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Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
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ΠΑΚΕΤΟ A
Σωματικές βλάβες & ολικές ζημιές 1000000C
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
Αστική ευθύνη πυρός
Αστική ευθύνη απο διαρροή υγρών σωματικές βλάβες
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές
Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά
V Ηομικη προστασία 3000€
V Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15000C
V Προστασία bonus malus
V Φροντίδα ατυχήματος
V Ρυμουλκιση συνέπεια ατυχήματος
V Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

ΠΑΚΕΤΟ Β
Δεν περιέχει νομική προστασία S προσωπικό ατύχημα οδηγού

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

ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΤΟ
Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 1000000€
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χωρων S κατά τη μεταφορά
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες ί υλικές ζημιές
V Προστασία bonus malus
V Φροντίδα ατυχήματος
V
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

Ασφαλιστικός σύμβουλος
Αθήνα

A

Κ. Κ Ο Υ Τ Τ Ο Μ Π Λ Η Ι
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web: www.instealth.gr | email: sales@instealth.gr
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από τον εκδότη

Απαρχές του θέρους, ημερολογιακά τουλάχιστον, ευελπιστούμε να «στρώσει» ο καιρός και να
μας χαμογελάσει με τις γνωστές του ζέστες. Βεβαίως, τα γεγονότα αστυνομικού ενδιαφέροντος,
σε κάθε επίπεδο, δεν γνωρίζουν ούτε ραστώνη ούτε σχόλη. Απαιτούν μάλιστα, καθημερινώς και
μεγαλύτερη προσπάθεια, επιμονή, προσήλωση και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα.
Σε πρόσφατο ταξίδι του στην Αμερική ο Υ π ουργός Δημόσιας Τάξης και Π ροστασίας του
Πολίτη κ. Ν ικόλαος Δ ένδιας μίλησε στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης για την Ασφάλεια του
Πολίτη και αναφέρθηκε στην πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας.
Ο κ. Υπουργός παρουσίασε την εξελισσόμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για να απαγκιστρωθεί από το στατικό μοντέλο της δεκαετίας του 1980, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, να αποκτήσει νέα οργανωτική δομή και να αξιοποιήσει νέες
δυνατότητες στους τομείς της εγκληματολογικής έρευνας, της συλλογής και διάθεσης πληροφο
ριών.
Έδωσε έμφαση στην πρόκληση που συνιστούν διεθνώς η τρομοκρατία και το οργανωμένο
έγκλημα, με τις νέες μεθόδους δράσης τους και απηύθυνε έκκληση στενότερης συνεργασίας στο
πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού και οργανωμένου
εγκλήματος.
Αναφέρθηκε στη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να διασφαλισθεί η ευνομία και να αντιμετωπισθεί δραστικά η δράση εξτρεμιστικών νεοναζιστικών ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβα
σμός της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου είναι θεμελιώδη στοιχεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού
νομικού πολιτισμού.
Αναφέρθηκε επίσης στο επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο δράσης για το άσυλο και τη μετανάστευ
ση, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και εδράζεται στην αναβάθμιση των μέτρων φρούρησης
των συνόρων, στόχος που ήδη έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, και τη λειτουργία του πλέον
σύγχρονου συστήματος πρώτης υποδοχής μεταναστών και εξέτασης των αιτήσεων ασύλου που
υποβάλλουν μέσω της ίδρυσης τριών νέων πολιτικών υπηρεσιών.
Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός σημείωσε: «Η πρόκληση που έχουμε ν ’ αντιμετω πίσουμε είναι μ εγά 
λη. Αυτό που διακυβεύεται είναι το ίδιο το δικαίω μα κάθε πολίτη να ζει μ ια ειρηνική κι ασφαλή ζωή
σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάθε μορφ ή εγκλήματος υπο
νομεύει τα θεμέλια της κοινωνίας και περιφρονεί τους θεσμούς της. Δεν μπορεί, επομένως, να μείνει
ανεκτή. Ό πω ς είχε κάποτε πει ο Theodore Roosevelt: Κανείς δεν είναι πάνω από το νόμο και κανείς
δεν είναι κάτω από αυτόν. Ούτε ζητούμε από κανέναν άδεια όταν τον καλούμε να τον σεβαστεί».
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ΣιΙυνάντηση Υπουργού με Cecilia Malmsrom
’Βράβευση Προέδρου “Danaos shipping”
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Ανορθόδοξες ανακριτικές μέθοδοι

Παιδοφιλία
Σημαντική ανακάλυψη
Ιστορία τροχαίου ατυχήματος
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Πρώτος τροχονόμος,

Αστυνόμευση στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη
ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ
Κρητική γραφή

Οδυσσέας Ελύτης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση
Περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου
χης Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters
Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 /(ΦΕΚ. Β' -1090)
Απόφαση του 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 ΙστορίαςΕκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ
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Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοποΰλου
Τμημαχάρχης 3ου Τμ. Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
χηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υπασχχτνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
χηλ. 210/6854609
Creative art director
Διάνα Ιωαννίδου
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,
χηλ. 210/8161301
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr
policemagazine@astynomia.gi·
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CECILIA MALMSTROM
πίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
της νέας Υπηρεσίας Ασύλου
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας συναντήθη
κε (14-5-2013) στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη με την Ευρω
παία Επίτροπο αρμόδια για Εσωτερικές Υποθέσεις κα Cecilia
Malmstrom.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η επιτευχθείσα πρόοδος
στο Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για το Άσυλο και τη Δι
αχείριση της Μετανάστευσης, όπως και η λειτουργία των
Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου. Στη συνέχεια ο
κ. Υπουργός ξενάγησε την Ευρωπαία Επίτροπο στις εγκα
ταστάσεις της νέας Υπηρεσίας Ασύλου (Λεωφόρος Μεσογεί
ων).
Είχαμε μία μακρά συζήτηση σήμερα το πρωί επί θεμάτων που
Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης ο Υπουργός Δημόσι άτττονται της μετανάστευσης και του ασύλου στη χώρα, για τη
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας μεταχείριση των μεταναστών, για την εναρμόνιση της Ελλάδας
δήλωσε:
με τους ευρωπαϊκούς νόμους και τα διεθνή πρότυπα προκειμέ
«Είχα την ευκαιρία σήμερα να υποδεχθώ στο Υπουργείο, αλλά νου να δέχεται τους μετανάστες αξιοπρεπώς. Επίσης, για τον
και στη νέα Υπηρεσία Ασυλου και στη νέα Υπηρεσία Προσφυ τρόπο που εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, τα υπό
γών, την Επίτροπο κα Cecilia Malmstrom. Είχαμε μία μακρά λοιπα κράτη-μέλη, οι υπηρεσίες της, όπως η Frontex, το Γρα
συζήτηση σχετικά με τα θέματα χρηματοδότησης του ελληνικού φείο Υποστήριξης για το Άσυλο, μπορούν να εργαστούν μαζί με
Action Plan και της μεγάλης προσπάθειας που κάνει η χώρα την Ελλάδα σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση.
για το χειρισμό των μεταναστευτικών ροών. Και καταλήξαμε σε Είμαστε ενήμεροι φυσικά για τις τεράστιες δυσκολίες που αυ
ορισμένες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν την χώρα να καλύ τή η χώρα αντιμετωπίζει, καθώς και για την πίεση των μετα
ψει τα χρηματοδοτικά κενά τα οποία υπάρχουν ως προς τη χρη ναστευτικών ροών που η Ελλάδα επίσης αντιμετωπίζει. Ωστό
ματοδότηση αυτού του φιλόδοξου συστήματος.
σο, παρά την κρίση, σαφώς υφίστανται Ευρωπαϊκοί Νόμοι και
Θέλω να πω ότι η χώρα αυτή φιλοδοξεί να έχει το πιο σύγχρο πρότυπα, που πρέπει να τηρηθούν. Είμαι πολύ ευτυχής που βρί
νο σύστημα χειρισμού μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, το σκομαι εδώ σήμερα για να δω αυτές τις νέες εγκαταστάσεις που
οποίο να μπορείμε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα και θα ήθελα να ευχαριστήσω
των και με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια να τον κ. Υπουργό για την προσωπική δέσμευση στο θέμα αυτό. Εί
διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταναστών αλλά από την άλλη ναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σύντομα η Υπηρεσία Ασύλου
πλευρά και το δικαίωμα του Ελληνικού Κράτους και της ελλη θα λειτουργεί, καθώς και ότι οι αιτούντες ασύλου θα μπορούν να
νικής κοινωνίας σε μία ομαλή ζωή.
υποβάλλουν αιτήσεις και θα έχουν τα κατάλληλα μέσα για την
Θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλή υποβολή προσφυγών. Αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.
ματα. Στο Συμβούλιο Υπουργών του Ιουνίου ελπίζω ότι θα έχου Όπως είπε ο Υπουργός, προβλήματα, προκλήσεις και δυσκο
με ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο, στα ζητήματα, τα οποία μας απα λίες εξακολουθούν να υφίστανται στην Ελλάδα, που θα χρεια
σχολούν. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη στεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν. Γ ι’ αυτό βρίσκομαι εδώ,
βοήθεια και την υποστήριξη την οποία παρέχει στη χώρα, στο για να συζητήσουμε πως μπορούμε να στηρίξουμε το έργο που
Υπουργείο και σε εμένα προσωπικά. Πρέπει να είμαστε περή- ο κ. Δένδιας και το επιτελείο του παράγουν, ένα σημαντικότατο
φανοι για την τεράστια πρόοδο που η χώρα έχει κάνει στα θέμα έργο. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε και με τους Υπουργούς
τα αυτά τους τελευταίους 10,11 μήνες».
Εσωτερικών και τους ειδικούς όλων των υπολοίπων κρατώνΗ Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για Εσωτερικές Υποθέσεις μελών τις επόμενες εβδομάδες, όπως κάνουμε πάντα.
κα Cecilia Malmstrom, δήλωσε από την πλευρά της:
Υπάρχει η βούληση της Ευρωπαϊκής Έντασης να εμπλακούν
«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, Έρχομαι εδώ και πάλι σή και οι υπόλοιποι, να βοηθηθεί η Ελλάδα, αν και η καθημερινή
μερα για να συναντηθώ με τον Υπουργό τον κ. Δένδια, με τον δουλειά, βέβαια, πρέπει να γίνει από τους Έλληνες φίλους μας.
οποίο έχουμε τακτικές συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και Επομένως, είμαι ευτυχής που είμαι εδώ και αναμένω την επί
στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητήσουμε για το πώς μπο σημη έναρξη (της Υπηρεσίας Ασύλου) σε λίγες εβδομάδες και πι
ρούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στεύω ότι είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαχείριση του θέ
κατάσταση.
ματος του ασύλου στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα». ]
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

με έκπτωση -22,1% μόλις

Η ειδική τιμή ισχύει
μόνο με την εγγύηση της
Επίσημης Αντιπροσωπείας
BERETTA HELLAS

€795 (κέρδος €225)!

Πρόκειται για επανάσταση στο χώρο των φορητών όπλων που διεκδικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.

Ένα αυτόματο πιστόλι, που μοιάζει περισσότερο με το κλασσικό πασχαλιάτικο πιστόλι, εξ’ ου και το όνομα «ΝΑΝΟ»,
αλλά πρόκειται για το πιο φονικό μικρό όπλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά σε τέτοιο
μέγεθος κατασκευάστηκε πιστόλι με 6 φυσίγγια των 9 mm (9 χ19 ΝΑΤΟ), τα οποία μπορούν να γίνουν και 7,
αν προσαρμοστεί μια σφαίρα στην θαλάμη εκ των προτέρων.
To BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ είναι η απόλυτη εξέλιξη στα μικρά συνεπτυγμένα πιστόλια οπλοφορίας.

Το εξαιρετικά χαμηλό προφίλ του και το σχέδιο που δε σκαλώνει πουθενά το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά
και το τράβηγμα από απόκρυψη. Ο ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός κατασκευάζεται με τη χρήση σύγχρονης
θερμοπλαστικής τεχνολογίας από τεχνοπολυμερές, πατέντα της BERETTA, ενισχυμένο με FIBERGLASS.
Με ατσάλινο κλείστρο και κάννη, επεξεργασμένα με PRONOX για προστασία στην οξείδωση, έχει βάρος μόλις
562 γραμμάρια! Η αρθρωτή δομή, π εργονομία και η ευκολία χρήσης καθιστούν το BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
το ιδανικό πιστόλι οπλοφορίας. Το απόλυτο εργαλείο για τον οπλοφόρο, που θέλει να προστατέψει τον
εαυτό του ή το στόχο που προστατεύει, χωρίς όμως να φαίνεται ό,τι οπλοφορεί.

