πρώτο λόγο στην προστασία της Δημο
κρατίας και των πολιτών.

Δεν συγχωρείται άγνοια της ιστορίας και δεν συγχω- 
ρείται άγνοια της κοινωνικής δυναμικής.
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Τρίκας Βασίλειος
Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Προέδρου 
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Κομμένου

Η πολυπολιτισμικότητα και η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει στις 
σύγχρονες κοινωνίες ένα μωσαϊκό πολιτισμών, εθνικοτήτων και θρησκει
ών, εμφανίζοντας σε πολλές περιπτώσεις φαινόμενα ρατσιστικής βίας που 
εκδηλώνεται όχι μόνο με λόγο αλλά και με εκδηλώσεις σωματικής βίας.

Η αθρόα εισροή λαθρομεταναστών στον Ελλαδικό χώρο σε σχέση με 
την έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής των τελευταίων κυβερνήσεων, 
δημιούργησε πλείστα προβλημάτων. Η ετερότητα των ανθρώπων αυτών, 
οδήγησε μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας να τους θεωρεί ως επικίνδυνους 
και απειλητικούς για την επιβίωση του έθνους.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και ανέχεια που έχει οδηγηθεί ο 
λαός μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτείνει την κατάσταση αυτή. Δυστυ
χώς, λάδι στην φωτιά ρίχνουν πολιτικές δυνάμεις γνωστές για τις ακραίες 
θέσεις τους, οι οποίες, εκμεταλλευόμενες τυχόν ειδεχθή παραβατικότητα 
των λαθρομεταναστών καθώς και την οικονομική κρίση, εκφράζουν λόγο 
και έργα που δεν συνάδει με τον Ελληνικό πολιτισμό και παιδεία.

Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο στην χώρα μας αλλά και στην 
Ευρώπη. Πολλές φορές έχουμε ακούσει για φαινόμενα ρατσιστικής βίας 
που σαν αποτέλεσμα είχαν την τραγική κατάληξη του θύματος.

Η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της προσπαθούν με τα πε
νιχρά μέσα που διαθέτουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και 
μάλιστα είναι άξια συγχαρητηρίων για την αυταπάρνηση και αυτοθυσία 
που δείχνει. Η σύσταση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 
είναι επίσης ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Το κίνημα των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», πρεσβεύοντας τον 
Ελληνικό πολιτισμό και παιδεία είναι ενάντιο σε κάθε μορφής «ρατσιστι
κή βία», η οποία όπου και με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται, είναι η πιο 
αποτρόπαιη εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Η πολιτεία οφείλει και πρέπει να εξετάσει εκ νέου την μεταναστευτική 
της πολιτική. Πρέπει να σταματήσουμε να οπλίζουμε το χέρι των οπαδών 
της ρατσιστικής βίας. Η κοινωνία μας δεν μπορεί να διέπεται από το μίσος 
ενάντια σε κοινωνικές ομάδες και ανθρώπους.

44 Η Πολιτεία 
οφείλει και πρέπει 

να εξετάσει εκ νέου 
την μεταναστευτική 
της πολιτική. Πρέπει 
να σταματήσουμε να 

οπλίζουμε το χέρι 
των οπαδών της 

ρατσιστικής βίας
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Από το Γραφείο Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να ορθώσει λαϊκό τείχος απέναντι 
στο ρατσισμό και το φασισμό, καλεί σε αποκάλυψη και 
απομόνωση των φορέων του, σε λαϊκή αλληλεγγύη στα 
θύματα ρατσιστικής βίας. Οι γυναίκες και οι άντρες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μαζί με το λαό, μπορούν να συμ
βάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι φορείς των ρατσιστικών απόψεων και πρακτικών, 
εκμεταλλεύονται υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα και 
αδιέξοδα, όπως το πρόβλημα της συγκέντρωσης μεγά
λου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, 
αφήνοντας στο απυρόβλητο τις αιτίες που αναγκάζουν 
τους λαούς να ξενιτεύονται και που δεν είναι άλλες από 
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, από τον πόλεμο των μο
νοπωλίων ενάντια στα συμφέροντα των λαών. Οι ίδιες 
αυτές αιτίες είναι που σπρώχνουν ξανά στις μέρες μας 
δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενους, ειδικά νέους, 
να ξενιτεύονται και να γίνονται θύματα ρατσιστικής 
αντιμετώπισης.

Ο Έ λληνας άνεργος, ο νέος μαθητής και σπου
δαστής, ο ανασφάλιστος εργάτης, ο κακοπληρωμένος 
υπάλληλος συμπεριλαμβανομένου και του αστυνομικού 
υπαλλήλου, ο καταχρεωμένος επαγγελματίας δεν έχουν 
εχθρό το μετανάστη βιοπαλαιστή, τον 
εργάτη με διαφορετικό χρώμα, γλώσ
σα, θρησκεία. Δεν τους κλέβει αυτός το 
ψωμί από το τραπέζι. Για την τραγική 
κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, 
τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία, τα νοσο
κομεία δεν φταίνε οι μετανάστες και 
τα παιδιά τους. Είναι ο καπιταλισμός, 
τα μονοπώλια και οι κυβερνήσεις τους 
που στερούν βίαια από τους ανθρώπους 
και ιδιαίτερα τους νέους το στοιχειώδες 
δικαίωμα στην εργασία, που καταστρέ
φουν τη ζωή των εργαζόμενων και των 
αυτοαπασχολούμενων βιοπαλαιστών, 
που αντιμετωπίζουν την αγωγή, τη 
μόρφωση, την υγεία σαν ακριβοπληρω
μένο εμπόρευμα.

Η τρικομμαχική συγκυβέρνηση έχει μεγάλες ευ
θύνες για την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων 
ρατσιστικής βίας με θύματα κυρίως ανυπεράσπιστους

μετανάστες και πρόσφυγες, όπως και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Με τις επιχειρήσεις «ανακατάληψης των 
πόλεων», «Ξένιος Δίας», τις αθρόες προσαγωγές, συλ
λήψεις και φυλακίσεις μεταναστών, σε απάνθρωπες 
μάλιστα συνθήκες, πυροδοτεί τη ρατσιστική βία των 
εθνικιστικών και φασιστικών οργανώσεων. Ευθύνες 
έχει και για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων 
ανοχής ή και συμμετοχής αστυνομικών υπαλλήλων σε 
ρατσιστικά περιστατικά. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, οι δι
άφορες αντιρατσιστικές εξαγγελίες, όπως η δημιουργία 
γραφείων καταγγελίας ρατσιστικής βίας στο πλαίσιο της 
ΕΛΑΣ, μόνο ως στάχτη στα μάτια μπορεί να εκληφθεί, 
ανεξάρτητα από τις προθέσεις των αστυνομικών υπαλ
λήλων που θα τα στελεχώσουν, πολύ περισσότερο που 
οι καταγγέλλοντες θα απελαύνονται αν δεν διαθέτουν 
νομιμοποιητικά έγγραφα.

Επικίνδυνη είναι και η προσπάθεια να χτυπηθεί και 
συκοφαντηθεί το εργατικό - λαϊκό και το κομμουνιστικό 
κίνημα μέσα από την ανιστόρητη θεωρία των «άκρων» 
που προβάλλεται όλο και περισσότερο τελευταία από 
υπουργούς της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό, με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ρατσιστι
κής μισαλλοδοξίας.

Η ρατσιστική βία, η ξενοφοβία, ο 
εθνικισμός και ο φασισμός, αποσκοπούν 
στη διαίρεση και τον αποπροσανατολι
σμό των εργαζομένων ώστε να μένουν 
στο απυρόβλητο οι πραγματικοί ένοχοι 
των προβλημάτων τους. Είναι φαινό
μενα που γεννώνται μέσα στο σύστημα 
της μισθωτής εκμετάλλευσης, δυναμώ
νουν και θεριεύουν σε περιόδους καπι
ταλιστικής κρίσης, όπως η σημερινή. 
Θα καταργηθούν οριστικά μαζί με την 
ταξική εκμετάλλευση και το σύστημα 
που τη στηρίζει. Η αποκάλυψη των 
πραγματικών αιτιών και των υπευθύ
νων των προβλημάτων που αντιμετω

πίζουν τόσο οι Έλληνες όσο και οι μετανάστες εργαζό
μενοι, ο κοινός οργανωμένος αγώνας είναι το όπλο που 
μπορεί να απομονώσει αποτελεσματικά το ρατσισμό και 
τους φορείς του. Και καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη 
που του αναλογεί και κρίνεται από το λαό.

Ο καπιταλισμός,
τα μονοπώλια και

οι κυβερνήσεις τους
αντιμετωπίζουν την
αγωγή, τη μόρφωση,

την υγεία σαν
ακριβοπληρωμένο

99εμπόρευμα
.................. . ι
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Άρθρο του Γιάννη ΙΙανούοη 
Βουλευτή Α' Αθήνας της Δημοκρατικής Αριστερός

Η «αχρωματοψία»
της βίας των πόλεων

Η Κοινωνία της Διακινδύνευσες και η Κοινωνία των 2/3, 
καταλήγουν συνήθως σε μια πολιτική μηδενικής ανοχής, 
δηλαδή στην ποινικοποίηση της κοινωνικής αποτυχίας και 
στον αποκλεισμό των «διαφορετικών». Τα κριτήρια, γνωστά: 
φυλή, φύλο, θρησκεία, σεξουαλικές προτιμήσεις. Έτσι η 
φυλή μετεξελίσσεται όχι μόνο σε κρίσιμο στοιχείο πολιτικής 
ταυτότητας, αλλά και σε «νομιμοποιητική» βάση μιας (κρα
τικής) διακριτικής μεταχείρισης. Ο ρατσισμός συνδέεται με 
την εγκληματικότητα, τα σύστημα απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης και την εγκληματοποίηση.

Ο λευκός και ο μαύρος δείκτης της εγκληματικότητας 
συνιστούν κατασκευές μη αξιόπιστων συσχετίσεων, που βα
σίζονται συχνά σε πολιτισμικές προκαταλήψεις. Η προκατά
ληψη ή η αρνητική πρόσληψη του άλλου 
ή της ομάδας του, καταλήγουν σε φυλετι
κά εγκλήματα (αφού προηγουμένως έχουν 
κατηγορήσει την πολυπολιτισμικότητα ως 
γενεσιουργό αιτία του εγκλήματος). Μολο
νότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους 
κοινωνικούς επιστήμονες ως προς τον ορι
σμό του εγκλήματος μίσους (hate crime), το 
κίνητρο επιλογής του δράστη (προκατάλη
ψη κατά ομάδας) συνεχίζει να ‘ναι το κρί
σιμο χαρακτηριστικό. Δεν πρόκειται στην 
πραγματικότητα για «καθαρό μίσος», αλλά 
για αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές και 
πράξεις που αφορούν ορισμένη κοινωνική 
κατηγορία. Ο φόβος, η υποψία και η ανα
σφάλεια, κάνουν να εξισούται το «έγκλημα» 
με το «έγκλημα του μαύρου» και η καταστολή να θεωρείται 
«λευκό χρέος».

Η ψυχολογία του όχλου ή το πνεύμα της κοινότητας 
με τα φυλετικά ή εθνοτικά γνωρίσματα και η πίεση για 
ομοιομορφία, προκαλούν έναν ομαδικό ψυχισμό των πολ
λών ή των γηγενών ή των «καθαρών», που όχι μόνον κα
ταστρέφουν την ανοικτή κοινωνία της ανεκτικότητας αλλά 
δημιουργούν και συλλογική συνείδηση μίσους και προκα
τάληψης. Όπως όμως υπάρχουν ομάδες-στόχοι, έτσι έχουν 
δημιουργηθεί και ομάδες-μισητής δράσης. Φαύλος κύκλος 
με υπόγειες διασυνδέσεις. Τα εγκλήματα μίσους στρέφονται 
μεν κατά ευάλωτων φυλετικών στόχων, αλλά πίσω από τις 
επιθέσεις συχνά κρύβονται και πολιτικοί ή οικονομικοί στό
χοι των οργανωμένων δραστών. Αυτό να μην το ξεχνάμε.

Οι αντικοινωνικές πράξεις -  μεταξύ των οποίων συμπε- 
ριλαμβάνονται φυσικά και τα εγκλήματα μίσους - είναι το

τελικό αποτέλεσμα (και) ενός ελαττωματικού κοινωνι
κού χώρου, καθώς νοσηρός περίγυρος και νοσηρή συ
μπεριφορά συχνά συνδέονται άρρηκτα.

Το δικαίωμα στην ασφαλή πόλη, συνδέεται με την οι
κολογία του εγκλήματος και την οικολογία της συμπε
ριφοράς των κατοίκων. Πόλεις διπλής ή τριπλής όψης 
(π.χ. περιοχές πλουσίων, περιοχές μεταναστών, περι
οχές γκέτο), «ζόρικες πλατείες», κακόφημες συνοικίες 
δημιουργούν ρωγμές στον κοινωνικό ιστό και διευρύ
νουν τον ηθικό πανικό. Βέβαια, οι γενικές αξίες της πό
λης (παιδεία, πολιτισμός, παραδόσεις) παίζουν τον δικό 
τους κρίσιμο ρόλο, όμως ο γκετοποιημένος ρατσισμός, 
οι περιθωριοποιημένες ανισότητες και οι υπόγειες ζωές 
παράγουν αντι-αξίες που επηρεάζουν την κοινωνική 

αποδιοργάνωση και ανομία. Υπάρχουν 
«κοινότητες» που όχι μόνον ανέχονται, 
αλλά και υποθάλπουν παράνομες, αντι
κοινωνικές ή και εγκληματικές πρακτι
κές. Οι εγκληματικές αξίες υποστηρίζο
νται από υπο-συστήματα κοινωνικών 
σχέσεων, καθώς οι διευθετήσεις διαφο
ρών και συγκρούσεων συν-τελούνται 
με βίαιο τρόπο.

Το επιχείρημα του «λευκού χρέους» 
πάταξης της «μαύρης εγκληματικό
τητας» που προαναφέραμε, στόχο έχει 
να απ-ενδύσει τη ρατσιστική βία από 
τον παραβατικό (εγκληματικό) της χα
ρακτήρα και να τη νομιμοποιήσει ως 

«αναγκαία δράση», η οποία πολλές φορές διεκδικεί και 
το χαρακτήρα «αρωγού» της επίσημης Πολιτείας. Στην 
πραγματικότητα όμως, πρόκειται για ατέρμονη διαιώ
νιση του φαύλου κύκλου της βίας, η οποία κάθε άλλο 
παρά ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη. Όταν 
τα πράγματα εκτροχιάζονται στο εξωθεσμικό επίπεδο 
«τήρησης της τάξης», τότε το «ποιος προστατεύει ποιον» 
και το «ποιος θα σε προστατεύσει τελικά από τους προ
στάτες», είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση... Όμως, ως 
σύγχρονη Δημοκρατία που μπορεί να εγγυηθεί έστω κι 
ένα minimum ασφάλειας των Πολιτών της, οφείλουμε 
να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, προτού φθάσουν στο 
σημείο να γίνουν οι μεγάλες αυτές συζητήσεις. Και προ
φανώς, ως λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ο δευτερογενής 
αποκλεισμός, τα σπίτια-φρούρια ή οι γειτονιές-prive και 
πολύ περισσότερο φυσικά, οι «ιδιωτικές πρωτοβουλίες» 
τήρησης της τάξης.

Το δικαίωμα
στην ασφαλή πόλη,

συνδέεται με την
οικολογία του

εγκλήματος και
την οικολογία της
συμπεριφοράς των 

99κατοίκων
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PRK Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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 D ay  C lin ic"

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 μέθοδον 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

t
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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.

II 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 
twww.evedavclinic.gr & www.eveclinic.com.gr)

http://www.evedavclinic.gr
http://www.eveclinic.com.gr


ΔΙΑΛΕΞΗ TOY ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ. Κ  ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β' ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Χαιρετισμός του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικολάου Δε'νδια

Είναι για εμάς σήμερα ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη 
τιμή να φιλοξενούμε στη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας τον Μακαριώτατο Αρχι
επίσκοπο Αθηνών και πόσης Ελλάδος Κύριο Ιε

ρώνυμο. “Η Εκκλησία διαπαιδαγωγούσα” είναι το θέμα της 
διάλεξης του Μακαριωτάτου και πραγματικά σήμερα παρά 
ποτέ έχουμε ανάγκη από μια διαπαιδαγώγηση με βάση τις 
αρχές της Εκκλησίας.
Διαπαιδαγώγηση όχι με την στενή έννοια, την στενά εκ
παιδευτική, αλλά μια διαπαιδαγώγηση που εκτείνεται πέρα 
από τα όρια του πληρώματος της Εκκλησίας και διαπερνά 
τις σχέσεις όλων των φορέων της Πολιτείας και των πολι
τών μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά τους πι
στεύω.
Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας 
έχουμε απόλυτη ανάγκη το πνεύμα αλληλεγγύης που δια
πνέει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το τόσο πολύτιμο, για 
να μην πω απολύτως απαραίτητο, για τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής.
Μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδος να μην διαφημίζει το έρ
γο της, αλλά ο καθένας από εμάς κατανοεί ότι οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης θα ήταν πολύ πιο επαχθείς χωρίς 
τις δράσεις αλληλεγγύης και χωρίς των λόγων παρηγορι
άς της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύμα ανιδιοτελούς προσφο
ράς προς τον συνάνθρωπο έχει ανάγκη η χειμαζόμενη κοι
νωνία μας.
Έχουμε επίσης ανάγκη το πνεύμα της καταλλαγής που δι- 
έπει τον εκκλησιαστικό λόγο και την ανοχή στις απόψεις 
του άλλου. Ζούμε όλοι σε αυτή την πατρίδα και αυτή τη 
πατρίδα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Οι 
υψηλοί τόνοι, η άσκηση φραστικής βίας αλλά και η ανοχή 
της ίδιας της βίας, είναι ενέργειες που υπονομεύουν την πα
τρίδα, την κοινωνία, το μέλλον μας. Τον διχασμό η πατρίδα

μας τον έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, ακόμα 
και με απώλειες εθνικού χώρου. Οφείλουμε να μην επι
τρέψουμε να υπάρξει διχασμός στο μέλλον.
Έχουμε λοιπόν ανάγκη το πνεύμα ανοχής που κηρύσσει 
η Ορθοδοξία, όχι το πνεύμα που κάποιοι θέλουν να παρου
σιάζουν κλεψίτυπα σαν “δική τους” Ορθοδοξία. Έχουμε 
ανάγκη από τον λόγο παρηγοριάς του Αρχιεπισκόπου Ιε
ρωνύμου και όχι τον λόγο και τις πράξεις πάσης φύσεως 
ταγμάτων εφόδου, τα οποία επικαλούνται τον μανδύα του 
Χριστιανού για να κρύψουν το βαθύτατα αποκρουστικό 
και αντιχριστιανικό πρόσωπό τους. Μπορεί η Ελληνική 
Αστυνομία να έχει το δυσάρεστο έργο κάποιες φορές να 
επιβάλλει τον Νόμο, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
την υποκαθιστά στο καθήκον της αυτό και πολύ περισσό
τερο να προβαίνει σε πράξεις βίας έναντι συνανθρώπων 
μας, με κριτήριο το χρώμα του δέρματος, το θρήσκευμα ή 
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Δεν έχουν θέση στην Ορθο
δοξία οι πράξεις αυτές. Είναι όλοι τέκνα Θεού.
Κλείνοντας, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον 
Αρχιεπίσκοπο για την μεγάλη τιμή που περιποιεί στην Ελ
ληνική Αστυνομία η σημερινή του διάλεξη στους σπουδα
στές της και να τον ευχαριστήσω επίσης θερμά για το έργο 
το οποίο η Εκκλησία παρέχει τη δύσκολη τούτη ώρα.

Χαιρετισμός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Νικολάου ΙΙαπαγιαννόπουλου

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πά
σης Ελλάδος,

Πάντοτε οι επισκέψεις σας σ’ οποιονδήποτε 
εργασιακά μας χώρο και η επικοινωνία σας 

με το προσωπικά αποτελεί σημαντικό και εξαιρετικά τιμη
τικά γεγονός για ολόκληρο το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας.
Μάλιστα, η παρουσία σας σ’ αυτόν εδώ το χώρο της πνευ
ματικής, ψυχικής και επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης
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των ανωτέρω στελεχών του Σώματος, πέραν 
της μεγάλης χαράς και της βαθειάς ικανοποί
ησης, πιστοποιεί μ’ έναν ιδιαιτέρως τιμητικά 
για εμάς τρόπο την άρρηκτη, διαχρονική και 
στενή σχέση της Εκκλησίας με την Ελληνι
κή Αστυνομία.
Μια δυνατή και σφυρηλατημένη στο χρόνο 
σχέση στην οποία η αγάπη, η στήριξη και η 
ευλογία της Εκκλησίας προς τον αστυνομικά 
και η βαθειά χριστιανική πίστη εκείνου συν
δέονται αρμονικά και ισχυροποιούνται περαι
τέρω μέσω της κοινής προσπάθειας για την 
προστασία του ανθρώπου, την προάσπιση 
των εθνικών μας συμφερόντων και γενικά 
τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο, ενός 
κόσμου ασφαλέστερου, ειρηνικού και ανθρώ
πινου.
Η παρουσία σας, λοιπόν, σήμερα, εδώ, ενδυ

ναμώνει ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη αυτή σχέση, το
νώνει το ηθικό και το σθένος μας και μας δίνει κουράγιο και 
δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο καθημερινό μας αγώνα 
με το άδικο, το έγκλημα, την παρανομία και το κακό.
Από την πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε ότι με τη βοήθεια 
του Θεού και τη δική σας ευλογία θα συνεχίσουμε την προ- 
σπάθειά μας με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο και με περισσότερα 
ψυχικά αποθέματα ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκί
ες της πατρίδας και των συνανθρώπων μας, για ένα ελπιδο- 
φόρο και ειρηνικό μμέλλον, για μια κοινωνία ασφαλή, χρι
στιανική και ανθρώπινη.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε με την επί
σκεψή σας στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και σας 
ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, δύναμη και μακροημέρευση 
ώστε να συνεχίσετε να μας περιβάλετε με την καλοσύνη, την 
αγάπη και την ευλογία σας στην καθημερινή μας προσπά
θεια για την προστασία της πατρίδας και των συνανθρώπων 
μας.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πόσης Ελλάδας 
κ. κ. Ιερώνυμος Β

Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, Σεβασμιότατε, κύριε Γε
νικέ, κύριε Αρχηγέ, κύριε Διευθυντά της Σχολής, 
εντιμότατοι καθηγητές, Πανοσιολογιότατε, αγα
πητοί μας σπουδαστές, φοιτητές της Σχολής. 

Πρώτα από όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την 
πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε, αλλά και την ευ
καιρία που μου δίνετε, ώστε σήμερα να συναντηθούμε σ’ αυ
τόν τον όμορφο χώρο, όχι μόνο από πλευράς περιβάλλοντος, 
αλλά και από πλευράς ψυχικής ομηγύρεως.
Όταν ο Διευθυντής του γραφείου μου, ο Πανοσιολογιότα
τος πατήρ Χρυσόστομος μου έδωσε το θέμα που θα ήταν φρό
νιμο να μας απασχολήσει σήμερα, δηλαδή τι θα μπορούσε σή
μερα η Ελληνική Ορθοδοξία να προσφέρει στον κόσμο, είπα 
ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα προτιμούσα να το 
κόψουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα να μας απασχολήσει σήμε
ρα και το άλλο σε μία άλλη ευκαιρία. Και τούτο γιατί η χώρα 
μας βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, κρίσιμη, και δεν 
είναι τόσο ωραίο, όπως γίνεται πολλές φορές είτε ανάγει είτε 
δεν ανάγει, να χρησιμοποιούμε εικόνες και περιγραφές της

κρίσεως σαν να μην είχαμε γνωρίσει άλλοτε κρίσεις. Δι
ότι αυτός ο τόπος, αγαπητοί μου αδελφοί, έζησε σε όλη 
του τη διαδρομή με πολλές κρίσεις. Και όσοι διαβάζουν 
την ιστορία μέσα από τις πηγές από το 1821, για να μην 
πάω πιο μπροστά μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου ίδιες 
κρίσεις, που στο τέλος τις ξεπερνάμε.
Θα σταματήσω σε ένα σημείο μόνο, το 1822: η επανά- 
στασις ενώ είχε πετύχει, φαίνεται ότι χάνεται. Και ποι
ος ο λόγος; Οι γκρίνιες, το πρώτο, ο εγωισμός αλλά και 
η έλλειψις χρημάτων. Και τότε λοιπόν ορίστηκε επι
τροπή για να φέρει τα δάνεια από το εξωτερικό, για να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ο χώρος που απευθύν
θηκαν, οι τότε κυβερνώντες ήταν η Ισπανία. Και πε- 
ρίμεναν λέει να έρθουν τα 15.000 ισπανικά τάλαρα για 
να βάλουν τα πράγματα στη σειρά, αλλά δεν έρχονταν 
γιατί δεν υπέγραφαν. Φαίνεται δεν υπογράφουν μόνο 
σήμερα, υπέγραφαν και τότε. Και για να υπογράψουν 
έπρεπε να γίνουν αυτά που ήθελε να γίνει. Έτσι λοι
πόν ο Ιωσήφ Ανδρούσης που ήταν επίσκοπος, αλλά και 
υπεύθυνος των εκκλησιαστικών πραγμάτων λέει: Τι 
κάθεστε; Από μόνοι μας να ξεπεράσουμε τις δυσκολί
ες και όχι πρώτα από τους ξένους. Ό τι χρυσό υπάρχει 
στους ναούς και άργυρος να μαζευτεί εδώ, γιατί πρέ
πει να πληρωθεί ο στρατός, να καλυφθούν τα έξοδα, να 
φάνε οι φτωχοί και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. 
Και συγκεντρώθηκαν εν τέλει 800 οκάδες αργύρου και 
χρυσού και καλύφθηκαν οι ανάγκες και εξ’ αυτών νό
μισμα έμενε κόπτει. Ό χι ότι δεν αγαπάμε τους ξένους, 
πάντοτε συνεργαζόμαστε, αλλά πρέπει πάντοτε να βά
ζουμε μπροστά τις δικές μας προσπάθειες. Η Ορθοδοξία 
είναι Ελληνική έννοια, που αν την πάρουμε σαν έννοια 
και να θέλουμε να την ιχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε 
να τη δούμε χωριστά από τους Χριστιανούς Ορθόδο
ξους. Και επομένως ο Ορθόδοξος Χριστιανός σήμερα μέ
σα σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει και ο τρόπος που 
αναζητάει για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες είναι 
ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο η Εκκλησία, η Εεκκλη- 
σία γενικότερα σαν ας πούμε δογματικός θεσμός, σαν 
σώμα Χριστού, κάνει τον αγώνα χωρίς να θέλει ούτε να 
φαίνεται, ούτε και να αποκλείει το φαίνεσθε αλλά δεν 
είναι αυτό το πρώτο- κάνει τη προσπάθεια της.
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Έτσι λοιπόν το πρώτο κομμάτι που 
νομίζω πρέπει να υπογραμμίσουμε 
σήμερα σε αυτή την όμορφη σύναξη 
είναι πως παιδαγωγεί η Εκκλησία και 
πως βοηθάει, πως μας θεμελιώνει για 
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυ
τές τις δυσκολίες. Γιατί πρέπει να ξέ
ρουμε, όλοι μας όταν περνάμε προσω
πικές κρίσεις, οικογενειακές κρίσεις, 
κοινωνικές κρίσεις και γενικότερες κρίσεις, πρέπει πρώτα 
να θωρακίσουμε τη ψυχή μας.
Αν δεν θωρακίσουμε τον έσω άνθρωπο και ο καθένας τον 
εαυτό του δεν θα δυναμώσει, θα λυγίσει. Έτσι χρειάζο
νται αυτές οι αρχές, οι οποίες ξεχνιούνται πολλές φορές, 
αυτές οι αξίες οι οποίες χάνονται πολλές φορές να αναζη
τηθούν μέσα από αυτό τον αγώνα. Γιατί και άλλοτε το εί
παμε, γίνεται κλαυθμός δήθεν για τις αξίες και τις αρχές 
που χάθηκαν και πρέπει να τις ξαναβρούμε. Αλλά δεν αγο
ράζονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πάει κάποιος 
σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ και να αγοράσει 
αξίες ή αρχές. Είναι θέματα που πρέπει να βγούνε από τον 
αγώνα, από το αίμα του καθενός.
Έτσι λοιπόν, αυτήν την περίοδο ακριβώς, που είναι η πε
ρίοδος του Τριωδίου, είναι η περίοδος της προετοιμασίας 
που αρχίζει για να ζήσουμε το μεγάλο γεγονός της Ανα- 
στάσεως, το Πάσχα, η εκκλησία έρχεται σαν μάνα να παι- 
δαγωγήσει, να βοηθήσει σιωπηρά αλλά ουσιαστικά. Θα 
σταματήσουμε σε πέντε ευεργετικές περικοπές που διαβά
ζονται αυτόν τον καιρό, που είναι σκαλοπάτια για να στη
ρίξουν και να αναβαθμίσουν τον άνθρωπο. Το πρώτο δια
βάζεται την Κυριακή του Ζακχαίου όπως λένε. Ο κύριος 
περνάει από την πόλη, χιλιάδες κόσμος, τον υποδέχονται, 
συνωστισμός μεγάλος. Και κάπου είναι ο Ζακχαίος, η προ
σωπογραφία του Ζακχαίου μέσα από λίγες λέξεις, μας δί
νει τον ανήσυχο άνθρωπο, τον επιτυχημένο στον κόσμο 
επαγγελματικά και οικονομικά, αλλά που έχει μεταφυσι
κές αναζητήσεις, που δεν είναι ικανοποιημένος. Για αυτό 
σαν άκουσε ότι ο Χριστός περνάει από την περιοχή αυτή, 
εζήτη ιδεί τον Ιησού. Το αιτώ και το ζητώ είναι συνώνυ
μα περίπου, έχουν το ίδιο νόημα. Αλλά το ζητώ είναι πιο 
έντονο. Δεν σταματώ από το αίτημα μου αν δεν το ικανο
ποιήσω εζήτη ιδείν τον Ιησού. Ή ταν στο ανάστημα κο
ντός, πολύς ο κόσμος και αυτός εζήτη να τον δει τον Ιη
σού και ανεβαίνει στη συκιά και από κει συναντήθηκαν 
τα βλέμματα του Χριστού και του Ζακχαίου και ο Χριστός 
του λέει: Ζακχαίε. .. Κατάλαβα πήγαινε στο σπίτι σου και 
θα σε επισκεφτώ. Φανταστείτε τώρα τον Ζακχαίο, τώρα 
που είναι ο αρχιτελώνης, ο αξιωματούχος, ο επιτυχημέ
νος, ο γνωστός να είναι ανεβασμένος σε ένα δέντρο για 
να δει τον διερχόμενο Ιησού. Αν το βλέπαμε αυτό σήμε
ρα όπως και τότε, πολλοί θα το σχολίαζαν, θα γελούσαν 
και θα τον κοροΐδευαν. Αυτός όμως εζήτη ιδείν τον Ιησού 
και έγινε η συνάντησις. Και το αποτέλεσμα: «Κύριε, δέχο
μαι ότι ο πλούτος που πηγαίνει στο σπίτι μου δεν είναι δί

Κύριε, δέχομαι όχι ο 
πλούτος που πηγαίνει 
στο σπίτι μου δεν είναι 
δίκαιος και τα χρήματα 

που βγάζω, δεν τα βγάζω
οχ χμε δίκαιο τροπο

καιος και τα χρήματα που βγάζω, δεν τα 
βγάζω με δίκαιο τρόπο». Γιατί όπως ξέρε
τε τα τελώνια, οι φόροι τότε δεν εισπράτ- 
τονταν όπως εισπράττονται σήμερα, αλ
λά το κράτος πουλούσε τους φόρους και 
έλεγε: γι’ αυτούς τους φόρους θέλω αυ
τά τα χρήματα και έβγαζε δημοπρασία, 
τα έπαιρνε κάποιος που είχε το δικαίωμα 
να τα μεταπωλήσει και να ξαναγίνει πολ

λές φορές και έτσι ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος κατά των 
ανθρώπων αυτών και δεν είχαν καλό όνομα. Έρχεται λοιπόν 
αυτός και λέει «Κύριε όλα αυτά τα επιστρέφω και από αυτά 
που εισπράττω από εδώ και σήμερα τα μισά τα δίνω στους 
ανθρώπους». Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες ούτε κάνω σχόλια 
γύρω από αυτό το κεφάλαιο γιατί γίνονται σε όλες τις εποχές 
και στην εποχή μας αλλά σε αυτό που είπε ο Χριστός «Σήμε
ρα σε αυτό το σπίτι έγινε Σωτηρία» μια εκζήτησης να δει τον 
Ιησού ο Ζακχαίος ηρεμεί όχι μόνον αυτόν , το σπίτι του τον 
κάνει να αλλάζει εσωτερικά και με την ομολογία του Κυρί
ου ότι σήμερα σε αυτό το σπίτι έγινε Σωτηρία. ...αυτή αλλά 
για δείτε παιδαγωγικά μετά από λίγο θα έρθει το Ευαγγέλιο 
της άλλης Κυριακής που θα μας παρουσιάσει δύο ανθρώπους 
που ανεβαίνουν στο Ιερό για να προσευχηθούν ο ένας Τελώ
νης αμαρτωλός όπως είπαμε και mo μπροστά και ο άλλος ο 
άνθρωπος που θα λέγαμε της συναγωγής, της Εκκλησίας. Τα 
δυνατά του γνώριμα μέσα στο χώρο γνωστός στο εκκλησία
σμα θα λέγαμε σήμερα και έχουμε δύο προσευχές ο μεν ένας 
ο Φαρισαίος λέει ότι εγώ δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη τον 
αμαρτωλό όπως ξέρεις Κύριε, είμαι τακτικός στην εκκλησία 
νηστεύω εις του Σαββάτου δίνω το δέκατο μου που χρειάζε
ται και πρέπει να δώσω σαν φόρο και δεν είμαι σαν αυτόν τον 
άνθρωπο τον αμαρτωλό.
Ο δε τελώνης ουκ ήθελε, ούτε καν το σκεφτόταν να περά
σει από την πόρτα την έξω να μπει μέσα, αλλά από εκεί κοι
τώντας προς το Ιερόν έλεγε ουκ είμαι άξιος, δεν μπορώ να 
προχωρήσω. Και έφυγαν. Άραγε από τους δυο ποιος είναι ο 
δικαιωμένος; Ο πρώτος ή ο δεύτερος; Έτσι το Ευαγγέλιο έρ
χεται στο δεύτερο κρίσιμο θέμα, αφού γνωρίσει κανείς τον 
Χριστό Km η κοινωνία μαζί του πρέπει να γνωρίσει τον εαυ
τό του. Έρχεται τώρα σε ποιο υπεύθυνη θέση, να γνωρίσει 
ποιος είναι Km όταν δει ότι Km αυτός φταίει, διότι δεν υπάρ
χει κανένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει σφάλματα σε αυτή 
τη ζωή. Τότε θα μας φέρει το Ευαγγέλιο την άλλη Κυριακή 
να ακούσουμε την περικοπή, την όμορφη του ασώτου. Πο
λύ ωραία ελέχθη ότι Km αν όλο το Ευαγγέλιο είχε χαθεί Km 
είχε μείνει μόνο η περικοπή του ασώτου Km του σαμαρεί- 
του, αυτά ήταν αρκετά για να πούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν εί
ναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο πατέρας μέσα στο σπίτι το 
αρχοντικό δέχεται την επίσκεψη του νεότερου γιου Km δεν 
είναι αψυχολόγητο ότι παίρνει το νεότερο γιο, διότι συνή
θως οι νεότεροι είναι οι θρασείς. Έρχεται λοιπόν, ο νεότερος 
Km λέει δώς μου την περιουσία μου, την χρειάζομαι, λες Km 
την είχε κάνει ο ίδιος. Km ο πατέρας ελεύθερα του δίνει την 
περιουσία, για να μας πληροφορήσει μετά ο Ευαγγελιστής,
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πήρε την περιουσία και την σκόρπισε ασώτως. Και η περιου
σία δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι τα τάλαντα, τα χαρίσμα
τα, οι δυνατότητες που έχει δώσει ο Θεός, και πίσω από αυτή 
τη λέξη «ασώτως» κρύβεται όλη αυτή η ζωή η σπάταλη, που 
στο κέντρο της ζωής αυτής είναι ο εαυτός μας το εγώ μας, διό
τι το εγώ δια μέσου των αιώνων όλες τις εποχές, όταν ξεφεύγει 
από τον προορισμό του γίνεται πηγή κακών, γίνεται πηγή κα
ταστροφών. Αλλά όμως όπως λέγει στη συνέχεια, ήρθε λιμός,
πείνα, κρίσεις επί κρίσεων κ α ι....ζήλευε τα χαρούπια, αυτά
που έτρωγαν οι χοίροι εζήλευε αν μπορεί να φάει. Και είπε ανα- 
στάς πορεύσομεν προς τον πατέρα, δεν μπορώ να ανεκτώ αυτή 
την κατάσταση, θα γυρίσω στον πατέρα μου και θα του πω δεν 
ήμουν άξιος να ήμουν παιδί σου, όμως έρχομαι και ζητώ να με 
πάρεις σαν έναν από τους υπηρέτες σου. Για δείτε το Ευαγγέλιο 
τι ωραία τα τοποθετεί, ο πατέρας από την ώρα που έφυγε ο γιος 
δεν τον διέγραψε, τον περίμενε, από την βεράντα του σπιτιού 
του προσπαθούσε να δει τη σιλουέττα του να διαγράφεται και 
ρωτούσε αυτούς που περνούσαν αν τον είδαν. Και έγινε αυτό, 
έρχεται ο υιός από μακριά, και ο γέροντας πατέρας τον γνώρισε 
και σπεύδει πρώτος και τον αγκαλιάζει να του πει «παιδί μου, 
χαμένος ήσουν και βρέθηκες, πεθαμένος και ανεστήθεις, έλα 
στο σπίτι να χαρούμε». Αν επαναλάβουμε λίγο από την αρχή 
της σκέψης μας, ζητάει κάποιος να δει το Χριστό, έχει σχέση με 
το Χριστό, φτάνει να αναλύσει ποιος είναι εσωτερικά και που 
τοποθετεί τον εαυτό του. Στη συνέχεια αισθάνεται την ανάγκη 
να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του και να ζήσει όπως πρώτα. 
Ο μεγάλος αδελφός ο φρόνιμος, ήταν στα χωράφια και δεν εί
δε τον αδελφό που ήλθε, αλλά το μαθαίνει από τους υπηρέτες 
και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι, γιατί αυτός που έφαγε την πε
ριουσία σου που έλεγε στον πατέρα άσωτα, ξαναγύρισε και τον 
δέχθηκες. Αυτό έχει σημασία και το τονίζω για εμάς τους κλη
ρικούς. Του είπε «ο αδελφός σου ήταν χαμένος και βρέθηκε, πε
θαμένος και ανεστήθη, δεν έπρεπε να χαρούμε για αυτό το γε
γονός;». Εμείς οι κληρικοί πολλές φορές γινόμαστε οι σκληροί, 
επειδή έχουμε μικρόφωνο στο χέρι μας, στο στόμα μας, και επει
δή μας δίδεται η ευκαιρία να ερχόμαστε με χιλιάδες ανθρώπους 
σε επαφή και επικοινωνία, θεωρούμε ότι ήμαστε δυνάστες. Και 
κάθε αμαρτωλό πολλές φορές τον διαγράφουμε και τον βάζου
με σε άλλη κατηγορία, για δείτε τον πατέρα τον στοργικό, δεν 
τον ρώτησε που έφαγες την περιουσία σου, δεν τον ρώτησε με 
ποιους γλεντούσες, που βρέθηκες, αλλά τα λησμονεί όλα αυτά 
τα πράγματα. Έλα στο σπίτι να σφάξουμε το μόσχο το σιτευ
τό, να φορέσεις τα ρούχα τα αρχοντικά, το δαχτυλίδι που είναι 
δείγμα της πατρικής υιοθεσίας και να χα
ρούμε όλοι εμείς. Έ να κομμάτι που πρέπει 
ιδιαίτερα να το προσέξουμε εμείς οι κληρι
κοί που εύκολα επιτιθέμεθα ενάντια σε αυ
τούς που πιστεύουν ότι έφταιξαν.
Έρχεται στον πατέρα του και στη συνέ
χεια, την άλλη Κυριακή, το Ευαγγέλιο, που 
ήταν η χθεσινή μέρα, λέει καλώς όρισες στο 
σπίτι μας, αλλά εδώ που ήρθες θα έχει άλ
λες αρχές.
Το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ό τι ο άνθρω

46 Ή ρθε λιμός, πείνα, 
κρίσεις επί κρίσεων και 
... ζήλευε τα χαρούπια, 
αυτά που έτρωγαν οι

χοίροι εζηλευε αν μπορεί
,  11να φάει

πος ό,τι έχει, λίγο ή πολύ, δεν ανήκει σε αυτόν. Είναι δια
χειριστής αυτού που έχει και επομένως όταν οι άλλοι υπο
φέρουν και έχουν προβλήματα και δυσφορίες, εκείνοι που 
μπορούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων, πρέπει να έρθουν 
αρωγοί.
Η Κρίσις του Ευαγγελίου, όπου οι άνθρωποι θα παρουσι
αστούν μπροστά στον Κύριο και ακούν τη συζήτηση, το 
ερώτημα, η παρατήρηση, το σχόλιο «ήμουν πεινασμένος 
και δεν με ταϊσατε, ήμουν δαμασμένος και δεν με ποτίσα
τε, αρρωστημένος και δεν ήρθατε να με δείτε, φυλακή και 
δεν με επισκεφτήκατε». Και θα τον ρωτήσουν «Κύριε πό
τε σε είδαμε δεινό και λειψό;». «Ό,τι κάνατε σε έναν από 
αυτούς τους ανθρώπους, σε ελάχιστους, είναι σαν να το 
κάνατε σε εμένα τον βίο».
Ο Χριστός δέχεται να κατεβεί στη γη για τον άνθρωπο, 
γίνεται ένα κουρέλι, χειρότερος και από αυτόν που προ
σφεύγει, το ζητιάνο, το διωγμένο. Έτσι, λοιπόν, αυτός 
που γνωρίζει τον Ιησού, βλέπει πραγματικά ποιος είναι. 
Ζητάει και γυρίζει στο σπίτι του πατέρα του και ακούει 
εκεί ότι πρέπει αυτά που έχει, ό,τι μπορεί, να σταθεί πλάι 
στους άλλους ανθρώπους.
Αλλά δεν σταματάει εκεί το Ευαγγέλιο. Θα έρθει και η ερ- 
χομένη Κυριακή, που θα πει στον καθένα από εμάς, ό,τι κι 
αν κατάφερες από αυτά, γνώρισες τον Χριστό, είδες ποιος 
είσαι, γύρισες πίσω στο σπίτι, έκανες έργα αγάπης, ε τώ
ρα είναι και κάτι πιο δυσκολότερο, αν αφείτε, αν συγχω
ρήσετε. Αν δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας πόνεσαν, 
αν δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας λύπησαν, τους αν
θρώπους που σας συκοφάντησαν, αν μπορέσετε και συγ
χωρήσετε κι αυτούς, τότε έχετε κάνει μιαν διαδρομή παι
δαγωγική εν Χριστώ. Όπως θέλετε να σας φέρονται οι 
άνθρωποι, έτσι κι εσείς πρέπει να φέρεστε σε αυτούς.
Για να φύγουμε μετά να πάμε στην Ακολουθία του Εσπε
ρινού της Κυριακής, που θα απευθυνθεί σε όλους ο Ύμνος 
και ο Ψαλμός της Εκκλησίας «το στάδιο των αρετών ηνέ- 
ωκται». Το Γυμναστήριον είναι μπροστά σας. Όσοι από 
εσάς γνωρίσατε τον Ιησούν, όσοι είδατε τον εαυτόν σας 
ποιοι είστε, όσοι γυρίσατε στον πατέρα, όσοι κάνατε καλά 
έργα, όσοι μπορέσατε, συγχωρέσατε αυτούς που σας έβλα
ψαν, ορίστε το Γυμναστήριο, μπείτε μέσα για να τρέξετε, 
να παλέψετε, να κερδίσετε τον Αγώνα. Και όπλο σας δεν 
θα είναι τα όπλα τα πολεμικά, αλλά θα είναι τα όπλα τα 
πνευματικά. Προσευχή, ελεημοσύνη, η συγχώρεσις και 

όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνο- 
νται στις επιμέρους διδασκαλίες του 
Χριστού μας.
Για να φτάσουμε έτσι στη Μεγάλη 
Εβδομάδα για να δούμε ποια εικό
να έχουμε για το Χριστό μας. Όσοι 
βλέπουν την υποδοχή του Χριστού 
μας στα Ιεροσόλυμα, αυτόν τον εν
θουσιασμό, τις χιλιάδες των ανθρώ
πων του Ωσαννά να στρώνουν κάτω 
τα ρούχα τους και τα Βάϊα των Φοι-
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νίκων υποδέχονταν τον Κύριόν μας 
τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά σε λίγες μό
ρες είναι το ίδιο πλήθος, οι ίδιοι άνθρω
ποι, οι οποίο θα φωνάξουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». 
Τι άλλαξε; Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο είδαν τον Ιησούν, 
τον φαντάστηκαν και ένιωσαν προδομένοι. Ποια ήταν η φα
ντασία; Τον είδαν να θεραπεύει τους αρρώστους, περίμε- 
ναν τον Μεσσία. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος Μεσαίας αν δεν 
ήταν αυτός που θεράπευε τους ανθρώπους; Είδαν να ανιστά 
τον Αάζαρο. Ποιος θα ήταν καλύτερος Μεσαίας αν δεν ήταν 
αυτός; Και ύστερα είδαν να ταΐζει τους ανθρώπους κατά χι
λιάδες άταν πεινούσαν, όταν ήταν στην έρημο. Αυτόν τον 
περίμεναν, τον Ιησούν Χριστόν. Έναν τέτοιον Μεσσία ήθε
λαν. Και όταν έβλεπαν ότι διαψεύδοντο, άρχισαν να αλλά
ζουν διαθέσεις και να το θεωρούν ότι τους ενέπαιξε. Αξίζει 
εδώ να δούμε την εξομολόγηση του Κυρίου μας, διότι και οι 
ίδιοι οι μαθητές που ήταν μαζί, φαίνεται ότι δεν τον έχουν 
καταλάβει ακόμα.
Ενώ ανεβαίνει προς τα Ιεροσόλυμα, δύο μαθητές, έβαλαν 
μάλιστα και τη μάνα τους για μέσο, έρχονται και του λένε 
«Κύριε τώρα που πηγαίνεις στη δόξα σου, τώρα που θα γί
νεις ο βασιλιάς, κάνε τα πράγματα εσύ, βοήθησε μας ώστε οι 
δύο από μας να κάτσει ο ένας δεξιά σου και ο άλλος αριστερά 
σου. Το ίδιο ζήτησε και η μητέρα και αυτός, ο Κύριος, επή
ρε παράμερα τους δυο να μην ακούσουν οι άλλοι και τους 
είπε «Ουχ ούτως έσται εν υμίν». Έχετε κάνει πολύ μεγά
λο λάθος. Αυτό το κάνουν οι διοικούντες των εθνών, αυτοί 
που έχουν την εξουσία την κοσμική, που κυβερνούν. Αυτοί 
μπορούν να το κάνουν. «Ουχ ούτως έσται εν υμίν», σε μας 
δεν είναι έτσι. Εδώ ο πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος και 
ο τελευταίος να μην σπρώχνει να πάει πρώτος, αλλά ο στό
χος είναι να διακονήσει τον άνθρωπο. Διότι εγώ ο Υιός του 
Θεού «ουκ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι». Δεν ήρ
θα για να με υπηρετούν οι άνθρωποι, αλλά για να τους υπη
ρετώ. Και στον ύμνο που θα ακούσουμε την ίδια ημέρα ο 
ίδιος θα πει «εάν με αγαπάτε, εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, 
εμέ μιμείσθε. Εκείνος που θέλει να γίνει πρώτος, να προτι
μάει να είναι έσχατος. Και τα πράγματα θα τον δείξουν. Για 
να φτάσουμε μετά στη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως που 
είναι ο στόχος και το κέντρο της ζωής.
Εγώ σας τα παρουσίασα από τη δική μου την πλευρά. Οι άν
θρωποι είναι ελεύθεροι να διαλέξουν. Κι αυτή είναι η ομορ
φιά του Χριστού. Δεν υποχρεώνει κανόναν. Όποιος θέλει 
μπορεί να ‘ρθει. Αλλά ο καταστατικός μου χάρτης είναι αυ
τός. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτά τα όρια.
Αυτό νομίζω κατά την άποψη μου ότι είναι το πρώτο μέ
ρος της ομιλίας. Γιατί είπαμε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μια 
θεωρία. Δεν είναι μια ιδεολογία. Ούτε μπορούμε να χρησι
μοποιήσουμε την Ορθοδοξία για να φτιάξουμε το Ορθόδοξο 
τόξο. Αυτό μπορεί να το κάνουν οι στρατιωτικοί, μπορεί να 
το κάνουν οι αρμόδιοι της Πολιτείας. Είναι δικό τους θέμα. 
Αλλά εμείς όμως δεν έχουμε αυτού του είδους τα κριτήρια. 
Εμείς τα κριτήρια μας είναι να δυναμώσουμε τον άνθρω
πο. Να αντέξει στις δυσκολίες. Να προλάβουμε τις εκρήξεις.

Η Ορθοδοξία δεν είναι 
μια θεωρία. Δεν είναι μια 

ιδεολογία 99 Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί σε αυ
τό το χώρο, την Πατρίδα μας, είναι κά
τι πολύ διαφορετικό από τους άλλους 

χώρους. Η Εκκλησία ήταν και ακόμα θέλουμε να πούμε το 
στηρίζουμε, ένα κομμάτι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυ
τόν τον τόπο. Και πιστεύω ο Θεός να δημιουργήσει να συνε- 
χίσουμε έτσι. Τα δεύτερα, τα καινούργια που έρχονται δεν 
τα πολεμάμε. Είναι φυσικό να έρχονται βέβαια. Αλλά πρέ
πει να έχουμε φως διακρίσεως και να καταλαβαίνουμε τι εί
ναι αυτό που μας ζημιώνει, τι είναι αυτό που μας ωφελεί, τι 
είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αν λοιπόν δεχτούμε την Ορ
θοδοξία ότι είναι μια ιδεολογία, έχει τέλος. Γιατί η ιδεολο
γία είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων και τελειώνει κά
ποια στιγμή. Αν όμως η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι αυτό 
που ζούμε κάθε μέρα, είναι σχέσεις, τότε δεν τελειώνει ποτέ. 
Ακόμα και στο μαρτύριο, ακόμα και στις πιο δύσκολες κρί
σεις εθνικές, μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη όταν ήμουν 
φοιτητής ο απαγχονισμός των παιδιών της Κύπρου, Καραο- 
λής και λοιπά. Και σαν φοιτητής όταν βρέθηκα στην Κύπρο 
εζήτησα να μάθω, με είχε συγκινήσει του Καραολή το παρά
δειγμα και του Ευαγόρα Παληκαρίδη. Και μου είπαν αυτοί 
εξομολογούνταν στον παπά-Σταύρο , αυτός θα σας πει πε
ρισσότερα. Και τον επλησίασα και τον είδα. Ένας απλός πα
πάς, αλλά ήρωας στην ψυχή.
Μου λέει: τον αγώνα τον ξεκινήσαμε από πολύ καιρό. Αλ
λά είδα τα παιδιά που δεν πίστευαν στον Χριστό, που δεν 
πίστευαν στην Ελλάδα, αλλά έτσι από αυθορμητισμό, από 
ενθουσιασμό έρχονταν κοντά μου, κατάλαβα ότι δεν μπο
ρούσα να τους εμπιστευτώ τέτοια πράγματα. Κι άρχισαν 
πρώτα από όλα την κατήχηση. Τα βοήθησα τα παιδιά να γί
νουν Χριστιανόπουλα. Κι όταν έτσι ζούσαν είπα: μπορώ να 
τους εμπιστευτώ αυτά που έχω στην καρδιά μου. Κι έγιναν 
οι απαγχονισμοί κι όταν κάποιος πάει σήμερα στα φυλακι
σμένα μνήματα των παιδιών αυτών στην Κύπρο ή όποιοι 
διαβάσουν τα κείμενά τους θα ανατριχιάσουν, διότι τα κεί
μενα αυτά αποπνέουν όλο και περισσότερο Χριστό και είναι 
κρίμα αυτές τις αλήθειες, να μην τις εγκολπωθούμε και να 
τις κρατήσουμε. Είμαστε σε μια κρίση. Δεν πρέπει να μας 
πιάσει πανικός, απλώς πρέπει να οχυρωθούμε, να γιγαντώ
σουμε τις ψυχές μας, να είμαστε ενωμένοι και ο ένας να βο
ηθάει τον άλλον σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτές τις 
ευχές ήθελα να σας δώσω και να σας παρακαλέσω να με συγ- 
χωρέσετε για τον κόπο στον οποίο σας υπέβαλλα. Κι αν δο
θεί η ευκαιρία του χρόνου με εσάς ή με κάποιους άλλους να 
ξαναβρεθούμε, τότε θα πούμε: αν έχουμε τέτοιους Ορθόδο
ξους Χριστιανούς μπορούμε να βοηθήσουμε σαν Ελληνική 
Ορθοδοξία την Ορθοδοξία που κινδυνεύει στη Συρία σήμε
ρα, την Ορθοδοξία που δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο στην 
Κωνσταντινούπολη, θα συνεργαστούμε με την Ορθοδοξία 
που είναι μακριά, που είναι κοντά. Αλλά δεν έχουμε αυτές 
τις αρετές αγαπητοί μου αδερφοί, μπορεί για λίγο να έχουμε 
μιαν ατμόσφαιρα θριάμβου, αλλά σε λίγο θα έχουν πάλι δι
αλυθεί τα πάντα.
Ευχαριστώ πολύ. ]
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ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Τ
ον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Νικόλαο Πα
τέρα, βράβευσαν ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης & Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας 

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε 
την 05.04.2013 το μεσημέρι, στην αίθου
σα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

& Προστασίας του Πολίτη, βραβεύτηκε 
ο κ. Νικόλαος Πατέρας, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος « Νικόλαος Δ. Πατέρας», για 
την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά 
του Ιδρύματος στην Ελληνική Αστυνο
μία.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδι- 
ας, στην ομιλία του, εξέφρασε τις ευχα
ριστίες και τα θερμά συγχαρητήρια προς 
τον κ. Ν. Πατέρα, για την ουσιαστική 
προσφορά του Ιδρύματος, τονίζοντας:

«Η Ελληνική Αστυνομία κι εγώ προσωπικά σας είμαστε ευ- 
γνώμονες. Σας είμαστε ευγνώμονες διότι σε μία εξαιρετικά δύ
σκολη συγκυρία και για το Σώμα και για το Υπουργείο, αλλά - 
κυρίως και πάνω απ’ όλα - για την κοινωνία και την Πατρίδα, 
έχετε αντιληφθεί και έχετε αξιολογήσει τις τεράστιες υπηρεσίες 
που παρέχουν οι γυναίκες και οι άντρες της Ελληνικής Αστυνο
μίας στον 'Ελληνα πολίτη...

... Θέλω να σας πω ότι πμάτε τη μεγάλη παράδοση των Ελλή
νων δωρητών και ότι πάντοτε, ιστορικά από το 1821 μέχρι σή
μερα, οι 'Ελληνες υπήρξαν πλουσιότεροι της Ελλάδος. Και αν 
υπάρχουμε ως τόπος, αν υπάρχουμε ως κράτος, αυτό οφείλε
ται στη δυνατότητά μας, μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά να 
υπερβαίνουμε τις δυσκολίες των καιρών και 
της στιγμής ».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννό- 
πουλος, αφού χαιρέτισε και ευχαρίστησε 
τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, μεταξύ άλ
λων, ανέφερε:

«Η γενναιόδωρη αυτή προσφορά σας στην 
Ελληνική Αστυνομία δεν εξαντλείται μόνο 
σε υλικά μέσα, που σε αυτή τη δύσκολη περί
οδο έχουμε ανάγκη για την αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής μας υποδομής και για την 
αντιμετώπιση των καθημερινών λειτουργι
κών αναγκών...... Και βεβαίως, πρέπει να
γνωρίζετε ότι η προσφορά σας αυτή δεν έχει 
αντίκρισμα μόνο στην Ελληνική Αστυνομία, 
αλλά ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Εί
ναι πράξη προσφοράς προς την κοιντονία, 
προς τους 'Ελληνες πολίτες, στην ευρύτερη 
κλίμακα. Η  λιτή αυτή εκδήλωση εδώ, όπου

παριστάμεθα όλοι και έχουμε και την τιμή να είστε κι εσείς μα
ζί μας, δεν είναι προς ανταμοιβή ή ανταπόδοση του έργου και 
της προσφοράς σας, προς την Ελληνική Αστυνομία. Είναι ένας 
τρόπος εκδήλωσης ευχαριστιών και ευγνωμοσύνης, για αυτό το 
οποίο διαχρονικά προσφέρετε στην Αστυνομία...».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Νικόλαος Πατέρας, αφού ευ
χαρίστησε από την πλευρά του, για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης, ανέφερε:

«Είσαστε όλοι ήρωες για αυτά που προσφέρετε.....Το Ίδρυ
μα αναγκάστηκε να προσπαθήσει να συνεισφέρει σε πράγματα, 
τα οποία δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα χρειαζόταν η Αστυνο
μία.... Αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω εκ μέ
ρους του Ιδρύματος, της οικογένειάς μου, είναι ότι είμαστε πά

ντοτε προσηλωμένοι στο να βοηθάμε και την 
Αστυνομία φυσικά, που παίρνει το 50% των 
χρημάτων του Ιδρύματος κάθε χρόνο, αλλά 
και άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανά
γκη...».

Την εκδήλωση βράβευσης τίμησαν με 
την παρουσία τους, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρεου- 
λάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο 
Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος 
Αδαμάντιος Σταματάκης, ο Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, 
Αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος και ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Σπυρίδων Παπασπύρου. Επίσης, στην 
τελετή παραβρέθηκαν ανώτατοι και ανώ
τεροι Αξιωματικοί και προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. ]
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■ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-

BERGMANN KORD
■ΚΛΙΝΙΚΗ Μ ΑΛΛΙΩ Ν

Μεταμόσχευση Μαλλιών με τις τεχνικές FUT & FUE 

Θεραπεία PRP με Αυξητικούς Παράγοντες 

Θεραπείες Τριχόπτωσης
Τριχοτεχνική Παθήσεων & Προσθετική Μαλλιών 

Εξειδικευμένα Προϊόντα Μαλλιών

Δωρεάν Διάγνωση 8ι Τριχολογικός Έλεγχος

Γ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  ~  —  ι

ι *Ειδικές Τιμές 1
1 για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας 1

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  -I

800 11 00 111
Γραμμή χωρίς χρέωση από σταθερό για όλη τηυ Ελλάδα
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• Λ. Κηφισίας 348, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6828888
• Λ. Συγγρού 203, Ν. Σμύρνη, τηλ.: 210 9311111
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ 2012
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ο
 σύγχρονος ρόλος της Αστυνομίας στην 
άσκηση μιας εθνικής αντεγκληματικής 
πολιτικής είναι αναμφίβολα σημαντι
κός. Οι σύγχρονες προκλήσεις τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλ
λον ασφάλειας οδηγούν στην κοινωνική 
απαίτηση και προσδοκία για αποτελεσματική αστυνόμευ

ση, τόσο στους τομείς της πρόληψης όσο και στους τομείς 
της εξιχνίασης των διαπραττόμενων εγκλημάτων. Στον 
άξονα αυτό εκπονήθηκε ένα κεντρικό πρόγραμμα αντε- 
γκληματικής δράσης ως κεντρικό σημείο αναφοράς για 
όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες.
Στο πρόγραμμα αυτό καθορίζονται οι πανελλαδικές προ
τεραιότητες και οι στόχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και μεθο
δεύεται η εξειδίκευση των δράσεων αστυνόμευσης σε πε
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Επισημαίνεται δε ότι όλο το σχέδιο δράσης δεν περιορίζεται 
μόνο στις δράσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αλλά σε παράλληλες και συντονισμένες δράσεις 
πολλών φορέων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι έχουν 
συγκεκριμένους ρόλους στην πρόληψη του εγκλήματος 
και στη διαχείριση των εγκληματικών φαινομένων.
Οι προτεραιότητες που τίθενται στο πρόγραμμα αντε- 
γκληματικής πολιτικής έχουν ως σημείο αναφοράς τον 
κεντρικό στρατηγικό στόχο που είναι «Σύγχρονη, απο
τελεσματική Αστυνομία, κοντά στον πολίτη». Ο στόχος 
αυτός χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες με βάση τους 
οποίους καθορίζονται οι προτεραιότητες και ο χαρακτή
ρας των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας: 
►Εσωτερικό περιβάλλον ασφαλείας 
Ανάπτυξη επιχειρησιακών δράσεων με στόχο τη βελτίω
ση του περιβάλλοντος ασφάλειας και την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
►Συμμετοχικότητα στην άσκηση της αντεγκληματικής 
πολιτικής
Καθιέρωση δικτύων συνεργασίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας με συναρμόδιες αρχές και κοινωνικούς φορείς οι 
οποίοι με παράλληλες και συντονισμένες δράσεις μπορούν 
να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στα προβλή
ματα της εγκληματικότητας και στους παράγο
ντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.
► Εκσυγχρονισμός Ελληνικής Αστυνομίας 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη, πιο 
αποτελεσματική Αστυνομία, φιλική προς τον 
πολίτη, με αξιοκρατία στις δομές της, με επαγ
γελματισμό, διαφάνεια, νομιμότητα και κοινω
νική συναίνεση στις δράσεις της οι οποίες θα έρ
χονται σε απόλυτη συνάφεια με το σεβασμό των 
ατομικών δικαιωμάτων.

1.1. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολουθούν 
και καταγράφουν τα ειδικότερα προβλήματα αστυνομι
κού ενδιαφέροντος και τους χώρους όπου παρουσιάζονται 
αυτά και στη συνέχεια μελετά τόσο τα αίτια γέννησης 
αυτών, όσο και τις δράσεις που εκδηλώθηκαν και πρέπει 
να εκδηλωθούν. Με βάση λοιπόν την εκ νέου επισήμανση 
εγκληματογόνων περιοχών, επαναχαρτογραφήθηκαν οι 
περιοχές όπου εμφανίζονται προβλήματα αστυνομικού εν
διαφέροντος και εφαρμόστηκε, ένα βασικό δίκτυο περιπο
λιών με συγκεκριμένο αριθμό πεζών και εποχούμενων πε
ριπολιών, οι οποίες κινούνται βάσει προγράμματος, ώστε 
να καλύπτουν όλες τις περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε 
περιοχές όπου αναφύονται προβλήματα αστυνομικής φύ- 
σεως, με κύρια δράση την διενέργεια συστηματικών και 
στοχευμένων ελέγχων σε ύποπτα άτομα και οχήματα και 
με απώτερο στόχο πάντοτε την πρόληψη - καταστολή της 
εγκληματικότητας, την αποτροπή έκνομων ενεργειών 
και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

1. Εμφανής αστυνόμευση.
Το 2012 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εμφανή αστυνό
μευση και αυτό επιτεύχθηκε με τις πεζές και εποχούμενες 
περιπολίες, τη δίκυκλη αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ.), τα Συ
νεργεία Αστυνομικών Ελέγχων, τους Αστυνομικούς της 
Γειτονιάς, καθώς επίσης και με τις περιπολίες με Αστυ
νομικούς σκύλους περιπολίας (στην Αττική και Θεσσα
λονίκη).

α. Πεζές περιπολίες. 
Επανακαθορίστηκε ο αριθμός 
των πεζών περιπολιών, που 
πραγματοποιούνται στις Γ.Α.Δ. 
Αττικής και Θεσσαλονίκης κα
θώς και στις έδρες των Αστυνο
μικών Δ/νσεων και η εφαρμογή 
του θεσμού αυτού, επεκτάθηκε 
και σε άλλες πόλεις της περιφέ
ρειας που παρουσιάζουν σημα
ντική κοινωνική, οικονομική
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και τουριστική κίνηση.
Πανελλαδικά κατά το ε'τος 2012, πραγματοποιήθηκαν 
(28.505) πεζές περιπολίες, οι οποίες υπολείπονται του αντί
στοιχου αριθμού του έτους 2011. Τούτο οφείλεται, κατά 
κύριο λόγο στην καθιέρωση της δράσης της δίκυκλης αστυ
νόμευσης (ΔΙ. ΑΣ.), αλλά και στις αυξημένες υπηρεσιακές 
υποχρεώσεις των περιφερειακών Υπηρεσιών μας.
Κατά το έτος 2012, από τις πραγματοποιηθείσες ως άνω πε
ζές περιπολίες, ελέγχθηκαν (63.137) άτομα, προσήχθησαν 
(6.470), συνελήφθησαν (2.465) και βεβαιώθηκαν (10.592) 
παραβάσεις εκ των οποίων οι (5.642) ήταν παραβάσεις του 
Κ.Ο.Κ.
β. Εποχούμενες περιπολίες.
Υπήρξε σχεδιασμένη ανάπτυξη εποχούμενων περιπολιών 

και πραγματοποίησή τους σε 24ωρη βάση με επιδίωξη:
► Την άμεση και ταχεία πα
ρέμβαση ώστε να μειωθεί ο 
χρόνος ανταπόκρισης στα 
αιτήματα των πολιτών.
► Την κάλυψη και των πλέ
ον απομακρυσμένων περιο
χών της υπαίθρου.
► Τη βελτίωση των παρεχο- 
μένων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.
Για την ενίσχυση της δρά

σης αυτής διατίθεται και προσωπικά από τα επιτελεία των 
περιφερειακών Υπηρεσιών, όταν αυτό είναι δυνατόν, όπως 
τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες κ.λ.π. Πανελλαδικά κατά το 
έτος 2012, πραγματοποιήθηκαν (491.266) εποχούμενες περι
πολίες, από τις οποίες ελέγχθηκαν (3.842.712) άτομα, προσή
χθησαν (189.957), συνελήφθησαν (47.074) και βεβαιώθηκαν 
(480.874) παραβάσεις, εκ των οποίων οι (414.259) ήταν πα
ραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
γ. Δίκυκλη Αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ.)
Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης εμφανούς αστυνόμευσης 
περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ομάδων δίκυκλης αστυνό
μευσης, η οποία ως δράση εξασφαλίζει ταχύτητα ανταπόκρι
σης και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση σοβαρών

περιστατικών και συγχρό
νως ενισχύει την εμφανή 
αστυνομική παρουσία, 
καλύπτοντας με τη συ
νεχή κίνηση περισσότε
ρους τομείς - γειτονιές, 
λειτουργώντας έτσι προ
ληπτικά - κατασταλτικά 
στην εγκληματικότητα.
Η εμφανής αυτή αστυνό
μευση σε κάθε γειτονιά, 
αποσκοπεί και στην ενί
σχυση του αισθήματος 

ασφάλειας των πολιτών, δεδομένου ότι επαυξάνεται η πα
ρουσία της Αστυνομίας με αξιόμαχες δυνάμεις.
Στη εφαρμογή της δράσης εμπλέκονται (3.906) αστυνομικοί 
σε όλη τη Χώρα, και συγκεκριμένα (2.342) αστυνομικοί στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, (444) στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και (1.120) σε λοιπές

Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας.
Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της εν λόγω 

δράσης είναι θετικά και έχουν τύχη ευμενών σχολίων 
τόσο από τους πολίτες και τα Μ.Μ.Ε. όσο και από τους 
λοιπούς τοπικούς και κοινωνικούς Φορείς.
Στον κατωτέρω Πίνακα εμφανίζεται η συνολική δρα

στηριότητα των Ομάδων ΔΙΑΣ, ανά την Επικράτεια 
για τα έτη 2011 και 2012, καθώς και η ποσοστιαία δι
αφορά αυτών:
Από την εκτίμηση των ως άνω στοιχείων προκύ
πτει σημαντική αύξηση σε όλους σχεδόν τους επιμέρους 
τομείς. Ενδεικτικά, κατά το έτος 2012, από τις ομάδες 
ΔΙ. ΑΣ. συνελήφθησαν για διάφορες αιτίες, συνολικά 
(22.675) άτομα έναντι (16.424) ατόμων το 2011, ήτοι 
αύξηση σε ποσοστό (22,56%). (ΔΕΙΚΤΗΣ 1)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΟΝ 

ΔΙΚΥΚΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ΔΙ.ΑΣ.)

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΩΝ 2011-2012

ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ

ΔΙΑΦ0ΡΑ(%)

Αριθμός ελεγχθέντων οχημάτων 637.010 920.761 30,81%

Αριθμός ελεγχθέντων ατόμων 834.514 1.340.768 33,28%

Αριθμός προσαχθέντων ατόμων 60.687 121.196 49,92%

Αριθμός συλληφθέντων για ληστείες 344 453 24,06%

Αριθμός συλληφθέντων για ναρκωτικά 1.986 2.579 22,93%

Αριθμός συλληφθέντων για κλοπές 2.780 3.656 23,96%

Αριθμός συλληφθέντων για αρπαγές τσαντών 5 59 91,52%

Αριθμός συλληφθέντων για παράβαση του νό

μου περί αλλοδαπών

3.903 6.968 43,98%

Αριθμός συλληφθέντων για παράβαση του νό

μου περί όπλων

804 1.073 25,06%

Αριθμός συλληφθέντων φυγόποινων ατόμων 5.116 5.447 6,07%

Λοιπές συλλήψεις 1.486 2.440 39,09%

δ. Αστυνομικός της Γειτονιάς (Α.τ.Γ.)
Κατά το παρελθόν έτος επαναδραστηριοποιήθηκε και 
ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς. Η εφαρμογή 
του θεσμού επιλέχθηκε σε περιοχές, με βάση την χαρ
τογράφηση της εγκληματικότητας και την αξιολόγηση

των ειδικών προβλημάτων τους.
Στην δράση αυτή εμπλέκονται διακόσιοι είκοσι δύο 
(222) αστυνομικοί οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε σα
ράντα έξι (46) Αστυνομικά Τμήματα σε όλη τη Χώρα, 
και συγκεκριμένα, εκατό δέκα οκτώ (118) αστυνομικοί 
σε δέκα εννέα (19) Αστυνομικά Τμήματα της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, είκοσι οκτώ (28)
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αστυνομικοί σε έξι (6) Αστυνομικά Τμήματα της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και εβδομήντα 
έξι (76) αστυνομικοί σε είκοσι ένα (21) Αστυνομικά Τμή
ματα των λοιπών Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Περιφέρειας Χώρας, πλην αυτών της Δυτικής Μακεδονί
ας και Βορείου Αιγαίου ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε 
(5) Αστυνομικά Τμήματα της περιφέρειας με (16) Αστυ
νομικούς (Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς, Γιαννιτσών, 
Σερρών και Χανίων).
Συνολικά κατά το έτος 2012, οι Αστυνομικοί της Γειτονι
άς πραγματοποίησαν στους προβλεπόμενους τομείς δρα- 
στηριότητάς τους 68.506 παρεμβάσεις έναντι 84.829 πα
ρεμβάσεων κατά το έτος 2011, ήτοι με αρνητική απόκλιση 
σε ποσοστό (-23,82%). Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί 
και με σχετική διαταγή του Αρχηγείου δόθηκαν οδηγίες 
στις περιφερειακές Υπηρεσίες, αναφορικά με την ορθή 
υλοποίηση - λειτουργία του θεσμού και τη διάθεση των 
Αστυνομικών της Γειτονιάς αποκλειστικά και μόνο στα 
καθήκοντά τους. (ΔΕΙΚΤΗΣ 2)
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, πλέον των άλλων καθηκό

ντων του Αστυνομικού της γειτονιάς, στη συνεργασία με 
Μ.Κ.Ο. και συλλόγους καθώς επίσης και με σχολικές κοι
νότητες, μετανάστες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Η αναβαθμισμένη λειτουργία του Αστυνομικού της γει
τονιάς, εντάσσεται στο πλαίσιο της «Κοινοτικής Αστυνό
μευσης (community policing)» και εναρμονίζεται πλήρως 
στον κεντρικό στρατηγικό στόχο της Αντεγκληματικής 
Πολιτικής «σύγχρονη, αποτελεσματική αστυνομία κοντά 
στον πολίτη».
Ο θεσμός έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, έχει ιδιαίτε
ρη απήχηση στο κοινωνικό σύνολο και τυγχάνει ευμενών 
σχολίων τόσο από τους πολίτες και τους λοιπούς τοπικούς 
και κοινωνικούς φορείς όσο και τα Μ.Μ.Ε. 
ε. Αστυνομικοί Σκύλοι ΙΙεριπολίας.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου της εμφανούς 
(ένστολης) αστυνόμευσης και του εκσυγχρονισμού και 
βελτίωσης των μεθόδων, τρόπων και μέσων υπήρξε συμ
μετοχή τριάντα (30) αστυνομικών σκύλων στις διενερ- 
γούμενες πεζές περιπολίες (24 στην Αττική και 6 στη 
Θεσσαλονίκη).
Με τη χρήση αστυνομικών σκύλων στις πεζές περιπολί
ες επιδιώκεται η παγίωση ενός 
προληπτικού -  αποτρεπτικού 
κλίματος εμφάνισης των όποιων 
μορφών εγκληματικότητας.
Επίσης με τη χρήση τους ενισχύ- 
ονται τα εφαρμοζόμενα μέτρα της 
φύλαξης χερσαίων συνόρων της 
Χώρας, για την αποτροπή παρά
νομης εισόδου μεταναστών, ιδιαί
τερα στις περιοχές της Α.Δ. Αλε
ξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενί
σχυση του ηθικού και του επιπέ
δου προστασίας των αστυνομικών

Μετά την ισχύ του Ν. 
3731/2008 άρθρο 1 παρ. 14 

στους περισσότερους Δήμους 
της Χώρας, οι αρμοδιότητες 

για την τήρηση των διατάξεων 
για την ηχορρύπανση  
μεταβιβάστηκαν στη
Δημοτική Αστυνομία

υπαλλήλων που εκτελούν πεζές περιπολίες καθώς και η 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η 
προστασία αυτών.
στ. Συνεργεία Αστυνομικών Ελέγχων.
Τα Συνεργεία Αστυνομικών Ελέγχων συγκροτούνται 

στις Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς Km σε όλες 
τις Αστυνομικές Δ/νσεις της Χώρας, με σκοπό τη συνδυα
σμένη Km συντονισμένη δράση για την πρόληψη Km κα
ταστολή της εγκληματικότητας.
Διακρίνονται σε:
(α) Γενικά Συνεργεία (Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας). 
(β).Ειδικά Συνεργεία (Ελέγχου Αλλοδαπών, Λαθρομε
τανάστευσης, Ναρκωτικών). Η δραστηριότητα των προ- 
αναφερομένων συνεργείων κατά τα έτη 2011 & 2012, 
εμφανίζεται σε συγκριτικό Πίνακα, από την αξιολόγηση 
των οποίων προκύπτει αύξηση της δραστηριότητας για το 
έτος 2012, σε σύγκριση με το 2011, σε όλους σχεδόν τους 
επιμέρους δείκτες. (ΔΕΙΚΤΗΣ 3)

2. Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης.
Η δράση για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης από 
τη μουσική κέντρων διασκέδασης Km των λοιπών κατα
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Km κατά το έτος 
2012, εφαρμόστηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά σ’ 
ολόκληρη τη Χώρα.
Ειδικότερα για το έτος 2012, στόχος ήταν ο αριθμός των 
ελέγχων ηχορύπανσης να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με 
το έτος 2011, ενώ οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυ
ντές μπορούσαν κατά την κρίση τους να θέσουν Km ποσο
τικό στόχο, στις περιπτώσεις που απαιτείτο, ανάλογα με 
την ένταση του προβλήματος κάθε περιοχής, ιδίως κατά 

τη θερινή περίοδο.
Επισημαίνεται ότι μετά την ισχύ 
του Ν. 3731/2008 άρθρο 1 παρ. 14 
στους περισσότερους Δήμους της 
Χώρας, οι αρμοδιότητες για την 
τήρηση των διατάξεων για την 
ηχορρύπανση μεταβιβάστηκαν 
στη Δημοτική Αστυνομία. 
Πανελλαδικά το έτος 2012 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
(64.279) ηχομετρήσεις, έναντι 
(63.943) του έτους 2011 [ποσοστό 
αύξησης (0,52%)] Km βεβαιώθη
καν (2.623) παραβάσεις ηχορύ-
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πανσης, έναντι (4.214) του έτους 2011 
[ποσοστό μείωσης (-60,65%)].
Παράλληλα βεβαιώθηκαν και 15.208 
συναφείς παραβάσεις (στέρηση αδεί- 
ας μουσικής, τροποποίηση των όρων 
αδείας μουσικής, διατάραξη της κοι
νής ησυχίας κ.λ.π.), έναντι 19.682 
του 2011, ήτοι ποσοστό μείωσης (- 
29,41%).(ΔΕΙΚΤΗΣ 4)

3. Υπαίθριο εμπόριο-ανχιμετώπιση 
παραεμπορίου.
Υπήρξε συντονισμένη δράση για την 
αντιμετώπιση της μικροεγκληματι- 
κότητας και ειδικότερα του υπαίθριου 
εμπορίου. Κατά το έτος 2012 διενεργή- 
θηκαν (20.005) έλεγχοι, έναντι (22.275) το 2011 ήτοι μείωση, 
σε ποσοστό (-11,34%), ενώ βεβαιώθηκαν (706) παραβάσεις 
έναντι (802) το 2011, μείωση σε ποσοστό (-13,59%). Κατά το 
έτος 2011 η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε (713) περι
πτώσεις Μικτών Κλιμακίων Ελέγχων, έναντι (986) κατά το 
έτος 2011.
Μετά την ίδρυση και λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου 
Αντιμετώπισης Παραεμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η 
Ελληνική Αστυνομία συμβάλλει στην καταπολέμηση του 
παραεμπορίου και διαθέτει στο ως άνω Κέντρο έναν Αξιωμα
τικό του Αρχηγείου. Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας έχουν επικουρικό ρόλο στην εφαρμογή 
των ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με την καταπολέμηση 
του παράνομου υπαίθριου εμπορίου.

4. Μέτρα για την προστασία ανηλίκων από την 
κατανάλωση αλκοόλ
Υπήρξαν εξειδικευμένες δράσεις για την προστασία των 
ανηλίκων από τα ναρκωτικά, τη συμμετοχή σε εγκληματι
κές ομάδες και από το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους και 
ειδικότερα:
► έλεγχοι πλησίον σχολείων, φροντιστηρίων, αθλητικών 
χώρων κ.λ.π.
► συνεργασία με συναρμόδιους φορείς προστασίας ανηλί
κων
► ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού (αρω
γή θυμάτων-μεταχείριση ανήλικων δραστών)
Κατά το έτος 2012 διενεργήθηκαν από τις περιφερειακές 
Υπηρεσίες (160.040) έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ, 
καφετέριες κ.λ.π. συναφή καταστήματα έναντι (153.447) 
το 2011, ήτοι αύξηση σε ποσοστό (4,11%) και βεβαιώθηκαν 
(464) παραβάσεις έναντι (677), ήτοι μείωση σε ποσοστό (- 
45,90%).

5. Εφαρμογή Τουριστικής Νομοθεσίας.
Κατά το έτος 2012 εκδόθηκε σχετική διαταγή προς τις πε
ριφερειακές Υπηρεσίες και δόθηκαν ειδικότερες εντολές για 
την παροχή ποιοτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών

προς τους τουρίστες (ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς), καθώς και για τη 
διενέργεια ουσιαστικών και εκτε
ταμένων ελέγχων, σε συνεργασία 
με τον Ε.Ο.Τ., με έμφαση σε θέμα
τα που απασχολούν τις τουριστι
κές περιοχές, όπως είναι τα ξενοδο
χειακά καταλύματα, χιονοδρομικά 
κέντρα, τουριστικά γραφεία και 
λεωφορεία, τουριστικά καταστή
ματα, αρχαιολογικοί χώροι, ξενα
γοί, ελεύθερη κατασκήνωση, επι
χειρήσεις εκμίσθωσης δικύκλων 
και αυτοκινήτων, άγρα πελατών 
κ.λ.π. και γενικότερα την αυστηρή 
εφαρμογή της ισχύουσας τουριστι

κής νομοθεσίας σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.
► Ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες των αερολιμένων και των 
τουριστικών περιοχών της Χώρας με επιπλέον αστυνο
μικό προσωπικό (Μάιος -  Οκτώβριος).
► Ενισχύθηκαν με προσωπικό οι Υπηρεσίες Τουριστι
κής Αστυνομίας και τέθηκαν σε λειτουργία οι Θερινοί 
Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας.
► Εξετάστηκαν καταγγελίες ημεδαπών και αλλοδαπών 
τουριστών ή τουριστικών φορέων και ενημερώθηκαν 
αρμοδίως οι ενδιαφερόμενοι.
► Πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων και βε
βαιώθηκαν παραβάσεις, είτε αμιγώς από τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε σε συνεργασία με τους 
επιθεωρητές του Ε.Ο.Τ.
Ειδικότερα κατά το έτος 2012, πραγματοποιήθηκαν 
(142.767) έλεγχοι τουριστικού ενδιαφέροντος , έναντι 
(147.262) το 2011, ήτοι μείωση σε ποσοστό (-3,14%) και 
βεβαιώθηκαν (22.810) παραβάσεις έναντι (24.059), ήτοι 
μείωση σε ποσοστό (-5,47%), ενώ παράλληλα και για δι
άφορες αιτίες συνελήφθησαν (511) έναντι (189) το 2011 
ήτοι αύξηση σε ποσοστό (63,01%).
Η αστυνομική παρουσία σε τουριστικές περιοχές της 
χώρας, με συνεχείς, αδιάλειπτους και ουσιαστικούς 
ελέγχους κρίνεται ως ικανοποιητική.

6. Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου.
Το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου 

(N.F.I.P.), ανταποκρινόμενο ουσιαστικά στον κεντρι
κό -  συντονιστικό του ρόλο κατά το περασμένο έτος 
διαχειρίστηκε επιτυχώς, με τα αντίστοιχα Γραφεία των 
άλλων Χωρών, την απαιτούμενη ροή ανταλλαγής πλη
ροφοριών και επισημάνσεων, αξιολογώντας παράλληλα 
τα χορηγούμενα κάθε φορά στοιχεία, όσον αφορά στην 
πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας 
κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων ευρωπα
ϊκού και μη χαρακτήρα.
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τόσο την ασφα

λή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών όσο και την,

Οι Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας 

έχουν επικουρικό ρόλο 
στην εφαρμογή των 

ισχυουσών διατάξεων 
αναφορικά με την 

καταπολέμηση του
παράνομου υπαίθριου

, ** εμπορίου

[ 25  ] Α/Α



κατά το δυνατά, αποφυγή πρόκλησης κινδύνου κατά προ
σώπων και πραγμάτων.
Η λειτουργία της τροποποιημένης -  συμπληρωμένης 
μηχανογραφικής εφαρμογής αθλητικών εκδηλώσεων, 
σε επίπεδο Αστυνομικών Διευθύνσεων, μέσω της οποίας 
υφίσταται άμεση [on line] ενημέρωση, αξιολόγηση και 
αξιοποίηση των υποβαλλόμενων κάθε φορά στοιχείων 
συμβάλλει καταλυτικά στην όλη προσπάθεια αποτελε
σματικής αντιμετώπισης του φαινομένου της αθλητικής 
βίας.
Αξιωματικοί του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Πο
δοσφαίρου, συμμετείχαν σε συνέδρια, συναντήσεις και 
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο εντός όσο και 
εκτός Ελλάδας, με αντικείμενο την ουσιαστική αντιμετώ
πιση του προαναφερθέντος φαινομένου και την ασφαλή 
διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων ιδιαίτερης σημασίας 
και διεθνούς διάστασης.