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ

9 mm x 19

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

6+1

Διπλή

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ
(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ
(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
(mm/inch)

143/5,6

78/3,1

23/0,9

B E R E T T A H E L L A S ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: 210 33 15 2 8 1,32 50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013
E-Mail: sales@ beretta.gr, Internet Site: www.berettahellas.com

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
(mm/inch)
(mm/inch)

106/4,2

125/4,9

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

562/20Μ

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «DANAOS SHIPPING
CORPORATION LTD», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε
(15.05.2013), στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη, βραβεύτηκε ο κ. Ιωάννης
Κούστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της «Danaos Shipping Corporation Ltd», για
την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά του Ιδρύματος στην
Ελληνική Αστυνομία.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νι
κόλαος Δένδιας, στην ομιλία του, εξέφρασε τις ευχαριστίες και
τα θερμά συγχαρητήρια προς τον κ. I. Κοϋστα, για την ουσι
αστική προσφορά του Ιδρύματος, τονίζοντας: «Κύριε Κοϋστα,
φίλε Γιάννη, κυρίες και κύριοι, άντρες και γυναίκες της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
Δεν έχω καμία πρόθεση να βγάλω ένα τυπικό λογύδριο για την
περίπτωση αυτή. Θα ήθελα να πω για δύο λεπτά το ιστορικό πί ατί και άλλοι άνθρωποι, που δεν είχαν το θεσμικό καθήκον,
σω από αυτό που σήμερα συμβαίνει και να διατυπώσω και στον δεν είχαν ορκιστεί στο Σύνταγμα και τους Νόμους, όμως πακ. Κοϋστα τα προσωπικά μου αισθήματα.
ραταύτα, από πατριωτισμό, προσέφεραν εκείνα τα οποία χρει
Όταν έγινε σε μένα η εξαιρετική τιμή να αναλάβω την πολιτική άζονταν για να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε πεηγεσία αυτού του Υπουργείου, το πρώτο αδιέξοδο το οποίο κληθή τύχει.
καμε όλοι να αντιμετωπίσουμε, ήταν το μεταναστευτικό. Γνωρί Κύριε Κοϋστα, εγώ δεν σας εγνώριζα. Είμαι ευτυχής, γιατί εί
ζετε όλοι πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα αντιμετώ χα την ευκαιρία αυτή. Θα ήθελα από βάθος καρδιάς και εξ
πισης του μεταναστευτικού, το οποίο στην πραγματικότητα διέλυε ονόματος και του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης να σας
την ελληνική κοινοσνία, εάν δεν έκλεινε ο Έβρος. Δεν μπορούσα ευχαριστήσω, όχι μόνο γ ι’ αυτή καθαυτή τη δωρεά, που υπό
με να κάνουμε τίποτα. Είναι σα να προσπαθείς να γεμίσεις ένα τις συγκεκριμένες συνθήκες που εξήγησα ήταν χρησιμότατη,
τρύπιο βαρέλι. Ήταν μία αέναη διαδικασία, χωρίς κανένα απο αλλά κυρίως γιατί αποδεικνύετε ότι στις στιγμές κρίσης υπάρ
τέλεσμα.
χει άδολος πατριωτισμός και ότι η χώρα αυτή, στη στιγμή της
Ο Αρχηγός τότε σχεδίασε την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ, που είναι έσχατης δυσκολίας της μπορεί να βασίζεται στους ανθρώπους
τμήμα της ευρύτερης επιχείρησης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ. Τμήμα αυ αυτούς, που η ικανότητά τους -δεν θέλω να πω η τύχη- τους
τού του σχεδιασμού ήταν η δυνατότητα θωράκισης του ίδιου του βοήθησε να έχουν στη διάθεσή τους τα οικονομικά μέσα, τα
Έβρου. Το χερσαίο κομμάτι, όπως ξέρετε, υπήρχε ο φράχτης, οποία η πατρίδα πολλές φορές στην ιστορία της στερείται. Σας
υπήρχαν οι κάμερες, αλλά το υδάτινο κομμάτι ήταν αφύλακτο. ευχαριστώ από καρδιάς θερμότατα».
Τα οικονομικά μας τα γνωρίζετε. Εδώ έρχεται ο ρόλος του κ. Γι Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
άννη Κοϋστα. Ο κ. Κούστας είχε την ευγένεια και την καλοσύνη
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, αφού χαιρέτισε και ευχαρί
να μας προσφέρει το απαραίτητο εργαλείο για να κλείσουμε την στησε τον Πρόεδρο της εταιρείας, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
ποτάμια κοίτη του Έβρου, τα φουσκωτά.
«Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στρατηγοί, κύριε
Και το έκανε σε ταχύτατο χρόνο, ανέλαβε ο ίδιος, παρήγγειλε, Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας υποδεχόμεβρήκε την εταιρεία, μετέφερε, παρέδωσε και μας έδωσε το απα θα και σας καλωσορίζουμε σήμερα κοντά μας.
ραίτητο εργαλείο για να πετύχουμε αυτό που σήμερα έχουμε ττε- Ανήκετε στην εξαιρετική αυτή γενιά των συμπολιτών μας, που
τύχει. Ο Έβρος να είναι απολύτως κλειστός. Τα στατιστικά, όσοι με τις πράξεις και το έργο τους αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η
ασχολούνται με το μεταναστευτικό τα ξέρουν. Θα μου επιτρέψε αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια και η προσφορά προς την πατρί
τε να σας πω έναν αριθμό μόνο, τον οποίο λέω πάντοτε. Πριν ξε δα και την κοινωνία δεν έχουν λείψει και ούτε θα λείψουν πο
κινήσουμε, στις 2 Αυγούστου μπήκαν από τον Έβρο 416 άτομα. τέ από αστόν τον τόπο. Και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη πε
Τώρα που συζητάμε, από όλη αυτήν την περιοχή, δεν μπαίνει πα ρίοδο για τη χώρα, όπου δοκιμάζεται η αντοχή της κοινωνίας,
ρά ένας-δύο.
το μέλλον της χώρας βρίσκεται, θα λέγαμε, σε κρίσιμο στάδιο,
Το πρόβλημα για το μεταναστευτικό τώρα έχει μετακινηθεί στα και η προοπτική της κοινωνίας είναι αβέβαιη.
θαλάσσια σύνορα. Δεν είναι αντικείμενο δικό μας, είναι αντικεί Κι εκεί ακριβώς εσείς, με την ανιδιοτέλεια σας αυτή, έρχεστε
μενο του Λιμενικού Σώματος. Εσείς, οι γυναίκες και άντρες της να προσφέρετε αστό το οποίο απαιτεί και έχει ανάγκη η Ελλη
Ελληνικής Αστυνομίας, το καθήκον σας απέναντι στην Ελληνι νική Αστυνομία, ούτως ώστε να συμβάλετε στην προσπάθειά
κή Δημοκρατία το κάνατε. Ο Έβρος έκλεισε, αλλά αυτό έγινε γι- της στον καθημερινό αγώνα που δίνει ενάντια στο έγκλημα
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και ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν τη δη
μόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. Η προσφορά σας αυτή έχει
όχι μόνο υλική διάσταση. Δεν είναι μόνο ότι ενισχύσατε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της αστυνομίας και δώσατε τη δυνατότητα
να αναβαθμίσει τη δραστηριότητά της και να προσφέρει καλύτε
ρες υπηρεσίες προς τον πολίτη και προς την πατρίδα. Έ χει μια
άλλη διάσταση ευρύτερη.
Την ηθική διάσταση, η οποία αντανακλά ακριβώς στο ηθικό των
αστυνομικών. Αντανακλά το πως αντιλαμβάνεται την ανταπό
κριση της κοινωνίας ο αστυνομικός στο δύσκολο καθημερινό του
αγώνα ενάντια στο έγκλημα. Και αυτό είναι εκείνο που του ενι
σχύει το ψυχικό σθένος, ισχυροποιεί την αυτοπεποίθησή του και
ενδυναμώνει την αίσθηση καθήκοντος για να φτάνει τις περισσό
τερες φορές μέχρι την αυτοθυσία.
Πρέπει δε να γνωρίζεται κύριε Πρόεδρε ότι η έμπρακτη αυτή
στήριξη και συμπαράστασή σας προς την Αστυνομία έχει άμε
σο και ουσιαστικό αντίκρισμα στην ίδια την κοινωνία, στη χώ
ρα. Εμείς ως επαγγελματίες αστυνομικοί, αλλά και ως ένστολοι
πολίτες έχουμε υποχρέωση και να αναδείξουμε αλλά και να ανα
γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά σας.
Αυτή η λιτή τελετή, η οποία διοργανώθηκε σήμερα, ασφαλώς δεν
έχει κανένα σκοπό ούτε προς ανταπόδοση αλλά ούτε για να εξάρει την προσφορά σας αυτή. Άλλωστε αυτό δεν το έχετε ανάγκη.
Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι όλη η Ελληνική Αστυνομία και ει
δικότερα αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλη
μα της λαθρομετανάστευσης στον Έβρο, όλοι λοιπόν σας ευχαρι
στούμε από βάθος καρδιάς και σας ευγνωμονούμε για αυτή την
προσφορά σας. Και να γνωρίζετε ότι η προσφορά σας αυτή θα μετατρέτιεται καθημερινά σε κοινωνικό έργο και σε υπηρεσίες υψη
λής ποιότητας προς τη χώρα και προς το κοινωνικό σύνολο.
Σας ευχαριστούμε και πά λι.»
Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. I. Κούστας, αφού ευχαρίστησε
από την πλευρά του, για την πραγματοποίηση της εκδήλω
σης, ανέφερε: «Υπουργέ μου, Αρχηγέ μου, κύριοι Αξιωματικοί,
είναι μεγάλη μου χαρά να αισθάνομαι ότι έχω προσφέρει και

σαν εταιρεία, αλλά και την προσφορά γενικότερη, γιατί δεν
είναι η προσφορά μόνο της εταιρείας μας, ο εφοπλισμός
ολόκληρος στα μέσα που διαθέτει είναι στο πλευρό αυτή τη
στιγμή της Ελλάδας και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορού
με να βρίσκουμε κάποιο τρόπο κάθε φορά ώστε να βοηθά
με την πατρίδα.
Ήθελα να σας πω ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λό
γους που με ώθησαν στο να κάνω αυτή τη δωρεά ήταν για
τί μετά ακριβώς από τον Ιούνιο, φάνηκε για πρώτη φορά
όπ η Αστυνομία απέκτησε την απαραίτητη πολιτική στή
ριξη για να κάνει το έργο της. Η Αστυνομία έχει εξαίρε
τους αξιωματικούς, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να
έχει και την απαραίτητη ακριβώς πολιτική κάλυψη, την
οποία σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν δεν την είχε. Και θέ
λω ακριβώς να εξάρω τον κύριο Υπουργό γιατί νομίζω ότι
αυτή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία, αυτή είναι
η μάχη την οποία δίνει καθημερινά, για να μπορέσει ακρι
βώς η αστυνομία η οποία έχει τη δυνατότητα και την ικα
νότητα να εκπληρώσει το έργο της, χωρίς να χρειάζονται
διάφορα παρακέντρα, τα οποία προσπαθούν να την ανακα
ταστήσουν. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω και ειλικρινά είμαι στη διάθεση σας με όα μέσα έχουμε και στο μέλλον
να μπορέσω να συμπαρασταθώ στο έργο σας.»
Την εκδήλωση βράβευσης τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθα
νάσιος Ανδρεουλάκος, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντι
στράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης, ο Γενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος
Δημήτριος Τσακνάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος, και ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Σπυρίδων
Παπασπύρου. Επίσης, στην τελετή παραβρέθηκαν ανώ
τατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί και προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. ]
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

Των: Δ ημ ήτρ η Μ ανακανάτα & Ευθ. Πέτρου*

Δ Ι .Α Σ .

και

Ε Λ .Τ .Α .