7. Πρόληψη της Βίας με αφορμή τις αθλητικές 
συναντηθείς.
Για την πρόληψη της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώ
σεις υπάρχει συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς 
και εκδίδονται σε στρατηγικό επίπεδο σχετικές κατευθύν
σεις και οδηγίες ως προς την υλοποίηση των ακόλουθων 
δράσεων:
►Εκπόνηση ανά εγκατάσταση ειδικών επιχειρησιακών 
σχεδίων αναφορικά με την:
•κάλυψη μέτρων στις διαδρομές πρόσβασης στην εγκα
τάσταση.
•κάλυψη μέτρων για διπλές ζώνες ελέγχου.
•διαδικασία αυτοψίας και «καθαρίσματος» της εγκατά
στασης.
•δράση -  αντίδραση και ανταπόκριση των ειδικών ομά
δων συλλήψεων.
•διαδικασία αξιοποίησης τεχνικών μέσων.
•Προστασία των αθλητικών αποστολών 
•Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης συντονισμού και 
ελέγχου (Ονομαστικοποίήση των επικεφαλής τομέων και 
της τακτικής και επιχειρησιακής Διοίκησης). 
►Εβδομαδιαία επιχειρησιακή αποτίμηση των αθλητικών 
εκδηλώσεων.
►Ανάπτυξη συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και αποσαφήνιση των πεδίων αρμοδιότητας, αντί
στοιχα.
•Λειτουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για τη συλλογή 
και ανάλυση πληροφοριών, ως προς τις αθλητικές εκδη
λώσεις.
•Έκδοση διαταγών -  οδηγιών και παροχή κατευθύνσε
ων, με γνώμονα την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομο
θεσίας, αναφορικά μ ε :
•την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της αθλητικής νο
μοθεσίας, τη λήψη μέτρων αστυνομικής αρμοδιότητας, 
•τη  συγκρότηση επιτροπών επιθεώρησης καταλληλότη-

V

τας αθλητικών εγκαταστάσεων, λειτουργία και αξιοποίη
ση των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών 
εγκαταστάσεων και
•εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων εποπτείας κ,λπ..
►Συγκέντρωση απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά 
με τις αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες αφού συνεκτιμη- 
θούν και αξιολογηθούν υποβάλλονται αρμοδίως προκει- 
μένου να εκδοθεί το εβδομαδιαίο τεύχος εκτίμησης κιν
δύνου.
►Συγκρότηση ομάδας στρατηγικού -  επιχειρησιακού 
χαρακτήρα, η οποία είναι διασυνδεδεμένη με τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και έχει σαν στόχο τον βέλτι
στο συντονισμό αναφορικά με την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των όποιων εκτάκτων καταστάσεων (περι
πτώσεις διακοπής -  αναβολής αθλητικών συναντήσεων, 
πρόκληση σοβαρών επεισοδίων κλπ.) και είναι σε ετοιμό
τητα καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών 
εκδηλώσεων.

8. Π.Α.Μ. -  ΙΙ.Σ.Ε.Α.
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τηρούνται τα 

προβλεπόμενα, από το Ν. 17/1974 περί Π.Σ.ΕΑ., Σχέδια 
Παλλαϊκής Άμυνας τα οποία παρακολουθούνται, επεξερ
γάζονται και ενημερώνονται συνεχώς.
Στο πλαίσιο αυτό και κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατά
ξεων υπήρξε συνεργασία με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και εκδόθηκαν 
διαταγές - οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για 
την εφαρμογή των ανωτέρω σχεδίων τόσο κατά τις περι
πτώσεις διεξαγωγής ασκήσεων όσο και κατά τη συμμετο
χή του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού στις τρέ
χουσες εκπαιδεύσεις συναφών θεμάτων.
Επιπρόσθετα, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες συμμετείχαν στη 
διεξαγωγή των κάτωθι ασκήσεων:
►Ασκήσεις Μείζονος Ατυχήματος οι οποίες έλαβαν χώ
ρα στο Ναύσταθμο Κρήτης (03-4-2012) και από 26/11- 
10/12/2012 στη Ναυτική Βάση Ν. Ευβοϊκού, Αγίας Μαρί
νας και Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
►Διακλαδική άσκηση 1 ΤΑ.ΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 (8- 
12/10/2012).

9. Συμμετοχή Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Πολιτική Προστασία της Χώρας.
Για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας 
υπήρξε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και 
ειδικότερα:
α. Συμμετοχή στον αντιπυρικό αγώνα έτους 2012. 
β. Αντιμετώπιση των όποιων αναφυόμενων προβλη

μάτων, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 
(πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.λπ.). 
γ. Συμμετοχή των αστυνομικών Υπηρεσιών στη διεξαγω
γή των κάτωθι ασκήσεων:
► Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση δασικών
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πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 1 ΠΥΡΣΟΣ 20121 (26- 
4-2012).
►Άσκηση για χην ανχιμεχώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγά
λης έκχασης με χην κωδικη ονομασία 1 ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2012 1 
(29-5-2012).
► Άσκηση με εφαρμογή χης οδηγίας SEVESO με χην κωδι
κή ονομασία 1ΑΤΑΑΝΤΙΣ 20121 (16-10-2012).
► Άσκηση διαρροής με πυρκαγιά σε αγωγό αερίου χαμηλής 
πίεσης με χην κωδική ονομασία « ΚΥΚΑΩΠΑΣ 2012» (12- 
6-2012).

►Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων NATO CMX 2012 (12-16/11-
2012)

►Άσκηση Ασφαλείας .Λιμενικής Εγκαχάσχασης ΛΑΡΚΟ 
Α.Ε. σχη Λάρχηινα Φθιώχιδας (7-12-2012). 
δ. Διαβίβαση σχις περιφερειακές Υπηρεσίες χου Μνημονίου 
Ενεργειών -  Κινηχοποίήσης Κενχρικών και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Ασχυνομίας για χην ανχι- 
μεχώπιση προβλημάχων που δημιουργούνται από δασική 
πυρκαγιά.

10. Μέχρα Τάξης.
Καχά χη διάρκεια χου έχους 2012 πραγμαχοποιήθηκαν 5.654 
διαδηλώσεις και συγκενχρώσεις πολιχών σε όλη χην χώρα 
συνολικά, σχις οποίες διαχέθηκαν συνολικά 171.423 αστυ
νομικοί. Επιπλέον, χην αθλητική περίοδο (2011-2012) πραγ
ματοποιήθηκαν 5.950 αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη χην 
επικράτεια (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρισης 
κ.α.), απασχολήθηκαν συνολικά 133.995 αστυνομικοί και 
συνελήφθησαν για αδικήματα χης αθλητικής βίας συνολικά 
285 άτομα. Αντίστοιχα χην προηγούμενη αθλητική περίοδο 
(2010-2011) σε 3.995 αθλητικές εκδηλώσεις απασχολήθηκαν 
συνολικά 132.015 αστυνομικοί και συνελήφθησαν για αδι
κήματα χης αθλητικής βίας συνολικά 394 άτομα.

Η διάθεση περισσότερων δχτνάμεων σε σχέση με αυτές 
χου 2011 συνισχάχαι στα ακόλουθα:
α. Στην έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, αναφορικά με χην 

υφιστάμενη οικονομική ύφεση, διαμαρτυρίες διαφόρων κοι
νωνικών ομάδων, εθνικές εορτές κ.α. 
β. Σχην αύξηση χων αθλητικών εκδηλώσεων, σε ποσοστά 

χης χάξεως χου +62,35%, σε σχέση με χην προηγούμενη 
αθλητική περίοδο 2010-2011., η οποία οφείλεται στο αρ
νητικό κλίμα που είχε επικρατήσει από χην προηγούμενη

αγωνιστική περίοδο (2010-2011) με τις υποθέσεις απο
κάλυψης των στημένων αγώνων ποδοσφαίρου, χης 
εντύπωσης που έχει δημιουργηθεί για την εφαρμογή 
δύο μέτρων και δύο σταθμών από χην αθλητική δικαι
οσύνη αναφορικά με χην επιβολή κυρώσεων και τον 
ιπιοβιβασμό ομάδων, καθώς επίσης και στις αντιδράσεις 
χων τοπικών κοινωνιών. Κατά συνέπεια, η Ελληνική 
Αστυνομία ως καθ' ύλην αρμόδια για τη λήψη μέτρων 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις και προς χο σκοπό χης 
αποτροπής επεισοδίων ή άλλων έκνομων ενεργειών, 
σε συνδυασμό με το έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον 
των ομάδων, ελάμβανε αυξημένα μέτρα (τάξης, ασφά
λειας και τροχαίας) σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις 
με απόρροια χην αύξηση του αριθμού του διαχεθέντος 
αστυνομικού προσωπικού.

11. Λήψη μέτρων Τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις. 
Κατά το έτος 2012 ελήφθησαν αυξημένα μέτρα αστυ
νομικής αρμοδιότητας και ενισχύθηκαν, σε συνχρέχου- 
σα περίπτωση, οι επισπεύδουσες Γενικές Αστυνομικές 
Διευθύνσεις ή οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας, σε 
διάφορες μορφές εκδηλώσεων, όσον αφορά στην ομαλή 
και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους καθώς και στην πρό
ληψη κάθε έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων και 
πραγμάτων:
α. Φύλαξη Κλειστών Κέντρων Φιλοξενίας Αλλοδαπών 
β. Διενέργεια εξετάσεων 
γ. Διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων 
δ. Θρησκευτικές εκδηλώσεις -  εθνικές εορτές κ.α. 
ε. Κινητοποιήσεις -  Διαμαρτυρίες διαφόρων κοινωνι

κών ομάδων

12. Ασφάλεια Φυλακών Χώρας -  Ασφάλεια 
Μεταγωγών-Φρούρηση Κρατουμένων.
Εκπονήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν ειδικά σχέδια 
ασφάλειας-πρόληψης αποδράσεων από κτίρια αστυνο
μικών υπηρεσιών, μεταγωγών, νοσοκομείων και σω
φρονιστικών καταστημάτων.
Λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας των θε
μάτων αυτών, δόθηκαν ειδικότερες εντολές - οδηγίες 
στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες προκειμένου 
να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα εξωτερικά των Φυ
λακών, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Φυλακών 
και τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών, 
καθώς επίσης και για τη λήψη αυξημένων μέτρων τά
ξης, ασφάλειας και τροχαίας κατά τις μεταγωγές επικίν
δυνων κρατουμένων για την εξάλειψη αποδράσεων, οι 
οποίες επιδρούν αρνητικά στο κύρος και την αξιοπιστία 
του Σώματος και παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο τους 
πολίτες.
Με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ασφα
λή εκτέλεση των μεταγωγών κρατουμένων εκδόθηκε 
σχετικό Π.Δ. για χην ίδρυση Τμημάτων Μεταγωγών 
Δικαστηρίων στις πόλεις Κομοτηνή, Κοζάνη, Λαμία, 
Καλαμάτα, Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και Τμήμα Μετα
γωγών Νιγρίτας Σερρών. ]
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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 καννης 4.5
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη

• Επιχειρησιακή σκανδάλη 
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40 
Α ττο την π αλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

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

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

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

MEET YOUR MATCH
SP R IN G F IE L D  A R M O R Y 'S

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

Αποκλειστική εισαγωγή:
E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390

Διάθεση για την Κρήτη:
Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 

Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484
Διάθεση για τον Πειραιά:

Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττοιιλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BSST 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 ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο 
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην 
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.

Άν ήξεραν, 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 ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.

Αν ήξεραν, 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.

, 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.
ΙΑλ ηξειΛ* , 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. ν

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

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

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

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

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

ΤΩΡΑ ΕΡΟΥΝ

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΛΕΣ 
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.

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

Διάθεση Ωςανω Γεωργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19 Μττουμπουλίνας 4 Πειραιάς 
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 4174784,212 1019693 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ 2012

1.Γενική εκτίμηση
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής και ειδικότερα του 1ου πυλώνα για το Εσω

τερικό Περιβάλλον Ασφάλειας, οι αστυνομικές Υπηρεσίες επαναξιολόγησαν για το έτος 2012 το περιβάλλον ασφάλειας της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους, προσδιορίζοντας και ιεραρχώντας τα κύρια προβλήματα εγκληματικότητας σε τοπικό επίπε
δο και εφάρμοσαν (239) Εξειδικευμένα Σχέδια Δράσης (παλαιά και αναπροσαρμοσμένα).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προαναφερόμενου Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της εγκληματικότητας 
στην επικράτεια, τόσο σε μηνιαία βάση, όσο και σε επίπεδο 2μήνου -  4μήνου -  θμήνου -  δμήνου ως επίσης και ετήσια.

Από την αποτίμηση της εγκληματικότητας του έτους 2012 σε όλη την επικράτεια, συγκρινόμενη με αυτή του προη
γούμενου έτους (2011), στα κυριότερα εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, παρατηρούνται 
τα ακόλουθα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών:

Προς υποβοήθηση του έργου των υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας εκπο
νήθηκαν εκθέσεις ανάλυσης για ειδικότερα 
αδικήματα, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις πε
ριφερειακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Συγκεκριμένα, εκπονήθηκαν εκθέ
σεις ανάλυσης με θέμα:
►Ανθρωποκτονίες με αιτία τη ληστεία
► Κλοπές -  ληστείες με γεωγραφική κατα
νομή
► Κλοπές Μετάλλων
► Κλοπές Τροχοφόρων 
►Ληστείες που διαπράττονται σε οικίες 
►Ληστείες σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 
►Ανάλυση εγκληματικότητας του κέντρου 
Αθηνών, σε μηνιαία βάση
► Επιθέσεις σε ΔΙ.Α.Τ. στην περιοχή των 
Εξαρχείων
►Έκθεση Ανάλυσης Εμπρησμών Οχημά
των
Ειδικότερες δράσεις (ΔΕΙΚΤΗΣ 5)

2.Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
Για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίη- 

ση των αστυνομικών που επιλαμβάνονται σχετικών υποθέσεων με εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας αλλά και 
για την εξέταση ενδεχόμενης συμπλήρωσης-τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, έχει προωθηθεί εισήγη
ση σχετικά με τον χειρισμό περιπτώσεων καταγγελίας εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και συγκεκριμένα 
του εγκλήματος του βιασμού σε βάρος αλλοδαπών τουριστών.

ΕΓΚΛΗΜΑΕΓΚΛΗΜΑΤΑΤΑ 2011 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ
Ληστείες 6.636 5.992 -9,70%
Κλοπές-διαρρήξεις 96.925 87.912 -9,29%
Κλοπές τροχοφόρων 32.242 31.166 -3,37%
Ανθρωποκτονίες (στο ούνολό τους) 184 165 -10,32%
Εκβιάσεις 232 204 -12,07%
Ζωοκλοπές 993 868 -12,59%
Πλαστογραφίες 3.488 2.958 -15,19%
Κυκλοφορία παραχαραγμένων 4.867 4.624 -4,99%
Επαιτεία 1.118 961 -14,04%
Αρχαιοκαπηλία 102 94 -7,84%
Ανθρωποκτονίες με αιτία τη ληστεία 33 45 + 3 6 ,36%

Υποθέσεις-Εξιχνιάσεις ναρκωτικών 10.198 10.249 + 0 ,5 %

Υποθέσεις λαθρεμπορίου 363 828 + 128 ,10%

Περί όπλων 3.674 4.580 + 2 4 ,6 6 %

Απάτες 2.467 3.166 + 2 8 ,33%

Υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης 312 599 + 9 1 ,99%

3.Ενδοοικογενειακή βία.
Η βία μέσα στην οικογένεια αποτελεί πρώτιστα καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα φαινόμε

νο με δυσμενείς επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική
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υγεία του θύματος, συντελεί στον κοινωνικό αποκλεισμό του 
ενώ μπορεί να ε'χει αρνητικές προεκτάσεις και για τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας.

Σε εκδηλώσεις περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας οι 
Αστυνομικές Υπηρεσίες οφείλουν να εγγυηθούν συνθήκες 
παρέμβασης ανάλογες με τη σοβαρότητα του φαινομένου. Το 
αστυνομικό προσωπικό, καλείται να εφαρμόζει στην πράξη τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού περιστατικών βίας στην 
οικογένεια.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας έχει ως κεντρικό άξονα την 
προστασία των θυμάτων βίας, τη διερεύνηση της τέλεσης αξιό
ποινων πράξεων και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων 
της εγκληματικής συμπεριφοράς για την παραπομπή του δρά
στη στη δικαιοσύνη.

Γία την βελτίωση αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας 
πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Αστυνομι
κή Ακαδημία CEPOL, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε απάντη
ση σε ερωτηματολόγιο, που αφορούσε το νομοθετικό πλαίσιο 
με το οποίο η Χώρα μας αντιμετωπίζει το αδίκημα της ενδοοι- 
κογενειακής βίας, τα μέτρα και τις δράσεις που έχουν αναλη- 
φθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη σχετικά με το εν λόγω αδίκημα και ειδικότερα τον τρό
πο χειρισμού των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από το 
αστυνομικά προσωπικό.

4.Εμπορία Ανθρώπων.
Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική και οικονο

μική εκμετάλλευση αντιμετωπίζεται ως σύγχρονη μορφή δου
λεμπορίου που πλήττει βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
προσφέρεται για την υπόθαλψη και τροφοδότηση της διαφθο
ράς και επηρεάζει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Για το λό
γο αυτό αναλήφθηκαν εξειδικευμένοι τρόποι δράσης προς αντι
μετώπιση της μάστιγας αυτής και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Η Ελληνική Αστυνομία, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρό
τητα του εγκληματικού φαινομένου, έθεσε την αντιμετώπισή 
του ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του. Το αστυνομικό 
προσωπικό καταβάλλει επισταμένες έρευνες για την εξάρθρω
ση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων, τη σύλληψη των 
δραστών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Πρώτιστο 
μέλημά του είναι η ασφάλεια των θυμάτων, η απελευθέρωσή 
τους και παροχή αρωγής και συμπαράστασης σε αυτά.

Πέρα από το σχεδίασμά των επιχειρησιακών δράσεων που 
αφορούν το εγκληματικό φαινόμενο, η Ελληνική Αστυνομία 
συμμετέχει σε συνέδρια, επιχειρησιακές συναντήσεις, επιμορ
φωτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνουν συναρμό- 
διοι Εθνικοί και Διεθνείς φορείς καθώς και Μη Κυβερνητικοί 
Οργανισμοί με θέματα σχετικά με την αναγνώριση των θυμά
των, τον ειδικό χειρισμό αυτών και γενικότερα την επίτευξη 
εποικοδομητικής συνεργασίας των φορέων για την προστασία 
των θυμάτων. (ΔΕΙΚΤΗΣ 6)

Μια σημαντική δράση για την πρόληψη και όχι μόνο του φαι
νομένου είναι η θέση σε λειτουργία του τηλεφωνικού αριθμού 
1109, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία της ΜΚΟ Α21 και απο
σκοπεί στην πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με το ζή
τημα της εμπορίας ανθρώπων και ειδικότερα τις δυνατότητες 
για παροχή αρωγής στα θύματα, ενώ παράλληλα παρέχει δυνα
τότητα ενημέρωσης των θυμάτων για την ύπαρξη και λειτουρ

γία των αστυνομικών υπηρεσιών καταπολέμησης εμπορί
ας ανθρώπων.

5.Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης EMPACT
Με απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

αποφασίσθηκε η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας 
στα Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης EMPACT για το Ηλε
κτρονικό Έγκλημα και την Εμπορία Ανθρώπων καθώς 
και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Παράνομη 
Μετανάστευση.

Εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες εγκύκλιοι προς τις αρμό
διες περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με τις οποίες δόθηκαν οι δέουσες οδηγίες και κατευθύν
σεις, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στα εν λόγω Σχέδια Δράσης.

Θ.Καταπολέμηση της παραβίασης των δικαιωμάτων περί Πνευ
ματικής Ιδιοκτησίας

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικαίου της πνευ
ματικής ιδιοκτησίας αποτελεί η ρύθμιση της προστασίας 
ενός αντικειμένου με άυλη φύση. Τα έργα, ως άυλα αγαθά, 
έχουν καθολικό, παγκόσμιο και μοναδικό χαρακτήρα, ενώ 
διαμέσου αυτών σκιαγραφείται η ιδιαιτερότητα, η ατομι
κότητα και η προσωπικότητα του δημιουργού τους.

Στη σύγχρονη κοινωνία της ταχείας και ποικιλότροπης 
ροής των πληροφοριών και της αφθονίας των πολιτιστι
κών καταναλωτικών αγαθών, η λυσιτελής προστασία των 
άυλων αγαθών δεν είναι εφικτή αν δεν πλαισιώνεται από 
ένα αποτελεσματικό σύστημα εφαρμογής της, με εξειδίκευ- 
ση των σχετικά εντεταλμένων πολιτειακών οργάνων, γε
γονός που φαίνεται να αποτελεί το κύριο μέλημα της προ
στασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα μετά 
τη θέσπιση των ρυθμίσεων του ν.2121/1993.

Στα πλαίσια συνεργασίας για την καταπολέμηση της πα
ραβίασης των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
η Ελληνική Αστυνομία αποστέλλει ανά τετράμηνο στον 
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) τα τηρούμενα 
από αυτή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη δραστηρι
ότητα των Υπηρεσιών της στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, την 5-12-2012 συγκλήθηκε η Συντονιστική 
Επιτροπή των κ.κ. Γενικών Γραμματέων, με αντικείμενο 
τον απολογισμό των ενεργειών, που ανελήφθησαν από τα 
συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς το έτος 2012.

7.Αντιμετώπιση αρχαιοκαπηλίας -  Μέτρα προστασίας μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.

Με αφορμή τα περιστατικά κλοπών σε βάρος Μουσεί
ων της Χώρας μας (Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αρχαί
ας Ολυμπίας), πραγματοποιήθηκε την 21-2-2012 σύσκε
ψη στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με κλιμάκιο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα 
γενικότερα θέματα της φύλαξης των Μουσείων και Αρχαι
ολογικών χώρων της Χώρας. Απόρροια της εν λόγω Σύ
σκεψης, ήταν η υλοποίηση υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προγράμμα
τος μονοήμερης εκπαίδευσης, -2.000- περίπου αρχαιοφυ-
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λάκων. Επίσης, εκπονήθηκαν και απεσιάλησαν διαταγές 
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, αναφορικά με την επαύξηση, 
εντατικοποίηση και αξιολόγηση των λαμβανομένων μέτρων 
προστασίας μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.

Στα πλαίσια διοργάνωσης διαφόρων Εκθέσεων Έργων πο
λιτιστικής κληρονομιάς, ελήφθησαν ανάλογα μέτρα ασφάλει
ας στους χώρους πραγματοποίησής τους από τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα ικανοποιήθη
καν εκατόν πενήντα τέσσερα (154) αιτήματα για παροχή συ
νοδείας κατά τη μεταφορά Έργων Πολιτιστικής κληρονομι
άς, καθώς και αντικειμένων θρησκευτικής λατρείας από και 
προς διάφορα σημεία της Χώρας.

Β.Ναρκωιικα
Στα πλαίσια λήξης της χρονικής περιόδου του τετραετούς 

Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά των Ναρκω
τικών 2009-2012, συγκροτείται Επιτροπή από εκπροσώπους 
των συναρμοδίων Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας, προκειμένου αξιολογήσει την αποτελεσμα- 
τικότητα του προαναφερομένου Προγράμματος και εξετάσει 
την αναγκαιότητα ή μη αναθεώρησής του.

Από τη δραστηριότητα των Υπηρεσιών σε συνεργασία με 
το Σ.Ο.Δ.Ν., κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
(32) ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών στο εσωτερικό της 
χώρας. Επίσης, υλοποιήθηκε Ειδικό Πρόγραμμα για την εξε
ρεύνηση δύσβατων και απόκρημνων περιοχών στην Επικρά
τεια για τον εντοπισμό φυτειών κάνναβης από επίγειες δυνά
μεις και με την περιορισμένη διάθεση Ε/Π σε συγκεκριμένες 
περιοχές της Κρήτης, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας. Κατά 
τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και εκριζώθη
καν (30.721) δενδρύλλια συνολικά.

Στο ως άνω αποτέλεσμα συνέβαλε και η αντικατάστα
ση (10) αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών σε 
Αγρίνιο, Αττική, Θες/νίκη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Μεσολόγ
γι, Αργοστόλι, Φλώρινα και Χανιά καθώς και η ανακατα
νομή (29) συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών-εκρηκτικών 
(ITEMIZER) προς διάφορες Υπηρεσίες.

Επίσης, συγκροτήθηκαν Μικτά Κλιμάκια Ελέγχων με την 
συμμετοχή των ορισθέντων Αξιωματικών ως Σημείων Επα
φής του ΣΟΔΝ και των ομολόγων της Ελληνικής Ακτοφυ
λακής - Λ.Σ. και με την αναγκαία συνδρομή σκύλου ανιχνευ
τή ναρκωτικών ουσιών για την διενέργεια ελέγχων.

Τέλος, στο πλαίσια συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφο
ριών με άλλα κράτη της Ε.Ε σχετικά με τις πρόδρομες ουσί
ες, δόθηκε πρόσβαση σε όλες τις Υπηρεσίες στην ηλεκτρονι
κή εφαρμογή (PICS), του INCB των Ηνωμένων Εθνών.

9Ανήλικοι
Γία την προστασία ανηλίκων και την αποφυγή θυματοποί- 

ησής τους απεστάλησαν διαταγές στις περιφερειακές Υπηρε
σίες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο 
την προστασία τους από τα ναρκωτικά, την αποτροπή συμ
μετοχής τους σε εγκληματικές ομάδες.

Συνεχίσθηκε η συνεργασία με τη Μ.Κ.0 «Χαμόγελο του 
παιδιού» για την υλοποίηση του προγράμματος AMBER 
ALERT σχετικά με εξαφανισθέντες ανηλίκους το οποίο ενερ
γοποιήθηκε σε (4) περιπτώσεις μέσα στο 2012 με το εξαιρετι- 
κώς θετικό αποτέλεσμα της ανεύρεσης όλων.

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίησή του προσωπικού στο 
χειρισμό υποθέσεων εξαφάνισης ανηλίκων εκπονήθηκε δι
αταγή προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ 
διαβιβάσθηκε και Οδηγός Ενεργειών της Μ.Κ.0 «Χαμόγελο 
του παιδιού» για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενεργοποι
είται η προαναφερόμενη Μ.Κ.Ο.

Το Γραφείο Τύπου/Α.Ε.Α συνέβαλε στο ως άνω έργο μέσω 
της ανάρτησης επτά περιπτώσεων εξαφάνισης ανηλίκων.

ΙΟ.Οικονομικά έγκλημα
•Αξιολόγηση της Χώρας μας, με αντικείμενο το οικονο

μικό έγκλημα και τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συ
ναλλαγών.

Την 12-4-2012 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η επί
σημη αξιολόγηση της Χώρας μας, με αντικείμενο το οικο
νομικό έγκλημα και τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, στα πλαίσια της ομάδας εργασίας GENVAL, 
κατά την οποία απευθύνθηκαν στη Χώρα μας είκοσι τρεις 
(23) συστάσεις, δύο (2) και πέντε (5) εκ των οποίων αφο
ρούν αποκλειστικά και εν μέρει, αντίστοιχα, την Ελληνική 
Αστυνομία, οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι το Νοέμ
βριο του 2013.

Για την αντιμετώπιση της χαμηλής αξιολόγησης, διαβιβά
στηκαν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΑΕΑ και στην Αστυ
νομική Ακαδημία προτάσεις σχετικά με την αναμόρφωση 
του συστήματος εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπι
κού επί ζητημάτων οικονομικού εγκλήματος, ενώ παράλλη
λα προτάθηκε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει και το συντο
νισμό της όλης διαδικασίας, η δημιουργία άτυπης ομάδας 
εργασίας, με σκοπό την εκπόνηση συνολικής στρατηγικής 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων στη 
Χώρα μας.

Υπό το πρίσμα αυτό, πραγματοποιήθηκε την 11-12-2012 
συνάντηση στο προαναφερόμενο Υπουργείο, προκειμένου 
δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ούτως ώστε η 
Χώρα μας να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που της απευ
θύνθηκαν.

•Αξιολόγηση της χώρας μας στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α. 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επι
χειρηματικές συναλλαγές.

Κατά το χρονικό διάστημα από 31-1-2012 έως και 2-2- 
2012 πραγματοποιήθηκε η επιτόπια αξιολόγηση της Χώρας 
μας για το ως άνω ζήτημα, στην έδρα του Υπουργείου Δι
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 
πρώτη ημέρα της οποίας συμμετείχαν και εκπρόσωποι της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης, που εκπο
νήθηκε από τους αξιολογητές, περιλαμβάνονται συστάσεις 
προς τη Χώρα μας, μία εκ των οποίων αφορά και την Ελλη
νική Αστυνομία, σχετικά με την παροχή επιπρόσθετης εκ
παίδευσης στο προσωπικό, σύσταση στην οποία θα πρέπει 
να ανταποκριθούμε μέχρι και τον Ιούνιο του 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνθηκε έγγραφο προς τη Διεύ
θυνση Εκπαίδευσης'ΑΕΑ, προκειμένου δρομολογηθούν οι 
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση σχετικής με το 
υπόψη αντικείμενο εκπαίδευσης, μετά των σχετικών προ
τάσεων.
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• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα
τικές δραστηριότητες και απάτης στα μέσα και τα συστήματα 
Πληρωμών

Για την αντιμετώπιση των ως άνω εγκλημάτων απεστάλη- 
σαν διαταγές προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Εκδόθηκε δια
ταγή προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορι
κά με το χειρισμό των υποθέσεων της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και με τα ανανεωμέ- 
να σημεία επαφής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Χώρας μας 
για θέματα απατών και φυσικής ασφάλειας. Παράλληλα, παρα
δόθηκαν σε καθορισμένες Υπηρεσίες δέκα (10) συσκευές εντο
πισμού πλαστών καρτών και εντύπων οδηγιών αντιμετώπισης 
εγκλημάτων με κάρτες πληρωμών.

•Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Ελληνική 

Πολιτεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, συλλέγο- 
νται και αποστέλλονται ανά τρίμηνο προς το προαναφερόμενο 
Υπουργείο, στοιχεία υποθέσεων, αναφορικά με τις συλλήψεις 
προσώπων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για 
τις υποθέσεις στις οποίες τα πρόσωπα έχουν προβεί σε διευθέ
τηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων.

Κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 22 Οκτωβρίου 
2012 πραγματοποιήθηκε η κοινή τελωνειακή και αστυνομι
κή επιχείρηση “ATHENA III”, σκοπό της οποίας αποτελούσε 
η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσί
μων και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηρι
ότητες. Η Ελληνική Αστυνομία παρείχε τη συνδρομή της στις 
Τελωνειακός Αρχές της Χώρας μας, κατά τη διάρκεια της εν λό
γω επιχείρησης.

ΙΙ.Κέντρο συλλογής και διαχείρισης επιχειρησιακών πληροφοριών 
(ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.)

Το Κέντρο συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών μέσω της 
διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με το οργα
νωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση κ.λ.π. συνέβα
λε ουσιαστικά στην εξιχνίαση πολλών από αυτά.

12Δίωξη Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ως πιο εξειδικευμένη Υπηρεσία στην καταπολέμηση του ορ

γανωμένου οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι η 
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) η οποία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 
2011 και λειτουργεί, από τον Ιούλιο του ίδιου έτους, βάσει του 
Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α-24/21.02.2011) «Σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος». Αποτελεί ειδική αυτοτελή Υπη
ρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποστολή την πρόληψη, 
διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που τελέστηκαν 
σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της Εθνικής οι
κονομίας ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου 
οικονομικού εγκλήματος, καθώς και οποιαδήποτε εγκλήματα 
διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου και άλλων μέσων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Με τη σύσταση της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. η Ελληνική Αστυνομία 
απέκτησε νέες αρμοδιότητες, έγινε πιο αποτελεσματική και 
ανέπτυξε ουσιαστικές επιχειρησιακές δράσεις στην καταπολέ
μηση σύγχρονων και σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων. Πα

ράλληλα, αναβαθμίστηκε η διωκτική ισχύ της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον τομέα της καταπολέμησης του ηλεκτρο
νικού εγκλήματος, που αναπτύσσεται πλέον με γοργούς 
ρυθμούς παγκοσμίως.

Η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. συμμετέχει στην Εκτελεστική Διυ
πουργική Επιτροπή του τριετούς Εθνικού Επιχειρησια
κού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής 
2011-2013 (Ν. 3943/2011, αρ.2), το οποίο περιλαμβάνει 
δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ειση
γήσεις για θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελε
σματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, 
δικαστικών και διωκτικών αρχών. Λόγω της διωκτικής 
αποστολής της Υπηρεσίας, η δράση της, στο πλαίσιο κατα
πολέμησης της φοροδιαφυγής, εστιάζεται σε τομείς εκνό- 
μου δραστηριότητας ποινικού ενδιαφέροντος και κυρίως 
στα οικονομικά εγκλήματα που εμφανίζουν χαρακτηρι
στικά του οργανωμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, για 
τον τομέα αυτό, η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. εκπόνησε Επιχειρησι
ακό Σχέδιο Δράσης για τη Δίωξη των Εγκλημάτων που 
αφορούν στην εφαρμογή της Φορολογικής και Τελωνεια- 
κής Νομοθεσίας, το οποίο συμπεριελήφθη στο προαναφε
ρόμενο τριετές Πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών. 
Το Σχέδιο περιλαμβάνει επιχειρησιακές δράσεις των δύο 
Υποδιευθύνσεων της Υπηρεσίας (Οικονομικής Αστυνομί
ας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) με ποσοτικούς, 
μετρήσιμους δείκτες αξιολόγησης, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Οι δράσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο εστιάζουν στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζο
νται άμεσα με την απώλεια εσόδων του Κράτους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΥΠ.Ο.Α. Υ.Δ.ΗΛ.Ε.
Λαθρεμπόριο (καυσίμων, τσιγάρων, αλκοόλ κ.λπ.) /
Παραεμπόριο- Απομιμητικά προϊόντα Υ

Παράνομος στοιχηματισμός- Τυχερά παίγνια ν'
Φοροδιαφυγή Φ.Π. και Ν.Π. με ποινική διάσταση ν'
Φοροδιαφυγή με χρήση Διαδικτύου ν'
Δορυφορική πειρατεία Υ
Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ν'
Προστασία Διαδικτυακού εμπορίου Υ
Παράνομα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου- Online 
καζίνο

Υ

Υποβολή απαπιλών Δηλώσεων Φορολογίας Εισο
δήματος

Υ

Χρηματοδότηση Μ.Κ.0. Υ

Προστασία Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ν' Υ
Οικονομικά αδικήματα που εμπίπτουν στον Π.Κ. Υ

Διασπάθιση Κοινοτικών και Εθνικών κονδυλίων ν'

Επιχειρησιακή δραστηριότητα: 
α. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Η ΥΠ.Ο.Α, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμη

σης της Φοροδιαφυγής του Υπουργείου Οικονομικών, κα
τά το έτος 2012, πραγματοποίησε, συνολικά, χίλιες διακό
σιες τριάντα επτά (1.237) δράσεις.

Ειδικότερα, επτά (7) δράσεις για λαθρεμπόριο καυσί
μων, τρεις (3) για λαθρεμπόριο τσιγάρων, τρεις (3) για λα
θρεμπόριο αλκοόλ, επτά (7) για διακίνηση προϊόντων πα-
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ραεμπορίου, τριάντα δύο (32) σχετικά με τη νομοθεσία περί 
παιγνίων, χίλιες ενενήντα επτά (1.097) για φοροδιαφυγή φυ
σικών και νομικών προσώπων, εννέα (9) για χρηματοδοτή
σεις Μ.Κ.Ο., οκτώ (8) για διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων 
πράξεων, σε βάρος Α.Ε. στις οποίες μετέχει κατά 100% το Ελ
ληνικά Δημόσιο, σαράντα μία (41) για διασπάθιση κοινοτι
κών και εθνικών κονδυλίων, είκοσι τέσσερις (24) για διερευ- 
νηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος του ελληνικού 
δημοσίου και της Ε.Ε. σχετικά με οικονομικά αδικήματα που 
εμπίπτουν στον Ποινικό Κώδικα, πέντε (5) για την προστα
σία της κοινωνικής ασφάλισης και μία (1) σε βάρος ιδιωτών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΙΜλΑ. ΕΤΟΥΣ 2012
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Συνολικά, κατά το έτος 2012, από την ΥΠ.Ο.Α., σχηματί- 
σθηκαν αυτεπάγγελτα τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (384) δι
κογραφίες, εκ των οποίων οι εκατόν πενήντα μία (151) στα 
πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις προαναφερθείσες σχηματισθείσες δικογραφίες, 
προέκυψαν συνολικά επτακόσιοι τρεις (703) κατηγορούμε
νοι, εκ των οποίων οι τριακόσιοι εβδομήντα πέντε (375) συ- 
νελήφθησαν, εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας.

ΔΡΑΣΤΕΣ ΣΥ Λ Λ Η Φ Ο Ε Ν Τ Ε Σ  Υ Π .Ο Λ .  ΕΤΟΥΣ 20 12
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Οικονομικά μεγέθη από διερευνημένες υποθέσεις ΥΤΙ.Ο.Α.
Κατά το 2012, από την ΥΠ.Ο.Α., συνελήφθησαν πενήντα 

πέντε (55) άτομα για οφειλές προς το δημόσιο, με συνολι
κά ύψος οφειλών 32.104.725 € Για τους τριάντα έναν (31) 
εξ’ αυτών, το αδίκημα ήταν σε βαθμό κακουργήματος και 
οι οφειλές τους ύψους 17.372.872,46 €, για τους είκοσι τέσ
σερις (24) σε βαθμό πλημμελήματος, με οφειλές συνολικού 
ύψους 14.731.853,03 €.

Επίσης, έχουν καταλογιστεί πρόστιμα συνολικού ποσού 
139.689 € και αποφεύχθηκε ζημία φυσικών και νομικών 
προσώπων, προσδιοριζόμενου ποσού 1.485.117 €.

Η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, από τις μη σύννο
μες ενέργειες των δραστών στις σχηματισθείσες δικογρα
φίες, υπολογίζεται, κατ’ εκτίμηση, σε 24.221.918 €, ενώ η 
ζημία τρίτων υπολογίζεται σε 2.313.994,38 €

Ζ Η Μ ΙΑ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Λ Η Μ Ο Χ ΙΟ Υ  Κ Α Ι Τ Ρ ΙΤ Ο Ν  ΒΑ Ζ Ε Ι Υ Π Ο Ο Ε Ζ Ε Ο Ν  Υ Π .Ο .Α .

Συμμετοχή στην επιχείρηση « ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
Η ΥΠ.Ο.Α. συμμετέχει και στις επιχειρήσεις «Ξένιος 

Ζεύς», από τον Αύγουστο του 2012. Κατά το χρονικό διά
στημα αυτό, ελέχθησαν διακόσιοι πενήντα έξι (256) χώροι, 
συνελήφθησαν σαράντα ένα (41) άτομα, βεβαιώθηκαν εκα
τόν δέκα τέσσερις (114) φορολογικές παραβάσεις καθώς και 
δέκα (10) παραβάσεις για λοιπά αδικήματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ "ΞΕΝ ΙΟ Σ ΖΣΥΣ" Υ Π .Ο Λ . ΕΤΟΥΣ 2012

β. Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Η Υ.Δ.ΗΛ.Ε. συμμετέχει όπως και η ΥΠ.Ο.Α. στο Εθνι

κό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής του 
Υπουργείου Οικονομικών, έχοντας αναπτύξει συνολικά δι
ακόσιες ενενήντα εννέα (299) δράσεις. Ειδικότερα, τριάντα 
εννέα (39) δράσεις για δορυφορική πειρατεία, είκοσι δύο 
(22) σχετικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, 
εβδομήντα πέντε (75) για την προστασία της κοινωνικής 
ασφάλισης, ενενήντα πέντε (95) για την προστασία του δι
αδικτυακού εμπορίου και των παρεχόμενων διαδικτυακών 
υπηρεσιών, πενήντα τέσσερις (54) για διενέργεια παράνο
μων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, και δεκατέσσερις 
(14) υποβολή απατηλών δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέ
σω διαδικτύου.



ΔΡΑΣΕΙΣ Υ.Δ.ΗΛ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012
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Από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ΥΔ.ΗΛ.Ε., προέκυψαν 
τα στοιχεία ταυτότητας για τετρακόσιους πενήντα οχτώ (458) 
κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι εκατόν τέσσερις (104) συ- 
νελήφθησαν εντός των ορίων αυτοφώρου διαδικασίας. Η πλει
ονότητα των συλλήψεων (73 άτομα) πραγματοποιήθηκε στο 
Νομό Αττικής.

ΚΑΤΜΓΟΡΕΤΥΜΕΝΟ» |  ΥΛΛΜφίΗ ΝΤΙ J Υ Λ ΗΛ f  f  TOY} ?OI?

Αποτροπές αυτοκτονιών Υ.Δ.ΗΛ.Ε.
Σημαντικό κομμάτι των δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίω

ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποτελούν και οι περιπτώσεις 
αποτροπής αυτοκτονιών. Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο 
έτος απετράπησαν συνολικά διακόσιες εξήντα πέντε (265) περι
πτώσεις εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου.
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Στατιστικά Κέντρου Καταγγελιών της 
ΥΠ.0Α.Δ.Η.Ε.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμε
τώπιση των αδικημάτων με τα οποία 
ασχολείται η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., λειτουρ

γεί κέντρο καταγγελιών σε 24ωρη βάση, με αριθμό επικοινω
νίας «11012», στο οποίο οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες ανώνυμα άλλα και επώνυμα. Επιπρόσθετα, εκτός 
του ως άνω τηλεφωνικού αριθμού, υφίσταται και η δυνατό
τητα αποστολής τηλεομοιοτυπίας, αλλά και ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου, στις διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr, και 
fpccu@hellenicpolice.gr

Κατά το 2012, στο κέντρο καταγγελιών περιήλθαν 5.154 κα
ταγγελίες, εκ των οποίων οι 1.102 επώνυμα και οι 4.052 ανώνυ

μα ενώ η πλειονότητα αυτών, υποβλήθηκε τηλεφωνικά.
Οι καταγγελίες αναφέρονται κυρίως σε περιπτώσεις 

μη-έκδοσης αποδείξεων-τιμολογίων (2.628) και επιπρό
σθετα, διατυπώνονται γενικές αναφορές για φοροδια
φυγή (474). Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούν τυχερά 
παίγνια (279), χορήγηση παράνομων συντάξεων-επι- 
δομάτων (274), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (204), 
ασφαλιστικές εισφορές (198), λαθρεμπόριο καυσίμων 
(137) και λοιπές (960).

Τάσεις και εκτιμήσεις για την πορεία του οικονομικού 
και ηλεκτρονικού εγκλήματος
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■ «ΑΤΑΓΤΕΛίΕΣ

ΑΠΟΔΕ 1*1 ΙΣ·Τ,ΜΟΛΟΊΑ 
ΦΟ*ΟΦΑφνΙΊ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΛίΝ,Α 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΗΨΗ ΣτΝΤΑΙΗΐ-ΕΓΗΔΟΜΑ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ι**ΦΑΛ»Η
amaaotkq Μ®ο»α

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟ κΑΜΜΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΟΜΑ 

ΚΑΜΜΑ-ΠΑΡΑΠΟιηΣη ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΙΟΔΚΙβ 

ΤΛΑΣΆ/ΕΚΩΝΚΑ ΣΤΟΙΧΕ.Α 
ΛΑ ΟΡΕΜΠΟΡΟ ΚΑΠΝΟΥ 

ΕηιΔΟΤΗΣΕιΣ-ΕΠιχΟΡηΓΜΣΕιΣ 
ΛΑΟΡΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝ»* 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣ Ο 

Φ ΠΑ  
ΠΑΡΪΜΠΟΡΟ 

ΕΝΕΠΡΟΔΑΝΕΙΤΗΡΑ 
ΛΟΛΑ

Η οικονομική συγκυρία, πέραν 
των άλλων, αποτελεί γενεσιουρ

γό αιτία μορφών παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας σε πολλές εκφάν
σεις του κοινωνικοοικονομικού ιστού 
της χώρας. Σε αντιδιαστολή προς αυτό, παρατηρείται 
απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για απόδοση ευθυ
νών στους ενόχους της κρίσης και της διαμορφωθείσας 
κατάστασης, όπως αυτοί μορφοποιούνται και ενοχοποι
ούνται στη συνείδηση των πολιτών. Ουσιαστικά δηλα
δή έχουμε:

► Διάθεση για οικονομικές παραβάσεις, καθώς η αίσθη
ση αδικίας στις επιπτώσεις της κρίσης μειώνει την ηθι
κή αντίσταση.

►Ευκαιρίες κέρδους και άρα διάπραξη οικονομικών 
παραβάσεων- εγκλημάτων, ενίοτε σε οργανωμένη μορ
φή, που θα παγιώνονται στην πορεία του χρόνου και όσο 
το κέρδος αυξάνεται.

►Ανάδειξη σε επίπεδο υποθέσεων, πραγματικών ή 
υποθετικών δεδομένων με διάσταση οικονομικού εγκλή
ματος, υπό τη μορφή καταγγελιών.

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικά έγκλημα, η ραγδαία εξέ
λιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και 
η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου, έχουν επιφέρει επα
ναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών δρα
στηριοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία, στις συ
ναλλαγές, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα και 
στον τρόπο σκέψης του σύγχρονου ανθρώπου. Μαζί με 
αυτές τις αλλαγές, οι οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν 
την ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται και οι παρά
μετροι που ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών εγκλη
ματικότητας. ]
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Του Στέφανου Παπαδημα*

Ο
ι ταχύτατες αλλαγές σε εργασιακό επίπε
δο, η υψηλή αβεβαιότητα, η αύξηση του 
κόστους παραγωγής προϊόντων και υπη
ρεσιών, οι υψηλές πιέσεις για αποδοτικό- 
τητα, οι συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές, 
η αυξημένη ευελιξία που επιβάλλεται και 
η αύξηση του ανταγωνισμού καθιστούν τον τομέα του 

ανθρώπινου δυναμικού και τις λειτουργίες που συνδέο
νται με αυτόν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για μια 
επιχείρηση ή έναν φορέα. Οι εν λόγω αλλαγές που συμ
βαίνουν στον ιδιωτικό τομέα επηρεάζουν ταυτόχρονα και 
τον Δημόσιο τομέα. Εξάλλου, τελευταία η ανάγκη για μεί
ωση προσλήψεων στο Δημόσιο και η βέλτιστη αξιοποίηση 
του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού είναι τόσο 
μεγάλη που πολλές φορές καθίσταται η μοναδική λύση. 
Σε αυτό το σημείο λαμβάνει δράση η Διοίκηση Ανθρωπί
νων Πόρων (Δ.Α.Π), η οποία επιφορτίζεται με την διαχεί
ριση του δυναμικού κάθε επιχείρησης και φορέα είτε του 
δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Οι πρακτικές που θα 
εφαρμόσει μπορούν να βοηθήσουν την εκάστοτε επιχεί
ρηση ή φορέα να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους 
αλλά συνάμα μια κακή διαχείριση μπορεί να αποτελέσει 
απειλή για τα θεμέλια της.
Άρα, η προσεκτική εφαρμογή και προσέγγιση της λειτουρ
γίας του ανθρώπινου δυναμικού παίζει καίριο ρόλο στην 
ύπαρξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή ενός φορέα.
Δυο από τις σημαντικότερες λειτουργίες της Διοίκησης 
του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η επιλογή και αξιολό
γηση του προσωπικού:
Επιλογή Προσωπικού:
Οι σοβαρές συνέπειες τυχόν λανθασμένων αποφάσεων 
προσλήψεων καθιστούν την επιλογή προσωπικού ως μια 
καθοριστική διαδικασία για την επιχείρηση ή τον εκάστο
τε φορέα. Είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης πληροφο
ριών και αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή των 
πλέον κατάλληλων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 
Την ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων έχει τόσο 
η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ή Διεύθυνση Διοικητι
κού, ως επιτελική υπηρεσία, όσο και τα στελέχη.
Δυο σημεία τα οποία θα ήταν καλό και αναγκαίο να προσε
χθούν κατά την όλη διαδικασία επιλογής είναι τα εξής: 
►Η διατήρηση και βελτίωση της καλής εικόνας της επι
χείρησης ή του φορέα.
►Η αποφυγή παράτυπων ενεργειών ή ακατάλληλων συ
μπεριφορών, που μπορούν να οδηγήσουν σε νομικές περι
πέτειες την επιχείρηση.
(Fisher, 1996, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, 2002,)

Διαδικασία επιλογής
Ως διαδικασία επιλογής υποψηφίων ορίζεται ένα σύνολο 
συγκεκριμένων ενεργειών, που αφορούν τη συγκέντρω

ση και αξιολόγηση πληροφοριών για κάθε έναν, ώστε να 
ληφθεί η απόφαση επιλογής. (Χυτήρης, 2001)
Τα συνήθη βήματα -ενέργειες μιας τυπικής διαδικασίας 
επιλογής είναι:
►Αρχική επιλογή από την αίτηση και το βιογραφικό, 
►Προκαταρκτική Συνέντευξη και Επαγγελματικά Τέστ, 
►Έλεγχος συστάσεων και διαγνωστική συνέντευξη,
► Εξέταση φυσικής κατάστασης 
►Απόφαση

Στάδιο 1: Βιογραφικό Σημείωμα 
και Αίτηση απασχόλησης
Συνήθως αυτά κατατίθενται μαζί ώστε να μην χάνεται 
πολύτιμος χρόνος για την επιχείρηση. Στο βιογραφικό 
σημείωμα κάθε υποψήφιος κοινοποιεί τα τυπικά του προ
σόντα (σπουδές, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ) 
και τα δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, οικογενειακές 
και στρατιωτικές υποχρεώσεις). Σημαντικό ρόλο παίζει η 
οπτική εικόνα του βιογραφικού δηλαδή η εμφάνιση και η 
ποιότητα του λόγου (Χυτήρης, 2001).
Αμέσως μετά την κατάθεση αυτών στην ημερομηνία που 
έχει οριστεί, ο υπεύθυνος τα εξετάζει και όσοι δεν πλη
ρούν τις προϋποθέσεις απορρίπτονται. Στην συνέχεια, οι 
υποψήφιοι συμπληρώνουν μια αίτηση όπου απαντούν σε 
ερωτήσεις σχετικές με τον εαυτό τους. Με την εν λόγω 
αίτηση διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της όλης δια
δικασίας μιας και όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να απα
ντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις.
Τα τελευταία χρόνια μαζί με την αίτηση οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν και ένα ερωτηματολόγιο βιοδεδομένων 
το οποίο αφορά σε πληροφορίες εμπειριών, προσωπικών 
ιστοριών κλπ και του οποίου η εγκυρότητα είναι σχετικά 
υψηλή. (Χυτήρης, 2001)

Στάδιο 2:Συνέντευξη
Το επόμενο βήμα είναι η  συνέντευξη επιλογής, κατά 
την οποία οι υπεύθυνοι καλούνται να  επιλέξουν 
έναν από τους παρακάτω τύπους:
►Ελεύθερη συνέντευξη, όπου ο υποψήφιος μιλάει για 
τον εαυτό του σε ανοιχτές-γενικές ερωτήσεις, ενώ κάθε
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επόμενη ερώτηση βασίζεται στην προ
ηγούμενη απάντηση του υποψηφίου.
Ένας τέτοιος τύπος συνέντευξης σαφώς 
και ηρεμεί τον υποψήφιο αλλά υστερεί 
ως προς την εξαγωγή βάσιμων και σημαντικών συμπερα
σμάτων.
► Δομημένη συνέντευξη. Στον συγκεκριμένο τύπο οι ερω
τήσεις είναι καθορισμένες όπως βέβαια και τα σχετικά με την 
εργασιακή εμπειρία κριτήρια και η αξιολόγηση γίνεται με 
την μορφή βαθμολογίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους 
εξεταστές να συγκρίνουν τις απαντήσεις και να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα.
►Ατομική συνέντευξη, στην οποία κάθε υποψήφιος συνε- 
ντευξιάζεται με έναν μόνο εξεταστή. Επειδή όμως τα απο
τελέσματα μπορεί να είναι μεροληπτικά υπέρ κάποιων, ο 
υποψήφιος πραγματοποιεί συνεντεύξεις και με άλλους εξε
ταστές.
►Συμπερκρορική συνέντευξη, στόχος της οποίας είναι να 
αξιολογήσει αν ο υποψήφιος διαθέτει ικανότητες που περι
λαμβάνονται στο ιδανικό προφίλ του ατόμου για πρόσληψη. 
Σαν τρόπος είναι πολύ αξιόπιστος γιατί αναφέρεται σε πραγ
ματικά γεγονότα σχετικά με τον κάθε υποψήφιο (πώς έδρα
σε, τι έγινε, τι αποτέλεσμα είχε).
► Ομαδική συνέντευξη, όπου οι υποψήφιοι αποτελούν μια 
ομάδα και όπου, είτε τους ανατίθεται μια συγκεκριμένη υπο
θετική κατάσταση και η επιτροπή βαθμολογεί τον τρόπο που 
λειτουργεί και ο καθένας αλλά και σαν ομάδα είτε, γίνονται 
ερωτήσεις σε όλους οι οποίες βασίζονται στην θέση εργασίας, 
στην προσωπικότητα των υποψηφίων κ.α.
►Συνέντευξη από επιτροπή. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την 
αντικειμενικότερη αξιολόγηση. Υπάρχουν αρκετά μειονε
κτήματα στον τρόπο αυτό όπως η αμηχανία του υποψηφίου, 
η προκατάληψη ενός εξεταστή κλπ.
► Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι μια εναλλακτική 
τακτική, ανέξοδη για τους υποψηφίους αλλά και για τους 
υπευθύνους της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιείται αρκε
τά στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Αμερική. 
(Aryee, 1996, Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003)

Στάδιο 3:Τεσι
Τα τεστ είναι ένας αντικειμενικός τρόπος επιλογής προσωπι
κού και χρησηιοποιούνται σχεδόν από όλες τις επιχειρήσεις 
παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλά είδη 
τεστ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
που πρόκειται να μετρηθούν.
►Τεστ ευφυΐας, τα οποία μετράνε τη 
διανοητική ικανότητα των υποψηφί
ων.
►Τεστ ενδιαφερόντων, τα οποία απευ
θύνονται είτε σε άτομα που έχουν 
τελειώσει το σχολείο με σκοπό τον 
εντοπισμό των επαγγελματικών ενδι
αφερόντων τους είτε στην ανίχνευση 
του είδους εργασίας που ταιριάζει κα
λύτερα σε κάποιον υποψήφιο.
►Τεστ ικανοτήτων μέσω του οποίου 
μετριέται η ικανότητα του υποψηφί
ου στον γλωσσικό, αριθμητικό και δι-

αγραμματικό συλλογισμό αλλά και 
στην παρατηρητικότητα.
►Τεστ προσωπικότητας. Τα τεστ 
αυτά δίνουν πληροφορίες για το 

σύστημα αξιών του ατόμου, τις συναισθηματικές αντι
δράσεις, την ωριμότητα και την διάθεση που το χαρα
κτηρίζει.
►Τεστ εκπαίδευσης, που μετρούν την ανταπόκριση 
του υποψηφίου στην εκπαίδευση.
►Τεστ γνώσεων που μετρούν τις ικανότητες, 
επιδεξιότητες,κι γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει ο 
υποψήφιος.
Τέλος, όσοι υποψήφιοι περάσουν επιτυχώς και την δι
αδικασία των τεστ ακολουθούν το επόμενο βήμα που 
είναι τα κέντρα αξιολόγησης. (Χυτήρης, 2001)

Στάδιο 4:Κένχρα αξιολόγησης 
Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει 
ένα σύνολο από επιμέρους δραστηριότητες, μεθόδους 
και τεχνικές για την αξιολόγηση και επιλογή του προ
σωπικού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει 
ομαδικές συζητήσεις αλλά και δραστηριότητες, παρου
σιάσεις, ασκήσεις και δείγματα εργασίας, συνεντεύξεις, 
ψυχομετρικά τεστ, μελέτες περιπτώσεων και υπόδυση 
ρόλων. Η καθεμιά χρησιμοποιείται βέβαια ανάλογα με 
την ικανότητα του κάθε υποψηφίου την οποία μπορεί 
να διαγνώσει ο αξιολογητής. Σαν διαδικασία είναι αρκε
τά δαπανηρή και χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται 
για σημαντικές θέσεις εργασίας.
(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003)

Στάδιο 5:Τελικη Αξιολόγηση-Επιλογη 
υποψηφίων
Αφού τελειώσουν όλες οι παραπάνω δοκιμασίες των 
υποψηφίων, οι υπεύθυνοι συγκεντρώνουν τα αποτε
λέσματα των υποψηφίων. Όσοι βρεθούνε στην τελική 
ευθεία της επιλογής για την κάλυψη της θέσης εργασί
ας, πριν γίνει η επιλογή περνούν από ιατρικές εξετάσεις 
ώστε να εξακριβωθεί από την επιχείρηση ή τον φορέα 
αν οι υποψήφιοι είναι υγιείς ή έχουν κάποιο ιατρικό 
πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις, επειδή 
η πρόσληψη ενός νέου ατόμου αποτελεί επένδυση για 

αυτές, δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στην υγεία των εν δυνάμει ερ
γαζομένων τους. Ο τομέας της 
υγείας είναι πλέον σημαντικό 
κομμάτι για την επιχείρηση και 
για αυτό οι επιχειρήσεις ζητά
νε όλο το ιατρικό ιστορικό των 
υποψηφίων και πολλές φορές 
βάζουν και οι ίδιες τους υποψη
φίους να εξεταστούν από δικό 
της γιατρό ώστε να μην υπάρχει 
αμφιβολία για το αποτέλεσμα 
αυτών.
Ολοκληρώνοντας και την δια
δικασία των ιατρικών εξετάσε
ων, οι υπεύθυνοι αξιολογούν

[ 37  ] Α/Α



τα αποτελέσματα και επιλέγουν αυτόν ή αυτούς 
που είναι οι κατάλληλοι για την πλήρωσή της 
θέσης εργασίας. Αφού τελειώσει και αυτή η δι
αδικασία ο νέος πλέον εργαζόμενος εντάσσεται 
στο δυναμικό της επιχείρησης και εκτός του ότι αμείβεται, 
εντάσσεται και σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
του προσωπικού. (Βιτατζάκης, 1993)
Αξιολόγηση Προσωπικού
Ένας εξίσου σημαντικό τομέας με τον πρώτο είναι και η 
αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτή γίνεται με βάση τις πλη
ροφορίες που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις με τους 
υπαλλήλους, από τα τεστ και τις συζητήσεις. Ο αξιολογη- 
τής συντάσσει έκθεση με όλα τα χαρακτηριστικά του ερ
γαζομένου, η οποία αφορά την πνευματική ικανότητα, την 
ωριμότητα, το ενδιαφέρον του αλλά και τις μελλοντικές του 
εκτιμήσεις για την απόδοση του στην επιχείρηση. Συνήθως, 
η αξιολόγηση βασίζεται στα κατωτέρω στοιχεία (Antony W, 
1999):
Αξιολόγηση με βάση την μέτρηση της Αποδοτικότητας 
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για θέσεις εργασίας στις οποίες 
η απόδοση του εργαζομένου μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και 
να μετρηθεί με βάση το τι αυτός επιτυγχάνει στο τμήμα. Συ
νήθως, αυτή η μέθοδος διαρκεί λίγες μέρες και το αποτέλεσμα 
που εξάγεται είναι προσωρινό. Για παράδειγμα, η απόδοση του 
εργαζομένου μέσα σε μια βιομηχανία μπορεί να μετρηθεί είτε 
με βάση το αποτέλεσμα που είχε στην μονάδα που δουλεύει 
(παραγωγή προϊόντων), είτε με βάση συμφωνίες που ο ίδιος 
μπορεί να έκανε με προμηθευτές ή πελάτες της επιχείρησης 
και οι οποίες βέβαια θα είναι προς το συμφέρον της επιχείρη
σης (Fisher, 1996).
Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη αντικειμενικών 
στόχων
Προϋπόθεση για αυτήν την μορφή αξιολόγησης είναι να 
υπάρχει συνεργασία μεταξύ των προϊσταμένων και των υφι
σταμένων τους, οι οποίοι μαζί θα θέσουν τους στόχους και 
στην συνέχεια θα αξιολογηθούν για το επίπεδο επίτευξης 
τους. (Χυτήρης, 2001)
Η αξιολόγηση αυτή ουσιαστικά μετρά την αποτελεσματικό- 
τητα που έχει η συνεργασία των προϊσταμένων με τους εργα
ζομένους τους και δείχνει σε ποιο βαθμό ο προϊστάμενος ασκεί 
επιρροή, εμπνέει αλλά και καθοδηγεί τους υφισταμένους του. 
Από την πλευρά των εργαζομένων μετριέται η αφοσίωση που 
έχουν στους στόχους της επιχείρησης αλλά και ο σεβασμός 
για τον προϊστάμενο τους.
Αξιολόγηση με βάση την Συμπεριφορά των 
εργαζομένων
Πρόκειται για μια μέθοδος αξιολόγησης η οποία συσχετίζει 
άμεσα τις συμπεριφορές με τις κρίσιμες διαστάσεις απόδοσης 
για κάθε θέση εργασίας. Για να γίνει όμως σωστή 
αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κρί
σιμες για την απόδοση, διαστάσεις της εργασίας, 
να καταγραφούν για κάθε διάσταση εργασίας πε
ριπτώσεις συμπεριφοράς και να αναπτυχθεί κλί
μακα βαθμολογίας όπου κάθε κλίμακα θα αντι
στοιχεί σε συγκεκριμένη συμπεριφορά. Έτσι,

ο υφιστάμενος αξιολογείται με βάση ορισμένα 
standard συμπεριφοράς που δείχνει στην εργα
σία του και με το πόσο συγκεντρωμένος είναι 
στο χώρο εργασίας. (Χυτήρης,2001). 

Συμπέρασμα
Συνοψίζοντας, ως προς τα ανωτέρω, η εκάστοτε επιχείρηση 
ή φορέας πρέπει να εξασφαλίζουν αρκετές ευκαιρίες και δυ
νατότητες στα στελέχη τους, ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγ
γελματικά και να αναπτύξουν της γνωστικές και πρακτικές 
τους γνώσεις, με απώτερο σκοπό την στελέχωση των καίριων 
θέσεων στο εσωτερικό τους. Η ανταπόκριση στις ανάγκες και 
τις προκλήσεις που εμφανίζονται ή θα εμφανιστούν πρέπει 
να είναι πρωταρχικό μέλημα των διοικήσεων. Επιπροσθέτα, 
η προσπάθεια στήριξης και εκπλήρωσης των προσωπικών 
φιλοδοξιών κάθε εργαζόμενου θα πρέπει να είναι άρτια βοη- 
θούμενη από το περιβάλλον του φορέα -  της επιχείρηση και 
ιδιαίτερα από τις διαδικασίες και τα στάδια ανάπτυξης που 
εφαρμόζονται.
Στηριζόμενος στα ανωτέρω, πιστεύω ότι ο τομέας του ανθρώ
πινου δυναμικού είναι σημαντικός για την μελλοντική ανά
πτυξη του εκάστοτε φορέα ή επιχείρησης και ότι μια διαρκής 
προσπάθεια για ανάπτυξη τόσο αυτού όσο και της σωστής αξι
οποίησης του προσωπικού του θα πρέπει να είναι στα άμεσα 
σχέδια τους, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όπου οι προσλήψεις 
γίνονται με φειδώ και οι διοικήσεις προσπαθούν να συγκρα
τήσουν και να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το υπάρχον προσωπικό τους. Επίσης, η δημιουργία όσο το 
δυνατόν καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα 
εστιάζει στην ψυχική αλλά και σωματική ικανοποίηση των 
εργαζομένων δίνοντας περισσότερα κίνητρα στους εν ενερ- 
γεία εργαζομένους τους, είναι γεγονός ότι προσφέρει μεγάλη 
ώθηση για βελτίωση της αποδοτικότητας και της εν γένει συ
μπεριφοράς εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Τέλος, η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί κάθε μέρα 
στη δημιουργία και την παροχή νέων καινοτομικών προϊό
ντων και υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της, θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω, αναγκαία εκπαίδευση και ανάπτυξη του προ
σωπικού κάθε φορέα ή επιχείρησης με απώτερο σκοπό την 
δημιουργία και παγίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. ]

Βιβλιογραφία
-Παπαλεξρ,νδρή - Μπουρανιάς (2003) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,εκδόσεις Μπένου, 
Αθήνα
-Χυτήρης (2001). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 
-Ν. Μυλωνίδης, Θ. Σίμος (2007).Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας, 
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Ιωάννινα
-Ν. Βιτατζάκης (1993).Επιλογή Προσωπικού, εκδόσεις ΕΧλήν.Α&ήνα

-Anthony W  (1999). Human Resource Management. Strategic 
approach, The Drysden Press, N .Y
-C.D Fischer (1996).Human Resource Management, Houghton 
Mifflin, Geneva
-S. Aryee, (1996) & Mathews, (1994).Houman Resource Management

*  Ο Στέφανος Παπαδήμας είναι Δόκιμος Υπαστυνόμος, πχυχι- 
ούχος του Τμήματος Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρων

Α/Α [ 38  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013



ΑΘΗΝΑ 01/03/2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

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

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ο ΛΙΚ Ω Ν  ΕΞΑ Μ Η Ν ΙΑ ΙΩ Ν  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Ω Ν  Ε .Ι.Χ .

από 94,05 
» 99,89

127,72 
133,48 
161,39 
168,15

από 8 6 ,6 6

» 86,64
» 110,09 
» 107,19 
» 119,36 
» 136,47

Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα/ 
Ρυμούλκηση συνεττεία ατυχή
ματος, Κάλυψη από ανασφά
λιστο όχημα.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ο ΛΙΚ Ω Ν  ΕΤΗ ΣΙΩ Ν  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Ω Ν  Δ ΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν  Ι.Χ .

Αττική Περιφέρεια Υπόλοιπη Ελλάδα Πακέτο Καλύψεων

1-50 από 66,77 από 65,00 από 60,00
51-125 » 95,60 » 78,03 » 60,00

126-250 » 114,36 » 93,00 » 85,00
251-500 » 159,36 » 126,77 » 124,27
501ανω » 194,00 » 145,00 » 135,00

Αστική ευθύνη, φ ρο ντίδ α / 
Ρυμούλκηση συνεττεία ατυχή
ματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ·  Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
οχήματος, ιδιοκτήτη, οδηγού κ.λ.π. (παραμετρικό τιμολόγιο)

•  Προαιρετικά Οδική Βοήθεια από 14,50 € το εξάμηνο
•  Στις προαιρετικές καλύψεις θα  υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας: 
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα, τηλ.: 801. 300. 3069, *  210 92.33.650 
fax: 211 800.21.61, τηλ. ανάγκης: 6944.478885 
www.real-ins.gr, e-mail:info@real-ins.gr
*  Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, 
AIG, ARAG, ATRADIUS, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, BUPA, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ENTERPRISE, ERGO Α.Α.Ε.Ζ., EUROLIFE ERB, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, 
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, INTERAMERICAN A.E.A.Z., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE ΑΕΓΑ, 
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ, LLOYD’S OF LONDON, MALAYAN INC., METLIFE ALICO, PRIME, QUDOS, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑ, κ.α.

1 Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και 
στους υπόλοιπους ασφαλιστι
κούς κλάδους

1 Αμεση ασφάλιση
1 Παράδοση ασφαλιστηρίου στο 
χώρο σας

1 Προσωπική εξυπηρέτηση
> Συμβουλευτικές και διαμεσολα- 

βητικές υπηρεσίες
> Ανάλυση αναγκών
• Αξιολόγηση Ασφαλιστικών 

Συμβάσεων
• Αποτελεσματική διαχείριση 

αποζημιώσεων

http://www.real-ins.gr
mailto:info@real-ins.gr


ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Του Υ/Α’ Κλεάνθη Παπαγιαννόπουλου
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ CEP0L
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Σ
τις 30 Ιανουάριου, ημέρα γιορτής των 
Τριών Ιεραρχών, των γραμμάτων, των 
μαθητών αλλά και της μαθητιώσας νε
ολαίας και με αφορμή το συμβολισμό 
της ημέρας αυτής για την εκπαίδευση, 
πραγματοποιήθηκε επίσημα η έναρξη 
λειτουργίας της Πιλοτικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρ

μας για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης των Δοκί
μων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνι
κής Αστυνομίας (e-saea).
Η εν λόγω Πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται σε δο
κιμαστικό στάδιο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, φιλοξε
νείται κατόπιν συμφωνίας της CEPOL (Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας) και της Αστυνομικής Ακα
δημίας της Χώρας μας και σύμφωνα με έγκριση της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Διαδικτυα
κό Τόπο της CEPOL. Με τον τρόπο αυτό, έχουν εξα
σφαλιστεί προς όφελος των Δοκίμων Υπαστυνόμων, 
τα τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται στο ασφαλές εκπαιδευτικό πε
ριβάλλον της CEPOL, προσαρμοσμένα στην ελληνική 
γλώσσα και στις ανάγκες των Δοκίμων, με μηδενικό 
κόστος για την Ελληνική Αστυνομία.
Στόχος αυτής είναι αφενός μεν η υποβοήθηση των 
σπουδών των Δοκίμων Υπαστυνόμων, με την παροχή 
εμπλουτισμένου και διαρκώς ενημερωμένου υλικού 
μάθησης και εκπαίδευσης και αφετέρου η δημιουρ
γία μίας σύγχρονης κουλτούρας στα αυριανά στελέχη 
της Αστυνομίας, αναφορικά με την εκπαίδευση. Επι
πλέον, αναμένεται ότι με τη χρήση της, θα βελτιωθεί 
η επικοινωνία μεταξύ των Δοκίμων αλλά και με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, με παράλληλη 
απλοποίηση των διαδικασιών.
Η Πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό, 
πληροφορίες και δυνατότητες, που θα παρέχονται τό
σο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και με τη συμ
βολή των ίδιων των Δοκίμων. Οι αρχικές δυνατότη
τες της, είναι οι κάτωθι:
►Δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό προς μελέτη, σε 
βοηθητικά συγγράμματα και βιβλία, τα οποία θα απο
τελούν το επίκεντρο του υλικού εκπαίδευσης. 
►Δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό Νομοθεσίας. 
►Διαθεσιμότητα του Κανονισμού της Σχολής.

ε
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►Διαθεσιμότητα Ημερησίου προγράμματος. 
►Δυνατότητα πρόσβασης σε τυποποιημένες αναφορές 
και έγγραφα αναφορικά με τη λειτουργία της Σχολής 
και τα αιτήματα των Δοκίμων.
►Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ 
των Δοκίμων Υπαστυνόμων όλων των ετών, αλλά και 
με τους εκπαιδευτές τους.
►Δυνατότητα διαλόγων και συζητήσεων επί θεμάτων 
που καθορίζονται από τους εκπαιδευτές/καθηγητές 
και τους διαχειριστές της πλατφόρμας καθώς και ενί
σχυση της διαδικασίας όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαί
νει από τον εκπαιδευόμενο.
►Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης αναφορικά με θέ
ματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους. 
►Διευκόλυνση στη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσε
λίδες αστυνομικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
σε εθνικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
►Δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικά υλικό αστυνομι
κού -  εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Πέραν αυτών, και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα 
προκόψουν οι δυνατότητες αυτές μπορούν να εμπλου
τιστούν και με τα κάτωθι:
►Δυνατότητα καλωσορίσματος των Δοκίμων, με βί
ντεο από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών. 
►Δυνατότητα δημιουργίας βίντεο που θα καθοδηγούν 
τους Δοκίμους στις λειτουργίες της Πλατφόρμας.
► Δυνατότητα διάθεσης μαγνητοσκοπημένων διαλέξε
ων και μαθημάτων.
►Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων -  τέστ 
αξιολόγησης των γνώσεων των Δοκίμων. 
►Δυνατότητα διάθεσης βοηθητικού εκπαιδευτικού
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υλικού από τον εκάσχοτε καθηγη
τή.
► Δυνατότητα αξιολόγησης της 
Πλατφόρμας και της χρήσης της.
►Δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο
βολής αιτημάτων (μηχανογράφηση 
εφαρμογών και διαδικασιών).
►Δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτι
κών βίντεο.
►Δυνατότητα διάθεσης Πτυχιακών 
εργασιών παλαιότερων ετών.
►Δυνατότητα σύνταξης και δημοσιοποίησης Ηλεκτρονι
κού Περιοδικού.
►Δυνατότητα συνδυασμού με το POL, με στόχο την εξοι
κείωση των Δοκίμων με αυτό, μέσα από βίντεο εκμάθη
σης της χρήσης αυτού.

Η υλοποίηση της Πλατφόρμας, υπό τις συγκεκριμέ
νες παραμέτρους, εγγυάται ένα ασφαλές από παραβιά
σεις και απώλειες δεδομένων, εκπαιδευτικό περιβάλλον 
(secure learning environment), αφοσιωμένο αποκλειστι
κά στους Δοκίμους Υπαστυνόμους και στους εκπαιδευ
τές τους. Τονίζεται επί αυτού, ότι πρόσβαση στο Ηλε
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL, έχουν μόνο εγγεγραμμένοι 
χρήστες των οποίων τα στοιχεία ελέγχονται και ταυτο- 
ποιοόνται ενώ στην Πλατφόρμα οι χρήστες αποκτούν δι
καιώματα πρόσβασης με τη χρήση χειροκίνητης μεθόδου. 
Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι τόσο στην Πλατ
φόρμα όσο και γενικότερα στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο της 
CEPOL, αναρτάται μόνο εκπαιδευτικό υλικό και όχι πλη
ροφορίες απόρρητου χαρακτήρα.

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση της Πλατφόρμας, 
είναι τα κάτωθι:
►Βελτιστοποίηση συντονισμού της εκπαίδευσης. 
►Βελτίωση και ολοκλήρωση της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης, με τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων. 
►Βελτιστοποίηση επικοινωνίας των Δοκίμων μεταξύ 
τους και με τους εκπαιδευτές αυτών.
►Μείωση εξόδων - απαιτούμενων εργατοωρών. 
►Πλήρης εναρμόνιση - Εξοικείωση με το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον της CEPOL.
►Εξοικείωση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.
►Έμφαση στον πρωτοπόρο ρόλο που έχει η Ελληνική 
Αστυνομία.

Υπεύθυνο για το σχεδίασμά και 
την υλοποίηση της Πλατφόρ
μας είναι το Τμήμα CEPOL της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, του 
οποίου τα στελέχη έχουν αναλά- 
βει τους κάτωθι ρόλους:
ΑΙΑ’ ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος:
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πλατφόρ
μας
Υ/Α’ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κλεάνθης: Γενικός Συντονι
στής της Πλατφόρμας 
Αρχ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτρι- 
ος: Αναπληρωτής Γενικού Συ
ντονιστή
Αρχ. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Αλεξάνδρα: 
Υπεύθυνη Γραμματειακών 
Θεμάτων και Υποστήριξης 
Το Εθνικό Τμήμα CEPOL, 
στην προσπάθειά του αυτή 
θα υποστηριχτεί τόσο από τον 

αποσπασμένο Εθνικό Εμπειρογνώμονα στη Γραμ
ματεία CEPOL, Α/Β Αλέξανδρο Αναστασιάδη όσο 
και από ορισθέντες κατά έτος Βοηθούς Συντονιστές 
Αξιωματικούς και Δοκίμους, τη Διοίκηση και το 
Γραφείο Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών.

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι η εισαγω
γή και η χρήση της Πλατφόρμας, είναι ουσιαστικά 
προπομπός μελλοντικών αστυνομικών εκπαιδευτι
κών σχημάτων, που θα ακολουθηθούν κατά κόρον, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με 
τη χρήση της θα επιτευχθεί η εξοικείωση με την εξ’ 
αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, γεγονός το 
οποίο θα προετοιμάσει το έδαφος για τις μελλοντι
κές εξελίξεις στον τομέα των σύγχρονων μορφών 
μάθησης. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται δε, ιδιαί
τερα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές παραμέ
τρους της εποχής, πως η συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι ιδιαιτέρως πλούσια και ανέξοδη ταυτόχρονα 
για την Ελληνική Αστυνομία.
Με τη χρήση της Πλατφόρμας αυτής, παρέχεται 
για πρώτη φορά σε Δοκίμους των Αστυνομιών των 
Κρατών -  Μελών, να χρησιμοποιήσουν το Ηλε
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL, για τη συμπλήρωση 
και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής τους διαδι
κασίας, τόσο μέσω αυτής όσο και μέσω της χρήσης 
των άλλων δυνατοτήτων που το Ηλεκτρονικό Δί
κτυο παρέχει (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διαδικτυ
ακά σεμινάρια, ενότητες μάθησης, βάσεις γνώσης). 
Την ίδια στιγμή, γίνονται μέλη του μεγαλύτερου 
εκπαιδευτικού δικτύου αστυνομικών στην Ευρώ
πη, γεγονός που θα τους φανεί χρήσιμο καθ’όλη 
την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρο
μίας, με τις νέες ευκαιρίες και εκπαιδευτικές προο
πτικές ανοίγονται στον ορίζοντα για αυτούς.

Απώτερος σκοπός είναι η 
πληρέστερη, σύγχρονη και 
συνολική δια βίου εκπαί
δευση, μέσω των υψηλότα
των επιπέδων που η ίδια η 
CEPOL έχει θέσει για όλα 
τα Κράτη -  Μέλη, με την 
Ελλάδα στην περίπτωση 
αυτή να έχει ρόλο πρωτο
πόρου και εμπνευστή μελ
λοντικών εξελίξεων. ]
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Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων/Παν. Πειραιώς

Ιδιωτικότητα και Ιχνηλασιμσυητα
σε Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ιστοσελίδων κοι
νωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, δυστυχώς 
όχι χωρίς συνέπειες. Ο διαδικτυακάς εκφοβισμός (cyber 
bullying), η εκμετάλλευση ανηλίκων (child exploitation) 
και η κλοπή ταυτότητας (identity theft) είναι μόνο κάποια 
από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, και οφείλονται 
κυρίως σε προβλήματα ιδιωτικότητας και ιχνηλασιμότη- 
τας που υφίστανται στις υπάρχουσες πλατφόρμες. Στην 
παρούσα εργασία προτείνουμε μία αρχιτεκτονική των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης που θα ελαττώσει τα 
ανωτέρω προβλήματα, και παραθέτουμε τα αποτελέσματα 
δοκιμών της στο facebook. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνα
τότητα μελλοντικής εφαρμογής της και στις υπόλοιπες 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Εισαγωγή
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δη

μοφιλείς μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Χρησιμο
ποιούνται για επικοινωνία, διαμοιρασμό περιεχομένου, 
διασκέδαση, εύρεση εργασίας, κλπ. Μία ένδειξη της τερά
στιας χρήσης τους είναι το γεγονός ότι το acebook έφτασε 
λίαν προσφάτως το 1 δισεκατομμύριο χρήστες, εκ των 
οποίο πάνω από το 50% χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
σε καθημερινή βάση [5], Ομοίως, το twitter έχει πάνω από 
140 εκατομμύρια χρήστες, που παράγουν καθημερινά πά
νω από 1 δισεκατομμύριο tweets (14], Ένα επίσης σημα
ντικό στοιχείο είναι ότι οι 10 δημοφιλέστερες ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν η κάθε μία πάνω από 100 
εκατομμύρια χρήστες [17]!

Βάσει των ανωτέρω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι ιστο
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν από μόνες 
τους ολόκληρες (εικονικές) κοινωνίες, που αποτελούν 
επίσης πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων ([11], [12], [18], 
[19]). Κάποιοι από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
εν λόγω ιστοσελίδες είναι οι εξής:

Θέματα ιδιωτικότητας: οι χρήστες συνήθως δεν έχουν 
αίσθηση του όγκου των προσωπικών πληροφοριών που 
έχουν ανεβάσει στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
Επίσης, όπως αναφέρεται και στο [10], παρ’ όλο που οι 
χρήστες συνήθως εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα 
προσωπικά τους δεδομένα, στην πραγματικότητα δρουν 
πλημμελώς σχετικά με την προστασία αυτών -  ένα φαινό

μενο που ονομάζεται παράδοξο της ιδιωτικότητας. Αυτό 
οδηγεί συχνά σε καταστάσεις όπου τα προσωπικά δεδο
μένα του χρήστη προσπελαύνονται, χρησιμοποιούνται 
ή τροποποιούνται από άγνωστους δράστες με σκοπό την 
πρόκληση οικονομικής ή άλλου είδους ζημίας στο θύμα.

Εκμετάλλευση παιδιών: οι ιστοσελίδες κοινωνικής δι
κτύωσης συνήθως δεν επιτρέπουν τη χρήση από παιδιά 
που είναι μικρότερα από κάποια ηλικία. Παρ’ όλα αυτά, 
η συγκεκριμένη απαγόρευση συχνά παρακάμπτεται με 
αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα σε διαφόρους 
κινδύνους, από εκμετάλλευση από αγνώστους έως εθισμό. 
Το σίγουρο είναι ότι τα περισσότερα παιδιά στο μέλλον θα 
μετανιώσουν για τα δεδομένα που έχουν ανεβάσει, καθώς 
αυτά είναι προορισμένα να υπάρχουν στις συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες για πάντα, μιας και δεν είναι πολιτική τους να 
τα διαγράφουν.

Κυβερνοεκφοβισμός (cyber bullying): είναι η πράξη 
της παρενόχλησης/προσβολής ενός ατόμου μέσω διαδι
κτύου, φαινόμενο που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν συχνά 
το πεδίο δράσης για τέτοιες συμπεριφορές, μιας και 1 σχό
λιο ή μία ανεβασμένη φωτογραφία μπορεί να προκαλέσει 
πολλά προβλήματα τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους, 
όπως το να αλλάξουν σχολείο, εργασία, τόπο διαμονής.

Οι λόγοι που προκαλούν τα προαναφερθέντα προβλήμα
τα μπορούν να συνοψιστούν στις εξής δύο μεγάλες κατη
γορίες: ανωνυμία και έλλειψη ιχνηλασιμότητας.

Η πρώτη (ανωνυμία) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
οι άνθρωποι τείνουν να επικοινωνούν και να μοιράζονται 
πληροφορίες με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν στην κανο
νική τους ζωή, και που κρύβονται πίσω από ένα ανώνυμο 
προφίλ που έχουν δημιουργήσει. Αυτή η συμπεριφορά 
εξηγεί και το παράδοξο της ιδιωτικότητας που αναφέραμε 
παραπάνω, και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού οι χρή
στες εκτίθενται σε άγνωστα άτομα που μπορούν να τους 
βλάψουν.

Η δεύτερη (έλλειψη ιχνηλασιμότητας) οφείλεται στο ότι 
κανένας άλλος εκτός από τις ίδιες τις ιστοσελίδες κοινωνι
κής δικτύωσης δεν μπορεί να βρει την ηλεκτρονική διεύ
θυνση από την οποία ένα χρήστης συνδέεται στο προφίλ 
του. Έτσι, αν ο χρήστης αυτός πραγματοποιήσει κάποια
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Jason Bonta

παράνομη δραστηριότητα, η αντιστοίχιση του με μία ηλε
κτρονική διεύθυνση είναι σχεδόν αδύνατη. Ακόμα όμως και 
στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή κα
θίσταται διαθέσιμη, συχνά είναι μη χρησιμοποιήσιμη καθώς 
αντιστοιχεί σε κάποια υπηρεσία απόκρυψης ταυτότητας 
(anonymity service) ή άλλα ανώνυμα δίκτυα.

Κατά συνέπεια, η ανωνυμία και η έλλειψη ιχνηλασιμότη- 
τας είναι οι δύο τομείς που η εργασία αυτή εστιάζει, και με 
τους οποίους θα ασχοληθούμε στις επόμενες ενότητες.

Adam , M a lra  a nd  3 o thers ♦  New Mettagf Q Action» ^

Adam Wolff
So excited for the beach this weekend* Feel free to get to the 
house anytime after 1 tomorrow (directions attached».

Koen Is bringing the stuff to grill, so we're set for dinner, lust 
bring yourselves.

φ ]  W o lff House D irec tion ».doc« open ttownk

Douglas Li 

©  Sounds awesome*

Koen Bok
What a beautiful weekend

Malra Tavares 

Thanks

o
opJ·»*̂  «-com/

yc0,̂ ^ '^ * C0'

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης των κοινωνικών δικτύ

ων, η επιστημονική κοινότητα έχει να παρουσιάσει πλήθος 
εργασιών σχετικά με τη βελτίωση της ιδιωτικότητας στις 
πλατφόρμες αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις προ
σπάθειες εστιάζουν στην προστασία των δεδομένων που ο 
χρήστης ανεβάζει σε μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
[2,3,6,7,91.

Μία άλλη προσέγγιση φαίνεται στο [8] όπου έχει υλοποιη
θεί μία εφαρμογή στο facebook για την προστασία των μη
νυμάτων που ανταλλάσουν οι χρήστες μεταξύ τους, καθώς 
και στο [13], όπου γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί το περιε
χόμενο που ανεβάζουν οι άλλοι χρήστες και έχει σχέση με το 
υποκείμενο της έρευνας (πχ φωτογραφίες).

Κάποιες άλλες πρόσφατες εργασίες [14, 15] προτείνουν 
επίσης τον επανασχεδιασμό των ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης ώστε να έχουν την ιδιωτικότητα και την εμπι
στοσύνη σαν κύριο χαρακτηριστικό.

Παρ’ όλα αυτά, καμία από τις ανωτέρω προσπάθειες δεν 
απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: «πως μπορεί ένας χρήστης να 
σιγουρευτεί ότι κάποιος άλλος χρήστης, ο οποίος του έχει 
κάνει αίτημα φιλίας, είναι αξιόπιστος ή όχι». Επιπλέον, η 
τχνηλασιμότητα παραμένει ένα βασικό πρόβλημα, αφού 
όπως προαναφέρθηκε μόνο οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύ
ωσης έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών 
και μπορούν να τα χορηγήσουν στις αρμόδιες αρχές.

Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει το σττγκεκριμένο 
κενό, μελετώντας τη λειτουργία των ιστοσελίδων κοινω
νικής δικτύωσης και προτείνοντας μία νέα αρχιτεκτονική 
λειτουργίας που δίνει λύση στα προβλήματα ιδιωτικότητας 
και ιχνηλασιμότητας. Επίσης, παρουσιάζεται η δομή και η 
λειτουργία μίας εφαρμογής facebook που υλοποιήθηκε από 
τους συγγραφείς προκειμένου να καταδειχθεί η ορθότητα

και η χρησιμότητα της αρχιτεκτονικής που προτείνε- 
ται.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Προτού αναλύσουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

της αρχιτεκτονικής, κρίνεται απαραίτητο να κάνουμε 
μία σύντομη εισαγωγή στη δομή και στη λειτουργία 
των σύγχρονων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, παρατηρούμε αρχικά ότι οι ιστοσελίδες αυτές 
μοιράζονται μία κοινή ιδιότητα: προκειμένου να εγκα- 
θιδρύσουν μία «σχέση» μεταξύ δύο χρηστών, αυτοί οι 
χρήστες θα πρέπει να είναι «φίλοι» μεταξύ τους. Και 
το μόνο προαπαιτούμενο αυτής της φιλίας, εκτός από 
το να την αποδεχτούν, είναι οι χρήστες αυτοί να εμπι
στεύονται την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και 
τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει.

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική, των ιστοσελίδων κοινω νικής δικτύω σής

Στην παραπάνω ει
κόνα συνοψίζονται τα 
θέματα ιδιωτικότητας 
και ιχνηλασιμότητας 
που αναλύσαμε στην 
εισαγωγική μας ενό
τητα. Πιο συγκεκρι
μένα, ο Χρήστης Α δεν 
μπορεί να γνωρίζει αν 
ο Χρήστης Β είναι αξι
όπιστος πριν εγκαθι- 
δρύσει φιλία μαζί του. 
Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει κάποια ένδει-

Social Networking Site

Trust Ttust

♦ ♦

User A UserB
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ξη που ο Χρήστης Α θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για 
να ελέγξει την αξιοπιστία του Χρήστη Β. Επίσης, μετά την 
εγκαθίδρυση της φιλίας, ο χρήστης Α ε'χει εκθέσει ήδη πολύ 
πληροφορία στον Χρήστη Β, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
η διάπραξη αδικημάτων εις βάρος του. Τέλος, τα ηλεκτρονι
κά ίχνη του Β, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, 
σπανίως είναι διαθέσιμα, ακόμα και στις διωκτικές αρχές.

Στα πλαίσια αυτά, υποστηρίζουμε άτι θα μπορούσε να 
υπάρξει ένα βελτιωμένο περιβάλλον στις ιστοσελίδες κοινω
νικής δικτύωσης, αν μία επιπλέον εφαρμογή, μία «έμπιστη» 
τρίτη οντότητα (εφ’ εξής ΕΤΟ) επιστρατευόταν για να δώ
σει λύση στα προβλήματα ιχνηλασιμότητας και εμπιστευ
τικότητας που αναφέραμε παραπάνω. Η εφαρμογή αυτή θα 
ήταν ένας ενδιάμεσος μεταξύ των ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης και των χρηστών και θα αποτελούσε ένα στα
θερά σημείο αναφοράς που θα μπορούσαν να χρησιμοποι
ήσουν οι χρήστες για την ασφάλεια τους. Έτσι, αν ένας 
χρήστης θεωρούταν έμπιστος από αυτή την εφαρμογή, τότε 
αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ισχυρά θετική έν
δειξη για την εγκαθίδρυση φιλίας. Επιπλέον, αν ο χρήστης 
πραγματοποιούσε κάποια παράνομη δραστηριότητα, τότε 
τα ηλεκτρονικά του ίχνη θα ήταν διαθέσιμα για να χρησιμο
ποιηθούν σε κάθε νόμιμη διαδικασία. Από την άλλη, η ΕΤΟ 
αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με την ιδιωτικότη- 
τα των χρηστών, να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται 
μόνο μετά από άδειά τους και να μην αποθηκεύει κανένα 
επιπλέον στοιχείο από αυτά που είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση του σκοπού της. Μία γραφική αναπαράσταση 
της αρχιτεκτονικής αυτής φαίνεται στο σχήμα που ακολου
θεί:

Εικόνα 2: Προτεινόμενη αρχιτεκ το
ν ική

Όπως προαναφέρθηκε, ο 
πυρήνας της αρχιτεκτονικής 
είναι η ΕΤΟ, η οποία λειτουρ
γεί ως «ενδιάμεσος» μεταξύ 
της ιστοσελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης και των χρηστών. 
Η εφαρμογή αυτή θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν 
ένας χρήστης της ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
αξιόπιστος ή όχι, βασισμένος 
στις παρακάτω συνθήκες:

►αν ο χρήστης έχει εγκατα- 
στήσει την εφαρμογή αυτή, 

►αν ο χρήστης συνδέεται από αξιόπιστες πηγές, και 
►αν ο χρήστης τρέχει συχνά την εφαρμογή, ανανεώνο

ντας την αξιοπιστία του.
Δηλαδή ένας χρήστης θα θεωρείται αξιόπιστος αν διατίθε

ται να τρέξει την εφαρμογή και να αφήσει τα ηλεκτρονικά 
του ίχνη, αφήνοντας ουσιαστικά τα διαπιστευτήριά του, 
για να μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. Με την χρήση 
αυτής της εφαρμογής, ο χρήστης θα μπορεί να κάνει προλη

πτικές ενέργειες, ελέγχοντας άλλους χρήστες της ιστοσελί
δας για την αξιοπιστία τους πριν εγκαθιδρύσει φιλία μαζί 
τους, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Επίσης ο χρήστης 
θα μπορεί να κάνει ενέργειες μετά από κάποιο συμβάν, αφού 
θα έχει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σύνδεσης του χρήστη 
που πραγματοποίησε κάποιο αδίκημα. Όλα τα παραπάνω 
φυσικά θα πρέπει να διαφυλάττουν την ιδιωτικότητα των 
χρηστών, αφ’ ενός ζητώντας τους την άδεια εγκατάστασης 
της εφαρμογής και ενημερώνοντάς τους για τη χρήση αυ
τής, και αφ’ ετέρου διατηρώντας μόνο τα απαραίτητα στοι
χεία για τη λειτουργία της.

Στην επόμενη ενότητα θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην 
υλοποίηση της εφαρμογής στην πλατφόρμα του facebook 
και στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
Προκειμένου να δοκιμάσουμε στην πράξη την προτει- 

νόμενη αρχιτεκτονική, υλοποιήσαμε μία εφαρμογή στην 
ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook, που επιλέχθη- 
κε λόγω της διείσδυσης που έχει στους χρήστες και της ευ
κολίας που παρέχει στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Έτσι, δημιουργήθηκε η εφαρμογή “Whocanitrust?”, με 
την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ και του 
Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL, κα
θώς και με τη διεπαφή (API) που παρέχει το facebook για 
την ανάπτυξη εφαρμογών. Μία γραφική αναπαράσταση 
των διαφόρων κομματιών της εφαρμογής φαίνεται στην 
Εικόνα 3.

Η εγκατάσταση και εκτέλεση της εφαρμογή γίνεται όπως 
με όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές του facebook, μετά την 
αποδοχή των όρων χρήσης της. Αμέσως μόλις εκτελεστοί η 
εφαρμογή, συμβαίνουν τα παρακάτω:

►καταχωρείται η εκτέλεση της εφαρμογής στο αρχείο κα
ταγραφής,

►γίνεται έλεγχος για το αν ο χρήστης συνδέεται από αξι
όπιστες πηγές,

►αν ισχύει το ανωτέρω, η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
χρήστη καταχωρείται στη βάση δεδομένων,

►αν όχι, τότε ο χρήστης αναφέρεται ως αναξιόπιστος και 
δεν καταχωρείται κανένα στοιχείο του.

Facebook app Ho$ter

Εικόνα 3: Α λληλεπίδραση των διαφόραιν κομματιώ ν της εφαρμογής.
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Ως αποτελέσματα της εκτέλεσης αυτής της δοκιμαστικής 
εφαρμογής για χρονικό διάστημα σχεδόν ενός μήνα, μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι η αποδοχή από τους χρήστες ήταν πολύ 
ενθαρρυντική. Η εγκατάσταση της εφαρμογής έγινε σχεδόν 
από όλους ενώ ήταν αρκετοί αυτοί που την χρησιμοποιού
σαν σε καθημερινή βάση. Επίσης, ιδιαίτερης αποδοχής έτυχε 
από γονείς που αναζητούσαν κάποιο τρόπο να «πιστοποιούν» 
τους άγνωστους χρήστες που έρχονταν σε επαφή με τα παιδιά 
τους μέσα από μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
facebook, που η ανωνυμία - και ότι αυτή συνεπάγεται - περισ
σεύει. Στην Εικόνα 4 φαίνονται κάποια στατιστικά χρήσης της 
εφαρμογής, όπως έχουν εξαχθεί από το διαχειριστικό εργαλείο 
που παρέχει το facebook.

Εικόνα 4: Σ τατιστικά χρήσης " Κ  εφαρμογής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα εργασία έγινε μία ολοκληρωμένη αναφορά στα 

προβλήματα ιδιωτικότητας και ιχνηλασιμότητας που αντιμε
τωπίζουν οι χρήστες σχεδόν όλων των ιστοσελίδων κοινωνι
κής δικτύωσης. Για την αντιμετώπισή τους, προτείναμε μία 
βελτιωμένη αρχιτεκτονική όπου μία έμπιστη τρίτη οντότητα 
θα μπορούσε να δρα ως ενδιάμεσος για την παροχή της απαραί
τητης ιδιωτικότητας και ασφάλειας των χρηστών, ελέγχοντας 
την αξιοπιστία τους, ανανεώνοντας την αξιοπιστία αυτή μέσα 
στο χρόνο και κρατώντας τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ίχνη σε 
περίπτωση που χρειαστούν σε κάποια νόμιμη διαδικασία.

Προκειμένου να αποδείξουμε την χρησιμότητα και τη βασι- 
μότητα μίας τέτοιας αρχιτεκτονικής, αναπτύξαμε μία δοκιμα
στική εφαρμογή στην πλατφόρμα του facebook και δείξαμε ότι 
αυτή μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά για τους χρήστες.

Κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας θα 
ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών για έτερες δημοφιλείς πλατφόρ
μες όπως το twitter, το myspace κλπ, με σκοπό η αρχιτεκτονι
κή αυτή να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο ιδιωτικότητας και 
ιχνηλασιμότητας για τους χρήστες του διαδικτύου. Επίσης, 
σκοπός είναι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης της εφαρμογής 
με τους χρήστες, ίσως με την χρήση ερωτηματολογίων, ώστε 
να είναι δυνατή η παροχή χρήσιμων σχολίων που θα βοηθού
σαν στην βελτίωση της χρηστικότητας και της λειτουργικό
τητας. ]
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣχης φύσης

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ιατροδικαστική εντομολογία είναι η επιστή
μη που ασχολείται με την αναζήτηση αποδείξεων εγκλημα
τολογιών πράξεων μέσα απο την παρουσία εντόμων στο 
χώρο του εγκλήματος. Σε μεταθανάτιες συνθήκες, η μέχρι 
πρότινος συμβιωτική του μικροβιο- 
χλωρίδα ενός ζωικού οργανισμού, αρ
χίζει να μεταβολίζει πρωτεΐνες, λιπί
δια και υδατάνθρακες ως ενεργειακές 
πηγές δημιουργώντας αέρια και υγρά 
υποπροϊόντα προσέλκυσης εντόμων 
ώστε τα τελευταία να διατραφοόν και 
να αναπαραχθούν πάνω σε αυτό. Με 
βάση τα παραπάνω, η ιατροδικαστική 
εντομολογία είναι η μοναδική επιστή
μη της όποιας η έρευνα δεν ξεκινάει 
μέσα από το εγκληματολογικά εργα
στήριο αλλά έξω από αυτό. Η συμβολή 
της ως επιστήμη είναι γνωστή από το 
13ο αιώνα μ.Χ. στην Κίνα, ενώ το χρο
νικό σημείο εισόδου στον Δυτικό κό
σμο ήταν τέλη της δεκαετίας του 1960 
στις Η.Π Α. όπου έγινε ευρέως γνωστό 
ότι έντομα που αποικίζουν πάνω σε νε
κρά σώματα έχουν προγνώσιμους ρυθ
μούς ανάπτυξης και επομένως μπορεί 
να υπολογιστεί ο χρόνος, ο τόπος και 
σε μερικές περιπτώσεις η αιτία θανά
του σε ένα έγκλημα. Από την δεκαετία 
του 1980 αποτέλεσε εργαλείο διαλεύ
κανσης εγκλημάτων στις δικαστικές 
αίθουσες σε όλο τον κόσμο.
Στις βασικές υποχρεώσεις ενός ιατρο

δικαστικού εντομολόγου είναι η πα
ρουσίαση του σε δικαστήριο αχ; μάρτυ- 
ρας/ειδικός επιστήμονας καταθέτοντας 
δεδομένα σχετικά με το έγκλημα που 
είναι επαρκή, λογικά, επιστημονικά 
αποδεκτά και νομίμως συλλεγμένα. Ως 
πλήρης μάρτυρας στοιχείων και απο
δείξεων δεν θα πρέπει να προστατεύε
ται από οποιοσδήποτε μορφής κοινού 
δικαίου, νομοθετικών ή συνταγματι
κών δικαιωμάτων για να αποδειχθούν

τα ευρήματα άξια εμπιστοσύνης. Κριτήρια για παρουσία
ση δεδομένων ιατροδικαστικής εντομολογίας σε μια δίκη θα 
πρέπει να: α) είναι επαληθεύσιμα, β) έχουν γνωστό ποσοστι
αίο ή αναλογικό δείκτη λάθους γ) να είναι αποδεκτά από την

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΕΣ
Ερώτηση ] Παρατηρήσεις

Η αναγνώριση-χαξινόμηση των 
εντόμω ν έγ ιν ε  μ ε  π ιστοποιημέ
νη μέθοδο;

Η σωστή αναγνώ ριση-ταξινΰμηαη του  ε ίδους του  εντόμου  που β ρέθ η κε πάνω σε νεκρό  σώμα είνα ι 
πολύ σημαντική γιατί κάθε ε ίδ ο ς  έ χ ε ι την δική του  αναπτυξιακή βιολογία, και τα  χρονικά στάδια ανά
π τυξής του  είνα ι διαφορετικά για το  καθένα χωριστά. Έτσι, σε περίπτωση λάθους στην αναγνώριση, 
προκύπτει λά θος στον υπολογισμό του  χρόνου αποίκισης.
Π έραν τω ν "κλείδω ν αναγνώρισης" τη ς  μορφολογίας του  κάθε είδ ο υς, μορ ιακές τεχ ν ικ ές  όπως αυ τές  
τη ς  αλυσιδωτής πολυμεράσης (PCR) και τω ν μεθόδω ν αλληλούχιοης DNA μας δίνουν μ ε  εργαστηρια
κό τρόπο την ταξινομ ική  ταυτότητα  του  εντόμου.
Οι μορ ιακές τεχ ν ικ ές  είνα ι σημαντικό εργαλείο  στην αναζήτηση του  ε ίδ ο υς του  εντόμου στο στάδιο 

του  αυγού, γιατί τό τ ε  το έντομο  είνα ι μορφολογικό αδιαφοροποίητο σε μακροσκοπικό επ ίπ εδο. Σ ε  π ε
ρίπτωση που δ εν  είνα ι διαθέσιμο τα πρωτόκολλα τω ν μοριακών τεχνικώ ν τό τε  τα αυγά συλλέγονται 
και εκκολάπ τονται στο εργαστήριο ή in  s itu  στο δείγμα  (αν είνα ι δυνατό).

Κστά πόσο ο ι θερμοκρασίες στα 
απομακρυσμένα χρονικό και γ ε 
ωγραφικό μέρη δ εν  αντιπροσω
π ευτούν την θερμοκρασία κατό 
την διάρκεια εκ τέλ εσ η ς  του 
εγκλήματος;

0  ιατροδικαστικός εντομολόγος θα σ υ λλ έξε ι π ληροφορίες από τον κοντινό τερο  μ ετεω ρολογικό  σταθ- 
μό-καταγραφέα. Τα δ εδομένα  περιλαμβάνουν ω ριαίες μ εταβ ολές θερμοκρασίας, σχετική υγρασία, τα 
χύτητα αέρα, βροχόπτωση, καθώς και τα  μέγιστα/ελάχιστα κατά την διάρκεια της  ημέρα ς και νύχτας 
Δ εδ ομ ένα  μετεω ρολογικού σταθμού σε απόσταση 30 χλμ. από το  σημείο του  εγκλή μ ατος θεω ρούνται 
αξιόπιστα σε δικαστικές υποθέσεις σ τις ΗΠΑ. Προβλήματα υπολογισμού θερμοκρασίας εμφανίζονται 
σε μέρη με υψόμετρο, σε περιβάλλοντα κάτω από την επιφάνεια του νερού και σε περ ιπ τώ σεις όπου 
το νεκρό  σώμα είνα ι ε ίτ ε  κάτω από φυλλωσιά ή θαμμένο  σε μεγάλο βάθος σε περ ίοδο του  χρόνου 
όπου υπάρχουν ακρα ίες θερμοκρασίες.

Τα περισσότερα έντομα  αλλά
ζουν την  φυσιολογία του ς  ανάλο
γα  την θερμοκρασία και τον  χρό
νο ολοκλήρωσης τω ν σταδίων 
το υ ς . Πως το  έ χ ε τ ε  λάβει υπό
ψη στα παρουσιαζόμενα στοι
χεία  σας;

Σ ε  αυτή την ερώ τηση χρειάζετα ι γνώση πληθυσμιακής βιολογίας, φυσιολογίας και βιοχημείας ε ν τό 
μων για  τον  προσδιορισμός της  συμπεριφοράς τω ν εντόμω ν πάνω στο νεκρό  σώμα. Για παράδειγμα, 
θερμότητα  μπορεί να παραχθεί μέσα σε μια κοινότητα από π ρονύμφες τω ν εντόμω ν τη ς  ο ικογένειας 
Calliphoridae κατά την διάρκεια αποσύνθεσης νεκρού σώ ματος με φυσικό απ οτέλεσμα την αυξημένη  
θερμοκρασιακή τιμή. Α υ τές  οι θ ερμοκρασίες μειώνουν το  χρόνο τω ν αναπτυξιακώ ν σταδίων του πλη
θυσμού, κάτι που π ρέπει να ληφθεί υπόψη του  ειδικού επιστήμονα.
Η συμπλήρωση θερμικώ ν μονάδων είνα ι απαραίτητη για τη ν  συμπλήρωση αναπτυξιακών σταδίων των 
νεκρόφιλω ν εντόμω ν καθ' όλη την διάρκεια τη ς  ζω ής τους. Εάν είνα ι γνω σ τές οι δ ιαθέσ ιμες θ ερ μ ικές  
μονάδες την ώρα του  εγκλήματος και οι απ αιτούμενες θ ερ μ ικ ές  μονάδες που απαιτεί το  έντο μ ο  για 
την ανάπτυξή του  τό τε  είνα ι δυνατόν να υπολογιστεί ο  ελάχ ιστος μεταθανάτιος χρόνος του  θύματος. 
Το δεδο μ ένο  αυτό είνα ι απ οδεκτό από τα δικαστήρια, γιατί ο αθροιστικός υπολογισμός τω ν θερμικώ ν 
μονάδων χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα επιστήμω ν (και έ κ το ς  της παρατήρησης εντομολογικώ ν φαι
νομένω ν). Γ ια την εφαρμογή στην ιατροδικαστική επιστήμη, η βάση του  υπολογισμού τω ν θερμικώ ν 
μονάδων είνα ι οι 6 ή 10°C, ανάλογα μ ε  το  ε ίδ ο ς  εντόμου.

Πόσο χρονικό διάστημα παίρνει 
η αποίκιση του  νεκρού σώ ματος 
από τα  έντομα;

Η τυπική απάντηση είναι: “ Μ έσα σε λίγα λεπ τά ” . Αυτή η δήλωση έχ ε ι τεκμ η ρ ιω θεί πάρα πολύ καλά 
μέσα στην επιστήμη της  ιατροδικαστικής εντομολογίας. Αποκλίσεις από την τοπ οθέτησ η αυτή μπο
ρούν να βασιστούν στο γεγο νό ς ό τι κλ ιμα τικές συνθήκες (π.χ. χειμώ νας/χα μηλές θερμοκρασ ίες) μπο
ρ ε ί να καθυστερήσουν το φαινόμενο. Επίσης φυσικά εμπόδια ανάμεσα στα έντομα  και το  νεκρό  σώμα 
μπορούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη τη ς  αποίκισης. Νέκρα σώματα που βρίσκονται καλυμμένα 
σε π λασ τικές σακούλες ή κάτω από κουβέρ τα  και έχουν αποικιστεί από έντομα  ιατροδικαστικής αξίας 
ε ίνα ι δύσκολο να υπολογιστεί ο χρόνος αποίκισης από δίπτερα.

Είναι αξιόπιστοι ο ι τρόπ οι διατή
ρησης τω ν δειγμάτω ν με εντο μ ο 
λογική προσβολή ιατροδικαστι
κής αξίας;

Διατήρηση προνυμφών εντόμω ν σε διάλυμα μ ε  80% αλκοόλη την στιγμή τη ς  συλλογής το υ ς  δ ίνει σηγ- 
μιαία απάντηαη στο ερώτημα. Ο τιδήποτε χημική ουσία έ χ ε ι χρησιμοποιηθεί στην εντομολογική  επιστή
μη για διατήρηση δειγμάτω ν είνα ι κατάλληλη για  την περίπτωση. Διατήρηση του  γενετικο ύ  υλικού του 
εντόμου μπορεί λάβει χώρα και μέσα από την κατάψυξη σε χα μηλές θερμοκρασίες.

Π ς ε ιδ ικός επιστήμονας, συγκρί
να τε τα  δείγματα σας με τοπ ικές 
εθ ν ικ ές  ή δ ιεθ νείς  σ υλλογές 
εντόμω ν ιατροδικαστικής αξίας;

Σ υ λλο γές  εντόμω ν ιατροδικαστικής αξία ς π ρέπει να δημιουργηθούν σε τοπικό και εθν ικό  επ ίπ εδο, και 
όπ οιες να διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση. Σ ε  αντίθετη  περίπτωση π ρέπει ο ια τροδικαστικός εντο - 
μολΰγος θα π ρέπει να απ οταθεί σε εντο μ ο λο γ ικές  σ υλλογές του  εξω τερ ικού .

Α/Α [ 4 6  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
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εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα η όποια θα τα χρησι
μοποιήσει ως εργαλείο και δ) είναι δημοσιεύσιμα. Ερωτήσεις 
στις δικαστικές αίθουσες για τους περιορισμούς της εξήγησης 
των δεδομένων ιατροδικαστικής εντομολογίας καθώς το εύρος 
λάθους των μετρήσεων αυτών είναι προαπαιτούμενο ώστε να 
αποφευχθεί ο συνδυασμός ασυνείδητων ή και μη ρεαλιστικών 
αναλύσεων από τηλεοπτικό υλικό μέσων μαζικής ενημέρωσης 
με πραγματικές εγκληματολογικές καταστάσεις 
Ο ιατροδικαστικός εντομολόγος σύμφωνα με την αμερικάνικη 
νομοθεσία για να παραστεί σε μια δίκη ως ειδικός μάρτυρας 
θα πρέπει να έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην εντομολογία 
(M.Sc./Ph.D.) σαν ελάχιστες απαιτήσεις του βιογραφικού του 
σημειώματος. Η Αμερικανική Εταιρία Ιατροδικαστικής Εντο
μολογίας απαιτεί διδακτορικό στη βιοιατρική εντομολογία για 
να είναι πιστοποιουμένη η άποψη του ειδικού στο δικαστήριο. 
Η ύπαρξη διδακτορικού τίτλου στην πληθυσμιακή βιολογία, 
φυσιολογία βιοχημεία και ανοσολογία των εντόμων, αποτελεί 
συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί τότε ο ιατροδικαστικός εντομο
λόγος είναι σε θέση να πιστοποιήσει το ιατρικό status των εντό
μων πάνω στο νεκρό σώμα. Και πέραν των σχετικών ακαδημα
ϊκών τίτλων, ο ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να δείξει σταθερή 
ενασχόληση του με το αντικείμενο και συνεργασίες με δημοσί
ους φορείς δημοσιεύοντας ή ανασκοπώντας ένα ευρύ φάσμα δε
δομένων είτε για το ευρύ κοινό είτε για επιστημονικές εφημε
ρίδες.
Παρόλα ταύτα, τις περισσότερες φορές όμως τα δικαστήρια ζη
τούν μόνο τον υψηλότερο ακαδημαϊκό τίτλο να σχετίζεται με 
την εντομολογία.
Ευθεία ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε 
συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση όπου σε νομική βάση 
μπορεί να ληφθούν ως στοιχεία νομικής επίθεσης προς άτομο 
και όχι για την περιγραφή της υπόθεσης.
Οι καταθέσεις αναφορών και οι μαρτυρίες ενός ιατροδικαστι
κού εντομολόγου μπορούν να λάβουν χώρα με ή χωρίς κλήτευ- 
ση. Η επίκληση του ειδικού συνήθως γίνεται από δικηγόρο της 
μιας ή της άλλης πλευράς για κατάθεση σε δικαστήριο. Η πρώ
τη κίνηση του δικηγόρου θα είναι η παρουσίαση του επιστή
μονα με έκθεση του βιογραφικού του σημειώματος του και της 
εμπειρίας του στο αντικείμενο. Εάν ο ιατροδικαστικός εντο
μολόγος δεν είναι τόσο οικείος με δικαστικά περιβάλλοντα, θα 
ήταν καλύτερα αντί μακροσκελούς παρουσίασης των ευρημά
των των του στην δίκη, να αφεθεί σε ερωτήσεις του δικηγόρου 
ο όποιος τον παρουσίασε στους δικαστές.
Στην διάρκεια της κατάθεσης σε δικαστήριο, ο ιατροδικαστι
κός εντομολόγος εστιάζεται στην έγγραφη αναφορά του και τα 
συμπεράσματα που έχουν προκύψει σε αυτή. Στην αρχή, του 
ζητείται η επεξήγηση όρων και τεχνικών, των οποίων η αυ
θεντικότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται από το βιογραφικό 
σημείωμα του εντομολόγου και τις βιβλιογραφικές αναφορές 
τις όποιες χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει τα συμπεράσμα
τα του. Επαναλαμβανόμενες ασάφειες μειώνουν το κύρος του

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΤΟΜΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΔΙΠΤΕΡΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Οικ. Calliphoridae Οικ. Sarcophagidae

Calliphora coloradensis Sarcophaga bullata

Calliphora latifrons (Eucalliphora lilaea) Sarcophaga haem orrhoidalis

Calliphora loewi (Calliphora m orticia) Oik. M uscidae

Calliphora vic ina  (Calliphora erythrocephala) Fannia canicularis

Calliphora vom itoria Fannia scalaris

Chrysom ya alblceps Hydrotaea (Ophyra) aenescens

Chrysom ya megacephala Hydrotaea (Ophyra) leucostom a

Chrysom ya rufifacies M usca dom estica

Cochliom yia macellaria Synthesiom yia nudiseta

C om psom yiops callipes Oik. Piophilidae

C ynom yopsis (Cynomya) cadaverina Piophila  casei

Cynom ya m ortuorum  (Calliphora m ortuorum ) Prochyliza sp.

Lucilia  illustris (M usca illustris ) Oik. Scathophagidae

Lucllia  silvarum  (Bufolucilia silvarum) Scatophaga stercoraria

Phaenicia cluvia (Lucilia cluvia) Oik. Sepsidae

Phaenicia coeruleivirid is (Lucilia coeruleivirid is) Sepsis sp.

Phaenicia cuprina (Lucilia cuprina, Phaenicia 
pallescens)

Οικ. Sphaeroceridae

Phaenicia  exim ia (Lucilia eximia) Poecilosom ella angulata

Phaenicia  sericata Oik. Stratiomyidae

Phorm ia regina Hermetia illucens

Protophorm ia terraenovae (P. terrae-novae) Oik. Psychodidae

Oix. Phoridae Psychoda alternate

Megaselia scalaris Είδη Kouvouraiiiv και άλλων

Conicera tib ialis
αιμομυζητικών διτπέρω ν

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Οικ. Silphidae Οικ. Dermestidae

Heterosilpha ram osa (Silpha ramosa) Dermestes ater

Necrodes surinamensis Dermestes caninus

Necrophilia  am ericana (Silpha Americana) Dermestes maculatus

Nicrophorus americanus Oik. Staphylinidae

Nicrophorus carolinus Creophilius m axillosus

Nicrophorus investigator Platydracus com es

Nicrophorus marginatus Pla tydracus tossator

N icrophorus orb ico llis Platydracus m aculosus

N icrophorus tom entosus Platydracus tom entosus

Oiceoptom a inaequalis Oik. Histeridae

Oiceoptom a noveboracense Saprinus pennsylvanicus

Oiceoptom a rugulosum Oik. Cleridae

Anatophilus iapponicus (Silpha lapponica) Necrobia rufipes

Οικ. Trogidae Oik. Scarabaeidae

Trox suberosus (Omorgus suberosus) Deltochilum  g ibosum  gibosum

Oik. Nitidulidae Phanaeus vindex

Δηλητηριώδη Έντομα

επιστήμονα. Αν η κατάθεση είναι μακροσκελής, καλό εί
ναι να ζητηθεί διάλλειμα. Μετά την κατάθεση του ακο
λουθούν οι ερωτήσεις από το δικαστικό σώμα πάνω στην 
έγγραφη αναφορά και τα προφορικώς καταγραφόμενα δε
δομένα. Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με άλλον επιστήμο
να της ιδίας ή παρεμφερούς ειδικότητας είναι ενδεχόμενο 
εξέλιξης μέσα σε μια δίκη.
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Συχνό λάθος - με δυο όψεις - των επιστημόνων που καλού
νται ως ειδικοί στα δικαστήρια είναι είτε η χρήση εξεζητη
μένης ορολογίας είτε ή χρήση εργαλείων εκλαϊκευμένης 
επιστήμης κατά στην δικαστική παράσταση. Πολλές φόρες 
είναι αδύνατο να αναλυθούν στο δικαστήριο όροι που απαί
τησαν όσο η διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος χρό
νο για να κατανοηθούν. Στην 
δεύτερη περίπτωση, η περι
γραφή των στοιχείων γίνεται 
τόσο απλή, που καταντάει βα
ρετή για το δικαστικό σώμα.
Η κατάλληλη αναγνώριση, 
στοιχειοθέτηση, συλλογή και 
μεταφορά των εντομολογικών 
αποδείξεων από το νεκρό σώ
μα είναι η βασική λειτουργική 
του αντικείμενου της ιατρο
δικαστική εντομολογίας. Για 
το μέγιστο αριθμό συλλογής 
δεδομένων, η έρευνα χωρίζε
ται σε 2 μεγάλα στάδια: α) το 
στάδιο της εξωτερικήςύπκρα- 
νειακής αναζήτησης εντόμων 
και γενικότερα αρθροπόδων 
στον χώρο του εγκλήματος β) 
εσωτερική αναζήτηση σταδί
ων ανάπτυξης των εντόμων 
εντός των νεκρών σωμάτων.
Το προαποικιακό χρονικό δι
άστημα του νεκρού σώματος 
από τα έντομα (εκτείνεται από την στιγμή του θανάτου μέχρι 
του χρονικού σημείου αποίκισης) είναι δύσκολο να υπολο
γιστεί λόγω της κληρονομικής παραλλακτικότητας συμπε
ριφοράς των εντόμων. Ο κύριος όγκος ερευνητικής βιβλι
ογραφίας για το προαποικιακό διάστημα σχετίζεται με την 
κατανόηση του υπολογισμού του χρόνου αυτού, αλλά χωρίς 
όμως αυτό να συνδυάζεται ποσοτικά και την οικολογίας και 
την βιοχημεία της αποσύνθεσης του νεκρού σώματος. Υπάρ
χουν κάποια σημαντικά στοιχεία συμπεριφορικής οικολογί
ας τα οποία τα αρθρόποδα ιατροδικαστικής αξίας τα εκφρά
ζουν πάνω στο νεκρό ζωικό ή ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά 
τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν υποστηρίξεις σχετικά 
με την εξελικτική αποτελεσματικότητα διατροφής, την χα
ρακτηριστική σηματοδότηση που λαμβάνουν από το νεκρό 
σώμα, τους μηχανισμούς ελέγχου που επιλεκτικά χρησιμο
ποιούν τα ίδια τα έντομα και τους μηχανισμούς ανίχνευσης 
& επιλογής ξενιστή.
Μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί τέσσερα πιθανά σενάρια 
ανίχνευσης νεκρών σωμάτων από έντομα (αφορά κυρίως δί- 
πτερα): α) είδος εντόμου με πληθυσμιακά μέλη και των δυο 
φυλών, βρίσκονται πολύ κοντά στο νεκρό σώμα-ξενιστή β) 
είδος εντόμου με πληθυσμιακά μέλη ενός μόνο φύλου, βρί
σκονται πολύ κοντά στο νεκρό σώμα-ξενιστή γ) είδος εντό
μου με πληθυσμιακά μέλη ενός μόνο φύλου, βρίσκονται 
μακριά από το νεκρό σώμα-ξενιστή δ) είδος εντόμου με πλη- 
θυσμιακά μέλη και των δυο φύλων, βρίσκονται μακριά στο

νεκρό σώμα-ξενιστή Στην περίπτωση (α) η σχετική ηθολογι- 
κή συμπεριφορά και η εγκεφαλική καθοδήγηση γίνεται με 
προκαθορισμένο τρόπο, ενώ στις άλλες το έντομο έχει να κά
νει επιλογές (αν υπάρχει το άλλο φύλο στον πληθυσμό αποί
κησης και με τι πληθυσμιακή συχνότητα εμφανίζεται) πριν 
την αποίκηση του νεκρού σώματος. Αυτές οι επιλογές που

θα γίνουν από το έντομο πρέπει να ληφθούν υπόψη με σκο
πό να μην υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από τον πραγματι
κό χρόνο του θανάτου.
Η φάση έκθεσης είναι ο χρόνος ανάμεσα στην στιγμή θα
νάτου και στην έκθεση του στον περιβάλλοντα χώρο για 
να ανιχνεύει από τα έντομα Αν ο περιβάλλοντας χώρος εί
ναι ταυτόσημος με φυσικό περιβάλλον, τότε το σώμα άμε
σα εκτίθεται προς ανίχνευση από τα έντομα ιατροδικαστικής 
σημασίας, αλλά είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε όλες τις περι
πτώσεις. Σε αρκετές καταστάσεις, αρθρόποδα ιατροδικαστι
κής σημασίας ανακαλύπτουν νεκρά σώματα σε χώρους όπου 
υπάρχει ψύχος, ή μεγάλο βάθος, ή το νεκρό σώμα έχει καλυ
φτεί από υλικό συσκευασίας ή έχει καεί ή είναι εντός τρο
χοφόρων οχημάτων. Στις τελευταίες περιπτώσεις είναι πά
ρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί ο χρόνος θανάτου μόνο από 
τα εντομολογικά ευρήματα. Απαιτούνται βιοχημικές και μι- 
κροβιακές αναλύσεις να συνεπικουρήσουν το τελικό πόρι
σμα.
Η φάση της ανίχνευσης του νεκρού σώματος από τα έντο
μα, έχει δυο στάδια, την ενεργοποίηση και την αναζήτηση. Η 
ενεργοποίηση ξεκινάει όταν ανιχνεύονται οσμές αποσύνθε
σης. Η αναζήτηση των συγκεκριμένων εντόμων ρυθμίζεται 
με δυο ελεγκτικά συστήματα: το αλλοθετικό σύστημα (επε
ξεργασία εξωτερικών ερεθισμάτων) και το ιδιοθετικό σύστη
μα (επεξεργασία εσωτερικών ερεθισμάτων). Με βάση τα ερε
θίσματα αυτά προσδιορίζεται η σχετική νευρική απόκριση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΠΟΔΥΛΠΤηΝ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ φ Α Σ Η

ΦΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ φ Α Σ Η  Α Π Ο Δ Ο Χ Η Σ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΗΣ ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

- Τα έντο μ α  δ εν  μπορούν 
να ανιχνεύσουν την 
παρουσία του  νεκρού  
σώ ματος.
- Δ ε ν  υπάρχουν έντομα  
στην περιοχή.

-Χημειοαισθητήρια 
προσέγγιση του  εντόμου  
στο νεκρ ό  σώμα 
-  Κυριαρχία π πιτικών 
οσμών από την 
μεταθανάτια  
πληθυσμιακή 
μικροβιοχλωρίδα

- Τ α  έντο μ α  
ιατροδικαστικής αξία ς 
έρχοντα ι σε πρώτη 
επαφή μ ε  το  σώμα του  
εντό μ ο υ , α μ ελη τέα  
φυσική επαφή.
-  Ανίχνευση & 
αξιολόγηση πόρων από 
τη ν  π λευρό  του  εντόμου.
- Α υξημένη  
δραστηριότητα 
αναζήτησης κατάλληλου 
χ ώ ρ ο υ /θ έ σ ε ω ς  
ω οτοκίας.

- Ε κτετα μ ένη  επαφή 
εντό μ ω ν για  δ ιατροφή και 
ω οτοκία  μ ε  το  σώμα.
-  Ρυθμοί ανάπ τυξης και 
αύξησ ης μελετ ιό ντα ι και 
λαμβάνονται υπόψη.
- Δυναμική δ ιαδοχής 
πληθυσμού.

Σ υλλογή τω ν 
π αλα ιοτέρω ν δειγμάτω ν 
ο δη γε ί σε ακριβή 
υπολογισμό μ ετό - 
αποικιακής περ ιόδου.
- Έ λεγχ ο ς ροής 
θρεπ τικώ ν στο ιχείω ν στο 
έντο μ ο .
- Μ ελ έ τη  τροφικών 
αλληλεπ ιδράσεω ν

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Εκτίμηση χράνου μ ε  βάση 
τη  μικροβιακή χλωρίδα 
για το  χρόνο θανάτου.

Εκτίμηση χρόνου 
περ ιγραφής φαινόμενω ν 
μ ε  βάση την  
νευροφυσ ιολογία  τω ν 
εντό μ ω ν ιατροδικαστικής 
αξίας

Εκτίμηση χρόνου με 
βΰοη την συμπεριφορά 
του  εντόμου

Εκτίμηση δ εδ ο μ έν ω ν  με 
βάση τη  φυσική παρουσία 
εντό μ ω ν

Εκτίμηση δ εδ ο μ έν ω ν  
πάνω σε παρατηρήσεις 
από τη  συλλογή εντόμω ν 
που π αραμένουν και 
διασπείρονται
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Ερεθίσματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν την συμπεριφορά 
του παρασιτισμού του εντόμου πάνω στο νεκρά σώμα μπορεί 
να είναι και οι καιρικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, ο αέ
ρας η βροχή, η ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου. Εσωτερι
κά ερεθίσματα για την τελική επιλογή ξενιστή μπορεί να είναι 
η σεξουαλική ζωή του εντόμου και η ανάπτυξη των ωοθηκών 
του.
Πολλές από τις οσμές παραγόμενες πτητικές ουσίες του νε

κρού σώματος μπορεί να συντίθενται είτε από το ίδιο το νεκρό 
σώμα είτε από πρώην ενδοσυμβιωτικούς βακτηριακούς πλη
θυσμούς από άλλους οργανισμούς που πα- 
ρέμειναν στα σαρκικά υπολείμματα με την 
υποβοήθηση επιλεγμένων ταφρονομικών 
παραγόντων. Τα έντομα ιατροδικαστικής 
σημασίας διαχωρίζουν με κυτταροσηματο- 
δοτικό τρόπο την ποιότητα των οσμών και 
κατευθύνονται προς την κατάλληλη κα
τεύθυνση.
Στο στάδιο της αναζήτησης τα έντομα χρη- 
σιμοποιούν κλασσικές τεχνικές αναζήτη
σης οσμών που μπορεί να εκλύονται από 
κόπρανα, προϊόντα αποσύνθεσης, σωματι
κά υγρά ή οπτική επαφή με τον ξενιστή.
Φερομόνες καιρομόνες και άλλες αλληλο- 
χημικές ουσίες που εκλύονται από άλλα εί
δη εντόμων ιατροδικαστικής σημασίας ή 
μικροοργανισμών τους που είναι στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή αποτελούν ερέθισμα 
για αναζήτηση.
Γενικά, η υγρασία, ο αέρας, η ικανότητα μνήμης, η φυσιολο
γική, η ανοσολογική κατάσταση του εντόμου και η ικανότη
τα βάδισης και πτήσης είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
συνολικό χρόνο διάρκειας του σταδίου της αναζήτησης. Ένα 
άλλο κριτήριο αναζήτησης ξενιστή για τα αρθρόποδα ιατροδι
καστικής αξίας είναι η τοποθεσία οωθέτησης, φαινόμενο που 
αφορά τα θηλυκά ενήλικα άτομα. Αναπαραγωγικές στρατηγι
κές για κάθε είδους καθορίζουν τον τρόπο αναζήτησης. Ο αριθ
μός των αυγών που αποτίθενται είναι συνάρτηση του μεγέθους 
του ξενιστή, της θρεπτικής του αξίας και της ηλικίας. Ενήλι
κα θηλυκά με προηγούμενη εμπειρία οωθέτησης βρίσκουν mo 
εύκολα και πιο γρήγορα ξενιστή από ότι εκείνα που δεν την δι
αθέτουν. Στον αντίποδα, μεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά έχουν 
μικρότερη ικανότητα για απόθεση αυγών. Φερομόνες συνά
θροισης μπορεί να παίζουν ρόλο στην αποδοχή ξενιστών για 
οωθεσία, ενώ η παρουσία τους στον αέρα αποτελεί αιτία για την 
εμφάνιση αρπακτικών των εντόμων αυτών στην ίδια περιοχή. 
Ακριβής προσδιορισμός της φάσης ενεργοποίησης απαιτεί κα
τανόηση των ενδοειδικών και διαειδικών σχέσεων των εντό
μων ιατροδικαστικής σημασίας σε σχέση με το νεκρό σώμα. 
Στην μετά-αποικιακή φάση, τα αρθρόποδα παραμένουν στο νε
κρό σώμα μέχρι την αποχώρηση τους από αυτό. Η έναρξη της 
φάσης ξεκινάει όταν αφήνει διακριτά σημεία παρουσίας ή τα 
σημάδια βρώσης του ή οωθέτησης του είναι εμφανή. Η μετά- 
αποικιακή φάση, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη μεταθανάτια 
περίοδο. Η φάση της κατανάλωσης είναι ο χρόνος ανάμεσα από

την αποίκηση του νεκρού σώματος και την αποχώρηση 
του από το σώμα όταν αυτό δεν θα είναι κατάλληλο να 
συντηρήσει το έντομο. Το στάδιο κατανάλωσης χαρακτη
ρίζεται από διαδοχικές εκμεταλλεύσεις των ενεργειακών 
και άλλων πηγών του νεκρού σώματος από τα έντομα. Η 
αποσύνθεση του νεκρού σώματος παρουσία της δράσης 
του εντόμου βασίζεται σε μελέτες ανάπτυξης των προ
νυμφών, στην περιοδικότητα και το μέγεθος του νεκρού 
σώματος, το είδος του εντόμου, οι μεταθανάτιες τοξίνες 
του σώματος, και την ύπαρξη αρπακτικών του αρθρόπο- 

δου. Στην βιβλιογραφία, τα πιο μελε- 
τηθέντα έντομα σε αυτό το αντικείμε
νο είναι τα Δίπτερα. Στην φάση της 
διασποράς περιλαμβάνεται η κίνηση 
των αρθροπόδων να φύγουν από το 
νεκρό σώμα. Διασπορά λαμβάνει χώ
ρα από τα αρθρόποδα ιατροδικαστι
κής αξίας λόγω της ανάγκης τους α) 
να νυμφωθούν β) να βρουν νέους πό
ρους διατροφής γ) να επιλέξουν κα
λύτερες τοποθεσίες όπου οι αβιοτικοί 
παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η 
βροχή ο ήλιος είναι άριστοι.]
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Της Υ/Α (ΥΓ) Κουβάτσου Κ. Ζωή,

Η εφηβεία αποτελεί μια εξελικτική φάση στη ζωή του ανθρώ
που που χαρακτηρίζεται από σημαντικές και ραγδαίες βιολογικές 
και ψυχολογικές αλλαγές. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο 
μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενήλικης ζωής στη διάρκεια 
της οποίας ο έφηβος βιώνει έντονα την ανάγκη να ανεξαρτητοποι
ηθεί από το στενό οικογενειακό κύκλο, να γευτεί μαζί με τους συ
νομηλίκους του νέες εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να εισέλθει 
ομαλά στην περίοδο της ενήλικης ζωής. Στο πλαίσιο της προσπά- 
θειάς του να αυτονομηθεί, ο έφηβος διεκδικεί το δικαίωμα να κυ
κλοφορεί πλέον χωρίς τους γονείς του σε ποικίλες περιστάσεις 
όπως να πάει για ψώνια με κάποιο φίλο-η, να συμμετέχει σε πάρτι, 
να πραγματοποιήσει μια νυχτερινή έξοδο κ.α.

Αυτή η διαδικασία πυροδοτεί συνήθως έντονες ανασφάλειες και 
φοβίες στους γονείς που γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύ
ουν στη σημερινή κοινωνία και προσπαθούν να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια του παιδιού τους. Δυστυχώς, έχουν παρατηρηθεί περι
στατικά όπου έφηβοι ήρθαν αντιμέτωποι στη διάρκεια των νυ
χτερινών, κυρίως, εξόδων τους με σοβαρά προβλήματα όπως η σε
ξουαλική παρενόχληση, η βία, τα τροχαία ατυχήματα και άλλες 
επικίνδυνες καταστάσεις που συνδέονται συνήθως με την κατα
νάλωση αλκοολούχων ποτών και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών 
(Graham, 2003; Room, Babor, & Rehm, 2005).
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Παρακάτω προτείνονται ορισμένες συμβουλές προς τους γονείς 
για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη νυχτερινή 
διασκέδαση των εφήβων:

►Να θυμάστε ότι η δική σας συμπεριφορά λειτουργεί ως πρότυ
πο για τον έφηβο. Στη διάρκεια των νυχτερινών εξόδων σας με τον 
έφηβο, φροντίστε να είστε συνεπείς και να αποφεύγετε την υπερ
βολική κατανάλωση αλκοόλ ή άλλες ακραίες συμπεριφορές. Μην 
οδηγείτε και μην επιβιβάζεστε σε οχήματα άλλων οδηγών όταν 
έχει προηγηθεί σημαντική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 
►Είναι σημαντικό ο έφηβος να νοιώθει ότι είστε διαθέσιμος να 
συζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Ενθαρρύνετε' τον να 
εκφράσει τις σκέψεις, τις απορίες και τα συναισθήματά του σχε
τικά με τους κινδύνους της νυχτερινής διασκέδασης. Αποφύγε
τε τις υπερβολές και αναφερθείτε μόνο σε πραγματικά γεγονότα. 
Ο στόχος σας δεν πρέπει να είναι να φοβίσετε αλλά να ενημερώσε
τε τον έφηβο.
►Σε κάθε περίπτωση φροντίστε να διατηρείτε την ισορροπία ανά
μεσα στην προστασία του εφήβου και το σεβασμό της ανάγκης του 
για ανεξαρτησία. Σιγουρευτείτε ότι ο έφηβος κατανοεί πως οι κα
νόνες υπάρχουν για να τον προστατεύσουν και όχι για να περιορί
σουν την ελευθερία του.

διασκέδαση



Πριν ο έφηβος ξεκινήσει τη νυχτερινή έξοδο:
►Ενημερωθείτε σχετικά με το πού θα πάει, με ποιους θα είναι και τι 
προγραμματίζουν να κάνουν.
►Ζητείστε να σας τηλεφωνήσει σε περίπτωση που αλλάξουν τα σχέ
διά του.
►Θέστε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για την επιστροφή του στο 
σπίτι.
►Θυμίστε του να έχει ενεργοποιημένο το κινητό του και να σας κα- 
λέσει σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.
►Μην επιτρέψετε να προγραμματίσει τη νυχτερινή του έξοδο σε ένα 
κέντρο διασκέδασης, εάν δεν πρόκειται να τον συνοδεύσει κάποιος 
ενήλικος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Τονίστε ότι η είσο
δος, η παραμονή και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δημόσια 
κέντρα διασκέδασης απαγορεύεται σε ανήλικους *.
► Συμφωνείστε σε έναν ασφαλή τρόπο επιστροφής του στο σπίτι. 
Εάν είναι εφικτό, μεταφέρετέ τον εσείς από και προς τον προορισμό 
του.
► Ζητήστε να σας δώσει τον αριθμό του κινητού κάποιου από την 
παρέα του. Διευκρινίστε ότι θα κάνετε χρήση μόνο σε έκτακτες περι
πτώσεις και έπειτα από ανεπιτυχείς κλήσεις στο δικό του αριθμό. 
►Υπενθυμίστε του να μην αφήνει το ποτό του χωρίς παρακολούθη
ση καθώς είναι πιθανό να το νοθεύσει κάποιος, συχνά με ναρκωτι
κές ουσίες.
►Τονίστε ότι δεν πρέπει να επιβιβαστεί σε όχημα εάν γνωρίζει ή υπο
ψιάζεται ότι ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ. Προτείνετε εναλλα
κτικές λύσεις όπως να σας καλέσει για να τους παραλάβετε εσείς ή να 
επιστρέφουν με ταξί.

Συμβουλές προς τους εφήβους:
►Προγραμμάτισε με ποιον τρόπο θα γίνει η επιστροφή σου στο σπί
τι. Φρόντισε να μη χρειαστεί να διανύσεις μεγάλη απόσταση μόνος 
σου και δώσε προσοχή ώστε να βρίσκεσαι συνεχώς σε φωτεινά και 
ασφαλή σημεία του δρόμου.
►Μη προγραμματίσεις τη νυχτερινή σου έξοδο σε ένα κέντρο δια
σκέδασης εάν δε συνοδεύεσαι από έναν ενήλικο από το στενό οικογε
νειακό περιβάλλον.
►Μην κανονίζεις ποτέ τη νυχτερινή σου έξοδο με 
κάποιον που δεν γνωρίζεις καλά ή τον γνώρισες στο 
διαδίκτυο. Μετέφερε τη συνάντηση σε κάποια πρω
ινή ή απογευματινή ώρα και πάντα με την παρου
σία ενός ενηλίκου από το στενό οικογενειακό περι
βάλλον.
►Φρόντισε να έχεις το κινητό σου ενεργοποιημένο

και κάλεσε αμέσως τους γονείς σου σε περίπτωση που αντιμε
τωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
► Θυμήσου να έχεις κοντά το ρόφημά σου ώστε να μην το νο
θεύσει κανείς με αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες και μην αποδέχε
σαι κεράσματα από ξένους.
►Σε περίπτωση που νοιώσεις αδιαθεσία, ενημέρωσε τους φί
λους σου και ειδοποίησε εγκαίρως τους γονείς σου.
►Να έχεις δίπλα σου και υπό τον έλεγχό σου την τσάντα και τα 
υπόλοιπα πράγματά σου. Υπάρχει κίνδυνος να πέσεις θύμα κλο
πής κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασής σου.
►Μη φύγεις από το μαγαζί μόνος σου ή συνοδευόμενος από κά
ποιον που γνώρισες το ίδιο βράδυ.
► Σε καμία περίπτωση μην επιβιβάζεσαι σε όχημα όταν γνωρί
ζεις ή υποψιάζεσαι ότι ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αρ- 
νήσου με σταθερότητα και εφάρμοσε τις εναλλακτικές λύσεις 
επιστροφής στο σπίτι όπως να πάρεις ταξί ή να σε μεταφέρουν 
οι γονείς σου.
► Θυμήσου να έχεις πάντα περασμένο στο κινητό σου έναν τη
λεφωνικό αριθμό από ραδιο-ταξί της περιοχής.

Σε περίπτωση που η παρέα σου σε πιέζει να πειραματιστείς με 
συμπεριφορές που γνωρίζεις ότι είναι επικίνδυνες:
► Πες «όχι» με αποφασιστικότητα και σταθερότητα.
► Θυμήσου ότι για να πεις «όχι» στις πιέσεις των συνομηλίκων 
σου χρειάζεται γενναιότητα και δύναμη. Αντιθέτως, θα φανείς 
αδύναμος και δειλός εάν υποχωρήσεις στις πιέσεις και εμπλα- 
κείς σε επικίνδυνες συμπεριφορές
►Μην ξεχνάς ότι ένας καλός φίλος δεν πρόκειται να σε πιέσει 
ποτέ να κάνεις κάτι που μπορεί να σε θέσει σε κίνδυνο.
► Υπερασπίσου τους φίλους σου όταν αρνούνται να υποκύψουν 
στις πιέσεις της παρέας για να κάνουν κάτι επικίνδυνο. ]

*Συμφωνα με τον Ν.377012008, απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος, η /; 

παραμονή και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, 

εξαψουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων, καθώς και η 

οποιοσδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διαακεδάαεως και αμιγή μπαρ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Graham, Κ. (2003). Social drinking and aggression.

In M.P. Mattson (Ed.) Neurobiology of aggression: . - 

understanding and preventing violerwe (pp.253-274). 

Totova, NJ: Humana Press. - Room, R., Babor, T., & 

Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. Lancet, 365: 

519-530. .

m  ■

[ 51 ] A/A



διεθνή'
αστυνομικά νέα

χ Χ Μ / /

J  %
1 ----Ί ί

Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ
Ν ΐυμενοΐασιυνομικοί, οπλι
σμένοι με αυτόματα, οι οκτώ 
μασκοφόροι άνδρες έφτασαν 
στο αεροδρόμιο των Βρυξελ
λών με οχήματα που έμοιαζαν 
με περιπολικά. Το σημαντικό
τερο «όπλο» τους, όμως, ήταν 
οι πληροφορίες που διέθεταν. 

Έτσι, άρπαξαν διαμάντια αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ 
από επιβατικό αεροσκάφος που επρόκειτο να απογειωθεί για 
τη Ζυρίχη και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι χωρίς να ανοίξει 
ούτε μύτη. Όπως φαίνεται, γνώριζαν με ακρίβεια δευτερο
λέπτου πότε έπρεπε να κινηθούν: ακριβώς δεκαοκτώ λεπτά 
πριν από την απογείωση του αεροσκάφους. Αφού έσπασαν 
σε κάποιο σημείο τον εξωτερικό φράκτη του αεροδρομίου, 
οι δράστες της απίστευτης κλοπής έδρασαν με ταχύτητα και 
μαεστρία. Προσέγγισαν το αεροσκάφος που θα εκτελούσε 
την πτήση LX780 προς Ζυρίχη τη στιγμή που τα διαμάντια 
(προερχόμενα από την Αμβέρσα) είχαν φορτωθεί και το αε
ροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί για την ελβετική πόλη. 
«Υπάρχει ένα κενό μερικών λεπτών ανάμεσα στη στιγμή της 
φόρτωσης των διαμαντιών και την τροχοδρόμηση του αερο
σκάφους», εξηγεί η Καρολίν ντε Βολφ, εκπρόσωπος του Πα
γκόσμιου Κέντρου Αδαμάντων της Αμβέρσας. «Οι δράστες 
της ληστείας γνώριζαν ακριβώς πότε έπρεπε να χτυπήσουν». 
Επίσης γνώριζαν πώς να κινηθούν. Κραδαίνοντας όπλα που 
έμοιαζαν με καλάσνικοφ, ζήτησαν από το προσωπικό εδά
φους και τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, που έκαναν τους 
τελευταίους ελέγχους στο εξωτερικό του αεροπλάνου, να 
απομακρυνθούν, κι αμέσως άρπαξαν τους σάκους με τους 
πολύτιμους λίθους και εξαφανίστηκαν σαν πραγματικοί 
φαντομάδες. Μοναδικό τους σφάλμα, ότι έφυγαν με 120 σά
κους διαμάντια... αφήνοντας κάποιους από τους πολύτιμους 
λίθους πίσω. Όπως εξηγεί ο εισαγγελέας των Βρυξελλών, η 
ληστεία αυτή ήταν εξαιρετικά επαγγελματική και ολόκληρη 
η επιχείρηση δεν κράτησε περισσότερο από πέντε λεπτά. Η 
Αστυνομία εξετάζει κατά πόσον οι ληστές είχαν πληροφορίες 
εκ των έσω, κάτι που θεωρείται περισσότερο από πιθανό. Οι 
επιβάτες της πτήσης της Helvetic Airways προς Ζυρίχη δεν 
πήραν είδηση του τι είχε συμβεί. Απλώς κάποια στιγμή τους 
ζητήθηκε να αποβιβαστούν επειδή η πτήση είχε ακυρωθεί. 
Ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι δράστες και ιδιαίτερα η 
θρασύτητά τους θυμίζουν σε πολλούς ειδικούς τις περίφη
μες ληστείες του «Ροζ Πάνθηρα» σε μεγάλα κοσμηματοπω
λεία του Λονδίνου και της Γενεύης, που αποδίδονται σε μα- 
φιόζους από τα Βαλκάνια. Ωστόσο, η στρατιωτική ακρίβεια 
με την οποία έδρασαν οι ληστές στις Βρυξέλλες μαρτυρά ότι 
η εγκληματική πράξη οργανώθηκε από κάποιους με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και συντονισμού, πολύ διαφορετική 
από τις ληστείες που πραγματοποιούνται σε κοσμηματοπω
λεία. Το μόνο στοιχείο που διαθέτει η Αστυνομία είναι ένα

καμένο λευκό φορτηγάκι που χρησιμοποιήθηκε από τους 
δράστες. Τέλος, όπως λένε οι αναλυτές, η ληστεία αποκα
λύπτει πόσο ευάλωτα παραμένουν τα αεροδρόμια παρά την 
ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά την 11η Σεπτεμβρί
ου. Άλλωστε τα περισσότερα από τα συστήματα ασφαλείας 
έχουν επικεντρωθεί στον έλεγχο των επιβατών στο εσω
τερικό των αερολιμένων και όχι στους εξωτερικούς τους 
χώρους.
www.kathimerini.gr

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΩΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Σχη Ρουμανία συνελήφθησαν 
και κρατούνται μία Ισραηλινή 
και ένας Ρουμάνος, συνεργάτες 
ιδιωτικής κλινικής στο Βου
κουρέστι, που κατηγορούνται 
για εμπόριο ωοκυττάρων. Η 
εισαγγελία, που ασχολείται με 
την καταπολέμηση του οργα
νωμένου εγκλήματος, εξάρθρω
σε δίκτυο διακίνησης ωοκυττάρων, τα οποία προορίζονταν 
για ζευγάρια από το Ισραήλ που περίμεναν να ενταχθούν 
σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα 11 
μέλη του κυκλώματος -εκπρόσωποι της ρουμανικής κλι
νικής Med New Life και Ισραηλινοί ειδικοί στην υποβοη- 
θούμενη αναπαραγωγή- εντόπιζαν γυναίκες στη Ρουμανία 
και με αντάλλαγμα 600 ως 800 ευρώ αγόραζαν ωοκύτταρα 
από αυτές, διευκρίνισε η Αστυνομία και δικαστικές πηγές. 
Οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές ηλικίας 18 ως 30 
ετών ήταν φοιτήτριες σε άσχημη οικονομική κατάσταση. 
«Στη συνέχεια πουλούσαν τα ωοκύτταρα από 3.000 ως 
4.000 ευρώ στα ζευγάρια, τα οποία έμπαιναν στη διαδικα
σία της εξωσωματικής γονιμοποίησης στην ίδια κλινική», 
πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η πλειοψηφία των ζευγαριών που 
αγόραζαν τα ωάρια ήταν από το Ισραήλ και ταξίδευαν στη 
Ρουμανία για τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης. 
Το 2009 ξέσπασε στη Ρουμανία παρόμοιο σκάνδαλο όταν οι 
Αρχές ανακάλυψαν στο Βουκουρέστι ότι μία άλλη κλινική 
έκανε εμπόριο ωαρίων. Τέσσερις ισραηλινοί γιατροί κατα
δικάστηκαν από δικαστήριο του Βουκουρεστίου το 2012 σε 
πέντε χρόνια φυλάκιση για εμπόριο ωαρίων. 
www.newsbeast.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ «ΠΑΤΕΡΑ» ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ενας άνδρας, που φέρεται ότι βίαζε το γιο του και κατέ
γραφε και αναρτούσε εικόνες από τις πράξεις του στο Δι
αδίκτυο συνελήφθη στη Γερμανία μετά την αναγνώρισή 
του χάρις σε μία σχετική τηλεοπτική εκπομπή που ανα-
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φέρθηκε στην υπόθεση. Το πορτρέτο του 33χρονου άνδρα, 
που κατάγεται από τη Σαξονία (ανατολική Γερμανία), σκια- 
γραφήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που επιδιώκει 
τη συμμετοχή μαρτύρων στην έρευνα. Ο ύποπτος αναγνω
ρίσθηκε αμέσως και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στην 
κατοικία του. Οι υποψίες που στρέφονται εναντίον του 
αφορούν πράξεις του 2011, οπότε φέρεται να κακοποιούσε 
σεξουαλικά τον τότε ΙΟχρονο γιο του, τον κατέγραφε και 
εν συνεχεία αναρτούσε τα σχετικά αρχεία σε ιστοσελίδες με 
παιδική πορνογραφία. Η εκπομπή Aktenzeichen ΧΥ, που 
προβάλλεται από το τηλεοπτικό δίκτυο ZDF από το 1967, 
έχει ως θέμα την αναζήτηση μαρτύρων για εγκληματικές 
πράξεις που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, υιοθετώντας την αρ
χή «οι τηλεθεατές βοηθούν τις Διωκτικές Αρχές».

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ

Εξι άνδρες συνελήφθησαν για τους βιασμούς έξι Ισπανί
δων τουριστριών στο μεξικανικό θέρετρο του Ακαπούλκο, 
που προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη. Οι δράστες ομο
λόγησαν την πράξη τους, ωστόσο σύμφωνα με τις Αστυ
νομικές Αρχές αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους. Το 
περιστατικό σημειώθηκε όταν ένοπλοι μασκοφόροι άνδρες 
μπήκαν στα δωμάτια των τουριστριών, σε θέρετρο νότια 
του Ακαπούλκο, όπου κοιμόταν οι έξι Ισπανίδες τουρίστρι- 
ες και αφού έδεσαν τους άνδρες που βρίσκονταν μαζί τους, 
τις βίασαν. 
www.newsbeast.gr

ΑΜΠΕ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΑ 200ΑΡΙΑ

«ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ»ΤΩΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΩΝ 
ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Ισπανική Αστυνομία συνέλαβε επτά Κολομβιανούς πλη
ρωμένους δολοφόνους, οι οποίοι σχέδιαζαν μια σειρά εγκλη
ματικών ενεργειών στην Ισπανία. Οι επτά συλληφθέντες 
είχαν συγκροτήσει μία «υπηρεσία» που εκτελούσε δολο

φονίες, απαγωγές και 
ξυλοδαρμούς εμπόρων 
ναρκωτικών, οι οποίοι 
δεν πλήρωναν τα χρέη 
τους στα κολομβιανά 
καρτέλ. Συναντιόνταν 
συνήθως σε ένα εστι
ατόριο στο Λεχάνες, 
κοντά στη Μαδρίτη 
και επικοινωνούσαν 

χρησιμοποιώντας συνθηματική γλώσσα. Για παράδειγμα η 
φράση «στέλνω λουλούδια» σε κάποιον σήμαινε ότι θα τον 
σκότωναν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για τις υπηρε
σίες τους οι δράστες χρέωναν στα κολομβιανά καρτέλ το 
μισό του ποσού που χρωστούσε το θύμα. Ένας Ισπανός 
τους είχε προσλάβει για να «κανονίσουν» μία οφειλή, όπως 
ανακοίνωσε η Αστυνομία. Ωστόσο, κατά τους 16 μήνες που 
οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν οι επτά δεν φαίνε
ται να διέπραξαν κάποιο έγκλημα σε ισπανικό έδαφος. Ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας Ιγνάθιο Κοσίδο είπε ότι κατά την 
έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνες, πιστόλια, 
εκτοξευτήρες αντιαρματικών ρουκετών και πυροκροτητές. 
Οι επτά ύποπτοι επρόκειτο να παραδώσουν ένα μέρος του 
οπλισμού αυτού σε ένα μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών που 
δρα στη Βαλένθια. Ο αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός με 
το παρατσούκλι «Κουνέλι», είχε εμπλακεί σε «πόλεμο» με 
μία άλλη συμμορία πληρωμένων δολοφόνων στην Κολομ
βία και καταζητείται από τις Κολομβιανές Αρχές.
ΑΜΠΕ

Ο ΐ Πορτογαλικές Αρχές ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη στον 
κόσμο κατάσχεση πλαστών ευρώ, και συγκεκριμένα 1.901 
παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ, συνολι
κής αξίας 380.200 ευρώ. Η επιχείρηση έγινε στο Πόρτο, τη 
μεγάλη πόλη στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας, και συνε
λήφθη ένας άνδρας 46 ετών, όπως ανέφερε η αστυνομία σε 
ανακοίνωσή της χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις. Πρό
κειται για πλαστά χαρτονομίσματα εξαιρετικής ποιότητας, 
που έχουν ήδη εντοπιστεί από το 2002 και έχουν διασπα- 
ρεί σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ιταλία, 
τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία. Οι Αρχές 
έχουν ήδη προβεί στη σύλληψη πέντε Πορτογάλων παρα
χαρακτών που κατηγορούνται για την κυκλοφορία πλα
στών χαρτονομισμάτων 20 
και 50 ευρώ. Γνωστοποίησαν 
μάλιστα ότι στο πλαίσιο αυτής 
της επιχείρησης κατάσχεσαν 
πλαστά ευρώ αξίας 30.000. 
www.newsbeast.gr

ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ
Ληστεία με τη μέθοδο του «ριφιφί», πραγματοποίησαν 
άγνωστοι σε τράπεζα στο Βερολίνο. Οι κλέφτες εισήλθαν 
στο κτίριο της τράπεζας, από διπλανή ιδιοκτησία, ανοίγο- 
ντας μία σήραγγα μήκους 30 μέτρων, όπως ανακοίνωσε η 
Αστυνομία. Θυρίδες καταθέσεων μέσα στο θησαυροφυλά
κιο της τράπεζας είχαν παραβιαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος 
της αστυνομίας, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρήματα ή τι 
είδους τιμαλφή έχουν κλαπεί. Οι κλέφτες φαίνεται πως έβα
λαν φωτιά μέσα στην τράπεζα αυτή, η οποία βρίσκεται στη 
συνοικία Στέγκλιτς της γερ
μανικής πρωτεύουσας, πριν 
διαφύγουν μέσω της σήραγ
γας. ]
www.newsbeast.gr
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JtiSKl
Συνελήφθη έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης του ΟΣΕ στην Αθήνα, από αστυνο- 
μικους του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Δ.ΑΑ, ένας 57χρονος 
ημεδαπός, διότι κατείχε αρχαία αντικείμενα με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους με άγνωστο χρη 
ματικό αντάλλαγμα. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 4 χάλκινα προ- ^  
σωπεία σειληνών μικρών διαστάσεων, 1 χάλκινο μετάλλιο με ανάγλυφη γυναικεία μορφή που φέ- ^  
ρει και περικεφαλαία, 1 χάλκινο αντικείμενο, μία χάλκινη προτομή ιματιοφόρου γυναικείας μορφής V 
1 χάλκινο προσωπείο θεατρικής μορφής μία χάλκινη ανάγλυφη προτομή, 4 χάλκινα στοιχεία πιθα- 
νόν από αγγεία (λαβές), 4 χάλκινα θραύσματα και μία χάλκινη μάζα αδιευκρίνιστης μορφής. Όλα τα αντί- 
κείμενα παρουσιάζουν έντονη διάβρωση με τη χαρακτηριστική πράσινη πατίνα. Τα ανωτέρω αντικείμενα *  * 
επεδείχθησαν σε αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πο
λιτισμού και Αθλητισμού, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Περί 
Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και χρονολογούνται στην κλασσική επο
χή. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ. Αττικής, για την πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 15-3-2013, αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή 
των Αχαρνών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 80 αστυνομικοί από τις Δ.Α.Δ. Αττικής, Ασφά
λειας Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής με τα ανάλογα μέσα και εξοπλισμό. Κατά τη 
διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης: Ελέγχθηκαν 355 άτομα και 152 οχήματα, προσήχθησαν 103 άτο
μα, συνελήφθησαν 9 άτομα (1 άτομο για ναρκωτικά, 1 άτομο γιατί εκκρεμούσε σε βάρος τους δικαστική 
απόφαση, 2 άτομα για παράβαση του Ν. περί όπλων, 5 άτομα για παράβαση του Γ.Ο.Κ), βεβαιώθηκαν 25 

παραβάσεις (μία περί ναρκωτικών, 2 περί όπλων, 17 περί Κ.Ο.Κ., 5 περί Γ.Ο.Κ), κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης βάρους 1.535,8 
γρ., ποσότητα κοκαΐνης βάρους 169,1 γρ., ποσότητα κάνναβης βάρους 23 γρ„ 1 πιστόλι, 2 μαχαίρια και 6 ζυγαριά; ακρίβειας. Από 
τους τροχονομικοϋς ελέγχους βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του Κ Ο Κ  και αφαιρέθηκαν 5 άδειες κυκλοφορίας και 2 άδειες οδήγη
σης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΛΙΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται στην Αττική, στο πλαίσιο της 
επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», εντοπίσθηκε από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, στην 
οδο Ηρακλειδών στα Πετράλωνα, αποθήκη με μεγάλο αριθμό προϊόντων απομίμησης-παραεμπορίου. Ειδι
κότερα, στους χώρους της αποθήκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 250.000 απομιμητικά προϊό
ντα γνωστών εμπορικών οίκων του εξωτερικού, όπως τσάντες, πορτοφόλια, φουλάρια και άλλα είδη. Συνε
λήφθησαν 2 αλλοδαποί υπήκοοι Κίνας ως υπεύθυνοι-διαχειριστές της αποθήκης. Οι συλληφθέντες με την 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και τα κατασχεθέντα απο- 
μιμητικά προϊόντα απεστάλησαν για καταστροφή.

ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Εξαρθρώθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημά
των κατά Ιδιοκτησίας της Δ ΑΑ., εγκληματική οργάνωση που 
διέπραττε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και δημόσιους οργα
νισμούς σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 3 
ημεδαποί ηλικίας 57, 39 και 38 ετών, μέλη της εγκληματικής 
ομάδας. Συγκεκριμένα, ο 57χρονος και ο 39χρονος είχαν δια- 
πράξει ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στη Λεαχρ. 
Θηβών στο Περιστέρι με την απειλή περίστροφου και χειρο
βομβίδας, ενώ ο 38χρονος συνεργός τους παρέμενε εξωτερικά 
επιτηρώντας το χώρο. Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημά
των κατά Ιδιοκτησίας εντόπισαν τους δράστες και μετά από

συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τους συνέλαβαν. Ο 
57χρονος κατά τη στιγμή της σύλληψης προσπάθησε να χρησι
μοποιήσει την χειροβομβίδα. Από την αστυνομική έρευνα προ- 
έκυψε ότι οι παραπάνω δράστες, μαζί με τουλάχιστον άλλους 3 
άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συγκροτήσει εγκληματική 
ομάδα, η οποία διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υποκατα
στημάτων τραπεζών και δημόσιων οργανισμών σε διάφορες πε
ριοχές της Αττικής. Σε μία περίπτωση είχαν πυροβολήσει και 
τραυματίσει την Διευθύντρια τραπεζικού υποκαταστήματος. 
Μέχρι τώρα έχει εξακριβωθεί ότι, η παραπάνω ομάδα έχει δια- 
πράξει 5 ένοπλες ληστείες. Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρη-

Α/Α [ 54  ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2013



μάτων, από τις παραπάνω ληστείες, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Στην κατοχή 
τους κατά τη σύλληψη, καθώς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στα σπίτια και 
στα οχήματα των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία χειροβομβίδα 
αμυντικού τύπου, 2 περίστροφα, 1 πιστόλι, μία κοντόκανη καραμπίνα, πλήθος φυ
σιγγίων, θήκες πυροβόλων όπλων, 1 σπρέι πιπεριού, 2 πλαστά δελτία ταυτότητας 
συσκευές κινητών τηλεφώνων, γάντια, ποικίλα υλικά μεταμφίεσης και το χρηματικό ποσό των 3.860 ευρώ. Σε βάρος του 57χρο- 
νου συλληφθέντα εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση ποινής κάθειρξης 23 ετών για ληστεία και διακεκριμένη κλοπή. Σε βάρος 
του 39χρονου εκκρεμεί καταδικαστικη απόφαση για φυλάκιση 8 μηνών για χρήση πλαστού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής, εγκληματική οργάνωση διακίνησης πα
ράνομων μεταναστών, τα μέλη της οποίας είχαν σαφείς και δι- 
ακριτές θέσεις στην ιεραρχία. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί (4 
Ιρακινοί, 1 Σύριος 1 Παλαιστίνιος) και 1 ημεδαπός, μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 38,52,26,33,35,36 και 40 
ετών αντίστοιχα. Συνελήφθησαν επίσης 29 αλλοδαποί μετα
νάστες ενώ αναζητούνται άλλα 2 μέλη της οργάνωσης, ένας 
37χρονος ημεδαπός και 1 αλλοδαπός. Ειδικότερα αστυνομι
κοί της ανωτέρω υπηρεσίας συνέλαβαν, στη Νέα Εθνική Οδό 
Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα, επ’ αυτοφώρω τα 7 μέλη 
της οργάνωσης, την ώρα που μετέφεραν στοιβαγμένους σε Ι.Χ. 
φορτηγό τους 29 αλλοδαπούς, τους οποίους επιχειρούσαν να 
προωθήσουν στην Ιταλία. Όπαχ; προέκυψε από την αστυνο

μική έρευνα, ο 38χρονος αλλοδαπός, 
υπήκοος Ιράκ, είχε ηγετικό ρόλο και 
οργάνωνε τη δράση των υπόλοιπων 
μελών, τα οποία ήταν υπεύθυνα για 
τη συγκέντρωση, την παροχή κατα
λύματος και μεταφορά των μετανα
στών σε άλλες χώρες της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης, κυρίως την Ιταλία, έναντι χρηματικού ποσού, 
ύψους 2.000-4.000 ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 Δ.Χ. φορτηγό, 1 1.Χ.Ε. αυτοκί
νητο, 11 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.400 ευ
ρώ και ποσότητα κάνναβης βάρους 7,7 γρ. Οι συλληφθέντες 
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα

ΤΟΥΣ «ΤΣΙΜΠΗΣΕ» Η ΔΙΑΣ.

Στο Χαϊδάρι σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο από αστυνομι
κούς της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής σε Δ.Χ.Ε. ταξί, στο 
οποίο επέβαινε 34χρονος ημεδαπός βρέθηκαν: α) εντός του 
πορτμπαγκάζ 3 τσάντες μεταφοράς και μία μαύρη σακούλα 
συσκευασίας απορριμμάτων και β) στα πίσω καθίσματα επιμε- 
λώς κρυμμένα έτσι ώστε να μην είναι ορατά από τυχόν διερχό- 
μενα οχήματα, μια μαύρη σακούλα συσκευασίας απορριμμά
των και 3 ταξιδιωτικοί σάκοι (σακβουαγιάζ), εντός των οποίων 
υπήρχαν διαφανείς συσκευασίες με ινδική κάνναβη -  χασίς. 
Συνολικά εντός του Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητου, το οποίο τυγχάνει 
ιδιοκτησίας του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ως μέσο μετα
φοράς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 σάκοι διαφόρων ειδών, 
περιέχοντες 80 διαφανείς συσκευασίες με ναρκωτική ουσία ιν
δική κάνναβη -  χασίς συνολικού μ. β. 85.064 γρ., ενώ σε σω
ματική έρευνα που ενεργήθηκε στον ανωτέρω κατηγορούμε
νο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. 
Εξετασθείς ο ανωτέρω κατηγορούμενος δήλωσε ότι τις ναρκω
τικές ουσίες τις μετέφερε για λογαριασμό ενός υπηκόου Αλ
βανίας εν ονόματι «Χρήστος», τον οποίο γνώρισε προ μηνός 
όταν επιβιβάστηκε τυχαία στο ταξί του και ότι η αμοιβή του 
για τη μεταφορά θα ήταν το χρηματι
κό ποσό των 500 ευρώ. Επίσης ανέφερε 
ότι τις ναρκωτικές ουσίες τις παρέλαβε 
στον Ασπρόπυργο στο 17ο χλμ της ΝΕΟ- 
ΑΚ από άλλο Αλβανό υπήκοο και ότι κα
τά τη διάρκεια της διαδρομής του προς 
το κέντρο της Αθήνας θα του τηλεφω

νούσε ο «Χρήστος» και θα του έλεγε το ακριβές σημείο παρά
δοσης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, στην Υπηρεσία 
δέχθηκε κλήσεις από το «Χρήστο» προκειμένου να του γνω
ρίσει που θα μεταφέρει τα ναρκωτικά. Του δήλωσε επίσης ότι 
επιθυμεί να κανονίσει συνάντηση μαζί του, προκειμένου να 
συλληφθεί, πλην όμως ενώ η συνάντηση κανονίστηκε έλαβε 
εκ νέου κλήση στο κινητό του και όπως του είπε ο «Χρήστος» 
ακύρωνε την συνάντηση και δεν του προσδιόριζε στο προσεχές 
μέλλον κάποια νέα συνάντηση. Αστυνομικοί μετέβησαν στην 
οικία του κατηγορούμενου, όπου παρουσία Ειρηνοδίκη ενερ
γήθηκε έρευνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 διαφανείς 
συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία κάνναβη -  χασίς 
συνολικού μ.β. 2.340 γρ. και μία ηλεκτρονική ζυγαριά. Απολο- 
γηθείς συμπληρωματικά ο ανωτέρω δήλωσε ότι οι εν λόγω ναρ
κωτικές ουσίες βρίσκονταν στην οικία του από προηγούμενη 
μεταφορά. Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες απεστάλησαν 
στη Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Χ.Υ Ελευσίνας) για εξέταση. 
Το κατασχεθέν όχημα απεστάλει στο Υπουργείο Οικονομικών/ 
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων 
για φύλαξη, έως ότου αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί περί της 

τύχης του. Οι κρατικές πινακίδες κυ
κλοφορίας μετά της αδείας κυκλοφορίας 
του κατασχεθέντος οχήματος, απεστάλη
σαν στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινω
νιών. Λοιπά κατασχεθέντα απεστάλησαν 
στο Τμήμα Πειστηρίων της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών.
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ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Δ ΑΑ., σπείρα αλλοδα
πών που με τη χρήση πλαστών πιστωτικών καρτών προέβαινε σε αγορές προϊόντων από καταστή
ματα της Αττικής. Συνελήφθησαν στις Αχαρνές, 3 αλλοδαποί υπήκοοι Ρουμανίας ηλικίας 26, 27 
και 28 ετών, μέλη της σπείρας, οι οποίοι λίγο πριν είχαν επιχειρήσει, με χρήση πλαστής πιστωτικής 
κάρτας, να αγοράσουν συσκευή κινητού τηλεφώνου, από κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας 
στην ίδια περιοχή. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 3 συλληφθέντες είχαν συστή
σει, από τετραμήνου τουλάχιστον, εγκληματική ομάδα η οποία συστηματικά και με τη χρήση μεγά
λου αριθμού πλαστών πιστωτικών καρτών, διαφόρων Τραπεζών, προέβαινε σε συναλλαγές για την αγορά καταναλωτικών αγαθών 
από καταστήματα της Αττικής. Οπως εξακριβώθηκε, από τα Τμήματα Καρτών διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η παραπάνω 
σπείρα κατά το τελευταίο τετράμηνο επιχείρησε συναλλαγές συνολικού ύψους 36.767,85 ευρώ. Στη κατοχή των 3 αλλοδαπών βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 20 πλαστές πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές κινητών τηλεφώνων και αποκόμ
ματα συναλλαγών. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΧΑΣΙΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ
Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.ΑΑ., προέβησαν σε έρευνα φορτηγού οχήματος ψυγείου που ήταν 
σχαθμευμένο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον κόμβο Πολυδενδρίου. Από 
την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο δάπεδο του οχήματος, 
567 συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μ.β. 528 κιλών και 270 γρ. Το 
φορτηγό ψυγείο είχε εντοπισθεί προ διημέρου και είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση, πλην όμως 
ουδείς προσήλθε να το παραλάβει. Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σχηματίσθηκε Δι
κογραφία, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ

Εξαρθρώθηκε έπειτα από συστηματική έρευνα του Τμήματος των καταστημάτων ενώ σε αποθή-
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της ΔΑ. Θεσσαλονί
κης, εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν στη δι
εξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. Αναλυτικότερα συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυ
νομικής επιχείρησης της προαναφερόμενης Υπηρεσίας που πραγ
ματοποιήθηκε σε 9 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης (Εύοσμος, Αμπελόκη
ποι, Κορδελιό, Σταυρούπολη, Τούμπα, Ανάληψη, Νεάπολη), 20 
άτομα, μεταξύ των οποίων δίχρονος ημεδαπός, ως ένας εκ των 
3 ηγετικών μελών της ομάδας, 11 υπεύθυνοι λειτουργίας των 
καταστημάτων και 8 πελάτες - παίκτες απαγορευμένων τυχε
ρών παιγνίων. Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η 
εγκληματική ομάδα συγκροτήθηκε τουλάχιστον από το 2008, 
έχοντας ως «ηγετικά μέλη» 3 ημεδαπούς, ηλικίας 48, 51 και 48 
ετών, ενώ διέθετε δομή και διαρκή δράση. Σκοπός της ομάδας, 
η οποία χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπο 
δράσης, ήταν η απόκτηση παράνομων εσόδων, μέσω της διεξαγω
γής απαγορευμένων τυχερών παιγνίων στα καταστήματά τους. 
Τα μέλη της ομάδας προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συ
νέπειες «εμφάνιζαν», έναντι αμοιβής, ως ιδιοκτήτες των προανα- 
φερομένων καταστημάτων κυρίως ηλικιωμένους, ενώ είχαν ορί
σει άλλα άτομα ως υπεύθυνους λειτουργίας αυτών. Επιπλέον, οι 
εν λόγω υπεύθυνοι διαχειρίζονταν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 
και κεντρικούς Υπολογιστές (server), μέσω των οποίων διεξάγο
νταν τα παράνομα παίγνια και άλλαζαν τις ενδείξεις των Υπολο
γιστών με διακόπτη ή τηλεχειριστήριο, σε περίπτωση αστυνο
μικού ελέγχου. Επιπροσθέτους, τα 3 «ηγετικά μέλη» της ομάδας 
είχαν εγκαταστήσει ειδικό κρυφό λογισμικό στους υπολογιστές

κη, στο κέντρο της πόλης, είχαν 
εγκαταστήσει κεντρικούς Η/
Υ - Server, οι οποίοι επικοινω- ^  
νούσαν με τους αντίστοιχους 
εκάστου των καταστημάτων.
Με την συγκεκριμένη εγκατά
σταση μέσω διαδικτύου, καθόρι
ζαν το ποσοστό κέρδους και 
τις χρονικές στιγμές κατά τις 
οποίες θα απέδιδε το τυχερό 
παίγνιο στον χρήστη του τα 
κέρδη. Αποτέλεσμα των πα
ραπάνω, ήταν η εξαπάτηση 
των πελατών, η οικονομική 
τους ζημία και η ταυτόχρονη 
αποκόμιση παράνομου περι
ουσιακού οφέλους από τους 
δράστες. Τα ημερήσια κέρδη ανά κατάστημα ανέρχονταν από 
300 έτος 2.000 ευρώ ενώ υπολογίζεται ότι τα έσοδα της εγκλη
ματικής ομάδας κατά τη χρονική περίοδο 2008-2012 υπερβαί
νουν τα 4.000.000 ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
στην προαναφερόμενη αποθήκη και στα καταστήματα, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 130 Η/Υ, πλήθος κα
ταγραφικών μηχανημάτων, 3 σκληροί δίσκοι, πληθώρα χει
ρόγραφων σημειώσεων με καταστάσεις παικτών-πελατών και 
το χρηματικό ποσό των 2.140 ευρώ. Οι συλληφθέντες με την 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.
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Συνελήφθησαν, μετά από συνεργασία με τις Αλβανικές Αρχές 
και οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, 2 αλλοδαποί ηλικίας 44 και 31 ετών, σε βάρος των 
οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, με σκοπό την έκδο
ση τους στις Αλβανικές Αρχές, για αδικήματα που διέπραξαν 
στην Αλβανική Επικράτεια. Οι συλληφθέντες, εισήλθαν στην 
ελληνική επικράτεια και εντοπίσθηκαν σε ξενοδοχείο στο κέ
ντρο της πάλης, όπου και συνεληφθησαν, στο πλαίσιο συντονι
σμένης αστυνομικής επιχείρησης. Ο 44χρονος, ταυτοποιήθη- 
κε ως ο δράστης ανθρωποκτονίας ανώτατου Αξιωματικού της 
Αλβανικής Αστυνομίας, που έλαβε χώρα την 24-2-2013, ενώ ο 
31χρονος διώκεται για παράνομη κατασκευή, κατοχή πολεμι
κών όπλων και πυρομαχικών καθώς και διακίνηση ναρκωτι

κών ουσιών στην Αλβανία. Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε στην οικία του 31χρονου στην Αλβανία, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 529 γρ. ηρωίνης, 396 γρ. κοκαΐνης, 37 γρ. 
κάνναβης, 1 πυροβόλο όπλο, 1 τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, 1 
αυτόματο όπλο, 1 κοντόκανο αυτόματο όπλο, κυνηγετικά όπλα 
και 11 στρογγυλοί γεμιστήρες. Επίσης, μαζί με τους προαναφε- 
ρόμενους, συνελήφθη και 36χρονος ομοεθνής τους, που εντοπί
στηκε στο παραπάνω ξενοδοχείο, καθώς στην κατοχή τους βρέ
θηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 3,4 γρ., ενώ 
στον 36χρονο είχε χορηγηθεί τακτική άδεια απουσίας από Κα
τάστημα Κράτησης όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 
μηνών για ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδί- 
ως ενώ ενημερώθηκε και η Προξενική Αρχή.

Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την 16.45 ώρα της 24.02.2013 ελικόπτερο, στο οποίο επέβαι- 
ναν εκτός από τον χειριστή και το μηχανικό (ημεδαποί) ένας 
ακόμα ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, προ
σέγγισε τον προαύλιο χώρο της Φυλακής Τρικάλων, την ώρα 
του προαυλισμού των κρατουμένων. Η όλη διαδικασία της 
πτήσης-προσέγγισης του ελικοπτέρου στις εγκαταστάσεις 
των φυλακών είχε γίνει έγκαιρα αντιληπτή από τους αστυ
νομικούς της εξωτερικής φρουράς, ο επικεφαλής της οποίας, 
ενεργοποίησε άμεσα τον ειδικό σχεδίασμά ασφαλείας κινητο
ποίησε τις δυνάμεις και ανέλαβε το συντονισμό της όλης επι
χείρησης, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της φυλακής. 
Από το ελικόπτερο ερρίφθησαν στον προαύλιο χώρο, μέσα από 
άνοιγμα στο «δίχτυ ασφαλείας», δύο συρμάτινες σκάλες, συν- 
δεδεμένες μεταξύ τους με γάντζο (ανεμόσκαλες). Παράλληλα, 
ένας από τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο έβαλλε με πολεμι
κό τυφέκιο κατά των αστυνομικών της εξωτερικής φρουράς 
και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αντέδρασαν 
άμεσα, ανταποδίδοντας τα πυρά. Ο κρατούμενος Παναγιώ
της Βλαστός, που βρισκόταν στο προαύλιο, στη προσπάθειά 
του να αναρριχηθεί στην ανεμόσκαλα, κατέπεσε στο έδαφος 
και υπέστη κάταγμα γνάθου και αριστερού καρπού. Το ελι
κόπτερο, έχοντας βληθεί σε ζωτικά του σημεία (υδραυλικό 
σύστημα κ.λπ.), αναγκάστηκε να κατευθυνθεί και να προ
σγειωθεί στο χώρο στάθμευσης της φυλακής. Άμεσα αστυνο
μικοί της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότη
τας (Ο.Π.Κ.Ε.), της εποχούμενης περιπολίας της εξωτερικής 
φρουράς των φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με δυ
ναμική επέμβαση, ακινητοποίησαν τους επιβαίνοντες. 'Οπως 
διαπιστώθηκε, ο αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας φορούσε αλε
ξίσφαιρο γιλέκο, ενώ ο μηχανικός του ελικοπτέρου έφερε δι
αμπερές τραύμα στο αριστερό του χέρι από σφαίρα. Βρέθη
καν 3 πολεμικά όπλα, ενώ ακολούθησε ενδελεχής έρευνα των 
εσωτερικών χώρων του ελικοπτέρου από αρμόδια συνεργεία 
του Τ.Ε.Ε.Μ. και των εγκληματολογικών εργαστηρίων της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Από τους κρατουμένους παραδό
θηκε στους υπευθύνους της φυλακής ένα πιστόλι GLOCK , 
το οποίο ερρίφθη από το ελικόπτερο, ενώ πραγματοποιήθη
κε, από ειδικές αστυνομικές δυνάμεις παρουσία εισαγγελικού

λειτουργού, ενδελεχής έρευνα όλων 
των χώρων της φυλακής, προ- 
κειμένου να εξακριβωθεί η τυ- 
χόν ύπαρξη άλλου οπλισμού.
Από τους επιβαίνοντες, ο ημεδαπός 
είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα από ^  
τις φυλακές Δομοκού, όπου εξέτιε ^  , 
πολυετή κάθειρξη για ληστεία, ενώ 
ο αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας είχε 
παραβιάσει άδεια από τις ίδιες φυλακές, 
όπου εξέτιε πολυετή ποινή για ναρκωτι
κά. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυ- 
ψε ότι το ελικόπτερο είχε ενοικιαστεί από 
εταιρία που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Ατ
τικής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλο
νίκη.
Ανακοινώνεται ότι από την πρόοδο των αστυνομικών ερευνών, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Από τον ενδελεχή έλεγχο στους 
εσωτερικούς χώρους της φυλακής, βρέθηκαν 3 κινητά τηλέ
φωνα, ενώ στον προαύλιο χώρο 2 φυσίγγια και 1 κάλυκας, β) 
Από την εξερεύνηση του ελικοπτέρου βρέθηκαν στο εσωτερι
κό του, 1 ακόμα πιστόλι GLOCK, 1 κινητό τηλέφωνο, 1 πλαστό 
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, με το οποίο εκμισθώθηκε το 
ελικόπτερο και άλλα μικροαντικείμενα, γ) Δεν προέκυψε συμ
μετοχή - εμπλοκή του πληρώματος του ελικοπτέρου (πιλότου 
και μηχανικού) στην επιχείρηση απόδρασης από τις φυλακές, 
καθώς με την απειλή των όπλων τελούσαν υπό καθεστώς ομη- 
ρίας και εξαναγκασμού, δ) 'Οπτός διαπιστώθηκε το ελικόπτε
ρο, το οποίο ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, απογεκόθηκε από τον 
Ασπρόπυργο με πλήρωμα τον πιλότο και τον μηχανικό. Όπως 
είχε συμφωνηθεί, παρέλαβε 4 άτομα -  τους 2 άντρες και 2 γυ
ναίκες -  από τη Ζαγορά Πηλίου, με τελικό προορισμό τη Θεσ
σαλονίκη. Μετά την επιβίβαση των ατόμων το πλήρωμα εξανα
γκάστηκε να μεταβεί σε περιοχή των Τεμπών, όπου αποβίβασε 
τις 2 γυναίκες και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τις φυ
λακές των Τρικάλων. Επιπλέον, σε βάρος των εμπλεκομένων 
προσώπων σχηματίζεται δικογραφία με τις ακόλουθες κατηγο
ρίες: α) Σε βάρος του κρατουμένου Παναγιώτη Βλαστού, για
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απόπειρα απόδρασης, σύσταση και συμμέτο
χη σε συμμορία, ηθική αυτουργία σε διατά
ραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και 
αεροσκαφών, ηθικη αυτουργία σε παράνομη 
κατάληψη αεροσκάφους και ηθικη αυτουρ
γία σε αρπαγή, β) Σε βάρος των 2 δραστών 
που επέβαιναν στο ελικόπτερο, για συμμέτο
χη σε απόδραση, σύσταση και συμμέτοχη σε συμμορία, από
πειρες ανθρωποκτονιών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, 
αρπαγή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, πλαστογραφία 
μετά χρήσεως, διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων 
και αεροσκαφών και παράνομη κατάληψη αεροσκάφους, γ) 
Σε βάρος των 2 γυναπτών που αναζητούνται, για σύσταση και 
συμμετοχή σε συμμορία, απλή συνέργεια στη διατάραξη ασφά

λειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών 
και παράνομη κατάληψη αεροσκάφους. 
Ανακοινώνεται ότι στους χώρους αποσκευ

ών του ελικοπτέρου βρέθηκαν, συνολικά, σε 
διάφορα «πακέτα» 32.000 ευρώ, των οποίων 
ερευνάται η προέλευση.
Οι έρευνες και το προανακριτικό έργο συνεχί

ζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε συνεργασία με ειδικό κλι
μάκιο Αξιωματικών από τη Δ ΑΑκαι τη Δ.Ε.Ε.
Δίνεται επίσης στη δημοσιότητα οπτικό υλικό, σε μορφή βί
ντεο, από το εξωτερικό και τους εσωτερικούς χώρους του ελι
κοπτέρου, από οχήματα και χώρους κατά των οποίων πυρο
βόλησαν οι δράστες, καθώς επίσης και τρεις φωτογραφίες με 
κατασχεμένα όπλα.

Α Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑ

Συνελήφθησαν στην Κάλυμνο, από 
αστυνομικούς του Α.Τ. Καλύμνου, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Προστα
σίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της 
Δ Α  Αττικής, 3 άτομα και συγκεκρι- 

^  μένα ένας 63χρονος Γερμανός, ένας ΘΟχρονος 
Ρουμάνος και ένας θίχρονος ημεδαπός, σε 
βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογρα

φία για απόπειρα απάτης, κακουργηματικού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα, αντιπρόσωπος 

Τραπεζικού Καταστήματος κα- 
/  '  \  τήγγειλε στο Τμήμα Προστα

σίας Περιουσιακών Δικαιω
μάτων της ΔΑ Α , ότι μετά 
από έλεγχο που διενήργησε η 

Τράπεζα, σχετικά με ηλεκτρο
νική εντολή πίστωσης μεγάλου 

χρηματικού ποσού σε λογαριασμό με δικαιούχο 
τον 63χρονο, προέκυψε ότι αυτή ήταν πλαστή. Συγκεκριμένα 
η εντολή πίστωσης αφορούσε εικονικό διεθνές έμβασμα αλλο
δαπής Τράπεζας, ύψους 650.000.000 ευρώ, ενώ ο λογαριασμός 
πίστωσης του εμβάσματος τηρούνταν σε Τραπεζικό Υποκατά
στημα της Καλύμνου. Επιπλέον από τη διερεύνηση της υπό-

I

θέσης διαπιστώθηκε ότι την 26-02-2013 οι κατηγορούμενοι εί
χαν επισκεφτεί το Τραπεζικό Υποκατάστημα της Καλύμνου, 
προκειμένου να ενημερωθούν για την τύχη του εμβάσματος, 
επανυποβάλλοντας φωτοαντίγραφο της συγκεκριμένης εντο
λής πίστωσης. Ενημερώθηκε άμεσα για την υπόθεση το AT. 
Καλύμνου και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες συνέλαβε 
τους τρεις κατηγορούμενους, όταν εξέρχονταν από το Τραπεζι
κό Υποκατάστημα της Καλύμνου, το οποίο είχαν επισκεφτεί εν 
νέου για τον ίδιο λόγο. Ακολούθησαν έρευνες στους χώρους κα
τοικίας των κατηγορουμένων και σε επιχείρηση που διατηρεί 
ο 63χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναλυτικά: Α) 
στην κατοχή του 63χρονου: μία μονάδα Η/Υ, 2 usb-sticks, 3 cd, 
2 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες sim και διάφορα έγγραφα σχετιζό- 
μενα με την υπόθεση. Β) στην κατοχή του 60χρονου: 1 φορητός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, 2 κινητά τηλέφωνα, 1 φάκελος που 
περιείχε έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, 2 σημειωματάρια με 
τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, 6 δολαρίων 
και 150 σέκελ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές απεστάλησαν στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, κα
θώς από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε εντο
πίστηκαν σε αυτούς ηλεκτρονικά αρχεία σχετικά με την υπό
θεση. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΤΟΧΕΥΑΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Εξιχνιάστηκαν μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνο
μικών της Υ.Α. Ρόδου, σωρεία διαρρήξεων και κλοπών αυτο
κινήτων στην πόλη της Ρόδου. Δράστες είναι δύο Αλβανοί, 
ηλικίας 31 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία για διάπραξη από κοινού διακεκριμένων κλοπών. 
Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος 
ακόμη ενός 32χρονου Αλβανού για αποδοχή προϊόντων εγκλή
ματος. Ειδικότερα, ύστερα από στοχευμένη αστυνομική επι
χείρηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της 
Ρόδου εντοπίστηκαν οι δύο διαρρήκτες να επι
χειρούν να επιβιβαστούν σε IX  φορτηγό αυτο
κίνητο κλειστού τύπου, το οποίο είχαν αφαιρέ-
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σει τις προηγούμενες μέρες. Από αστυνομικούς που βρίσκονταν 
στο σημείο ακινητοποιήθηκε ο 31χρονος και σε έλεγχο που έγι
νε βρέθηκαν στην κατοχή του ένα ζευγάρι μάλλινα γάντια και 
6 κλειδιά διαφόρων τύπων αυτοκίνητου, εκ των οποίων το ένα 
ήταν ειδικά διαμορφωμένο (τροχισμένο). Ο 31χρονος προσήχθη 
στην Υ Α  Ρόδου και εξεταζόμενος παραδέχτηκε τη διάπραξη με
γάλου αριθμού διαρρήξεων και κλοπών οχημάτων, από κοινού 
με τον 22χρονο ομοεθνή του, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο τετράμηνο στην πό
λη της Ρόδου οι δύο δράστες παραβίασαν συνο
λικά 88 σταθμευμένα αυτοκίνητα, από τα οποία 
αφαιρούσαν αντικείμενα που υπήρχαν στο εσωτε-
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ρικό τους όπως τσάντες, πορτοφόλια, χρήματα, κάρτες, βιβλιά
ρια τραπεζών, προσωπικά έγγραφα, φωτογραφικές μηχανές, κι
νητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου, Η/Υ, ηχοσυστήματα, εργαλεία, 
εξοπλισμό κ.α. Μάλιστα σε 4 περιπτώσεις αφαίρεσαν και τα ίδια 
τα οχήματα και αφού τα χρησιμοποίήσαν για μικρό χρονικό δι
άστημα, τα εγκατέλειψαν σε άλλα σημεία της πόλης. Τονίζεται 
ότι οι δράστες επέλεγαν για να παραβιάσουν αυτοκίνητα που, εί
τε ήταν ξεκλείδωτα, είτε στο εσωτερικό τους οι παθόντες είχαν 
αφήσει σε εμφανή σημεία διάφορα αντικείμενα αξίας. Σε έρευ
να που έγινε στο σπίτι του δίχρονου βρέθηκαν κλεμμένα αντι

κείμενα, τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στους 
δικαιούχους. Επιπλέον στο πλαίσιο διερεύνησης των παραπά
νω υποθέσεων προέκυψε ότι ο δίχρονος πούλησε στον 82χρο- 
νο ομοεθνή του 1 φορητό Η/Υ, Ιηλεκτρικό τρυπάνι και μία γυ
ναικεία τσάντα, έναντι του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ. 
Τα εν λόγω αντικείμενα βρέθηκαν σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που διατηρεί ο δ2χρονος στην περιοχή Φαληρά- 
κι και κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

Β Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Εξαρθρώθηκε, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση του Τ.Α. 
Κω, σπείρα η οποία εμπορεύονταν κλεμμένα κοσμήματα. Συ
γκεκριμένα συνελήφθησαν στην Κω, από αστυνομικούς του 
Τ Α  Κω, συνολικά 8 άτομα, από τα οποία 6 ημεδαποί (δ άνδρες 
και δ γυναίκες) ηλικίας 44,2δ, 22,22, δθ και 49 ετών καθώς και 
2 Τούρκοι ηλικίας 46 και 27 ετών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συ
ντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με σκοπό τη διερεύνηση 
πληροφορίας σχετικά με παράνομη αγοραπωλησία κοσμημά
των που πιθανόν προέρχονται από κλοπές ακινητοποιήθηκαν 
στην πόλη της Κω οι 5 πρώτοι συλληφθέντες και σε έρευνα που 
έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν: 8 πλαστι
κές συσκευασίες που περιείχαν διάφορα χρυσά κοσμήματα συ
νολικού βάρους 571 γρ., μία πλαστική συσκευασία που περιεί
χε διάφορα ασημένια κοσμήματα συνολικού βάρους 44 γρ., μία 
διάφανη πέτρα (διαμάντι) βάρους 1,7 γρ., μία υφασμάτινη θή
κη που περιείχε 20 χρυσές αλυσίδες με σταυρούς και φυλακτά, 
2 χρυσά πεντόλιρα, 2 χρυσά μονόλιρα, 2 ηλεκτρονικές ζυγαρι
ές ακρίβειας, μία ηλεκτρονική συσκευή εκτίμησης διαμαντιών, 
4 εργαλεία χειρός (κόφτης, πένσα, μυτοτσιμπίδα), 5 μπουκάλια 
που περιείχαν υγρό χρυσοχοΐας, 7 κινητά τηλέφωνα και το χρη
ματικό ποσό των 400 ευρώ. Στην συνέχεια ακολούθησε έρευ
να, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στην οικία του 49χρο-

νου ημεδαπού, που εξωτερικά της εισόδου 
της είχαν ακινητοποιηθεί οι παραπάνω 5 κα
τηγορούμενοι. Μέσα στην οικία εντοπίσθη
καν ο 49χρονος και οι Τούρκοι, στην κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν κατασχέθηκαν: διά
φορα χρυσά κοσμήματα βάρους 26,5 γρ., δι
άφορα ασημένια κοσμήματα βάρους 41 γρ.,
2 κινητά τηλέφωνα, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια της γραμμής Κως- 
Τουρκία και το χρηματικό ποσό των 17.500 ευρώ. Από την 
αστυνομική έρευνα εξακριβώθηκε ότι οι 5 πρώτοι συλληφθέ
ντες ταξίδεψαν από την Κάλυμνο όπου και διαμένουν, με προ
ορισμό την Κώ, προκειμένου με τη μεσολάβηση του 49χρονου, 
να πουλήσουν στους Τούρκους τα κοσμήματα που έφεραν μαζί 
τους. Επίσης πρόεκυψε ότι οι συλληφθέντες κατά το παρελθόν 
είχαν πραγματοποιήσει στον ίδιο χώρο παράνομη αγοραπωλη
σία κοσμημάτων. Μέρος των κοσμημάτων που κατασχέθηκαν 
διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από κλοπή σε Ιερό Ναό στην 
Αστυπάλαια και αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στους 
υπευθύνους. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης της 
υπόθεσης, αναγνωρίστηκαν 82 τεμάχια κοσμημάτων ως προϊ
όντα κλοπών από οικίες. Σημειώνεται ότι δ από τις υποθέσεις 
κλοπών που εξιχνιάστηκαν δεν είχαν καταγγελθεί.

Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα 
Δημοτικά Διαμερίσματα Ατσιπάδες και Μόριά του Δήμου Γόρ- 
τυνας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο του ειδι
κότερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της 
κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Η επι
χείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Α.Δ. Ηρα
κλείου και της Υ.Α.Ε. Κρήτης, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρ
θρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν 
στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Κατά τη διάρ
κεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 7 ημεδαποί ηλικίας από 
20 έως 77 ετών και ένας 28χρονος Αφγανός. Επι
πλέον αναζητείται ένας 48χρονος ημεδαπός για 
συμμετοχή στην ανωτέρω οργάνωση. Από την 
αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι η εγκληματι
κή οργάνωση δραστηριοποιούνταν το τελευταίο 
τουλάχιστον εξάμηνο, στην ευρύτερη περιοχή 0 ^%  ̂ I d

* W

του Νομού Ηρακλείου, ενώ διέ
θετε άρτια ιεραρχική δομή και τα 
μέλη της δρούσαν με διακριτούς ρό
λους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθη
καν, στις κατοικίες των συλληφθέντων, 
παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 221 κιλά και 545 γρ. ακατέρ
γαστη κάνναβη, αποθηκευμένη σε 21 πλαστικά βα
ρέλια και 8 πλαστικές σακούλες, 8 πολεμικά όπλα, 
τύπου kalashnikov, με τους γεμιστήρες τους, 2 πιστό- *·* — 

λια, με τους γεμιστήρες τους, 1 περίστρο
φο, 5 κυνηγετικές καραμπίνες, 1.601 πλήρη 
φυσίγγια, διαφόρων διαμετρημάτων, μία ζυγα
ριά ακρίβειας, 2 κουκούλες προσώπου, 1 ζευγά
ρι γάντια και 7 αλυσοπρίονα. Τα κατασχεθέντα 
όπλα και πειστήρια παραδόθηκαν στα έγκλημα-
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επιτυχίες
τον Σώματος

χολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. 
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την ΥΑ Ηρακλείου ενώ εξετάζεται η συμμετοχή 
των συλληφθέντων και σε άλλες παράνομες πράξεις. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθεί- 
σα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εντοπίστηκε, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο 
τοπικές κοινότητες της Λακωνίας, οπλισμός και φυσίγγια. Για την 
υπόθεση αυτή συνελήφθη, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ανα
τολικής Μάνης Λακωνίας, μία 53χρονη ημεδαπή, ενώ αναζητείται 

ο 64χρονος ημεδαπός, σύζυγος της. Η αστυνομική επιχείρηση ορ
γανώθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης και το Α.Τ. Γυθείου, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. των 
Α.Δ. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, καθώς και της ΥΑ Καλαμάτας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 

επιχείρησης έγιναν έρευνες σε δύο οικίες, ιδιοκτησίας του 64χρονου ημεδαπού, σε τοπικές Κοινότητες 
των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Σπάρτης Λακωνίας. Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθη
καν παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνελήφθη η 53χρονη σύνοικος-σύζυγος του 64χρονου, 
ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 τυφέκιο, μία διόπτρα, 2 περίστροφα, 1 κυνηγετικό τυφέκιο, 1 

πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, 78 καψύλλια, 445 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 
1 γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, 1 πτυσσόμενο στιλέτο, μία σπάθα, 1 ξίφος, μεγάλος αριθμός από σκά

για και αμπούλες, καθώς και ακαριαίο φυτίλι. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγ- 
ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΣ... Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Εξιχνιάσθηκε άμεσα, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Α.Τ. Ιστιαίας σε συνεργασία με το ΤΑ. Χαλκίδας, 
η ανθρωποκτονία που έγινε με θύμα μία δθχρονη ημεδαπή μέσα στην οικία της, στην Ιστιαία Εύβοιας. Στο 
πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη στην Ιστιαία, ένας 24χρονος Αλβανός, γείτονας της θανούσας, ο οποίος 
ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, με 
τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβασης νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. 
Ειδικότερα, η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή μέσα στο υπνοδωμάτιο της οικίας της και όπως διαπιστώθηκε 
από τους αστυνομικούς, έφερε εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ βρέθηκαν ίχνη αίματος πάνω στο κρε
βάτι και στους τοίχους του υπνοδωματίου. Οι αστυνομικές Αρχές, με συστηματική και μεθοδική έρευνα, 
στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε κατάλληλη συλλογή, αξιοποίηση και διασταύρωση στοιχείων 
και ενδείξεων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας του νεαρού αλλοδαπού δράστη, ο 
οποίος διέπραξε την ανθρωποκτονία με κίνητρο τη ληστεία. Αναλυτικότερα, ο δράστης εισήλθε στην οικία 
της δθχρονης, παραβιάζοντας παράθυρο της κεντρικής εισόδου, προκειμένου να αφαιρέσει χρήματα για να 
προμηθευτεί ναρκωτικά σκευάσματα (είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών). Ο 24χρονος έγινε όμιος 

αντιληπτός από την ηλικιωμένη γυναίκα και επειδή τον αναγνώρισε, της επιτέθηκε με γεωργικό εργαλείο (κα
σμάς) που κρατούσε στα χέρια του και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το θάνατό 
της. Ακολούθως ερεύνησε τους εσωτερικούς χώρους της οικίας, χωρίς τελικά να μπορέσει να βρει και να αφαιρέ- 
σει οτιδήποτε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε πετσέτα και σύρμα καθαρισμού μαγειρικών σκευών, προκειμέ
νου να εξαφανίσει τα ίχνη αίματος από τον κασμά και τα αποτυπώματά του από τον χώρο του εγκλήματος. Σε 

έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το όπλο του εγκλήματος (κασμάς), ένα παντελόνι 
φόρμας, στο οποίο υπήρχαν κηλίδες αίματος, ένα μπουφάν, ένας μάλλινος σκούφος, ένα ζεύγος αθλητικών υποδημάτων που φο
ρούσε ο δράστης κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, μία πετσέτα και ένα τεμάχιο σύρματος καθαρισμού μαγειρικών σκευών, 
που ο δράστης χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και τρία ναρκωτικά 
δισκία. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εξαρθρώθηκε, ύστερα από πολύμηνες και μεθοδικές αστυνομι
κές έρευνες του Τ Α  Χαλκίδας, εγκληματική οργάνωση, τα μέ
λη της οποίας εκβίαζαν και αποσπούσαν χρηματικά ποσά από 
καταστηματάρχες σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, «παρέχο

ντας προστασία». Στις έρευνες για την εξάρθρωση της σπείρας 
σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου Συλλογής και Δια
χείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, της ΓΑΔ.Π. Στερε
ός Ελλάδας. Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης συνελήφθησαν από
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τις αστυνομικές Αρχές, 5 μέλη της εγκλη
ματικής οργάνωσης μεταξύ των οποίων 
και ο «αρχηγός» της. Πρόκειται για 4 ημεδαπούς ηλικίας 51,27, 
41 και 22 ετών, καθώς και έναν 35χρονο Αλβανό. Οι συλλήψεις 
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας μετά 
από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τ Α  Χαλκίδας 
με την συνδρομή των Τ Α  Θηβών και Λαμίας. Αναλυτικότερα, 
ο δίχρονος είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, την 
οποία είχε ο ίδιος συστήσει από τον Νοέμβριο του 2007 (με εξαί
ρεση τον 22χρονο που εντάχθηκε στην οργάνωση τον περασμέ
νο Δεκέμβριο). Αυτή διέθετε ιεραρχική δομή και συγκρότηση, 
με σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους με σκοπό την εκβία
ση ιδιοκτητών καταστημάτων (κέντρων διασκέδασης και καφέ 
μπαρ) «παρέχοντας προστασία». Η σπείρα δραστηριοποιούνταν 
στις περιοχές της Χαλκίδας, Ερέτριας και Αμαρύνθου Εύβοιας 
και εξανάγκαζε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, με απει
λές σε βάρος της ζωής και της περιουσίας τους να τους καταβά
λουν 200 έως 800 ευρώ, κάθε μήνα. Μέχρι στιγμής διαπιστώθη
κε ο εκβιασμός 11 ιδιοκτητών καταστημάτων - επιχειρήσεων, 
ενώ μετά από έρευνες σε οικίες των δραστών, σε διάφορες περι
οχές της Εύβοιας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 2 πι

στόλια, 2 πιστόλια κρότου, 3 κυνηγετικά 
όπλα, μία χειροβομβίδα πολεμικού τύπου,

7 μαχαίρια, 1 αλεξίσφαιρο γιλέκο, 1 πτυσσόμενο στιλέτο, μία συ
σκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), μία πτυσσόμενη μεταλ
λική ράβδος 5 γεμιστήρες πιστολιών, μία γεμιστήρα πολεμικού 
τυφεκίου, 99 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 3 
μάλλινοι σκούφοι full face, 1 σπρέι πιπεριού, 1 ζεύγος χειροπέ
δες 5 κροτίδες, 3 κάλυκες, μία θήκη όπλου, 12 συσκευές κινη
τών τηλεφώνων, μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης 
κάνναβης 1 πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, το χρηματικό 
ποσό των 550 ευρώ και 2 βιβλιάρια καταθέσεων τραπεζών. Κα
τά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας ερευνών, συνελήφθησαν 
2 επιπλέον ημεδαποί, ηλικίας 36 και 30 ετών, οι οποίοι κατη- 
γορούνται για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ ερευνάται η τυχόν 
συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Επίσης συνελή- 
φθη και ένας 49χρονος καταστηματάρχης για παράβαση του Νό
μου περί ναρκωτικών. Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο 
διενήργησε το Τ.Α. Χαλκίδας ενώ ερευνάται η τυχόν εμπλοκή 
των δραστών στη τέλεση και άλλων περιπτώσεων εκβίασης κα
ταστημάτων. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΙΧΕ ΘΡΑΣΟΣ...

Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας συνέλαβαν στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας 48χρονο ημεδαπό, 
υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο οποίος κατελήφθη να μεταφέρει με κρατικό αυτοκίνητο με
γάλη ποσότητα κάνναβης. Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπί
στηκε και ακινητοποιήθηκε το κρατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο δράστης και στον έλεγχο, που 
διενεργήθηκε στο εσωτερικό του, βρέθηκαν 137 συσκευασίες - δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 149.016 
γρ., τα οποία και κατασχέθηκαν. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χα
ρακτήρα για τα αδικήματα της μεταφοράς και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Χαρακτηριστικό της μεθοδολογί
ας του σχεδιασμού και του τρόπου δράσης του συλληφθέντα, αποτελεί το γεγονός ότι για την μετα
φορά των ναρκωτικών χρησιμοποίησε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (φέρει 
εξωτερικά τις χαρακτηριστικές ενδείξεις οχήματος δημόσιας υπηρεσίας), με προφανή σκοπό να απο
τρέψει ή/και να αποπροσανατολίσει τους ελέγχους των διωκτικών Αρχών. Γία τους ίδιους λόγους είχε 
αλλοιώσει την ημερομηνία και τα στοιχεία ταυτότητας στα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος (Δια
ταγή πορείας και Δελτίο κίνησης), τα οποία κατασχέθηκαν επίσης. Όπως προέκυψε από την αστυνο
μική έρευνα, τελικός προορισμός του φορτιού των ναρκωτικών, ήταν η Αθήνα. Η προανάκριση για 
την πλήρη διερεύνηση της δράσης του συλληφθέντα και της ενδεχομένης συμμετοχής του σε άλλα 
συναφή αδικήματα βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας.
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Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ασφαλείας Παιονίας Κιλκίς, ένας υπήκοος FYROM 26 ετών, 
που διευκόλυνε την προώθηση στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας 7 μη νόμιμων μεταναστών εκ των 
οποίων ένα ανήλικο παιδί. Ειδικότερα, στην Εθνική οδό Αθηνών -  Ευζώνων (ύψος Πολυκάστρου Κιλκίς), 
οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο ο προαναφερόμενος είχε επιβιβάσει 7

μη νόμιμους μετανάστες εκ των οποίων ένα ανήλικο παιδί, με σκοπό να τους 
μεταφέρει στην ενδοχώρα έναντι χρηματικού ποσού. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο 
των προαναφερομένων, οι δύο από τους μη νόμιμους μετανάστες επέδειξαν στους 
αστυνομικούς ταξιδιωτικά έγγραφα στα οποία είχε τοποθετηθεί σφραγίδα εισόδου 
στη χώρα, η οποία έφερε εμφανή ίχνη πλαστότητας. Κατασχέθηκαν: το προαναφε- 
ρόμενο όχημα και 3 ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βά
ρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Από αστυνομικούς του Τ Α  Κιλκίς, της Ειδικής Ομάδας Ασφαλεί
ας Δοϊράνης και της Ειδικής Ομάδας Ασφαλείας Παιονίας συνελή- 
φθησαν στην Αξιούπολη Κιλκίς, δυο ημεδαποί 50 και 52 ετών, σε 
βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για 
πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνο
μη οπλοκατοχή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας πραγματοποι
ήθηκαν αστυνομικές έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, 
στα σπίτια των προαναφερομένων και σε κατάστημα υγειονομι
κού ενδιαφέροντος του 52χρονου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών 
βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: στο σπίτι του δθχρονου 2 
usb-sticks και μικροποσότητα κάνναβης ενώ στο κατάστημα του 
52χρονου βρέθηκε επίσης μικροποσότητα κάνναβης, μία κυνηγε
τική καραμπίνα και ένα όπλο τύπου flobert που κατείχε παράνομα 
και 8 φυσίγγια διαμετρήματος 0,22 mm. Από την επιτόπια αυτο
ψία που πραγματοποιήθηκε στα usb-sticks, εντοπίστηκαν αποθη- 
κευμένες 469 φωτογραφίες ανηλίκων με υλικό παιδικής πορνο
γραφίας. Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης 
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς τα στοιχεία ταυτότητας φω
τογραφίες και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος του δθχρονου 
ημεδαπού. Πρόκειται για τον ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΟΓΛΟΥ Πρόδρομο

του Νικολάου Km της Χρυσούλας, που γεν
νήθηκε το 1962 Km κατοικεί στην Αξιούπολη 
Κιλκίς. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις ακόλουθες 
κακουργηματικές πράξεις: 1) κατοχή υλικού παιδικής πορνογρα
φίας με τη χρησητοποίηση ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώ
σει το δέκατο πέμπτο έτος 2) αποπλάνηση παιδιού που συμπλή
ρωσε τα δώδεκα όχι τα δεκατέσσερα έτη κατ’ εξακολούθηση, 3) 
προσφορά ναρκωτικών (κάνναβη) σε τρίτο με την επιβαρυντική 
περίσταση της ενέργειας της πράξης με σκοπό να προκαλέσει την 
χρήση ναρκωτικών από ανήλικο κατ’ εξακολούθηση. Η δημοσί
ευση αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των 
ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων 
Km προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας 
για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό 
παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό 
αριθμό 23410-77028 του Τ Α  Κιλκίς για την παροχή οποιοσδήπο
τε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανω
νυμία Km το απόρρητο της επικοινωνίας 
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Αστυνομικοί του Τ.Α. Πρέβεζας πέτυχαν στην Πλαταριά Θεσπρωτίας τη σύλληψη 
ενός 25χρονοο Αλβανού εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος είχε αποκρύψει σε καβάντζα · 
παραπάνω από 268 κιλά κάνναβης την οποία προόριζε για εμπορία Km περαιτέρω δι
άθεση. Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 
25χρονο αλλοδαπό, σε παραλία στην Πλαταριά Θεσπρωτίας να φυλάσσει 6 ταξιδιωτι
κούς σάκους, επιμελώς κρυμμένους που περιείχαν 224 δέματα με ακατέργαστη κάννα

βη, συνολικού βάρους 268.718 γρ., με σκοπό τη μεταφορά τους. Ο 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιπλέον στερεί
ται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, συνελήφθη Km οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΛΚΙΝΗΤΩΝ

__ ✓  Συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης Km της Κομοτηνής, από αστυνομικούς της Ειδι
κής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, 3 αλλοδαποί, ένας 26χρονος Σύριος Km 2 

Ιρακινοί, ηλικίας 29 Km 20 ετών, διότι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Τρεις από 
τους διακινούμενους ήταν Πακιστανοί, 2 Αφγανοί Km 1 Ιρακινός. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, σε αγροτική περιοχή 

των Φερών, εντόπισαν μια ομάδα 12 περίπου μη νομίμων μεταναστών, να κινείται πεζή, καθοδηγούμενη από τους 
δύο διακινητές, ηλικίας 20 Km 29 Km την έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση. Λίγο αργότερα, προσέγγισαν στο 

σημείο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επιβιβάστηκαν οι μη νόμιμοι μετανάστες Km ξεκίνησαν με κατεύθυνση την 
Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στους οδηγούς των δύο οχημάτων, 
οι οποίοι όμως δεν συμμορφώθηκαν Km ανέπτυξαν ταχύτητα. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την οποία 

συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής, ο 26χρονος οδηγός του ενός οχήματος, που μετέφερε με αυτό, 
6 από τους μη νόμιμους μετανάστες, καθώς Km στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οι 2 άλλοι διακινη- 

τές, που καθοδηγούσαν πεζή, την ομάδα των μη νομίμων μεταναστών. Κατασχέθηκε 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Από 
την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι για το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, είχε δηλωθεί κλοπή πριν από 
ένα μήνα περίπου, στο Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής. Σημειώνεται ότι σε βάρος των δύο διακινητών, ηλι
κίας 20 Km 29 ετών, η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της αντίστασης διότι αντιστάθηκαν 
στους αστυνομικούς κατά την σύλληψη. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 

| οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την προανάκριση ενεργεί το Τ.Σ.Φ. Φερών Αλεξανδρούπολης, ενώ οι 
έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό Km την σύλληψη του οδηγού του δεύτερου οχήματος. ]
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

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

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχα
σαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, πραγματοποι
ήθηκε (9.3.2013) στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Αθήνα, 
Λ. Μεσογείων 96) παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας του 
Σώματος.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο εκπρόσωπος του Μακαρι- 
ωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Επίσκοπος Σα- 
λώνων Αντώνιος, μαζί με τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο. 
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασί

ας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος και η λοι
πή Φυσική Ηγεσία του Σώματος.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολι
τικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα 
ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Τσουμάνης ο 
Βουλευτής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενω
τικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Δημήτριος Τσουκαλάς ο κ. Θεόδωρος 
Τσίκας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ο Βουλευτής των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουίκ και ο κ. Βασίλειος Μα- 
στρογιάννης από τη Δημοκρατική Αριστερά.
Επιπλέον παρέστησαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων 
της Ελληνικής Αστυνομίας λοιπό αστυνομικό και πολιτικό προσω
πικό, συγγενείς των θυμάτων αστυνομικών και πλήθος κόσμου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Επίσημη συνάντηση πραγματοποίησε (34-2013) ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπου- 
λος με τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας 
Υπεύθυνο Διεθνούς Συνεργασίας και Ελέγχου της Αστυνομίας κ.

Vladimir Bozovic, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, από ελληνικής πλευράς ο Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο 
Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπα-

σπύρου και η Διευθύντρια της ΔΔΑΣ/ΑΕΑ Ταξίαρχος Ζαχαρούλα 
Τσιριγώτη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο 
συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο χωρών και συζητήθηκαν 
θέματα αμοιβαίου αστυνομικού ενδιαφέροντος Επιπλέον, συμφω- 
νήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στο επίπεδο 
της ανταλλαγής τεχνογνωσίας βέλτιστων πρακτικών και εμπει
ρογνωμόνων. Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επί
σκεψης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου στο Βελιγράδι.
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ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Την 14-2-2013 ο Διευθυντής της Γενικής Τράπεζας κ. JEAN MARIE 
NAVARRO συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο και δώρισε στο Σώμα τον 
κατωτέρω υλικοτεχνικό εξοπλισμό: 30 κομπιούτερ, 11 εκτυπωτές, 4 
φαξ, 3 φωτοτυπικά, 6 γραφεία προϊσταμένου, 14 γραφεία υπαλλήλου 
τύπου Α' και 10 τύπου Β', 20 γραφεία PC τύπου Α' και 10 τύπου Β', 
10 καθίσματα συνεργασίας και 2 ψυγεία.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΞΙΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΝΕΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε (8-2-2013) η τελετή επίδοσης ξιφών στους 
(14) Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που αποφοίτησαν από το 
Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Θρακομακεδό-

νες Αττικής. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας επέδωσε τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς (Υγει
ονομικοί, Νομικοί, Πληροφορικής, Τεχνικοί, Εγκληματολογικών 
Εργαστηρίων), που θα στελεχώσουν, στους αντίστοιχους τομείς τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (62) 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πτυχία απονεμηθηκαν (15.2.2013) στους εξήντα δύο (62) συνολι- 

• κά Αξιωματικούς που αποφοίτησαν 
από το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια. 
Ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντι
στράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης 

I απένειμε τα πτυχία στους σαράντα

τρεις (43) Αξιωματικούς που αποφοίτησαν από τη Σχολή, που λει
τουργεί στους Θρακομακεδόνες -Αττικής.
Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επηιόρφωσης Βορείου Ελλάδος στο 
Πανόραμα Βέροιας σε αντίστοιχη τελετή τα πτυχία στους δεκαεννέα 
(19) αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς απένειμε ο Γενικός Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος μαζί με τον Διοικητή της Σχολής 
Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Χατζηβασιλειάδη.

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε (27.2.2013) στις εγκαταστάσεις της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή των σπουδαστών της Σχο
λής Αξιωματικών του Σώματος και ανωτέρων στελεχών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας με το Σύνδεσμο 21ΟΤΑ και την 'Ενωση Γενικών Γραμμα
τέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Για πρώτη φορά οργανώνεται λέσχη ανάγνωσης από αστυνομι
κούς Η Λέσχη Ανάγνωσης Αστυνομικών «Χρίστος Τσολάκης» έχει 
λίγους μήνες μόνο ζωής και πήρε την ονομασία της από τον μεγάλο

ο Μανία <πν Ainavopuu) Μέγαρα Η·οοαλο\δάσκαλο - φιλόλογο Χρίστο Τσολάκη. Βασι
κός σκοπός της Λέσχης είναι η δημιουργία 
και οργάνωση μιας μεγάλης βιβλιοπαρέας 
στο πλαίσιο της οποίας θα οργανώνονται λο
γοτεχνικές - ποιητικές βραδιές συναντήσεις 
και συζητήσεις με συγγραφείς και παρουσι
άσεις βιβλίων. Ξεκινώντας το ταξίδι αυτό, η 
Λέσχη άρχισε τη δράση της με μια εκδήλωση 
- συνάντηση στην οποία ήταν καλεσμένη η 
πολυγραφότατη συγγραφέας Λένα Μαντά.
Η εκδήλωση είχε θέμα το βιβλίο της συγ- 
γραφέως «Θεανώ, η λύκαινα της πόλης» 
και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 31 Ιανουάριου 
2013. (Υπεύθυνος Λέσχης Ανάγνωσης: Δημήχριος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ).

< W —ι Vn»oit*>M«A·

Τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών, στη Σχολή Μετεκ
παίδευσης & Επιμόρφωσης Β. Ελλάδας στο Πανόραμα Βέροιας σε 
σαράντα (40) Αστυνομικούς που προέρχονται από Υπηρεσίες που 
διαχειρίζονται θέματα αλλοδαπών και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 2007-2013 
- Υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος έτους 
2011, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής Δ' Δράση, με τίτλο: 
«Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή», διάρκει
ας δύο ημερών.». Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες 
Αξιωματικούς απένειμε η Διοικητής της Σχολής Αστυνόμος Α' Σοφία 
Γαϊτανίδου.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 15 Μαρτί
ου 2013 η ετήσια χοροεσπερίδα της 'Ενωσής μας. Πλήθος συναδέλ-

f
' i f

φων και φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας τίμησαν με την παρουσίας 
τους την εκδήλωσή μας η οποία ήταν αφιερωμένη στους συναδέλ
φους -  μέλη της 'Ενωσή μας που αποστρατεύτηκαν από το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας κατά τις τελευταίες κρίσεις καθώς και σε εκεί
νους που αποχώρησαν λόγω συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας

πολίτη σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες αυτή την περίοδο , ενώ 
συμπλήρωσε ότι «στους δύσκολους καιρούς που ζούμε πρέπει να 
κρατηθούμε ο ένας από τον άλλο, για να αναστήσουμε τη χώρα».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ανα
φέρθηκε στη στενή σχέση Εκκλησίας και Αστυνομίας και εξήρε 
την προσφορά και το έργο της Αστυνομίας στην κοινωνία. Αναφέρ
θηκε στην οικονομική κρίση υποστηρίζοντας πως πρωτίστως είναι 
πνευματική. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο Υποδ/ντής ΓΑΔΘ, 
οι Δ/ντές Δ/νσεων Δικαιοδοσίας και το προσωπικό των Υπηρεσιών, 
που στεγάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης απένειμε στον Μα
καριότατο τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος.

Για άλλη μια σχολική χρονιά η Γ" Γυμνασίου του 1ου Γυμνασί
ου Γλυφάδος επισκέφθηκε τα εργαστήρια της Εγκληματολογικής 
Υπηρεσίας στα πλαίσια των μαθημάτων Φυσικής Χημείας Βιο
λογίας Πληροφορικής και ΣΕΠ. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του πολυόροφου κτιρίου, είδαν εξοπλισμένα εργαστήρια 
και τεχνικές διερεύνησης ανάλυσης και παρατήρησης πειστηρίων 
από τους τόπους εγκληματικών ενεργειών. Εντυπωσιάστηκαν από 
συγκεκριμένες τεχνικές όπως:
- Την εμφάνιση και μεταφορά αποτυπωμάτων από το χώρο εγκλη
ματικής ενέργειας προς τα εργαστήρια του τμήματος εξερεύνησης
- την παρατηρητικότητα των ειδικών αξιωματικών στην ανάλυση 
video σε συγκεκριμένη ληστεία,
- την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων ήχου και εικόνας όπου οι 
ειδικοί αναφέρθηκαν στους κινδύνους κοινωνικής δικτύωσης και 
γενικά του διαδικτύου,
- την εξέταση του DNA στο εργαστήριο Βιολογίας
- την εξέταση αίματος , ναρκωτικών ουσιών κ.α στο εργαστήριο 
Χημείας,
- την παρατήρηση στο εργαστήριο γραφολογίας και παραχάραξης 
χαρτονομισμάτων και πολλά άλλα

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κκ. 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την Παρασκευή 15 Φεβρουάριου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος συνοδευόμενος από τον Μητροπο
λίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, πραγματοποίησε 
ποιμαντική επίσκεψη στη Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης.
Τους υποδέχτηκε ο ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Τρύφων 
Κούκιος. Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρ
νάβας χαιρέτησε το προσωπικό επισημαίνοντας πως οι αστυνομικοί 
εργάζονται νυχθημερόν, για να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια του

Στο τέλος της ξενάγησης σε όλα τα παιδιά προσφέρθηκαν, χυμοί, 
νερά και συσκευασμένα κομμάτια γλυκού. Οι συνοδοί καθηγητές 
τονίζουν ότι «πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε στην πολύ ευ
γενική υποδοχή και ενημέρωση από την πλευρά του προσωπικού 
της Υπηρεσίας το οποίο αν και ασχολείτο με πολύ επείγουσες υπο
θέσεις από τα γεγονότα της πρόσφατης επικαιρότητας έκανε ό,τι 
ήταν δυνατόν να μας ξεναγήσει στο χώρο ώστε να δούμε όσο το 
δυνατό περισσότερα πράγματα. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχα
ριστήσουμε τον αξιωματικό κ. Μπεχλιβανίδη Χαράλαμπο, ο οποίος 
για 2η συνεχή χρονιά μας υποδέχεται και φροντίζει για την καλύ
τερη εξυπηρέτηση των ομάδων των μαθητών μας».
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Οδική Ασφάλεια: Βράβευση Τροχονόμου της Χρονιάς
Στις 19 Μαρτίου στο χώρο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» διοργανώθηκε η 
εσπερίδα για τη «Βράβευση Τροχονόμου της Χρονιάς». Το Ι.ΟΑΣ. 
επέδωσε τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους στην Οδική 
Ασφάλεια ως προτύπων τροχονόμων στον αρχιφύλακα Χρηστό 
Παπαπάνο από το Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού και τον υπαρχκρύ- 
λακα Κωνσταντίνο Πατέντα από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, ενώ 
παρέδωσε συσκευές μέτρησης αλκοόλ στους διοικητές των Τμημά
των που υπηρετούν οι βραβευθέντες τροχονόμοι. Κατά τη διάρκεια 
της ίδιας εκδήλωσης το Ινστιτούτο απένειμε επίσης και το βραβείο 
εθελοντή για το 2013 στον Επισμηναγό Σάββα Κοτριδη και στη 
Νίκη Μανωλιτσάκη για την ανιδιοτελή και αδιάλειπτη προσφορά 
τους στο έργο του Ι.ΟΑΣ.
Οι βραβευθέντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αναγνώ
ριση των υπηρεσιών τους και εξήραν το έργο του Ι.ΟΑΣ. για την 
Οδική Ασφάλεια. Ο κος Παπαπάνος ανέφερε πως η βράβευσή του 
τιμά τον ίδιο και το Σώμα της Τροχαίας και πως είναι ιδιαίτερα χα
ρούμενος για την επιλογή του να εργαστεί ως Τροχονόμος και όχι 
ως Μαθηματικός, ιδιότητα που θα μπορούσε να ακολουθήσει βάσει 
των σπουδών του. Από την πλευρά του ο κος Πατέντας ανέφερε: 
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα η βράβευσή μου από το Ινστιτούτο.

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου το Ι.ΟΑΣ., το Σύλλογο 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. που με 
επέλεξαν ως έναν από τους καλύτερους τροχονόμους της χρονιάς 
για την ελληνική επικράτεια», είπε ο κος Πατέντας, συμπληρώνο
ντας ότι το βραβείο του ανήκει «σε όλους τους Έλληνες αστυνομι
κούς που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία αγωνίζονται καθημερινά 
για την οδική ασφάλεια των πολιτών».
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στο κοινό η βράβευση της εθελό
ντριας του Ινστιτούτου κ. Μανωλιτσάκη, η οποία έχασε το γιο της 
σε τροχαίο δυστύχημα το 2004 στο «δαχτυλίδι» της λεωφόρου Κη

φισίας. Όπως είπε η πρόεδρος του Ι.ΟΑΣ., Βα
σιλική Δανέλλη -  Μυλωνά κατά την απονομή 
της βράβευσης, η κ. Μανωλιτσάκη αποτελεί το 
σύμβολο μιας γενναίας μάνας που προσφέρει 
τις υπηρεσίες της ώστε να μη χαθούν και άλ
λα παιδιά όπως χάθηκε το δικό της «Η δράση 
μας Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα είναι η μοναδική 
μέρα του χρόνου, στην οποία η Νίκη βγάζει τα 
μαύρα για να φορέσει το άσπρο μπλουζάκι του 
Ι.ΟΑΣ. και να μιλήσει στους νέους για την 
πρόληψη των τροχαίων».
Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας πραγματο
ποιήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με την Οδική 
Ασφάλεια από συνεργάτες του Ι.ΟΑΣ. «Πόνος 
Μυλωνάς». ]

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ TON 15ΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Με αγωνία και ελπίδα ολοκληρώθηκε η πολύωρη εγχείρηση (εγκέφαλο) στον Ιδχρονο μαθητή του 11ου Γυμνασίου Πατρών 
αργά το βράδυ της Δευτέρας (4/09/2013), σε εξειδικευμένη μονάδα νοσηλείας στο International Neuroscience Institute του Ανόβερο 
της Γερμανίας. Οι γιατροί εκφράζουν την συγκρατημένη αισιοδοξία τους σχετ ικά με την μετεγχειρητική πορεία του μαθητή. Στο 
χειρουργείο βρισκόταν και γιατρός από την νευροχειρουργική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας ο οποίος 
συνοδέυσε το Ιδχρονο.
Ο μαθητής πάσχει από σηραγγώδες αγγείωμα στελέχους εγκεφάλου, πάθηση η οποία δεν ήταν δυνατόν, σύμφωνα με τους θεράπο
ντες ιατρούς του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, να αντιμετωπιστεί σε ελληνικό νοσοκομείο. Στο Ανόβερο μεταφέρθηκε 
με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος διότι η κατάστασή του απαιτούσε ειδικές συνθήκες αποσυμπίεσης. Λόγω της σοβαρότητας της 
κατάστασης του δεκαπεντάχρονου με εντολή του Υπουργού Υγείας πραγματοποιήθηκαν, άμεσα και κατ’ εξαίρεση, όλες οι απαιτού- 
μενες ενέργειες σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Η επέμβαση είχε προγραμματιστεί για αρχές Μαΐου, ωστόσο η κατάστασή του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία και έπρεπε να επισπευ- 
σθούν οι διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς και εξεύρεσης των απαιτούμενων χρημάτων που έπρεπε να καταβληθούν προκαταβολικά 
στο νοσοκομείο. Φορείς μαθητές ιδιώτες επιχειρήσεις αλλά και το Υπουργείο Υγείας κινητοποιήθηκαν. Πολύ συγκινητική ήταν η 
προσφορά των μαθητών του σχολείου των Δεμενίκων που επέμεναν να δώσουν τα χρήματα που είχαν μαζέψει για την πενταήμερη 
εκδρομή τους.
Ο πατέρας του Ιδχρονου μαθητή που είναι εν ενεργεία Αστυνομικός ευχαριστεί θερμά όλο το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την ηθική συμπαράσταση και την Αστυνομική Ανασκόπηση για την άμεση οικονομική ενίσχυση.
Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Ιδχρονος επέστρεψε υγιής στην Πάτρα, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία του ώστε να απο
κατασταθεί πλήρως η κινητικότητά του.
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Συνδέ
σμου Πειραιά και της ομάδας ποδοσφαίρου 
της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 18.30 στο γήπεδο του 
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού, στη 
μνήμη των Ειδικών Φρουρών Ιωάννη Ευαγγελινέ- 
λη (23 ετών) και Γεωργίου Σκυλογιάννη (32 ετών), 
οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος στην περιοχή του Ρέντη.
Τον αγώνα οργάνωσαν η Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά σε συνεργασία με την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Πριν από την έναρξη του αγώνα ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου, απένειμαν πλακέτες 
και αναμνηστικά για τις οικογένειες των θυμάτων και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμή των δολοφονηθέντων συναδέλφων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου παίδων με τη συμμετοχή 8 ομάδων ακαδημιών (συμμετείχαν περισσότερα από 
90 παιδιά) και ακολούθησε η φιλική συνάντηση. Για την ιστορία, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας νίκησε την ομάδα των παλαιμάχων 
με σκορ 5-1.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα των παλαιμάχων Πειραιά αποτελούσαν οι: Μπά
κας και Τσιρμπάς ως προπονητές και οι: Γαβρίλης, Νικολαϊδης, Κανέρης, Θεοδώρου, Κα
λύβας Καψής Μιχ., Σκλάβος, Παπαλεξάνδρου, Πετρόπουλος, Καρουσάκης, Μπάκας Στ., 
Μακρυγιαννέλης, Κολούκας, Κατσέλης, Μπάκας Κ, Γουλέτας, Πετρίδης, Παλαιολόγου, 
Μπαζίνας Σκλάβος και Ιωαννίδης ως αθλητές. Την αντιπροσωπευτική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν ο Τσιμπάκης Αντώνης ως προπονητής 
και οι: Δημητρόπουλος Κόκκαλης Μητροφάνης, Βρουλιδάκης, Τρούπης Μεθενίτης 
Σαμαράς, Διαμαντής Ξυνταράς, Μητρόπουλος Μπιτσάνης Καϊτίδης Κουκουλιτάκης 
Παπαδημητρίου, Λαδίκος και Βουρνάζος ως αθλητές. Διαιτητής της φιλικής αναμέτρη
σης ήταν ο Ζάχαρης και βοηθοί οι Λεούσης και Καρακίτσος.

Οι Αστυνομικοί «Φρουροί της Φλόγας» των Special Olympics

Για μια ακόμη φορά οι αστυνομικοί - αθλητές της 
Υ.Φ.ΑΑ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αθλη
τικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος βρέθηκαν 

στο πλευρό των αθλητών των Special Olympics. Στο ταξίδι 
της φλόγας της Ελπίδας για την μακρινή Κορέα, εκεί όπου 
διεξήχθησαν από 26 Ιανουάριου έως 6 Φεβρουάριου οι 10οι 
Παγκόσμιοι Χειμερινοί Αγώνες, οι αστυνομικοί - λαμπαδη- 
δρόμοι, «άγρυπνοι φρουροί», συνοδέυσαν τους Έλληνες και 
Κορεάτες αθλητές στην παράδοση της Φλόγας για την πόλη 
Πιόνγκ Τσάνγκ της Νότιας Κορέας στην λαμπαδηδρομία 
που έγινε από το Ζάππειο έως την Κορεατική πρεσβεία.
Την έπαρση της Ελληνικής σημαίας έκανε ο Αρχ/κας Βασίλειος Δαβίλλας.
«Ως αθλητές - αστυνομικοί θεωρούμε υποχρέωση μας να στηρίζουμε την προσπάθεια των αθλητών των Special Olympics, καθώς τόσο εκείνοι όσο 
και οι συνοδοί τους έχουν την ανάγκη της υποστήριξη μας και θα είμαστε πάντα δίπλα τους», τόνισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχί
ας και προπονητής της ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Μάκης Κολέθρας. Από την πλευρά της η παγκόσμια πρωταθλήτρια του ταεκ- 
βοντό Μαρία Καρπαθάκη επεσήμανε: «Για ακόμη μια φορά μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω στην αφή της φλόγας των Special Olympics 
εκπροσωπώντας την Ελληνική Αστυνομία. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να βρίσκομαι και να στηρίζω αυτά τα παιδιά. Εύχομαι το φως της 
φλόγας να μας δώσει δύναμη και ελπίδα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης».
Οι Αστυνομικοί που έλαβαν μέρος ήταν οι:Υ/Β' Μαστρογιάννης Γεώργιος, Υ/Β' Καρπαθάκη Μαρία, Ανθ/μος Χατζής Κωνσταντίνος, 
Αρχ/κας Δαβίλλας Βασίλειος Αρχ/κας Κολέθρας Σταμάτιος, Αρχ/κας Νίκος Θωμάς, Αρχ/κας Ουσταμπασίδης Ρήγας, Αρχ/κας Παπαγε- 
ωργίου Δημήτριος, Αρχ/κας Συγγλέτος Βασίλειος, Αρχ/κας Χουλιάρας Παναγιώτης Υπαρχ/κας Λεοντόπουλος Θεμιστοκλής, Υπαρχ/κας 
Αγγελλάκης Νικόλαος, Υπαρχ/κας Ραχούτης Δημήτριος, Υπαρχ/κας Ψαλίδα Αδαμαντία, Αστ/κας Δρόσος Δημήτριος, Αστ/κας Καραλής 
Βασίλειος, Αστ/κας Κουμάσης Χαράλαμπος, Ε.Φ Ζακεστίδης Κωνσταντίνος, Ε.Φ Κανέλλης Παντελεήμων και Π/Υ Ντούσης Νικόλαος.
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22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας

Η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού/ΑΕΑ σε συνεργασία με 
την Αθλητική Ένωση Αστυνομι

κών Ελλάδος, έχοντας κοινό στόχο και σκοπό 
διοργάνωσαν το 22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλη
μα Χιονοδρομίας, στις 19 και 20 Φεβρουάρι
ου 2013, στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο 
Σελίου Ν. Ημαθίας. Οι 70 και πλέον συμμε- 
τέχοντες αστυνομικοί-χιονοδρόμοι που αγω
νίστηκαν στα αθλήματα της γιγαντιαίας κατάβασης 
και στη χιονοσανίδα διεκδίκησαν μία θέση στο βά
θρο. Την παραμονή του αγώνα πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα συσκέψεων του ξενοδοχείου, διάλεξη 
από τον Αντιπρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Α/Δ'
(ΥΓ) Μπαδέκα Αθανάσιο με θέματα «Κακώσεις των 
αθλητών της χιονοδρομίας -  Τρόποι αντιμετώπισης 
-  Πρόληψη», την οποία παρακολούθησαν με αρκετό 
ενδιαφέρον όλοι οι αθλητές.
Τα αποτελέσματα των αγώνων είχαν ως εξής:
στην Α1 κατηγορία, στο πρώτο σκαλί του βάθρου 
ανέβηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δ/Υ Ζηλάκης Βασίλειος με 
χρόνο 1:30,50 αφήνοντας πίσω του τα αδέρφια Υ/Β' Τόκα Γεώργιο 
και Αστ/κα Τόκα Δημήτριο, στην δεύτερη και τρίτη θέση, με χρό
νους 1:34,73 και 1:35,24 αντίστοιχα.
Στην Α2 κατηγορία την πρώτη θέση κατάκτησε ο Αρχ/κας Για- 
λούρης Νεκτάριος με χρόνο 1:41,79 την δεύτερη θέση ο Ανθ/μος 
Συρσυρής Φώτιος με επίδοση 1:44,77 και την τρίτη θέση ο Αρχ/ 
κας Παυλίδης Βασίλειος με 1:45,68. Στην κατηγορία της χιονοσα- 
νίδας, την πρώτη θέση έλαβε ο Ανθ/μος Δαγγουλίδης Νικόλαος με 
χρόνο 2:08,29 την δεύτερη θέση ο Υπαρχ/κας Κασκαμανίδης Αλέ

ξανδρος με επίδοση 2:15,31 και την τρίτη θέση ο 
Αστ/κας Μπίνας Κωνσταντίνος με 2:16,70.
Για την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος 
σημαντική ήταν η συμβολή του Διευθυντή του 
Ε.Χ.ΚΣελίου κ. Παντελίδη Ανδρέα καθώς και 
των εργαζομένων, του Δ/ντή της Α.Δ. Ν. Ημαθί
ας Α/Δ' κ. Μπαντουβάκη Νικόλαου και του λοι
πού αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης. 
Επίσης υπήρξε συνεργασία με τις τοπικές αστυ
νομικά; ενώσεις για την επιτυχημένη διεξαγω
γή του Πρωταθλήματος. Το παρόν έδωσε και η 
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δή

μου Θεσσαλονίκης προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτα 
ιατρικά περιστατικά κατά την διάρκεια του αγώνα. Φυσικά δεν θα 
πρέπει να παραληφθούν και οι προσπάθειες της Υπηρεσίας Φυσι
κής Αγωγής και Αθλητισμού και των μελών του Δ.Σ. της Αθλητι
κής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος για την διοργάνωση του Πρω
ταθλήματος.
Η ομάδα της χιονοδρομίας, αποτελούμενη από δεκαπέντε αθλητές, 
διανύει αισίως το 26ο έτος ζωής της και στόχος της ΑΈ ΑΕ. μέσω 
των μελών της ομάδας είναι να διατηρηθεί ο αστυνομικός ενεργός, 
δραστήριος και κοντά στον χειμερινό αθλητισμό.

Αγώνες Τζούντο Ε.Δ. & Σ.Α.

Διεξήχθησαν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στην Αττική 
(κλειστό γυμναστήριο του Εθνικού Γυμναστικού Συλλό
γου Αθηνών) οι αγώνες Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2012. Η διοργάνωση των αγώνων ανα
τέθηκε στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο
φυλακής υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕ.Δ.) και τη συνδρομή της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τζούντο. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές Τζού
ντο των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγεί
ων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας αποτελού
σαν: ο Γεωργακόπουλος Διονύσιος ως 
αρχηγός αποστολής -  ομάδας, ο Υπαρχ/ 
κας Πασχαλίδης Παναγιώτης ως προπο
νητής -  αθλητής και οι: Α/Β' Ζήσης Βα
σίλειος, Υ/Β' Ζαρμακούπης Αθανάσιος,
Αρχ/κας Μπάΐλης Σταύρος, Αρχ/κας Ζέρ- 
βας Χρήστος, Αρχ/κας Παρασκευάς Θεό
δωρος, Υπαρχ/κας Πασχαλίδης Παναγιώ
της, Υπαρχ/κας Σκανδάλης Ευάγγελος,
Αστ/κας Γιανναδάκης Ιωάννης, Αστ/κας

Δρόσος Δημήτριος Αστ/κας Λεοντόπουλος Θεμιστικλής, Αστ/κας 
Ράιδος Νικόλαος, Αστ/κας Αντωνίου Χρήστος, Ειδ. Φρουρός Ψαλί- 
δας Περικλής ως αθλητές. Οι αγώνες διεξήχθησαν στις εξής κατηγο
ρίες: -66κ,-73κ,-81κ,-90κ,-100κ,+100κ. Αποτελέσματα Αγώνων: 
Κατηγορία -66 κιλών: 2η θέση Αστ/κας Πασχαλίδης Παναγιώτης, 
3η θέση Υ/Β' Ζαρμακούπης Αθανάσιος.
Κατηγορία -73 κιλών: 1η θέση Αστ/κας Λεοντόπουλος Θεμιστο
κλής, 5η-8η θέση Αστ/κας Δρόσος Δημήτριος, 5η-8η θέση Α/Β' Ζή
σης Βασίλειος.

Κατηγορία -90 κιλών: 1η θέση Ειδ. Φρ. 
Ψαλίδας Περικλής 3η θέση Αστ/κας 
Αντωνίου Χρήστος 5η-6η θέση Αρχ/κας 
Μπαΐλης Σταύρος.
Κατηγορία -100 κιλών: 3η θέση Αστ/κας 
Γιανναδάκης Ιωάννης, 5η - 7η θέση Αρχ/ 
κας Παρασκευάς Θεόδωρος.
Κατηγορία +100 κιλών: 2η θέση Υπαρχ/ 
κας Σκανδάλης Ευάγγελος.
Σύνολο Μεταλλίων: 1. Λιμενικό Σώμα, 
2. Ελληνική Αστυνομία, 3.Στρατός Ξη
ρός 4. Πυροσβεστικό Σώμα, 5. Πολεμι
κή Αεροπορία.
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Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ε.Δ. & Σ.Α. (Day Run)

Διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, την 
Παρασκευή 01 Μαρτίου 2013 οι αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ε'τους 2013, με την ονομασία Day 

Run. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Ανωμάλου Δρόμου 
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμά
των Ασφαλείας. Η διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας υπό την εποπτεία του ΑΣ .Α.Ε.Δ. και με τη συνδρομή της Τεχνι
κής Επιτροπής Ανωμάλου Δρόμου και Στίβου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποτελούσαν: ο Υ/Β' Ανδριόπουλος Πανα
γιώτης ως αρχηγός αποστολής - ομάδας ο Βαξεβάνης Χρήστος ως προπονητής και οι:
Α/Β' Τσιώνης Αθανάσιος Υ/ Β' Γκολές Παναγιώτης Ανθ/μος Δριτσάκος Δημήτριος 
Υπαρχ/κας Μερούσης Χριστόφορος, Υπαρχ/κας Καζιμίροβα Ξένια, Υπαρχ/κας Δριτσά- 
κος Πέτρος Αστ/κας Μούχος Ιωάννης Αστ/κας Καδρέφτση Αικατερίνη, Αστ/κας Πα- 
γουνάδης Αθανάσιος, Ειδ.Φρ. ΜπαλαγιάννηςΚων/νος, Ειδ.Φρ. Χορτιατινός Γεώργιος 
Ειδ. Φρ. Ξυδάς Ελευθέριος, Ειδ. Φρ. Δόντα Ελένη ως αθλητές-αθλήτριες.
Αποτελέσματα 6.000μ. ανδρών: 1η θέση Αστ/κας Μερούσης Χριστόφορος, 9η θέση 
Ανθ/μος Δριτσάκος Δημήτρης, 17η θέση Αστ/κας Παγουνάδης Αθανάσιος 20η θέση 
Αστ/κας Μούχος Ιωάννης 22η θέση Αστ/κας Κουκουζέλης Ματθαίος, 23η θέση Ειδ.
Φρ. Ξυδάς Ελευθέριος, 25η θέση Ειδ. Φρ. Μπαλαγιάννης Κων/νος, 35η θέση Ειδ. Φρ.

Σπηλιόπουλος Αλέξης, 37η θέση Υπαρχ/κας Δριτσάκος 
Πέτρος, 47η θέση Υ/Β' Γκολές Παναγιώτης 48η θέση Α/Β' Τσιώνης Αθανάσιος, 
49η θέση Ειδ Φρ. Χορτιάνος Γεώργιος.
Ομαδική κατάταξη β.ΟΟΟμ. ανδρών: 1η θέση Πολεμικό Ναυτικό, 2η θέση Στρα
τός Ξηρός 3η θέση Ελληνική Αστυνομία, 4η θέση Λιμενικό Σώμα, 5η θέση Πυρο
σβεστικό Σώμα, 6η θέση Πολεμική Αεροπορία.
3.000μ. γυναικών: 4η θέση Υπαρχ/κας Καζιμίροβα Ξένια, 16η θέση Ειδ.Φρ. Δόντα 
Ελένη, 17η θέση Αστ/κας Καδρέφτση Αικατερίνη.
Ομαδική κατάταξη 3.000μ. γυναικών: 1η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 2η θέση 
Πολεμική Αεροπορία, 3η θέση Ελληνική Αστυνομία, 4η θέση Πολεμικό Ναυτικό. 
Ο Κουκουζέλης Ματθαίος και ο Σπηλιόπουλος Αλέξης έλαβαν μέρος στους αγώνες 
κάνοντας χρήση της αδείας τους.

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης

Μ ε επιτυχία διεξήχθησαν στη Δράμα από 07 έως 09-12-2012 το 9° τουρνουά 
Καλαθοσφαίρισης και το 4° τουρνουά Πετοσφαίρισης Αστυνομικών Διευ
θύνσεων Χώρας που διοργάνωσε η Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. και στο οποίο συμμετεί
χαν 8 Διευθύνσεις Νικήτρια του τουρνουά καλαθοσφαίρισης αναδείχθηκε η ομά

δα της ΔΑΕ.Θεσσαλονίκης επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο Δ.Η.Γ.Α 
Δράμας, της αντίστοιχης της ΑΔ. Σερρών με σκορ 58-49.

Διαιτητές του τελικού ήταν οι: Πολυχρονιάδης 
X. και Ελευθεριάδης Π.. Στην γραμματεία ήταν 
οι: Αποστολίδης Β., Θεοδωρίδης Π. και Ζεϊμπεκιέ-
ρης Α Την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΔΑΕ.Θ. αποτελούσαν ο Α/Υ’ Δούβαλης Γ. ως 
προπονητής και οι: Τουβεντσίδης, Βλαχοδήμος Στεργίου, Γεωργίου, Λουλουδιάδης, Μοαβί- 
νης Δελόγλου, Ντούρος, Αρβανιτίδης, Ασαρβέλης, Μιχαλόπουλος Νικολαϊδης και Κουρουμά- 
νης ως αθλητές. Την αντιπροσωπευτική ομάδα 
της Α.Δ. Σερρών αποτελούσαν ο Αρχ. Καρατζάς 
Θ. ως προπονητής και οι: Ράπτης, Παρασκευόπου- 

λος Γιαννακίδης, Ζιώγας, Ευαγγελίδης Τζιμητρόπουλος, Γκόγκας, Παννέας, Χαβαλές 
και Γκέρης ως αθλητές.
Νικήτρια του τουρνουά Πετοσφαίρισης αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. 
επικρατώντας στον τελικό, που έγινε στο Γήπεδο Προσοτσάνης Δράμας, της ΑΔ. Σερ-
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ρών με σκορ 3-1 σεχ. Διαιτητές του τελικού 
ήταν οι: Σχαυριανίδης Θεόφιλος και Νικολα- 
ΐδης Ιωσήφ. Την αντιπροσωπευτική ομά
δα της Α.Ε Α/Π.Β.Ε. αποτελούσαν ο Αρχ.

Αβραμίδης ως προπονητής και οι: Βαρ- 
βέρης, Ξανθιάκος, Σπιητάνος, Βαγγέ
λης, Μαυρίδης και Μόκαλης ως αθλη
τές. Την αντιπροσωπευτική ομάδα 
της Α.Δ. Σερρών αποτελούσαν ο Αρχ.
Κάτος I. ως προπονητής και οι: Κάτος, Καραπόζης, Λαζαρίδης, Χαριζάνης, Ζλάτκος 
και Τσιγτελίδης ως αθλητές.

8ο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Σκάκι

Στο 8ο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Σκάκι που διεξήχθη στη Βηρυτό του Λιβάνου από 18 έως 25 
Ιανουάριου 2013, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από δυο αστυνο- 
μικοΰς-αθλητές, την Δοκ. Αστυφύλακα Παυλίδου Αικατερίνη 

που αναδείχτηκε Μεσογειονίκης Γυναικών κατακτώντας το χρυ
σά μετάλλιο, και τον Αστ/κα Παυλίδη Αναστάσιο (που υπηρετεί στο

AT. Λέρου), ο οποί
ος κατέλαβε την 3η 
θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο στους άν- 
δρες. Στους αγώνες 
συμμετείχαν 26 αθλη
τές από 7 χώρες.

0 Ε.Φ. Κωλέπης έσπασε για 7η Φορά το Ρεκόρ Γκίνες

Ο
Ε.Φ. Κωλεττης Ανδρε'ας του Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έσπασε για 7η φορά το 
ατομικό του ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες ως ο «κάτοχος των περισσοτέρων πιστοποιήσεων διαιτη- 
τή/κριτή αθλημάτων».

Ο Κωλεττης είναι πιστοποιημένος διαιτητής/κριτής σε 29 αθλήματα (Στίβο, Αντισφαίριση, Χειροσφαί
ριση επί άμμου (Beach Handball), Αντισφαίριση επί άμμου (Beach Tennis), Πετοσφαίριση επί άμμου 
(Beach Volleyball), Ποδόσφαιρο Τυφλών, Μπριτζ, Σκάκι, Ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο Σάλας, Ορειβασία- 
Αγωνιστική Αναρρίχηση, Μηχανοκίνητος Χερσαίος Αθλητισμός, Ιστιοπλοΐα, Αθλητική Αλιεία Επιφά
νειας, Κολύμβηση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Ξιφασκία, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίριση, 
Πετοσφαίριση, Γουσού Κουνγκ -Φου, Πυγμαχία, Τρίαθλο, Δίαθλο, Παρατρίαθλο, Καλαθοσφαίριση, 
Υποβρύχια Σκοποβολή, Ελεύθερη Κατάδυση και Ποδόσφαιρο επί Άμμου (Beach Soccer).
Τα βραβεία Γκίνες, αποτελούν για τον Αντρέα μια ακόμα διάκριση. Έχει υπάρξει κολυμβητής με την 
ομάδα του Ολυμπιακού, αρσιβαρίστας με την ομάδα του Πήγασου Κορυδαλλού και ομοσπονδιακός 
προπονητής Άρσης Βαρών στα Special Olympics Ελλάς.

To Α.Τ. Ομονοίας στην «κορυφή της Ευρώπης»

Μ ετά την περσινή επιτυχημένη ανάβαση του στη κορυφή της Αφρικής και το 
όρος Κιλιμάντζαρο, ο Υπαρχ/κας Μαρκόπουλος Ιωάννης του Α.Τ. Ομο
νοίας κατάφερε στις 9 Αυγούστου 2012 να ανεβάσει «το λάβαρο του» τμήμα
τός του και στη κορυφή της Ευρώπης, στο Όρος Καύκασος στη Ρωσία, σε υψόμετρο 

5.642 μέτρων, όντας μέλος της Ελληνικής ορειβατικής αποστολής. Αρχηγός αποστο
λής και επαγγελματίας οδηγός βουνού ήταν ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος ]
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

Κρίοεις Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου 
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του 
Στρατού Ξηρός, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστράτηγων Αστυνο
μίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους ως ακολούθως:
> Διατηρητέους τους: Αδαμάντιο Σταματάκη και Δημήτριο Τσακνάκη 
>Ευδόκηια τερματίοαντες τη σταδιοδρομία τους: Δημήτριο Παπαδό- 
πουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή 
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας και Παναγιώτη Φλήρη, στον οποίο απονέμεται 
ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας
Κρίσεις Υποστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου 
Νικόλαου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων 
του Σώματος Αδαμάντιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και Δημητρίου ΤΣΑΚΝΑΚΗ, συ
νεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (21) Υποστρατή
γους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών 
Καθηκόντων-Υγειονομικΰ). Ειδικότερα:
> Εκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους 
ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδωνα.
>'Εκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους: ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
Κωνσταντίνο, ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ Εμμανουήλ, ΧΑΛΑΤΣΗ Βασίλειο, ΚΑΤΡΙ- 
ΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ, ΚΟΥΚΙΟ Τρύφωνα, ΛΥΓΙΔΑΚΗ Ευθύμιο, ΓΕΩΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟ Ηλία, ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ Γεώργιο, ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρηστό, ΜΑΤΣΚΑ 
Αθανάσιο.
> Εκρινε ευδόκιμα τερματίοαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατω
τέρω εννέα (9) Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών, εκ των οποίων μία (1) 
Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικός οι οποίοι προάγονται στο 
βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτ
λος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από 
τριάντα (30) ημέρες: ΤΣΙΟΤΣΙΟ Δημήτριο, ΚΑΛΑΜΑΡΑ Ιωάννη, ΚΟΡΔΟ- 
ΛΑΙΜΗ Ανδρέα, ΜΑΡΑΠΙΔΗ Παρασκευά, ΠΑΠΑΔΑΚΗ Δημήτριο, ΜΠΑ- 
ΛΗ Δημήτριο, ΣΙΑΜΟ Ιωάννη, ΚΟΖΥΡΑΚΗ Στέφανο, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σταυ- 
ρούδα (Υγειονομικό).