τη σημερινή κοινωνία, με τα νέα δεδομένα ασφάλειας, η Ελληνική
Αστυνομία ανχαποκρίθηκε με τη δίκυκλη αστυνόμευση. Ο πολίτης
πλέον γνωρίζει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση και κάτω από οποιοσ
δήποτε συνθήκες, οι μοτοσυκλετισχές της Αστυνομίας θα βρεθούν
δίπλα του. Γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Εκπαιδευμένοι και ικα
νοί να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη, ιδιαίτερα επικίνδυνη, εγκλη
ματικότητα. Με επαγγελματισμό, με αυτοπεποίθηση, με προσήλωση στο σκοπ
Είναι πλέον εικόνα της καθημερινότητας οι μοτοσυκλέτες της Αστυνομίας που εί
τε «τρέχουν» να επέμβουν σε κάποιο περιστατικό, είτε στις στιγμές της φαινομενι
κής ηρεμίας τους, είναι σε επιφυλακή, σε καίρια σημεία με τις μηχανές σε ετοιμότη
τα για να σπεύσουν εκεί όπου ο πολίτης τους χρειάζεται.
Η παρουσία τους και μόνο, εμπνέει εμπιστοσύνη ενώ είναι βέβαιο ότι λειτουρ
γεί αποτρεπτικά για πολλές μορφές εγκληματικότητας. Αυτά είναι τα στοιχεία που
δεν θα καταγραφούν πουθενά. Είναι η αφανής αλλά εξαιρετικά ουσιαστική εργα
σία των Ομάδων. Είναι τα εγκλήματα που δεν έγιναν ποτέ γιατί η παρουσία τους
τα απέτρεψε. Μοτοσυκλετισχές η Αστυνομία είχε πάντα. Τουλάχιστον από την
εποχή που η μοχοσυκλέτα εφευρέθηκε! Όμως τα τελευταία χρόνια, με τη δημι
ουργία των ομάδων ΑΓΑΣ. (Δίκυκλης Αστυνόμευσης) και Δ.ΕΛ.Τ.Α. (Δυνάμεις
Ελέγχου Ταχείας Αντίδρασης), ο πολίτης είδε ένα νέο πρόσωπο αστυνόμευσης.
Είδε μιαν επιχειρησιακή αξιοποίηση προσωπικού και μέσων με κριτήριο ακριβώς
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τις ανάγκες του 21ου αιώνα τον οποίο διανύουμε.
Και είναι προφανές ότι είχε προηγηθεί πολύ σοβα
ρή επιτελική εργασία, που οδήγησε στον προσδιορι
σμό της νέας εγκληματικότητας και των τρόπων με
τους οποίους η Αστυνομία θα την αντιμετωπίσει.
Έ τσι από τις 10 Απριλίου 2009 άρχισε να λειτουρ
γεί η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ Α. και σχεδόν ένα χρόνο αργό
τερα, από τις 29 Μαρτίου 2010 και η ομάδα ΔΙΑΣ.
Για τον απλό πολίτη είναι ίσως δύσκολο να διακρί
νει τους μεν από τους δε, αν και εκτός από τα διαφο
ρετικά διακριτικά ο τύπος των μοτοσυκλετών και
ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές
αποστολές τους. Όμως ο κοινός παρονομαστής, αυ
τό που καταλαβαίνει ο πολίτης, είναι ότι και οι δύο
ομάδες εντέλει είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν εκεί που τους
χρειάζεται. Και αυτό είναι που μετράει. Γιατί αυτή είναι η πε
μπτουσία της αποστολής τους. Βρίσκονται στην πρώτη γραμ
μή. Και για το λόγο αυτό είναι επίλεκτοι. Που σημαίνει ότι
πέρα από την προσωπική επιθυμία να μετάσχουν σ’ αυτές τις
ομάδες πρέπει να ανταποκρίνονται και σε μια σειρά αυστηρών
κριτηρίων όσον αφορά στα σωματικά προσόντα, τις γνώσεις
και την ικανότητα. Η προσωπική συνέντευξη είναι το απα
ραίτητο πρώτο βήμα της διαδικασίας. «Πρέπει να μας πείσει
ο αστυνομικός-υποψήφιος, ότι επιθυμεί πραγματικά και πα
ράλληλα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπη
ρεσίας μας» μας λέει ο επιχειρησιακός διοικητής των ομάδων
ΔΙ.ΑΣ.- Δ.ΕΛ.Τ.Α. Ταξίαρχος Σωτ. Σωτηρόπουλος με δικαιο
λογημένη υπερηφάνεια για την αποστολή του.
Και προσθέτει: «Η σύσταση και η λειτουργία της Ομάδας
ΔΙΑΣ, και της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, στοχεύει τόσο στην άμεση
και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση, όσο
και στην ουσιαστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Και οι δύο Ομάδες αποτελούν ισχυρούς βραχίονες στον επι
χειρησιακό μας σχεδιασμό. Το σκεπτικό και η φιλοσοφία δρά
σης των δύο ομάδων συμβάλουν στην κάλυψη διαφορετικών
αναγκών αστυνόμευσης. Οι δύο ομάδες αλληλοσυμπληρώνουν την ομπρέλα της ασφάλειας».

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Ο Ταξίαρχος Σωτηρόπουλος μας εξηγεί το σκεπτικό δημι
ουργίας της ομάδας ΔΙΑΣ: «Το σκεπτικό λειτουργίας της
ομάδας ΔΙΑΣ, είναι η ταχύτατη ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα κυρίως των σοβαρών περιστατικών. Σκοπός
είναι η εμφανής αστυνομική παρουσία μέσα από επαναλαμ
βανόμενες διαδρομές και κατά επέκταση η εμπέδωση του αι
σθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Δευτερεύουσα αποστο
λή είναι η συμμετοχή στην αστυνόμευση κάποιων σοβαρών
αθλητικών εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε μέτρα τάξεως, σε
ελέγχους, σε περιπολίες, καθώς η ενίσχυση αστυνομικών δι
ευθύνσεων που συνορεύουν με την Αττική.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των αστυνομικών που θα
υπηρετήσουν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, είναι να θέλουν και βεβαί
ως να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, διό
τι είναι μια υπηρεσία που έχει πολλές απαιτήσεις. Απαιτήσεις
που απορρέουν από τους ίδιους πολίτες που έχουν αγκαλιάσει

Οι δυο ομάδες...

και στηρίξει το έργο αυτής της ομάδας από την πρώτη στιγμή
της λειτουργίας της.
Εξίσου σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των υποψηφίων
είναι και η άριστη γνώση οδήγησης μοτοσυκλέτας που θα πρέ
πει να διαθέτουν. Τέτοιου είδους ικανότητες συμβάλλουν τόσο
στην ασφάλεια του αστυνομικού, όσο και του ίδιου του πολί
τη. Η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη». Κατά την εξειδικευμένη εκπαίδευση που ακολουθεί, ο υποψήφιος για την
ομάδα ΔΙ.ΑΣ., θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί
στις δύσκολες συνθήκες της αποστολής της ομάδας. Ακόμη και
ο φαινομενικά απλός έλεγχος ενός οχήματος μπορεί να κρύ
βει κινδύνουςγια τους οποίους ο αστυνομικός πρέπει να είναι
προετοιμασμένος. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στον έλεγ
χο υψηλής επικινδυνότητας και μοιραία επεκτείνεται σε όλα
τα συναφή αντικείμενα τακτικής επιχειρήσεων και τακτικής
ένοπλης αντιπαράθεσης. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμέ
νοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις καταστάσεις κρίσεως που θα τους ζητηθεί από το κέντρο επιχειρήσεων να αντι
μετωπίσουν. Καθώς αντιμετωπίζουν ακόμα και περιστατικά
βαριάς εγκληματικότητας, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που
θα βρεθούν στην ανάγκη ένοπλης εμπλοκής με κακοποιούς, οι
οποίοι δεν αποκλείεται να διαθέτουν και βαρύ οπλισμό». Για
το λόγο αυτό και ο οπλισμός των στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
αναθεωρείται προκειμένου να είναι κατάλληλος για τις επιχει
ρησιακές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν.
Έ τσι αυτή τη στιγμή στο πιστόλι που περιλαμβάνεται στο
βασικό εξοπλισμό τους προστίθεται το υποπολυβόλο ΜΡ-5
και εξετάζονται και διάφορες άλλες προσθήκες και βελτιώσεις.
Παράλληλα και η εκπαίδευση προσαρμόζεται.
Δεν εφησυχάζουμε επειδή υπάρχουν ορισμένα πολύ καλά
αποτελέσματα στο έργο μας. Η εκπαίδευση μας προσαρμόζε
ται πάντοτε με βάση τα δεδομένα της εγκληματικότητας και
ειδικότερα από τον τρόπο που δρουν οι εγκληματίες, τον οπλι
σμό που φέρουν, τις μεθόδους και τις τακτικές που ακολου
θούν. Για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να
βελτιωνόμαστε συνεχώς», τονίζει ο ταξίαρχος. Προκειμένου
να διατηρούν την ικανότητα τους, οι αστυνομικοί της ομά
δας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια του έτους συμμετέχουν δύο φο-
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ρές σε συντηρητική εκπαίδευση τριών ημερών και οι οδηγοί
επιπρόσθετα σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση στη γρήγορη
και ασφαλή οδήγηση. «Τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις μας επι
τρέπουν να αξιολογήσουμε το πώς ο αστυνομικός μπορεί να
λειτουργήσει στη συγκεκριμένη υπηρεσία, όχι μόνο ως άτο
μο, αλλά και ως μέλος μίας ομάδας», τονίζει με ιδιαίτερη έμφα
ση ο ταξίαρχος Σωτηρόπουλος.

Η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α.
Η ομάδα ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν από την ομάδα
ΔΙ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το 2009. Η δομή, η διάρθρωση και
η υπαγωγή είναι τελείως διαφορετική. Εχει ως αποστολή την
άμεση πρώτη επέμβαση σε σοβαρά συμβάντα. Είχαν προηγηθεί διάφορα περιστατικά καταδρομικών επιθέσεων σε σημεία
φρουρούμενα από την αστυνομία, ακόμη και σε αστυνομικά
τμήματα, καταστήματα, τραπεζικά υποκαταστήματα όπου
ομάδες αντιεξουσιαστών έκαναν αιφνιδιαστικές επιθέσεις κυ
ρίως στο κέντρο της Αθήνας. Για να αντιμετωπισθούν αυτές
οι επιθέσεις, μας λέει ο Ταξίαρχος Σωτηρόπουλος, συγκροτή
θηκε η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. με το γνωστό αποτέλεσμα να μειω
θούν στο ελάχιστο αυτές οι επιθέσεις. Και συνεχίζει: «Στην
αποστολή της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. περιλαμβάνεται η διενέρ
γεια επιλεκτικών ελέγχων οχημάτων και προσώπων με σκο
πό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και

την ενίσχυση του μηχανισμού αστυνόμευσης. Η ομάδα Δ.ΕΛ.
Τ.Α. επεμβαίνει όταν άτομα μεμονωμένα ή κατά ομάδες, προ
βαίνουν σε έκνομες ενέργειες και κυρίως σε αδικήματα στρε
φόμενα δια της βίας κατά προσώπων, κυβερνητικών κτιρίων,
υπηρεσιών τραπεζών και σε λεηλασίες καταστημάτων εκμε
ταλλευόμενα ειρηνικές διαδηλώσεις και πορείες που πραγμα
τοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις στο κέντρο της
Αθήνας. Η συνδρομή της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. είναι καθοριστι
κή για την αποκατάσταση της τάξης».
Για το προσωπικό της ομάδας, ο διοικητής υπογραμμίζει ότι
και εδώ ισχύουν κριτήρια ανάλογα με αυτά της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Και εδώ όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πείσουν κατά τη διάρ
κεια της προσωπικής συνεντεύξεως και των διαδικασιών επι
λογής και εκπαιδεύσεως τους ότι πιστεύουν στην αποστολή
που θα κληθούν να επιτελέσουν και ότι έχουν την ικανότητα
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της.
Σημαντική διαφορά εντοπίζεται στις μοτοσυκλέτες που
χρησιμοποιούν οι δύο ομάδες. Ενώ η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. είναι εξο
πλισμένη με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού για να επιτυγχάνουν ταχύτατη ανταπόκριση και να είναι ικανή να
φέρει σε πέρας καταδιώξεις σε ολόκληρη την Αττική, η ομάδα
Δ.ΕΛ.Τ.Α. έχει μικρότερες μηχανές για να μπορεί να ελίσσε
ται στο αστικό περιβάλλον και να φθάνει γρήγορα στο σημείο
όπου έχει διαταχθεί.
Ενώ οι κύριοι τύποι μοτοσυκλετών της ΔΙΑΣ, είναι η
Suzuki V-STROM 650, η BMW F800GS, η Honda XL700V
transalp και η Yamaha TDM, η Δ.ΕΛ.Τ.Α. χρησιμοποιεί κυρί
ως τη Yamaha Ciypton X 135 και Suzuki DR 125.
«Είναι τελείως διαφορετικό το αντικείμενο» εξηγεί ο ταξίαρχος Σωτηρόπουλος. Οι άνδρες της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. «κινού
νται στο κέντρο της Αθήνας σε συγκεκριμένους τομείς, για
να επεμβαίνουν ταχύτατα και με αποτελεσματικότητα, εκεί
που δεν μπορούν να επέμβουν οι άλλες δυνάμεις, όπως για παΤα στελέχη της Ομάδας Δίας πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένα
προκειμένου να ανταπο-κριθούν στις καταστάσεις κρίοεως που θα
τουςζητηθείνα αντιμετωπίσουν (φωτό ΑΠΕ).
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ράδειγμα σε επεισόδια που μπορεί να εκδη
λώνονται κατά τη διάρκεια κάποιας πορείας».
Η εκπαίδευση είναι και πάλι ιδιαίτερα
απαιτητική και περιλαμβάνει επιχειρη
σιακά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια του
έτους όλοι οι αστυνομικοί της ομάδας συμ
μετέχουν σε καθημερινή εκπαίδευση ανά
ομάδα για την βελτίωση της ατομικής τους
τακτικής, της σωματικής βελτίωσης, αφο
μοίωσης των κανόνων εμπλοκής της ομά
δας και τον άρτιο συντονισμό-συνεργασία
με τις άλλες ομάδες.
Επιγραμματικά οι αποστολές της ομά
δας Δ.ΕΛ.Τ.Α., μπορούν να συνοψισθούν
όπως παρακάτω:
►Άμεση πρώτη επέμβαση σε σοβαρά συμ
βάντα.
►Σύλληψη των αδικοπραγούντων.
►Ενέργεια επιλεκτικών από πλευράς
αστυνομικής αξιολόγησης ελέγχων επί
οχημάτων και προσώπων.
►Εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες.
►Άμεση αποκατάσταση της τάξης.
►Ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανισμού της ΕΑ.ΑΣ
►Αποτροπή έκνομων ενεργειών από καταδρομικές επιθέσεις
ομάδων ατόμων.

Η ομάδα Δ.ΕΛ.ΤΑ συγκροτήθηκε για να αντιμετωπισθούν περιστατικά
καταδρομικών επιθέσεων σε διάφορα σημεία από διάφορες ομάδες ατόμων
που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

►Συμπλοκές μεταξύ ομάδων ατόμων με έντονη χρήση βίας.
►Ρατσιστικές επιθέσεις ομάδων ατόμων εναντίον μειονοτή
των και αλλοδαπών.
►Συμμετοχή σε σοβαρές αθλητικές εκδηλώσεις (αντιμετώπι
ση αθλητικής βίας).
►Συμμετοχή σε μέτρα τάξης.
►Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας (π.χ. εκκενώ
σεις παρανόμως καταληφθέντων κτιρίων.)
Οι δύο ομάδες έχουν υπαχθεί διοικητικά στη Διεύθυν
ση Άμεσης Δράσης, Αττικής, όμως για την εξασφάλι
ση μεγαλύτερης ευελιξίας στην εκτέλεση της αποστο
λής τους, επιχειρησιακά αναφέρουν απ’ ευθείας στον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Από αυτόν
λαμβάνουν εντολές για το πώς θα πρέπει να δραστη
ριοποιούνται και ποιες αποστολές θα αναλαμβάνουν
ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε φορά.

Εξοπλισμός και υποστήριξη
Με δύναμη που υπερβαίνει τα 3.000 στελέχη και με εκατο
ντάδες μοτοσυκλετών διαφόρων τύπων, η διοικητική μέρι
μνα για τις ομάδες ΔΙΑΣ, και Δ.ΕΛ.Τ.Α., θα μπορούσε να εί
ναι διοικητικός εφιάλτης. Όμως η ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη παρέχουν
την απαραίτητη στήριξη, ώστε το υλικό να διατηρεί
ται στο επίπεδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των
αποστολών.
«Η τεχνική υποστήριξη των μέσων αποτελεί πρώτη και
βασική μας προτεραιότητα. Καθημερινά οι αστυνομικοί
των δύο ομάδων διανύουν περίπου 25.000 χιλιόμετρα σε
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ο'λες τις βάρδιες, σε όλη την Ατ
τική. Το κόστος συντήρησης εί
ναι πολύ μεγάλο», παραδέχεται ο
ταξίαρχος Σωτηρόπουλος. Πέρα
όμως από την υπηρεσιακή υπο
στήριξη, υπάρχει και η υλική
στήριξη από εξέχοντα μέλη του
κοινωνικού συνόλου.
«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε
πολλές προσφορές και χορηγίες
από Έλληνες επιχειρηματίες, οι
οποίοι αντιλαμβανόμενοι το έρ
γο των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Δ.ΕΛ.
Τ.Α. κάνουν χορηγίες αποκλει
στικά γι’ αυτές, ως ευχαριστία
για τις υπηρεσίες που προσφέ
ρουν στο κοινωνικό σύνολο».
Και η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και η ομά
δα Δ.ΕΛ.Τ.Α., εκτός από το έρ
γο που προσφέρουν όσον αφορά
στην εγκληματικότητα πολλές
φορές προσφέρουν υπηρεσίες
στον πολίτη που μπορεί να μην έχουν σχέση με κάποια πα
ρανομία.
Μπορεί απλά να χρειασθεί να μετακινηθεί γρήγορα σε ένα
νοσοκομείο οπότε οι μοτοσυκλετιστές επεμβαίνουν, ανοίγουν
δρόμο. Δηλαδή είναι και κοινωνικό έργο πέρα από το καθαρά
αστυνομικά
Σημαντική είναι η προσφορά των ομάδων και όσον αφορά
στη συλλογή πληροφοριών. Και τούτο διότι τυγχάνουν της
μεγάλης κοινωνικής αποδοχής που έχει ως αποτέλεσμα να μι
λάνε με τους πολίτες και να παίρνουν με αμεσότητα τα μηνύ
ματα και την πληροφόρηση. Οι πληροφορίες αυτές, ακατέρ
γαστες μεν όπως τις λαμβάνουν μπορούν να αναλυθούν και
να αξιοποιηθούν από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες και
ενδεχομένως θα βοηθήσουν στο ευρύτερο αστυνομικό έργο.

ΙΙά ν ια αχην ιιρ ω ιη γ ρ α μμή
Οι άνδρες των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Δ.ΕΛ.Τ.Α. βρίσκονται συ
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νεχώς, όπως αναφέραμε και παραπάνω στην πρώτη γραμ
μή. Που σημαίνει ότι εκτός από το σκοπό για τον οποίο
βγαίνουν στο δρόμο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακούν με κακοποιούς ή τρομοκράτες. «Με τη ΔΙ.ΑΣ. είχα
με δύο περιστατικά όπου ήρθαμε σε ένοπλη αντιπαράθεση
με μέλη της οργάνωσης «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φω
τιάς», στο Βύρωνα και την Κηφισιά αντίστοιχα. Και στις
δύο περιπτώσεις, η συμβολή των αστυνομικών της Ομά
δας ΔΙΑΣ, στη σύλληψη των δραστών ήταν καθοριστι
κή», μας λέει ο Ταξίαρχος Σωτηρόπουλος, τον οποίο στη
συνέχεια ρωτάμε για το προσωπικό. Γι’ αυτούς τους αστυ
νομικούς που επέλεξαν να βρίσκονται στην πρώτη γραμ
μή καθημερινά. Για ποιο λόγο δηλώνουν εθελοντές για τις
ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Δ.ΕΛ.Τ.Α.; Ποια είναι τα κίνητρα; «Τα
κίνητρα είναι η αγάπη του αστυνομικού για το έργο που
προσφέρει και η ικανοποίηση που νιώθει υπηρετώντας τον
πολίτη» καταλήγει ο επιχειρησιακός διοικητής. ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ Δ.ΕΛ.Τ.Α.
από την ΔΙΑΣ, και καταστολή επεισοδίων έξω από οίκημα οι
ι Αστυνομικές μονάδες ειδικού ρόλου,
όπως η ΔΙ.ΑΣ. και Δ.ΕΛ.Τ.Α. είναι αναμενό κονομικού ενδιαφέροντος από την ΔΕΛΤΑ, μας υποδέχθηκε
μενο ότι θα πρέπει να διαθέτουν αφενός τον ο ταξίαρχος Σωτηρόπουλος μαζί με τους εκπαιδευτές. «Οι εκ
κατάλληλο εξοπλιαμό και αφετέρου εκπαί παιδευτές είναι έμπειρα στελέχη με πολλές δεξιότητες» μας
δευση προσαρμοσμένη στην επιχειρησιακή επεσήμανε ο ταξίαρχος. Το πρώτο σενάριο που παρακολουθή
τους αποστολή. Η αρχική ενημέρωση μας σαμε εκτελέσθηκε από μια επιχειρησιακή ομάδα της ΔΙΑΣ,
και αφορούσε
από τον επικεφαλής των ομάδων ΔΙΑΣ, και Δ.ΕΛ.Τ.Α.
ταξί- στην καταδίωξη οχήματος με κακοποιούς, την
αρχο Σ. Σωτηρόπουλο συμπληρώθηκε από το ρεπορτάζ στο ακινητοποίηση του, την έξοδο των κακοποιών από το όχημα
χώρο ασκήσεως των μονάδων μετά από πρόσκληση του διοι και την ανταλλαγή πυρών με τα στελέχη της ΔΙΑΣ, την τα
κητή τους. Ουσιαστικά θα παρακολουθούσαμε μια εκπαίδευ κτική κίνηση της ομάδας για την καθήλωση των κακοποιών
και στην συνέχεια την ακινητοποίηση και την σύλληψη τους.
ση συνχηρήσεως σε συνδυασμό με βολές ατομικού οπλισμού,
Οι επισημάνσεις των εκπαιδευτών προς τους εκπαιδευόμε
πιστόλι και υποπολυβόλο ΜΡ 5 για τα στελέχη της ΔΙΑΣ.
νους,
δεν αφορούσαν τόσο ζητήματα τακτικής και επιχειρη
Το πρωί μιας Κυριακής, μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις του
σιακών
κινήσεων, που όπως άλλωστε είδαμε στην συνέχεια
σκοπευτηρίου που κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες των
δεν
χρειαζόταν
διότι το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, αλλά
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και χρησιμοποιείται πλέον
λεπτομέρειες
που
κάνουν την διαφορά σε μια κατάσταση που
για την εκπαίδευση όλωντων επιχειρησιακών ομά δων της
επικρατούν
ακραίες
συνθήκες με μεγάλο βαθμό επικινδυνόΕλληνικής Αστυνομίας. Στο χώρο που θα πραγματοποιούταν
τητας,
όπως
το
να
ελέγχουν
συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο
τα εκπαιδευτικά σενάρια καταδίωξης και σύλληψης υπόπτων

Ο

1. Εντοπισμοί; και καταδίωξη ύποπτου οχήματος από αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

3. Σε θέσεις κάλυψης κατά την ανταλλαγή πυρών με τους δράστες
(φωτό ΑΠΕ).