Κρίσης Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρ
χων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος 
υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου 
Νικόλαου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων 
του Σώματος Αδαμάντιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και Δημητρίου ΤΣΑΚΝΑΚΗ. 
Ειδικότερα το Ανώτατο Συμβούλιο:
> Εκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω έντεκα (11) Ταξιάρ- 
χους: ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο, ΛΑΣΚΑΡΗ Αναστάσιο, ΒΕΝΕΤΗ Ευάγγελο, ΚΑΣΚΑ- 
ΝΗ Απόστολο, ΣΟΦΙΟ Δημήτριο, ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Γεώργιο, ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ 
Παναγιώτη, ΤΖΟΪΤΗ Αλκιβιάδη, ΝΙΤΣΑ Γεώργιο, ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντί
νο, ΜΟΥΣΟΥΛΗ Ιωάννη (Υγειονομικός).
> Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους: ΣΤΕΦΑΝΗ Ηλία, 
ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαο, ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗ Γεώργιο, ΔΕΝΕΚΟ Αλέξανδρο, ΔΙΑ- 
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ Ιωακείμ, ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα, 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Ηλία, ΑΛΕΙΦΕΡΗ Παναγιώτη, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Βασίλειο, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Κωνσταντίνο, ΓΥ- 
ΠΑΡΑΚΗ Ελευθέριο, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ιωάννη, ΖΑΓΚΑ Δημήτριο, ΚΟ-

ΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο, ΚΑΡΑΪΤΣΗ Γεώργιο, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Χρή- 
στο, ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Ιωάννα, ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ Νικόλαο, ΛΕΛΟΒΙΤΗ Γεώργιο, 
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ Δημήτριο, ΦΟΥΝΤΑ Αθανασία, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστεί
δη, ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο, ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ Παντελεήμων, ΖΑΡΚΑΛΑ 
Νικόλαο, ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ Γεώργιο, ΚΟΚΚΩΝΗ Ιωάννη, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μι
χαήλ, ΝΙΚΗΤΑΚΗ Φώτιο, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 
Ζαχαρούλα, ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ Δημήτριο, 
ΖΑΦΕΙΡΗ Πλάτωνα (Υγειονομικός), ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία (Υγειονομικός), 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρος), ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος).
> 'Εκρινε ως ευδοκίμως τερματίοαντες τη σταδιοδρομία τους είκοσι 
(20) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων 
-  Εγκληματολογιών Εργαστηρίων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του 
Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα 
από τριάντα (30) ημέρες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ Ανδρέα, ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ Αντώ
νιο, ΣΤΑΥΡΑΚΑ Γεώργιο, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ 
Παντελή, ΚΟΝΤΕΛΑ Κωνσταντίνο, ΣΥΡΡΟ Αθανάσιο, ΤΣΟΥΡΑΠΑ Βασί
λειο, ΧΑΣΟΜΕΡΗ Νικόλαο, ΤΑΤΣΗ Χαράλαμπο, ΚΑΡΑΪΣΚΟ Ιωάννη, ΑΡ- 
ΝΑΟΥΤΗ Θωμά, ΜΠΙΣΜΓΠΚΗ Όλγα, ΟΡΦΑΝΟ Ιωάννη, ΒΑΝΑΚΑ Ηλία, 
ΔΡΟΣΑΚΗ Γεώργιο, ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κωνσταντίνο, ΣΤΑΣΙΝΟ Νικόλαο, ΑΛΕ- 
ΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Αντώνιο, ΜΠΙΖΑΚΗ Νικόλαο 
(Εγκλ. Εργαστηρίων).
Κρίσης Αστυνομικών Διευθυντών Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών 
Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του 
Σώματος υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρα- 
τήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και των Αντιστράτηγων του Σώματος 
Αδαμάντιου Σταματάκη και Δημητρίου Τσακνάκη.
>Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργα
νικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα (30) Αστυνομικοί 
Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ειδικών Καθηκόντων [ένας 
(1) Υγειονομικός - Ιατρός και ένας (1) Εγκλημ. Εργαστηρίων]: ΓΑΛΑΤΟΥ- 
ΛΑΣ Δημήτριος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος ΜΙΖΗ Σταματίνα, ΛΑΤΜΟΣ 
Πέτρος ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΦΑΡΑΟΣ 
Παναγιώτης ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Φανούριος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 
ΤΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ Λουκάς ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος ΜΩΥ- 
ΣΙΔΗΣ Βασίλειος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρηστός ΣΤΑΘΗΣ Παναγιώτης ΣΟΛ- 
ΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Δημήτριος ΓΊΡΒΑΛΑΚΗΣ Ευθύμιος 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ 
Θεόφιλος ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ Αρτέμιος ΣΚΑΝ- 
ΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασί
λειος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ 
Αντώνιος (Υγειονομικός), ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη (Εγκλημ. Εργαστηρίων).
> Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων 
σαράντα τρεις (43) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας 
(1) Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τρι
άντα (30) ημέρες: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρι- 
ος ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης ΚΑΡΥΔΑΚΗ Γεωργία, ΛΑΤΣΩΝΑ Ευαγ
γελία, ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χαρίδημος ΣΕΝΤΟΝΑΣ Στέργος ΡΙΖΟΣ 
Ιοχίννης ΖΑΧΟΣ Ιωάννης ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ Δημήτριος ΠΑΛΕΣ Ιωάννης 
ΤΑΜΠΑΚΗΣ Δημήτριος ΖΟΥΓΡΗ Μαρία, ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΟΥ Ελένη, ΑΤΑ- 
ΛΟΓΛΟΥ Ελένη, ΜΠΑΡΔΗΣ Θωμάς ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Ευάγγελος ΤΣΙ- 
ΡΙΤΑΣ Μιχαήλ, ΚΑΠΡΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Παναγιώτης. 
ΠΛΑΤΣΕΚΟΥΔΗΣ Μιχαήλ, ΜΑΝΤΙΚΟΣ Γεώργιος ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ Εμ
μανουήλ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Χρήστος ΛΑΝΟΣ Γεώργιος ΣΤΑΥΡΟΓΊΑΝΝΗΣ
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Χριίστος, ΚΡΙΚΕΤΟΥ Βασιλική, ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ Γρηγόριος ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
Εμμανουήλ, ΚΑΡΕΛΛΑΣ Νικόλαος, ΑΓΓΈΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ΠΑΠΑ- 
ΡΟΥΠΑΣ Παναγιώτης, ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Σπυρίδωνας, ΔΟΥΚΑΣ Αθανάσιος, 
ΒΑΒΟΥΛΗΣ Βασίλειος ΡΟΥΣΣΗΣ Ιωάννης ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ Κωνσταντί
νος ΚΑΪΝΤΑΣ Αναστάσιος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Κωνσταντίνος ΖΑΧΟΣ Ιω
άννης ΜΗΖΥΘΡΑΣ Παναγιώτης ΝΙΚΟΛΕΤΑ Βασιλική, ΠΗΔΗΚΤΑΚΗ 
Αικατερίνη (λόγω 35ετίας), ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ Μάρθα (Οικονομικό).
Κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνο
μίας
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις 
των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το 
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος υπό την Προεδρία του Προ
ϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Σπυρίδωνα Παπασπύρου και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υπο
στρατήγων:
>Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, 
για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατω
τέρω εβδομήντα τέσσερις (74) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών και 
Ειδικών Καθηκόντων: ΝΑΚΙΑΣ Φώτιος ΣΜΥΡΛΗΣ Δημήτριος ΝΙΚΟ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταύρος ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Ευθύμιος ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ Θεολόγος ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ Χρήστος ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος ΜΟΣΧΟΣ Ηλίας ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
Νικόλαος ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βασίλειος ΛΙ- 
ΑΠΠΗΣ Αντώνιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγι
ώτης ΤΟΥΦΕΞΗΣ Σταύρος ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Λάμπρος ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ 
Παναγιώτης ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αναστάσιος ΚΑΣΣΗΣ Πέτρος, ΣΤΑΥΡΟΥ 
Λάμπρος ΚΑΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος ΔΙΠΔΑΣ Κωνσταντίνος ΑΣΗΜΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Παύλος 
ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δημήτριος ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγε
λος ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μιχαήλ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος ΜΠΟΥΡΑ- 
ΖΑΝΑΣ Δημήτριος ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Παναγιώτης ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γεώργιος 
ΨΩΜΑΣ Γεώργιος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Κωνσταντίνος ΡΙΖΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Σωτήριος ΜΠΑΡ- 
ΜΠΟΥΤΗΣ Χαράλαμπος ΓΚΙΚΑΣ Ανδρέας, ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Δημήτριος 
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Κλέαρχος ΝΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΑΔΑΜΑΚΗΣ Γεώργιος 
ΤΣΙΦΤΗΣ Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Δημήτριος ΚΑΛΔΗΣ Κων
σταντίνος ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ Πέτρος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ΚΑΛΥ
ΒΑΣ Κωνσταντίνος ΚΟΛΟΜΒΟΣ Παντελής ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάν
νης ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος ΖΗΣΗΣ Δημήτριος ΜΠΑΝΙΑΣ Απόστολος 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος ΛΙΤΙΝΑ Γεωργία, ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος 
ΡΩΜΑΪΔΗΣ Παναγιώτης ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα, 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ Ευάγγελος ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος ΓΑΪΤΑΝΗΣ Ηλί
ας ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Γιούλια, ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΛΑΓΙΟΣ Μιχα
ήλ (Ειδικών Καθηκόντων)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Νι
κόλαου Παπαγιαννόπουλου τοποθετήθηκαν οι τέσσερις Αντιστράτηγοι της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:
>Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ως Υπαρχηγός του Σώματος 
>Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, οος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορεί
ου Ελλάδος
> Ιωάννης ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος
> Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας
Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Νι
κόλαου Παπαγιαννόπουλου έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:
>ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών και Πληρο
φορικής / Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος 
>ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Περιφέρειας Κρήτης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΧΑΛΑΤΣΗΣ Βασίλειος, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Θεσσαλίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττι
κής στο Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου / ΑΕ Α.
>ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφωνας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονί
κης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Ευθύμιος από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου στον Κλάδο Τάξης / Α.Ε.Α. ως Προϊστάμενος 
>ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ
ρειας Πελοποννήσου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Γεώργιος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στην Γενι
κή Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως Διευθυντής 
>ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος, από Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Ατ
τικής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>ΜΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος από Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττι
κής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτι
κής Μακεδονίας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρι
κής Μακεδονίας ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΛΑΣΚΑΡΗΣ Αναστάσιος από Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας / 
ΑΕ Α στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού / ΑΕ Α οος Προ
ϊστάμενος
> ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στη Διεύ
θυνση Γενικής Αστυνόμευσης / ΑΕ Α ως Διευθυντής 
>ΚΑΣΚΑΝΗΣ Απόστολος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρει
ας Στερεός Ελλάδας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>ΣΟΦΙΟΣ Δημήτριος από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στην Αστυνομι
κή Ακαδημία, ως Διευθυντής
>ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής
>ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Παναγιώτης στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πε
ριφέρειας Βορείου Αγαίου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ- 
ντής
>ΤΖΟΪΤΗΣ Αλκιβιάδης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημά
των Βίας / ΑΕ.Α όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής 
>ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος από Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕ Α στον Κλά
δο Ασφάλειας / ΑΕ Α, ως Προϊστάμενος
>ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσταντίνος από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στην 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής
>ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ Ιωάννης (Υγειονομικός), στη Διεύθυνση Υγειονομικού / 
ΑΕ Α όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας 
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νι
κόλαου Παπαγιαννόπουλου τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι 
Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολού
θως:
>ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ηλίας από Αστυν. Δ/νση Καστοριάς στην Γενική Αστυνομι
κή Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οος Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής
>ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος στη Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθη-
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νών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΔΕΝΕΚΟΣ Αλέξανδρος από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση Αλλοδα- 
πών/ΑΕΑ, ως Διευθυντής.
>ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας από Δ/νση Αλλοδαπών/ΑΕΑ στη Δ/νση 
Τροχαίας/Α,ΕΑ, ως Διευθυντής
>ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Παναγιώτης στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλή
νων όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
> ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, στην Αστυν. Δ/νση Μεσσηνίας όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πε
ριφέρειας Ηπείρου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. 
>ΓΎΠΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος στη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Ιωάννης από Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ. στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής ως Διευ
θυντής
>ΖΑΓΚΑΣ Δημήτριος, από Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Αττικής ως Διευθυντής
>ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α,Ε.Α. στην 
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ 
Α.Ε.Α., ως Διευθυντής
>ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ Γεώργιος στην Αστυν. Δ/νση Κοζάνης όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής.
> ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος από Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής στη 
Δ/νση ΔιαβατηρίωνΑΕ Α, ως Διευθυντής
>ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Ιωάννα, στη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος στο Τ.ΕΑΠΑΣΑ όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής
>ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ Γεώργιος στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος από Υπηρεσία Οπτονομικής Αστυνομίας και 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΑΕΑ στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ως 
Διευθυντής
>ΦΟΥΝΤΑ Αθανασία, στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/ΑΕ,Α. όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης από Αστυν. Δ/νση Ζακύνθου στην Αστυν. 
Δ/νση Ηλείας ως Διευθυντής
>ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος στην Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισή
μων/ Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής 
>ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ Παντελεήμονας, από Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης στην Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, ως βοηθός Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντή.
>ΖΑΡΚΑΔΑΣ Νικόλαος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής
>ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ Γεώργιος στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ιωάννης, στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας όπου

υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Ν1ΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος από Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως Διοικητής. 
>ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στην Αστυν. Δ/νση Αχαίας όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ 
ΑΕ Α όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
>ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος από Δ/νση Αλλοδαπών/ΑΕΑ στη Δ/νση Εκ- 
παίδευσης/ΑΕ Α, ως Διευθυντής
>ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος από Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά στην Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αγαίου, ως Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής
>ΜΙΖΗ Σταματίνα, από Αστυνομική Ακαδημία στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
>ΛΑΤΜΟΣ Πέτρος στην Αστυν. Δ/νση Φλώρινας όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής
>ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Γεώργιος στη Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών/ΑΕΑ 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυν. Δ/νση Χανίων στην Αστυν. Δ/νση 
Ρεθύμνης ως Διευθυντής
>ΦΑΡΑΟΣ Παναγιώτης στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου υπηρετεί, ως 
Διοικητής
>ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Φανούριος στην Αστυν. Δ/νση Λασιθίου όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Αττικής/Ομάδα ΔΙΑΣ.
>ΤΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος από Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών Βο
ρείου Ελλάδος στην Αστυν. Δ/νση Χαλκιδικής ως Διευθυντής. 
>ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ Λουκάς από Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών στη Δ/νση Αστυν. 
Ν/Α Αττικής ως Διευθυντής
>ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος από Υποδ/νση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αλ
λοδαπών Αττικής ως Διευθυντής
>ΜΩΥΣΙΔΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρήστος από Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στη 
Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Διευθυντής 
>ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Οικονομικών/Α.ΕΑ 
>ΑΠΈΛΑΚΗΣ Δημήτριος στη Δ/νση Κρατικής ΑσφάλειαςΑΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ Ευθύμιος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Υποδιευθυντής 
>ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας όπου υπηρετεί, 
οχ; Διευθυντής
>ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΑΕ.Α όπου υπηρετεί, οος Υποδιευ
θυντής
>ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ Θεόφιλος από Δ/νση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολι
μένα Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
> ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, 
οος Διευθυντής
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>ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ Αρτέμιος από Υποδ/νση Ασφάλειας Χανιών στην 
Ασχυν. Δ/νση Χανίων, ως Διευθυνχής.
>ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, από Υποδ/νση Ασφάλειας Ηρακλείου σχην 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης οχ; βοηθός Γενικού 
Ασχυνομικού Διευθυνχή.
> ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος σχην Ασχυν. Δ/νση Φθιώχιδας όπου υπηρε
χεί, ως Διευθυντής
>ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος από Γενική Ασχυνομικη Διεύθυνση Θεσσα
λονίκης σχη Δ/νση Ασχυνομίας Θεσσαλονίκης αχ; Διευθυνχής. 
>ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος, από Ασχυν. Δ/νση Λακωνίας σχην Ασχυν. Δ/νση 
Ζακύνθου, ως Διευθυνχής
>ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος σχην Ασχυν. Δ/νση Ημαθίας όπου υπηρε- 
χεί, αχ; Διευθυνχής.
>ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος από Παράρχημα Σχολής Μεχεκπαί- 
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Ασχυνομίας Βορείου Ελλάδος σχη

Σχολή Ασχυφυλάκων Ελληνικής Ασχυνομίας ως Διοικηχής. 
>ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών σχη 
Δ/νση Ασχυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυνχής
>ΖΑΦΕΙΡΗΣ Πλάχωνας (Υγειονομικός), σχο Κενχρικό Ιαχρείο Αθηνών 
όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυνχής
>ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σχέφανος (Υγειονομικός), σχο Κενχρικό Ιαχρείο Αθηνών, 
όπου υπηρεχεί.
>ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Ανχώνιος (Υγειονομικός), σχο Κενχρικό Ιαχρείο Αθη
νών όπου υπηρεχεί.
>ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας (Υγειονομικός), σχο Κενχρικό Ιαχρείο Θεσσαλονίκης 
όπου υπηρεχεί, ως Διευθυνχής.
>ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος (Υγειονομικός), σχη Δ/νση Υγειονομικού/Ά,Ε.Α. όπου 
υπηρεχεί.
>ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη (ΕΚ), σχη Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών/ 
Α.Ε Α  όπου υπηρεχεί.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΙΙ.Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέ
θηκαν σε αποστρατεία,
>Με χο βαθμό του Ταξιάρχου οι, ΠΟΛΥΖΟΣ Νικόλαος ΣΤΟΓΊΑΝ- 
ΝΟΣ Στυλιανός ΤΑΓΚΛΗΣ Σταύρος
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Δημήτριος ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ Δημήχριος ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δημή- 
τριος ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ Ιωσήφ, ΜΗΤΡΕΤΩΔΗΣ Νικόλαος ΠΟΥΛΑ- 
ΚΟΣ Γεώργιος ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΤΑΪΡΗΣ Νικόλαος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, ΖΩΤΑΣ Γεώρ
γιος ΜΗΤΙΤΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρηστός.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σπόρος ΚΑΡ- 
ΒΟΥΝΗΣ Θεόδωρος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΓΙΑΝΤΣΟΣ Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ανδρέας ΔΟΥΚΑΣ Σταύρος 
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Παναγιώτης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Γεώργιος ΚΑΡΥΓΠ- 
ΔΗΣ Νικόλαος ΚΟΡΜΑΡΗΣ Ιωάννης ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γρηγόριος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ Γεώργι
ος ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γεώργιος ΜΟΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΉΣ Χαράλαμπος ΜΟΥΓΊΟΣ Βλάσιος ΜΠΑΚΑΣ Περικλής, ΜΠΑ- 
ΚΡΑΤΣΑΣ Ιωάννης ΜΠΑΛΑΦΑΣ Χρήστος ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ 
Λάζαρος ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ Παναγιώτης ΞΕΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 
ΠΑΠΠΑΣ Αρσένιος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασίλειος ΤΣΑΚΊΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 
Σταύρος ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Χρήστος ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Ιωάννης ΧΑΡΙΤΑ- 
ΚΗΣ Βασίλειος ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Επαμεινώνδας 
>Με το βαθμό του Υπασπινόμου Κ  οι, ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης ΓΟΥΣΕ- 
ΤΗΣ - ΒΡΕΤΤΟΣ Δημήτριος ΔΟΥΜΑΝΗΣ Νικόλαος ΚΑΚΑΚΗΣ 
Βασίλειος, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ Κων/νος ΚΟΡ- 
ΚΟΛΗ Κων/να, ΛΑΓΚΑΔΑΣ Κυριάκος ΛΑΙΟΣ Κων/νος ΜΑΓΟΥ
ΛΑΣ Γεώργιος ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Πανα
γιώτης ΝΤΟΥΜΑΣ Ιωάννης ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός ΣΑΒΒΑΛΑΣ 
Απόστολος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ευάγγελος ΑΔΑΜΑΝΉΔΗΣ Κων/νος ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Γεώργιος, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΑΧΝΟΥ- 
ΛΑΣ Κων/νος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Δημοσθένης ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρήστος ΠΑΝΝΙΩΤΗΣ Ανδρέας ΠΑΝΝΟΥΛΑΣ Κων/νος ΓΡΗ- 
ΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΔΕΔΟΥΣΗΣ Πέτρος ΔΟΥΡΟΥ Ελπινίκη, 
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, ΕΛΛΗΝΑΣ Ανδρέας ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος ΚΑΛΔΑΡΑΣ Περικλής ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ Νικόλαος ΚΑΡΑΓΊ- 
ΑΝΝΙΔΗΣ Κων/νος ΚΑΤΣΕΛΗΣ Βασίλειος, ΚΕΦΑΛΑΣ Δημήτριος

ΚΟΤΤΑΣ Κοσμάς ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ Αντώνιος ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Ιωάννης 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΛΑΥΚΙΔΗΣ Πέτρος ΛΕΜΠΕΣΗΣ Παναγιώ
της ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ Κων/νος ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΜΑ- 
ΝΟΥΣΑΚΗΣ Αλέξανδρος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
Γεώργιος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανου
ήλ ΜΟΥΡΤΖΗΣ Αναστάσιος, ΜΠΕΓΟΣ Πάνος ΜΠΟΥΡΑΣ Αστέριος, 
ΝΗΜΑΣ Σπυρίδων, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παναγιώτης ΞΟΥΡΗΣ Αργύριος 
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ Στυλιανός, ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπόρος ΠΑΦΙΛΗΣ 
Αχιλλεύς ΠΕΝΤΙΚΗΣ Παναγιώτης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελής ΡΙ- 
ΖΟΣ Κων/νος ΣΜΙΑΚΟΣ Κων/νος ΣΤΑΘΑΚΗΣ Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΥ 
Χρήστος ΣΤΥΛΟΣ Χαρίλαος ΣΥΝΤΗΧΑΚΗΣ Νικόλαος ΣΥΡΜΟΣ 
Απόστολος ΣΧΟΙΝΑΣ Βασίλειος, ΣΧΟΙΝΟΧΟΡΙΤΗΣ Γεώργιος ΤΣΙ- 
ΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΑΣ Ηλίας ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ Δημή- 
τριος ΧΑΤΖΗΣ Παναγιώτης ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗ Αικατερίνη, ΧΟΡΩ- 
ΖΗΣ Γεώργιος, ΧΡΗΣΤΟΥ Μιχαήλ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, ΑΓΤΈΛΑΚΗΣ Κων/νος 
ΑΚΡΙΔΑΣ Παναγιώτης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΒΑΓΕΝΑΣ 
Δημήτριος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Άγγελος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ Αντώνιος ΒΙΒΠΠΔΗΣ 
Δημήτριος ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχα
ήλ ΓΙΑΤΡΑ Αδαμαντία, ΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη, ΓΚΑΛΙΟΣ Κων/ 
νος, ΓΚΟΥΡΜΗΣ Απόστολος ΓΡΑΦΑΚΟΣ Παναγιώτης ΔΑΛΑΠΑΣ 
Στυλιανός ΔΑΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ Κων/νος ΔΕΡΜΑ- 
ΝΗΣ Βασίλειος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ 
Γρηγόριος ΔΗΜΙΔΟΥ Άρτεμις ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος ΔΗΜΟΥ 
Σταύρος ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ Κων/νος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΕΥ- 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Δημήτριος ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Μιχαήλ, ΖΗΤΟΥΔΗΣ Γεώργιος, ΘΕΜΕΛΗΣ Εμμανουήλ ΘΕΟΣ 
Στέργιος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Αιμίλιος, ΚΑΓΙΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης ΚΑΖΑΣ 
Χρήστος ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Βασίλει
ος ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ Παναγιώτης ΚΑΡΥΔΟΜΑΤΗΣ Διονύσιος 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης ΚΑΤΣΕΛΟΣ Ιωάννης ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης 
ΚΟΚΚΑΣ Ιωάννης ΚΟΝΤΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΚΟΡΕΛΗ Ελευθερία, 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Θωμάς ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης ΚΟΥΣΠΑΣ Ιωάν
νης ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Βασίλειος ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ Χαράλαμπος 
ΚΩΤΣΗΣ Θωμάς ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ 
Γεώργιος ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ Ηλίας ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος ΜΑ- 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος ΜΑΡΡΑΣ Νικόλαος, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
Στυλιανός ΜΗΤΣΑΝΗΣ Γεώργιος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 
ΜΟΥΣΑΣ Παύλος ΜΠΑΛΑΦΑΣ Βάϊος ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ Δημήτριος 
ΜΠΟΣΝΕΑΣ Δημήτριος, ΜΠΟΥΝΑΣ Νικόλαος ΜΠΟΥΡΓΟΣ Γε
ώργιος ΝΑΚΑΣ Παναγιώτης ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ΝΤΑΒΙ- 
ΓΛΑΚΗΣ Δημήτριος, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ευάγγελος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος ΠΑΛΑΣΚΑΣ Χριστόφορος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη, ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ Βασίλες ΠΑΠΑ-
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ΔΑΚΗΣ Στέφανος ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανδρεας ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Δήμος, ΠΑΡΑΣΧΟΣ Χρηστός ΠΕΤΡΟΥ Γεώργιος 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Γαβριήλ, ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος ΡΟΥΦΑΣ Παναγιώτης ΣΑΜΑΡΑΣ Πέτρος ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Αντώνιος ΣΙΟΡΙΚΗΣ Σω
τήριος ΣΠΑΝΟΣ Βασίλειος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Κων/νος ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κων/νος
ΤΑΚΑΣ Ηλίας ΤΖΩΡΑΣ Ευάγγελος, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος ΤΣΑ- 
ΜΗΣ Δημήτριος ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Κων/νος ΤΣΑΤΛΙΔΗΣ Χρυσόστο
μος ΤΣΙΑΝΗΣ Γεώργιος ΤΣΙΑΝΤΟΣ Θωμάς ΤΣΜΠΙΔΗΣ Βασί
λειος ΤΣΙΠΗΣ Πέτρος ΤΣΟΒΙΛΗΣ Ιωάννης ΤΣΟΥΣΤΑΣ Κων/νος 
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος ΦΟΥΡΟΣ Βασίλειος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 
Μάριος ΦΩΤΙΑΔΟΥ Αγγελική, ΧΑΛΚΙΔΗΣ Αθανάσιος ΧΑΡΑΛΑ- 
ΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κων/νος ΧΑΤΖΗ- 
ΚΟΥΝΤΕΛΗΣ Παναγιώτης
>Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Χρήστος 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας ΣΙΣΚΑΣΚων/ 2)
νος ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Δημοκράτης ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, ΔΕΜΙΣΚΗΣ Αντώνιος ΝΤΙ-

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Θ Ε Μ Α : Λειτουργία στρατιωτικού φαρμακείου.-

ΣΧΕΤ: « ) ΚΥΑ Φ .700/47/81659 Σ .266  (Φ Ε Κ  Β ' 1346/25-4-2012), β) Φ.ΟΟΟ/23/798393/Ε.28Ι3
(Φ Ε Κ  Β 1836/11-6-2012)

I) Σύμφωνα με το (α) σχετικό ως δικαιούχοι παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία
καθορίζονται, μεταξύ των άλλων : «... οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), πρώην 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.. που 
μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)», όπως επίσης και «...τα μέλη 
οικογενειών των δικαιούχων των ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς»'···· «Για τη 
διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαιτείται:...» «...Η επίδειξη δημοσίου εγγράφου με το οποίο 
αποδεικνύεται η υπαγωγή στις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το βιβλιάριο νοσηλείας».

Επίσης σύμφωνα με τη (β) σχετική , Υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, 
λειτουργούν σε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη. Επίσης, τέτοια Υποκαταστήματα 
υπάρχουν, στα Χανιά (εντός του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης) και στη Σαλαμίνα (Ναύσταθμος 
Σαλαμίνας).

Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα των ανά την Ελλάδα Υποκαταστημάτων 
του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (στα οποία συμπεριελήφθη και το Φαρμακείο του 251 Γ.Ν.Α.), προς 
ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών σας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΙΙΡΑΣ

>Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε./Τ.Μ.Ε., επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφο' του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Μα
γνησίας με προτίμηση από AT. Σκοπέλου, τηλ. 6974833634.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο ΤΑΑ. Κομοτηνής της ΑΑ Ροδόπης,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6949924936.
> 0  Αστυφύλακας Καπίρης Εμμανουήλ που υπηρετεί την Άμεση Δράση Αττι
κής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΑΔ. Κυκλάδων, τηλ 6978795569.
> 0  Αστυφύλακας Πασβάνης Χρήστος που υπηρετεί στο Τ.Τ. Βορείου Οδικού 
Άξονα Κρήτης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.ΑΔ. Θεσσαλονίκης με προτίμηση υπηρεσίες Τροχαίας 
τηλ. 28310-30178,6978852713.
> 0  Αστυφύλακας Γιαννακούλιας Διονύσιος που υπηρετεί στο AT. Κορυδαλ
λού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΑΔ. Ηλείας τηλ 6978811272.
> 0  Αστυφύλακας Φούκας Ιωάννης που υπηρετεί στο Τ.Δ Α  Ανατολικής Αττι
κής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Θεσπρωτίας τηλ. 6958463540.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ηρακλείου, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονί
κης τηλ. 6978410000,2310-771438.
> 0  Ειδικός Φρουρός Μπουλμπασάκος Αλέξανδρος που υπηρετεί στην ομάδα 
ΔΙΑΣ της Δ Α Δ Α , επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Αττικής τηλ. 6972878334.

ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΙΛΠΦΩΝΛ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κεντρικό Κατάστημα Μονής 1 Ιετράκη 12 
(εντός νοσοκομείου ΝΙΜ1ΤΣ). Αθήνα

2107288333
2107236360 08.00- 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Μεσογείων 227-231
Υποκατάστημα ΥΙ .ΘΑ (είσοδος κοινού από οδό Δημοκρατίας), 

Αθήνα
2106552757 08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υποκατάστημα 401 ΓΣΝΛ Κανελλοπούλου 1. Αθήνα 
(πρώην Κατεχάκη, εντός του 401 ΓΣΝΑ) 2107493012 08.00 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Φαρμακείο Φρουράς 
Θεσσαλονίκης

Γρ. Λαμπράκη 1-3
(εντός παλιού 424 Σιρ. Νοσοκομείου). 

Θεσσαλονίκη
2310229171 08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υποκατάστημα Λάρισας Τρικάλων 1 και Λαγού 
(εντός του 404 Γ.Σιρ.Νοσυκομείου), Λάρισιι 2410993732 08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υποκατάστημα Ξάνθης Περικλέους και Ανανιάδη. Ξάνθη 254)034719 08 0 0  - 14 00 Εργάσιμες ημέρες
Υ ποκυταστημα Λεωφόρος Αλεξάνδρου 64.

2551035039 0800 - 14 00 Εργάσιμες ημέρεςΑλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη

Υ ΠΟΚΛΤΛΣΤΙΙΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Φ.ΑΡΜ ΧΚΕΙΩΝ 
ΜΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥ ΙΙΟΑΕΜΙΚΟΥ Ν ΑΥΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Υποκατάστημα Ναυτικού Λεινοκράτους 70

Νοσοκομείου Αθηνών (εντός ΝΝΛ). Αθήνα

Υ«οκατάστημα Σαλαμίνας Ναύσταθμος Σαλαμίνας. Σαλαμίνα

Σούδα
Υποκατάστημα Κρήτης (εντός Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης), 

Χανιά

ΙΗΛΕΦΩΝΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 10726154 1 08.00- 14.00 Εργάσιμες ημέρες

2104649157 08 0 0 -  14.00 Εργάσιμες ημέρες

2821082619 08.00- 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υ ΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜ ΑΚΕΙΟΥ 
ΙΙΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ ΗΣ ΙΙΟΛΕΜ ΙΚΙΙΣ VEPOIIOPI ΑΣ

ΟΝΟΜ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

251 I ενικό Νοσοκομείο 
Αεροπορίας

Π. Κιινελλοπούλου 3, Αθήνα 
I πρώην Κατεχάκη. δίπλα στο 401 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο)

ΙΗΛΕΦ ΩΝ Ο ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2107463399 08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

ΤΕΚΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ Βαρβάρα Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αριστείδης Υ/Β' ε.α.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ανδρέας T.E.I. Λογιστικής Χαλκίδας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Α.Τ. Καλλιθέας
ΖΑΙΜΗΣ Παναγιώτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τριπόλεως ΖΑΙΜ ΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Αμεση Δράση Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ Στέφανος Σχολή Σ.Τ.Υ.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Υ /Α '-Α ,Τ . Παγκρατίου

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

Α/Α [ 7 6  ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2013
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΤΣ
1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα τέκνα 
των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το 
ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση 
τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο του έτους 2009, τα παρακάτω:
α. Να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή -  courier) στο ΜΤΣ Φορο
λογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους 
β. Να προβούν άμεσα στον έλεγχο των λογαριασμών τους (Γενική ή Αγροτική Τρά
πεζες), προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν εάν είναι ανενεργοί και σε περίπτωση 
που απαιτηθεί αλλαγή λογαριασμού, χωρίς καμία καθυστέρηση, να αποστείλουν 
τον νέο λογαριασμό στο ΜΤΣ.
2. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι τα δικαιούχο τέκνα που έχουν υποβάλει τις σχετι
κές αιτήσεις τους από το μήνα Νοέμβριο του έτους 2009 μέχρι και το μήνα Μάρτιο 
του έτους 2010 να είναι σ’ ετοιμότητα, ώστε όταν τους ζητηθούν τα παραπάνω, με 
νεότερη ανακοίνωση του Ταμείου, να ανταποκριθούν άμεσα
3. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερομένων στην εν λόγω ανα
κοίνωση, θέτοντας υπόψη σας ότι λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος τόσο η 
τηλεφωνική, όσο και η αυτοπρόσωπη επικοινωνία σας με τα αρμόδια όργανα του 
Ταμείου είναι πολύ δύσκολη.
4. Το Ταμείο θα σας ενημερώνει για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, με σχετικές ανακοι
νώσεις του.
5. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και παρακαλούμε για 
τη συμπαράστασή σας στο δύσκολο έργο μας
- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Κολοκοτρώνη 
13, Τ.Κ 10562 - Αθήνα (Υπόψη Κας Μπασουκέα).

Στις 18 Φεβρουάριου 2013, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ
βούλιο της Ομοσπονδίας μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
α  Αποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων αναφορικά με το ζήτημα του εφάπαξ Βοη
θήματος Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
β. Συζήτηση για τη διαμόρφωση των θέσεων -  προτάσεων της Ομοσπονδίας ενό- 
ψει ψήφισης νέου μισθολογίου για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 
τις Ένοπλες Δυνάμεις 
γ. Καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ.
δ. Συζήτηση - λήψη απόφασης για τη θέση της Ομοσπονδίας για το νέο εκλογικό 
σύστημα ανάδειξης των συνδικαλιστικών οργάνων που έχει τεθεί για διαβούλευση 
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Πέραν των ανωτέρω θεμάτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν 
και προβλήματα που τέθηκαν από μέλη του Δ.Σ. και τα οποία ανέκυψαν το τε
λευταίο διάστημα όπως η άσκηση κατά καταχρηστικό σχεδόν τρόπο από πλευράς 
της Διοίκησης του μέτρου της διαθεσιμότητας το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των 
υπηρεσιών αλλά και χρονίζοντα ζητήματα, όπως των οφειλομένων ημερησίων 
αναπαύσεων, το ωράριο εργασίας η νυχτερινή απασχόληση κ,λπ. Ειδικότερα:
1. Αναφορικά με το θέμα του εφάπαξ το Δ.Σ. εκτίμησε ως θετική την εξέλιξη στο 
ζήτημα αυτό, ότι δηλ. σύμφωνα και με την εξαγγελία του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη κ. ΔΕΝΔΙΑ, κατά την πρόσφατη συνάντηση που 
είχαμε μαζί του, με σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί το προσεχές διάστημα 
στη Βουλή θα ορισθεί ως εποπτεύον Υπουργείο του ΤΕΑΠΑΣΑ αντί του Υπουργεί

ου Εργασίας το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σκόπελος των ρυθμίσεων της τελευταίας υπουργικής 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας κ. ΒΡΟΥΤΣΗ, πρέπει όμως να δρομολογηθούν 
και μια σειρά επιπλέον ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμεί
ου και το ύψος των παροχών προς τους ασφαλισμένους στα σημερινά επίπεδα.
2. Για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
ουδεμία εξέλιξη έχει υπάρξει. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε, ότι για το τόσο σοβαρό 
αυτό ζήτημα, δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί και ότι θα τηρηθεί η δέσμευση του κ. 
Υπουργού για εξαντλητικό διάλογο και συμμετοχή μας στις αντίστοιχες επιτρο
πές πριν κατατεθεί το οπωσδήποτε νομοθέτημα. Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας 
ήταν και παραμένει η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομί
ας με κατευθύνσεις στρατηγική, γενικές αρχές μελέτη σκοπιμότητας στόχους 
κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης χρονικά στάδια υλοποίησης εκπαίδευση 
και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές 
και ανακατανομή της οργανικής τους δύναμης με βάση τα νέα πληθυσμιακά και 
εγκληματολογικά δεδομένα.
3. Σχετικά με την εκ νέου επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 18, παρ. 1 του Ν. 
3938/2011 (ΦΕΚ 61 ΑΊ, που αφορά την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων των αστυνομικών, θεωρούμε ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν είναι 
δυνατόν να δρομολογούνται αλλαγές κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου με συγκεκριμένη στόχευση και σκοπό, γιατί αυτό όχι μόνο δεν 
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των Ενώσεών μας λόγω της εσωστρέφειας που 
δημιουργεί, αλλά αντίθετα λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και ως τροχοπέδη στο 
κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος από την προώθηση και επίλυση των προβλημά
των των συναδέλφων μας 'Οσον αφορά την ουσία των διατάξεων, το Δ.Σ. ομόφω
να επαναβεβαίωσε την θέση που είχαμε εκφράσει με υπόμνημα μας τόσο προς την 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου συζητείτο ο ισχύων σήμερα νόμος όσο και 
προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ, καθώς 
και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι ενστάσεις οι προβληματισμοί 
μας ως και οι προτάσεις μας περιγράφονται αναλυτικά στο εν λόγω υπόμνημά μας 
Η θέση μας αυτή άλλωστε, υιοθετήθηκε σχεδόν απόλυτα από το σύνολο των περι
φερειακών μας ενώσεων, αφού στη συνέχεια, από τις δεκατρείς μόνο δύο Ενώσεις 
πραγματοποίησαν εκλογές με παραταξιακά ψηφοδέλτια Σε κάθε περίπτωση πά
ντως τονίζουμε ότι ενδεχόμενη νέα τροποποίηση του εκλογικού συστήματος θα 
πρέπει να τύχει εφαρμογής μετά τη λήξη της θητείας των παρόντων και πρόσφατα 
εκλεγμένων διοικητικών συμβουλίων.
4. Το προβληματισμό τους και την έντονη δυσαρέσκεια των μελών μας Αξιωματι
κών κατέθεσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την τακτική 
των διαθεσιμοτήτων που ακολουθείται πλέον με τρόπο σχεδόν καταχρηστικό από 
τη πολιτική και φυσική ηγεσία σε βάρος των αξιωματικών και για την παραμικρή 
«υπηρεσιακή αστοχία». Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, το μέτρο της διαθε
σιμότητας είναι ένα ιδιαίτερα επαχθές διοικητικό μέτρο που πρέπει να επιβάλλεται 
με φειδώ και μόνο όπου και όταν πραγματικά απαιτείται και για ιδιαιτέρως σοβαρά 
πειθαρχικά παραπτώματα. Ούτε μπορεί κάθε φορά, να δημιουργούμε εξιλαστήρια 
θύματα με τη δημόσια διαπόμπευση αξιωματικών και μάλιστα ανωτάτων, όπως 
με τη πρόσφατη διαθεσιμότητα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ν/Α Αττικής για 
τα επεισόδια που δημιούργησαν χούλιγκανς στο τελικό του Κυπέλλου Μπάσκετ. 
Αντίθετα οι εμπλεκόμενες ΠΑΕ και ΚΑΕ ουδέποτε έχουν τιμωρηθεί μέχρι σήμερα, 
αν και φέρουν την κύρια ευθύνη για τα επεισόδια που έχουν δημιουργήσει κατά 
καιρούς «οι οπαδικοί στρατοί» που έχουν συστήσει, με σκοπό να εκμεταλλεύονται 
και να εκβιάζουν την πολιτεία, που παρακολουθεί αδρανής και ανίκανη χρόνια 
τώρα να δώσει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.
Ζητάμε, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Πειθαρχικό Δίκαιο, την επανεξέταση 
της διαθεσιμότητας του προαναφερόμενου Αξιωματικού και την άμεση περαίωση 
της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε. για να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες αναλογούν, εάν και 
εφόσον υπάρχουν εκεί που πρέπει και όχι να παραμένουν «υπό τιμωρία» όλοι οι 
εμπλεκόμενοι Αξιωματικοί.
Πρέπει επιτέλους η ηγεσία μας να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατόν να επικρέμε- 
ται ως «δαμόκλειος σπάθη» η διαθεσιμότητα για κάθε επιχειρησιακό αξιωματικό, 
ο οποίος έτσι είναι αναγκασμένος να ενεργεί κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες πίεσης 
και άγχους πέραν του γεγονότος ότι έχει ταπεινωθεί και εξαθλιωθεί από τη λαίλα
πα των περικοπών και των μειώσεων στο εισόδημά του.
5. 'Οσον αφορά τις επικείμενες κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας σημειώνουμε ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν εν μέσω μιας άνευ προη
γουμένου οικονομικής εξαθλίωσης των αστυνομικών και δη των αξιωματικών. 
Επισημαίνουμε, ότι για ακόμη μία χρονιά οι ετήσιες αξιολογήσεις του προσωπικού 
θα πραγματοποιηθούν χωρίς να έχει υπάρξει κανένας απολύτως εκσυγχρονισμός 
στο υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης Καμία απολύτως αντιστοιχία μεταξύ πραγ-
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μαιικών οργανικών θέσεων και προαγωγών και φυσικά με διαδικασίες, που θα 
προκαλέσουν και πάλι τις διαμαρτυρίες όσων δεν προαχθούν ή αποστρατευθούν, 
περί αναξιοκρατίας αδιαφάνειας κ.λπ. Είναι επιτέλους καιρός και ενόψει της επι
κείμενης αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας να θεσμοθετηθεί ένα δίκαιο 
και αδιάβλητο σύστημα κρίσεων και προαγωγών, όπιος άλλωστε επιτακτικά εδώ 
και χρόνια ζητά από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες η Ομοσπονδία μας 
Η Ομοσπονδία μας σεβάστηκε και θα σέβεται πάντα τον διακριτό ρόλο κάθε θεσμι
κού προσώπου και φορέα, λόγος άλλωστε για τον οποίο απέφευγε και θα αποφεύ
γει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόπειρα χειραγώγησης και 
παραγοντισμού. Δεν μπορούμε όμως να μην δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση 
ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια και γνώμη και γνώση έχουν και αυτή θα πρέπει να 
στηρίξουν και να υποστηρίξουν. Υπενθυμίζουμε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.
6. Τέλος το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας λαμβάνοντας υπόψη την από 12/02/2013 
απόφαση του Δ.Σ. της Ένοχτης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της ιδιότη
τας του ως μέλους της Ένωσης αλλά και αυτής ως αντιπροσώπου στην Π.ΟΑΞΙ. 
Α. του Α/Υ' κ. ΝΤΖΙΜΑΝΗ Φωτίου, αποφάσισε την προσωρινή ανάκληση της 
ιδιότητας του ως μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Δυστυχίας τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πολύπαθο οργανισμό μας και εμάς 
τους βίους τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν τέλος καθώς επιλύοντας ένα, ωςΛερ- 
ναία Υδρα εμφανίζεται άλλο. Μόλις προχθές και ενώ το αίμα είναι ακόμη νωπό 
από τη σφαγή που υποστήκαμε με το μνημόνιο III, επικαιροποιήθηκε το μεσοπρό
θεσμο πρόγραμμα από τη Βουλή, που προβλέπει νέες περικοπές ύψους 88,2 εκατ. 
ευρώ για το 2014 συνολικά για τους ένστολους μέσω ενός «νέου μισθολογίου» και 
161,8 εκατ. ευρώ για τους συνταξιούχους
Η Κυβέρνηση, εξακολουθεί να μη λαμβάνει υπόψη της τη δυσχερή θέση και την 
απόλυτη φτωχοποίήση στην οποία έχουμε περιέλθει, με τα αλλεπάλληλα μέτρα 
περικοπών της τελευταίας τριετίας στο βωμό της «οικονομικής εξυγίανσης και 
δημοσιοοικονομικής προσαρμογής», με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά μας να 
έχει μειωθεί κατά μ.ο. έως και 40%. Παρά ταύτα η Ελληνική Αστυνομία στέκεται 
όρθια χάρη στο ζήλο, το φιλότιμο και την αυταπάρνηση του προσωπικού της 
Πρέπει όμως να αντιληφθούν επιτέλους οι Κυβερνώντες ότι κάποτε το φιλότιμο 
και η υπομονή μας εξαντλούνται και ότι νέες περικοπές με το πρόσχημα του νέου 
μισθολογίου δεν είναι δυνατόν ούτε να υπάρξουν ούτε και να γίνουν αποδεκτές με 
ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.
Αντίθετα επιζητούμε το νέο μισθολόγιο, αλλά στην κατεύθυνση της αποκατάστα
σης και της εξάλειψης των αδικιών που έχουμε υποστεί με το Ν. 4093/2012 και 
περισσότερο απ’ όλους οι Αξιωματικοί.
Για το σκοπό αυτό θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις με 
βασική μας προτεραιότητα την αποκατάσταση των αδικιών και την εξύψωση του 
ηθικού των συναδέλφων μας
Μέλημα μας η δημιουργία μια σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας στην 
Υπηρεσία της Κοινωνίας και των Πολιτών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι, η απόφαση (υπ’ αριθ. 30854/3809-ΦΕΚ Β’ 3498 από 31-12-2012) του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. ΒΡΟΥΤΣΗ Ιωάννη 
με την ποια τίθεται πλέον σε νέα τεχνική βάση ο υπολογισμός του εφάπαξ μέσω 
ενός πολύπλοκου μαθηματικού τύπου από 1-1-2014 έχει προκαλέσει όπως είναι 
επόμενο αναστάτωση στο σύνολο των συναδέλφων μας καθώς με το νέο τρόπο 
υπολογισμού, το ποσό του χορηγούμενου εφάπαξ μειώνεται κατά 50% περίπου. 
Το αιτιολογικό της απόφασης ότι δηλαδή ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφά
παξ σε όλους τους τομείς πρόνοιας ήταν επιβεβλημένος λόγω της μνημοντακής 
δέσμευσης του Ν.4046/2012 για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις ώστε να εξα- 
σφαλισθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς πρόνοιας 
δεν τυγχάνει εφαρμογής και στους τομείς πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ διότι ήδη το 
ταμείο έχει πάρει αποφάσεις αυτορύθμισης -όπως αύξηση των εισφορών από 4.5% 
σε 7.5% χορήγηση του εφάπαξ μετά από 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας κλπ. Πα
ράλληλα τυχόν εφαρμογή του μέτρου και για το σύνολο των ασφαλισμένων από 
1/1/2014, θα σημάνει αυτόματα και την πρόωρη έξοδο από τις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. 
τουλάχιστον 7.250 ατόμων τα οποία έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν εντός του 
2013 συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μια τέτοια εξέλιξη όπως αντιλαμβάνεται ο καθέ
νας θα σημάνει αφενός την διάλυση της ΕΑΑΣ. και αφετέρου την κατάρρευση 
των ασφαλιστικών μας ταμείων (πρόνοιας και επικουρικής ασφάλισης).
Για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα η Ομοσπονδία μας έχει προγραμματίσει αύριο 
συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. 
ΒΡΟΥΤΣΗ Ιωάννη προκειμένου να εκθέσουμε τα ανωτέρω και να ζητήσουμε την 
εξαίρεση μας από την εν λόγω απόφαση.
Παράλληλα καλούμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

κ. ΔΕΝΔΙΑ Νικόλαο να ενεργήσει προς κάθε κατεύθυνση για την τροποποίήση 
της εν λόγω απόφασης καθότι είναι ο μόνος που δύναται να αντιληφθεί το μέγεθος 
του προβλήματος που θα δημιουργηθεί όχι μόνο στην Ελληνική Αστυνομία αλλά 
και στη Κοινωνία γενικότερα σε περίπτωση που αυτή θα εφαρμοστεί ως έχει. Για 
το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον κ. ΒΡΟΥΤΣΗ καθώς και για οποιαδήποτε 
εξέλιξη για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνιοση μας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Π.Ο ΑΞΙΑ, πιστή στα όσα είχε δεσμευθεί δημοσίως τηρώντας συνεπή και ατα- 
λάντευτη πορεία και στάση μέσα στον ορυμαγδό των αρνητικών μέτρων εις βά
ρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και αντίκρυ οε μια ζοφερή 
πραγματικότητα η οποία προβάλλει μπροστά μας προοέφυγε χθες στο ΣτΕ κατά 
των διατάξεων του Μνημονίου ΠΙ σε ό,τι αφορά στο μισθολόγιο των αστυνομικών 
και δη των Αξιωματικών.
Εχουμε πολλάκις καταδείξει, μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις 

μας τις ευθύνες της Πολιτείας για την κατάντια στην οποία έχει οδηγήσει το αστυ
νομικό προσωπικό, τη φτωχοποίηση, την ισοπέδωση του βιοτικού μας επιπέδου, 
τον εξευτελισμό και τελικά την εξαθλίωσή μας μέσα από ένα σαφώς και ξεκάθαρα 
πλέον ορατό σε όλους σχέδιο. Ένα σχέδιο καταρτισμένο και εκτελεσμένο μέχρι 
την πιο διαβολικά εμπνευσμένη λεπτομέρειά του προκειμένου να διαλυθεί η ζωή 
όλων των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και 
να επιτευχθεί η παράλυσή τους
Επειδή λοιπόν, δε μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα αναμένοντας τη 
χαριστική βολή και έχοντας εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την ευθυκρισία 
της Ελληνικής Δικαιοσύνης καταφύγαμε σε αυτή ως «ικέτες δικαίου».
Ειδικότερα, με την αίτησή μας στρεφόμαστε κατά της Υπουργικής Απόφασης 
υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012, η οποία συνιστά μέτρο εφαρμογής των 
ρυθμίσεων του Ν. 4093/2012, με τις οποίες επεβλήθησαν δραστικές περικοπές των 
αποδοχών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και καταργήθηκαν πλέον 
τα επιδόματα εορτών και αδείας θεωρώντας ότι οι διατάξεις αυτές 
α) συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία, όπως κατο
χυρώνεται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 
β) κατά το μέτρο που επιβαρύνουν υπέρμετρα και δυσανάλογα το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας έναντι λοιπών κατηγοριών πολιτών, συνιστούν μη συ- 
νταγματικώς ανεκτή παραβίαση της αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη, όπως 
αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος 
γ) κατά το μέτρο που επιτρέπουν τη μείωση των αποδοχών των στελεχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας οε ποσά που υπολείπονται του ορίου της φτώχειας προ
σβάλλουν το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος και
δ) παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 
παρ. 1 του Συντάγματος διότι τα θεσπιζόμενα μέτρα εις βάρος των δικαιωμάτων 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι πρόσφορα και αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου διάσωσης της ελληνικής οικονομίας 
Αποτελεί για εμάς την τελευταία πράξη εντός του ελληνικού δικαιϊκού συστήμα
τος πιστεύοντας ότι όντως «υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Αθήνα» και θα απονεί- 
μουν δικαιοσύνη, πιστοί στην ισονομία και την ισοπολιτεία που διακηρύσσει το 
Σύνταγμα της χώρας αυτής και όχι οι επιταγές της Τρόικας 
Ο αγώνας δεν σταματά, συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση..

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

Συνάντηση με την Ηγεσία του Σώματος για την αντιμετώ
πιση προβλημάτων από τις αποσπάσεις - μετακινήσεις στα 
Κέντρα Κράτησης Μεταναστών και στον Έβρο 
Πραγματοποιήθηκε (27-3-2013) κοινή συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπον

δίας με τους εκπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στις περιοχές τους εξαιτίας των συνεχιζόμενων αποσπάσεων με στόχο 
τη φρούρηση των Κέντρων Φύλαξης Μεταναστών και την αστυνόμευση των συ
νόρων στον Έβρο.

Κατά τη συνάντηση αυτή αναλύθηκαν όλα τα προβλήματα, ιεραρχήθηκαν και 
αποφασίστηκε να τεθούν άμεσα στην Ηγεσία προκειμένου να δοθούν οι δέουσες 
απαντήσεις με χρονοδιάγραμμα την 30-03-2013.
Ειδικότερα, τα προβλήματα που κυριάρχησαν ήταν:

- Η μείωση της δύναμης των μετακινούμενων συναδέλφων στα πλαίσια της επιχεί
ρησης «ΑΣΠΙΔΑ» στον Έβρο και η προτίμηση σε πρώτη προτεραιότητα εκείνων 
που επιθυμούν να αποσπασθούν με έγκαιρη έκδοση σχετικής διαταγής
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- Η σχελέχωση από μόνιμη δύναμη της φρουράς ίων Κέντρων Φύλαξης Μετανα
στών με έκτακτες μεταθέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμά τους και η κάλυψη 
των κενών οργανικών θέσεων οε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις που λειτουρ
γούν Κέντρα Μεταναστών.
- Η έγκαιρη προκαταβολή -  εξόφληση των οδοιπορικών και η διασφάλιση τους.
- Η μη τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους κράτησης.
- Ο έγκαιρος προγραμματισμός των αποσπάσεων ώστε να μην υπάρχουν αιφνιδι
ασμοί και ανατροπές στον προγραμματισμό των υπηρεσιών και των συναδέλφων 
που μετακινούνται και η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που προκαλούνται 
στις Διευθύνσεις από τις οποίες αποσπώνται ή προέρχονται οι αποσπασμένοι.
Μετά από αίτημά μας ακολούθησε συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΑΑΣ. Αντι

στράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, παρουσία του Υπαρχηγού, Αντι
στράτηγου κ. Αδαμάντιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, του Επιτελάρχη Αντιστρατήγου κ. 
Σπύρου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ και της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Οικονομικών, 
Ταξιάρχου κ. Ιωάννας ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, στους οποίους αναπτύχθηκαν τα προανα- 
φερόμενα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης Ο κ. Αρχηγός ανα
γνώρισε από την πλευρά του την ύπαρξη των προβλημάτων που του τέθηκαν και 
δεσμεύτηκε ότι:
1) Θα υπάρξει επανεκτίμηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την αστυνόμευση 
των συνόρων και ανάλογα θα αποφασισθεί αν μειωθεί ή όχι ο αριθμός των απο- 
σπασθέντων, ενώ για το αίτημα να προτιμώνται καταρχήν όσοι επιθυμούν να 
μετακινηθούν προσωρινά το δέχτηκε πλην όμως απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί 
να γίνει σε βάρος των ήδη συγκροτημένων αστυνομικών μονάδων (ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, 
ΥΜΕΤ, ΔΕΛΤΑ).
2) Η στελέχωση των Κέντρων Φύλαξης δρομολογείται με την προκήρυξη διαγωνι
σμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το επόμενο χρονικό διάστημα, (όσιε να 
εξοικονομηθεί δύναμη, που θα καλύπτει τα οργανικά κενά των υπηρεσιών.
3) Θα υπάρξει διασφάλιση όλων των εκτός έδρας οδοιπορικών και η εξόφλησή τους 
θα αρχίσει από αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
4) Για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας δεσμεύτηκε ότι θα συγκροτηθεί άμεσα 
Επιτροπή η οποία θα συγκεντρώσει τις αναφορές των Υπηρεσιών που αντιμετωπί
ζουν προβλήματα (όσιε να διασφαλιστούν και να εγκριθούν τα απαραίτητα κονδύ
λια με στόχο τη βελτίωση των όρων που προβλέπονται από το Π.Δ. 48/2008 τόσο 
στα Κέντρα Φύλαξης Μεταναστών όσο και στα αστυνομικά κρατητήρια
5) Τέλος τόνιοε ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης εξακο
λουθεί να αποτελεί εθνική υπόθεση και προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυ
νομία.
Κατόπιν όλων αυτών, αναμένουμε να δρομολογηθούν οι δεσμεύσεις της Ηγεσίας 

τελούντες σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ψηφίστηκε (27-3-2013) η τροπολογία “Ρυθμίσεις σχετικά με τη σύσταση Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 
(ΤΕΑΠΑΣΑ)” και στο εξής το Ταμείο μας υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Εργασίας 
Με την τροπολογία αυτή, ικανοποιείται το αίτημα των Ομοσπονδιών μας για την 

προστασία του Ταμείου και την διασφάλιση του εφάπαξ τα επόμενα χρόνια, επιση- 
μαίνοντας ωστόσο, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε διότι οι καιροί εξακολουθούν 
να είναι εξαιρετικά δύσκολοι.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα, πλην όμως για την εφαρμογή του 
νόμου απαιτούνται σειρά νέων ρυθμίσεων. Οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν με 
αμείωτο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις τους για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κωλυσιεργία στην χορήγηση των εφάπαξ 
αποζημιώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι γνωστό ότι αγωνίζεται σταθερά για να έχει ο 
Έλληνας Αστυνομικός τα απαραίτητα εφόδια και τις εγγυήσεις εκείνες που θα του 
επιτρέπουν να δίνει αποτελεσματικές μάχες έναντι πάσης μορφής εγκληματικών 
φαινομένων.
Οι συνεχιζόμενες συλλήψεις υπόπτων και κατηγορουμένων ήδη ατόμων για τρο
μοκρατικές ενέργειες σε μια περίοδο κατά την οποία επανέρχεται απειλητικά το 
φαινόμενο της τρομοκρατίας ιδίως όταν η χώρα μας χρειάζεται τώρα, όσο ποτέ 
άλλοτε, την εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα, έρχονται να αναπτερώσουν το 
ηθικό των συναδέλφων μας και να επιβεβαιώσουν τη θέση μας για περαιτέρω ενί
σχυση και όχι αποδυνάμωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η άμεση κινητοποίηση, η ταχύτατη αντίδραση και κυρίως η θαρραλέα επέμβαση 
των αστυνομικών “του ειδικού μισθολογίου των 700 ευρώ”, που δεν δίστασαν να 
ρισκάρουν τη ζωή τους αποδεικνύουν το φιλότιμο και το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
και καθήκοντος των συναδέλφων μας έναντι των συμπολιτών μας.

Οι βεβιασμένες κρίσεις και η άκριτη υιοθέτηση καταγγελιών περί βασανιστηρίων 
στο στάδιο της ανάκρισης των συλληφθέντων - από τη στιγμή που ήδη έχουν γίνει 
αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας- το πόρισμα της οποίας θα πρέπει να είναι άμε
σο ώστε να μην αιωρούνται σκιές για το τι πραγματικά συνέβη, δεν βοηθούν την 
προσπάθεια των συναδέλφων μας για την αντιμετώπισης της τρομοκρατίας Ούτε 
μπορεί να επισκιάσουν το γεγονός των συλλήψεων και την πρόοδο των ερευνών, 
οι οποίες δεν έγιναν προφανώς κάτω από ιδανικές συνθήκες κάτι που οι κάθε λο- 
γής κατήγοροι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν καθώς και τις δυσκολίες και τις 
αντιξοότητες εκείνων που μάχονται στην πρώτη γραμμή του πυράς 
Είναι επιβεβλημένη και προαπαιτούμενο του δικαιϊκού μας συστήματος η διαλεύ
κανση στο «φως της ημέρας» της υπόθεσης αυτής για να μη μένουν στίγματα 
Η δημοκρατία σίγουρα δεν εκδικείται, ακόμη και αυτούς που στρέφονται εναντίον 
της Χρειάζεται όμως να διασφαλίζονται και αυτοί που έχουν επωμιστεί το ρόλο 
της προστασίας των θεσμών, κάτι που οφείλει να μη λησμονεί και να πράττει αδι- 
αλείπτως η Πολιτεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρού-

τση, συναντήθηκαν χθες αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας και ο καθηγητής 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φράγκος Νικόλαος προκειμένου να εκ- 
φράσουμε την έντονη ανησυχία μας και την αντίθεσή μας στον νέο τρόπο υπολογι
σμού του εφάπαξ (απόφαση υπ’ αριθ. 30854/3809, ΦΕΚ Β'3498), ο οποίος βάσει της 
υπουργικής απόφασης τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/2014 και ωθεί στην έξοδο ένα 
πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας αποδυναμώνοντας τη λειτουργία της Ελλη
νικής Αστυνομίας και τινάζοντας στον αέρα τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών 
ταμείων (Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης).
Στον κ. Υπουργό εκθέσαμε τις θέσεις μας λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλογι- 
στικές μελέτες για τα ταμεία, που έχουν γίνει από τον κ. καθηγητή και εξηγήσα
με τους λόγους για τους οποίους αιτούμαστε την εξαίρεσή μας από την επίμαχη 
υπουργική απόφαση. Τονίσαμε & ότι πέρα από την ιδιαιτερότητα που έχουμε ως 
κλάδος το Ταμείο μας έχει λάβει μέτρα αυτορρύθμισης 
Ωστόσο, ο κ. Υπουργός απέφυγε να πάρει θέση και μας γνωστοποίησε ότι θα μελε
τήσει τις προτάσεις μας σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα 
μας ενημερώσει οε επόμενη συνάντηση.
Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει υπόψη της ότι ο κλάδος μας δεν αντέχει ένα νέο 
χτύπημα, λες και δεν βιώνει ήδη τις επιπτώσεις των μνημονίων και των περικο
πών σε όλα τα επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση, μια αρνητική δρομολόγηση για την κατακρεούργηση του εφά
παξ, αναπόφευκτα θα σημάνει την έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς 1. Τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη Διαρκούς Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
2. Τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Αξιότιμοι, την τελευταία τετραετία της «οικονομικής εξυγίανσης και δημοσιοοικσνομι- 
κής προσαρμογής», οι υπηρετούσες στα Σώματα Ασφαλείας είδαν το ετήσιο ειαόδημα 
τους να μειώνεται κατά μ.ο. 35%, μέσω των αλλεπάλληλων περίκοπταν, ενός επιδο- 
ματικού«ειδικού μιτβαλσγίου», που αγνοεί επιδεικτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες και το 
επικίνδυνο της εργασίας μας, χωρίς να αναγνωρίζει τον κίνδυνο της εργασίας μας, που 
δεν αμείβει τις ατέλειωτες ώρες υπερωριακής εργασίας, όταν μάλιστα μέχρι σήμερα 
ουδεμία άπω και υπόνοια πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων μας έχει υπάρξει. 
Μόνον με τον πρόσφατο Ν. 409312013 επιβλήθηκαν επιπλέον νέες περικοπές έως και 
23% (71.000.000 ευρώ) στις συνολικές μας αποδοχές (από 55,50 ευρώ έως 696,80 ευ
ρώ για τους Αρχηχούς των Σωμάτων Ασφαλείας).
Ειδικότερα και σε σχέση με το έτος 2009 έχουν γίνει οι ακόλουθες περικοπές-μειώσεις
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οπς μηνιαίες αποδοχές μας (ανάλογα με το ύψος τον μισθού και τηγ προϋπη
ρεσία:

Στους βασικούς μισθούς έως και 20% (από 8 ευρώ έως και 464 ευρώ), με 
αντίστοιχη μείωση και στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας,

^  Από 7% έως 48% στα διάφορα επιδόματα (από 7 ευρώ έως και 237 ευρώ), 
χωρίς μάλιστα να εξαιρείται και το λεγόμενο «κινδύνου εργασίας» (ειδικών συν
θηκών -10%),

► Κατά 45% τον μήνα στο σύνολο της αμοιβής μας για την νυκτερινή εργασία 
που προήλθε τόσο από την μείωση της ωριαίας αποζημίωσης (από 2,93 ευρώ σε 
2,60 ευρώ) όσο και από την μείωση του ανώτατου μηνιαίου ορίου ωρών απασχό
λησης (από 64 ώρες σε 48 ώρες τον μήνα),

►Α/ζό την κατάργηση του επιδόματος γάμου και την παροχή οικογενειακού 
επιδόματος μόνο για όσους έγγαμους διαθέτουν ανήλικα παιδιά στα πλαίσια του 
ενιαίου μισθολογίου του δημόσιου τομέα,

► Από την κατάργηση των δώρων και επιδόματος αδείας.
Ετσι σήμερα το χαμηλόβαθμο προσωπικό αμείβεται τον μήνα με αποδοχές κα

τά μ.ο. 65426 € και οι κατώτεροι - ανώτεροι Αξιωματικοί αμείβονται κατά μ.ο. 
με 967,42 €.
Για μια ακόμα φορά οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας διαπιστώνουμε 
δυστυχώς ότι για την Πολιτεία αποτελούμε«τους φτωχούς παρίες» καθώς αυτή 
συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά το έργο και την προσφορά μας, αρνούμενη να 
μας προσφέρει έστω τα στοιχειώδη, ώστε να είμαστε σε θέση να συντηρήσουμε 
τις οικογένειες μας, αφού πολύ καλά γνωρίζετε ότι η εργασία μας αποτελεί το ένα 
και μοναδικό εισόδημα των οικογενειών μας, που πλήττονται και αυτές από την 
ανεργία που μαστίζει την πατρίδα μας.
Γ ι’αυτό σας καλούμε έστω και την ύστατη αυτή ώρα, να μην συνεργήσετε στο νέο 
έγκλημα που ετοιμάζει σε βάρος μας η Κυβέρνηση με τη θεσμοθέτηση των νέων 
περικοπών ύψους 88)2 εκατ. ευρώ για το 2014 για τους ένστολους, μέσω ενός 
«νέου μισθολογίου» και κατά 161,8 εκατ. ευρώ για τους συνταξιούχους αλλά να 
ακούσετε την κραυγή αγωνίας που εκπέμπουμε για το μέγεθος της φτωχοποίη- 
σής μας, που πλέον ξεπερνά τα όρια της ανέχειας.

Προς; 1 (Υπουργό Οικονομικών, 
κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
2) Αναπληρωιή Υπουργό Οικονομικών, 
κ. Χρηστό ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ
3) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
κ. Νικόλαο -  Γεώργιο ΔΕΝΔΙΑ
4) Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, 
κ. Κωνσταντίνο ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο του «Μνημονίου 

συνεννόησης σας συγκεκριμένες υποθέσεις οικονομικής πολιτικής», που είδε 
πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και συγκεκριμένα στο άρθρο 10.6 με τίτλο: 
«Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομι
κή Στρατηγική για 2013 -  2016», μεταξύ των άλλων απστυπώνονται:
*....κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014

με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές......
«....μειώσεις συντάξεων Στρατιωτικών και Αστυνόμων λόγω της κατάργησης
των αυτόματωνμιοθολογικών προαγωγών....»
Εξάλλου, με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την 7-2-2013, και ήδη 
συζητείται στη Βουλή, με τίτλο:«Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθε
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», επιβεβαιώνονται οι 
παραπάνω σχεδιασμοί όσον αφορά την νέα μείωση του συνολικού μιοθολογικού 
κόστους των Οργανισμών των ένστολων καθώς μεταξύ των άλλων προβλέπο- 
νται μειώσεις στο κατ’ευφημισμό «ειδικόμισθολόγιο των ένστολων», για το έτος 
2013 της τάξης των 78 εκατομμυρίων ευρώ και νέο μισθολόγιο για ένστολους 
για το έτος 2014 με νέες μειώσεις της τάξης των 88)2 εκατομμυρίων ευρώ. Πα
ράλληλα, θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε την συνεχή φημολογία σε πλήθος 
ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων «περίμκθαλογίου που θα συνδέει την αμοιβή 
με τον κατεχόμενο βαθμό» που παραμένει ακόμα και μέχρι σήμερα, εκ μέρους 
σας ασχολίαστη.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, την τελευταία τετραετία της «οικονομικής εξυγίανσης 
και δημοσιοοικονομικής προσαρμογής», οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυρο

σβέστες είδαν το ετήσιο εισόδημα τους να μειώνεται κατά μέσο όρο 35%, μέσω 
των αλλεπάλληλων μειώσεων του επιδοματικού «ειδικού μισθολογίου τους», 
που αγνοεί επιδεικτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες, χωρίς να έχει αναγνωρίσει 
τον κίνδυνο της εργασίας τους, δεν αμείβει τις ατέλειωτες ώρες υπερωριακής 
εργασίας τους και χωρίς μάλιστα να υπάρξει καμία υπόνοια πλημμελούς εκτέ
λεσης των καθηκόντων τους, τους οδήγησε αργά, αλλά σταθερά σε αδιέξοδο και 
σε πλήρη αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε σχέση μ ε το έτος 2009 έχουν 
γίνει περικοπές -μειώσεις σας μηνιαίες αποδοχές τους (ανάλογα με το ύψος του 
μισθού και την προϋπηρεσία):
-στους βασικούς μισθούς έως και 20% (από 8 ευρώ έως και 464 ευρώ), με αντί
στοιχη μείωση και στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας,
-από 7% έως 48% στα διάφορα επιδόματα (από 7 ευρώ έως και 237ευρώ), χωρίς 
μάλιστα να εξαιρείται και το λεγόμενο «κινδύνου εργασίας» (ειδικών συνθηκών 
-10% ),

-κατά 45% τον μήνα στο σύνολο της αμοιβής των Αστυνομικών για την νυκτερι
νή εργασία που προήλθε τόσο από την μείωση της ωριαίας αποζημίωσης (από 
2,93 ευρώ σε 2,60 ευρώ) όσο και από την μείωση του ανώτατου μηνιαίου ορίου 
ωρών απασχόλησης (από 64 ώρες σε 40 ώρες τον μήνα),
-από την κατάργηση του επιδόματος γάμου και την παροχή οικογενειακού επι
δόματος μόνο για όσους έγγαμους διαθέτουν ανήλικα παιδιά στα πλαίσια του 
ενιαίου μισθολογίου του δημόσιου τομέα,
-από την κατάργηση των δώρων και επιδόματος αδείας.
Έτσι σήμερα το χαμηλόβαθμο προσωπικό αμείβεται τον μήνα με αποδοχές κα
τά μ.ο. 654266 και οι κατώτεροι -  ανώτεροι Αξιωματικοί αμείβονται κατά μ.ο. 
με 967,426. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στην φημολογία περί κα
τάργησης των αυτόματων μυθολογικών προαγωγών, μοναδικού τρόπου σήμερα 
αύξησης του μηνιαίου εισοδήματος , έστω και πενιχρού, κυρίως για το χαμη
λόβαθμο προσωπικό που παραμένει καθηλωμένο βαθμολογικά και χρειάζεται 
18 χρόνια προκειμένου να λάβει τον βασικό μισθό της βάσης του μισθολογίου 
(Ανθυπολοχαγού -συντελεστής μονάδα).
Γία μια ακόμα φορά οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες διαπιστώνουν 
ότι η Πολιτεία αγνοεί επιδειιαικά το έργο τους, αρνούμενη να προσφέρει τα στοι
χειώδη στην οικογένεια τους, όταν πολύ καλά γνωρίζει τουλάχιστον η πολιτική 
ηγεσία των Οργανισμών μας, ότι η εργασία μας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 
την ανεργία του συζύγου μας και το μοναδικό εισόδημα συντήρησης της οικογέ
νειας μας είναι ο μισθός μας.
Σας καλούμε την ύστατη αυτή ώιρα, να αναλάβετε πρωτοβουλία και «να μηδενί
σετε» τις νέες περικοπές που ετοιμάζετε να θεσμοθετήσετε για τους εργαζόμενους 
στα Σώματα Ασφαλείας, καλώντας παράλληλα σε διάλογο τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων για να ακούσετε την φωνή απελπισίας και το μέγεθος της φτω- 
χοποίησής μας που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια της ανέχειας.
Και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια καλά θα είναι να συγκρίνετε το 
ύψος των απωλειών που θα είχαμε εάν μας είχατε ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο 
του Δημόσιου Τομέα.
Αθήνα 19 Φεβρουάριου 2013 
Αρ. Πρωτ.: 201/9/18

Γενική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Μήνυμα συμπαράστασης των Ομοσπονδιών
Συναδέλφωσες, συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή των
προβλεπάμενων από τα Μνημόνια μέτρων, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο
την οικονομία στην ύφεση και ωθώντας το λαό μας στη φτωχοποίηση και
στην υποτίμηση του βιοτικού του επιπέδου.
Δυστυχώς, την ώρα που παραδέχονται δημοσίως ότι εφαρμόζουν μια λάθος 
συνταγή, καλούμαστε να δεχτούμε το λάθος τους και να σταματήσουμε τον 
αγώνα μας Παρά τα δίκαια αιτήματά μας και τις απανωτές μειώσεις μισθών 
και συντάξεων που έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα στη 
Βουλή των Ελλήνων ψηφίζονται νέες περικοπές ύψους 88,2 εκατ. ευρώ για 
το 2014 συνολικά για τους ένστολους μέσω ενός «νέου μισθολογίου» και 
161,8 εκατ. ευρώ για τους συνταξιούχους
Η Κυβέρνηση, εξακολουθεί να μη λαμβάνει υπόψη της τη δυσχερή θέση 
στην οποία έχουμε περιέλθει, δεδομένου ότι την τελευταία τετραετία της 
«οικονομικής εξυγίανσης και δημοσιοοικονομικής προσαρμογής», το ετήσιο 
εισόδημά μας έχει μειωθεί κατά μ.ο. 35%, μέσω των αλλεπάλληλων περικο
πών, της εφαρμογής ενός επιδοματικού «ειδικού μισθολογίου», που αγνοεί 
επιδεικτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες και το επικίνδυνο της εργασίας μας 
χωρίς να αναγνωρίζει τον κίνδυνο της εργασίας μας που δεν αμείβει τις ατέ-
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λειωτες ώρες υπερωριακής εργασίας κλπ.
Τα ίδια σκληρά μέτρα εφαρμόζονται επί δικαίων και αδίκων, αποδιαρθρώνο
ντας την κοινωνική συνοχή, γεννώντας φαινόμενα βίας και ανομίας, τα οποία 
καλούμαστε εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί να αντιμετωπίσουμε, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για μας και τις οικογένειες μας αλλά και ως θεσμό με συγκεκριμέ
νους ρόλους και απαιτήσεις
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταγγέλλει την ακολουθούμενη οικονομική 
πολιτική, ενώνει τη φωνή διαμαρτυρίας του με τις φωνές των εκατομμυρίων 
συμπολιτών μας και καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει άρδην τα οικονομι
κά μέτρα που εφαρμόζει. Όσο επιμένει στην αδιέξοδη πολιτική της για όλους 
εμάς τα θύματα μιας άδικης .ληστρικής πολιτικής παραμένει ανοιχτός ο δρόμος 
του αγώνα. Αυτόν τον δρόμο σας καλούμε να βαδίσετε μαζικά και αύριο, δίνο
ντας το δικό σας «παρών» στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν προ
γραμματιστεί σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωης Γενικής Απεργίας που έχει 
προκηρυχθεί από την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.
Ναι στον αγώνα για μια άλλη, δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική, με γνώμονα 
τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων και όχι την «ευημερία» των οικονομικών 
στατιστικών, που συνήθως μεταφράζεται σε σκανδαλώδη πλούτη από τη μια 
και σε εξαθλιωμένους εργαζόμενους και εκατομμύρια ανέργους από την άλλη.

Μήνυμα συμπαράστασης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ενώσε
ων εν ενέργεια και εν αποστρατεία συναδέλφων των Ε.Δ. και ΣΑ. 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Την 9 Μαρτίου 2013 οι εν ενεργεία συνάδελφοί μας των Ενόπλων Δυνάμεων 
και απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πραγ
ματοποιούν στην Πλατεία Κλαυθμώνος συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την 
πολιτική της Κυβέρνησης που ως γνωστόν, μας έχει οδηγήσει στη φτωχοποίη- 
ση και στην εξαθλίωση.
Η επίθεση των κυβερνώντων απέναντι στους ένστολους και ειδικά στους αφυ- 
πηρετήσαντες συναδέλφους μας με τις απανωτές περικοπές δεν έχει προηγού
μενο, καθώς δείχνει ρατσιστική διάθεση και συμπεριφορά προς όλους εκείνους 
που φέρουν περήφανα το τιμημένο εθνόσημο, έχοντας ορκιστεί να φυλάττουν 
Θερμοπύλες
Κοινό μας αίτημα είναι να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική που θα αποκαταστή- 
σει όλες τις αδικίες εις βάρος των ένστολων. Γ ί αυτό σας καλούμε να συμβάλ
λετε με τη μαζική σας συμμετοχή στην επιτυχή έκβαση της συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας των συναδέλφων μας στέλνοντας έτσι και από την πλευρά μας 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ως εδώ με τις περικοπές δεν αντέχουμε άλλο! Η ιοχύς 
εν τη ενώσει!

Μήνυμα συμπαράστασης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ενώσε
ων εν ενέργεια και εν αποστρατεία συναδέλφων των Ε.Δ. και Σ A  
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα χαιρετίζει την πρωτοβουλία σας να προχωρή

σετε σε ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 9 Μαρτίου στην Αθήνα και 
στις 13 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.
Όπως δείξατε και με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, 

οι ένστολοι, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, είναι αποφασισμένοι να στείλουν 
και αύριο ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην πολιτική της Κυβέρνησης που μας 
έχει οδηγήσει στη φτωχοποίήση και στην εξαθλίωση.
Η επίθεση των κυβερνώντων απέναντι στους ένστολους και ειδικά στους αφυ- 

πηρετήσαντες συναδέλφους μας με τις απανωτές περικοπές δεν έχει προηγού
μενο, καθώς δείχνει ρατσιστική διάθεση και συμπεριφορά προς όλους εκείνους 
που φέρουν περήφανα το τιμημένο εθνόσημο, έχοντας ορκιστεί να φυλάττουν 
Θερμοπύλες

Κοινό μας αίτημα είναι να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική που θα αποκατα- 
στήσει όλες τις αδικίες εις βάρος των ένστολων. Η μαζική συμμετοχή στις συ
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας και ο αδιάκοπος αγώνας μαζί με την κοινωνία που 
πλήττεται το ίδιο όπως κι εμείς από τα ανάλγητα οικονομικά μέτρα, μπορούν 
να σταθούν εμπόδιο στην καταστροφική πορεία του τόπου μας. Ως εδώ με τις 
περικοπές δεν αντέχουμε άλλο! Η ισχύς εν τη ενώσει!

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νι
κόλαο ΔΕΝΔΙΑ 
Κύριε Υπουργέ,
Κατά τη συνάντησή μας την 6/2/2013, η οποία έγινε με αφορμή τον νέο τρόπο 
υπολογισμού του εφάπαξ που επιφέρει νέα μείωση κατά 40% περίπου, μας εί
χατε διαβεβαιώσει ότι εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθεί τροπολογία 
στη Βουλή με την οποία θα ορίζεται εφεξής ως εποπτεύων Υπουργείο του ΤΕ
ΑΠΑΣΑ το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αντί του

Υπουργείου Εργασίας ότι δηλαδή ισχύει για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το 
Λιμενικό Σώμα. Παράλληλα, ότι θα επανακαθορισθεί από την αρχή τόσο ο 
τρόπος λειτουργίας του Ταμείου όσο και οι διάφορες παροχές του (επικουρι
κές συντάξεις -  εφάπαξ βοηθήματα).
Εντούτοις καίτοι παρήλθε ήδη ένας μήνας όχι μόνο ουδεμία πρόοδος έχει 
υπάρξει, αλλά αντιθέτως πληροφορηθήκαμε ότι ο συναρμόδιος Υπουργός 
Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
υπεραμύνθηκε της νέας ρύθμισης που έγινε μονομερώς εκ μέρους του για 
τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ μη παραλείποντας να επικαλεστεί τα 
μέτρα αυτορρύθμισης που έχει λάβει το ίδιο το ΤΕΑΠΑΣΑ τα οποία μέχρι 
πρότινος «αγνοούσε», ενώ οι Ομοσπονδίες μας τα επικαλούνται διαρκώς για 
να προστατευθεί τόσο το Ταμείο όσο και οι δικαιούχοι.
Το σημαντικότερο όμως εξ όλων είναι ότι ουδεμία νύξη έγινε εκ μέρους του 
για την επίμαχη τροπολογία και το αίτημά μας ενώ εσείς δεσμευτήκατε ότι 
έχετε έρθει σε συνεννόηση μαζί του προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα 
και αποτελεσματικά το ανακύψαν πρόβλημα Δεν νοείται μέσα σε όλα τα 
άλλα να τροφοδοτείται και να διογκώνεται το κύμα ανησυχίας και φυγής 
από το Αστυνομικό Σώμα, συναδέλφων μας που αγωνιούν πραγματικά για 
την επιβίωσή τους
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις περαιτέρω 
ενέργειές σας και την έκβαση του δίκαιου αιτήματος μας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουάριου 2013 στην Αθήνα το 16ο Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης με συμμετοχή 34 εκλεγμένων συνέδρων από τους πρωτοβάθμιους 
συλλόγους - μέλη της Αττικής Βόρειας Ελλάδας Περιφέρειας Πελοποννή- 
σου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Το Συνέδριο ομόφωνα επικύ
ρωσε την εγγραφή στη δύναμη της Ομοσπονδίας του Συλλόγου Πολιτικών 
Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Το Συνέδριο 
ασχολήθηκε με την κατάσταση του Πολιτικού Προσωπικού της ΕΛΑΣ., 
του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π., της τρέχουσες εξελίξεις στο δημοσιοϋπαλληλικό 
χώρο καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν με βάση τις κυβερνητικές 
αποφάσεις που έχουν παρθεί για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και 
την αξιοποίηση του προσωπικού του.
Το Συνέδριο χαιρέτισαν εκπρόσωποι κομμάτων (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ.), ο 
πρόεδρος και ο γεν. Γραμματέας της ΠΟΑΣΥ και εκ μέρους του Αρχηγού της 
ΕΛΑΣ. ο προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής 
Το Συνέδριο υπερψήφισε τον Οργανωτικό και Οικονομικό Απολογισμό της 
Π.Ο.Π.Π. - ΥΔΤ και εξέλεξε δια ψηφοφορίας το νέο της Διοικητικό Συμ
βούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκπροσώπους στο Τδρυμα Εξοχές 
ΕΛΑΣ, στο ΤΕΑΠΑΣΑ και στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.
Στις 15 Φεβρουαρίου2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας που εκλέχθηκε από το 16ο συνέδριο ως εξής 
Πρόεδρος: Ευάγγελος Μαλακάτας Δ/νση Πληροφορικής τηλ: 6977-081455, 
210/6981548
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χρήστου Δ/νση Διαχ/σης Υλικού 6942494565, 
6947771689
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Κολοβός ΓΑΛΑ Τμ. Πολ. Προσωπικού 
6972425660
Οργανωτ. Γραμματέας: Αικατερίνη Σαββίδου Δ/νση Πολ. Προσωπικού 
6976884322
Ταμίας: Διονύσιος Μιαούλης ΑΔ. Αχαίας 2610/695000,6972927618 
Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Ελισάβετ Καγκάλου ΓΑΔΑ 
Τμ. Π. Πρ. 6932237040 
Μέλη:
Βασίλειος Γίαννόπουλος ΑΔ. Αρκαδίας 6977987043,2710-223715 
Νικόλαος Δελδήμος Α.Δ. Αχαίας 6936104143,2610 695265 
Αγγελος Παπανικολόπουλος Τμ Ασφ. Αίγιου 26910-68745,6932-432944 
Ιωάννης Γουναλάκης ΤΕΑΠΑΣΑ 6973-838829 
Εκλέχθηκαν επίσης:
1. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Αθηνά Κομποθανάση, Παναγιώτης Πα- 
παπετρόπουλος και Νικόλαος Μητρόπουλος
2. Στο Τδρυμα Παιδικές Εξοχές Λογαριασμός Αρωγής ο ι : Χριστίνα Μπρά- 
μου τακτική εκπρόσωπος και Βασιλική Γεωργίου αναπληρώτρια.
3. Στο ΤΕΑΠΑΣΑ οι: Ιωάννης Γουναλάκης τακτικός εκπρόσωπος και Ευάγ
γελος Μαλακάτας αναπληρωτής
4. Στο συν^ριο της ΑΔΕΔΥ ο Νικόλαος Χρήστου.
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t Αντιστράτηγος ε.α. Ευάγγελος Σακελλαρίου.
Γεννήθηκε το έτος 1929 στο Λουτράκι Κορινθίας. 
Κατετάγη το 1951 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής, των Α.Δ. Τρικάλων, 
Ευρυτανίας, Λευκάδος, Ηλείας, Αχαίας καθώς και 
στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 
16-3-2013 από παθολογικά αίτια.

t Ταξίαρχος ε.α Κωνσταντίνος Τσικριπής.
Γεννήθηκε το έτος 1937 στο Γαρδίκι Ομιλαίων 
- Φθιώτιδος. Κατετάγη το 1960 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
2-1-2013 συνεπεία καρδιακού επεισοδίου.

t Αστυνόμος Α' ε.α Αντώνιος Αντωναράκος.
Γεννήθηκε το έτος 1932 στο Γύθειο Λακωνίας. 
Κατετάγη το 1955 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και του Αρχηγείου

Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 5-1-2013 
από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Καρατοσίδης. Γεννήθηκε το έτος 
1964 στα Φάρσαλα. Κατετάγη το 1990 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Α.Δ. Λάρισας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών 
τέκνων. Απεβίωσε την 6-12-2012 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος ε.α Κωνσταντίνος 
Σπυρόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1947 στην 
Αθήνα. Κατετάγη το 1972 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 4-2-2013 από 
παθολογικά αίτια.

t  Αρχκρύλακας Γεώργιος Ρογαλίδης. Γεννήθηκε το έτος 1969 
στην Κάλυμνο. Κατετάγη το 1990 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 21-12-2012 από 
παθολογικά αίτια.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,15123 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

• Εστειλα το ποσό των........ευρώ, με την υπ1 αριθμ..............................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό των........ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των........ ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..................................................................................................................................... ΖΖΖΖΖ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:............................................ΤΗΛ:............................................ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ .Ζ Ζ Ζ Ζ Ι " ΙΓ

Επισήμανσή: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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O Apopos 
ins emiuxios 
περνάει 
από εδώ! -

Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συγχαρητήρια στους Αστυφύλακες μαθητές μας :

Καραμπέίσο Σταύρο - Πανελλήνιες Εξετόσειε 2012 
Τσαμπαρλή ΓΠιχάπη - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
Βέλκο Νικόλαο - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
Τσανεκλίδη Κωνσταντίνο - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
Ηλιόδη Ευθύμιο - ΠονεΓίΓΐήνιεε Εξετάσει 2012 
Ραφαήλ Γεώργιο - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012

Δόση ΔονάΐΟ - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 
Χαλότση Δημήτρη Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 
Καρρά Ευθύμιο - noverlflnvies Εξετάσει 2010 
Δημητρούλη Παρασκευή - Πανελλήνιες Εξετάσει2010

για την επιτυχία xous στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την εισαγωγή tous 
στην Σχολή Αξιωματικών tns Ελληνικής Αστυνομίας και με καλή σειρά!! 
Tous ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!!

ιυπιομενα τμημ 
αστυψύλακ65

\
/

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

e-mail: edu.offices@gmail.com

Ειδικά τμήματα για 
Αστυνομικούς
Στο Κέντρο ίήέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης έχουμε δημιουργήσει ειδικά 
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση 
το ωράριο εργασίας σου. (ΤΙπορείς να παρακολουθήσεις 
τα μαθήματά σου στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι 
απογευματινές ώρες, ή στα βραδινά τμήματα, εάν 
εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα σε καθημερινή 
βάση για όλη την περίοδο της προετοιμασίας σου.

Στο Κέντρο ΠΓΙέσης κοι Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπορούμε υπεύθυνα 
να σε βοηθήσουμε να ηετύχεις τους επαγγελματικούς 
στόχους σου.

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα 
είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής και 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λόγω των περιορισμένων 
θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση για τη 
νέα περίοδο 2013 -  2014
θ α  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων.

Η διεύθυνση σπουδών

α , ο ι α τ ε ί / ε  ι ν
I  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Λ Η Ι

ΕΝΑΡΞΗ ΓΤΙΑΘΗίΤΙΑΤΩΝ 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΓΠΒΡΙΟΥ

Οπτικά Φακοί ετη

•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσω πικό.

•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr

mailto:edu.offices@gmail.com
http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr
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το πρωτόκολλο
της Ανεξαρτησίας

Ενα και πλέον χρόνο μετά τη ναυμαχία στο Ναβαρίνου κι ενώ η Οθωμανική Αυ- 
:ρατορία είχε εμπλακεί σε ένα νέο πόλεμο με τη Ρωσία, οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις συ- 
τζαν να διαβουλεύονται σχετικά με τους όρους επίλυσης του ελληνικού ζητήματος. 

Οι περιοχές που θα περιλαμβάνονταν στο μελλοντικό ελληνικό κράτος και το καθεστώς 
(αυτονομία η ανεξαρτησία) υπήρξαν τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν, 
τέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών υπήρξε μια σειρά από πρωτόκολλα που υπογρά- 
καν στο Λονδίνο από τα τέλη του 1828 έως τις αρχές του 1830, οπότε και η Οθωμα

νική Αυτοκρατορία υποχρεώθηκε κάτω από το βάρος της ήττας της στον πόλεμο με τη 
Ρωσία να αποδεχτεί τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικά με τη δημιουργία 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Από το Σεπτέμβριο του 1828 οι πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας δι- 
ασκέπτονταν στον Πόρο με στόχο να καταλήξουν σε μια πρόταση προς τις κυβερνήσεις 
τους σχετικά με τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους. Στην κοινή τους πρόταση λή- 
φθηκαν υπόψη, σ ένα βαθμό, οι διεκδικήσεις της ελληνικής πλευράς, έτσι όπως αυτές 
εκφράστηκαν με τα υπομνήματα που τους απέστειλε ο Καποδίστριας στις 11/23 Σεπτεμ
βρίου και 30 Οκτωβρίου/11 Νοεμβρίου. Εισηγήθηκαν λοιπόν να περιληφθούν στην ελ
ληνική επικράτεια οι περιοχές της Στερεός Ελλάδας που βρίσκονταν νοτίως της γραμ
μής που συνέδεε τον Αμβρακικό κόλπο στα δυτικά και τον Παγασητικό στα ανατολικά. 
Παρά τη γνωμάτευση αυτή κι ενώ η διάσκεψη στον Πόρο δεν είχε ολοκληρωθεί υπο
γράφτηκε στο Λονδίνο πρωτόκολλο μεταξύ του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών και 
των πρεσβευτών των άλλων δύο χωρών. Το πρωτόκολλο αυτό (4/16 Νοεμβρίου 1828)
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άφηνε εκτός ελληνικής επικράτειας τη Στερεά Ελλάδα. 
Στα σύνορα του υπό διαμόρφωση ελληνικού κρατικού 
μορφώματος θα περιλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννη
σος και οι Κυκλάδες. Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότε
ρα οι προτάσεις της διάσκεψης των τριών πρεσβευτών 
στον Πόρο έγιναν αποδεκτές. Η συνοριακή γραμμή Αμ- 
βρακικού-Παγασητικού υιοθετήθηκε από τις Δυνάμεις 
στο Πρωτόκολλο της 10/22 Μαρτίου 1829 που υπογρά
φτηκε στο Λονδίνο· στα σύνορα αυτά δεν περιλήφθηκε 
και η Κρήτη. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς η Οθω
μανική Αυτοκρατορία υποχρεώθηκε να αποδεχτεί το 
πρωτόκολλο αυτό, στο περιθώ
ριο της συνθηκολόγησής της με 
τη Ρωσία (Συνθήκη Αδριανού- 
πολης).

Στις αρχές του επόμενου έτους 
και συγκεκριμένα στις 22 Ια- 
νουαρίου/3 Φεβρουάριου 1830 
οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις προ
χώρησαν στην υπογραφή ενός 
νέου πρωτοκόλλου, στο Λονδίνο 
και πάλι, το οποίο έμεινε γνω
στό ως το Πρωτόκολλο της Ανε
ξαρτησίας. Επρόκειχο για την 
πρώτη επίσημη διεθνή πράξη 
που αναγνώριζε την Ελλάδα ως 
κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτη
το και όχι φόρου υποτελές στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 
σημαντική αυτή απόφαση συνο

δευόταν από τον προσδιορισμό μιας νέας συνοριακής 
γραμμής. Στα εδάφη του νέου κράτους περιλαμβάνο
νταν οι περιοχές που βρίσκονταν μεταξύ των ποταμών 
Αχελώου στα δυτικά και Σπερχειού στα ανατολικά. Με 
τον τρόπο αυτό αποφευγόταν η γειτνίαση των δυτικών 
επαρχιών της Αιτωλοακαρνανίας με τη Λευκάδα, που, 
όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα, βρισκόταν υπό αγ
γλική κυριαρχία. Από την άλλη δίνονταν στο ελληνικό 
κράτος, πέραν των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου, 
οι Σποράδες και η Εύβοια. Τέλος, στο Πρωτόκολλο της 

Ανεξαρτησίας η Αγγλία, η Γαλ
λία και η Ρωσία συμφωνούσαν 
στην αναγόρευση του Λεοπόλ- 
δου του Σαξ Κόμπουργκ ως ηγε
μόνα του ελληνικού κράτους. Κι 
αυτές οι αποφάσεις ωστόσο έμελ
λε να μην είναι οριστικές τόσο 
όσον αφορά τα σύνορα όσο και 
ως προς το πρόσωπο και τον τίτ
λο του ηγεμόνα. Η τελική ρύθ
μιση του ελληνικού ζητήματος 
θα επέλθει ενάμισυ περίπου χρό
νο αργότερα, στα τέλη Αυγού- 
στου του 1832.