2. Προσέγγιση yια ακινψοποίηση του ύποπτου οχήματος και προετοιμασία
για λήψη θέσεων κάληψη?·

4. Η μονάδα προωθείται για την εξουδετέρωοη των δραστών (φωτό ΑΠΕ).
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και να εστιάζουν την όραση τους αποκλειστικά στο στόχο.
Στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα τέσσερις
μοτοσυκλέτες καταδίωκαν το όχημα με τους κακοποιούς
και εφ’ όσον κατεύθυναν το όχημα-στόχο σε αδιέξοδο οι κα
κοποιοί το εγκατέλειψαν και άνοιξαν πυρ κατά των αστυ
νομικών δυνάμεων. Με την ακινητοποίηση του οχήματος
των καταζητούμενων, οι επιβαίνοντες της μιας εκ των δύο
μοτοσυκλετών ασφαλίζουν την περίμετρο, ενώ τα πληρώ
ματα του άλλου ζεύγους λαμβάνουν θέσεις κάλυψης και
ανταποδουν τα πυρά, κινούμενοι τακτικά, παράλληλα σε
δύο άξονες, προς τους κακοποιούς. Με την ολοκλήρωση της
κίνησης και την κινητοποίηση των κακοποιών, τα στελέχη
προέβησαν στη διαδικασία χειροπέδησης και στον έλεγχο
του οχήματος. Βασικά σημεία που επισημάνθηκαν από τους
εκπαιδευτές στους ασκούμενους ήταν οι χρόνοι αντίδρασης,
η ασφάλιση της περιοχής ενδιαφέροντος και ο συνεχής έλεγ
χος του περιβάλλοντα χώρου.

5. Η διαδικασία συλληψεως των δραστών που έχουν πλέον εξουδετερωθεί.

Η ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ
σον αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών της
I Δ.ΕΛ.Τ.Α. το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε
καταστολή μίας ομάδας ατόμων που προκαλούσε
φθορές στην είσοδο και τον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου που
θα μπορούσε να είναι οικονομικού ενδιαφέροντος ή εμπορικό
κατάστημα. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ορισμένα από τα
στελέχη της ΔΕΛΤΑ έπαιξαν τον ρόλο των ατόμων που συμ
μετείχαν στα επεισόδια με αποτέλεσμα να στηθεί ένα ρεαλι
στικό σκηνικό έντασης που ομοίαζε με πραγματικές συνθήκες
πετροπόλεμου, οδοφραγμάτων και ρίψης δακρυγόνων.
I

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από την είσοδο του κτηρίου οι
κονομικού ενδιαφέροντος, όταν ομάδα ατόμων κινήθηκε
ταχύτατα προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολούθησαν επει
σόδια στον περιβάλλοντα χώρο του οικήματος και τότε
δυο εποχούμενες ομάδες της μονάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. από δια
φορετικές κατευθύνσεις που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες μι
κρού κυβισμού τύπων Yamaha Crypton Χ135 και Suzuki
μεταφέροντας δύναμη περίπου 30 στελεχών της Δ.ΕΛ.Τ.Α.
επενέβησαν και κατάφεραν και απωθήσουν και να συλλάβουν
μεγάλο αριθμό ατόμων.

1. Η ομάδα ΔΕΛΤΑ κινητοποιείται
αφού λαμβάνει σήμα από το Κέντρο
για οργανωμένη ομάδα ατόμων που
ενεργεί φθορές οε κατάστημα.
(φωτό ΑΠΕ).

2. Αρχίζει η επέμβαση
των ομάδων ΔΕΛΤΑ με
χρήση, χειροβομβίδων
κρότου λάμψης και
καπνογόνων.
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6. Τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας των οχημάτων από μοτοσυκλέτα, το
πλήρωμα της οποίας κάνει ασφάλιση της επιχειρησιακής περίμετρον.

7. Αφού οι κακοποιοί έχουν εξουδετερωθεί, ολοκληρώνεται ο έλεγχος του
οχήματος. Σε εγρήγορση και καλύπτοντας διαρκών ο ένας τον άλλον οι
αστυνομικοί πλησιάζουν για να βεβαιωθούν ότι το όχημα είναι «καθαρό».

3. Σύλληψη των δραστών.

5. Ο επιχειρησιακός διοικητής συζητά με τα στελέχη
την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μετά την
ολοκλήρωση μιας από τις φάσεις της.

4. Με τη συνδρομή και ομάδας ΔΙΑΣ που έχει σπεύσει, γίνεται ασφάλιση
της επιχειρησιακής περιμέτρου και προστασία των ομάδων που ενήργηοαν
τις συλλήψεις.

[ 17 ] Α/Α

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ
ε την ολοκλήρωσή των πραγματικά εντυπωσιακών
προαναφερθέντων επιχειρησιακών σεναρίων από την
ΔΙ.ΑΣ. και τη Δ.ΕΛ.Τ.Α. η εκπαίδευση συνεχίσθηκε
με δυναμικές βολές στο σκοπευτήριο και περίπλοκα σενάρια
για τις επιχειρησιακές ομάδες και των δύο μονάδων. Ενδεικτι
κά αναφέρεται για τις εκπαιδευόμενες ομάδες και των δύο μο
νάδων, η μεταφορά με δίκυκλα προς τον χώρο πραγματοποί

Μ

ησης των βολών και διάφορα σενάρια, όπως εγκατάλειψη της
μοχοσυκλέτας με άλμα από τον συνεπιβάτη και κίνηση με
δυναμική βολή υπό δυσμενείς συνθήκες (πχ. Καπνογόνο) με
παράλληλη κάλυψη από τον οδηγό ο οποίος έχειλάβει θέση
πίσω από την μοτοσυκλέτα, αλλά καιεναλλαγη οπλισμού σε
ορισμένες περιπτώσεις ή ακόμη και βολές μετά από κίνηση σε
χαμηλό επίπεδο κάτω από όχημα.

/. Διαδοχικές φάσεις εκηαιδεύσεως στις βολές ομάδας ΔΙΑΣ, ταχεία
μετάβαση mo σημείο - Άμεοτι αποβίβασή από τη μοτοσυκλέτα - Βολές εν
κινήσει και με κάλυψη (φωτό ΑΠΕ).

2. Ο εκπαιδευτής δίνει οδηγίες στους άνδρες της ομάδας πριν την επανάληψη
των βολών.

3. Ο ομάδα ΔΕΛΤΑ εκπαιδεύεται στις βολές με ανάλογο σενάριο ταχείας
αποβίβασης και λήψης κάλυψης (φωτό ΑΠΕ).

4. Εκπαίδευση σε βολές
κάτω από το όχημα για την
αντιμετώπιση υπόπτου με
βαρύ οπλισμό.

*Το κείμενο αποτελεί
αναδημοσίευση από το
περιοδικό “στα ΟΙΙΛΑ ”
τεύχος 3, το οποίο και
ευχαριστούμε για την
παραχώρηση.
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Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή ασφάλιση"
ΑΘΗΝΑ 01/03/2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά οχετικά 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 ΛΙΚΩ Ν ΕΞΑΜ Η Ν ΙΑ ΙΩ Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Ω Ν Ε .Ι.Χ .

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

Α στική ευ θύ νη, Φ ρο ντίδα /
Ρυμούλκηση συνεπεία 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

1-50
51-125
126-250
251-500
501ανω

Περιφέρεια

Υπόλοιπη Ελλάδα

Πακέτο Καλύψεων

6 6 ,7 7

από

6 5 ,0 0

από

6 0 ,0 0

»

9 5 ,6 0

»

78 ,0 3

»

6 0 ,0 0

Α στική ευ θύ νη, Φ ροντίδα /
Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχή

»

1 1 4 ,3 6

»

9 3 ,0 0

»

8 5 ,0 0

ματος

»

1 5 9 ,3 6

»

1 2 6 ,7 7

»

1 2 4 ,2 7

»

1 9 4 ,0 0

»

1 4 5 ,0 0

»

1 3 5 ,0 0

από

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
Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και
• Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση
στους υπόλοιπους ασφαλιστι
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας:
κούς κλάδους
Αμεση ασφάλιση
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα, τηλ.: 801.300.3069,* 210 92.33.650
Παράδοση ασφαλιστηρίου στο
fax: 211 800.21.61, τηλ. ανάγκης: 6944.478885
χώρο
σας
www.real-ins.gr, e-mail:info@real-ins.gr
Προσωπική εξυπηρέτηση
* Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)
Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
Ανάλυση αναγκών
■ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ,
Αξιολόγηση Ασφαλιστικών
AIG, ARAG, ATRADIUS, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, BUPA, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ,
Συμβάσεων
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,
Αποτελεσματική διαχείριση
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ, LLOYD'S OF LONDON, MALAYAN INC., METLIFE ALICO, PRIME, QUDOS, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑ, κ.α.
αποζημιώσεων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ 2012
1.1ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 11ΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ο έτος 2012 αποτελεί ουσιαστικά μια χρο
νιά με θετικά αντίκτυπο στην προσπάθεια
που κατέβαλαν οι Υπηρεσίες της Ελληνι
κής Αστυνομίας και το προσωπικά τους,
για ολοκληρωμένη διαχείριση του εθνι
κού ζητήματος της παράνομης μετανά
στευσης. Ωστόσο συγκρίνοντας τη διαπίστωση αυτή με το
παρελθόν (ραίνεται πως οι θετικές εξελίξεις που καταγράφηκαν αποτελούν μόνο την αρχή μιας προσπάθειας που
θα πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και ζήλο κα Συνολικά οι υλοποιηθείσες δράσεις κατά το παρελθόν έτος
θώς το ζήτημα είναι μείζον εθνικό αλλά απασχολεί έντο αφορούν μέτρα που ελήφθησαν στους τομείς:
να και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπικουρούμε►Δημιουργίας Κέντρων προ-αναχωρησιακής Κράτησης
νη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη Αλλοδαπών.
δραστηριότητά των Ελληνικών αρμοδίων Υπηρεσιών.
►Ενίσχυσης της πολιτικής αναγκαστικών και εθελοντι
Οι επί δυο έτη προσπάθειες των Υπηρεσιών της Ελληνι κών επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες κα
κής Αστυνομίας, για την εκδήλωση μέτρων οργανωτικού
ταγωγής τους.
και συντονιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα δυο Εθνι ►Αλλαγής πολιτικής όσο αφορά την κράτηση των παρακά Σχέδια Δράσης «ΕΛΛΑΔΑ - ΣΕΝΓΚΕΝ» και «ΑΣΥΛΟ νόμως εισελθόντων και διαβιούντων στη χώρα μας.
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ», είχαν, γενικά, θετι ►Πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, μέσω της
κή εξέλιξη και το 2012.
ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τρίτες γειτονικές χώρες
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην προσπάθεια περιορι διέλευσης των μεταναστευτικών ροών.
σμού του φαινομένου παρουσίασαν θετικό πρόσημο, σε ►Αποτροπής και σύλληψης παράνομων μεταναστών στα
σχέση με το παρελθόν έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία εξωτερικά σύνορα της χώρας, μέσω της ενίσχυσης της
επιβεβαίωση ότι ο μέχρι τώρα σχεδιασμός κινείται προς τη
παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή του
σωστή κατεύθυνση, καθώς,
Έβρου.
►διασφαλίστηκε η αρχή της συμπληρωματικότητας με ►Διάθεσης πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την
ταξύ των πολιτικών - στρατηγικών, αντιμετώπισης,
επιτήρηση - κατόπτευση των συνόρων.
►εκδηλώθηκαν δράσεις σε όλα τα επίπεδα που συνθέτουν
►Ταυτοποίησης της υπηκοότητας και της αφενημέρωσης
το εν λόγω φαινόμενο και βεβαίως,
των συλλαμβανομένων προσώπων, μέσω της αξιοποίησης
►ελήφθησαν μέτρα συντονιστικού και οργανωτικού χα εμπειρογνωμόνων (ελλήνων και κοινοτικών συνοριοφυρακτήρα που κατά το παρελθόν δεν είχαν ληφθεί.
λάκων).
Θετικές ήταν και οι εξελίξεις το 2012, σε κοινοτικό επίπε ►Ολοκληρωμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, σε το
δο, αν ληφθεί υπόψη ότι:
πικό και περιφερειακό επίπεδο και δημιουργία δεξαμενής
►Η Ευρώπη μετέβαλε την αρχικά δυσμενή εικόνα, την πυρήνα εκπαιδευτών (για παροχή εξειδικευμένων εκπαι
οποία διαμόρφωσε μετά την αξιολόγηση των εξωτερικών δεύσεων στο πεδίο).
μας συνόρων, το 2010 (α' εξάμηνο).
►Ελέγχου στα σημεία της χώρας μας που χρησιμοποιού
►Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συστηματική παρακο νται από τους μη νόμιμα διαμένοντας στην Ελλάδα αλλο
λούθηση της προόδου εφαρμογής των δυο Εθνικών Σχε δαπούς, ως έξοδοι προς το έδαφος άλλων κ-μ της Ε.Ε. και
δίων Δράσης, ήτοι για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και όχι μόνο.
τα Εξωτερικά Σύνορα, είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί ►Συνεργασίας με την Frontex και άλλους κοινοτικούς ορ
και κυρίως, να προβάλει προς τα υπόλοιπα κ-μ της Ε.Ε.
γανισμούς, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
την προσπάθεια που καταβάλει γενικότερα η χώρα μας Στην όλη αυτή προσπάθεια σημειώθηκε σημαντική πρόο
και την ανάγκη παροχής από μέρους τους κάθε υποστήρι δος και επιχειρείται η περαιτέρω αξιοποίηση όσον βρίσκο
ξης, στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης που η ίδια η νται σε εξέλιξη.
Ένωση έχει υιοθετήσει.
Παρά την σημαντική πρόοδο, οι ανάγκες για λήψη μέ
Όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες γειτονικές χώρες,
τρων αναδιοργάνωσης και αποτελεσματικότερης παρα
πρόοδος καταγράφηκε στις σχέσεις των Ελληνικών Αρ κολούθησης και αξιολόγησης του τρόπου δράσης και λει
χών με τις τουρκικές, κυρίως στο επιχειρησιακό επίπεδο
τουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών αντιμετώπισης του
με εξαίρεση την επανεισδοχή Σύριων υπηκόων.
υπόψη ζητήματος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρι-
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Σ Υ ΓΚ ΕΝ ΤΡΩ ΤΙΚ Ο Σ ΧΑΡΤΗ Σ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
Μ ΕΤΑ Ν Α ΣΤΩ Ν ΑΝΑ Γ.Α .Δ .Π 12Μ Η Ν Ο 2 0 1 1 - 2 0 1 2