Τελική ρύθμιση του ελληνικού 
ζητήματος

Μετά την αναγνώριση της Ελ
λάδας ως κράτους ανεξάρτητου 
και κυρίαρχου, όπως ορίστηκε

“  Η Ελλάς θέλει 
αποτελέσει Κράτος 
ανεξάρτητον, και 

θέλει απολαύει όλων 
των δικαιωμάτων 

πολιτικών, 
διοικητικών και 
εμπορικών, των 

εκφραζάντων 
χην πλήρη ^ 

ανεξαρτησίαν
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με το λεγόμενο Πρωτόκολλο 
της Ανεξαρτησίας (22 Ιανου- 
αρίου/3 Φεβρουάριου 1830), 
δυο βασικά ζητήματα παρε'με- 
ναν σε εκκρεμότητα: ο καθο
ρισμός των συνόρων και το 
πρόσωπο του ηγεμόνα. Σε ό,τι 
αφορά το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ανέκυψε ξανά μετά 
την παραίτηση του Λεοπόλδου του Σαξ Κόμπουρκ από 
τον ελληνικό θρόνο στις 9/21 Μαΐου 1830, οι τρεις Δυ
νάμεις κατέληξαν στον Όθωνα, δευτερότοκο γιο του 
Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας. Η επίσημη αναγόρευση 
του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας, ενός κράτους ανε
ξάρτητου που τέθηκε σε καθεστώς εγγύησης από τις 
τρεις Δυνάμεις, οριστικοποιήθηκε με τη Συνθήκη του 
Λονδίνου της 25ης Απριλίου/7ης Μαΐου 1832. Ταυτό
χρονα, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία θα εγγυόνταν 
δάνειο εξήντα εκατομμυρίων φράγκων. Η επιλογή του 
Όθωνα επικυρώθηκε τυπικά από την ελληνική πλευ
ρά τον Ιούλιο του 1832. Ανοιχτό έμενε το θέμα του 
συντάγματος στο οποίο αντιτίθεντο ιδίως η Ρωσία, η 
Γαλλία αλλά και ο Λουδοβίκος Α’. Σύνταγμα τελικά δε 
δόθηκε και το θέμα αυτό έμελλε να αποτελέσει βασικό 
σημείο τριβής ανάμεσα στο Παλάτι και τις πολιτικές 
δυνάμεις, ιδίως την πρώτη δεκαετία του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους (1833-1843).

Σε ό,τι αφορά τα σύνορα, ο τελικός διακανονισμός 
επιτεύχθηκε ύστερα από αρκετές παλινωδίες, με το 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου τον Αύγουστο του 1832. 
Στις 9/21 Ιουλίου 1832 οι τρεις εγγυήτριες Δυνάμεις 
και η Οθωμανική Αυτοκρατορίας είχαν υπογράψει 
τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως (Καλεντέρ Κι- 
οσκ). Με τη συνθήκη αυτή οριζόταν ότι τα βορειοδυ
τικά σύνορα του ελληνικού κράτους θα βρίσκονταν 
στον Αμβρακικό κόλπο. Σε ό,τι αφορά τα βορειοανατο
λικά σύνορα, δηλαδή την περιοχή που βρίσκεται βό
ρεια του ποταμού Σπερχειού και στην οποία βρίσκεται

η πόλη της Λαμίας, δεν πάρθηκε καμιά απόφαση και το 
θέμα παραπέμφηκε σε νέα διάσκεψη στο Λονδίνο. Απο
τέλεσμα της Διάσκεψης αυτής υπήρξε το Πρωτόκολ
λο της 18ης/30ης Αυγούστου 1832. Με αυτό επιδικαζό
ταν στο ελληνικό κράτος η περιοχή της Λαμίας και έτσι 
τα ελληνο-οθωμανικά σύνορα ορίζονταν μεταξύ των 
κόλπων του Αμβρακικού και του Παγασητικού. Ταυ
τόχρονα, επιδικάστηκε το ποσό των σαράντα εκατομ
μυρίων γροσίων ως αποζημίωση προς την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα Σαμιωτών 
και Κρητικών να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος. Η 
επακριβής χάραξη των συνόρων ολοκληρώθηκε το Νο
έμβριο και έγινε αποδεκτή από την Οθωμανική Αυτο
κρατορία στα μέσα Δεκεμβρίου 1832. Έ να περίπου μή
να αργότερα, στα τέλη Ιανουάριου 1833 ο Όθωνας και 
η συνοδεία του έφταναν στο λιμάνι του Ναυπλίου, της 
πρωτεύουσας του πρώτου ελληνικού κράτους.

Πρωτόκολλον της εν ιω Υπουργείω των Εξωτερι
κών (εν Λονδίνω) γενομένης ουνδιασκε'ψεως της 3 
Φεβρουάριου 1830.

Παρόντων των Πληρεξουσίων της Γαλλίας, της Μεγά
λης Βρεττανίας και της Ρωσίας.

Αρξαμένης της διασκέψεως, ο Πληρεξούσιος της Βρετ- 
τανικής Αυτού Μεγαλειότητος και ο της Χριστιανικωτά- 
της Αυτού Μεγαλειότητος εκφράζουσιν εις τον Πληρε
ξούσιον της Αυτοκρατορικής Αυτού Μεγαλειότητος την 
επιθυμίαν να μάθωσιν, οποίαν έννοιαν αποδίδει εις το 10 
άρθρον της εν Αδριανουπόλει προοφάτως υπογραφείσης 
συνθήκης μεταξύ της Ρωσίας και του Οθωμανικού Κρά
τους, άρθρον, το οποίον αναφέρεται εις τας υποθέσεις της 
Ελλάδος.

Ο Πληρεξούσιος της Αυτοκρατορικής Αυτού Μεγαλει
ότητος αποφαίνεται ότι το άρθρο 10 της περί ης ο λόγος 
Συνθήκης δεν ακυροί τα δικαιώματα των Συμμάχων του 
Αυτοκράτορος, δεν παρεμποδίζει τα βουλεύματα των εις 
διάσκεψιν συνελθόντων εν Λονδίνω Υπουργών, ουδ’ απο-
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τελεί εμπόδιον εις τας συμφωνίας, όσας αι τρεις Αυλαί 
ήθελαν κρίνει ομοφώνως ότι είναι αι ωφελιμότεραι και αι 
προς τα περιστάσεις πλέον κατάλληλοι.

Μετά την απόφασιν ταυτην, ο Πληρεξούσιος της Βρεττα- 
νικης Αυτού Μεγαλειότητος κοινοποιεί εις την διάσκεψιν 
έγγραφον συλλογικόν, συνατττόμενον ενταύθα υπό στοιχεί- 
ον Α, δια του οποίου οι εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεις 
της Μεγάλης Βρεττανίας και της Γαλλίας διαβιβάζουν 
απόφασιν της Οθωμανικής Πύλης της 9 Σεπτεμβρίου, 
επισυναπτομένην ενταύθα υπό στοιχείον Β, και αναγγέλ- 
λουσαν «ότι η Πύλη, συγκατανεύσασα ήδη εις την συνθή
κην του Λονδίνου, υπόσχεται και πρεσέτι υποχρεούται την 
σήμερον ενώπιον των αντιπροσώπων των υπογραψασών 
την ειρημένην Συνθήκην Δυνάμεων να αποδεχθή ολοκλη- 
ρωτικώς όλα τα αναφορικώς προς την εκτέλεσίν της απο- 
φασισθησόμενα υπό της εν Λονδίνω διασκέψεως».

Εκ της αναγνώσεως του εγγράφου τούτου συνάγεται 
ομοφώνως ότι η Συμμαχία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν 
να αποκαταστήσει προ παντός άλλου άμασον κατά γήν 
και θάλασσαν Ανακωχήν μεταξύ των Τούρκων και των 
Ελλήνων.

Αποφασίζεται, κατά συνέπειαν, ότι οι εν Κωνσταντινου- 
πόλει των τριών Αυλών Πληρεξούσιοι, οι εν τη Ελλαδι 
εδρεύοντες αντιπρόσωποί των και οι εις το Αρχιπέλαγος 
Ναύαρχοί των θέλουν λάβει άνευ αναβολής την διαταγήν 
ν ’ απαιτήσωσι και επιτύχωσιν από τα διαμαχόμενα μέρη 
ταχείαν και ολοσχερή παύσιν των εχθροπραξιών.

Ως εκ τούτου αι υπό στοιχεία Γ, Δ, Ε, προσηρτημέναι 
ενταύθα οδηγίαι δι ’ ομοφώνου γνώμης απεφασίοθησαν 
ως προς τους ειρημένους Πληρεξουσίους ως και προς 
τους τρεις Ναυάρχους, δεδομένου ότι και κατόπιν της 
μεταξύ Ρωσίας και Πύλης αποκαταστάσεως της ειρήνης 
είναι επιτετραμμένον να συμπράξη αύθις (και ο Ρώσος 
Ναύαρχος) μετά των συναδέλφων του της Αγγλίας και της 
Γαλλίας.

Συμφωνηθεισών των πρώτων αυτών αποφάσεων, τα 
μέλη της Διασκέψεως ευρίσκουν ότι αι δηλώσεις της Πύ
λης οδηγούν αυτός εις την ανάγκην να συσκεφθώσι περί 
των μέτρων, όσα ήθελαν προκρίνει ως μάλλον παραδε- 
κτέα κατά την παρούσα κατάστασιν των πραγμάτων, και 
επειδή επιθυμία των είναι να επιφέρουν εις τας προτέρας 
συμφωνίας της Συμμαχίας βελτιώσεις, τας μάλλον προ
σφυείς προς κραταίωσιν του απασχολούντος αυτούς έρ
γου της ειρήνης με νέας εγγυή
σεις μονιμότητος, απεφάσισαν τα 
εξής άρθρα ομοφώνως:
1. Η Ελλάς θέλει αποτελέσει 
Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει 
απολαύει όλων των δικαιωμά
των πολιτικών, διοικητικών και 
εμπορικών, των εκφραζόντων 
την πλήρη ανεξαρτησίαν.
2. Κατ’ ακολουθίαν των εις το νέ- 
ον Κράτος παρεχόμενων τούτων 
πλεονεκτημάτων, και προς ικα- 
νοποίησιν της εκφρασθείσας επι
θυμίας υπό της Πύλης περί πε

ριορισμού των υπό του Πρωτοκόλλου της 22 Μαρτίου 
τεθέντων ορίων, η καθοριστική γραμμή των συνόρων της 
Ελλάδος, αρχόμενη από τας εκβολής του Ασπροποτάμου, 
θέλει ανατρέξει τον ποταμόν αυτόν μέχρι κατέναντι της 
λίμνης του Αγγελοκάστρου, και διασχίσασα τόσον αυτήν 
την λίμνην, όσον και τας του Βραχωρίου, και της Σαυ- 
ροβίτσας, θέλει καταλήξει εις το όρος Αρτοτίνα, εξ ου θέ
λει ακολουθήσει την κορυφήν του όρους Οξάς, την κοιλά
δα της Κοτούρης, και την κορυφήν του όρους Οίτης μέχρι 
του κόλπου του Ζητουνίου, εις τον οποίον θέλει καταλήξει 
κατά τας εκβολής του Σπερχειού.

Ολαι αι χώραι και εδάφη, κείμενα προς μεσημβρίαν 
αυτής της γραμμής, την οποίαν η διάσκεψις εχάραξεν επί 
του ενταύθα υπό στοιχείον Ζ  συναπτομένου γεωγραφικού 
πίνακος, θέλουν ανήκει εις την Ελλάδα, ολαι δε αι χώ
ροι και εδάφη, προς βορράν κείμενα της αυτής γραμμής, 
θέλουν εξακολουθεί ν ’ αποτελούν μέρος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα 
η Νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονήνηαοι, η νήσος 
Σκόρος, και αι νήσαι γνωστοί από της αρχαιότητος υπό 
το όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου 
Αμοργού, κείμενοι μεταξύ των 36 και 30 μοιρών πλάτους 
βορείου και των 26 μοιρών μήκους ανατολικώς του με
σημβρινού του Γκρήνουϊτς.
3. Η  Ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και 
κληρονομική κατά τάξιν πρωτοτόκιας, θέλει εμπιστευθή 
εις ηγεμόνα, όστις δεν είναι δυνατόν να εκλεχθεί μεταξύ 
των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας επικράτειας 
τίτλον Ηγεμών Κυρίαρχος (Prince souverain) της Ελλά
δος.

Η  εκλογή αυτού του Ηγεμόνος θέλει είναι το αντικείμε- 
νον διακοινώσεων και συμφωνιών μεταγενεστέρων.
4. Ευθύς ως ήθελον γνωστοποιηθεί εις τα δύο ενδιαφερό
μενο μέρη τα άρθρα του παρόντος Πρωτοκόλλου, η μετα
ξύ του Οθωμανικού Κράτους και της Ελλάδος ειρήνη θα 
θεωρηθεί ως αποκατασταθείσα εξ’ αυτού τούτου του γεγο
νότος, και αμφότερα τα κράτη οφείλουν να συμπεριφέρο- 
νται προς τους υπηκόους των αμοιβαίως ως προς τα δι
καιώματα του εμπορίου και της ναυτιλίας, καθ’ον τρόπον 
συμπεριφέρονται και προς του υπηκόους των άλλων επι
κρατειών των εν ειρήνη μετά του Οθωμανικού Κράτους 
και της Ελλάδος.
5. Πράξεις πλήρους και ολοσχερούς αμνηστείας θέλουν 

αμέσως εκδοθή παρά της Οθω
μανικής Πύλης και παρά της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Η περί αμνηστείας πράξις της 
Πύλης θα διακηρύξει ότι ου- 
δείς Έλλην καθ’ όλην την έκτα- 
σιν της Επικράτειας της εν ουδε- 
μιά περιπτώσει θα στερηθεί των 
ιδιοκτησιών του, ουδέ θα ενο
χληθεί οπωσδήποτε δια τον λό
γον, ότι τυχόν μετέσχεν εις την 
Ελληνικήν επανάστασιν. Η  πε
ρ ί  αμνηστείας πράξις της Ελλη
νικής Κυβερνήσεως θα διακη-

“  Η επακριβής 
χάραξη των συνόρων 

ολοκληρώθηκε 
χο Νοέμβριο και 

έγινε αποδεκτή από 
την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στα μέσα 
Δεκεμβρίου 1832 99
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ρύξει την αυτήν αρχήν 
υπέρ όλων των θέσεων 
της σαφώς θέλει δηλω- 
θη και δημοσιευθή ότι 
οι Μουσουλμάνοι, οί- 
τινες εκουσίως ήθελον 
εξακολουθήσει να κα
τοικούν εις τα ηπειρώ

τικη εδάφη και τας νήσους τα περιληφθείσας εις το Ελ
ληνικόν Κράτος, θα διατηρήσουν τας ιδιοκτησίες των και 
θα χαίρουν αμεταβλήτως μετά των οικογενειών των πλή
ρους ασφαλείας.

Η  Οθωμανική Πύλη θέλει παράσχει εις όσουν εκ των 
υπηκόων της Ελλήνων ήθελον επιθυμήσει να εγκαταλεί- 
ψουν το Τουρκικό έδαφος προθεσμίαν ενός έτους προς 
πώληοιν των ιδιοκτησιών των και ελευθέραν έξοδον εκ 
της χώρας ταύτης.

Η Ελληνική Κυβέρνησις θα παράσχει το αυτό δικαί
ωμα μετά της αυτής προθεσμίας εις του κατοίκους της 
Ελλάδος, οίτινες ήθελον επιθυμήσει να μετοικήσουν εις 
Τουρκικόν έδαφος.

Ολαι αι κατά ξηράν και θάλασσαν Ελληνικαί δυνάμεις 
θέλουν κενώσει τας χώρας, φρούρια και νήσουν, τα οποία 
κατέχουν πέραν της γραμμής της τεθείσης εις τα όρια της 
Ελλάδος εν παράγραφο 2, και θέλουν αποσυρθή όπισθεν 
της γραμμής ταύτης εντός της πλέον συντόμου προθεσμί
ας. Ολαι αι κατά ξηριάς και θάλασσαν Τουρκικαί δυνά
μεις, αι κατέχουσαι εδάφη, φρούρια και νήσους, περιλαμ
βανόμενα εις τα άνω διαγραφέντα όρια, θέλουν κενώσει 
αυτάς τας νήσους, φρούρια και εδάφη, και θέλουν απο
συρθή όπισθεν των ειρημένων ορίων, ωσαύτως εντός της 
πλέον συντόμου προθεσμίας.

Εκάιστη των τριών Αυλών επιφυλάσσει δι ’ αυτήν το δι
καίωμα, όπερ παρέχει εις αυτήν το έκτον άρθρον της συν- 
θήκης της 6 Ιουλίου, να εγγυάται περί του όλου των συμ
βιβασμών ή περί άρθρων των προηγουμένων συμφωνιών. 
Αι περί εγγυήσεως τοιαύται πράξεις θέλουν συνταχθή κε- 
χωρισμένως. Η  πραγματοποίησις και τα επακόλουθα των 
διαφόρων αυτών πράξεων θέ
λουν καταστή κατά συνέπειαν 
του ως άνω άρθρου αντικείμενον 
συνθηκών μεταγενέστερων μετα
ξύ των Υψηλών Δυνάμεων.

Ουδέν στράτευμα ανήκον εις οι- 
ανδήποτε των συμβληθεισών τρι
ών Δυνάμεων είναι επιτετραμμέ- 
νον να ειοέλθη εις το έδαφος του 
νέου Ελληνικού Κράτους, άνευ 
της συγκατεθέσεως των δύο ετέ
ρων Αυλών των υπογραψασών 
την συνθήκην.
θ. Προς αποφυγήν των διαφωνι

44 Συμφωνείται
όχι η εργασία αύχη 

θέλει εμπισχευθή εις 
επιχρόπους Άγγλους, 
Γάλλους και Ρώσους, 
και οχι αι χρείς Αυλαί 

θέλουν διορίσει ανά ένα
/  9 9εκασχη

ών, αι οποίαι θέλουν αναμφιβόλους γενηθή κατά τας πα
ρούσας περιστάσεις από την επαφήν μεταξύ των επιτρό
πων οροθετών Οθωμανών και των Επιτρόπων οροθετών 
Ελλήνων, όταν προβληθή απόφασις επιτόπιου διαχαρά- 
ξεως των ορίων της Ελλάδος, συμφωνείται ότι η εργασία 
αύτη θέλει εμπιστευθή εις επιτρόπους Άγγλους, Γάλλους 
και Ρώσους, και ότι αι τρεις Αυλαί θέλουν διορίσει ανά 
ένα εκάστη. Ούτοι οι επίτροποι, εφωδιασμένοι με την υπό 
στοιχείον Η  συναπτομένην ενταύθα οδηγίαν, θέλουν απο
φασίσει την χάραξιν των ειρημένων ορίων ακολουθούντες 
με όλην την δυνατήν ακρίβειαν την ενδεικνυομένην εν πα
ράγραφο 2 γραμμήν, την οποίαν θέλουν επισημάνει με 
πασσάλους. Θέλουν επίσης σχεδιάσει δύο πίνακας ταύτης 
υπογεγραμμένους παρ’ αυτών, εκ τούτων δεν ο μεν εις θα 
δοθή εις την Οθωμανικήν Κυβέρνησιν, ο δε έτερος εις την 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Οι επίτροποι οροθέται οφείλουν 
ν ’ αποπερατώσουν τας εργασίας των εις διάστημα εξ μη
νών. Εάν σημειωθεί διαφορά γνωμών μεταξύ των τριών 
επιτρόπων, η πλειοψηφία θέλει αποφασίσει.
10. Αι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου θέλουν αμέ
σως γνωστοποιηθή εις την Οθωμανικήν Κυβέρνησιν δια 
των Πληρεξουσίων των τριών Αυλών, οίτινες πρέπει να 
είναι εφωδιασμένοι επί τούτο με την κοινήν οδηγίαν, την 
ενταύθα υπό στοιχείον Θ συναπτομένην. Οι εν τη Ελλά
δι εδρεύοντες Αντιπρέσβεις των τριών Αυλών θα λάβουν 
ωσαύτως δια την αυτήν υπόθεσιν την υπό στοιχείον I  συ
ναπτομένην ενταύθα οδηγίαν.

Αι τρεις Αυλαί επιφυλάσσονται, όπως τας παρούσας 
συμφωνίας περιλάβουν εις συνθήκην επίσημον, υπογρα- 
φησομένην εν Αονδίνω, θεωρηθησομένην ως εκτελεστήν 
της κατά την 6 Ιουλίου 1827, και διακοινωθησομένην 
προς τας άλλας Αυλάς της Ευρώπης δια να μετάσχωσι 
ταύτης, εάν το κρίνωοε προσήκον.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
Αι τρεις Αυλαί φθάοασαι ούτως εις το τέρμα μακράς 

και χαλεπής διαπραγματεύσεως συγχαίρουσιν αυταί εαυ- 
τάς μ ετ’ ειλικρίνειας, διότι έφερον εις πέρας το έργον των 

εν πλήρει ομοφωνία, εν μέσω 
των πλέον περιεσκεμμένων και 
των πλέον αξίων προσοχής και 
ακροοφαλών περιστάσεων.

Η διατήρησις της ενότητας αυ
τών κατά τοιαύτας στιγμής πα
ρέχει το ασφαλέστερον εχέγγυον 
της διάρκειας της, και αι τρεις 
Αυλαί διατηρούν χρηστάς ελπί
δας ότι αύτη η τόσον σταθερά, 
όσο αγαθοποιός ένωσις δεν θέ
λει παύσει από του να συνεισφέ- 
ρη εις την εμπέδωσιν της Παγκο
σμίου ειρήνης. ]
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Του Κωνσταντίνου Ρόδου

Γεώργιος
Καραϊσκάκης

Γαζής Δ ελβ ινα κ ιώ τη ς, χ ιλ ία ρ χος , ά κ ο λο υθ ή σ α ς  

τ ο ν  σ τρ α τά ρ χη ν τής Ρ ούμελη ς εις π ά σ α ς αύτοϋ  
τάς έκστρατείας, ό  ιδιαίτερος γρ α μ μ α τεύς τού  

Α ίνιάν καί ό  Π ερ ρ α ιβ ός είναι οί πρώ τοι γράψ α- 
ντες  περί Κ αραϊσκάκη. Οί μ ετ’ α ύ τού ς δ έν  π ρ ο -  

σ έθ η κ α ν ή ύ μ νο υ ς , ο ύ δ έν  δμω ς τό  ού σ ια σ τικ όν  
διά τή ν  β ιο γρ α φ ία ν  τ ο υ .’Εκ τω ν εγ γ ρ ά φ ω ν  δέ, τα  
ό π ο ια  έλ α β εν  ή έσ τειλεν , ο λ ίγα  έδη μοσ ιεύθη σαν, 
ά φ ο ρ ώ ντ α  κυρίω ς εις τή ν  έκ στρατείαν Αττικής. 
Καί οί πρώ τοι αύτοΰ  β ιογρ ά φ οι σχετικώ ς ό λ ίγα  
έγραψ α ν, τό  ό π ο ιο ν  σ υμ βα ίνει καί δ ι’ δ λ ο υ ς  

το ύ ς  ά νδ ρ α ς  τού  Ιε ρ ο ύ  Ά γώ νος. Ο λ ίγ ο ι ά νδ ρ ες  
έν  το ύτο ις  τ ή ς ’Ε π α να σ τά σ εω ς ύπήρξαν, διά  

το ύ ς  ό π ο ιο υ ς  ν ά  μή γ ρ α φ ο ύ ν  καί δ ύο  καί τρία  

τό  ό λ ιγ ώ τ ερ ο ν  φ υλλά δ ια , λ ό γ ο ι ή βιογραφ ίαι, 
τά  ό π ο ια  δ υ σ τυ χώ ς δ έν  έκ π ρ ο σ ω π ο ύ ν  καμμίαν  
έρ ευναν. Σ υνή θω ς δ έν  είναι ή π ά τ α γ ο ς  λέξεω ν. 
Λ η σ μ ο νο ύ ν  ν ά  ά να φ έρ ο υ ν  αύτό  τό  έτ ο ς  τής  
γ ε ν ν ή σ ε ω ς  τώ ν ήρώ ω ν των, π ο λ ύ  ό λ ιγώ τερ ο ν  
τάς πράξεις των. Δ ιθ ύ ρ α μ β ο ι ά νευ  ούσ ίας. Π ολ-  
λάκις δέ καί μυθεύματα. Ό  Κ αραϊσκάκης άφ ού  
ζώ ν ύ π έφ ερ ε τά  π ά νδ ε ινα  ά π ό  τή ν  φ ιλα ρ χία ν  
καί κακίαν τού  Μ α υ ρ οκ ορ δά του , έπ έπ ρ ω το  καί 
τ εθ νεώ ς ν ά  π α ρ α σ τα θή  ώ ς δη μ ιούργη μ α  τώ ν  
πολιτικώ ν, ο ϊτινες τ ό ν  ά νεκ ά λυ ψ α ν δήθεν, ώ ς νά  
μή είχε π ρ ο τέρ α ν  ιστορίαν, τ ό ν  π ρ ο ή γ α γο ν , καί 
τού  έδω καν μ άλιστα  σ ύ μ β ο υ λ ά ς  ν ά  παύση  νά  
είναι π λ έο ν .... δ ιά βολος!

Ό  Κ αραϊσκάκης, δ ια κ εκ ριμ μ ένος άρματω λός, 
ύ π ή ρ ξεν  εις τώ ν κ α λλιτέρ ω ν καί πατριω τικω - 
τέρ ω ν ο π λ α ρ χ η γ ώ ν  ά π ’ αύτώ ν τώ ν πρώ τω ν  
ή μερώ ν τού  ά γ ώ νο ς . Ε ύρεθείς έγ γ ύ τα τ α  τού  
κ έντρ ο υ  τώ ν οθω μ α νικ ώ ν δυνάμ εω ν, δηλαδή  
τού  σ τρ α το π έδ ο υ  τού  Χ ουρ σίτ, εις τ ό ν  ό π ο ιο ν  
είχε ά να τεθή  ή κατάπνιξις τού  κ ινή μ ατος τού  
Α λ ή -π α σ σ ά  καί τ ή ςΈ λ λ η ν ικ ή ς’Ε π α να σ τά σ εω ς, 
έπ ρ ο μ ά χη σ εν  αύτή ς μετά ζή λου  καί καρτερίας,

καί είνε σ υ κ ο φ α ντ ία  τό  λ ε χ θ έ ν  περί αύτού , ότι τά  
πρώ τα του  κινήματα  δ έ ν  ά π έβ λ επ ο ν  ή εις τή ν  κα- 

τάκτη σιν  έ ν ό ς  άρματω λικίου μ όνον. Τά περ ί τώ ν  

άρματω λικίω ν ά νή κ ο υ ν  εις π α λ α ιο τ έρ α ν  έποχή ν. 
Καί έπ ρ επ ε ν ά  έπιδιώ ξη έν  άρματω λήκι, διά ν ά  έχη  
στρατιώ τας καί σημασίαν. Δ έ ν  ήτο δ υ να τ ό ν  ν ά  
γίνη  ά λ λ ω ς  τό τε · ό τ α ν  έξερ ρά γη  ό  άγώ ν, ά μ έσω ς  
έτάχθη  εις τή ν  π ρ ώ τη ν γραμμήν, καί ά π ’ άρχή ς  
ή ννό ε ι ό  όξύτα το ς π ο λ ύ  κα λά , δή έπ ρ όκ ειτο  περί 
τή ς ά π οκ α τα σ τά σ εω ς το ύ  Γ ένους, όχι δ έ  περί 
κατακτήσεω ς κα πετανάτω ν. Τό κ α π ετα νά τ ο ν  τού  
έχρ ειά ζετο  ώ ς μέσον, όχι ώ ς σ κ ο π ό ς. Ό  τελ ικ ός  
σ κ ο π ό ς  ήτο ή ά π ελ ευθ έρ ω σ ις  τοϋ’Έ θ νο υ ς . Ε ύθέω ς  
κα τέκτη σε μίαν ά π ό  τάς π ρ ώ τας θέσ εις, π α ρ ά  π ά 
ντω ν  ά να γ νω ρ ιζό μ ενο ς , τ ό  ό π ο ιο ν  χρ εώ σ τε! κυρί
ω ς εις τή ν  φ ρ ό νη σ ίν  το υ  καί τή ν  π ολεμ ικ ή ν  δ εξι
ότητα . "Ολοι οί κ α π ετα να ϊο ι τή ς Σ τερεάς έβ λ επ α ν  
ά π ’ άρχής έν  αύτώ  τ ό ν  μ εγ ά λ ο ν  άρ χη γόν. Α λ λ ά  
είχε ν ά  παλα ίσ η  όχι μ ό ν ο ν  κατά τώ ν Τούρκων, 
ά λ λ ά  καί κατά ρ α διου ρ γία ς τώ ν πολιτικώ ν, ο ϊτινες  
καί ώ ς π ρ ο δ ό τ η ν  άκόμη π α ρ έσ τ η σ α ν  αύτόν, τ ό ν  
ε ίσ ή γ α γ ο ν  εις δίκην, καί έκ π α ν τ ό ς  τ ρ ό π ο υ  π ρ ο -  
σ επ ά θ η σ α ν  ν ά  τ ό ν  καταστρέψ ω σιν, ά λ λ ά  τ έλ ο ς  
ένίκησεν, έπ ιδείξας ψ υχρ α ιμ ία ν  καί ύ π ο μ ο νή ν , καί 
δ έν  τή ν έπ α θ εν  ώ ς ό  Ό δ υ σ σ εύ ς .
Ό  Κ αραϊσκάκης είναι π ρ ά γμ α τι ό  κ α θ εα υ τό
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α ύ τοπ οίη τος άνήρ, έρ γ ο ν  τώ ν ίδιων χειρών.
Είναι άλη θές, δτι ύπ ή ρξε γ έ ν ν η μ α  κ α λογρ α ία ς  
ήτις ήμάρτη σε διά  ν α  δω ρήση εις τ ή ν Έ λ λ ά δ α  
τ ο ν  ά ρ ισ τον  τώ ν στρατιω τικώ ν αυτής άνδρώ ν. 
Π ατήρ του  ύ π ή ρ ξεν  ό  ό ν ο μ α σ τ ό ς  ά ρ ματω λός  

’Ίσ κος ό  καί Κ αραΐσκος, διά τ ο ν  ο π ο ίο ν  ή έξοχου  
κ α λ λ ο ν ή ς  γυ νή  αυτή ή σ θ ά νθ η  σ φ ο δ ρ ό ν  έρω τα, 
καί έξ α ύτοϋ  σ υ νέλ α β ε  καί έτεκε τ ο ν  ήρω α Γεώρ
γιον, τό  Κ αραϊσκάκη, ώ ς τό  ά π εκ ά λει μετά  τ ίνο ς  

υπ ερ η φ ά νεια ς, τό  παιδάκι δηλαδή  τού  Κ αραΐσκου. 
Ή κ α λο γρ α ία  αυτή είχε γ εν ν η θ ή  καί ά να π τυχθ ή  

εις Σ κουλικαριάν τής έπαρχίας Ά ρ τη ς, έκ αλειτο  
δε Ζωή Δ εμισκή, καί ά νή κ εν  εις π ρ ο έχ ο υ σ α ν  
ο ικ ογένεια ν , πρώ τη έξαδέλφ η  ο ύ σ α  τοϋ  δ ιασήμου  
ο π λ α ρ χ η γ ο ύ  Γώγου Μ πακ όλα . Έ λ θ ο ϋ σ α  εις γά μ ο υ  
κ οινω νία ν  π ρ ο ς  τ ο ν  έκ Φ α να ρ ιού  τής έπαρχίας  
Ά γρ άφ ω ν π ρ ό κ ρ ιτο ν  Γ ιαννάκην Μ αυροματιώ την, 
έχή ρ ευσ ε νεω τάτη , π ερ ιέπ εσ εν  εις μ ελα γχολία ν, 
καί γυ νή  ο ύ σ α  τώ ν άκρω ν ή σπάσ θη  τό  μ ονα χικ όν  

σχήμα. Μ ετά  έτο υ ς  όμ ω ς π α ρ έλ ευ σ ιν  σ υ νή ντη -  
σε καί ή ράσθη  τ ο ν  έκ Β άλτου  Κ αραΐσκον, καί 
τ έλ ο ς  έτεκε τ ο ν  Κ αραϊσκάκην εις τό  ού  μακράν  
τοϋ  Φ α να ρ ιού  χω ρ ίο ν  Μ αυρ ομ άτι κατά τό  1782. 
Φ ο β ο υμ ένη  τή ν  τιμω ρίαν καί ιδίως τή ν  ά φ αίρεσ ιν  
τοϋ  ν ε ο γ ν ο ύ , κα τα φ εύγει εις έ ν  σ π ή λ α ιο ν  παρά  
τ ό  Μ ουζάκι, καί μετά  δ ίμ η νον  σ χ εδ ό ν  έν  αύτώ  
διαμονήν, ύ π ο σ τ ά σ α  τά π ά νδ ε ινα  δ ιαβαίνει εις 
τή ν  πατρίδα της Σ κουλικαριάν, ο π ο ύ  εύ ρ ε τινά , 
φ αίνεται, π ρ οσ τα σ ία ν , κα θ’ ά  λ έγετα ι καί π α ρ ά  
τοϋ  Κ αραΐσκου αύτοϋ , ο σ τ ις  τή ν  έπ ρ ο φ ύ λ α ξε  άπό  
π ά ση ς καταδιώ ξεω ς, καί κ α τώ ρ θω σεν ούτω ς νά  
θρέψ η αϋτη καί ά να π τύξη  τό  βρ έφ ος, τ ό  ό π ο ιο ν  
ή γά π α  περ ιπαθώ ς. Τό ά νέθ ρ εψ εν  έπ ιμ ελώ ς, ήτο δε  
τό  π α ιδ ίον  ζω ηρόν, εύ φ υ ές καί ώ ραιον.
Ή  Ζωή δ εν  έζη π λ έ ο ν  ή δΓ αύτό, καί ό τα ν  τό  είδε  
π λ έ ο ν  π ερ ικαλλή  καί έ ξ υ π νο ν  έφ η βον, τή ς ή λ θ εν  
ή ιδέα ν ά  μεταβή ε ις ’Ιω ά ννινα , δπω ς τό  ά να π τύξη  
καί φ ρ οντ ίσ η  περί τοϋ  μ έ λ λ ο ντ ο ς  του, ιδίως δε 
φ ο β ο υ μ ένη  τό  ά τ ίθ α σ σ ο ν  αύτοϋ , καί διά ν ά  μή 
φ ύγη  π ρ ο ς  τή ν  κ λεφ τουριά ν, π ρ ο ς  ήν είλκύετο. 
Α λ λ ά  καί έ ν ’Ιω α ννίνο ις  ό νεα ν ίσ κ ο ς  δ εν  ώ μίλει ή 
περί Κ λεφ τώ ν καί Ά ρ μ ατω λώ ν.Έ σ οφ ίθη  λ ο ιπ ό ν  
ν ά  τ ο ν  φέρη ή ίδια π ρ ο ς  τ ο ν  Α λ ή -π α σ ά , τό  ό π ο ιο ν  
καί ή ρκεσε νά  τή ς π ρ ο σ π ο ρ ίσ η  τή ν  εύ νο ια ν  τοϋ  
φ ο β ερ ο ύ  Σ ατράπου. Ό  Α λ ή ς κατεθέλχθη  έκ τοϋ  
γ ε ν ν α ίο υ  π α ρ α σ τή μ α τος τοϋ  π ολεμ ικ ού  ν ε α 
νίσκ ου, τ ο ν  έπ ή νεσ ε  διά τό  ά ρ ειμ ά νιον  αύτοϋ

φ ρ ό νη μ α , καί τ ό ν  κα τέταξε π α ρ ευ θ ύ ς εις τό  
σ τράτευμ ά  του. Α λ λ ά  δ εν  σ υ νεβ ιβ ά ζετο  π ο λ ύ  
π ρ ο ς  το ύ ς  ’Ο θ ω μ α νο ύ ς, καί π ο λ λ ά  π ρ ο υ κ ά λ εσ εν  
έπεισ όδια , ένεκ α  έρίδω ν καί σ υ μ π λ ο κ ώ ν  π ρ ο ς  
αύτούς. Ό ρ γισ θ είς  τ έ λ ο ς  κατ’ αύτοϋ  ό  Βεζύρ  
Ά λή Π ασάς τ ό ν  έφ υλά κ ισ εν  εις Τ επ ελένιον.
Ό  Κ αραϊσκάκης, δ ρ α π ετεύ σ α ς έκ τή ς ειρκτής, 
ά π ή λ θ εν  εις Ά γρ α φ α , καί κατετάχθη  εις τό  
άρματω λήκι τοϋ  Κ ατσαντώ νη , ταχέω ς διακριθείς  
καί π ρ οα χθ είς . Γ νω στόν είναι τό  τρ α γικ ό ν  τ έ λ ο ς  
τού  περ ίφ η μ ου  ά ρματω λοΰ  Κ ατσαντώ νη .
Μ ετά  τ ό ν  θ ά να τ ο ν  α ύτοϋ  καί τοϋ  ά δ ελ φ ο ϋ  
του  οί τετρ α κ όσιο ι αύτώ ν στρατιώ ται έμ εινα ν  
ύ π ό  τή ν  ά ρ χη γία ν  το ύ  Τ σόγκα , τοϋ  Π ά γκ α λ ου , 
τοϋ  Φ ραγκ ίστα  καί το ύ  Κ αραϊσκάκη. Ό  Ά λή  
π α σ ά ς ά π έσ τε ιλ εν  κατ’αύτώ ν ισ χ υ ρ ό ν  σώ μα  
ύ π ό  τ ό ν  ά νδ ρ ειο ν  Α λ β α ν ό ν  Μ ο υ χο υρ δ ά ρ  Π ό- 
τζι. Ο ύ δ έν  δμω ς ή δυνή θη  ο ύ το ς  ν ά  κατορθώ ση  
κατ’ αύτώ ν, εί καί έμ ενεν  έν  ο λ ό κ λ η ρ ο ν  έτο ς  
έν  Ά γράφ οις. Τ έλος ό  δριμύς χειμώ ν, αί σ τερ ή 
σεις καί ή έλλειψ ις πυ ρ ομ α χικ ώ ν ή νά γ κ α σ α ν  
το ύ ς  ά ρ μ α τω λούς ν ά  κ α τα φ ύγω σιν εις τή ν  
Α γ γ λ ο κ ρ α το υ μ ένη ν  Λ ευκά δα . Ό  π α σ ά ς όμω ς, 
έχω ν φ ιλικάς σ χέσ εις  μετά  τώ ν Ά γγλω ν, 
το ύ ς  έσ τέρ η σε καί τοϋ  κ α τα φ υγίου  τούτου . 
Έ ξω σ θ έντες  ύ π ό  τώ ν Ά γγλω ν, ή να γκ ά σ θ η σ α ν  
ν ά  σ υ νθ η κ ο λ ο γ ή σ ω σ ι π ρ ο ς  τ ό ν  Α λήν, ό σ τ ις  
γ ινώ σ κ ω ν τή ν άξίαν των, τ ό ν  μ έν Τ ζόγκ α ν  
διώ ρισε κ α π ετά νιο ν  τής έπαρ χίας Β ονίτση ς, 
π ά ντα ς  δε το ύ ς  λ ο ιπ ο ύ ς  διώ ρισε Τ ζο χα ντα -  
ραίους, ήτοι σω μ α τοφ ύλα κ ά ς του, σώ μα εις τό  
ό π ο ιο ν  ύ π η ρ έτο υ ν  ήδη ό  Δ ιά κ ος, ό Ό δ υ σ σ ε ύ ς , ό
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Β άγιας, ό  Μ π ο ϋ σ γ ο ς  καί ά λ λ ο ί'Ε λ λ η νες . Ό  Α λής, 
σ τρ α τεύ σ α ς διαταγή τοϋ  Σ ο υ λ τά νο υ  κατά τού  

ά π ο σ τά το υ  π α σ ά  τού  Βιδινίου Π α σ β ά ν Ό γ λ ο ΰ , τού  
φ ίλ ο υ  τού  Ρήγα, σ υ μ π ερ ιέλα β ε καί τούς'Έ λληνας  
στρατιω τικούς του. Ό  Κ αραϊσκάκης, φ θ ά σ α ς εις 
Δ ού να β ιν , έφ υγε π ρ ο ς  τ ο ν  Π α σ β ά ν Ό γ λ ο ΰ , καί συ- 

νεπ ο λ έμ η σ ε  μ ετ’ α υτού  έπί τρεις μ ή νας έν  Βιδινίψ. 
Τον Κ αραϊσκάκην ού  μ ό ν ο ν  σ υ νεχώ ρ η σ ε διά τά  

π ρ ό  τής φ υλα κίσεώ ς του  σ υ μ β ά ντα  καί διά τή ν  

δ ρ α π έτευ σ ίν  του  καί τά  ά λ λ α  του  παραπτώ ματα , 
ά λ λ ά  καί ένύ μ φ ευ σ ε  μετά  τής π ερ ικ α λ λ ο ύ ς Γκόλ- 
φ ω ς, κόρη ς π ρ ο σ τ α τευ ο μ ένη ς  ο ικ ο γ ένε ια ς  του  εκ  

Β άλτου, έπ ικ α λ ο υ μ ένη ν  ψ α ρ ια νοπ ού λα ν, δι’ δ ν  γ ά 
μ ον καί τ ό  τρίστιχον: « Ν έο ς ν έ ο ς  έπα ντρεύτη κ α , 
ώ ραίαν γ υ να ίκ α  πή ρ α  κλπ.».
’Ο λ ίγ ο ν  μετά  τ ο ν  γ ά μ ο ν  του  χ ρ ό ν ο ν  έξερράγη  καί 
ή Ε λ λ η νικ ή  Έ π α νά σ τα σ ις, καί ό  Κ αραϊσκάκης, συ- 
γκ ρ ο τή σ α ς  έξ έπ ιλ έκ τω ν σώ μα, διέβη εις Ά γρ α φ α  
καί έμ ά χετο  κατά τώ ν Τούρκων. Κ ατά τ ο ν  γ νω ρ ί-  
σ α ντα  καί ύ π η ρ ετή σ α ντα  ύ π ’ α ύ τό ν  Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο ν  
Π ερ ρα ιβόν ,— δ εν  ά ντ ιτ ίθ εντα ι καί εις δ σ α  περί 
α ύτού  λ έγ ε ι ό ’Έ ϊδεκ— ό  Κ αραϊσκάκης ήτο μέτριου  
ά να σ τή μ α το ς, μ ελα ψ ός καί ισ χ νό ς . Ή  ίσ χνό τη ς  

του  έπετά θη  έκ τής φ υματιώ σεω ς, ύ φ ’ ής βραδύ- 
τ ερ ο ν  π ρ ο σ εβ λ ή θ η . Είχε τ ό  π ρ ό σ ω π ο ν  ώ οειδές, 
εύ ρ υ μ έτω π ος καί δ α σ ύ ς τάς όφ ρεϊς, ο φ θ α λ μ ο ύ ς  
είχε μ ελ α νο ύ ς  καί λ ά μ π ο ντ α ς , ρ ίνα  λ επ τή ν  καί 
εύθεΐαν, μύστακα  μ έλα να , ώ ς καί κόμην, ήν έφ ερε  
μακράν, ώ ς οί άρματω λοί σ υ νή θ ω ς, ό δ ό ν τ α ς  μι
κρ ούς, αί ό δ ο ντα λ γ ία ι του  όμ ω ς ή σ α ν σ υ χνα ί καί 
ά φ όρη τοι, έν  ά π ό  τά  β ά σ α να  τοϋ  Κ αραϊσκάκη. Διά  

τάς π νευμ α τικ ά ς του  ιδ ιότητας εινε π ερ ιττό ν  νά  
εϊπω ότι είχε μ εγ ά λ η ν  δ ια νοη τικ ή ν οξύτη τα , π α 
ρατηρητικόν, καί ή ξευρε π ο λ λ ά  πρ ά γμ α τα , είχε δέ  
καί έκτάκτω ς ίσ χυ ρ ά ν  μνήμην, δρασ τη ρ ιώ τατος, 
π ρ ο σ θ έτει άκόμη ό  Π ερ ρα ιβός , καί ά κ ο ύρ α σ το ς  
εις το ύ ς  ά γώ να ς. Μ ο λ ο νό τ ι δέ ήτο ά δ ύ να το ς  
δ ιεκ ρ ίνετο  έπί ά ν τ ο χ ή .Ή τ ο  λ ία ν  π ρ ο σ η νή ς  π ρ ο ς  
π ά ντα ς , καί ή κουε μετά  π ρ ο σ ο χ ή ς .’Η το δέ θ α υ 
μ άσιος εις τά  χα ρ ιτο λο γή μ α τά  του, ή ρ έσ κ ετο  εις 
τάς άστειότη τα ς, καί ήτο έν ίο τε  β ω μ ο λ ό χ ο ς  άχρις  
ύ π ερ β ο λ ή ς .'Ό τα ν  π ερ ιέπ ιπ τεν  εις λάθη  ή κακήν  
έκτίμησιν τώ ν πραγμάτω ν, τά  ά νεγ νώ ρ ιζε  π ρ ο -  
θύμω ς, καί δ εν  έ σ υ σ τ έλ λ ετ ο  νά  ζητή έσ θ ’ δτέ καί 
συγχώ ρησιν.

Α ν  καί ά γρ ά μ μ α τος, είχε π ο λ λ ή ν  φ υσική ν  
εύγλω ττίαν, καί όμ ιλώ ν δ έν  έκ α μ νε π ο λ λ ά  

σ φ ά λ μ α τα .Έ φ ερ ε  π ά ντ ο τε  σ χ ε δ ό ν  κ α τέρ υ θ ρ ον  
δ ο υ λ α μ ά ν  χ ρ υ σ ο κ έν τ η τ ο ν  καί ώ ραΐα  ό π λ α , τά  
ό π ο ια  δύνατα ί τις ν ά  ϊδη έν  τώ Μ ουσείω  τής  

Ισ το ρ ικ ή ς  κα ίΈ θνολογικ ή ς'Ε τα ιρ εία ς.
Γνω στά ό σ α  έπ α θ εν  ά π ό  τ ο ν  Μ α υ ρ ο κ ο ρ δά το ν , εις 

ό ν  δ έν  ύ π ετά σ σ ετο , ώ ς καί οί Γεώ ργιος Β αρνακι- 
ώ της καί Γώγος Μ π α κ όλα ς. Τον έσ υ κ ο φ ά ντ η σ εν  

ώ ς φ ιλ ότου ρ κ ον , τ ο ν  ε ίσ ή γ α γ εν  εις δίκην, καί τ ο ν  
κατεδίκασε, σ υ γ κ εντ ρ ώ σ α ς τάς ψ ή φ ο υ ς ε ίκ ο σ ά δ ο ς  

οπ λα ρ χη γώ ν. Σ τρ α το λο γή σ α ς τό τε  ίδ ία .δαπάνη  
έξα κ οσ ίους ά νδ ρ α ς, ε ίσ ή λ θ εν  είς τή ν  Θ εσσ αλίαν. 
’Επειδή δέ οΰτω  εύρέθη  είς τή ν  τουρ κ οκ ρ α τη -  
μ ένη ν Θ εσ σ α λικ ή ν ζώ νην, ό  Γ ιαννάκης Ρ ά γκ ος  

καί ό  Ν . Σ τουρνάρη ς, σ υ μ φ ω νή σ α ντ ες  μετά  τώ ν  
’Ο θω μ ανώ ν, έκ ινή θ η σ α ν κα τ’ αύτού , ε ίσ ή λθε τότε  
είς τή ν έλ ευ θ έρ α ν  Σ τερεάν ό π ο υ  οί ο π λ α ρ χη γο ί, 
δύση ρέστη μ ένο ι τά  μ έγισ τα  διά  τή ν  κα τ’ α ύτού  
διαβολή ν, ύ π έγ ρ α ψ α ν  ίκετή ριον ύπ έρ  αύτού  

ά να φ ο ρ ά ν , καί τή ν  π α ρ ο υ σ ία σ α ν  είς τή ν  Κ υβέρ- 
νησιν, ήτις τ ο ν  έδέχθη  λ ία ν  εύνοϊκ ώ ς, έπ α ινέσ α σ α  

σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  τά ά νδ ρ εια  το υ  κα τορθώ μ ατα . Τότε 
έτά χθ η σ α ν  ύ π ’ α ύ τό ν  οί ο π λ α ρ χ η γ ο ί Δ ρ ά κ ο ς, 
Δ α γκ λ ή ς, Ζ έρ βα ς, Π ερ ρα ιβός , Κ ο ντο γ ιά ννη ς , 
Σ κ α λτσ οδή μ ος, Σ α φ ά κ α ς καί ά νέλ α β ε  ό  Κ αραϊ- 
σκάκης τή ν  έπ ιτή ρη σιν τώ ν κ ινη μ άτω ν τού  Δ ερ β έν  
πασά , τοϋ  Γιουσούφ  π α σ ά  Π ερ κ όφ τσ α λη  καί τοϋ  
Ά μ πίζ π α σ ά  Δ ίβρα , σ τ ρ α το π εδ ευ ό ντω ν  μεταξύ  

Υ π ά τη ς καί Λ ια νο κ λα δ ίο υ , π ρ ο τιθ εμ ένω ν  δέ νά  
είσ β ά λω σ ι διά  τώ ν Θ ερ μ ο π υ λ ώ ν  π ρ ο ς  τά  έντα ΰθ α . 

Έ κ τ ο τε  άρχίζει ή κυρίω ς έν  τώ ά γώ νι δράσ ις τού  
Κ αραϊσκάκη.
Τρία δέ είναι τά  σ τά δ ια  τής π ολεμ ικ ή ς ταύ- 
της δ ρ ά σ εω ς τοϋ  Κ αραϊσκάκη κατά τ ο ν  ύπέρ  
ά νεξα ρ τη σία ς ά γώ να , ά φ ’ ής ιδίως π ρ οή χθ η  είς 
ά ρ χισ τρ ά τη γο ν .Ή  ύπ έρ  τής λύ σ εω ς τής π ο λ ιο ρ 
κίας τού  Μ ε σ ο λ ο γ γ ίο υ  π ρ ο σ π ά θ εια  αύτοΰ , ή είς 
τή ν Α νατολική ν Ε λ λ ά δ α  στρατεία  του  καί Ή  έν  τή 
Αττική στρατεία .
’Ε νεργώ ν κατά τώ ν π ολ ιορ κ η τώ ν τοϋ  Μ ε σ ο λ ο γ γ ί
ου  τ ο ν  Σ επ τέμ β ρ ιο ν  τοϋ  1825, π ρ ο σ β ά λ λ ε ι  νικη- 
φ ό ρ ω ς έν  Κ ρα β ά ρ οις· άρπάζει τρ ιακ οσίας π εντ ή -  
κ ο ντα  κ α μ ή λους, καί κ α τα λα μ β ά νει τό  κά στρον. 
Τον Ν ο έμ β ρ ιο ν  μεταξύ Λ ά σ π η ς κ α ί’Ερεβίω  Δ ερ β έν
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καταστρέφ ει τ ο ν  Δ ελ ή μ π α σ ι τοΰ  

Κ ιουταχή. Την 25 Μ αΐου  1820 κ α το ρ 
θώ νει ν α  έγκ α τα σ τή ση  τό  σ τρ α τόπ ε-  
δ ο ν  α ύτοΰ  έ γ γ ύ ς  τοΰ  Μ εσ ο λ ο γ γ ίο υ ,  
και ρίπτει εν ισ χ ύ σ εις  ε ν τ ό ς  αύτοϋ. Τό 
ζήτημα τή ς ύ γεία ς  του  τ ο ν  παρεκώ λυ- 
σε, καί δίς μετέβη εις τ ή νΈ π τ ά νη σ ο ν  

π ρ ο ς  το ύ ς  ιατρούς.
Υ π ο χω ρ εί είτα βρ α δέω ς εις Κ ρά ββαρα  π ρ ο  τοΰ  
Κ ιουταχή, τοΰ  ό π ο ιο υ  άπορ ρίπτει π ά σ α ς τάς π ρ ο τ ά 

σεις.
Μ ετά  τή ν  πτώ σιν τοΰ  Μ ε σ ο λ ο γ γ ίο υ  ό λ ο ι οί 
ο π λ α ρ χ η γ ο ί τή ς Σ τερεός ζη τούν τ ο ν  Κ αραϊσκάκην  
ώς Γενικόν Α ρ χη γόν , τ ο ν  ύ π ο δ ε ικ νύ ο υ ν  δέ καί ό  
Κ ολοκ οτρ ώ νη ς καί ό  Ν ικήτας, ή Κ υβέρνησις το ν  
διορίζει καί έρχεται εις Ε λ ευ σ ίνα . Α λ λ ά  μ ετ’ ολίγον, 
καί ένώ  είχε κα τορ θώ σει ν ά  έμ πεδώ ση  τή ν π ειθα ρ χί
α ν  έν  τώ 'Ε λληνικώ  σ τρ α τοπ έδω  καί πρώ τη ν φ ο ρ ά ν  
ν ά  ό ρ γα νώ σ η  ά ρ κ ού ντω ς μ έγα  το ιοϋ τον , κα τα
λα μ β ά νετα ι ύ π ό  δεινή ς ο ικ ογενεια κ ή ς σ υ μ φ ο ρ ά ς, 
ά π ο θ α νο ύ σ η ς  τή ς π ρ ο σ φ ιλ ο ύ ς  αύτοΰ  σ υ ζύ γο υ  
Γκόλφως καί τά ο ρ φ α ν ά  του  εύ ρ ίσ κ οντα ι μ ό να  έπί 
τή ς νη σ ίδ ο ς  Κ αλάμ ου  π α ρ ά  τή ν  Κ εφ α λλη νία ν, ό π ο υ  
τά  είχε τ ο π ο θ ετή σ ει μ ετ’ αύτής, σώ σ ας έκ τώ ν π ολι-  
ο ρ κ ο υ μ έ ν ω ν ’Ιω αννίνω ν, εις τά  ό π ο ια  εϊχεν είσδύσει 
καί άρ πάσει τή ν Γκόλφω καί τά  τέκ να  ά π ό  τό  μ έσ ον  

τώ ν Τούρκων.
Ε π ειδή  είχε δ ια δοθή  τότε, ότι θά  έγκ α τελ ίμ π α νε  
τή ν άρχηγίαν, ύ π ο β ά λ λ ε ι π ρ ο ς  τή ν  Δ ιοίκη σιν τή ν  
έξής ά να φ ο ρ ά ν , δη μ ο σ ιευθ εΐσ α ν  καί έν  τή έπισήμω  
Έ φημερίδι «Κ άθε π ολ ίτη ς χρεώ στε! ν ά  θεω ρή  
ώ ς δεύτερ α  τά  ίδια  σχετικώ ς π ρ ο ς  τά  κ ο ινά  τού  

Έ θ ν ο υ ς .
Π ροτιμώ  καί αύτή ς τής ο ικίας μου τή ν  π α ντελή  
κα ταστροφ ή ν, διά ν ά  μή παραιτήσω  εις α ύτά ς τάς  
κρίσιμους περ ιστά σεις τή ν ύπ η ρ εσ ία ν  τού  τό π ο υ  
μου, ύπέρ  τοΰ  ό π ο ιο υ  θέλω  θυσιάσει τό  ο λ ίγ ο ν  αίμα  

μου ».
Έ τήρησε τ ο ν  λ ό γ ο ν  τ ο υ .Ή  ν έ α  στρατεία  του  
ή ρ χισ εν  έκ Κ ουντούρω ν. Δ ια βα ίνει τή ν  Κ άζαν  
ά σ θ ενή ς  καί έπί φ ορείου . Α λ λ ά  τή ν 27 ’Ο κτω βρίου  
ιππεύει, καί σ υ νά π τει λα μ π ρ ά ν  ιππομαχίαν, κ υκ λού-  
μ ενο ς  ά π ό  τό  ά ν θ ο ς  τώ ν έφ ιππω ν άξιω ματικώ ν  
το υ  Κ α λλέργη , Ν ικηταρά, Π α νουρ ιά , Ρούκη, Σ ουλ-  
τά νη  καί ολ ίγω ν ιππέω ν, φ ο νεύ ε ι διά  τή ς σ π ά θ η ς

ένα  ιππέα  Δ ελ ή ν  ίδια χειρί, καί 
οί Τ ούρκοι φ εύ γ ο υ ν  εις Θ ή βας. 
Είναι ή σπάθη  αύτή, τή ν  ό π ο ια ν  

ό Κ αποδίστριας έσ τειλ ε  δ ιά  τοΰ  
ύ π α σ π ισ το ϋ  το υ  Κ α λλέρ γη  εις 
τ ο ν  στρ α τά ρ χη ν Μ αιζώ ν οτε  
ά π έπ λ εεν  ο ύ το ς  έκ Ν εο κ ά σ τρ ο υ  
έπί τή ς φ ρ εγά τα ς «Δ ιδοϋς» .

Αί περί τή ν  Ρ ά χοβ α ν καί τό  Δ ίσ τ ο μ ο ν  μάχαι, 
δΓ ώ ν άνεκ τή θη  ή Σ τερεά έπ α νη γ υ ρ ίσ θ η σ α ν  

π α ντ α χο ϋ  τή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς , καί ό  Σ πυρ ίδω ν Τ ρικού- 
π η ς έξεφ ώ νει τ ο ν  π α νη γυρ ικ όν , έ ν  τώ  όποίω , πα - 
ρ α β ά λ λ ω ν  τ ο ν'Ε λ λ η νικ ό ν  σ τρ α τό ν  π ρ ο ς  βαρ εΐαν  
πυγμή ν, έπιλέγει: « Α λ λ ά  τ ό  σ τιβ α ρ ό  τ ο ύ το  χέρι 
έπ ρ επ ε ν ά  τό  δ ιευθύνη  έπ ιχειρηματικός καί 
έμ π ειρ ο π ό λ εμ ο ς  ά νθ ρ ω π ο ς. Τ οιούτος π α ρ ουσ ιά -  

σθη ό  ά ρ χη γό ς  Κ αραϊσκάκης».
Ό  Κ αραϊσκάκης ά νεδείχθη  ό  κ α λ λ ίτε
ρ ος χειρ ιστή ς τώ ν άρματω λικώ ν σω μάτων. 

Ή ξ ε υ ρ ε  τί έπ ρ επ ε ν ά  ζητήση καί τί ή δύνα το  
ν ά  κα τορθώ ση  διά τώ ν'Ε λλή νω ν μαχητών, 
οιτινες εις ά ν τ ίρ ρ ο π ο ν  εΐχον  ά κ ραν π ρ ο ς  α ύ τό ν  
έμ π ισ το σ ύ νη ν  καί άφ οσίω σιν: «Κ αραϊσκάκη  

μ’ ά ρ χη γέ καί πρώ τε Κ απετάνιε» . Κ ατά τή ν  
τρίτην π ερ ίο δ ο ν  τή ς άρ χη γία ς του  είχε τή ν  
ά τυχία ν  ν ά  σ υ νερ γα σ θ ή  μετά στρατηγώ ν, 
εύρω παϊκής τακτικής ο ϊτινες ο ύ δ έν  ή ν ν ό ο υ ν  έκ 
τή ς άρματω λικής τ έχνη ς . 'Οσάκις τ ο ν  ή κουσαν, 
τά  πρ ά γμ α τα  π ρ ο έκ ο ψ α ν· τό  ένα ντ ίο ν , οτε  
ή θ έλ η σ α ν  «νά  κ ά μ ου ν τοΰ  κ εφ α λ ιο ύ  των.»  
Ά φ ίνο μ εν  τή ν  ά ν ισ ο ρ ρ ο π ία ν  το ύ  ά ρ ειο τό λ μ ο υ  
λ ό ρ δ ο υ  Κ όχραν, ο σ τ ις  τά  ’ίδια είχε κάμει καί 
έν  Χιλή ό π ο υ  ύ π η ρ έτη σ εν  ο λ ίγ ο ν  π ρ ότερ ον .
’Εκεί όμ ω ς π ρ ο σ έκ ρ ο υ σ ε  π ρ ο ς  τ ο ν  Μ π λ ά γκ ο  
’Ε γκ α λά δα  καί ό  Κ όχρ α ν θυμ ω θείς παρητήθη  
καί ά π ή λθ ε τή ς Χ ιλής. Δ υ σ τυ χώ ς τ ο ν  έ π έβ α λ εν  
ήμιν ό  έν  Λ ο νδ ίνω  δ α νεισ τή ς Ρικάρδο, ο σ τ ις  δ εν  

έδιδε τά  χρή μ ατα  ά νευ  τού  Κ όχραν.
Ό  Τσώ ρτς ώς φ αίνετα ι ά π ό  τά  έν  τώ Β ρεττανικώ  
Μ ουσεία) έγ γ ρ α φ ά  του, σ υ νετ ά σ σ ετο  τώ Κ αρα- 
ϊσκάκη ά λ λ ά  έφ οβ εϊτο  καί α ύ τό ς  τ ο ν  Κ όχραν, 
όπ ω ς τ ο ν  έφ ο β ο ύ ν τ ο  ό λ ο ι·  ό  λ α ό ς  έφ ώ να ζεν  
«άν φ ύγη  ό  Κ όχρ α ν θά  σάς σ κ ο τώ σ ω μ ε» .Ή θ ελ ε  
δ ’ ο ύ το ς  τή ν  ά μ εσ ο ν  καί κατά μ έτω π ον έπ ίθεσ ιν  
κατά τού  Ρεσίτ Κ ιουταχή. «Έκ τώ ν κεράτω ν
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τ ό ν  τα ύ ρ ο ν»  έφ ώ να ζεν  ελ λη νισ τί εις τά  σ υ μ β ο ύ 
λια , τά  ό π ο ια  σ υ νεκ ρ ο τ ο ϋ ντ ο  έπ'ι τή ς φ ρ εγά τα ς  
«Ε λλά δος» .
Ό  Κ αραϊσκάκης ήρώ τη σε κά π οτε με τό  σ υ νη θ ισ μ έ
ν ο  χα μ ό γελο :
«Π οιόν  λέει τ α ύ ρ ο ν  ό  Ν α ύ α ρ χο ς  ; τ ό ν  Μ πγά; 
(Μ π ο ύ α ς και Μ π γά ς  ό  ά γρ ιος τα ύ ρ ο ς έν  Ά γράφ οις  
και έν  τή Δυτική Έ λλά δ ι) και ό τ α ν  τού  ά π ή ντη σ α ν  

ότι α ύ τό ν  έννο ε ϊ. «Αϊ λο ιπ όν , είπε, δ εν  έχει δίκαι
ο ν ·  δ ιότι τ ό ν  Μ π γά  γιά  νά  τ ό ν  κ ά μ ουν ζάφτι δ εν  
τ ό ν  π ιά νο υ ν  ά π ό  τά  κέρατα  γιατί τρυπάει καί σε  

πετάει κεί ‘πάνω , ά λ λ ά  ά π ό  τ ’ ά χα μ νά , με τό  συ-  
μπάθειο , καί π έφ τει άμ έσω ς κάτω».
Ή  Ε λ λ ά ς  είχε τή ν  ά τυχία ν  ν ά  τ ό ν  χάση  εις μίαν ά π ό  

τάς κρισιμω τέρας στιγμ ά ς τ ή ς ’Ε πα να στά σεω ς. Ό  
Γαζής Δ ελ β ενα κ ιώ τη ς, ό  Π ερ ρα ιβός καί ό  Ν ικ ό 
λ α ο ς  Σ πη λιάδη ς π α ρ έχο υ σ ιν  ήμίν έν  πλά τει καί μέ 
5 λ α ς  τάς λ επ το μ έρ εια ς  τά  κατά τ ό ν  τρα υμ α τισ μ όν  
καί τ ό ν  θ ά ν α τ ο ν  τού  στρ ατη γού .
Ό  Κ αραϊσκάκης, μάτην κοπ ιά σ α ς νά  μεταστρέψ η  
τάς γ νώ μ α ς τού  π ε ίσ μ ο νο ς  Κ όχραν, έξή λ θ εν  π ε 
ρ ίλυ π ος τή ς φ ρ εγά τα ς  καί ά νεκ ο ίνω σ ε π ρ ο ς  τούς  
ύ π α ρ χη γο ύ ς  του  τό  ά π ο τέλ εσ μ α  τού  Σ υμβουλίου. 
Π ά ντες  π ερ ιέπ εσ α ν  εις μ ελα γχολία ν , κακά π ρ ο α ι
σ θ α νό μ ενο ι. Ο ύ χ  ή ττο ν  έπειδή  εΐχε ση μ άνει ή ώ ρα  
τού  γεύ μ α το ς , δ ιελύθη σαν, καί τή ν έπ α ύ ρ ιο ν  22  
Α π ρ ιλίου  1827 σ υ ν ή λ θ ο ν  π ά λιν  περί τή ν  σκ η νή ν  
τού  Α ρ χη γού .'Η το  ή π α ρ α μ ο νή  τού  ά γιου  Γεωργί
ου, καί ό  Κ αραϊσκάκης δ ιέταξε χάριν  τή ς έορ τή ς  
του  ν ά  φ έρ ο υ ν  π ο λ λ ά  άρνιά . «Δ ιά  τά παλλη κ ά ρ ια  
τά  έφ ερ α , είπεν, νά  τά φ ά γ ο υ ν  α ϋ ρ ιον  τού  άγιου  

Γεωργίου». Οί κ α π ετα να ΐο ι τότε δ λ ο ι π α ρ εκ ά λ εσ α ν  
ν ’ ά να βλη θή  χά ριν  τής έορ τή ς του  π ά σ α  σύσκ εψ ις  
περί τού  π ο λ έμ ο υ  καί τω ν π ρ οβ λη μ ά τω ν α ύτού  καί 
κ α θ ίσ α ντες  σ υ ν ο μ ιλ ο ύ ν  οίκείω ς, μ εθ ’ δ ήρχισαν  
ά π ο σ υ ρ ό μ ε ν ο ι εις τά  ϊδια. Συνω μίλει, άκόμη μετά  
τώ ν τελευ τα ίω ν  ό  Α ρ χη γός , οτε  ή κούσθη  έξα ίφ νη ς  
π υ ρ ο β ο λ ισ μ ό ς  εις τά  κατά τή ν Μ ο υ νυ χ ία ν  καί 
π α ρ ά  τή ν ο δ ό ν  Π ειραιώ ς καί Φ α λή ρ ου  κείμενα  
οχυρ ώ μ α τα , σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  δε παρετηρήθη  καί κίνη- 
σις π ο λ λ ώ ν  στρατιω τώ ν, σ π ε υ δ ό ντ ω ν  νά  σώ σω σι 
τινα ς Κ ρήτας κα ίΎ δραίους, άπερ ισκ έπτω ς καί 
ά νευ  δ ιαταγή ς π λ η σ ιά σ α ντα ς Τ ουρκικόν οχύρ ω μ α , 
τρα υ μ α τισ θ έντα ς καί κ ινδ υ νεύ ο ντ α ς  νά  π έσ ω σ ιν  
εις χείρας τώ ν Τούρκων.

Έ κ το ύτο υ  όμ ω ς έκ τε τώ ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν  καί 
Τ ουρκικώ ν οχυρ ω μ ά τω ν έξώ ρμ η σαν π ο λ λ ο ί, 
καί ή μικρά σ υμ π λοκ ή  ή πείλει ν ά  γεν ικ ευ θ ή  εις 
μάχην, μάχην άδιοίκητον. Ό  ά ρ χη γό ς , καίτοι εΐχε 

καταλη φ θή  π ά λ ιν  ύ π ό  τού  π υ ρ ετού , φ ο β ο ύ μ ε 
ν ο ς  τάς σ υ νέπ εια ς  τής σ υ μ π λ ο κ ή ς , ϊπ π ευ σ ε  καί 
έσ π ευ σ ε  μετά τ ινω ν άξιω ματικώ ν καί τή ς έφ ιπ π ου  
σω μ α τοφ υλα κ ή ς του, καί ά νή λ θ ε  ύψ ω μά τι, διά  
ν ά  ά ντιλη φ θή  σ α φ ώ ς περί τή ς θ έσ εω ς τώ ν π ρ α γ 
μάτω ν καί διατάξη τ ό ν  σ τρ α τό ν  εις κ α τά λλ η λα  

σημεία, διότι έκ τού  έλ α ιώ νο ς  π ρ ο σ έτ ρ εχεν  ήδη  
π ο λ υ ά ρ ιθ μ ο ν  τουρ κ ικ όν  π εζικ ό ν  καί ιππικόν. Π ρ ο 
σ τ ρ έχ ο υ ν  έν  το ύτο ις  καί ό Ν ικηταράς, μετά μ έ
ρ ο υ ς τού  σώ μ ατός του, δ σ τ ις  π λ η γώ νετα ι εις τή ν  
σ ια γ ό να , ώ ς έπ λ η γώ θ η σ α ν  καί ό  Ά γ α λ ό π ο υ λ ο ς . 
ό Λ εχουρίτη ς, ό  Μ παϊρακτάρη ς, ό  ύπ α σ π ισ τή ς  
τού  σ τρ α τη γού  Χ ατζή Μ ιχάλη Κ α κ λ α μ ά νος, τού  
ό π ο ιο υ  τ ρ α υ μ α τισ θ έντο ς  ά π εκ όπ η  κ α τόπ ιν  ό  βρα- 
χίων, ώς καί τού  Α γ γ έλ ο υ  Βιτικώμ. Έ π λη γώ θ η σ α ν  
καί 30 στρατιώ ται. Τ ούρκ ος ίππεύς έν  τώ μεταξύ  
διακρίνας τ ό ν  Κ αραϊσκάκην π εζεύει καί εύ σ τό χω ς  

π υ ρ ο β ο λ ε ί .Ή  σ φ α ίρ α  εύρε τ ό ν  Κ αραϊσκάκην  
εις τό  ύ π ογά σ τρ ιον . Α φ ο ρ μ ή ν  εις τό  φ ο β ερ ό ν  
α ύτό  δ υσ τύ χη μ α  έδω κε κατά Σ πη λιάδη ν τ ό  έξής  

περιστατικόν. Τήν 22 Α π ρ ιλίου  δ ύ ο  στρατιώ ται 
Κ ρήτες, π ερ ιφ ερ ό μ ενο ι έξω Ε λ λ η ν ικ ο ύ  κατά τό  
ν έ ο ν  Φ ά λ η ρ ο ν  (ό π ο υ  ν ύ ν  τό  θ έα τρ ο ν) ο χ υ ρ ο ύ  
π ερ ιβ ό λ ο υ  καί ίδ ό ντες  Τ ούρ κ ον φ ρ ο υ ρ ό ν  έξω τού  
κ α τένα ντ ι καί εις ά π ό σ τ α σ ιν  τουρκικ ού  χα ρα κ ώ 
μ ατος, ή θ έλ η σ α ν  ν ά  δοκιμ άσω σι κ α τ’ α ύτού  τά  
μακρά των, ώ ς τά  έφ ερ ο ν  οί Κ ρήτες, τουφ έκια .
Ό  έτερ ος λ ο ιπ ό ν  αύτώ ν τουφ εκίζει, καί τό  βλήμα  
πίπτει π α ρ ά  τ ό ν  Τ ούρ κ ον δ σ τις  ά ντιτουφ εκ ίζει καί 
έξάπτεται σ υ μ π λ ο κ ή .Έ ξ  ό λ ω ν  τώ ν έλ λη νικ ώ ν σ ω 
μ άτω ν,Υ δρ αίοι, Σ ουλιώ ται καί ά λ λ ο ι π ρ ο σ έτρ εξα ν  
καί τό  π ρ ά γμ α  έξετράπη  εις άλη θή  μάχην ά νευ  
τ ίνο ς  δ ιε υ θ ύ ν ο ν τ ο ς .’Επειδή δε οί Τ ούρκοι, π ιεζό -  
μ ενοι, ή ρ χισ αν ν ά  έξέρ χω ντα ι τού  χαρα κώ μ ατος, 
στρατιώ της τις έκ τώ ν ή μ ετέρω ν έφ ώ να ξε «β γα ί
ν ο υ ν  οί Τ ούρκοι», ά ντ ί ν ά  εϊπη φ εύ γο υ ν , όπ ερ  
π α ρ εξη γή σ α ντες  τ ινές  ή ρ χισ α ν ν ά  ύπ οχω ρ ού ν. 
Τότε ό  Κ αραϊσκάκης περ ιτρ έχω ν έπ ειρ ά το  νά  
έμ ποδίση  το ύ ς  φ εύ γ ο ν τ α ς  καί ν ά  τα κ τοπ οιή ση  τήν  
μάχην, δ ιότι οί Τ ούρκοι, ά κ ο ύ σ α ντ ες  τ ό ν  α ύ τό ν  
π υ ρ ο β ο λ ισ μ ό ν  καί νο μ ίσ α ντ ε ς  ότι έπ ρ όκ ειτο  περί
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έπ ιθέσεω ς, ή ρ χισ α ν ν ’ ά π ο σ τ έλ λ ο υ ν  σ τρ α τό ν  έκ 
τού  έλα ιώ νο ς, και έπ η κ ο λ ο ύ θ η σ εν  ό  θ α να τ η φ ό ρ ο ς  

τραυμ ατισ μός του.
Ό π ισ θ ο δ ρ ο μ ή σ α ς  π ρ ο ς  το ύ ς  σ υμ π ολεμ ισ τά ς  
και π ρ ο α ισ θ α ν ό μ εν ο ς  τ ο ν  θ ά να τ ο ν  ή θέλη σ ε να  

σ υ να χθ ώ σ ιν  οί σ τρ α τη γοί, όπ ω ς άφ ήση τάς τ ε λ ε υ 
ταίας του  σ υ μ β ο υ λ ά ς. Τ ούς ά π εχα ιρ έτη σ ε διά τώ ν  

έξης λέξεω ν:
«Α δ ελφ οί καί συστρατιώ ται, ά π οθ νή σ κ ω  
ευ χα ρ ισ τη μ ένο ς , δ ιότι έπ λ ή ρ ω σ α  τά  π ρ ο ς  την  
πατρίδα  χρέη  μου, ό σ ο ν  αί φ υσικαί μου δυνά μ εις  
τό  έσ υγχώ ρη σ α ν. Α γα π ά τε τη ν  πατρίδα. Ό  θ ά να τ ό ς  

μου δεν  π ρ έπει ν ά  σ ά ς δειλιάση . Μη φ ο β ή σ θ ε  το ύς  
Τ ούρκους. Σ άς τρ έμ ου ν  ό τα ν  μάλιστα  μ α νθ ά νο υ ν  

τή ν ό μ ό ν ο ιά ν  σας.
Μη λ υ π ή σ θ ε .Ή  τιμή καί τό  καύχημα τώ ν  
πα λλη κ α ρ ιώ ν είνε ν ά  το ύ ς  κρ ά ζουν  σφ α γά ρ ια  καί 
όχι ψ οφίμια.» (Ν ά  π ίπ τουν  δηλαδή  έν  τή μάχη καί 
νά  μή ά π ο θ νή σ κ ο υ ν  εις τό  κρεββάτι).
Ταΰτα καί ά λ λ α  τ ινά  είπώ ν κατά τ ο ν  Π εραιβόν, διά  
σ β ε ν νυ μ έν η ς  φ ω νή ς είσ ή λ θ εν  εις τή ν λ έ μ β ο ν  καί 
έπέβη εΐτα τής ήμιολίας τού  Τ σούρτς «Σπαρτιάτης»  
ό π ο υ  έξητάσθη ύ π ό  τού  χε ιρ ο ύ ρ γο υ  τό  τραύμα  
δ σ τις  δ ιέταξε ν ά  τ ο ν  μ ετα φ έρ ο υ ν  άμ έσω ς εις 
Σ α λα μ ίνα , ά λ λ α  περί τά  μέσα τής νυ κ τ ό ς  έξέπ νευ σ ε  
καί τό  σώ μα του  ά πεβ ιβά σ θη  εις Ά μ πελάκια , εύ θ ύ ς  
δ έ καί μετεφ έρθη  εις Κ ούλουρ η ν Σ α λ α μ ίνο ς  τή  
σ υ νο δ ε ία  τώ ν π α ρ α τυ χ ό ντω ν  ά νω τέρω ν κληρικώ ν  
καί τώ ν έν  τώ νοσοκ ομεία ) έλα φ ρ ώ ς τραυματιώ ν, 
οϊτινες δ ρ ά ξα ντες  τά  ό π λ α , σ υ νώ δ ευ σ α ν  τό  λείψ α- 
ν ο ν  μέχρι τού  να ο ύ  τού  Ά γιου Δημητρίου, ό π ο υ  καί 
έτάφη κατά τελευ τα ία ν  θ έλη σ ίν  του.
Μ ετά  τή ν έλ ευ σ ιν  τ ο ΰ ’Ό θ ω ν ο ς  έκρίθη νά  
ταφή έν  φ  τόπω  έτραυματίσθη  θ α να τη φ ό ρ ω ς  
έν  κοινώ  μνημείω  μετά τώ ν συμ μαχη τώ ν το υ ·  
ούτω ς ήμ έρα ν τινα  τού  έα ρ ο ς  τού  1835 μετά τή ν  
οριστικ ή ν έγκ α τά σ τα σ ιν  τή ς κ α θέδρ α ς τού  Κ ρά
το υ ς  έν  Ά θή ναις, έπ ιμ ελεία  τή ς ά ντ ιβ α σ ιλεία ς, 
έκκλησιαστική καί ναυτική πομ πή  έξεκ ίνη σ εν  
έκ Σ α λ α μ ίνο ς  π λ έ ο υ σ α  π ρ ο ς  τ ο ν  Π ειραιά. Έκ  
Σ α λ α μ ίνο ς  σ υ νώ δ ε υ ο ν  τά λε ίψ α να  ό ’Ε πίσκ οπος  
Α ίγίνης, αί θ υ γα τέρ ες  τού  σ τρ α τη γού  καί οί συ-  
ντα γμ α τά ρχα ι, κ α θ’ δ ν  β α θ μ ό ν  έφ ερ ο ν  τότε, 
Κ ριεζώ της, Ν ικηταράς, Β ά σ σ ος, Μ α υ ρ ο β ο υνιώ -  
της, Μ α κ ρ υγιά ννη ς, Χ ατζη πέτρος, Κ α λλέργη ς,

Σ π υ ρ ο μ ή λ ιο ς  καί ό  τα γμ α τά ρ χη ς τού  έλ α φ ρ ο ΰ  
πεζικού  Γεώ ργιος Β άγιας. Ή  κάλπη έκ α λύ π τετο  

ύ π ό  μ ελ α νο ύ  μεταξω τού. Ύ πό τ ο ύ ς  κ ρ ό το υς  
τώ ν π υ ρ ο β ό λ ω ν  ά π εβ ιβ ά σ θ η σ α ν  εις Π ειραιά  
καί σ υ νο δ ία  ά π ο σ π α σ μ ά τω ν τώ ν π α λα ιώ ν  
χιλιαρχιώ ν καί τού  νεω τέρ ο υ  τακτικού  σ τρ ατού  

τ ή ς Έ λ λ ά δ ο ς  έπ ο ρ εύ θ η σ α ν  π ρ ο ς  τό  Ν έ ο ν  Φ άλη - 
ρ ο ν  μέ τά  λείψ α να  φ ερ ό μ ενα  έπί « π ενθ ισ κ επ ο ΰ ς  
π εδ ινο ύ  π υ ρ ο β ό λ ο υ » . Π αρά τό  έν  Ν . Φ αλήρω  
ά ν ε γ ε ρ θ έ ν  μ νη μ εΐον  ό  Β α σ ιλ εύ ς’Ό θ ω ν  καί οί 
Ά ντιβα σ ειλεϊς  Ά ρ μ ενσ μ π έρ γ , Κ ό β ελ λ ,Έ ύ δ εκ , 
ό γρ ά ψ α ς περί Κ αραϊσκάκη συμ μαχη τή ς του, 
π ά ντ ες  φ έρ ο ντ ες  π ένθ ιμ ο ν  ταινίαν. Σ υ γ χρ ό νω ς  
ά λλη  π ένθ ιμ ο ς  έξ Α θη νώ ν πομ πή  μ ετέφ ερ ε έπί 
τώ ν κ υ λ λ ιβ ά ντω ν  τώ ν π υ ρ ο β ό λ ω ν  τά  λε ίψ α να  
τώ ν λο ιπ ώ ν ύ π ερ μ ά χω ν τώ ν Α θηνώ ν, τά  ό π ο ια  
έω ς τό τε  ή σ α ν τ εθ α μ μ ένα  εις τ ο ν  π ερ ίβ ο λ ο ν  τής  
Α γίας Ειρήνης, καί σ υ νή ντα  τή ν π ρ ώ τη ν π ρ ό  τού  
μνημείου. Μ ετά  σ ύ ν τ ο μ ο ν  δέη σιν  οί άξιω ματικοί 
Ν ικηταράς, Β ά σ σ ος, Κ ριεζώ της, Χ α τζη π έτρ ος  
καί λο ιπ ο ί τού  Κ αραϊσκάκη σ υ να γω νισ τα ί  
κ α τέθ εσ α ν τά λε ίψ α να  εις τ ο ν  τά φ ον, ένώ  τό  
π υ ρ ο β ο λ ικ ό ν  έρριπτε «τεσ σ α ρ ά κ ο ντα  π έντ ε  
β ο λ ά ς  ό σ ο ι ή σ α ν οί χ ρ ό ν ο ι  τής ήλικίας τού  
Κ αραϊσκάκη», κατά τό  ύ π ό  τού  σ υ ν α δ έ λ 
φ ου  Α ρ ισ το τέλ ο υ ς  Κ ουρτίδου  ά νευ ρ ε θ έν  καί 
κα τα τεθέν εις τό  Μ ο υ σ εϊο ν  τής «Ιστορικής καί 
Έ θνολογικ ή ςΈ τα ιρ εία ς» , μ ο να δ ικ ό ν  π ερ ισω ζό-  

μ ενο ν  π ρ ό γρ α μ μ α  τής μετακομιδής.
Τότε ό  β α σ ιλ εύ ς’Ό θω ν, στάς π ρ ό  τού  μνημείου , 
έξέβ α λ ε  τ ο ν  ίδ ιο ν  Μ ε γ α λ ό σ τ α υ ρ ο ν  καί ά φ οΰ  
τ ο ν  έθεσ ε π ρ ώ το ν  έπί τώ ν λε ιψ ά νω ν τού  Κ αραϊ- 
σκάκη, τ ο ν  π α ρ έδω κ εν  εις τή ν  π ρ εσ β υ τέρ α ν  τώ ν  
θ υ γα τέρ ω ν του, εις δέ τή ν  νεω τέρ α ν  χ ρ υ σ ό β ο υ λ -  
λ ο ν  έν δ ια λ α μ β ά ν ο ν  περί δω ρεάς εις αύτάς. 
Ν ομίζω  ν ύ ν  ότι εις το ύ ς  Ρ ουμελιώ τας άπόκειται 
ν ά  φ ρ ο ντ ίσ ο υ ν  όπ ω ς έν  Φ αλήρω  καί εις θέσ ιν  

π ερ ίο π τ ο ν  καί σ υ χνα ζο μ ένη ν , ά νεγερ θ ή  μ έγα ς  
χ ά λ κ ινο ς  έφ ιπ π ο ς ά νδ ρ ιά ς τού  μ εγά λο υ 'Έ λ λη νο ς  
π ολεμ ισ τού , δ σ τις  έσ ω σ ε καί έδ ό ξα σ ε τή ν  Ρού- 

μελην. ]

Έκατονταετηρίς τού στρατάρχου Γεωργίου Κα- 
ραΐσκάκη 1827-1927, Κωνστ. Ράδου (έπιμ.),’Εκδ. 
Γρυπαετός, Άθήναι 1927
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Του  Φ αίδω νος Κ ο υ κ ο υ λ έ

Πασχαλινά
Βυζαντινά
έθιμα
ιν η α  XC0V αρχαιότερων και μεγαλύτερων Χριστιανικών εορτών είναι αναμ
φιβόλους η της Λαμπρός Κυριακής. Δεν θα αγνοούν, ίσως, τινές των αναγνωστών 
μου ότι η εορτή αύτη του Πάσχα κατά τους παλαιοτέρους Χριστιανικούς αιώνας 
δεν εωρτάζετο κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον υπό των κατά τόπους Χρι
στιανών. Κατά τον βιογράφον Κωνσταντίνου του Μεγάλου, οι προ του βασιλέ- 
ως τούτου Χριστιανοί άλλοτε ετέλουν το Πάσχα μετά των Ιουδαίων, άλλοτε κα
τά την 25ην Μαρτίου, άλλοτε κατά το θέρος και άλλοτε κατά τον χειμώνα. Την 
ανωμαλίαν ταύτην ήρεν ο άγιος Βασιλεύς θεσπίσας πρώτον να μη εορτάζεται το 
Πάσχα μετά των Ιουδαίων, και δεύτερον ορίσας διά της εν Νίκαια Συνόδου, ίνα 
εορτάζεται τούτο την πρώτην Κυριακήν μετά την πανσέληνον την επομένην 
της εαρινής ισημερίας, ότε αύτη τύχη.