σή του, δεν καλύφθηκαν στο σύνολό τους, μιας και η συνθετότητα του όλου ζητήματος και κατ’ επέκταση η έλλειψη
συναντίληψης οδήγησε, όπως αναμενόταν και σε καθυστε
ρήσεις.
Καίτοι η αντίληψη για εκδήλωση από τους συναρμόδιους
φορείς ισοδύναμων μέτρων, πρόληψης και αποτροπής της
εισροής μη νομίμων μεταναστών στα χερσαία και θαλάσσια
εξωτερικά μας σύνορα παγιώθηκε, εντούτοις στην πράξη κά
τι τέτοιο δεν ήταν απολύτως ορατό, ιδιαίτερα όταν η μεταναστευτική πίεση μετατοπίστηκε από τα ε/τ χερσαία σύνορα,
σε αυτά τα θαλάσσια.
Παρά τις δυσκολίες το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομί
ας εργάστηκε μεθοδικά, με σύνεση και φιλότιμο και συνέβα
λε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παράνομων μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας.

α. Υπηκοότητες παράνομων μεταναστών
Οι κυρτότερες υπηκοότητες των παρανόμων μετανα
στών που συνελήφθησαν το έτος 2012 και παρουσία
σαν αύξηση σε σύγκριση με το έτος 2011 απεικονίζο
νται στον κατωτέρω πίνακα.
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Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας
μας το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εργάστηκε
συστηματικά, μεθοδικά, με ήθος και φιλότιμο, εφαρμόζοντας
στο ακέραιο τα επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση
των μεταναστευτικών ροών, επιδεικνύοντας παράλληλα
αρωγή στις ευαίσθητες αυτές ομάδες και σεβασμό στα δικαιώματά τους.
1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Οι συλλήψεις των παράνομων μεταναστών το 2012, παρου
σίασαν μείωση της τάξεως του -22,63%. Από την ανάλυση
των στοιχείων προκύπτει ότι ο αριθμός των συλλήψεων
ανέρχεται στις 76.878 για το 2012, έναντι 99.368 συλλήψε
ων για το ίδιο διάστημα του 2011.
Η περίοδος μεγαλύτερης έντασης των μεταναστευτικών ρο
ών εντός του 2012 εντοπίζεται στο πρώτο 7μηνο του εν λό
γω έτους (μέχρι και το μήνα Ιούλιο). Τους επόμενους μήνες
της καταγραφής (Αύγουστος - Δεκέμβριος 2012) παρουσιά
ζεται σημαντική μείωση η οποία όπως φαίνεται ήταν και αυ
τή που οδήγησε στην τελική μείωση του ποσοστού των συλ
λήψεων.
Κατωτέρω παρουσιάζεται σε χαρτογραφημένη μορφή η
συνολική δραστηριότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε
εθνικό επίπεδο. Με χρώμα πράσινο αποτυπώνεται ο αριθ
μός των συλλήψεων το 2012, ενώ αυτός του 2011 με χρώ
μα κόκκινο.

Σημαντική και συγχρόνως εντυπωσιακή είναι η συνε
χιζόμενη αύξηση των υπηκόων Συρίας, ο αριθμός συλ
λήψεων των οποίων ανήλθε σε 7.927 το τρέχον έτος
έναντι 1.522 το 2011 (αύξηση της τάξεως 420,83%).
Η συνεχιζόμενη έκρυθμη κατάσταση στη Συρία και η
εμμονή των τουρκικών αρχών στην απόφασή τους για
μη επανεισδοχή υπηκόων Συρίας από την Ελλάδα, συνετέλεσαν σε αυτή την δραματική αύξηση του αριθμού
των συλλήψεων υπηκόων Συρίας στη χώρα μας.
β. Συλλήψεις Διακτνητών
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Οι συλλήψεις διακινητών στην Ελλάδα το 2012 ανήλθαν
σε 726 έναντι 848 , το έτος 2011. Δηλαδή μειωμένες κα
τά -14,39%. Οι υπηκοότητες των διακινητών που ενεπλάκησαν περισσότερο το παρελθόν έτος σε περιστατικά δια
κίνησης παρανόμων μεταναστών ήταν από την Αλβανία
(120), από την Ελλάδα (97) και από το Πακιστάν (77).
Κατωτέρω παρουσιάζεται σε χαρτογραφημένη μορφή η
συνολική δραστηριότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., σε
εθνικό επίπεδο, στον τομέα της σύλληψης διακινητών πα
ρανόμων μεταναστών. Με χρώμα πράσινο αποτυπώνεται
ο αριθμός των συλλήψεων το 2012, ενώ αυτός του 2011
με χρώμα κόκκινο.

α. Απελάσεις
Στον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί εμφαίνεται περι
ληπτικά ο αριθμός των συλληφθέντων, απελαθέντων και
επαναπροωθηθέντων λαθρομεταναστών για παράνομη εί
σοδο και παραμονή από τις Αστυνομικές & Λιμενικές Αρ
χές
Όπως φαίνεται τα ποσοστά απελάσεων και επαναπροωθήσεων αλλοδαπών από τη χώρα μας το 2012 αυξήθηκαν
κατά 11,39%, σε σχέση με το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ, ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΘΕΝΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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9 9 .3 6 8

1 1 .3 5 7

5 .9 0 7

1 7 .2 6 4

1 7 ,3 7 %

2012

7 6 .8 7 8

1 7 .3 5 8

4 .7 5 9

2 2 .1 1 7

2 8 ,7 6 %

Δυσκολίες απέλασης εντοπίστηκαν, κυρίως, για τους μη
νόμιμους μετανάστες που προέρχονταν από το Ιράκ, το
Ιράν, τη Σομαλία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφαίνονται αναλυτικά οι 10
κυριότερες υπηκοότητες των απελαθέντων αλλοδαπών
κατά το έτος 2012.
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2. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
(ΑΠΕΛΑΣΗ, ΕΙΙΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ)
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Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ Λ ΙΊ Η Μ Ο Σ
ΧΩ ΡΕΣ
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Α Π ΕΛ Α Θ ΕΝ ΤΕΣ

Π Α Κ ΙΣ Τ Α Ν
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Α Λ Β Α Ν ΙΑ
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ΜΠΑΝ ΓΚ Λ Α Ν Τ ΕΣ

1 .8 4 7
1 .1 1 2
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Α Φ Γ Α Ν ΙΣ Τ Α Ν

5

ΙΡ Α Κ

528

6

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΑ

437

7

γ. Υποδοχή
Η δημιουργία προ-αναχωρησιακών κέντρων και η αξι
οποίηση όλων των κρατητηρίων της ΕΛ.ΑΣ. συνέβα
λε στην κράτηση των προς απέλαση αλλοδαπών μετά τη
σύλληψή για το απαραίτητο χρονικό διάστημα έως την
απέλασή τους.
Το 2012 λειτούργησαν Κέντρα Κλειστής Φιλοξενίας και
προ-αναχωρησιακής Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα - Αττικής, Ξάνθη - Κομοτηνή και Δράμα (Παρανέστι) στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
και Κορίνθου, στην περιοχή της Πελοποννήσου.
Στους συνημμένους πίνακες εμφαίνονται οι υφιστάμενοι
χώροι κράτησης στις περιοχές του Έβρου, του Βορείου
Αιγαίου και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, καθώς και
οι χώροι κράτησης αλλοδαπών στην Περιφέρεια Αττικής,
καθώς και η δυναμικότητα αυτών και ο χρόνος λειτουργί
ας τους. (ΔΕΙΚΤΗΣ 7)

ΙΛ

2012

Κ ΙΝ Α

416

X

Μ ΑΡΟ ΚΟ

411

9

Α Λ Γ Ε Ρ ΙΑ

277

in

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ

236

β. Ειδικές πτήσεις “charter".
Στα πλαίσια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της
μη νόμιμης μετανάστευσης, ανάγεται και η απέλαση αλ
λοδαπών στις χώρες καταγωγής τους με ειδικές πτήσεις
“charter”. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν πτήσεις κυρίως
προς τις χώρες, Γεωργία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, όπως
εμφαίνονται στον συνημμένο πίνακα. (ΔΕΙΚΤΗΣ 8)
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν κοινές πτήσεις επιστροφών
μέσω FRONTEX σε χώρες της Ευρώπης. (ΔΕΙΚΤΗΣ 9)
γ. Εθελούσιες Επιστροφές
Ο εθελοντικός επαναπατρισμός υπηκόων τρίτων χω
ρών, πραγματοποιείται είτε από τις Υπηρεσίες της Ελλη
νικής Αστυνομίας ή με την υλοποίηση σχετικής δράσης
που έχει ανατεθεί στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
(Δ.Ο.Μ.).
1. Από την Ελληνική Αστυνομία
Ο αριθμός των υποβοηθούμενων εκούσιων επιστροφών
παράνομων μεταναστών, από τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ,

Λ
για το 2009 ήταν (473) άτομα, το 2010 έφτασε τα (824), το
2011 τα (1.847) και το 2012 αυξήθηκε στα (4.236) άτομα. Η
συνολική αύξηση που καταγράφηκε αυτά τα τέσσερα έτη
ανήλθε σε 88,8%.
Στον ετασυναπτόμενο πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι υποστηριζόμενες εκούσιες επιστροφές ανά χώρα.(ΔΕΙΚΤΗΣ 10)
2. Από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
Όσον αφορά τις εθελούσιες επιστροφές που ανατέθηκαν στο
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ), ολοκληρώθη
καν με απόλυτη επιτυχία:
►Οι Α' και Β' Φάσεις (για το χρονικά διάστημα από 25-052010 έως 30-06-2011) κατά την οποίες πραγματοποιήθηκε
ο επαναπατρισμός (586) και (511) υπηκόων τρίτων χωρών,
αντίστοιχα,
►Η Γ' Φάση (για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως
30-06-2012) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο επαναπα
τρισμός (3.276) υπηκόων τρίτων χωρώνΐ (όπως Αφγανι
στάν, Ιράκ, Μαρόκο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νιγηρία κ.α.)
στις χώρες καταγωγής τους σε συνεργασία με τις Αστυνομι
κές Αρχές.
►Η Δ Φάση : έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται (από 28-0812) με επιτυχία οι υποστηριζόμενες από τον Διεθνή Οργανι
σμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) εκούσιες επιστροφές υπηκόων
τρίτων χωρών. Έως την 31-12-2012 επέστρεψαν στις χώρες
τους 3.048 υπήκοοι.
Στους επισυναπτόμενους πίνακες εμφαίνονται αναλυτικά
οι υπηκοότητες των αλλοδαπών που αναχώρησαν κατά την
υλοποίηση της Α', Β', Γ' και Δ' Φάσης. (ΔΕΙΚΤΗΣ 11)
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων έχει
ανατεθεί στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) με
τά από διαδικασία δημοσίευσης προσκλήσεων για υποβολή
προτάσεων, κατάθεση προτάσεων και αξιολόγηση αυτών,
δ. ΕπαναπροώΟηση
Η διαδικασία της επαναπροώθησης ακολουθήθηκε χωρίς ιδι
αίτερα προβλήματα και το 2012. Εφαρμόζεται μόνο σε Αλβα
νούς υπηκόους που συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράνο
μα τα εξωτερικά μας σύνορα.
Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν για το έτος 2012 επαναπροωθήθηκαν 4.731 Αλβανοί υπήκοοι έναντι 5.877 το 2011.
ε. Επανεισδοχή
Η διαδικασία της επανεισδοχής ακολουθείται για τους μη
νόμιμους μετανάστες που προέρχονται από το έδαφος της
Τουρκίας, επί τη βάση του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής που
έχει υπογράψει η χώρα μας με την Τουρκία.
Από τον Απρίλιο του 2002, που άρχισε ουσιαστικά η εφαρ
μογή του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής, μέχρι την 31 Δε
κεμβρίου 2012, υπεβλήθησαν στην Τουρκία -5.662- αιτήμα
τα επανεισδοχής που αφορούσαν -122.001- αλλοδαπούς, από
τους οποίους δέχθηκε να παραλάβει μόνο-12.248-.Στην πρά
ξη, παραδόθηκαν μόνο -3.797 μη νόμιμοι μετανάστες, γεγο
νός που οφείλεται κυρίως στις καθυστερημένες, και εκτός
των προβλεπόμενων στο πρωτόκολλο προθεσμιών, απαντή
σεις της Τουρκικής πλευράς. (ΔΕΙΚΤΗΣ 12)
Δράσεις που εκδηλώθηκαν με στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητας στον τομέα του επαναπατρισμού.

►Συνεχίστηκε με επιτυχία η υλοποίηση του προγράμ
ματος (ATTICA) σε συνεργασία με τη Frontex, για τον
ταχύτερο επαναπατρισμό των παρανόμων μεταναστών
που συλλαμβάνονται στη χώρα μας.
►Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής - ανακαίνι
σης - αναμόρφωσης χώρων κράτησης του Τ.Σ.Φ. Σουφλίου (32 κλίνες), Κυπρίνου (Φυλάκιο Έβρου) (378
κλίνες) και Τυχερού (76 κλίνες) αντίστοιχα.
►Κατασκευάστηκε και λειτούργησε το Κέντρο Πρώ
της Διαχείρισης Λαθρομεταναστών στον Πόρο Έβρου.
►Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις τεχνικής φύσεως
στα Τ.Σ.Φ. Διδυμοτείχου, Ιάσμου, Μεταξάδων και στο
Κλιμάκιο Συνοριακής Φύλαξης (Κ.Σ.Φ.) Ν. Βύσσας.
►Πραγματοποιήθηκαν επισκευές - συντήρηση των
πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου και Χίου οι οποίες ολοκληρώ
θηκαν το Νοέμβριο παρελθόντος έτους.
►Αξιοποιήθηκε έτι περαιτέρω ο μηχανισμός συνεργα
σίας με τις εδώ Προξενικές Αρχές τρίτων χωρών για
την ταχύτατη αναγνώριση της υπηκοότητας των πα
ρανόμων μεταναστών και την έκδοση ταξιδιωτικών εγ
γράφων για την επιστροφή τους.
►Ξεκίνησε η σύνταξη των αναγκαίων χωροταξικών
σχεδίων με τις βασικότερες υποδομές λειτουργίας των
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών των παράνομα διαμενόντων στη χώρα μας υπηκόων τρίτων χωρών (κοιτώ
νες, αναρρωτήρια, χώροι σίτισης κ.λπ.), ούτως ώστε να
διασφαλίζονται.
►Την 31-07-2012, υπεγράφη Συμφωνία ανάθεσης
- επιχορήγησης μεταξύ του Υπουργείου και του Διε
θνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), προϋπο
λογισμού (10.000.000,00) 0, στο πλαίσιο της εφαρμο
γής του ετήσιου προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επιστροφής, με την οποία προβλέπεται η επι
στροφή, (από 01-07-2012 μέχρι την 30-06-2013), τουλά
χιστον (7.000) υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες κα
ταγωγής τους σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές
(Δ' φάση).
- Υλοποιήθηκαν κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επι
στροφής, στο πλαίσιο της δράσης 3.2.1. «Κοινές πτή
σεις με άλλα Ευρωπαϊκά κ-μ» του Ευρωπαϊκού Ταμεί
ου Επιστροφής.
3.Ταξιδιωτική κίνηση
( Κυκλοφορία προσώπων, Αρνήσεις Εισόδου)
α. Κυκλοφορία Προσώπων
Ο αριθμός των νομοθετημένων συνοριακών σημείων
διέλευσης για το αξιολογούμενο έτος (2012) είναι (101)
συνοριακά σημεία εισόδου - εξόδου, εκ των οποίων τα
(56) στα θαλάσσια σύνορα, τα (29) στα εναέρια και (16)
στα χερσαία (-12- οδικά και -4- σιδηροδρομικά).
Από τα εν λόγω σημεία εισήλθαν συνολικά 30.217.298,
ενώ εξήλθαν 29.924.271. Συγκριτικά διαπιστώνεται ότι
το 0.97% παραμένει στην Ελλάδα ή εξέρχεται αυτής μέ
σω του ενιαίου χώρου Σένγκεν.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ε Ν Α Ε Ρ ΙΑ

1 Ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική πρόβλεψη για επιστροφή τουλάχιστον (2.200) υπηκόων τρίτοι χωρών.
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β. Αρνήσεις Εισόδου
τρόπο άσκησης διαβατηριακοΰ ελέγχου, το οποίο τέθηκε
Οι Αλβανοί πολίτες εισερχόμενοι στη χώρα μας, παραβιά σε λειτουργία την 31 Οκτωβρίου 2011, κατά το παρελθόν
ζουν συστηματικότερα το δικαιούμενο χρόνο της νόμιμης έτος (2012) παραλήφθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλα τα
παραμονής τους σε ποσοστό 30,93% και διαβιούν παράνο συνοριακά μας σημεία διέλευσης:
μα στη χώρα μας. (ΔΕΙΚΤΗΣ 13)
►(49) φορητές συσκευές (Full Page Readers), που μπο
Αυτή η μορφή παράνομης μετανάστευσης επιτείνεται πε ρούν να αναγιγνώσκουν τα διαβατήρια και κατ’ επέκταση
ραιτέρω εάν ληφθεί υπόψη η ευκολία με την οποία οι πο τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρίσκονται αποθηκευλίτες της χώρας αυτής (Αλβανίας) αλλάζουν τα ταξιδιωτι μένα στον ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή του διαβατη
κά έγγραφα τους στην Αλβανία στις περιπτώσεις που τους ρίου.
έχουν σε προγενέστερο χρόνο επιβληθεί πρόστιμα για πα ►(207) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με τα παρελκόμενά
ραβίαση του δικαιούμενου χρόνου παραμονής τους στην
τους (οθόνες- πληκτρολόγια).
Ελλάδα και έχουν καταχωρηθεί στις εθνικές βάσεις δεδο ►Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των (180) έγχρωμων εκτυ
μένων με σκοπό την άρνηση εισόδου είτε στον ενιαίο χώ πωτών, οι οποίοι θα αποσταλούν άμεσα σε όλα τα συνορι
ρο ή στην Ελλάδα.
ακά σημεία διέλευσης
Ο αριθμός αρνήσεων εισόδου που καταγράφηκε στα νομο
θετημένα σημεία Εισόδου - Εξόδου ανήλθε σε 9.445 περι Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ πτώσεις εκ των οποίων οι 8.324 βεβαιώθηκαν στα χερσαία ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
σύνορά μας, ήτοι ποσοστό 88,1%.
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Στους επισυναπτόμενους πίνακες αποτυπώνονται ανά εί Οι δράσεις - μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν
δος συνόρων το σύνολο των αρνήσεων και οι κυριότεροι έτος σχεδιάστηκαν με βάση τις διατάξεις του π.δ. 114/2010
λόγοι. (ΔΕΙΚΤΗΣ 14)
της 22-10-2010, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με
γ. Εκροές μη νομίμων διαμενόντων στην Ελλάδα
στόχο την εφαρμογή της διαδικασίας ασύλου στη διάρκεια
αλλοδαπών πολιτών τρίτων χωρών
της μεταβατικής περιόδου. Δηλαδή μέχρι την ημερομηνία
Λαμβάνοντας υπόψη τον έναν από τους κύριους άξονες που θα καταστούν επιχειρησιακά ενεργές η νέα Υπηρεσία
της πολιτικής του Υπουργείου, για τον έλεγχο του προ Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών του Ν. 3907/2011.
βλήματος της παράνομης μετανάστευσης και ποιο συγκε Ειδικότερα, εντός του 2012 έλαβαν χώρα οι κάτωθι δρά
κριμένα την «Σφράγιση της εξόδου από την Ελλάδα προς σεις:
το έδαφος των υπολοίπων κ-μ της Ε.Ε.», οι Υπηρεσίες Γενικά
Ελέγχου Διαβατηρίων που παρουσίασαν μεγαλύτερο εν ►Διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό αναγνώρι
διαφέρον κατά το παρελθόν έτος ήταν αυτές που λειτουρ σης της Χώρας μας. Στα στατιστικά στοιχεία που αναλύ
γούν στους λιμένες Πατρών, Ηγουμενίτσας και Κόριν θηκαν παραπάνω παρέχονται σαφείς πληροφορίες. (ΔΕΙ
θου στα θαλάσσια σύνορα, στους αερολιμένες Αθηνών ΚΤΗΣ 15)
και Θεσσαλονίκης, στα εναέρια σύνορα και οι Υπηρεσίες
►Τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του Π.Δ.
Ελέγχου Διαβατηρίων Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, της
114/2010, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των αιτη
Ειδομένης (σιδηροδρομικό σημείο στην μεθόριο με την
μάτων ασύλου και ειδικότερα, των εκκρεμών υποθέσεων
Π.Γ.Δ.Μ.) και των Ευζώνων, στα χερσαία σύνορα.
σε β’ βαθμό.
Από την καταγραφή των περιστατικών φάνηκε ότι αυτές
►Εκκρεμεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους
οι δίοδοι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά από τα κυκλώ Υπουργούς και περαιτέρω έλεγχο από το Συμβούλιο της
ματα διακίνησης μη νομίμων μεταναστών (παρανόμως ει- Επικράτειας, το σχέδιο Π.Δ. που αφορά στη διαδικασία
σελθόντων και διαμενόντων αλλοδαπών) από την Ελλάδα ασύλου που θα ακολουθείται από τη νέα Υπηρεσία. Στο
προς την Ευρώπη.
εν λόγω σχέδιο συμπεριλήφθηκαν και τροποποιήσεις του
Από την ανάλυση των στοιχείων φάνηκε πως κατά το Π.Δ. 114/2010, καθόσον η παράλληλη διαδικασία ασύλου
2012 ο αριθμός των συλλήψεων αλλοδαπών της υπόψη
(μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου) απαιτεί όμοιες
κατηγορίας (μη νομίμως διαμένοντες) μειώθηκε κατά διαδικαστικές εγγυήσεις.
30,90%, στα κύρια σημεία εκροών,
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ
►Συνεχίστηκε η
ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ & ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
δ. Δράσεις που εκδηλώθηκαν με στόχο
συνεργασία με τη
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ! ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
την αύξηση της αποτελεσματικότητας
ΜΚΟ ΜΕΤΑΔΡΑΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
στον τομέα του ελέγχου κυκλοφορίας
%
ΣΗ, η οποία παρέχει
προσώπων.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10
3
-70,00%
υπηρεσίες
διερμη3
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1.394
882
-36,73%
α. Νέο Πληροφοριακό Σύστημα
αχα Ια ς
νείας μέσω εκπαι
523
446
-14,72%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
0
0
0%
2
Θεωρήσεων VIS:
δευμένου προσω
ΣΥΝΟΛΟ
1.927
1.331
-30,93%
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
87
69
-20,69%
Αναφορικά με την ανάπτυξη εφαρμο
πικού, για όλα τα
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
γής του νέου Πληροφοριακού Συστή 5 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
στάδια της διαδικα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ματος Θεωρήσεων VIS, που αφορά τον
31
13
-58,06%