Περί του μη συνεορτασμού του Πάσχα μετά των Ιουδαίων, όστις, αρχήν λα
βών εκ του μετ’ αυτών συνεορτασμού των εξ Ιουδαίων Χριστιανών, θα εξηκο- 
λούθησε τουλάχιστον μέχρι του τετάρτου μετά Χριστόν αιώνος, έχομεν απαγο
ρευτικούς κανόνας της τε εν Αντιόχεια Συνόδου ως και των διαταγών των αγίων 
Αποστόλων, αίτινεςαφορίζουσι τους παρακούοντας λαϊκούς, καθαιρούσι δε τους 
κληρικούς.

Εις τον ορθόδοξον Χριστιανικόν κόσμον η Ανάστασις του Χριστού ήτο «πι
στών ευφροσύνη».Κατά την εορτήν αυτήν, όπως και κατ’ άλλας εορτασί- 
μους ημέρας συνηθίζετο, οι πιστοί εφρόντιζον να επαλείψωσι δι’ ασβέστου 
ή να βάψωσι με διάφορα χρώματα τους τοίχους των οικιών των και να σαρώ- 
σωσι τα δάπεδα αυτών, αφ’ ετέρου δε να στρώσοχπν επί του εδάφους των κλά
δους δάφνης, μυρσίνης δενδρολιβάνου, φύλλα λεμονέας και τα τοιαύτα, έθι- 
μον όπερ δια τον ΙΑ’ αιώνα πιστοποιεί Χριστόφορος ο Μυτιληναίος ούτινος 
σώζονται στίχοι «εις τας εν τη εκκλησία ραινομένας δάφνας κατά τας εορτάς» και 
όπερ και σήμερον ακόμη επικρατεί κατά τον εορτασμόν διαφόρων εκκλησι
ών, ως δεικνύει και το δίστιχον «μυρτιά μου χρυσοπράσινη της εκκλησίας στολίδι 
χωρίς εσέ δε γίνεται κανένα πανηγύρι» εν Πόντω μάλιστα, τέως, το έδαφος των οι
κιών εστρώνετο με κλάδους δάφνης ήδη από της Κυριακής των Βαϊων.

Ουχί δε μόνον τας οικίας περιεποιούντο οι Χριστιανοί κατά τας ημέρας του 
Πάσχα, αλλά και καινουργή φορέματα εφρόντιζον να φορώσι, να λαμπροφορώ- 
σιν, όπως έλεγον τότε, ή, ως λέγομεν σήμερον, να φορούν Πασκαλιάτικα, Λα
μπριάτικα ή λαμπρά ή να λαμπραγκαινιάζουν. Περί τούτου μαρτυρεί, πλην 
άλλων, και η σύζυγος του Πτωχοπροδρόμου, ήτις παριστάνεται λέγουσα μετά 
παραπόνου προς τον σύζυγον «ποιαν ιμάτινμ’ έρραψες; ποιον δίμιτσνμ’ εποίκες; 
και ποιαν γυρίνμ’εφόρεσες; ουκ οίδα Παοχαλίαν.»

ί (

δε
Τα ωά τον Πάσχα, ως γνωστόν, βάφονται κόκκινα, διά να ερμηνενθτι 
το έθιμον, εξηνέχθησαν διάφοροι, ανεκδοτικαί αι ττλείσται, γνώμαι 99
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ί ί Το Πάσχα, ον μέγας δεσμός αγάπης, ως 
επακολούθημα είχε και την δόσιν φιλήματος υπό των 
εκκλησιαζομένων. Πόσον δε το φίλημα τούτο Θα ήτο τότε 
διαδεδομένον, πασιφανώς δεικνύει το και σήμερον κατά 
την δευτέραν Ανάστασιν ανταλλασσόμενον φίλημα

Κατά τους επίσημους εορτασμούς συνήθιζον οι βυζαντινοί να 
φωταγωγώσι τας πόλεις των, άπλετον δε φως να έχωσι και εις τας 
οικίας των. Τούτο έκαμνον και κατά το Πάσχα, κατά τον Θεολό
γον Γρηγόριον «ιδία τε και δημοσία δαψιλεί τω ττυρί την νύκτα κα- 
ταφωτίζσντες». Επειδή δε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους οι πι
στοί ετήρουν αυστηρός την νηστείαν της Μ,Τεσσαρακοστής διά 
τούτο κατά το Πάσχα παρέθετον επί των τραπεζών των άφθονα 
τα κρέατα και καθ’ όλου τα καταλύοντα την νηστείαν είδη. Πα
ράβαλε την σημερινήν εν Πάρω ευχήν «είν’τά χει η μέρα η Λα
μπρή, να τά χης μεσ’ στο σπίτι σου».

Εντεύθεν το ρήμα λαμπρεύω σημαίνει σήμερον καταλύω την 
νηστείαν, πολλαχού δε η λέξη Πάσχα ισοδυναμεί προς το νηστεί
ας κατάλυσις.

Ηυφραίνοντο δε πολλά και καλά φαγητά κατά τας Πασχαλί- 
ους ημέρας τρώγοντες ου μόνον οι λαϊκοί, αλλά και οι αυστηρό
τατα την νηστείαν τηρούντες μοναχοί, ως εκ τυπικών των μο
νών πληροφορούμεθα· εις εν τοιούτον π.χ. αναγινώσκομεν· «οι 
μοναχοί το Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τέσσερα φαγητά να τρα
πεζώνονται».

Το Πάσχα, ον μέγας δεσμός αγάπης, ως επακολούθημα είχε και 
την δόσιν φιλήματος υπό των εκκλησιαζομένων, δύο μάλιστα 
Βυζαντινοί συγγραφείς, ο προμνημονευθείς Χριστόφορος ο Μυ- 
τιληναίος και κατά τον ΙΒ’ αιώνα Θεόδωρος ο Πρόδρομος έγρα
ψαν επιγράμματα «εις τον κατά το Πάσχα γινόμενον ασπασμόν».

Πόσον δε το φίλημα τούτο θα ήτο τότε διαδεδομένον, πασι- 
φανώς δεικνύει το και σήμερον κατά την δευτέραν Ανάστασιν 
ανταλλασσόμενον φίλημα.

Πάγκοινος ανά τας Ελληνικός χώρας είναι η συνήθεια κατά 
το Πάσχα να γίνωνται οι κουλούρες της Λαμπρής, εφ’ ων εμπη- 
γνύουσι και κόκκινα ωά. Το έθιμον τούτο είχον και οι Βυζαντι
νοί πρόγονοί μας, την παλαιοτέραν δε μνείαν αυτού παλαιοτέρου 
όντος ευρίσκομεν παρά συγγράφει του ΙΒ’ αιώνος τω Θεοδώρω 
Βαλσαμών. Ο ιεράρχης λοιπόν ούτος μαρτυρεί ότι εις το χωρίον 
Καλοτυχάδα του θέματος Χερρονήσου είδε κατά την ημέραν της 
Αναστάσεως άνδρας και γυναίκας να προσέρχωνται, μετά την 
θείαν λειτουργίαν, εις τον ιερέα και να του προσφέρωσιν, ίνα 
τους κοινωνήση, τεταριχευμένα κρέατα «μετά άλλων τινών βρω
σίμων», πιθανότατα τυρών και ωών, ως φαίνεται από το μέγα 
αγιασματάριον, ένθα υπάρχει ευχή «εις το ευλογήσαι εδέσματα 
κρεών τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και εις το ευλο- 
γήσαι τυρόν και ωά» και από τα κατά τόπους νυν συνηθιζόμενα,

προς δε, συνεχίζει ο Βαλσαμών «και ορνίθεια ωά εν ζύμη άρ
του σσνηνωμένα».

Το να πληρώνονται τότε οι ιερείς ίνα παράσχαχη την Θεί
αν Κοινωνίαν, φαίνεται ότι ήτο συνηθέστατον, δι’ ο είλκυ- 
σε και των συνόδων την προσοχήν.

Ούτως η εν Τρούλλω οικουμενική σύνοδος θεωρούσα το 
πράγμα Σιμωνίαν, καθαιρεί δια του εικοστού τρίτου κανό- 
νος της τον επίσκοπον ή πρεσβύτερον, όστις ίνα μεταδώ- 
ση την άχραντον κοινωνίαν, εισέπραττεν «οβολούς ή είδος 
το οιονούν».

Ας προσθέσωμεν ενταύθα ότι η χρήσις ωών εν τη παρού- 
ση περιπτώσει, κατά τους ερευνητάς έχει βαθυτέραν έννοι
αν προελθούσα εκ της αντιλήψεως των αρχαίων λαών πε
ρί του ωού ως εικόνος του κόσμου και συμβόλου της ζωής 
και της δημιουργίας

Τα ωά του Πάσχα, ως γνωστόν, βάφονται κόκκινα, διά να 
ερμηνευθή δε το έθιμον, εξηνέχθησαν διάφοροι, ανεκδοτι- 
καί αι πλείσται, γνώμαι.

Το ορθόν εύρε ο σοφός Κοραής εικάσας ότι το κόκκινον 
χρώμα συμβολίζει το αίμα των προβάτων διά του οποίου οι 
Ιουδαίοι έβαψαν εν Αιγύπτω τας παραστάδας και την φλιάν 
του οίκου των, ίνα αποφύγωσι την υπό του εξολοθρευτού 
αγγέλου φθοράν, έθιμον όπερ υφίσταται εν Μαδύτω και κα
τά τους παλαιοτέρους χρόνους διετηρείτο παρά τοις Κερκυ- 
ραίοις οίτινες με το αίμα των κατά το μέγα Σάββατον σφα- 
ζομένων αρνιών έκαμνον σταυρούς εις τας παραστάδας των 
οικιών των ακολουθούντες το της Γραφής «(Εξοδος ΙΒ ’ 7) 
και λήψονται από του αίματος και θήσουσιν επί των δύο σταθ
μών και επί την φλιάν εν τοις οίκοις εν οις οίκους εν οις αν φά- 
γωσιν».

Εις την Έξοδον (ΠΒ’ 8) μετά την μνείαν της επαλείψεως 
των παραστάδων και της φλιάς διά του αίματος του σφα- 
γέντος αρνιού, προστίθεται· «Και φάγσνται τα κρέα τη νυ- 
κτίτούτη οπτά πυρί». Τούτο φρονώ ότι εξηγεί την παρ’ ημίν 
κατά το Πάσχα παράθεσιν του οβελίου αμνού, έθιμον, όπερ, 
πάγκοινον σήμερον ον, ασφαλώς θα ήτο και μεσαιωνικόν. 
Ό τι δε τον οβελίαν αμνόν εγνώριζον οι Βυζαντινοί, δεικνύ
ει η παρατιθέμενη εικών εκ χειρογράφου του ΙΑ’ αιώνος 
εν η φαίνεται ο υπέρ την πυράν ψηνόμενος οβελίας. Άλ
λο Πασχαλινόν έθιμον, Πανελλήνιον νυν, είναι η σύγκρου- 
σις των ωών. Και περί της αρχής τούτου πολλά, ουχί όμως |
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ικανοποιητικά, ελέχθησαν. Οι Χριστιανοί φαί
νεται ότι διείδον εις την πράξιν αυτήν συμβολι
σμόν της Αναστάσεως του Χριστού· αχ; δήλα δη 
εντός του ωού, οισνεί τάφου, εγκλείεται ζωή, το 
ορνίθιον, όπερ, όταν έλθη ο καιρός, θραυσθέντος 
του κελύφους αναπηδά, ούτω και ο Χριστός, η 
αιώνια ζωή, θραυσθέντων των δεσμών, του τά
φου εκ του θανάτου επανήλθεν εις την ζωήν.
Ότι το έθιμον της συγκρούσεως των ωών ήτο εν χρήσει κα
τά το πρώτον ήμισυ του ΙΓ’ αιώνος ον ασφαλώς πολύ παλαιό- 
τερον, βέβαιοί μαρτυρία του κατά την εποχήν αυτήν ακμάσα- 
ντος μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιωάννου Αποκαύκου. Εις τον 
Αλμαλή Μαλγάρων της Θράκης οι κάτοικοι κατά την εσπέραν 
του Σαββάτου, προ του «Χριστός ανέστη», θέτουσιν επί του 
τάφου των συγγενών ωά κόκκινα, εις το χωρίον δε της Λα- 
κεδαίμονος Καστανιάν μετά την νυκτερινήν ακολουθίαν της 
Αναστάσεως, επίσης Πασχαλινά ωά, τυρόν και τεμάχια άρτων. 
Αν λάβη τις υπ’ όψιν ότι οι αρχαίοι 'Ελληνες εθεώρουν το ωόν 
ως ιερόν του Ασκληπιού και το μετεχειρίζσντο ως κόσμημα 
των τάφων, οι δε Ρωμαίοι ότι ου μόνον κατά τα επικήδεια δεί
πνα το εχρησιμοποίουν, αλλά και εντός των τάφων το έθετον, 
τότε θα ήτο διατεθειμένος να δεχθή ότι το ανωτέρω σημειωθέν 
σημερινόν έθιμον επεκράτει και κατά τους Βυζαντινούς χρό
νους, συνδεθέν με τα κατά τα μνημόσυνα επί των τάφων γινό
μενα δείπνα.

Το Πάσχα, ως η μεγίστη των εορτών και κοινή των λόγων 
πανήγυρις εωρτάζετο ουχί μόνον μίαν ημέραν, αλλά καθ’ 
όλην την μέχρι της Καινής ή Νέας Κυριακής Εβδομάδα, ήτοι 
κατά την Εβδομάδα του Θωμά. Ως λέγει Βυζαντινός συγγρα- 
φεύς «ως μία Κυριώνυμος ημέρα λογίζεται κατά πάντα η μετά 
την αγίαν Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χρι
στού τρέχουσα Εβδομός».

Ό τι η αντίληψις αυτή εξακολούθησε παρά τω λαώ καθ’ όλους 
τους αιώνας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τους μετά την 
άλωσιν χρόνους φαίνεται εκ του ότι σήμερον πολλαχού της 
Ελλάδος Λαμπρόσκολα λέγεται η Διακαινήσιμος Εβδομάς εν 
Κερκύρα δε η τράπεζα της Κυριακής δεν σηκώνεται μέχρι της 
Κυριακής του Θωμά. Κατά την Πασχάλιον αυτήν Εβδομάδα, 
κατά τους παλαιοτέρους αιώνας, οι πιστοί απείχον πάσης εργα
σίας, μικρόν όμως κατά μικρόν σιωπηρώς επετράπη η εργασία 
από της Τετάρτης και τέλος περιωρίσθη εις τας τρεις πρώτας 
ημέρας ως φανερώνει ο σχολιαστής του 66ου κανόνος της εν 
Τρούλλω συνόδου, όστις παρατηρεί, «Ερωτήαει τις όπως οι χει- 
ρονάκται, μετά την Τρίτην της Εβδομάδος 
τούτης τα οικεία εργάζονται εργόχειρα;»

Οι πολίται, μη εργαζόμενοι κατά τας 
ημέρας της Διακαινησίμου, εύρισκον ευ
καιρίαν τότε να παρακολουθώσι δημόσια 
θεάματα, και δη τους προσφιλείς των ιπ
ποδρομικούς αγώνας πράγμα όπερ απή- 
ρεσκεν εις τους εκκλησιαστικούς άνδρας 
διότι οι πιστοί, εγκαταλείποντες την εκ
κλησίαν, έσπευδον εις τον ιππόδρομον.
Έχομεν λοιπόν επέμβασιν των ιερών Συ

νόδων, αίτινες διά των κανόνων των απαγορεύ- 
ουσι κατά τας ημέρας αυτάς τους ιπποδρομικούς 
αγώνας. Ούτως οι πατέρες της εν Καρθαγένη Συ
νόδου εζήτησαν από τον βασιλέα Θεοδόσιον τον 
Β’, ίνα εμποδίση την τέλεσιν ιπποδρομιών «εν τη 
Κυριακή και εν ταις λοιπαίς φαιδραίς της των Χρι
στιανών πίατεως ημέραις, μάλιστα εν τω ογδοάδι 
του αγίου Πάσχα, ότε οι όχλοι μάλλον εις το ιππο

δρομίαν ήπερ εις την εκκλησίαν συνέρχονται».
Επειδή δ’ ο λαός εξηκολούθει να παρακολουθή κατά την Δι- 

ακαινήσιμον Εβδομάδα τους ιπποδρομικούς αγώνας επανήλ
θεν εις το ζήτημα η εν Τρούλλω Οικουμενική Σύνοδος, ήτις 
διά του 66ου κανόνος της εθέσπισεν «Από της αγίας Αναστάσι
μου Χριστού του Θεού ημών ημέρας μέχρι της Καινής Κυριακής 
την όλη Εβδομάδα εν ταις αγίαις εκκλησίαις αχολάζαν δει απα- 
ραλείπτως τους πιστούς. Μηδαμώς ουν εν ταις προκειμέναις ημέ- 
ραις ιπποδρόμια ή ετέρα δημώδης θέα επιτελείσθω».

Και επειδή περί Διακαινησίμου Εβδομάδος και εορτών κατ’ 
αυτήν πρόκειται, προσθέτομεν ότι κατά την Τρίτην, μετά το 
Πάσχα, ήτις εκαλείτο της Γαλιλαίος όπως και σήμερον λέγε
ται υπό των Ποντίων, εγίνετο το λεγόμενον καλημέριν του δη
μάρχου, του προέδρου δηλαδή των Πρασίνων και των Βενε- 
τών. Κατά τον περιγράφοντα την τελετήν Κωνσταντίνον τον 
Πορφυρογέννητον, οι του δήμου των Πρασίνων και των Βενέ- 
των με το αρμόνιόν των επήγαινον εις την αυλήν του δημάρ
χου των, όστις τους υποδέχετο επίσημον φορών στολήν και 
έφιππος Εκεί εψάλλοντο αι επευφημίαι. «Την καλήν ημέραν 
ποιήσωμεν μετά του δημάρχου των Βενέτων (ή των Πρασί
νων)· Τρισάγιε, βοήθησον τους δέσποτας και συ αυτούς θερά- 
πευσον επί πάσιν πλεονάζων της ζωής αυτών χρόνους συν ταις 
τιμίαις Αυγούσταις εν τη πορφύρα εις τελείαν χαρμονήν των 
Ρωμαίων και Βενέτων (ή Πρασίνων) των γνησίων ημών δού
λων. Κύριε χαίρε· καλή σου ημέρα, όλη η ημέρα σήμερον κα
λή σου ημέρα γίνεται. Ο δείνα πρωτοσπαθάριε δήμαρχε, πολλοί 
σου χρόνοι· ως γαρ αγαπώμεν σοι, αξίως σε ευχόμεθα, ίνα αδι- 
άδοχος μείνης διοικών ημάς Ο αναστάς Θεός ημών, φύλαττε 
τον δήμαρχον». Μετά τας ευχάς αυτάς συνωδεύετο ο δήμαρ
χος στον ιππόδρομον, όπου, ιπτάμενος ήκουε τα εξής: «Καλώς 
ήλθες προβολή ευεργετών, καλώς ήλθες εγγενής εκ προγόνων, κα
λώς ήλθες Θεοοτέτττων ο δούλος, καλώς ήλθες ο δείνα, πρωτο
σπαθάριε και δήμαρχε των Βενέτων (ή Πρασίνων), αλλ’ο πάντων 
ποιητής και δεσπότης ο αναστάς παραδόξως εκ τάφου τους χρό
νους σου πληθύνοι εις μήκη χρόνον ο Θεός ο άγιος φύλαττε τον 

δήμαρχον». Οι Βυζαντινοί πρόγονοι ημών, 
τιμώντες την ιερότητα των Πασχαλιών 
ημερών, ενομοθέτησαν, ίνα μη λειτουργώ- 
σι τα δικαστήρια κατά την Μεγάλην και 
την Διακαινήσιμον Εβδομάδα, ήκουε δε 
τις τότε πολλούς λέγοντας· διά τον αντιδι- 
κόν μου δεν λέγω τίποτε· «παρέλθει η ημέ
ρα του πάθους του Χριστού και γυμνάζω την 
δίκην, εκδικώ την ύβριν».

Ο νόμος ώριζε κατά τας ημέρας αυτάς να 
μη φυλακίζωνται οι εις ελαφρά πταίσματα

[ 9 8 ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013



υποπέσοντες. Εξαίρεσις εγΐνετο διά τους 
βαρέα πλημμελήσανχας π.χ. τυμβωρύ
χους, γόητας, παρθένων άρπαγας, πατρο- 
κχόνους και παραχαράκτας, οίχινες χάχε 
εφυλακίζονχο. Καχά χας μεγάλας εορχάς ή 
καχά χας ημέρας ευχαρίσχων δια χο κρά- 
χος γεγονόχων, συνήθεια επεκράχει καχά 
χους Βυζανχινούς χρόνους, ίνα απολύω- 
νχαι χων φυλακών οι δι’ ελαφρά παραπτώ- 
μαχα φυλακισθένχες. Τούχο εγίνεχο και 
καχά χο Πάσχα ερχομένης ειδικής βασιλι
κής διαχαγής χου ευεργεχήμαχος όμως χούχου εστερούντο οι διά 
σοβαρα εγκλήμαχα εγκλεισθέντες.

Σημειωχέσν όχι χη συνήθεια χης αποφυλακίσεως ηκολούθησε 
και η Βενετική Κυβέρνησις εις χας υπ’ αυχής καχακχηθείσας Ελ
ληνικός χώρας. Γνωρίζομεν επί παραδείγμαχι όχι εις χην Ζάκυν
θον, επί Βενετοκρατίας, οι επίσκοποι και πρωθιερείς ως και ο δι- 
οικηχής χης Σχραχείας και ο εισαγγελεύς είχον χο δικαίωμα καχά 
χα Χριστούγεννα και χο Πάσχα να ελευθερώνωσι διαφόρους εξό
ριστους, όπερ δικαίωμα, ένεκα καταχρήσεων, ήρθη χω 1556.

Της χαράς και χου πανυγηρισμού διά χο Πάσχα μεχείχον, ως ει- 
κός, και ο χα ανάκτορα. Καχά χην Μεγάλην λοιπόν Κυριακήν οι 
βασιλείς μετέβαινον εις χον ναόν χης Αγίας Σοφίας, ίνα εκκλησι- 
ασθώσιν ακούοντες καχά χην μετάβασιν και χην επιστροφήν χας 
επευφημίας χων δήμων, ήχοι χων Πρασίνων και Βενέτων, οίχι
νες, τοποθετημένοι εις εξ διάφορα σημεία, ως εξής εναλλάξ επευ- 
φήμουν χην διερχομένην βασιλικήν πομπήν, χων Βενέτων αρ- 
χομένων χας επευφημίας.

Καχά χην μετάβασιν λοιπόν ηκούεχο: Θεϊκής εγέρσεως δυνα
στεία ο χου θανάτου πόλεμος διελύθη -Φωτός απροσίτου λα
μπηδόνες νεκροίς επέλαμψαν τοις εν σκότει- Πάσχα Κυρίου σή
μερον καθορώντες μελωδικώς κραυγάζομεν και ομοφρόνως -ο 
αχρόνως χω Παχρί συμβασιλεύων αυτός, χας ημέρας υμών, δε- 
σπόχαι, ανυψώσοι χαις νίκαις καχά βαρβάρων- ο χων πάντων 
ποιητής και δεσπότης ο αναστάς παραδόξως εκ τάφου και χο χοί
ρε δεδωκώς μυροφόροις χους χρόνους υμών πληθύνοι συν χαις 
Αυγούσχαις και τοις πορφυρογεννήτοις. Πολυχρόνιον ποιήσοι ο 
Θεός χην αγίαν βασιλείαν σας εις πολλά έτη.

Καχά χην επιστροφήν πάλιν ηκούεχο: Καλώς ήλθον οι δεσπό- 
ται συν χαις Αυγούσχαις και τοις πορφυρογεννήτοις προσκυνή- 
σανχες χου αναστάντος Χριστού χην δόξαν -Η κτίσις σήμερον 
εορτάζει διπλούν χο Πάσχα χης Σωτηρίας ορώσα χο σκήπτρον 
υμών, δεσπόχαι, χην αναστάσει χου Χριστού συναναχέλλον- 
Εγκαινίζεται σήμερον χων ανθρώπων η φύσις ο γαρ έχων χο 
κράτος χου θανάτου ο χου πατρός συνάναρχος και συναΐδιος 
λόγος, σκυλεόσας χα βασίλεια χου Άδου έλυσε χον δεσμόν χων 
αιχμαλώτων πάσι δωρησάμενος ελευθερίαν, ος και φυλάξοι χο 
κράτος χης βασιλείας εις δόξαν, εις καύχημα, εις ανέγερσιν χων 
Ρωμαίων. Καθ’ ον χρόνον, παρόντων χων βασιλέων, εψάλλετο ο 
όρθρος χης Μεγάλης Κυριακής καχά χην 3ην ή 4ην ώραν μετά 
χο μεσονύκτιον, χο εκκλησίασμα καχά χην ανάγνωσιν χου Ευ
αγγελίου έμενεν εκτός χου ναού, χης θύρας αυτού ούσης κεκλει- 
σμένης. Μετά χην ανάγνωσιν ο πρωτοπαππάς χων ανακτόρων 
ήνοιγε χην θύραν και εισήρχεχο ψάλλων χο αναστάσεως ημέρα

και λαμπρυνθώμεν λαοί.
Τούτο εις Αγίαν Σοφίαν, εις χους 

άλλους όμως ναούς καχά χους Πα- 
λαιολογείους χρόνους, πιθανώτατα 
δε και παλαιότερον, πριν ή ο ιερεύς 
ανοίξη χην κλειστήν θύραν, έκρου- 
εν αυτήν αναφωνών χο και καχά χα 
εγκαίνια χων εκκλησιών συνηθι- 
ζόμενον· «άρατε, πάλας οι άρχοντες 
υμών και ειοελεύοεται ο βασιλεύς της 
δόξης», μετά δε χην ανταλλαγήν χης 

γνωστής στιχομυθίας, εισήρχεχο.
Τούχο σαφέστατα μαρτυρεί ο Κωδινός εν χω περί χων 

οφφικιαλίων έργω χου προσεπιβεβαιοί δε και χο σήμερον 
πολλαχού καχά χην Ανάστασιν επαναλαμβανόμενον.

Εις χο κλητορολόγιον χου Φιλοθέου, κείμενον χου Γ αιώ- 
νος, αναγινώσκομεν: «Η αγία και δεδοξρσμένη της τον Χρι
στού αναστάσεως περιφανής ημέρα λαμπρόν τινα και πε
ρίβλεπτον ευωχίαν τοις βασιλεύων ημών προεξένησεν». 
Όντως καχά χην Κυριακήν χου Πάσχα εγίνοντο επίσημα 
γεύματα εις χο επιβλητικώτατον και μεγαλοπρεπέσχαχον 
χων διαμερισμάτων χων ανακτόρων, χον Χρυσοτρ&λινον, 
εις ον, εστολισμένον καταλλήλως, εχοποθεχείχο η χρυσή 
τράπεζα και χο έπιπλον χο λεγόμενον πενταπύργιον, είδος 
αρμαρίου έχονχος πέντε πυργίσκους, εν οις εχοποθεχοόνχο 
χα πολίχιμα βασιλικά κοσμήματα και στέμματα. Εις χο καχά 
χην πρώτην ημέρα διδόμενον γεύμα προσκαλούμενοι προ- 
σήρχονχο εν επισήμω περιβολή και εκάθηντο εις χην χρυ
σήν τράπεζαν ανώτατοι άρχοντες, μάγιστροι, ανθύπατοι, 
στρατηγοί και πατρίκιοι, προς δε και ξένοι πρεσβευταί, εάν 
ευρίσκοντο εις χην Κωνσταντινούπολή. Εις χας άλλας χρα- 
πέζας ελάμβανον θέσιν οι υποδεέστεροι άρχοντες, πολιτικοί 
και στρατιωτικοί, οι ακόλουθοι χων ξένων πρεσβευτών χας 
εθνικάς χων φορούντες ενδυμασίας και ωρισμένοι εκ χων 
φυλακών εξαγόμενοι αιχμάλωτοι. Καχά χο γεύμα τούτο ηύ- 
λουν χα μουσικά όργανα, μετά χην κατάπαυσιν χων οποί
ων οι προσκεκλημένοι, ανιστάμενοι, επευφήμουν χον βασι
λέα. Το σημείον χης αποχωρήσεως έδιδεν ο βασιλεύς υψών 
και κινών χην χείρα χου. Τοιαύχα επίσημα γεύματα εγίνο
ντο μέχρι χης μεθεπομένης χης Καινής Κυριακής, καλου- 
μένων εις αυτά εκάσχοχε διαφόρων αρχόντων, κατωτέρων 
και ανωτέρων.

Ωρισμένως καχά χην πέμπχην ημέραν προσεκαλείτο ο Πα
τριάρχης μετά χων μητροπολιτών και πρεσβυτέρων χου πα
λατιού ως και ηγουμένων δώδεκα μοναστηρίων. Εκ χων 
προσκεκλημένων ο πατριάρχης και οι μητροπολίται συνέ- 
τρωγον μετά χου βασιλέως εις χην χρυσήν τράπεζαν, εν ω 
εις άλλας τράπεζας εχοποθεχοόνχο οι διάκονοι και οι χων πα
τριαρχείων ιερείς. Τοσαύτα περί χου εορτασμού χου Πάσχα 
υπό χων Βυζαντινών βασιλέων και χων Βυζαντινών πολι
τών, οίχινες μετά πολλού πόθου αναμένοντες χην μεγάλην 
εορτήν, συχνά καχά χο διάστημα χης Μ. Τεσσαρακοστής 
προσαγορεύοντες χους γνωρίμους και φίλους, απηόθυνον 
προς αυτούς χην ευχήν «καλά Πάσχα». ]
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Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΥ

Κοσμοϊστορικό γεγονός υπήρξε η κατά την 13η Ιουνίου 
του 313 μ,Χ. υπογραφή του γνωστού Διατάγματος των Μεδι- 
ολάνων υπό των συναυτοκρατόρων Κωνσταντίνου του Με
γάλου και Λικτνίου, το οποίο «επήνεγκε την μεγίστην των 
εν τω κόσμω μεταβολών», δηλαδή «την ελευθερίαν της εκ
κλησίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τας θρησκευτικός 
ελευθερίας».

Είναι ιστορικώς καταγεγραμμένο και μεμαρτυρημένο με το 
αίμα των αγίων μαρτύρων της εκκλησίας ότι αρχικώς ο φθό
νος των Ιουδαίων και εν συνεχεία η για πολιτικούς λόγους 
αντιχριστιανική εχθρική στάση των ρωμαίων αυτοκρατό- 
ρων, κατά τους τρεις πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, εναντί
ον της Εκκλησίας του Χριστού και των εις Χριστόν πιστευ- 
όντων προκάλεσε τους απηνείς και θηριώδεις διωγμούς του 
ρωμαϊκού κράτους, οι οποίοι ανέδειξαν «νέφος μαρτύρων».

Επειδή οι χριστιανοί δεν λάτρευαν τους ψευδείς θεούς, την 
πολυθεϊα των ειδώλων, και δεν προσέφεραν θυσίες στον Ρω
μαίο αυτοκράτορα, ο οποίος ελατρεύετο ως επίγειος Θεός, οι 
διωγμοί εναντίον των οπαδών του Ναζωραίου επεβλήθησαν 
οριστικούς υπό την μορφή αυτοκρατορικών διαταγμάτων, τα 
οποία όριζαν ότι οι Χριστιανοί ήταν επικίνδυνοι εχθροί του 
ρωμαϊκού κράτους ως επιβουλευόμενοι την ευστάθειά του 
και ως ασεβούντες προς τον αυτοκράτορα.

Οι διωγμοί εναντίον των αθώων Χριστιανών, κατά τους 
τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ανέρχονται σε δέκα, 
όπως και οι δέκα πληγές του Φαραώ. Οι απηνέστεροι των δι
ωγμών τούτων, οι οποίο ανέδειξαν εκατόμβες μαρτύρων της 
Εκκλησίας του Χριστού «ων ουκ έστι αριθμός», εντοπίζονται 
μεταξύ των ετών 303 και 305 μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν 
ο Διοκλητιανός και καίσαρ του ρωμαϊκού κράτους ο Γαλέ- 
ριος.

Η θετική αντίστροφη πορεία και στάση των Ρωμαίων αυ- 
τοκρατόρων υπέρ των απηνώς διωκομένων χριστιανών επε- 
συνέβη επί των ημερών του ξαφνικά ασθενήσαντος Γαλερίου, 
ο οποίος και εξέδωσε το αυτοκρατορικό Διάταγμα [edictum] 
της Σαρδικής ή άλλως καλούμενου της Νικομήδειας, επειδή 
εκεί εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά. Με το διάταγμα αυτό ορι
ζόταν : «ίνα αύθις ώσι Χριστιανοί και τας συναθροίσεις αυ
τών τελώσιν».

Ο Γαλέριος, έστω και προσωρινώς, έπαυσε τον διωγμό και 
επέτρεψε στους Χριστιανούς να ασκούν τα θρησκευτικά κα- 
θήκοντά τους ενώ ως αντάλλαγμα εζητείτο η προσευχή τους 
για τη θεραπεία του ασθενούντος αυτοκράτορος. Ο ιστορικός 
Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Γαλέριος επέτρεψε την χριστιανική 
λατρεία, αλλά υπό όρους, όπως να μην ενεργούν οι χριστιανοί 
οτιδήποτε εναντίον των νόμων του καθεστώτος, αλλά και να

Επέτειος 1700 ετών 

απο της υπογραφής του, 
υπο του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕ ΙΑ
[313 - 2013 μ,Χ.]
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Το  διάταγμα των Μεδιολάνων

«Εμείς, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και ο Αύγουστος Λικίνιος συναντηθήκαμε στο Μεδιόλανο 
και αφού σκεφτήκαμε καθαρά και σωστά αποφασίσαμε:
• Να δώσουμε στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία ν’ ακολουθούν τη θρη

σκεία που θίλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα κι οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να εί
ναι ευνοϊκή ο’ εμάς και σε όσους βρίσκονται κάτω από την εξουσία μας.

• Να μην εμποδίζεται κανείς απολύτως να ασπάζεται τη θρησκεία και τη λατρεία των χριστιανών 
και καθένας να μπορεί ν’ αφιερώνεται οτη θρησκεία που νομίζει ότι του ταιριάζει καλύτερα.»

Ευσέβιος, Ε κκλησιαστική Ιστορία

ΐ

εύχονται υπέρ του αυτοκράτορος και του κράτους. Συνακόλου
θα απέστειλε αυτοκρατορική επιστολή προς τους δικαστές [διοι
κητές των επαρχιών] με την οποία διέτασσε την επιστροφή στους 
χριστιανούς των κατασχεθέντων και απαλλοτριωθέντων τόπων 
προσευχής έναντι αποζημιώσεων.

Η ερμηνεία της φιλοχριστιανικής στάσεως του αυτοκράτορος 
Γαλερίου εδράζεται από τους ιστορικούς, αφενός μεν στην βαρύ
τατη ασθένεια αυτού, αφετέρου δε στην θετική επίδραση του Με
γάλου Κωνσταντίνου επί του Γαλερίου. Πάντως το διάταγμα αυ
τό επειδή δεν αναγνωρίσθηκε από τον φανατικό χρισαανομάχο 
και εκκλησιομάχο αυτοκράτορα Μαξιμίνο, δεν απάλλαξε τους χρι
στιανούς από τους απηνείς και οδυνηρούς διωγμούς, και ακυρώ
θηκε εν τοις πράγμασι. Άλλες όμως ήταν οι ανεξιχνίαστες βουλές 
του Κυρίου.

Η οριστική κατάπαυση των διωγμών εναντίον των χριστιανών 
επήλθε κατά το έτος 313 μ.Χ, όταν ο Μέγος Κωνσταντίνος και ο 
συναυτοκράτωρ αυτού Λικίνος υπέγραψαν το περίφημο διάταγ
μα των Μεδιολάνων διά του οποίου παρεχόταν στους χριστιανούς 
ελευθερία ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και εκφρά- 
σεως της πίστεώς τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν απόλυ
τη θρησκευτική ελευθερία και ανεξιθρησεία για όλους τους κα
τοίκους της αυτοκρατορίας

Το εκδοθέν διάταγμα [edictum ή rescriptum], σύμφωνα με τον 
ιστορικό Ευσέβιο, όριζε: «Μηδενί παντελώς εξουσία αρνητέα η 
του ακολουθείν και αιρείσθαι την των χριστιανών παραφύλαξιν ή 
θρησκείαν... ελευθέρα και απολελυμένην εξουσίαν του τημελείν 
[επιμελείσθαι] την εαυτών θρησκείαν». Η εππστροφή απαλλοτρι
ωθέντων ή δωρηθέντων τόπων της προσευχής και κοινοτικών 
κτημάτων, θα εγίνετο άνευ αποζημιώσεως εκ μέρους των χριστι
ανών, αφού η πολιτεία θ αποζημίωνε τις χριστιανικές κοινότητες. 
Η εκ μέρους της πολιτείας ήταν απλή επιστροφή χρημάτων, τα 
οποία είχε εισπράξει το κράτος διά της πωλήσεως των χριστιανι
κών κτημάτων. Η δε επιστροφή κλοπιμαίων κτημάτων και χρη
μάτων από νομικής τουλάχιστον απόψεως δεν εσήμαινε φροντί
δα και μέριμνα του ρωμαϊκού κράτους απέναντι της χριστιανικής 
πίστεως ως επισήμου θρησκείας του κράτους

Το μέγα επίτευγμα πάντως υπήρξε η δια της υπογραφής του 
διατάγματος των Μεδιολάνων καθιέρωση του σεβασμού των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφιέρωσε το Επίσημο 
Ημερολόγιό του για το έτος 2013 στην 1700η επέτειο από της υπο
γραφής υπό των συναυτοκρατόρων Κωνσταντίνου του Μεγάλου 
και Λικινίου του Διατάγματος των Μεδιολάνων. Ο δε Οικουμενι
κός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο επίσημο προλογικό σημεί
ωμά του γράφει εμπνευσμένα μεταξύ άλλων και τα εξής: « Η το
μή την οποία επέφερε το διάταγμα των Μεδιολάνων στην ιστορία 
της του Χριστού εκκλησίας είναι βαθεία και καθοριστική όχι μό
νο για την εξέλιξη της ιδίας αλλά και για την ιστορία σύνολης της

ανθρωπότητος καθώς άνοιξε μία νέα σελίδα λαμπρά για αμ- 
φότερες. Γι' αυτό και η εκκλησία του Χριστού ευγνωμόνως 
αναμιμνήσκεται του εμπνευστού του διατάγματος τούτου 
ευσεβούς Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος αντα- 
ποκρινόμενος ως άλλος Παύλος στην ουράνιο κλήση, έγι
νε όργανο της θείας Πρόνοιας επ'αγαθώ της Εκκλησίας η 
οποία χρεωστικώς αναπέμπει δόξα και αίνο στον Δομήτορα 
αυτής Χριστό επί τη συμπληρώσει 1700 ετών από της εκδό- 
σεως του διατάγματος και της δΓ αυτού αποδοθείσης ελευ
θερίας σε αυτήν.

Εντός του ιδίου πλαισίου της οξυδερκούς και χάριτι Θε
ού προορώσης τα μέλλοντα πολιτικής του Μεγάλου Κων
σταντίνου εντάσσονται και άλλες βασικής σημασίας ενέρ
γειες και πράξεις αυτού, όπως η προσαρμογή της αστικής 
και ποινικής νομοθεσίας προς τις αρχές του Ιερού Ευαγγε
λίου, η απαγόρευση των μαγγανειών και μαγειών, η μείωση 
της σκληρότητος των ποινών, η νομιμοποίηση των κληρο
δοτημάτων προς την Εκκλησία, η καθιέρωση της Κυριακής 
αργίας και άλλες καθοριστικές πράξεις που ρυθμίζουν την 
κοινωνική και μάλιστα την εκκλησιαστική και λατρευτική 
ζωή των πιστών.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος αποτελεί διαχρονικό πρόσωπο 
Κυβερνήτου και μάλιστα για την χριστιανική Εκκλησία 
γενικώς... Σήμερα, ατυχώς, οι νομίζοντες ότι άρχουν των 
χριστιανικών εθνών πιστεύουν ότι δύνανταα να ωφελήσουν 
και να βοηθήσουν τους λαούς εξορίζοντας τον Θεό και το
ποθετώντας στη θέση του τον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα 
όμως είναι τραγικά, ήτοι συσσώρευση πλούτου στα χέρια 
ολίγων, πόλεμοι, βία, πείνα, κίνδυνοι, αγωνίες. Διά τούτο, 
ο τρόπος με τον οποίο διακυβέρνησε αυτός την αυτοκρα
τορία με διάκριση και τήρηση των λεπτών ισορροπιών και 
σωφροσύνης πολλής, έχοντας την βαθεία αίσθηση ότι μό
νον ο Θεός δύναται να σώσει τον άνθρωπο, καθιστά αυτόν 
ύψιστο υπόδειγμα κυβερνήτου...

Τιμούμε κατά το έτος 2013 την επέτειο της συμπληρώ- 
σεως χιλίων επτακοσίων ετών από της υπογραφής του Δια
τάγματος των Μεδιολάνων στο πρόσωπο του Αγίου Ισαπο- 
στόλου Μεγάλου Κωνσταντίου, δηλαδή την ελευθερία της 
Εκκλησίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευ
τικές ελευθερίες για τα οποία δικαιώματα και ελευθερίες πο
λύς λόγος γίνεται άνευ όμως συγκεκριμένου αποτελέσμα
τος στην σύγχρονη εποχή, αλλά συγχρόνως τιμούμε και το 
διαχρονικό σύμβολο και βίωμα της Εκκλησίας, τον Σταυ
ρό του Κυρίου, ο οποίος είναι για την εκκλησία και τον κό
σμο και κατά το έτος έτος τούτο της χάριτος Αυτού, και ιδί
ως για τον πεινώντα και διψώντα την δικαιοσύνη και την 
αγάπη άνθρωπο της εποχής «φύλαξ, ωραιότης, κραταίωμα, 
στήριγμα, δόξα». ]
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Ο Ελύτ
για την νπρο

Ο Νομπελίστας ποιητής, σε αυτή την ξεχασμένη ομιλία, 
αναφέρεται στην εμπειρία του από τους 5 μήνες που έζησε 
στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1970 αποδίδοντας μοναδικά 

την ιστορία και την παλλόμενη ταυτότητά της.

«Με έχουν ονομάσει, κατά καιρούς, ποιητή της θάλασσας, ποιητή των νησιών 
και του ήλιου. Και ώς ένα σημείο είμαι. Αλλά δεν είμαι μόνο αυτό. Δεν είμαι 
μόνο αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς, όταν ακούει τέτοιους χαρακτηρισμούς 
και νομίζει ότι έχει να κάνει με εντυπώσεις και περιγραφές, με μια απλή φυσι- 
ολατρεία. Τα φυσικά στοιχεία έχουν μια δεύτερη και μια τρίτη σημασία, όπου 
η γλώσσα και η ιστορική μνήμη εμπλέκονται και δημιουργούν μια άλλη πραγ
ματικότητα, για τις καθημερινές μας στιγμές ασύλληπτη. Αποτελούν, θα έλε
γα, στην κλίμακα του πνεύματος, ένα αλφάβητο που με την κατάλληλη χρήση 
του, εξαιρετικά δύσκολη -πρέπει να το πω και αυτό αμέσως-, ξεκλειδώνει τα 
μυστικά και αποδίδει το μυστήριο που μας περιβάλλει, το κάνει προσιτό στην 
ψυχή μας. Και η ψυχή μας είναι μεγάλη υπόθεση. Η ατομική μας ψυχή και η 
ομαδική. Γιατί υπάρχει και η ομαδική ψυχή, που αντιπροσωπεύει κάθε λαό 
στο σύνολό του και στην ιδιοτυπία του. Απ’ αυτή την άποψη ήθελα να πω λίγα 
πράγματα, και αν μίλησα στην αρχή για τον εαυτό μου -πράγμα που δεν το συ
νηθίζω- το έκανα για να φτάσω ακριβώς εκεί.
Μου δόθηκε η ευκαιρία στους πέντε μήνες που πέρασα στην Κύπρο το καλο
καίρι του ‘70, να την τριγυρίσω όλη, να δω τα αρχαία της, τα Βυζαντινά της, τα 
σημερινά της, σε αδιάσπαστη συνέχεια, σε αδιάσπαστη ενότητα ανάμεσα τους 
και ανάμεσά στο τοπίο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Με εντυπώσιασε και μου 
έδωσε μια βαθιάν ικανοποίηση, θα έλεγα μιαν επαλήθευση της ταυτότητάς μου 
σαν μέλους μιας κοινότητας που σαν Γένος επέτυχε πάντοτε.
Ο Ελληνισμός είναι μια κοινότητα που με ποικίλες μορφές και κάτω από ποικί
λες περιστάσεις αντίξοες, δραματικές, εξοντωτικές κάποτε, κατάφερε παρ’ όλα 
αυτά να επιβιώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο τέτοιο παράδειγμα στην ιστορία. 
Και το μόνο του όπλο, αλλά ένα όπλο μοναδικό και παντοδύναμο, εστάθηκε η 
γλώσσα του. Η «ελληνική λαλιά», όπως έλεγε ο Καβάφης, «ως την Βακτριανή 
την πήγαμε -  ως τους Ινδούς».
Να γιατί είμαι υπερήφανος ασκώντας μια τέχνη που χρησιμοποιεί ακριβώς αυ
τό το όργανο. Και να γιατί μου έδωσε τόση ικανοποίηση η συμβίωσή μου με την 
πραγματικότητα της Κύπρου. Γιατί βρήκα τα «ανάλογα» της γλώσσας αυτής, 
έξω από κάθε ιστορική ή πολιτική σκοπιμότητα, σ’ αυτή τη «μνήμη» που την 
κουβαλάτε και την εξωτερικεύετε όλοι σας και που είναι μαρτυρία ενός ανεπα
νάληπτου πολιτισμού.
Αυτό που θαυμάζουμε στην ελληνική τέχνη της ακμής, δεν είναι αυτό που πί-

“ 0 Ελληνισμός είναι 
μια κοινότητα που με 
ποικίλες μορφές και κάτω 
από ποικίλες περιστάσεις 
αντίξοες, δραματικές, 
εξοντωτικές κάποτε, 
κατάφερε παρ’ όλα αυτά 
να επιβιώσει...
Και το μόνο του όπλο, 
αλλά ένα όπλο μοναδικό 
και παντοδύναμο, 
εστάθηκε η γλώσσα του”
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στεψαν οι Δυτικοί ότι συνεχίστηκε με την Αναγέννηση. Ούτε αυτό που πραγματοποιή
σανε αργότερα με τα νεοκλασσικά κτίρια που κοσμούν τις πρωτεύουσες τους. Είναι μια 
ειδική αίσθηση για τα πράγματα και τις αναμεταξύ τους σχέσεις, που οδηγεί στην ευγέ
νεια, είτε καταπιάνεσαι με μεγάλα είτε με ταπεινά έργα. Γία την αντίληψή μου -θα μπο
ρούσα να πω για την αντίληψη ολόκληρης της γενεάς μου- η συνέχεια του πνεύματος 
εκείνου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνον από τον λαϊκό πολιτισμό. Μια εσω
τερική αυλή σπιτιού με τους ασβεστωμένους τοίχους, τα λουλούδια στους τενεκέδες, τα 
πέτρινα σκαλάκια, ή ένας περίβολος μοναστηριού με τα κυπαρίσσια, τη στέρνα, τις στοές 
και τα κελλιά, βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην αντίληψη που έφτιαχνε τους Απόλλωνες 
και τις νίκες, τους Οσίους και τις Θεομήτορες, απ’ όλες τις μεγαλόπρεπες κολόνες και με
τόπες των Ευρωπαϊκών Ανακτόρων.
Και αυτό συνέβη επειδή, αξεδιάλυτα συνυφασμένα, το τοπίο και η γλώσσα, επιβιώσα
νε μέσα στο ομαδικό υποσυνείδητο, διατηρηθήκανε μέσα στους ύμνους της Ορθοδοξίας 
και στα Δημοτικά Τραγούδια -το παρατηρούμε αυτό εντελώς ιδιαίτερα στην Κύπρο- και 
έφτασαν ώς τις μέρες μας, είτε οι καιροί ήτανε καλοί είτε χαλεποί. Τολμώ, μάλιστα, να πω 
ότι λειτουργήσανε πιο οργανικά και πιο έντονα στη δεύτερη περίπτωση -  κάτι που γεννά 
την απορία των ξένων και παραμένει για την αντίληψή τους ακατανόητο.
Πολύ συχνά μου έτυχε να με ρωτήσουνε στις συνεντεύξεις: Για ποιό λόγο η ποίηση η ελ
ληνική γυρίζει στην μοίρα του φορέα της; Καμιά σχεδόν ποίηση ξένης χώρας δεν ασχο- 
λείται με την Ιστορία και την μοίρα του λαού της. Τους απάντησα: Επειδή ο Ελληνισμός 
έζησε πάντοτε κοντά στον κίνδυνο. Επειδή ό,τι κινδυνεύει, ζητάς να το διασώσεις. Επειδή 
νιώθουμε μόνοι. Επειδή σαν πολιτιστική μονάδα δεν έχουμε συγγενείς. Και επειδή -προ
σθέτω εγώ τώρα μεταξύ μας- στο βάθος μας φοβόντουσαν πάντοτε, όσο αδύναμοι και αν 
είμασταν. Και μας πολεμούσανε, «Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το καλυβάκι!», για να ξανα- 
θυμηθώ τον Σολωμό. Ή  μήπως αυτό δεν συμβαίνει σήμερα με την Κύπρο;
Μου επεφύλαξε η τύχη την τιμή να γνωρίσω τον Εθνάρχη Μακάριο σε μιαν από τις κορυ
φαίες στιγμές της δράσης του. Και την θλιβερή τιμή να παραστώ εχθές στην επιμνημόσυνη 
δέηση για ανάπαυση της ψυχής του. Το αγωνιστικό του σθένος, την ψυχική του αντοχή, το 
κάλλος του, τα αντλούσε από την μεγάλη δεξαμενή που αποτελείτε όλοι σας -  ολόκληρος ο 
κυπριακός λαός. Για αυτό τη συνέχεια την βλέπουμε σήμερα και θα την βλέπουμε πάντοτε -  
αρκείναυπάρχειενότητα-ολοέναπιοδυνατή,πιοαποφασιστικήεπάνωσταδικάτουβήματα. 
Αλλά αυτό είναι το θαύμα. Να δυναμώνεις και να αντρειεύεσαι τότε ακριβώς που κινδυ
νεύεις να χάσεις αυτά που αγαπάς, όμως να ξέρεις πως είναι δικά σου, κατάδικά σου. Και 
να τους δίνεις την χροιά του ακατάλυτου και του αιώνιου...». ]

“ Αλλά αυτό είναι το 
θαύμα. Να δυναμώνεις 
και να αντρειεύεσαι 
τότε ακριβώς που 
κινδυνεύεις να χάσεις 
αυτά που αγαπάς, 
όμως να ξέρεις 
πως είναι δικά σου, 
κατάδικά σου. Και να 
τους δίνεις την χροιά 
του ακατάλυτου και 
του αιώνιου...”



Η Παναγία ίων Παρισίων

Η μούσα του OvyKCO  γίνεται
850 ετών

Κάθε βέρος Παριζιάνος τη 
λατρεύει. Ο λόγος, για τη μεγάλη κυρία της Πόλης του Φωτός, 
τον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ, που για έναν χρόνο θα γιορ
τάζει την 850ή επέτειο από τη θεμελίωσή της.
Η Παναγία των Παρισίων είναι ο μητροπολιτικός χριστιανικός 
ναός της πόλης του Παρισιού και αποτελεί ένα από τα πλέον 
θαυμαστά αρχιτεκτονικά μνημεία του λεγάμενου οξυκόρυφου 
ή γοτθικού ρυθμού. Βρίσκεται στο νησί Ιλ ντε λα Σιτέ (Ξΐβ de 
la Citi) του ποταμού Σηκουάνα (la Seine), στο κέντρο της γαλ
λικής πρωτεύουσας. Η κατασκευή του άρχισε το 1163 και τον 
θεμέλιο λίθο έθεσε ο Πάπας Αλέξανδρος Η και ο Βασιλέας Λου
δοβίκος Ζ' της Γαλλίας. Ο Ναός αποπερατώθηκε περί τα μέσα 
του 13ου αιώνα. Το 1699 υπέστη ακρωτηριάσεις, με το δικαιο- 
λογητικό της επισκευής του. Τα πλέον άξια ιδιαίτερης προσο
χής σημεία, που προκαλούν το θαυμασμό της αρχιτεκτονικής 
του ναού, είναι η υπέροχη πύλη με τον υπεράνω αυτής τερά
στιο ρόδακα και τις δύο εκατέρωθεν αυτής πύλες, τα περίφημα 
γλυπτά, τα δύο κωδωνοστάσια ύψους 68 μ. καθώς και ο εσω
τερικός διάκοσμος με τα έξοχης υαλογραφικής τέχνης (βιτρώ) 
παράθυρα.

Στις 2 Δεκεμβρίου 1804 στο Ναό αυτό στέφθηκε Αυτοκρά- 
τορας ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Η σταυροφορία του 12ου αιώνα ξεκίνησε από τον προαύλιο χώ
ρο της. Στο ναό εστέφθη βασιλιάς της Γαλλίας το 1431 ο Βρε
τανός μονάρχης Ερρίκος ΣΤ'. Υστερα από πεντακόσια χρόνια 
στον ίδιο πανέμορφο καθεδρικό ναό ανακηρύχθηκε αγία η Ιω
άννα της Λωρραίνης. Το 1548, οι Ουγενότοι κατέστρεψαν κά
ποια από τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία του οικο
δομήματος, ενώ 250 χρόνια αργότερα, μεσούσης της Γαλλικής 
Επανάστασης, οι επαναστάτες παρ’ ολίγον να ισοπεδώσουν την 
Παναγία των Παρισίων. Η χρήση του ναού ως αποθήκης τρο
φίμων ήταν αυτό που τελικά τον διέσωσε. Το 1804, μέσα στον 
ναό έστεψε ο Πάπας Πίος Η' αυτοκράτορες τον Ναπολέοντα 
και την Ιωσηφίνα.

Μόλις, όμως, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Παναγία 
των Παρισίων επανήλθε στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν από τη Γαλλική Επανάσταση χάρη σε ένα εικοσιπεντα- 
ετές πρόγραμμα αναπαλαίωσης το οποίο επέβλεψε ο αρχιτέ
κτονας Ευγένιος Βιολέ λε Ντικ.
Εάν δεν είχε παρέμβει ο μεγάλος αρχιτέκτονας, δεν αποκλεί
εται ο καθεδρικός ναός να βρισκόταν στον πυθμένα του Ση
κουάνα. Σήμερα, απλά «κοιτάζει» το ποτάμι από τη θέση του 
στο ανατολικό μισό του Ιλ ντε λα Σιτέ, στο κέντρο του πο
ταμού.

Η αρχιτεκτονική παρέμβαση του Βιολέ λε Ντικ σίγου
ρα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, σωτήρας της Πα
ναγίας των Παρισίων δεν είναι κάποιος αρχιτέκτονας ή μη
χανικός αλλά ο Βικτόρ Ουγκό, που με το μυθιστόρημά του 
«Παναγία των Παρισίων» έκανε γνωστή την αξία του καθε
δρικού ναού.
Οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ θα βρίσκονται φυσικά στο επί
κεντρο του ιωβηλαίου. Εννέα νέες καμπάνες πρόκειται να 
παραδοθούν το 2013 αντικαθιστώντας όσες αφαιρέθηκαν 
στις αρχές του περασμένου έτους. Οι νέες αφίξεις θα προστε
θούν στη μεγάλη καμπάνα, τη μοναδική που δεν έλιωσε κατά 
τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και που ανήγγειλε 
την απελευθέρωση της Πόλης του Φωτός από τους Γερμα
νούς ναζί το 1944.
Νέος βελτιωμένος φωτισμός, αλλά και ένα νέο εκκλησιαστι
κό όργανο είναι κάποιες από τις βελτιώσεις με τις οποίες η 
Νοτρ Νταμ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει άλλα πέντε εκατομ
μύρια επισκέπτες.

Και όπως κάθε άλλη Παριζιάνα, έτσι κι αυτή, παρά το 
πέρασμα των... αιώνων, κρύβει καλά την ηλικία της. Μπορεί 
να πέρασαν οκτώμισι αιώνες, αλλά αυτό το κόσμημα της γοτ
θικής αρχιτεκτονικής παραμένει αμετάβλητο, πανέτοιμο να 
διηγηθεί ένα σωρό ιστορίες.] 
kathimerini.gr, www.wikipedia.org
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Ολοι οι λαοί πριν από τους Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα 
προσευχητάριο για κάποιο καθορισμένο σκοπό και με συ
γκεκριμένο αριθμό χαντρών. Οι πρώτοι που χρησιμοποίη
σαν χάντρες ήταν οι Κινέζοι, οι οποίοι κατασκεύασαν τον 
άβακα, ενώ αργότερα οδηγήθηκαν στην κατασκευή του 
προσευχηταριού. Η αρχή ουσιαστικά στη χρήση του προ- 
σευχηταριού εντοπίζεται στην αρχαία Ινδία, περίπου στο 
500 π.χ. από έναν πνευματικό δάσκαλο. Τα πρώτα προσευ
χητάριο αποτελούνταν από κουκούτσια καρπών δέντρων 
τα οποία τα τρυπούσαν και τα έδεναν με ένα κορδόνι. Το 
προσευχητάρι αυτό το ονόμαζαν «Mala» και αποτελούνταν 
από 108 χάντρες. Ο αριθμός 108 πιστεύεται πως αντιπροσω
πεύει τον αριθμό των ονομάτων που αποδίδονταν στους Θε
ούς. Αργότερα, με την εμφάνιση του Βουδισμού στην Ινδία, 
η χρήση του προσευχηταριού περνά στα χέρια των Βουδι
στών. Οι Βουδιστές αλλά και οι Θιβετιανοί μοναχοί κρατού-

Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος αναζητά ένα «φίλο» για να 
του κρατήσει συντροφιά τόσο στις χαρές όσο και στις λύ
πες τού. Το ρόλο του αχώριστου «φίλου» που αδιαμαρτύ
ρητα υφίσταται τις καταπονήσεις ή τις θωπείες στις οποίες 
τον υποβάλλουμε (ανάλογα με τα κέφια μας...), έχει το κατά 
καιρούς παρεξηγημένο κομπολόι.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΙΟΛΟΓΙΟΥ 
Η ανάγκη που είχε ο άνθρωπος να ερμηνεύσει τη ζωή 

και τις δυσκολίες της, τον αναγκάζουν να προσφύγει στον 
Δημιουργό, για προσευχή και λύτρωση. Στην προσπάθειά 
του αυτή επινοεί τρόπους που πιστεύει πως θα τον φέρουν 
σε επαφή μαζί του ώστε να εισακουστούν οι ανάγκες του. 
Έτσι δημιουργεί αντικείμενα από χάντρες (προσευχητά
ριο), πιστεύοντας πως έχουν μεταφυσικές ιδιότητες που 
τον φέρνουν σε επικοινωνία με το Θεό.



σαν ένα προσευχητάρι με 108 χάντρες, χωρισμένες ανά 27.
Στο Ισλάμ το προσευχητάρι εμφανίστηκε μετά από αρκε

τά χρόνια και προήλθε από τους Βουδιστές. Το μουσουλμα
νικά προσευχητάρι αποτελείται από 99 χάντρες, όσες και οι 
ιδιότητες του Αλλάχ, οι οποίες ήταν διαιρεμένες σε 3 τμήμα
τα από 33 χάντρες. Η εκατοστή χάντρα που ονομαζόταν «βε
ζίρης» (παπάς) αντιπροσώπευε τη συμπλήρωση ενός κύκλου 
προσευχών. Επίσης χρησιμοποιούσαν και προσευχητάριο 33 
χαντρών όπου ήταν διαιρεμένα σε 3 τμήματα από 11 χάντρες, 
οι οποίες ήταν σφιχτά δεμένες μεταξύ τους. Όλα κατασκευ
άζονταν αρχικά από βιοτεχνίες της Ανατολής, δημιουργού- 
νταν από διάφορα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της επο
χής και πωλούνταν σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο. Οι Καθολικοί 
ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα ροζά
ρια, όπου «Ροζάριο» σημαίνει «κήπος 
των ρόδων» και κατά το Μεσαίωνα οι 
κήποι των ρόδων χρησιμοποιούνταν 
ως χώροι προσευχής. Λέγεται επίσης 
ότι προήλθαν από τους Σταυροφό
ρους εκείνης της περιόδου επειδή εί
χαν την ανάγκη της προσευχής, αλλά 
βρίσκονταν μακριά από τους ναούς 
τους.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΟΥ

Το προσευχητάρι οι ορθόδοξοι χρι
στιανοί το είπαν δεητικό στεφάνι της 
Παναγιάς. Και επειδή αυτό ήταν ένα 
σχοινάκι γεμάτο κόμπους, οι μη θρη
σκευόμενοι,ειρωνευόμενοιπροφανώς, 
το είπαν κομποσκοίνι. Ο θρησκευόμε
νος κρατώντας το κομποσκοίνι ακου-

μπώντας τον κάθε κόμπο λέγει μια ευχή. Από το ΚΟΜΠΟ 
ΛΕΓΕΙ προέκυψε το ΚΟΜΠΟΛΟΓΙ - ΚΟΜΠΟΛΟΙ. 
Στην κοινωνία, η κάθε κοινωνική τάξη ή ομάδα δημιουρ
γεί τα δικά της «δεητικά στεφάνια», τα διακριτικά της 
σύμβολα! Και οι άλλες κοινωνικές τάξεις, οι εκτός των 
αφιερωμένων στον θεό, που επηρεάστηκαν από το προ
σευχητάρι δημιούργησαν παρόμοια στεφάνια, κομπολό- 
για και μπεγλέρια. Στα χέρια της κάθε κοινωνικής τάξης 
ή ομάδας, το κομπολόι παίρνει άλλη μορφή, άλλο όνομα 
και παίζει διαφορετικό ρόλο.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΙ
Στην Ελλάδα, αυτά τα προσευχητάριο έφτασαν από 

τους Τούρκους κατακτητές μας, 
την περίοδο από το 1453 έως το 
1821. Οι αλλαγές που επιφέρα
με σε αυτά ήταν μικρές, αρκετές 
όμως για να δημιουργηθεί ένα ξε
χωριστό, μοναδικό αντικείμενο, 
το οποίο ονομάσαμε κομπολόι και 
στο οποίο εκφραζόταν το ελληνι
κό μεράκι και ταμπεραμέντο.

Το κομπολόι δημιουργήθη- 
κε σε μια στιγμή έμπνευσης των 
Ελλήνων, κατά την οποία θέλη
σαν να εξωτερικεύσουν την ψυ
χή τους. Θέλοντας λοιπόν να 
αντιδράσουν στους κατακτητές 
τους, κατασκεύαζαν τα κομπο- 
λόγια από τα προσευχητάριο των 
Οθωμανών που πετούσαν όταν 
έσπαζε μία χάντρα, μη μπορώ
ντας πλέον να τα χρησιμοποιή-

Το προσευχητάρι
επειδή ήταν ένα σχοινάκι 

γεμάτο κόμπους, οι 
μη θρησκευόμενοι, 

ειρωνευόμενοι προφανώς, 
το είπαν κομποσκοίνι. Ο 

θρησκευόμενος κρατώντας το 
κομποσκοίνι ακουμπώντας 
τον κάθε κόμπο λέγει μια 

ευχή. Από το ΚΟΜΠΟ ΛΕΓΕΙ 
προέκυψε το ΚΟΜΠΟΛΟΓΙ - 

ΚΟΜΠΟΛΟΙ
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σουν. Η πρώτη αλλαγή που έκαναν στα 
Τούρκικα προσευχητάριο ήταν να αυ
ξήσουν το μήκος του σπάγκου, ο οποίος 
συγκροτούσε στη σειρά τις χάντρες, και 
με αυτόν τον τρόπο να δώσουν ελευ
θερία κίνησης στις χάντρες. Ένας από 
τους λόγους που έκαναν τη συγκεκρι
μένη αλλαγή είναι ότι ίσως να έβλεπαν 
στην μορφή της κάθε χάντρας, τους ίδι
ους τους εαυτούς τους, οι οποίοι ήθελαν 
να επαναστατήσουν ενάντια στην αιχ
μαλωσία και να διεκδικήσουν το δικαί
ωμα της ελεύθερης ζωής και έκφρασης.
Κάνοντας αυτή την αλλαγή πρώτοι, 
ανακάλυψαν ένα μυστικό· ότι οι κε
χριμπαρένιες χάντρες πέφτοντας η μία 
πάνω στην άλλη παράγουν μία μονα
δική, υπέροχη μελωδία. Έ να άλλο στοιχείο που είχε κερδί
σει τις καρδιές των Ελλήνων ήταν η υφή της κάθε χάντρας, 
η οποία γλιστρώντας από τα δάχτυλά τους άφηνε σε αυτά 
ένα ευχάριστο χάδι, σαν να τους ευχαριστούσε που την άφη
ναν ελεύθερη, να μιλήσει, να εκφραστεί, να κάνει αισθητή 
την ύπαρξή της. Υπάρχουν όμως και άλλα γνωρίσματα που 
καθιστούσαν τα πρώτα εκείνα κομπολόγια τόσο ιδιαίτερα. 
Ηταν το χρώμα τους, το οποίο απόπνεε μια πρωτόγνωρη ζε

στασιά και σε προσκαλούσε να πάρεις το κομπολόι στα χέρια 
σου, να το αισθανθείς, να γίνεις ένα με αυτό, να συνυπάρ
ξετε αρμονικά, σαν δύο πολύ καλοί φίλοι. Αυτήν την παν
δαισία αισθήσεων, η οποία αποκαλυπτόταν σε όποιον άγγιζε 
αυτά τα παλιά κεχριμπαρένια κομπολόγια, ολοκλήρωνε το 
άρωμά τους. Τρίβοντας τις χάντρες μεταξύ τους, ο κάτοχος 
ενός κεχριμπαρένιου κομπολογιού, αφήνει να αναδυθεί μέ
σα από την ψυχή του κομπολογιού, η πραγματική του αξία. 
Ευχάριστο και διακριτικό, το άρωμα του απολιθωμένου ρε
τσινιού σε μεταφέρει αυτόματα σε άλλο κόσμο.

Μέσα από τη δημιουργία του κομπολογιού, οι Έλληνες 
έδειξαν αυτό που αισθάνονταν μέσα τους, ότι στην πραγμα
τικότητα είναι ένας λαός ελεύθερος. Αρχικά το κομπολόι το

χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες προύχο
ντες, οι άρχοντες, οι κοτζαμπάσηδες και 
θεωρούνταν ως σύμβολο κύρους. Γρή
γορα όμως άρχισαν να το χρησιμοποι
ούν όλες οι τάξεις των Ελλήνων. Στη 
συνέχεια και με την πάροδο των ετών 
το κομπολόι έγινε σύμβολο μαγκιάς, 
ιδιαίτερα στην περίοδο 1950-1970. Σή
μερα, ο Έλληνας χρησιμοποιεί το κο
μπολόι ως μέσο για να τον απασχολεί 
από βλαβερές συνήθειες, όπως το τσι
γάρο. Λειτουργεί επίσης ως αγχολυτι
κό παιχνίδι και σαφώς ως μια χειρωνα
κτική διασκέδαση. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι από πολλούς θεωρείται ως αξεσου- 
άρ και κόσμημα για τη γυναίκα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΔΟΜΗ
ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΟΥ

Το κομπολόι, αποτελούνταν από 33 χάντρες, όπως 
ακριβώς και ο πρόγονός του, το Μουσουλμανικό προσευ- 
χητάρι. Διατηρήθηκε ακόμη και το μεγαλύτερο κομμάτι 
του προσευχηταριού, το οποίο ήταν φτιαγμένο από το ίδιο 
υλικό των χαντρών και από το οποίο ξεκινούσαν και τε
λείωναν οι χάντρες του κομπολογιού, αυτό που οι Τούρ
κοι ονόμαζαν Αλλάχ, το οποίο οι Έλληνες μετονόμασαν σε 
παπά (ή θυρεό). Η μικρή διαχωριστική χάντρα που παρεμ
βαλλόταν ανά 11 χάντρες του Μουσουλμανικού προσευχη
ταριού, μία αριστερά και μία δεξιά, συνήθως παρέμενε στο 
κομπολόι. Πέρα από το γεγονός ότι αυτές οι μικρότερες χά
ντρες προσέδιδαν μια ξεχωριστή ομορφιά σε κάθε κομπο
λόι, κάθε χάντρα που έπεφτε πάνω σε αυτές παρήγαγε δια
φορετικό, πιο λεπτό ήχο, πράγμα που έκανε την παρέα με 
το κομπολόι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Τα υλικά κατασκευής των κομπολογιών ποικίλουν. Βρί
σκονται ακόμα κομπολόγια από καλά και παλιά υλικά, πα
λιάς τεχνοτροπίας κατασκευή κομπολογιών, από κεχρι
μπάρι, φατουράν, σούντουρους (μαστίχα), ημιπολύτιμους 
λίθους, γιούσουρι, κοράλλι, κόκαλο, κούκα, διάφορους
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καρπούς, τεχνητά υλικά, κ.ά. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το κομπολόι και ιδιαίτερα για τα συλλεκτικά κομπολόγια. Υπάρχουν επίσης και άλλοι 
διαθέσιμοι τύποι κομπολογιών τα οποία χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά χώρου για το 
σπίτι, το αυτοκίνητο, κλπ. Ο μονός αριθμός χαντρών έχει να κάνει με την αισθητική και 
την ισορροπία του κομπολογιού, αλλά βεβαίως έχει και χρηστικό ρόλο. Αφήνοντας τις χά
ντρες να πέφτουν δόο-δύο προς τα κάτω, όταν τα ζευγάρια τελειώσουν, η τελευταία δεν 
επιτρέπει στο κομπολόι να πέσει από τα χέρια μας.

Ανάμεσα στις δύο χάντρινες σειρές και τον «βεζίρη» (παπά), όπου είναι η μεγαλύτερη 
χάντρα στην κορυφή του κομπολογιού, υπάρχει ένα κενό, μία απόσταση η οποία βοηθά 
την πρόσκρουση της μίας χάντρας με την άλλη. Το κενό αυτό είναι περίπου τέσσερα δά
χτυλα (7-8 εκ.) αλλά και αυτό πάλι εξαρτάται από την προτίμηση του καθενός. Η διακό- 
σμηση στο τελείωμα του κομπολογιού εναπόκειται στις προτιμήσεις του κατόχου. Οπότε 
μπορούμε να μιλάμε για τελείωμα με ασημένια φούντα, χρυσή, μεταξωτή, κλπ. Αξίζει να 
σημειωθεί πως για κάθε ανθρώπινο χαρακτήρα ταιριάζει μια συγκεκριμένη μορφή κομπο- 
λογιού και που όσο χρήσιμο είναι για τον άνδρα άλλο τόσο είναι και για τη γυναίκα.

Μέχρι και στις μέρες μας το κομπολόι συνεχίζει να υπάρχει και να εξελίσσεται, όπως 
ακριβώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παράδοσή μας βρίσκεται σε από
λυτη αρμονία με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όσο όμως κι αν εξελίσσεται το κομπολόι, δεν 
πρέπει να ξεχαστούν τα στοιχεία που το έκαναν τόσο αγαπητό από τον πρώτο κιόλας και
ρό της δημιουργίας του, τα ιδιαίτερα δηλαδή γνωρίσματα του υλικού αυτού από το οποίο 
είχε αρχικά δημιουργηθεί. Έτσι λοιπόν, ακόμη και σήμερα ανακατασκευάζονται και επι
διορθώνονται παλαιό κομπολόγια. Όλα αυτά τα παλαιό κομπολόγια, η ηλικία κατασκευ
ής των οποίων ορισμένες φορές φθάνει και ξεπερνά τα 200 χρόνια, βρίσκονται ανάμεσά 
μας σαν τους ηλικιωμένους σοφούς, οι οποίοι έχουν δει και βιώσει πράγματα που εμείς 
δεν έχουμε και γι’ αυτό το λόγο πάντα αναζητούμε την συντροφιά και τον λόγο τους, σε 
όλες τις σημαντικές στιγμές τις ζωής μας. Δικαίως λοιπόν, τα παλαιό και ανακατασκευα
σμένα κομπολόγια κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην συλλογή σπάνιων και εκλεκτών κο- 
μπολογιών.

Είναι υποχρέωση αλλά και ευθύνη του καθενός μας να δώσουμε τη δυνατότητα στα παι
διά και στα εγγόνια μας να το γνωρίσουν επειδή όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα τόσο 
καλό φίλο, όπως ήταν το κομπολόι για τους Έλληνες στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί αυ

τό βρισκόταν πάντα κοντά μας, στις μεγαλύτερες χαρές και λύπες της ζωής μας. Ίσως 
τελικά το κομπολόι να μην είναι απλά ένας καλός φίλος μας, αλλά η φωνή της ίδι

ας μας της ψυχής. Η ιστορία λοιπόν του κομπολογιού ανήκει πλέον σε όλους 
εμάς που το έχουμε αγαπήσει και που με τόση χαρά μας, αφιερώ

νουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας για την συνέχιση 
της λαμπρής πορείας του. ]

IlriYeq:http:llwww. houseofamber.gr, 
http:llwww.kombologadiko.gr
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Πολιτισμός gg <a£
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη 

Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ

Πέ Ο α ν ε  στις 20 Ιανουάριου, σε ηλικία 80 ετών, ο σπουδαίος θε
ατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και μεταφραστής Παύ
λος Μάτεσις.

Ο Παύλος Μάτεσις γεννήθηκε το 1933 στη Δίβρη Ηλείας. Σπούδασε 
θέατρο, μουσική (βιολί), ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά).
Η πρώτη παρουσία του στα ελληνικά γράμματα χρονολογείται από το 
1967 με το θεατρικό έργο «Η τελετή» για το οποίο τιμήθηκε με το Κρα
τικό Βραβείο Θεάτρου. Άλλα θεατρικά του έργα: “Βιοχημεία” (1971),

“Το φάντασμα του κυρίου Ραμάν Νο- 
βάρο” (1973), “Εξορία” και “Περιποιητής Φυτών” (1989).

Το πεζογραφικό του έργο περιλαμβάνει μυθιστορήματα, όπως “Η Μητέρα του σκύ
λου”, που βρίσκεται στην 50η του έκδοση και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες του 
κόσμου

Είχε μεταφράσει στα ελληνικά Μρόζεκ, Τζόνσον, Αρτά, Ίψεν, Σαίξπηρ κ.ά και στα νέα 
ελληνικά τα έργα του Αριστοφάνη «Ειρήνη», «Πλούτος», «Βάτραχοι», «Νεφέλαι», «Όρ
νιθες», «Αχαρνής», «Θεσμοφοριάζουσαι» και «Λυσιστράτη».

Ο Μάτεσις με ύφος βιτριολικό και γλώσσα ευφάνταση και οξεία, μελέτησε την μικροα
στική νοοτροπία και τη βλακεία των ανθρωπίνων καταναλωτικών επιδιώξεων. Συγγρα
φέας με οξυδέρκεια, χιούμορ και αίσθηση του γελοίου δεν υπέκυψε στην γραφικότητα, 
στον φτηνό ρεαλισμό και την τυποποιημένη ηθογράφηση.

Ή μητέρα τού σχόλα

ΜΑΝΟΣ ΦΑΛΤΑΪΤΣ
ΟΜ ά ν ο ς  Φαλτάϊτς γεννήθηκε στην Αθήνα και 

απεβίωσε στη Σκύρο (1/3/1938-15/12/2012). Σπού
δασε νομικές και πολιτικές επιστήμες. Ή ταν γιος του 
δημοσιογράφου και πρωτοπόρου ερευνητή της παραδο
σιακής μας κληρονομιάς Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς. Η γε
νιά των Φαλταγηδών στην οποία 
ανήκε, έχει τις ρίζες της στην προ- 
βυζαντινή ακόμα περίοδο, όπως δη
λώνει το αρχέτυπο επίθετο της οι
κογένειας Φάλταγης, που σημαίνει 
τον Ταγό της Φυλής. Αλλάχτηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνα σε Φαλ- 
τάϊτς. Αυτό συνέβη γιατί ο παπ
πούς του και άλλα μέλη της οικο
γένειας είχαν ζήσει στην Οδησσό 
και στο Ταϊγαρόγκ της Ρωσίας για 
ένα διάστημα, λόγω των επιχειρη
ματικών τους δραστηριοτήτων. Σε 
τούτες τις πόλεις, είχαν δράσει μέ
λη της οικογένειας, οι αδερφοί Τζά- 
νοι, με ηγετικό ρόλο στη Φιλική 
Εταιρεία και στην επανάσταση της 
Μολδοβλαχίας, ως στενότατοι συ

νεργάτες του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, του 
πρίγκιπα Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο Μάνος Φαλτάϊτς, 
έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Σκύρο, με αγωγές από 
το οικογενειακό περιβάλλον των δυο του γονέων, έντο
να διαποτισμένων με τις αρχές του ηρωισμού - Νταϊ- 

σμού, στις διάφορες εκφράσεις του. 
Διαπνεόμενος απ’ αυτές τις αρχές, 
που τις συστηματοποιούσε θεωρη
τικά, από το 1955 μέχρι το 1959, 
έδρασε ηγετικά στο φοιτητικό χώ
ρο πρωτοστατώντας στους αγώ
νες της ελληνικής νεολαίας για την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλά
δα με την οργάνωση των μαχητι
κών και γιγαντιαίων συλλαλητηρί
ων που προσδιορίζουν εκείνη την 
εποχή. Το 1963, οργάνωσε την κί
νηση για την ελληνική πνευματική 
αναγέννηση, κηρύσσοντας το «έτος 
Περικλή Γιαννόπουλου», που υπήρ
ξε το μεγαλύτερο πνευματικό γεγο
νός εκείνης της χρονιάς σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους
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κορυφαίους εκπροσώπους της Ελληνικής διανόησης. 
Το 1964 ίδρυσε στη Σκύρο το ιστορικό -  λαογραφικό 
Μουσείο που φέρει το όνομά του, απ’ όπου προωθού
νται οι ιδέες και εμψυχώνονται ανά την Ελλάδα ολό
κληρη, οι πυρήνες για την αναγέννηση της παραδο
σιακής μας κληρονομιάς και το 1974 βραβεύτηκε από 
την Ακαδημία Αθηνών για την πολύτιμη προσφο
ρά του στην διατήρηση της ελληνικής παράδοσης. 
Έκτοτε, έβλεπε σαν πρότυπο της Κοινοτικής του πο
λιτείας την πατρίδα του Σκύρο, όπου οι αγώνες του 
για τον κοινοτισμό συνεχίστηκαν από το 1970 και πέ
ρα. Από το 1979 μαζί με τη σύντροφό του Αναστασία 
και τη συμπαράσταση μιας ομάδας στενών και αφοσι- 
ωμένων φίλων, οργάνωσε το κίνημα για την αισθητι

κή αναγέννηση, εμπνευσμένο από την αρχαιοελληνική, 
βυζαντινή και νεότερη παραδοσιακή μας κληρονομιά. 
Το κίνημα τούτο επηρέασε βαθύτατα με τις αισθητι
κές προτάσεις του κατά μέγα μέρος εκείνη την εποχή. 
Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια διδάσκει, τό
σο στην Αθήνα, όσο και στη Σκύρο το Ντα- 
ϊσμό σαν μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. 
Η ιδεολογία αυτή και το πνεύμα του Νταϊσμού έχει δια- 
ποτίσει ολόκληρο το συγγραφικό του έργο, που εκφρά
ζεται με δοκίμια, διηγήματα και θεατρικά έργα εμπνευ
σμένα από τη ζωή και τη δράση των μεγάλων Ταγών και 
Ηρώων της ανθρωπότητας. Από το 1993 τα έργα του πα
ρουσιάζονται στο Θέατρο της Βιγλατορίας του Παληό- 
πυργου στη Σκύρο, με τη μορφή θεατρικών δρώμενων.

ΤΟ ... ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

του Δημητριου I. Αντώνογλου MBA , MSc Οικονομολόγου Υγείας, Δ.Α.Θ./ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/Τ.Δ.Χ.Υ.

Ε δ ώ  και οκτώ χρόνια ο ιερέας ή αλλιώς ο «σούπερ-παπάς», 
όπως τον φωνάζουν στην ενορία, «ανάβει» καθημερινά τον 

«Φάρο του Κόσμου» για τα Τσιγγανόπουλα του Δενδροποτάμου 
Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής του ομώνυμου Κέντρου Προστασίας Ανη
λίκων ΡΟΜ, που στεγάζεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Δεν
δροποτάμου και στο Φιλοξενείο -  το οποίο έχει παραχωρηθεί από 
εθελοντές-, ο πατήρ Αθηναγόρας Λουκατάρης δίνει τον δικό του, κα
θημερινό αγώνα για να κρατήσει τα παιδιά της περιοχής μακριά από 
κακοτοπιές, να τους εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό και να τα βοηθή
σει να αποκτήσουν στοιχειώδη μόρφωση και υγεία.

«Όλα άρχισαν όταν ζήτησα από τον μητροπολίτη Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως να με στείλει στην Αφρική, με τα κλιμάκια της Ιε
ραποστολής. Μου απάντησε ότι υπάρχει και εδώ, δίπλα μας, μια 
Αφρική ...η Αφρική του Δενδροποτάμου... και με προέτρεψε να δω 
τι μπορώ να κάνω» λέει ο πατήρ Αθηναγόρας. Γρήγορα διαπίστωσε 
ότι «στον Δενδροπόταμο υπάρχει μια κοινωνία με 500 παιδιά, που 
χρειάζονται φαγητό, περίθαλψη και μόρφωση. Ζουν σε μια γκετο- 
ποιημένη περιοχή, με παραβατικότητα, τοξικομανείς και εμπόρους 
βρεφών».

Τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του «Φάρου» ο πατήρ Αθηναγόρας ξυπνούσε και ετοίμαζε ο ίδιος τα παιδιά για να 
μη χάσουν το σχολείο. «Ύστερα τα περισσότερα συνήθισαν να ξυπνούν μόνα τους και ειδοποιούσαν και τα υπόλοιπα 
δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα αλληλοβοήθειας. Από τον «Φάρο του Κόσμου» περνούν καθημερινά περίπου 80 με 
100 Τσιγγανόπουλα, που παρακολουθούν μαθήματα ξένων γλωσσών και μουσικής, συμμετέχουν σε θεατρικά παιχνί
δια και μοιράζονται το φαγητό που ετοιμάζουν για εκείνα 10 εθελόντριες μαγείρισσες.

Πριν από οκτώ χρόνια μόλις το 30% των παιδιών έβγαζε τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Πλέον φέτος αναμένετε τα 
πρώτα παιδιά να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Σημαντικό κίνητρο για να συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο 
αποτελεί ο αθλητισμός. Όπως λέει, ο Δενδροπόταμος είναι γεμάτος από φοβερούς μπαλαδόρους.

Σε αυτή την εξέλιξη καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η συμμετοχή εθελοντών καθηγητών, που πραγματοποιούν φρο
ντιστηριακά μαθήματα στα παιδιά. «Φυσική, χημεία, αρχαία, μαθηματικά και γενικά όλα τα μαθήματα διδάσκονται 
από εθελοντές δασκάλους στα παιδιά μας, όπως επίσης και ξένες γλώσσες, μουσικά όργανα και τραγούδι» αναφέρει ο 
π. Αθηναγόρας.
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημενο της
Αστυνομικής Ανασκόπησης»«

Συνάδελφε,

Η Ασ 
περιοδικ

υνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
ί με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ- 
Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 

ενοποιή( ικαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

Πέραν του ενημερωτικού -  επιμορφωτικού -  χαρακτήρα η Αστυνομική Ανασκόπηση 
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες 
έτερο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομι
κής οικογένειας.

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυν ομικών η των τέκνων 
η των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδι
κού.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Εσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Ιδρυμα 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.

Στο 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 ανάνκπ οικονο
μικής βοήθειας.

Η προσπάθεια που εδω 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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S E B E K O U
INSURANCE SERVICES 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ι Π Π Ο Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ρ Χ Ι Α

Ε Ω Σ  6 € 1 2 3 € 1 0 6 € 8 7

7 - 8 €131 € 1 1 2 € 9 4

9 - 1 0 € 1 5 1 € 1 2 9 € 1 1 4

1 1 - 1 2 € 1 6 5 € 1 4 0 €121

1 3 - 1 4 € 1 7 8 € 1 5 4 €131

1 5 - 2 0 € 1 9 4 € 1 6 7 € 1 4 6

• ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ /  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 750.000 ΕΥΡΩ · ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS · ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ 15.000 ΕΥΡΩ 

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
• ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 3.000 ΕΥΡΩ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ /  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΤΟΣ

Κ Υ Β Ι Κ Α Α Θ Η Ν Α Ε Π Α Ρ Χ Ι Α

5 0 € 7 7 € 6 4

5 1 - 1 2 5 € 1 0 7 € 8 6

1 2 6 - 2 5 0 € 1 2 2 € 9 7

2 5 1 - 5 0 0 €161 € 1 2 7

5 0 1 - 9 9 9 € 1 9 0 € 1 4 8

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ -5% 
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 15€ ΤΟ ΕΙΑΜΗΝΟ

ΣΕΜΠΕΚΟΥ Ε.-Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΜΑΡΝΗ 33, ΑΘΗΝΑ 104 32, ΤΗΑ. 210 5234940, 210 5244264, FAX: 210 5227141 

ΥΠ/Μ Α ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ΜΠΑΚΟΛΑ 25, ΤΗΑ: 22230 25049, ΥΠ/Μ Α: 25ns ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΗΑ: 24630 55772

Μόνο με 70 €  το χρόνο για την Αθήνα και 5 0 €  για την υπόλοιπη Ελλάδα

► Δωρεάν check up ...και ό ,τι άλλο χρειάζεσαι

► Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις Με εκπτώσεις έως και 50%!

► Εκπτώσεις έως 50% σε ιατρικές 
εξετάσεις

► Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές 
δημοσίου

ί
ΠΡΟΝΟΜΙΟ
----------με κάρτα J

ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 
ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

mpdckib
Λεωφ. Συγγρού 106, Αθήνα, Τηλ: 213 025 0 067-71, www.mekarta.gr

http://www.mekarta.gr
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Kois Μ ιΙΚί

ν έ ε ς  εκδόσεις
Επιμέλεια: Υ/Α Κων/νος Κούρος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΒΙΑ
TOY RORY MILLER 
ΕΚΔ. EUROBOOKS 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112,11472 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-3614736

ΟΓόρυ Μίλλερ λέει ουσιαστικές αλήθειες σε αυτόν τον 
μοναδικό, καλογραμμένο και συναρπαστικό οδηγό επι
βίωσης για περιπτώσεις θανάσιμων επιθέσεων και αναμετρή

σεων, τόσο στην διάρκεια του συμβάντος όσο και μετά από 
αυτό. Το βιβλίο του Αντιμετωπίζοντας την Βία θα έπρεπε να 
είναι ένα υποχρεωτικό ανάγνωσμα για όλους τους εκπαιδευ
τές πριν ασχοληθούν με τον πραγματικό κίνδυνο, ώστε να 
γνωρίζουν τη σκέψη και τις αντιδράσεις ενός εγκληματία 
Για εκείνους από εμάς που πιστεύουν πώς τα ξέρουν όλα, εί
ναι ένα βιβλίο που αλλάζει νοοτροπίες, και βοηθά τους ανα
γνώστες του να κατανοήσουν την αλήθεια σχετικά με τις νο- 
ητικές, συναισθηματικές, σωματικές, ακόμη και οικονομικές 
επιπτώσεις που μπορεί να υποστεί το θύμα μίας επίθεσης.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1923-2010
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ I. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΕΚΔ. ΣΠΑΝΙΔΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11 
ΤΗΛ. 25410-27544, info(« spanidis.gr

πραγματικότητα στη Θράκη παραμένει σε μεγάλο μέ
ρος άγνωστη για τη διεθνή κοινότητα, η οποία προτι

μά να ενεργεί βάσει στερεοτύπων και προκαταλήψεων, πα- 
ραβλέποντας τα πραγματικά στοιχεία και τις εξελίξεις. Η 
μακρά ενασχόληση με το θέμα της μειονότητας οδήγησε στη 
διαπίστωση ότι η πλούσια βιβλιογραφία, που δημιουργήθη- 
κε με βασικό σκοπό την ανάλυση και την νομική ανάπτυ
ξη της Συνθήκης της Λωζάννης, δεν καταγράφει την εξέλιξη 
της μουσουλμανικής μειονότητας σε σχέση με τις μειονότη
τες στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα.
Το πεδίο της έρευνας παραμένει μεταξύ Ελλάδος, Ευρωπα
ϊκών χωρών και άλλων εταίρων στο Δυτικό κόσμο, επειδή 
στο χώρο αυτό, μέσα από μία αναγνωρισμένη διαδικασία δη
μοκρατικής και κοινωνικής ωρίμανσης εμπεδώθηκαν κοινές 
αρχές και κώδικες εξέλιξης θεσμών, ελευθερίας και ανθρω
πίνων δικαιωμάτων. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη μετα
ξύ ευρωπαϊκών και δυτικών κρατών επιδιώκεται να αναδει- 
χθεί η θετική προσέγγιση του θέματος της μειονότητας από 
την Ελλάδα.
Η πορεία που ακολουθήθηκε στο μειονοτικό στηρίζεται στο 
γενικό διεθνές συμβατικό πλαίσιο και ειδικότερα στη Συνθή
κη της Λοζάννηςί, η οποία προβλέπει υποχρεώσεις και δικαι
ώματα για τα συμβαλλόμενα μέρη και τη μειονότητα. Η κοι
νωνική και πολιτική καταγραφή αποδεικνύει ότι η Ελλάδα

συστηματικά εργάσθηκε για την κοινω
νικοποίηση της μειονότητας, έστω και 
με καταγραμμένες διοικητικές καθυστε
ρήσεις σε βάρος της μειονότητας, με απο
τέλεσμα σε μία τόσο μικρή περιοχή της 
Ευρώπης να μην παρατηρούνται μέχρι 
και σήμερα ακρότητες και φανατισμός, 
που θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους 
πολίτες και την κοινωνία σε καταστά
σεις ακραίες και εκδηλώσεις πέραν των ορίων της κοινωνικής 
αποδοχής και της νομιμότητας.

ΘΥΜΗΣΕΣ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε.
ΤΗΛ. 24210 76170, typolga@otenet.gr

Ο Σεραφείμ Αθανασίου, είναι από- 
στρατος αξιωματικός της Χωρο
φυλακής και μετέπειτα, επιτυχημένος 

και γνωστός κτηματομεσίτης για 30 και 
πλέον χρόνια. Για πρώτη φορά -  όπως ο 
ίδιος τονίζει -  εκδίδει σε βιβλίο μερικά 
από τα κατά καιρούς δημοσιευθέντα σε 
εφημερίδες και περιοδικά άρθρα του, δι
άφορα βιώματα και αναμνήσεις του, κα
θώς και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες 
και προβληματισμούς του.
Αξίζει τον κόπο, ειδικά εμείς οι νεότεροι, να περιδιαβούμε στα 
μονοπάτια των εμπειριών και των αναμνήσεων του συγγρα
φέα, ο οποίος Ιδχρονο αγόρι, βίωσε τη σκληρή Γερμανική Κα
τοχή και κατόπιν ως Αστυνομικός, πολύ σημαντικά γεγονό
τα της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας. Μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου, ζωντανεύουν παρελαύνοντας από μπρο
στά μας σαν πρωταγωνιστές μιας κινηματογραφικής ταινίας 
με σκηνοθέτη την ίδια τη ζωή, γεγονότα και άνθρωποι -  ήρωες 
των αναμνήσεων και των εμπειριών του συγγραφέα.
Τα κείμενα θέτουν προβληματισμούς, μας φορτίζουν συναι
σθηματικά και καθιστούν ευχάριστο και αγαπητό τον συγγρα
φέα, ιδιαίτερα με τον έντονο αυτοσαρκασμό που τον διακρίνει 
και τα μεστά από αγάπη και ζεστασιά για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες αισθήματά του, με τα οποία διαπνέεται! Μάλιστα, ο 
αυτοσαρκασμός του αλλά και η αμεσότητα που μέσω της γρα
φής του αναπτύσσει ο συγγραφέας με τον αναγνώστη, διαπι
στώνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή στο αυτοβιογραφικό 
του σημείωμα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΩΝ David Ε. Hogan -  Jonathan L. Burstein
ΕΚΔ. Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 14,11527 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-7789125, e-mail: info@paschalidis-books,
info@inbooks.gr

Α/Α [ 1 1 4 ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

mailto:typolga@otenet.gr
mailto:info@inbooks.gr


r 4
τ *  \Παγκοσμίως, περισσότερες από 

3,4 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν 
σε καταστροφές κατά το τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα. Εκατοντάδες εκα
τομμύρια άν θρωποι υπέμειναν ποικί
λες ταλαιπωρίες, που προ κλήθηκαν από αυτά τα γεγονότα και 
δεκάδες δισε κατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για την απο- 
κα τάσταση των ανασυγκροτήσεων αυτών των ζοχόν. Παρόλο 
που πολλές κοινωνίες έσπευσαν να βοηθή σουν, στράφηκαν 
για βοήθεια σε άλλες που βρέθη καν σε ανάγκη στο παρελθόν, 
μόλις στο δεύτερο τμήμα του προηγούμενου αιώνα έγιναν κα
λά οργα νωμένες προσπάθειες για αρωγή στην ανταπόκριση 
σε μια καταστροφή.
Έχει λεχθεί ότι η διαλογή στις καταστροφές δεν μπορεί να δι
δαχθεί, πρέπει κάποιος να τη ζήσει. Υπό μια έννοια, αυτό μπο
ρεί να είναι αληθές. Η διαλογή ενέχει ένα περίπλοκο γνωστικό 
υπόβαθρο συσχετισμών, που περιλαμβάνουν φυσικά ερεθίσμα 
τα, ιατρική γνώση και κινητικές δεξιότητες, γνώση των δυ
ναμικών αλλαγών σε καταστάσεις με θύματα, διαθεσιμότητα 
πόρων και ανθρώπινη ικανότητα. Δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν 
για όλους εμάς να βιώ σουμε μια καταστροφή και να μάθουμε 
μεθόδους διαλογής στις καταστροφές, εάν δεν κληθούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δεξιότητες οι ίδιοι στο πεδίο. Εν- 
δείκνυται λοιπόν να διδαχθούμε ότι μπο ρούμε όχι μόνο από 
αυτούς που έχουν βιώσει και κάνει διαλογή κατά την διάρκεια 
μιας καταστρο φής, αλλά και από την επιστημονική ανάλυση 
των μεθόδων διαλογής.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ &
ΑΛΕΞΗ ΜΙΙΙΤΖΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 
ΑΡΑΝΓΙΌΥ 13, ΝΕΑΙΙΟΛΗ 
ΤΗΛ. 210-3600222,210-3636227

κοπός αυτού του βιβλίου είναι
να δώσει σε κάθε αστυνομικό, αλ

λά και σε κάθε άλλο άτομο που το ενδι
αφέρει η προσωπική άμυνα, τις απαραίτητες γνώσεις για ν ’ 
αναπτύξει την ικανότητα της Αμυντικής Σκοποβολής, γιατί 
έχει διαπιστωθεί ότι η άγνοια είναι η βασική αιτία της απο
τυχίας και των ατυχημάτων. Είναι απίστευτα δυσάρεστη η 
θέση εκείνου που δεν γνωρίζει τι πρέπει να πράξει σε παρό
μοιες καταστάσεις, ενώ αντίθετα κάποιος που είναι γνώστης 
έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, εφόσον έχει τη δυνατότητα ν ’ 
αντιπαρατάξει μια σειρά από αντίμετρα σε κάθε περίπτωση. 
Αναλύοντας τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου μπορεί ν ’ αντι- 
ληφθεί κανείς, ότι η Τεχνική της Αμυντικής Σκοποβολής 
δεν είναι κάτι το φανταστικό και ασύλληπτο που θα πρέπει 
να διαθέτει κάποιος ιδιαίτερα χαρίσματα για να το μάθει, αλλά 
απλές ανθρώπινες επινοήσεις με δυνατότητα πρακτικής εφαρ
μογής ακόμα και από άτομα με μέση ικανότητα. Οσο πιο πολ
λά γνωρίζει κανείς γύρω από την Τεχνική αυτή, τόσο αυξάνει

τις πιθανότητες να επιβιώσει σε συνθήκες συμπλοκής. Το ου
σιαστικότερο όμως είναι, ότι αυτή η γνώση συμπεριλαμβάνει 
το σημαντικό στοιχείο του προγραμματισμού των αντιδράσε
ων μέσω υποθετικών καταστάσεων, των οποίων η αφομοίωση 
θα οδηγήσει σε δεδομένη στιγμή στην ανακλαστική εκδήλωση 
των κατάλληλων ενεργειών με συνέπεια και ακρίβεια.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ
ΕΚΔ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 
ΑΡΑΝ1ΤΟΥ 13, ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΤΗΛ. 210-3600222, 210-3636227

Η επιλογή του είδους λαχανικού 
που θα καλλιεργήσετε αποτελεί 
ασφαλώς την πρώτη σας μέριμνα. Εξε

τάστε πρώτα τις δυνατότητες που έχετε, 
τις συνθήκες του χώρου σας, το σκοπό 
που επιδιώκετε και ξεκινήστε όσο μπορείτε πιο προγραμματι
σμένα. Μια από τις πρώτες αλλά και αποφασιστικές σας επιλο
γές, για να μην αποτύχετε και απογοητευτείτε, είναι η επιλογή 
των φυτών-των συγκεκριμένων ποικιλιών - που θα προτιμή
σετε για καλλιέργεια. Τα φυτά, όπως είναι γνωστό, αποτελού
νται από δυο χαρακτηριστικά τμήματα. Το ριζικό και το υπέρ
γειο τμήμα τους. Αντίστοιχα και η ζωή τους συνδέεται και 
εξαρτάται από το έδαφος και τον αέρα.
Για μια σωστή επιλογή των κατάλληλων φυτών, πρέπει να 
γνωρίζετε καλά τα δυο αυτά περιβάλλοντα, αλλά και τις σχετι
κές απαιτήσεις των φυτών.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΕΚΔ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 
APAN1TOY 13, ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΤΗΛ. 210-3600222, 210-3636227

Κλάδεμα είναι η αφαίρεση τμημά
των των φυτών που πραγματο
ποιείται με σκοπό να ρυθμιστεί η ανά

πτυξη τους ή η παραγωγή ανθέων και 
καρπών. Επίσης με το κλάδεμα επιδιώ
κουμε: καλύτερη ποιότητα παραγωγής, 
διευκόλυνση της καταπολέμησης ασθενειών και της συγκο
μιδής, μείωση του κόστους καλλιέργειας με χρήση σύγχρο
νων γεωργικών μηχανημάτων, καλύτερη αξιοποίηση του δι
αθέσιμου χώρου κλπ. Ο χρόνος και ο τρόπος εκτέλεσης του 
κλαδέματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: α) την 
ποικιλία του φυτού, β) τη γονιμότητα του εδάφους, γ) τις κλι- 
ματολογικές συνθήκες, δ) τον τρόπο εκτέλεσης διαφόρων καλ
λιεργητικών εργασιών (καταπολέμηση ασθενειών, ζιζανιοκτο- 
νία, συγκομιδή) και ε) το είδος του προϊόντος.
Όλα αυτά θα αναφερθούν αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια 
ανά κατηγορία φυτών. ]

Ό λ α  γ ια  
λα χα νικ ά

και
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Του Ε.Φ. Χρήστου Γιαταγάνα

ARNISKALI
ESCRIMA

Οι πολεμικές τέχνες από τις Φιλιππίνες αποκαλούνται Arnis, 
Kali ή και Escrima ανάλογα την διάλεκτο της κάθε περιοχής. Στο Βορρά 
τη λένε Arnis και βασίζεται πιο πολύ σε άοπλη μάχη, στο κέντρο των Φι
λιππινών τη λένε Escrima και ειδικεύεται σε μάχη με ραβδί και στο Νότο 
ονομάζεται Kali όπου ειδικεύεται στο μαχαίρι.
Φωτογραφία 1
To Escrima ειδικεύεται σε μάχη, με ραβδιά 

κυρίως (τεχνικές αντίστοιχες της αστυνομικής 
ράβδου)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην νοτιοανατολική Ασία σε 

ένα θαλάσσιο σταυροδρόμι και για αυτό το λόγο έχουν επηρεαστεί 
από πάρα πολλούς λαούς. Στους πρώτες αιώνες μ.Χ. επηρεάστηκαν 
στην κουλτούρα αλλά και στις πολεμικές τους τέχνες από τη γειτο
νική Ινδονησία και το βασίλειο Srivijaya που είχαν με τη σειρά τους 
επηρεαστεί από την Ινδία και τον ινδικό πολιτισμό. Αυτοί εισήγα- 
γαν το σίδηρο και τα σιδερένια ξίφη στα νησιά καθώς και τη χρή
ση τους. Από το 1400 μ.Χ. και αργότερα επηρεάστηκε από το βασί
λειο Madjapahit της Ινδονησίας και τη Μουσουλμανική θρησκεία 
καθώς και από Μουσουλμάνους εμπόρους. Από αυτούς έμαθαν την
ειδίκευση στο μαχαίρι. Γύρω στο 1500 μ.Χ. και αργότερα τους κατέκτησαν οι Ισπανοί από τους 
οποίους πήρε και το επίσημο όνομα η πολεμική τέχνη των Φιλιππινών, το Escrima που στα 
Ισπανικά σημαίνει ξιφασκία. Έτσι επηρεάστηκαν από τους Ισπανούς και την Αναγεννησιακή 
τους ξιφασκία. Επειδή οι Ισπανοί είχαν απαγορεύσει κάθε λογής όπλο, οι Φιλιππινέζοι συνέχι
σαν να εξασκούν τις τεχνικές σπαθιού με ραβδιά. Σε όλα αυτά τα χρόνια τους επισκέπτονταν 
και Κινέζοι έμποροι και μετανάστες από τους οποίους πήραν την άοπλη μάχη η οποία ονομάζε
ται Kuntao. Σήμερα υπάρχουν πολλά διαφορετικά στυλ Φιλιππινέζικων πολεμικών τεχνών τα 
οποία διαμορφώθηκαν όλους αυτούς τους αιώνες με τη συνδρομή όλων των εμπόρων και πε
ραστικών που πέρασαν από τα νησιά τους και άφησαν κάτι από τη δική τους πολεμική τέχνη. 
Ολα τα στυλ έχουν μάχη με ραβδί, με μαχαίρι, άοπλη μάχη κ.α. αλλά το κάθε στυλ ειδικεύεται 

κυρίως σε ένα από αυτά τα όπλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ξεκινάς να μαθαίνεις πρώτα το ραβδί. Μαθαίνεις να χτυπάς για μπορείς στη συνέχεια να μά

θεις τρόπους άμυνας. Το ίδιο ισχύει αργότερα και με το μαχαίρι. Εάν γνωρίζεις πως μπορεί κά
ποιος να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι, τότε θα γνωρίζεις και πώς να αμυνθείς επειδή θα ξέρεις τις 
δυνατότητες επίθεσής του. Οπως χρησιμοποιείς το ένα όπλο, ακριβώς έτσι χρησιμοποιείς και 
όλα τα αλλα με μια μικρή μετατροπή. Χτυπάς κάθετα στο κεφάλι με τον ίδιο τρόπο με το ρα
βδί, με το μαχαίρι και με άλλα όπλα. Σηκώνεις το βραχίονα σου ψηλά για να αμυνθείς. Όταν 
έχεις ραβδί, σηκώνεις το ραβδί σου ψηλά αντί για τον βραχίονα σου. Το μαχαίρι το σηκώνεις 
με τον ίδιο τρόπο ψηλά, αλλά επειδή είναι πιο κοντό, αντί να αποκρούσεις μπαίνεις μέσα και με
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τον ίδιο τρόπο κόβεις προς το χέρι του αντιπάλου. Η μάχη με τα ραβδιά μοιάζει και με ισπανι
κή Αναγεννησιακή ξιφασκία από την οποία επηρεάστηκε.

Φωτογραφία 2
Ο δάσκαλος και δύο μαθητές Kali με παραδοσιακά όπλα

ΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Δε ισχυρίζομαι πως αυτή η τέχνη είναι η μοναδική και η 

τέλεια για έναν αστυνομικό. Υπάρχουν και πολλές άλλες κα
λές πολεμικές τέχνες για αυτόν όπως το Wing Chun,το Krav 
Maga κ.α. Κάποιες όμως είναι χρήσιμες για τη δουλειά του 
αστυνομικού και άλλες δεν είναι επειδή π.χ. ειδικεύονται 
σε αγώνες. Ο αστυνομικός χρειάζεται μία πολεμική τέχνη 
η οποία να είναι ιδανική για αυτοάμυνα στο δρόμο. Από το 
Escrima μαθαίνει αρχικά το ραβδί, ένα από τα βασικά όπλα 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Όπως μαθαίνει να χει
ρίζεται το ραβδί, έτσι χειρίζεται και την αστυνομική ράβδο 
για χτυπήματα αλλά και για κλειδώματα. Επίσης, μαθαίνει 
τη χρήση του μαχαιριού. Εάν γνωρίζεις πώς να χρησιμοποι

είς ένα μαχαίρι, γνωρίζεις και πώς να το αφοπλίζεις. Τυχαίνει πολλές φορές στην υπηρεσία του 
να μη προλάβει να βγάλει τη ράβδο του και να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστόλι του. 
Μπορεί όμως να αφοπλίσει το μαχαίρι με ελάχιστες απώλειες ή και καθόλου, εάν γνωρίζει φι- 
λιππινέζικο μαχαίρι και άοπλη μάχη.

Φωτογραφία 3
Σκηνη από την εκπομπή Martial Arts the Show

Martial Arts the Show
To Martial Arts the Show είναι μία δωρεάν εκπομπή στο 

internet στο κανάλι youtube. Βασίζεται στην αμερικάνικη 
εκπομπή Human Weapon όπου δύο πρώην αθλητές πολεμι
κών τεχνών επισκέπτονται διάφορους δασκάλους πολεμικών 
τεχνών σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και σε αυτή την εκ
πομπή με τη διαφορά πως οι δάσκαλοι οι οποίοι παρουσιά
ζονται στην εκπομπή βρίσκονται όλοι στην Ελλάδα. Δεν εί
ναι όμως όλοι Έλληνες. Υπάρχουν και ξένοι δάσκαλοι. Δύο 
άντρες και μία γυναίκα που έχουν κάποια σχέση με τις πολε

μικές τέχνες, επισκέπτονται σε κάθε επεισόδιο δυο με τρεις δασκάλους μιας συγκεκριμένης πο
λεμικής τέχνης και στο τέλος παλεύουν με κάσκες ή με γάντια με τους αντίστοιχους κανόνες. 
Η εκπομπή έχει φτιαχτεί με τέτοιον τρόπο ώστε και ο θεατής που παρακολουθεί να μαθαίνει 
και αυτός κάποιες βασικές τεχνικές αυτοάμυνας αλλά να πληροφορείται και ορισμένα ιστορι
κά στοιχεία για την κάθε τέχνη.

Για να δείτε την εκπομπή Martial Arts the Show επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
Martialartstheshow.webs.com, και μπείτε στον τομέα Episodes ή των Videos. ]



πασχαλινό διήγημα
Τον Αλέξανδρου Πατιαδιαμάντη

Χωρίς στεφάνι

Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή
στο σπίτι της και στην αυλήν της; Τάχα δεν ήτο κι αυτή, 
έναν καιρόν, νε'α με ανατροφήν; Είχε μάθει γράμματα εις 
τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκει-
ον.

Κι ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά, και μετήρχε- 
το τα οικιακά έργα της, καλλίτερ’ από καθεμίαν. Είχε δε 
μεγάλην καθαριότητα εις το σπίτι της, κι εις τα κατώφλιά 
της, πρόθυμη ν’ ασπρίζη και να σφουγγαρίζη, χωρίς ποτέ 
να βαρύνεται, και χωρίς να δεικνύη την παραξενιάν εκει'- 
νην ήτις είνε συνήθης εις άλας τας γυναίκας, τας αγαπώ- 
σας μέχρις υπερβολής την καθαριότητα.

Και όταν έμβαινεν η Μεγάλη Εβδομάς, εδιπλασίαζε τα 
ασπρίσματα και τα πλυσίματα, τόσον οπού έκαμνε το 
πάτωμα ν ’ αστράφτη, και τον τοίχον να ζηλειίη το πάτω
μα.

Ηρχετο η Μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτι
άν της, έστηνε την χύτραν της, κι έβαπτε κατακόκκινα 
τα πασχαλινά αυγά. Υστερον ητοίμαζε την λεκάνην της, 
εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φοραίς τ’ αλεύρι κι εζύμωνε 
καθαρά και τεχνικά της κουλούραις, κι ενέπηγε σταυρο
ειδούς επάνω τα κόκκινα αυγά.

Και το βράδυ, όταν ενιίχτωνε, δεν ετόλμα να πάγη 
ν ’ ανακατωθή με τας άλλας γυναίκας διά ν ’ ακούση τα 
Δώδεκα Ευαγγέλια. Ηθελε να ήτον τρόπος να κρυβή 
οπισω από τα νώτα καμμιάς υψηλής και χονδρής, ή εις 
την άκραν ουράν όλου του στίφους των γυναικών, κολ-

λητά με τον τοίχον, αλλ’ εφοβείτο μήπως γυρίσουν και 
την κυττάξουν.

Την Μεγάλην Παρασκευήν όλην την ημέραν ερρέμβα- 
ζε κι έκλαιε μέσα της, κι εμοιρολογούσε τα νειάτα της, 
και τα φίλτατά της όσα είχε χάσει, και ωνειρεύετο ξυπνη
τή, κι εμελετούσε να πάγη κι αυτή το βράδυ πριν αρχίση 
η Ακολουθία ν ’ ασπασθή κλεφτά-κλεφτά τον Επιτάφιον, 
και να φύγη, καθώς η Αιμόρρους εκείνη, η κλέψασα την 
ίασίν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταίαν στιγ
μήν, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζη, της έλειπε το θάρρος, 
και δεν απεφάσιζε να υπάγη. Της ήρχετο παλμός.

Αργά την νύκτα, όταν η ιερά πομπή μετά σταυρών και 
λαβάρων και κηρίων εξιμζχετο του ναού, εν μέσω ψαλ- 
μών και μολπών και φθόγγων εναλλάξ της μουσικής 
των ορφανών Χατζηκώστα, και θόρυβος και πλήθος και 
κόσμος εις το σκιόφως πολύς, τότε ο Γιαμπής ο επίτρο
πος προέτρεχε να φθάση εις την οικίαν του, διά να φορέ- 
ση τον μεταξωτόν κεντητόν του σκούφον, και κρατών 
το ηλέκτρινον κομβολόγιόν του, να εξέλθη εις τον εξώ
στην, με την ματαιοττμένην από έτους εις έτος ελπίδα 
ότι οι ιερείς θ’ απεφάσιζον να κάμουν στάσιν και ν ’ ανα- 
πέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτω
χή αυτή, η Χριστίνα η Δασκάλα (όπως την έλεγαν έναν 
καιρόν εις την γειτονιάν), εις το μικρόν παράθυρον της 
οικίας της, μισοκρυμμένη όπισθεν του παραθυροφύλλου 
εκράτει την λαμπαδίτσαν της, με το φως ίσα με την παλά
μην της, κι έρριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πήλι-
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“Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώ τη Α νάστασις είνε για  
της καράδες, η δευτέρα για  της δοϋλαις. Η  Δ ασκάλα  εφοβείτο τας 
νύκτας να νπά γη  εις την Ε κκλησ ία ν, μ ή π ω ς την κυττάξονν, και 
δεν εφοβείτο την ημέραν, να μ η ν  την ιδούν. Δ ιό τι η κυράδες την  
εκύτταζαν, η δοϋλαις την έβλεπα ν απλώ ς

νον θυμιατόν, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις Εκεί
νον, όσης εδε'χθη ποτέ' τα αρώματα και τα δάκρυα της 
αμαρτωλού, και μη τολμώσα εγγύτερον να προσέλθη και 
ασπασθή τους αχράντους και ηλοτρήτους και αιμοστα
γείς πόδας Του.

Και την Κυριακήν το πρωί, βαθειά μετά τα μεσάνυκτα, 
ίστατο πάλιν μισοκρυμμένη εις το παράθυρον, κρατούσα 
την ανωφελή και αλειτούργητην λαμπάδα της, και ήκουε 
τας φωνάς της χαράς και τους κράτους, κι ε'βλεπε κι εζή- 
λευε μακρόθεν εκείνας, οπού επέστρεφαν τρέχουσαι φρου 
- φρου από την εκκλησίαν, φέρουσαι τας λαμπάδας των 
λειτουργημένος, αναμμένας έως το σπίτι, ευτυχείς, και 
μέλλουσαι να διατηρήσωσι δΤ όλον τον χρόνον το άγιον 
φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε κι εμοιρολογούσε 
την φθαρείσαν νεότητά της.

Μόνον το απόγευμα της Λαμπρής, όταν εσήμαινον οι 
κώδωνες των ναών διά την Αγάπην, την Δευτέραν Αντί
στασιν καλουμένην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθη από 
την οικίαν, αθορύβως και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα τον 
τοίχον-τοίχον, κολλώσα από τοίχον εις τοίχον, με σχή
μα και με τρόπον τοιούτον ως να έμελλε να εισέλθη διά 
τι θέλημα εις την αυλήν καμμιάς γειτονίσσης. Και από 
τοίχον εις τοίχον έφθανεν εις την βόρειον πλευράν του 
ναού, και διά της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλε
φτά έμβαινε μέσα.

Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάστασις είνε 
για της κυράδες, η δευτέρα για της δούλαις.

Η Χριστίνα η Δασκάλα εφοβείτο τας νύκτας να υπάγη 
εις την Εκκλησίαν, μήπως την κυττάξουν, και δεν εφο
βείτο την ημέραν, να μην την ιδούν. Διότι η κυράδες την 
εκύτταζαν, η δούλαις την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε 
ανεύρισκε μεγάλην διαφοράν. Δεν ήθελε ή δεν ημπορού- 
σε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας, και υπεβιβάζετο 
εις την τάξιν των υπηρετριών. Αυτή ήτο η τύχη της.

Ωραίον και πολύ ζωντανόν, και γραφικόν και παρδα
λόν, ήτο το θέαμα. Οι πολυέλεοι ολόφωτοι αναμμένοι, 
αι άγιαι εικόνες στίλβουσαι, οι ψάλται αναμέλποντες τα 
Πασχάλια, οι παπάδες ιπτάμενοι με το Ευαγγέλιον και 
την Ανάστασιν επί των στέρνων, τελούντες τον Ασπα
σμόν.

Η δούλαις με τας κορδέλλας των και με τας λεύκάς ποδι
άς των, εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά, κι εφλυ- 
άρουν προς αλλήλας, χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν 
ακολουθίαν. Η παραμάναις ωδήγουν από την χείρα τριε- 
τή και πενταετή παιδία και κοράσια, τα οποία εκράτουν 
τας χρωματιστός λαμπάδας των, κι έκαιον τα χρυσόχαρ
τα με τα οποία ήσαν στολισμένοι, κι έπαιζαν κι εμάλωναν

μεταξύ των, κι εζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά 
τού προ αυτών ιπταμένου παιδιού. Οι λούστροι έρριπτον 
πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού, 
και κατετρόμαζον ταις δούλαις. Ο μοναδικός αστυφύλαξ 
τους εκυνηγούσε, αλλ’ αυτοί έφευγαν από την μίαν πλα
γινήν θύραν, κι ευθύς επανήρχοντο διά της άλλης. Οι 
επίτροποι εγύριζον τους δίσκους κιέρραινον με ανθόνε- 
ρον ταις παραμάναις.

Δύο ή τρεις νεαραί μητέρες της κατωτέρας τάξεως του 
λαού, επτά ή οκτώ παραμάναις, εκρατούσαν πεντάμηνα 
και επτάμηνα βρέφη εις τας αγκόλας. Τα μικρά ήνοιγον 
τεθηπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλή- 
στως το φως των λαμπάδων, των πολυελέων και μανουα- 
λίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού 
του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως το διά 
των υάλων του ναού εισερχόμενον, το ανεμίζον ράσον 
του εκκλησάρχου καλογήρου, τρέχοντος μέσα-έξω εις 
διάφορα θελήματα, τα γένεια των παπάδων σειόμενα εις 
πάσαν κλίσιν της κεφαλής, εις πάσαν κίνησιν των χειλέ- 
ων, διά να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός ανέστη.

Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στίλ- 
βοντα κομβία και τα στρημμένα μουστάκια του αστυ- 
φύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών, 
και τους στοίχους των άλλων παιδιών, όσα ήσαν αραδι- 
ασμένα εγγύς και πόρρω, παίζοντα με τους βοστρύχους 
της κόμης των βασταζουσών, και ψελλίζοντα ανάρθρους 
αγγελικούς φθόγγους.

Δύο οκτάμηνα βρέφη εις τας αγκόλας δύο νεαρών μητέ
ρων, αίτινες ίσταντο ώμον με ώμον πλησίον μιας κολώ- 
νας, μόλις είδαν το έν το άλλο, και πάραυτα εγνωρίσθη- 
σαν και συνήψαν σχέσεις, και το έν, ωραίον και καλόν 
και εύθυμον, έτεινε την μικρόν απαλήν χείρά του προς 
το άλλο, και το είλκε προς εαυτό, και εψέλλιζεν ακαταλή- 
πτους ουρανίους φθόγγους.

Αλλ’ η φωνή του βρέφους ήτο λιγεία, και ηκούσθη 
ευκρινώς εκεί γύρω, και ο Γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγά- 
πα ν ’ ακούη θορύβους. Εις όλας τας νυκτερινός ακολου
θίας των Παθών πολλάκις είχε περιέλθει τας πυκνάς των 
γυναικών τάξεις διά να επιπλήξη πτωχήν τινα μητέρα 
του λαού διότι είχε κλαυθμηρίσει το τεκνίον της. Ο ίδι
ος έτρεξε και τώρα να επιτιμήση και αυτήν την πτωχήν 
μητέρα διά τους ακάκους ψελλισμούς του βρέφους της.

Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ήτις ίστατο ολίγον παρέ- 
κει, οπίσω από τον τελευταίον κίονα, κολλητά με τον τοί
χον, σύρριζα εις την γωνίαν, εσκέφθη ακουσίως της -και 
το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλ’ ως αμαθής και ανόητος 
γυνή οπού ήτον- ότι, καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είνε
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και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επίπληξη πτω
χήν νεαρόν μητέρα διά τους κλαυθμηρισμούς του βρέ
φους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείση του 
ναού διότι έχει βρέφος θηλάζον.

Καθημερινώς δεν μεταδίδουν την θείαν κοινωνίαν εις 
νήπια κλαίοντα; Και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας 
μεταληψεως διότι κλαίουν; Έως πότε όλη η αυστηρότης 
των «αρμοδίων» θα διεκδικήται και θα ξεθυμαίνη μόνον 
εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών;

Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλα- 
βεν αφορμήν να ενθυμηθή ότι προ χρόνων, μίαν νύκτα, 
κατά την ύψωσιν του Σταυρού, όταν επήγε να εκκλη- 
σιασθή εις τον ναΐσκον του Αγίου Ελισσαίου, παρά την 
Πύλην της Αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε τον Απόστο
λον, όταν απήγγειλε τας λέξεις «τα μωρά του κόσμου εξε- 
λέξατο ο Θεός», αίφνης, κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν, από 
τον γυναικωνίτην έν βρέφος ήρχισε να ψελλίζη μεγαλο
φώνως, αμιλλώμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. 
Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο κελάδημα! 
Τόσον ωραίον πρέπει να ήτο το Ωσαννά το οποίον έψαλ- 
λον το πάλαι οι παίδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον 
Λυτρωτήν.

«Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω 
αίνον, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσαι εχθρόν και 
εκδικητήν».

Τοιαύτα ανελογίζετο η Χριστίνα, σκεπτομένη ότι καμ- 
μία μήτηρ δεν θα ήτο τόσον αφιλότιμος ώστε να μη στε- 
νοχωρήται, και να μη σπεύδη να κατασιγάση το βρέφος 
της, και να μη παρακαλή ν ’ ανοιχθή πλησίον της εις τον 
τοίχον, διά θαύματος, θύρα, διά να εξέλθη το ταχύτερον. 
Περιτταί δε ήσαν αι νουθεσίαι του επιτρόπου, πρόσθετον 
προκαλούσαι θόρυβον, και αφού προς βρέφος θηλάζον 
όλα τα συνήθη μέσα της πειθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε 
η μήτηρ είνε κάτοχος άλλων μέσων πειθούς, την χρήσιν 
των οποίων περιττόν να έλθη τρίτος τις διά να της υπεν- 
θυμίση. Κι έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότε
ρον μυαλό από τας γυναίκας!

Ούτω εφρόνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπη; Αυτής δεν 
της έπεφτε λόγος. Αυτή ήτον η Χριστίνα η δασκάλα, όπως 
την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδία δεν είχε διά να φοβή- 
ται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδία της τα είχε 
θάψει, χωρίς να τα έχη γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον 
είχε δεν ήτο σύζυγός της.

Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι! Οπό- 
σα τοιαύτα παραδείγματα!...

Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσωμεν σήμερον. 
Ελλείψει όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής,

διά να είνε τουλάχιστον συνεπείς προς εαυτούς και λογι
κοί, οφείλουν να ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον.

Από τον καιρόν οπού είχεν ανάγκην από τας συστά
σεις των κομματαρχών διά να διορίζεται δασκάλα, είς 
των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής ο Ντεληκανά- 
τας, ο ταβερνιάρης, την είχεν εκμεταλλευθή. Άμα ήλλα- 
ξε το υπουργείον, και δεν ίσχυε πλέον να την διορίση, 
της είπεν: «Έλα να ζήσουμε μαζύ, κι αργότερα θα σε στε
φανωθώ». Πότε; Μετ’ ολίγους μήνας, μετά έν εξάμηνον, 
μετά ένα χρόνον.

Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι, κι εκείνος ακόμη 
είχε μαύρα τα μαλλιά, κι αυτή είχεν ασπρίση. Και δεν την 
εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. Εκείνος 
είχε και άλλας ερωμένας. Κι εγέννα τέκνα με αυτάς.

Η ταλαίπωρος αυτή μανθάνουσα, επιπλήττουσα, δια- 
μαρτυρομένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα 
νόθα του αστεφανώτου ανδρός της εις το σπίτι, τα εθέρ- 
μαινεν εις την αγκαλιάν της, ανέπτυσσε μητρικήν στορ
γήν, τα επονούσε. Και τα ανέσταινε, κι επάσχιζε να τα 
μεγαλώση. Και όταν εγίνοντο δύο ή τριών ετών, και τα 
είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχετο ο Χάρος, 
συνοδευόμενος από την οστρακιάν, την ευλογιάν, και 
άλλας δύσμορφους συντρόφους... και της τα έπαιρνεν 
από την αγκαλιάν της.

Τρία ή τέσσερα παιδία τής είχαν αποθάνει ούτω εντός 
επτά ή οκτώ ετών.

Κι αυτή επικραίνετο. Εγήρασκε και άσπριζε. Κι έκλαιε 
τα νόθα του ανδρός της, ως να ήσαν γνήσια ιδικά της. 
Κι εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιίπταντο εις τα άνθη 
του παραδείσου, εν συντροφιά με τ’ αγγελούδια τα εγχώ
ρια εκεί.

Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώμα
τος. Κι αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. Υπέφερεν εν σιωπή.

Κι έπλυνε κι εσυγύριζεν όλον τον χρόνον. Την Μεγά- 
λην Πέμπτην έβαπτε τ’ αυγά τα κόκκινα. Και τας καλάς 
ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπον να υπάγη κι αυτή εις 
την εκκλησίαν. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την 
ακολουθίαν της Αγάπης, κρυφά και δειλά εισείρπεν εις 
τον ναόν, διά ν ’ ακούση το «Αναστάσεως ημέρα» μαζύ με 
της δούλαις και της παραμάναις.

Αλλ’ Εκείνος όστις ανέστη «ένεκα της ταλαιπωρίας των 
πτωχών και του στεναγμού των πενήτων», όστις εδέχθη 
της αμαρτωλής τα μύρα και τα δάκρυα και του ληστού 
το Μνήσθητί μου, θα δεχθή και αυτής της πτωχής την 
μετάνοιαν, και θα της δώση χώρον και τόπον χλοερόν, 
και άνεσιν και αναψυχήν εις τη βασιλείαν Του την αιω- 
νίαν. ]
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Του ANTON ΤΣΕΧΩΦ

Ένας αριθμός
Στο σύντομο αφήγημα τον Τσέχωφ 

«Ένας αριθμός» η δεσποινίς Ιουλία 
αντιπροσωπεύει τον άβουλο ανθρώπινο 
τύπο, που δεν τολμά να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του και συχνά πέφτει θύμα 
εκμετάλλευσης. Ο Τσέχωφ σκιαγραφεί 
με απλό και ευτράπελο τρόπο την 
παθητική ψυχολογία.

Τις προάλλες φώναξα στο γραφείο
μου τη δεσποινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παι
διών. Έπρεπε να της δώσω το μισθό της.
- Κάθισε να κάνουμε το λογαριασμό, της είπα. 
Θα ‘χεις ανάγκη από χρήματα και συ ντρέπε
σαι να ανοίξεις το στόμα σου... Λοιπόν... Συμ
φωνήσαμε για τριάντα ρούβλια το μήνα... 
-Για σαράντα.
-Όχι, για τριάντα, το έχω σημειώσει. Εγώ 
πάντοτε τριάντα ρούβλια δίνω στις δασκάλες... 

Λοιπόν, έχεις δύο μήνες εδώ...
-Δύο μήνες και πέντε μέρες...
-Δύο μήνες ακριβώς... Το ‘χω σημειώσει... Λοιπόν, έχουμε 
εξήντα ρούβλια. Πρέπει να βγάλουμε εννιά Κυριακές... δε 
δουλεύετε τις Κυριακές. Πηγαίνετε περίπατο μετά παιδιά. 
Έπειτα έχουμε τρεις γιορτές...
Η Ιουλία έγινε κατακόκκινη και άρχισε να τσαλακώνει 
νευρικά την άκρη του φουστανιού της, μα δεν είπε λέξη.
- Τρεις γιορτές... μας κάνουν δώδεκα ρούβλια το μήνα... 
Ο Κόλιας ήταν άρρωστος τέσσερις μέρες και δεν του έκα
νες μάθημα... Μονάχα με τη Βαρβάρα ασχολήθηκες... 
Τρεις μέρες είχες πονόδοντο και η γυναίκα μου σου είπε 
να αναπαυτείς μετά το φαγητό... Δώδεκα και εφτά δεκαεν
νιά. Αφαιρούμε, μας μένουν... Χμ! σαράντα ένα ρούβλια... 
Σωστά;
Το αριστερό μάτι της Ιουλίας έγινε κατακκόκινο και νότισε. 
Άρχισε να τρέμει το σαγόνι της. Την έπιασε ένας νευρικός 
βήχας έβαλε το μαντίλι στη μύτη της μα δεν έβγαλε άχνα.
- Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έσπασες ένα φλιτζάνι 
του τσαγιού με το πιατάκι του... Βγάζουμε δύο ρούβλια... 
Το φλιτζάνι κάνει ακριβότερα γιατί είναι οικογενειακό κει
μήλιο, μα δεν πειράζει... Τόσο το χειρότερο! Προχωρούμε! 
Μια μέρα δεν πρόσεξες τον Κόλια, ανέβηκε ο μικρός στο 
δέντρο και έσκισε το σακάκι του... Βγάζουμε άλλα δέκα 
ρούβλια... Άλλη μια μέρα που δεν πρόσεχες, έκλεψε μια

καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να ‘χεις τα 
μάτια σου τέσσερα, γι’ αυτό σε πληρώνουμε... Άοιπόν, βγά
ζουμε άλλα πέντε ρούβλια. Στις δέκα του Γενάρη σε δάνει
σα δέκα ρούβλια...
-Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράμα, μουρμούρισε η Ιουλία.
-Το ‘χω σημειώσει!
-Καλά...
- Βγάζουμε είκοσι επτά ρούβλια, μας μένουν δεκατέσσερα. 
Τα μάτια της Ιουλίας γέμισαν δάκρυα. Κόμποι ιδρώτα γυά
λιζαν πάνω στη μύτη της. Κακόμοιρο κορίτσι!
- Μα εγώ μια φορά μονάχα δανείστηκα χρήματα. Μονάχα 
τρία ρούβλια, από την κυρία, μουρμούρισε η Ιουλία και η 
φωνή της έτρεμε... Αυτά είναι όλα όλα που δανείστηκα.
- Μπα; Και γω δεν τα είχα σημειώσει αυτά. Αοιπόν, δεκατέσ
σερα έξω τρία, μας μένουν έντεκα. Πάρε τα χρήματά σου, 
αγαπητή μου! Τρία... τρία, τρία... ένα και ένα... Πάρ’ τα... 
Και της έδωσα έντεκα ρούβλια. Τα πήρε με τρεμουλιαστά 
δάχτυλα και τα έβαλε στην τσέπη της.
-Ευχαριστώ, ψιθύρισε.
Πετάχτηκα ορθός και άρχισα να βηματίζω πέρα δώθε στο 
γραφείο. Με έπιασαν τα δαιμόνια μου.
-Και γιατί με ευχαριστείς;
-Για τα χρήματα.
-Μα, διάολε, εγώ σε έκλεψα, σε λήστεψα! Και μου λες κι 
ευχαριστώ;
-Οι άλλοι δε μου ‘διναν τίποτα!...
-Δε σου ‘διναν τίποτα. Φυσικά! Σου έκανα μια φάρσα για να 
σου γίνει σκληρό μάθημα. Πάρε τα ογδόντα σου ρούβλια! 
Τα είχα έτοιμα στο φάκελο! Μα γιατί δε φωνάζεις για το 
δίκιο σου; Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή; Μπορείς να ζήσεις 
σ’ αυτό τον κόσμο αν δεν πατήσεις λίγο πόδι, αν δε δείξεις 
τα δόντια σου; Γιατί είσαι άβουλη;
Μουρμούρισε μερικά ευχαριστώ και βγήκε. ]

Ά. Τσέχωφ, Διηγήματα, μτφρ. Κ. ΣιμότιονΧος, θεμέλιο
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Ο ίσ τ ν ν ο μ ικ ό  π ρ ό β λη μ α  (παιχνίδιΐ)

Το νιόπαντρο ζευγάρι ήταν άγρια δολοφονημένο στο 
δωμάτιο του επαρχιακού ξενοδοχείου «Ο μαύρος γά
τος». Ο αστυνόμος Στεργίου συλλογίστηκε πόσο εφή
μερη ήταν η ανθρώπινη ευτυχία και πόσο εύκολα χα
νόταν μια ανθρώπινη ζωή. Λίγες ώρες πριν, είχε γίνει 
ο γάμος του ζευγαριού στην αίθουσα δεξιώσεων του ξε
νοδοχείου. Ο άντρας, ο Γεώργιος Τσιμακόπουλος, ήταν 
ανάσκελα με ένα κουζινομάχαιρο καρφωμένο στο στή
θος του. Είχε πεθάνει ακαριαία. Η γυναίκα, η Ιωάννα 
Παριανού ήταν πεσμένη μπρούμυτα. Είχε δεχτεί κι αυ
τή απανωτές μαχαιριές και το νυφικό της ήταν γεμά
το αίματα. Στο δωμάτιο υπήρχαν ελάχιστα ίχνη πάλης. 
Πάνω στο τραπέζι βρίσκονταν πιατικά με υπολείμματα 
φαγητών, αλλά το μπουκάλι της σαμπάνιας στο δοχείο 
με τα παγάκια ήταν ακόμα σφραγισμένο. Μόνο τα πα- 
γάκια είχαν λιώσει και μετατραπεί σε νερό μετά από τό
ση ώρα. Το φουκαριάρικο ζευγάρι δεν είχε προλάβει να 

γιορτάσει το ευτυχές γεγο
νός. Ο Νικόλαος Παπαθανα
σίου, ο καμαριέρης, ένας λι
γνός και καχεκτικός τύπος 
με γουρλωτά μάτια ήταν όρ
θιος μπροστά στον αστυνό
μο Στεργίου, φανερά ταραγ
μένος.

, «Όπως σας είπα», έλεγε, «οι
Λ __j  νιόπαντροι αποσύρθτικαν στο

δωμάτιο τους κατά τις 4.30 τα 
ξημερώματα. Είχα νυχτερινή 
υπηρεσία και λίγο αργότερα ει
δοποίησαν τη ρεσεψιόν να τους 

στείλουν ένα τιρμπουσόν και λίγους ξηρούς καρπούς».
«Τι ξηρούς καρπούς;», ρώτησε ο Αστυνόμος. 
«Ανάμικτους», απάντησε ο Παπαθανασίου. «Τους πήγα 
εγώ την παραγγελία. Χτύπησα αλλά δεν απάντησαν. Είδα 
πως η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη, την έσπρωξα ελαφριά και 
είδα... όλα αυτά», είπε ενώ τον έπνιξε ένας λυγμός. 
«Μάλιστα», έκανε ο Αστυνόμος. «Προφανώς όποιος τους 
έσφαξε, ξέχασε να κλείσει την πόρτα, ή ίσως το έκανε επί
τηδες».
«Πού να ξέρω, κύριε αστυνόμε», αποκρίθηκε ο Παπαθα
νασίου.
«Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν μας τα λες καλά κύριε 
Παπαθανασίου. Θα πάμε τώρα στα κεντρικά κι εκεί θα 
μας πεις αυτό που μας κρύβεις».

Ποια είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυνόμο 
Στεργίου να είναι δύσπιστος σχετικά με τα όσα ακόυσα 
από τον καμαριέρη;

\ Οδηγ,ε π ε  σ ω σ ια ;  (παιχνίδι 2)

1. Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο:
Α. Στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες.
Β. Μόνο στα μοτοποδήλατα.

2. Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
Α. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατι
στών. Β. Απαγορεύεται η είσοδος στους ποδηλάτες.

3. Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
Α. Πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρμόζεται η προτε
ραιότητα από τα δεξιά. Β. Έχετε προτεραιότητα μόνο στην 
επόμενη διασταύρωση. Γ. Οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιό
τητα.

4. Αυτή η πινακίδα συμβολίζει την απαγόρευση να 
στρίψετε αριστερά:
Α. ΟΧΙ Β. ΝΑΙ

Ο ηαζοκεψαλιά (παιχνίδι 4)

Ένας σκιέρ ξυπνάει τα χαράματα και ετοιμάζεται να πάει για 
σκι. Σ ’ ένα συρτάρι έχει 4 μαύρα και 8 μπλε μάλλινα γάντια. Δυ
στυχώς το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό για να διακρίνει τα 
χρώματά τους.
Πόσα γάντια πρέπει να πάρει τουλάχιστον μαζί του για να εί
ναι σίγουρος ότι έχει δύο του ίδιου χρώματος, χωρίς ν’ ανάψει 
το φως και ξυπνήσει τη γυναίκα του;

(Ζν έκδοτο %

X
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Πάει ένας κλέφτης να μπουκάρει σε ένα σπίτι! Απενεργο- 
ποιεί το συναγερμό, παραβιάζει την πόρ
τα και μπαίνει μέσα. Μέσα στο σπίτι επι
κρατεί απόλυτο σκοτάδι! Αρχίζει λοιπόν 
να ψηλαφίζει προκειμένου να βρει κάτι 
να αρπάξει... Ψηλαφίζει λοιπόν...ψηλαφί- 
ζει.,.και βρίσκει ένα ντουλάπι... ανοίγει το ντουλάπι και 
συνεχίζει να ψηλαφίζει...ώσπου ακούει μια φωνή να του 
λέει... “Πρόσεχε...σε βλέπει ο Σωτήρης...”.

Σταματά να ψηλαφίζει ο κλέφτης.. .περιμένει λίγο και συνεχίζει να ψη- 
λαφίζει.,.σε λίγο ακούει πάλι μια φωνή μέσα από το ντουλάπι να του 
λέει ...“Πρόσεχε...σε βλέπει ο Σωτήρης”. Τρελαίνεται ο κλέφτης...τι να κά
νει... τι να κάνει αποφασίζει να ανάψει τον φακό για να δει τι παίζεται! 
Ανάβει τον φακό και βλέπει μέσα στο ντουλάπι ένα παπαγάλο!!! Τον ρω
τάει λοιπόν τον παπαγάλο: “Ποιος είσαι εσύ;” Ο 
παπαγάλος του λέει: “Είμαι ο Αντώνης!”
Βάζει τα γέλια ο κλέφτης χαχαχαχαχαχα... και του 
λέει: “Καλά είναι το Αντώνης όνομα για παπαγάλο; 
χαχαχαχαχα” Και του απαντά ο παπαγάλος: “Για
τί είναι το Σωτήρης όνομα για Ντόπερμαν; ”



1. Πώς αλλιώς λέγεται το έντομο γρύλος;
Α) Σκαραβαίος, Β) Ακρίδα, Γ) Τριζόνι
2. Σε ποιο ντιστώτικο σύμπλεγμα ανήκει το Μαθράκι; 
Α) Δωδεκάνιιοα, Β) Κυκλάδες, Γ) Ετπάντισα
3. Ποιον άνεμο ονόμαζαν οι αρχαίοι 'Ελληνες ετήσιο; 
Α) Λεβάντες, Β) Γραίγο, Γ) Μελτέμι
4. Πότε τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας ο 
Οδυσσέας Ελατής; Α) 1979, Β) 1978, Γ) 1980

λόγια
σοφών
ανδρών

<*Θα έδινα όλη μου 
την τεχνολογία 

για ένα απόγευμα 
με το Σωκράτη»

1J γλώσσα μας

αποπροσανατολίζω ρ. μεχβ. {αποπροσανατόλισ-α, -τηκα, -μένος} 1. 
δείχνω σε (κάποιον) εσφαλμένο δρόμο ΣΥΝ. παροδηγώ 2. (συνήθ. 
μτφ.) παραπλανώ στέλνοντας σε εσφαλμένη κατεύθυνση, αποσπώ 
την προσοχή κάποιου από κάτι και τη στρέφω προς κάτι άλλο: η 
ενασχόληση με την ιδιωτική ζωή των πολιτικών αποπροσανατολί
ζει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα τής χώρας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. desorienter], αποπροσανατολι
σμός (ο) η απομάκρυνση από την ορθή κατεύθυνση, η σκόπιμη από
σπαση τής προσοχής κάποιου από κάτι και ο προσανατολισμός του 
προς κάτι άλλο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. desorientation]. 
αποπροσανατολιστικός, ή, ό αυτός που αποσκοπεί ή συμβάλλει 
στον αποπροσανατολισμό: δηλώσεις// ο ρόλος τής διαφήμισης, 
αποπροσανατολιστικ-ά / -ώς επίρρ.
απόσπαση - μετάθεση - μετάταξη. Οι τρεις αυτές εργασιακές ρυθμί- 
σεις/αχέσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους: Απόσπαση (αποσπώ/ 
αποσπώμαι) είναι η προσωρινή, για ένα προσδιορισμένο διάστημα, 
μετακίνηση υπαλλήλου από τη μόνιμη θέση του σε άλλη (Αποσπά
στηκε για πέντε μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, Πήρε απόσπαση στο 
γραφείο τού Υπουργού). Μετάθεση (μεταθέτω/μετατίθεμαι) είναι η 
αλλαγή εργασιακού χώρου ενός υπαλλήλου από μια υπηρεσία σε μι
αν άλλη, που βρίσκεται συνήθως σε άλλη γεωγραφική περιοχή (με
τάθεση από την πρωτεύουσα στην επαρχία, μετάθεση από τη Θεσ
σαλονίκη στα Γιάννενα, μετάθεση από το κεντρικό κατάστημα τής 
Τράπεζας στο παράρτημα τού Ψυχικού. Μετάταξη (μετατάσσω/με- 
τατάσσομαι) είναι η οριστικού χαρακτήρα μεταβολή τής εργασιακής 
σχέσης ενός υπαλλήλου από μια θέση σε μιαν άλλη (Μετατάχθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πήρε μετά
ταξη από τη Δημόσια Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο). Και οι τρεις

«Κίτρινος Τύπος»
Πολλές φορές, όταν καμιά εφημερίδα επιτίθεται σε μια συνά
δελφο της, την αποκαλεί συχνά «κίτρινο έντυπο», «κίτρινη 
φυλλάδα», «κίτρινο Τύπο» κλπ. Αλλά από πού βγήκε η λέξη 
αυτή, που πήρε τη σημασία του «ανήθικος»;
Στην Αμερική, όπως ξέρουμε, υπάρχουν μεμπτές εφημερίδες 
που αναζητούσαν και αναζητούν πάντοτε συνταραχτικές ειδή
σεις και σκάνδαλα κάθε είδους. Στα 1890 η εφημερίδα «Κόσμος 
της Ν. Υόρκης» άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες, μια σειρά 
χιουμοριστικών σχεδίων, που παρίσταναν τις πονηριές και τα 
κατορθώματα ενός παιδιού της αμερικάνικης πρωτεύουσας. Ο 
μικρός, φανταστικός ήρωας ήταν ένας τύπος Νεοϋορκέζπτου 
μάγκα, με δυο τεράστια αφτιά, ένα ψηλό καπέλο φορεμένο στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού κι ένα κοστούμι κιτρινωπό. Για την 
τελευταία αυτή λεπτομέρεια, λεγόταν το «κίτρινο παιδί». Το 
είδος αυτό των εικονογραφημένων χιουμοριστικών σχεδίων, 
νέο για τον καιρό εκείνο, είχε καταπληκτική επιτυχία και το 
πήραν κι άλλες εφημερίδες, που άρχισαν να δημοσιεύουν «ει
κονογραφημένα σκάνδαλα». Κάποιος δημοσιογράφος, όμως, 
της παλιάς σχολής καυτηρίασε τότε τις νέες αυτές μεθόδους 
Και σ’ ένα δριμύτατο άρθρο του, ονόμασε «το κίτρινο παιδί» 
ζωντανό σύμβολο της καινούριας νοοτροπί
ας τον δε Τύπο εκείνο « κίτρινο». Ο χαρα-; 
κτηρισμός αυτός έκανε μεγάλη εντύπωση i 
κι έμεινε από τότε.

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις 
παροιμιώδεις» του Τάχη 
Ναοτοΰλη εκδ. Σμυρνιαπάκη

η φυτογραφία τον μήνα

Εχεις πυρετό! ' 
Θα σου φτιάξω  
μια κοτόσουπα

Λην ακούω βλακκίτς! 
ς του μια ασπιρίνη

σχέσεις υπάγονται στις δυνατές 
μετακινήσεις ενός υπαλλή
λου (με τη γενική έννοια 
τής λέξης μετακίνηση).

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας τον Γ. Μπαμπινιωτη



Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Αν Ζενεβιέβ..., Γαλλίδα πολιτικός του 17ου αιώνα
2. Αυτοφυές δέντρο της ελληνικής υπαίθρου - Νύτολας..., Αμερι
κανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος
3. Βραζιλιάνικη αεροπορική εταιρεία - Παλιό αγγλικό νόμισμα
4. Τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου - Μακεδόνας βασιλιάς της 
Κυρήνης
5. Απαγορευμένες βόμβες αμερικανικής προέλευσης
6. Οστό του κρανίου
7.... Λόχος, επίλεκτο στρατιωτικό σώμα των Θηβών - Δίσκος της 
Χαρούλας Αλεξίου
8. Ισχυρό αλκαλικό διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 
ως λευκαντικό

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Περιφορά ιερών ευτόνων
2. Πρωτεύουσα αμερικανικής χώρας -... Νίνιο, περιοδικό κλιμα
τικό φαινόμενο του ανατολικού ειρηνικού
3. Πόλη της νότιας Γαλλίας - Ρόμπερτ Έντουιν..., Αμερικανός 
εξερευνητής του 19ου αιώνα
4. Βυζαντινή νότα - Στέφανος..., πρώην βουλευτής και αρχηγός 
κόμματος
5. Μπερνάρ..., Γάλλος συγγραφέας και καλλιτέχνης του 16ου 
αιώνα
6. Περιοχή του κρανίου
7. Πόλη της κεντρικής Γερμανίας - Νησί των Κυκλάδων
8. Μικρό χωριό της Θεσπρωτίας - Άρθρο (πληθ.)
http:llwww.8-tetragono.netl2008l02l2-2.html
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1) Το έγκλημα της αντίστασης (αρ. 167 ΠΚ) είναι τετε
λεσμένο (ολοκληρωμένο), όταν: 
α) με τη χρήση βίας ή απειλής βίας, είτε με αυτήν έχει J 
επιτευχθεί το σκοπούμενο (άμεσος δόλος α’ βαθμού -  
δόλος σκοπού -  επιδίωξη -  αρ. 27 § 2 εδ. β’ ΠΚ), δηλα
δή ο εξαναγκασμός σε πράξη που ανάγεται στα καθήκο- 
ντά του ή παράλειψη νόμιμης πράξης του υπαλλήλου, 
είτε δεν έχει επιτευχθεί 
β) με τη χρήση βίας ή απειλής βίας, εφόσον έχει επιτευ- μ  
χθεί το σκοπούμενο, δηλαδή ο εξαναγκασμός σε πράξη ”  
ή παράλειψη του υπαλλήλου
γ) με τη χρήση βίας ή απειλής βίας, όπου σε ορισμένες περι
πτώσεις που αναφέρονται ρητά στο νόμο, θα πρέπει να έχει 
επιτευχθεί το σκοπούμενο, δηλαδή ο εξαναγκασμός σε πρά
ξη ή παράλειψη του υπαλλήλου

2) Ο Α, ο οποίος ξαπλώνει μπροστά στο περιπολικό της 
αστυνομίας με σκοπό να εμποδίσει τη μεταγωγή του συλ- 
ληφθέντος φίλου του Φ για το αυτόφωρο έγκλημα της λη
στείας με στενή έννοια (αρ. 380 § 1 εδ. α’ ΠΚ) στο μέγαρο 
της αστυνομίας, διαπράττει το έγκλημα: 
α) της ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 ΠΚ -  αντίσταση) 
β) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια) 
γ) της παράνομης βίας (αρ. 330 ΠΚ)

3) 'Οποιος, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, αρνείται σε κά
ποιον από τους υπαλλήλους του αρ. 13α ΠΚ χωρίς αντίστα
ση, την υπηρεσία ή τη συνδρομή του που οφείλεται κατά 
νόμο, διαπράττει το έγκλημα: 
α) της στάσης (αρ. 170 ΠΚ) 
β) της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ) 
γ) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια)

ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολσγου Ν. Δερμενούδτι.

ατάκες από τον ελληνικό
κινηματογράψο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Γιατί η διήγηση των γεγονότων που έδωσε η γυναίκα δεν 
ταιριάζει με την πορεία της σφαίρας: ο άντρας δεν μπορού
σε να βρίσκεται στη μέση της σκάλας και να χτυπηθεί από 
μία σφαίρα που μπήκε στο λαιμό και βγήκε από την καρ
διά. Έτσι είναι φανερό ότι η γυναίκα λέει ψέματα ή τουλά
χιστον κάτι κρύβει.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1. Γ, 2. Β, 3. Α, 4. Β, 5, A

« ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ » (παιχνίδι 3 )

Απάντηση: 1. Α, 2. Β, 3. Γ, 4. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Κανένα! όταν συναντηθούν θα βρίσκονται 
στο ίδιο σημείο!

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι.β, 2.α, 3.γ

Εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Μ ά ρ τ ιο ς
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία, θάλεια 2/3
Κλεόνικος, Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα, Σαράντης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος, Δροσούλα 22/3
Θεόδωρος*, θεοδώρα* 23/3
Ευάγγελος, Ευαγγελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεις)
1) Παπαλεβέντης Νικόλαος, 2) Κακουριώτης Ευάγγελος, 
3) Γεωργόπουλος Γεώργιος.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ- Κηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ.Κ. 15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείαθε να αποστέλλετε τα ττλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του 
δώρου σας).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Α π ρ ίλ ιο ς
Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, Θεμιστοκλής, 
Όμηρος, Τιμόθεος

10/4

Αντύττας 11/4
Μάρκος* 25/4
Λάζαρος* 27/4
Δάφνη* 28/4
Ιάσων 29/4
Ασημάκης, Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4

(*) Κινητή γιορτή

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Λ 0 Ν Γ Κ Β I Λ

2 I Τ I Α Ρ Ε I

3 Τ Α Μ Π Ε Ν Α

4 Α Β Μ Α Γ Α Σ

5 Ν Α Π Α Λ Μ

6 Ε I Ν I Α Κ 0

7 I Ε Ρ 0 Σ Ε I

8 Α Λ I Σ I Β Α I
wmmmmmmmmmmmmmmιmmmmmwmmmm I.....— mmmmmmmmmm

8 2 3 6 5 7 4 1 9
1 5 9 8 2 4 6 3
6 4 3 9 1 5 2
2 6 1 8 5 3 9
7 3 5 2 4 9 8 6 '
9 4 8 1 6 3 7 5 2
3 9 7 5 1 8 4 6
5 1 2 4 7 6 9 8 !

ιΓ 8 6 9 3 _7__5

ΛΥΣΗ Sudoku

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


r~!$~ επιστολές
Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξές 
και Τροφίμων, κ. Τσαντάρης Αθα
νάσιος, ευχαριστεί θερμά τον Δ/νπί 
ττις Υτιοδ/νστις Κρατικής Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, Αστυν. Υποδ/ντή κ. 
Ντουρουντού Ελευθέριο, τον Τμ/ρχη 
του Τμ. Προστασίας Επισήμων Ειδ. 
Κατηγοριών Θεσ/νίκης, AJB κ. Καρα- 
μούζη Νικόλαο καθώς και τους Αστυ
νομικούς όλων των εμπλεκόμενων 
Υπηρεσιών για την λήψη μέτρων που 
επέτρεψαν την ασφαλή πραγματοποί
ηση της έκθεσης «ZOOTECHN1A» 
στην Θεσ/νίκη.

Ο Γάλλος Πρέσβης οτην Αθήνα ευχαριστεί 
θερμά τον Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο Παπαγεωρ- 
γίου της Δ/νσης Προστασίας Επισήμων για 
την άριστη συνεργασία του κατά την επίσημη 
επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου κ. Francois 
Hollande στην Αθήνα.

Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στην 
θεσ/νίκη, κ. Robert Sanders ευχα
ριστεί θερμά τον Γενικό Δ/ντή της 
Γ.Α.Δ.Θ., Υποστράτηγο Τρύφωνα 
Κούκιο, και τον Διοικητή του Τμήμα
τος Προστασίας Επισήμων, Αστυνόμο 
Νικόλαο Καραμούζη, για την πολύ
τιμη υποστήριξη που παρείχαν κατά 
την επίσκεψη του βοηθού Υφυπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. EHc Rubin 
στην Θεσ/νίκη.
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗ :<» 01.2013
ΠΡΟΣ: ΠεριοδικόΛΣΊΎΝΟΜΙΚΙI ΛΝΛΣΚΟΙΙΗΣΙI

11 Εταιρεία μας ευχαριστεί την ομάδα ΔΙ.ΑΣ, με Αρχιφύλακσ Γεράσιμου Πέτρο, 
Υπαρχκρύλακα Καρανικολίδη Πέτρο, Υπαρχιφύλακα Γεράκη Κιονσταντίνο και 
Αστυφύλακα Ιωακειμίδη Ορέστη . για την άμεση ανταπόκριση τους και την σύλληψη 
των όραστοιν που έκλεψαν κόβοντας τα καλώδια χαλκού μέσης τάσης από το 
εργοστάσιο-εκκοκκιστήριο μας, που εδρεύει στο 15" χλμ.Π.Π.Ο. Θεσ/νίκης-Βεροίας.

Με τιμή
ΚΑΒΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΛΚΗ Ε.ίΙ.Ε.

χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
ευχαριστεί τον Αστυν Δ/ντή του Κέ
ντρου Επιμόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην Βέροια, κ. Γεώργιο 
Χατζηβασιλειάδη για την αμέριστη 
συμπαράσταση και υποστήριξη στην 
επιτυχή έκβαση της ετήσιας Διημερί
δας της ανωτέρω εταιρείας που έλαβε 
χώρα στην Βέροια.

λονίκης ευχαριστεί την Δ/νση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης για την εντατικοποίηση 
των ελέγχων και την επιτήρηση των σχο
λείων που είχε σαν αποτέλεσμα την απο
φυγή περιστατικών κλοπών στα κυλικεία 
των σχολείων.

Η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελ
λάδας, με επιστολή της προς τον Αρ-

Γρεβενά 15 Ιανουάριου 2013

ΠΡΟΣ:
ΑΕΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/30 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.

θ α  ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την οικονομική ενίσχυση που δέχθηκα από 
το περιοδικό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ", λόγω σοβαρής χειρουργικής 
επέμβασης (Μηνιγγίωμα ΔΕ μετωποβρεγματικά -  Κρανιοτομή -  αφαίρεση όγκου -  
Κρανιοπλαστική) τον μήνα Ιούνιο του 2012.

Με εκτίμηση^

ΠΑΝΟΥΣα ΚΟΣ Παναγιώτης 
Ανθυπαστυνόμος

Η Ομοσπονδία Φορτηγτόν Αυτοκι
νητιστών Βορείου Ελλάδας συγχαί
ρει θερμά την Ελληνική Αστυνομία 

για τις επιτυχίες της κατά της εγκληματι
κότητας και ειδικά κατά της τρομοκρατίας, 
ενισχύσντας την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στις ικανότητες του εξαιρετικού ανθρώπινου 
δυναμικού της.

Η Κοινωνική Οργανο>οη Υποστήριξης 
Νέων«ΑΡΣΙΣ > ευχαριστεί θερμά τους: Σάβ

βα Ταχματζίδη της ΔΑΕ ΘεσΙνίκης / 
ΥΜΕΤ, Αρχ/κα Δημήτριο Σιδερίδη, 
Αρχ/κα Ευάγγελο Θεοδώρου, Αστ/κα 
Κων/νο Σαμαρά, Αστ/κα Βασίλειο 
Χριατοδουλίδη, Αστ/κα Δημήτριο Σα- 
ϊβανίδη, Αστ/κα Κων/νο Αθανασιάδη 
και Αστ/κα Δημήτριο Αντώνογλου 
για την προσφορά τους, στον ελεύθερο 
χρόνο τους, αφιλοκερδώς, βοηθώντας 
άμεσα και αποτελεσματικά στο έργο 
που επιτελεί η ανωτέρω Οργάνωση.

Ο Αρχ/κας Πέτρος Δρακόπονλος ευ- 
χαριστεί θερμά τους Αστυνομικούς της 
ομάδας ΔΙΑΣ 2031 της Παλλήνης, Εμ
μανουήλ Πασπαλίδη, Γεώργιο Καρρα- 
λιολίδη, Κων/νο Φιρφιρή και Αθανάσιο 
Τσιωνάρη, οι οποίοι με τον επαγγελμα
τισμό τους και την παρατηρητικότητά 
τους κατάφεραν να συλλάβουν τους 
δράστες της απόπειρας κλοπής του μο
τοποδηλάτου του.

Το Σωματείο Κυλικειαρχών Δημόσι
ων και Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσα-

Χ ίο ς , ι 8  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ν  2 0 13  

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Τον Ανθντχαστννόμον (25649?) ΖΗΡΡΙΑ Γεωργίαν τυν Μικέ ,

Υπηρετών υτυ Επιτελείο ττ/ς Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίον

Π Ρ Ο Σ

Α.Ε.Α./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 3° -  Γραφείο ι°

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
Λ. Κηφισίας 23, Τ.Κ. 15123 

Μαρούσι ΑΘΗΝΑ

(Ιεραρχικώς μέσω Α.Δ.Χΐου)

Με την παρούσα αναφορά μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 

οικονομική ενίσχυση που .τροσφέρατε σε μένα και την οικογένεια μου λόγω 

τραυματισμού μου σε τροχαίο ατύχημα εν ώρα υπηρεσίας.

Ο Α ναφέρω ν

ΖΗΡΡΙΑΣ Γεώργιος 

Α νθυπαστυνόμος

Ο ΣιίλΛογος Γονέων -  Κηδεμόνων και 
ΦίΙων τον Θεραπεντήριου Χρόνιατν 
Παθήσεων Καβάλας ευχαριστεί θερ
μά τον Αστυνομικό Δ/ντή κ. Κοσκερίδη 
και το προσωπικό της Α.Δ. Καβάλας 
για το ενδιαφέρον, την ευαισθησία του 
σε θέματα ΑΜΕΑ και την προσφορά 
οικονομικής βοήθειας.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης 
Ελλάδος ευχαριστεί θερμά τον Γενι
κό Δ/ντή της Γ.Α.Δ.Θ., Υποστράτηγο 
Κούκιο Τρύφωνα για την συμβολή και 
την άριστη συνεργασία τους στην ομα-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ!
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ! Α ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ταχ.Δ/νση:

Τηλέφ.
Φ α ί

Λ. Κ. Κ α ρ α μ α νλ ή  2 
Β ουλα · Α ττικ ή ς  Τ.Κ. 16673 
210-8990376 
210-8958512

λή διεξαγωγή, του αγώνα 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Η Athens Metropolitan 
Expo Α.Ε., με επιστολή 
της προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας mmmmmmmmmmmmmm 
ευχαριστεί θερμά την ΔΙ 
νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, για 
την ουσιαστική της συμβολή στην άριστη διε
ξαγωγή της έκθεσης “HORECA 2013”.

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντονδάκης ευχαριστεί 
και συγχαίρει τους αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ της ΒΙΑ Αττικής, για τον επαγγελμα
τισμό και το ήθος τους σε περιστατικό που 
συνέβη στην οικεία του.

Ο κ. Ιωάννης Πασχαλιάς ευχαριστεί Θερμά 
τους: Αατυν. Υποδ/ντή Αριστομένη Αγγέλου, 
Αστυνόμο Α' Απόστολο Σαφούρη και Αστυνό
μο Α ’ Παντελή Χουρίδη για τον επαγγελμα
τισμό και για την αλληλεγγύη σε προσωπικό 
πρόβλημα υγείας που είχε.

Η κ. Θεοδώρα Δουλγεράκη ευχαριστεί θερ
μά τον Διοικητή του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου 
κ. Δημήτρη Μίχο για την άψογη συμπεριφο
ρά, την ευγένεια του και τον επαγγελματισμό 
του που είχαν σαν αποτέλεσμα τον ανακάλυ
ψη του δράστη επίθεσης σε βάρος της.

Η κ. Ουρανία Τρίτον -Σκαρβέλη ευχαριστεί 
θερμά τον Διοικητή του AT. Παγκρατίου, 
AJY Ορφανουδάκη Μηνά και το προσωπικό 
του ανωτέρω AT., για την σεμνότητά τους, 
την αποτελεσματικότητά τους και την ευγέ
νεια τους στο χειρισμό οικογενειακού της 
προβλήματος.

ΠΡΟΣ: Διοικητή Αμεσης Δράσης
Ταξίαρχο κ. Βενέτη Ευάγγελο

Με το παρόν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΚΑΑΠΑΑ(πρώην ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΑΑΣ 

και ΘΧΠΠΑ), εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους , για την έμπρακτη ευαισθησία 

και υποστήριξη που επιδείξατε . στις ανάγκες και τους σκοπούς του ιδρύματος . 

Ενέργειες όπως αυτές με αφορμή την επίσκεψη των εργαζομένων του τηλ. κέντρου 

άμεσης δράσης Β αλλαγή , ενδυναμώνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε να 

ανταποκριθούμε στο δύσκολο και πολυσύνθετο έργο μας.

Η ΜΟίΚΗΓΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ

\ ]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μετά το περιστατικό ομηρίας που έλαβε χώρα την 1611 Μαρτίου 2013 
νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά το προσωπικό Καταστήματος και 
την εξωτερική φρουρά που ήταν παρόντες οε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης 
εκτελώντας όποια υπηρεσία καλούνταν να επιτελέσουν, το Αστυνομικό Τμήμα 
Λιδωρικίου, τις Ειδυιές Αστυνομικές Δυνάμεις και τους Διαπραγματευτές που 
διαχειρίστηκαν επιτυχώς την κατάσταση ομηρίας, το δήμαρχο Λιδωρικίου, το ΚΥ 
Λιδωρικίου και την Πυροσβεστική που διέθεσαν όλα τα μέσα για να βοηθήσουν και 
γενικά όλους όσοι συντέλεσαν στην αίσια έκβαση αυτού του περιστατικού.

Τέλος συγχαίρουμε τους συναδέλφους-ομήρους για την ψυχραιμία που 
υπέδειξαν, διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπολοίπων δυνάμεων και 
αποτρέποντας περαιτέρω έκνομες ενέργειες.

Ο Αρχιφύλακας του Καταστήματος 

Γεώργιος Ταράτσας

Η κ. Λύδια Αβραμίδου ευχα
ριστεί θερμά τους 'Ελληνες 
Αστυνομικούς στο Bansko 
της Βουλγαρίας για την αμέ
ρωτη βοήθειά τους σε προ
σωπικό της πρόβλημα.

Η *
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Η Eurobank με επιστολή της προς τον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. συγχαίρει την Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής για την εξάρθρωση 
συμμορίας η οποία χτυπούσε καταστήμα
τα και ATM τραπεζών.

Ο κ. ΙΙαπαδημάιος Κυρηναίος συγχαί
ρει την Υποδ/νση Ασφαλείας Ιωαννίνων, 
το AT. Ασπροπύργου και το Τ Α  Ασπρο- 
ττύργου για τον εντοπισμό των δραστών 
κλοπής του κινητού του τηλεφώνου.

Ο κ. Σπάρος Μαρονδας ευχαριστεί θερ
μά τους Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 
Αστ/κα Στέφανο Τσουτσούρη, ΕΙΦ Λάζα
ρο Αυγερινό, Ε/Φ Απόστολο Χατζηζαφει- 
ρίου και Ε/Φ Ηλία Αλτάνη για την άμεση 
και αποτελεσματική κινητοποίησή τους, 
που είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό 
και επιστροφή των κλαπέντων αντικει
μένων του καθώς και την σύλληψη των 
δραστών.

Ο κ. Παντελής Σπόρου και η σύζυγός 
του Ματούλα Σπάρον ευχαριστούν θερ
μά και συγχαίρουν τους Αστυνομικούς 
του AT. Σπετσών, του Τμήματος Ασφα
λείας και της ΟΠΚΕ της ΑΔ. Αργολίδας 
καθώς και τους Αξιωματικούς της Δ/νσης 
Ασφαλείας Αττικής για την αντιμετώπι
ση της ένοπλης ληστείας που έλαβε χώρα

6νψ(£Λ C't'/γθ ,

στην οικία τους στις Σπέτσες.

Η κ. Μαίρη Καραμπέισου ευχαριστεί θερ 
μά την ομάδα ΔΙΑΣ με κωδικό 213-3 της V  
Αλλαγής για την άμεση ανταπόκρισή τους 
και την επαγγελματική τους συμπεριφορά σε 
απόπειρα κλοπής της οικίας της.

Η κ. Κυριακή Φώτου ευχαριστεί θερμά τους 
Αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης Αττικής 
Υπαρχ/κα Γιαχαλή Αθανάσιο, Υπαρχ/κα 
Ραμμάπουλο Ευθύμιο, Αστ/κα Διδάχο Γε
ώργιο, Αστ/κα Δρίβα Ευάγγελο, και τους 
Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ Αθηνών: 
Ε.Φ. Αμάραντο Νικόλαο, Ε.Φ. Πρεκεζέ Πα- 
ρασκευά, Ε.Φ. Πιερρόπουλο Γεώργιο, Ε.Φ. 
Κανιά Καντά και τον Ε.Φ. Ζηγγοπη Αθανά
σιο για την άμεση ανταπόκρισή τους που είχε 
σαν αποτέλεσμα την σύλληψη του δράστη λη
στείας που έγινε σε βάρος της στην είσοδο του 
διαμερίσματος της.

Ο κ. Τάκης Κουνινιώτης ευχαριστεί θερμά 
τον Διοικητή του Τ Α  Αγίου κ. Ροδόπουλο 
Βασίλειο, τον Αρχ/κα κ. Θεοφυλακτόπου- 
λο Ηλία καθώς και όλο το προσωπικό του 
ανωτέρω Τ Α , που με την άριστη, άρτια ορ
γανωμένη και μεθοδική διερεύνηση και συλ
λογή στοιχείων κατάφεραν να διαλευκάνουν 
υπόθεση κλοπής τμήματος του «Μουσείου 
Κουνινιωτη».

■vyc f · \ Υ

yo Λλ-W “ν Π ί- W1 t’vlf C'llf J

CΓο'.ί  > Ub T^-'T-b Ί β'Λ
ο *  C Y V T C V l G l u j  I U I  M  ' ( O’ U  ?

*7 i Y I C - ΐγ°('ι'·ΐ.-|«*Λ pb. b'llct’iCvs, Tbt l
ObjV b ς \ ( .« Λ  -pv A T 1 r-i '■''*'•“1 o r\e fctf-C'-'j

Ο κ. Μιχάλης Φουντουλά- 
κης ευχαριστεί θερμά τους 
Αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης: Αρχ/κα Γεώργιο 
Κουκαρη, Αστ/κα Στέφανο 
Αναγνωστόπουλο και ΑστΙ 
κα Αθανάσιο Πανταζή για
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την πολύτιμη βοήθεια τους στην άμεση μεταφορά της άρ
ρωστης κόρης του στο Νοσοκομείο Παίδατν.

ΑΘΗΝΑ. 21/02/2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

τον
ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΙ ΑΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ) 
ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

»»:ΜΛ:0ΙΚ0Ν<>ΜΙΚΗ b o iiw h a
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΤΕ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ

Ο κ. Δημήτριος Κατρανίδης ευχαριστεί τον Διονυσόπουλο 
Γεώργιο, Αστυνομικό της ομάδας ΖΗΤΑ με κτσδικό Ζ-183/ 
α της Α' αλλαγής, ο οποίος αν και εκτός υπηρεσίας έδρασε 
άμεσα, συλλαμβάνσντας έναν από τους τρεις δράστες της 
απόπειρας κλοπής του αυτοκινήτου του.

•  ΤΕΝΤΕΣ
ΤΕΝΤΕΣ ΑΠΛΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, 

ΜΕ ΣΠΑΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

•  ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 
•  ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

VS-TEN CATE-SATTLER

•  SERVICE

Ειδικές τιμές & ευκολίες πληρωμής 
^ σ ε  Αστυνομικούς και Πολιτικούς Υπαλλήλους^

Νοταρά 34 Ταύρος, email: ionsofo@yahoo.gr
Τηλ. 210 3453414, 6946601884, 6972099997

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ # / ι Η Ι

Λ. ΣΥΓΓΡ0Υ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911, 210-9541761

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ TOY 0Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣ0ΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

m

1

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30' 
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'

mailto:ionsofo@yahoo.gr


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κοντά σας με ^  
καταστήματα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΑΡΚΟ \  
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

■^  |  - · ■ /
Μεσογείων 105 
Αθήνα 11526
Τηλ.: 210 6993046-47 
Φαξ: 2106993051

I /  πτοτ

m it w h d n«WTO

Λ.Θρακομακεδό νων 85 
Αχαρνές 136 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17 
Φαξ: 210 2448597___________

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

7 .Με την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 
Δ Ω Ρ Ο  (η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.

2 · Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ PC ένα υποκάμισο.

* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής



Στρατού ΞηράζΜ  
T lm o f fu l& f  Μ ιμ ικ ο ύ  Ναυτικοί

■ ΙΣ Τ Ο Λ Ε Σ ,Ο Α Ω Ν  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ* I ■[

' f y

! I ψ / t  ΠΑΓΩΝΗΣ

:Μ ^ .  fm o T w p ia c M

'ΓηΟΓΤΟ Λ Η ΐΚ Α ΐΜ ^ ^ ^  | “ ΚΤοΕΙ Κ_Α* 

VISA L k a p t e i

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

_ J103612651 
«2103613103

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙ

I ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

ΔΗΜΙΑΣ 34
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΚΟ ΜΑΣ

4®  ΕΥΡΩ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΕΥΡΩ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΕΥΡΩ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΔΙΚΟ ΣΑΣ
1 5  ΕΥΡΩ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΑΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΑΙΑ



W A L T H ^ R  P P q i
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« U A L I T Y

W A L T H E R  ppq NAVY
ME ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΠΟΤΕ:
ΒΑΡΟΣ: Ε5Ν (E500G )
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 7ΜΜ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: ΜΟΝΟ Ε,ΞΜΜ

^ T a r g e t  G r o u p  L t d  /
l  f t

D e fe n s iv e  Equipment-

ΜιχαΑακοπούλου, 121 115 27 Αθήνα TnrL 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Δημηισάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail, info@targetgroupitalia.it

mailto:sales@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroupitalia.it


D e fe n s iv e  E quipm ent

Κατάστημα 1: 
Κατάστημα 2: 

ua liaflias:

ΜιχαΑακοπούάου, 121 115 27 Αθήνα Tnfl.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.·, sales@targetgroup.gr
Δημητσάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl : 2106470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail, info@targetgroupitalia.it

ALWAYS 
BE READY

T a rg e t  B ra u p  L tdLEARN MORE AT W W W .TARGETGRDUP.ER

mailto:sales@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroupitalia.it
http://WWW.TARGETGRDUP.ER