1

1
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118
2.045

82
1.413

-30,51%
-30,90%

σίας ασύλου, είχε μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω συστή
ματος τηλεδιάσκεψης.
Διαδικασία σε α’ βαθμό
►Αναβαθμίστηκαν περαιτέρω τα έντυπα που χρησιμοποι
ούνται στη διάρκεια της διαδικασίας.
►Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των αιτούντων άσυλο. Αναρτήθηκαν ανακοινώσεις σε (14) γλώσσες
έξωθεν της πύλης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής για
τη διευκόλυνση των προσερχόμενων αλλοδαπών αιτούντων
άσυλο.
►Το Υπηρεσιακά Σημείωμα που χορηγείται σε αιτούντες
άσυλο, των οποίων η κράτηση λήγει και οφείλουν να μετα
βούν στην αρμόδια για την υπόθεσή τους Υπηρεσία, αναμορ
φώθηκε και μεταφράσθηκε και αυτό σε (14) γλώσσες.
►Διαβιβάσθηκε διαταγή στις υφιστάμενες Υπηρεσίες με συ
νημμένα ηλεκτρονικά αρχεία και τις απαραίτητες οδηγίες
συμπλήρωσης, τα οποία δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με
το EASO, προκειμένου βελτιωθεί η διαδικασία συλλογής μη
νιαίων στατιστικών στοιχείων ασύλου.
►Δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις στις
υφιστάμενες Υπηρεσίες, προκειμένου αντιμετωπισθεί το
μείζον θέμα των καταχρηστικών αιτήσεων ασύλου, ιδίως
από αλλοδαπούς που καταχρώνται τη διαδικασία, προκειμέ
νου νομηιοποιήσουν την παραμονή τους στη Χώρα μας.
►Υποβλήθηκαν (9.577) αιτήσεις ασύλου. Εξετάσθηκαν κατ’
ουσίαν (11.193) αιτήματα (συμπεριλαμβάνονται και εκκρε
μή αιτήματα προηγουμένων ετών). Εκδόθηκαν (11.097)
απορριπτικές αποφάσεις, δόθηκε καθεστώς πρόσφυγα σε
(32) περιπτώσεις, επικουρικής προστασίας σε (45) περιπτώ
σεις και ανθρωπιστικό καθεστώς σε (19) περιπτώσεις. Καταγράφηκαν (4.689) παραιτήσεις - διακοπές.
►Διεκπεραιώθηκαν (1.195) αιτήματα για την έκδοση ταξι
διωτικών εγγράφων δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προ
στασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος και αιτούντων άσυλο.
►Διαβιβάσθηκαν (3.052) έγγραφα προς συνεργαζόμενες
Υπηρεσίες / Φορείς μέσω συμβατικής αλληλογραφίας.
Διαδικασία or β’ βαθμό
►Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία εξέτασης προσφυγών, με
τη ίδρυση και λειτουργία (10) Επιτροπών [6 Ειδικών Επι
τροπών και 4 Κανονικών Επιτροπών],
►Προσκλήθηκαν (4.179) προσφεύγοντες.
►Εξετάσθηκαν κατ’ ουσίαν (1.025) προσφεύγοντες.
►Εκδόθηκαν συνολικά (2.494) πράξεις από τις (10) Επιτρο
πές Προσφυγών.
►Ενισχύθηκε η Γραμματεία των Επιτροπών με αστυνομι
κό προσωπικό.
►Διαβιβάσθηκαν (2.880) έγγραφα προς συνεργαζόμενες
Υπηρεσίες / Φορείς μέσω συμβατικής αλληλογραφίας.
Διαδικασία Δουβλίνου
►Η καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί
ου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση «MSS κα
τά Βελγίου και Ελλάδας», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του
2011 και εξακολουθεί να ισχύει, είχε ως αποτέλεσμα την
αναστολή αποστολής αιτημάτων Δουβλίνου από το σύνολο
των συμβαλλομένων κρατών [27 κ-μ ΕΕ, Νορβηγία, Ισλαν
δία, Ελβετία και Λιχτενστάιν] και την αύξηση των εξερχο-

μένων αιτημάτων και των πραγματοποιηθεισών μετα
φορών από τη Χώρα μας. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι
διαβιβάσθηκαν (739) εξερχόμενα αιτήματα και πραγμα
τοποιήθηκαν (314) μεταφορές από τη Χώρα μας. Αντιστοίχως, για τα εισερχόμενα αιτήματα τα στοιχεία ήταν
(74) και (38).
►Συνεχίστηκε η διαχείριση των αιτημάτων, για τα
οποία υπήρξε σιωπηρή αποδοχή τα προηγούμενα έτη,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν (4.200) πλήρεις ατο
μικοί φάκελοι. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας για (3.200) επιπλέον υποθέσεις.
►Διαβιβάσθηκαν (1.513) έγγραφα προς συνεργαζόμενες Υπηρεσίες / Φορείς μέσω συμβατικής αλληλογρα
φίας.
Διαχείριση εκκρεμών υποθέσεων
►Στο τέλος του 2011 από τα υπάρχοντα στατιστικά
στοιχεία παρουσιάζονταν ως εκκρεμείς σε α’ και β’ βαθ
μό (58.322) υποθέσεις. Σε β’ βαθμό δε, ο αριθμός των
εκκρεμών υποθέσεων παρελθόντων ετών (προ της υιοθετήσεως του Π.Δ. 114/2010) ανέρχονταν περίπου στις
(51.229) υποθέσεις, χωρίς να είναι απολύτως ακριβής ο
αριθμός αυτός.
Για τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας των Επι
τροπών Προσφυγών, διαχείριση όλων των εκκρεμών
υποθέσεων σε β’ βαθμό, την επιτάχυνση και προώθηση
του έργου αυτών και την ακριβή και ποιοτική εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων, καταρτίσθηκε συγκεκριμένο
Πλάνο Εργασιών, το οποίο συνίσταται στα ακόλουθα:
►Μηχανογράφηση των φακέλων Δ.Κ.Α. όλων των εκ
κρεμών προσφυγών (από την τήρηση διαφόρων αρχεί
ων διαφαίνονταν ως εκκρεμείς 53.526 υποθέσεις στο
τέλος Ιουνίου 2012) στην εφαρμογή Ασύλου του Εθνι
κού Τερματικού. Αποτέλεσμα της εργασίας αυτής ήταν
η πλήρης μηχανογράφηση κι ενημέρωση του περιε
χομένου (43.035) φυσικών φακέλων. Εκκρεμεί η συ
μπλήρωση του περιεχομένου (6.000) φακέλων, καθό
σον εκκρεμεί η υποβολή στοιχείων από τις υφιστάμενες
Υπηρεσίες.
►Σύνταξη κι έκδοση πράξεων διακοπής για τις ανενεργές προσφυγές, όπου το Ειδικό Δελτίο Αλλοδαπού
(Ροζ Κάρτα) έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί για χρο
νική περίοδο 3 μηνών και άνω έως την 22-03-2012 (Ν.
4058/2012). Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να
εκδοθούν (8.913) πράξεις διακοπής από (14.997) περι
πτώσεις που έχουν εντοπισθεί.
►Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων και προώθη
ση αυτών στις Επιτροπές (Ειδικές και Κανονικές), προ
κειμένου οι εναπομείνασες εκκρεμείς προσφυγές εξετασθούν κατ’ ουσίαν. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής
ήταν η ταυτοποίηση (24.476) εκκρεμών προσφυγών ως
ενεργές. Επιπρόσθετα, σε (2.455) υποθέσεις εκκρεμεί η
έκδοση διοικητικής πράξης από τις Επιτροπές (σύμφω
να με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο). Γία να απεμπλακούν από τη χρονοβόρα διαδικασία στην τροποποίηση
του Π.Δ. 114/2010, που περιέχεται στο σχέδιο Π.Δ. που
αφορά στη διαδικασία ασύλου που θα ακολουθείται από
τη νέα Υπηρεσία, περιλήφθηκε διάταξη που αναφέρε-
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ται σε απλή διαπιστωτική πράξη και αρχειοθέτηση της
υπόθεσης. Τέλος, (371) υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.
►Σύσταση επιπλέον (20) Επιτροπών Προσφυγών.
Δράσεις στα σημεία εισόδου

Για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης εκ
δηλώθηκαν μια σειρά από μέτρα τόσο στα νομοθετημένα
συνοριακά σημεία διέλευσης, όσο και στα χερσαία σύνορά
μας, κυρίως τα Ανατολικά που δέχονται τη μεγαλύτερη
πίεση όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούσαν στο να κα
ταστεί η ΕΛ.ΑΣ. αυτάρκης στην αντιμετώπιση του προ
βλήματος και να εξασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο
ομοιομορφίας και συναντίληψης σε όλα τα επίπεδα της
αλυσίδας διοίκησης.
Τέτοια μέτρα ήταν:
►Η θέση σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού
ανταλλαγής πληροφοριών για πλαστά ταξιδιωτικά και όχι
μόνο έγγραφα i-fado. Με την υπόψη εφαρμογή το προσω
πικό των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ) των
Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ), Δίωξης λαθρομε
τανάστευσης (ΤΔΛ) και οι λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε γνήσια
και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων χωρών, γεγονός
που επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της πλαστότητας των εγγράφων.
►Η συνέχιση της εκπαίδευσης περισσότερων αστυνομι
κών στον τομέα της ταυτοποίήσης της υπηκοότητας των
παράνομων μεταναστών που συλλαμβάνονται στα σύνορά
μας και στο εσωτερικά της χώρας. Αυτή τη στιγμή η εθνική
δεξαμενή εμπειρογνωμόνων απαριθμεί 84 αστυνομικούς ει
δικούς σε θέματα ταυτοποίησης ανά την Ελλάδα.
►Η εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα αφενημέρωσης
παρανόμων μεταναστών. Αυτή τη στιγμή η εθνική δεξα
μενή εμπειρογνωμόνων απαριθμεί 24 αστυνομικούς για
θέματα λήψης συνεντεύξεων από παράνομους μετανά
στες. Εν προκειμένω εκκρεμεί η ικανοποίηση πάγιου αι
τήματος μας προς τη Frontex για την κατάρτιση 2 εθνι
κών εκπαιδευτών προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης
αυτονομία της Ελληνική Αστυνομίας στην κατάρτιση
εμπειρογνωμόνων.
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►Η θέση σε εφαρμογή εθνικού μηχανισμού ανταλλαγής
πληροφοριών για πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα.
►Η επίσπευση των εργασιών υπογραφής του Διμερούς
Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Ελλάδος και Αλβανί
ας, σύμφωνα με τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ε.Ε. - Αλ
βανίας.
►Η προώθηση της συνεργασίας με τις τουρκικές αρχές σε
περιφερειακά και κεντρικά επίπεδο.
►Η εισαγωγή στη βασική εκπαίδευση του αστυνομικού
προσωπικού των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμ
βάνονται στο Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπο Εκπαίδευσης
(απομένει η θεσμοθέτηση της πρόβλεψης).
►Η επικαιροποίηση της περιοδικής εκπαίδευσης του προ
σωπικού με έμφαση στην εξειδίκευση.
►Δημιουργία Εθνικής Δεξαμενής Συνοριοφυλάκων, κα
τά τα κοινοτικά πρότυπα, για την αντιμετώπιση περιπτώ
σεων μαζικής εισροής παρανόμων μεταναστών σε διάφο
ρα σημεία των εξωτερικών μας συνόρων.
►Εκδήλωση ενεργειών για την προμήθεια 44 αστυνομι
κών σκύλων περιπολίας.
►Δημιουργία (2) Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσε
ων στις ΑΔ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Με τον εν
λόγω μηχανισμό εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη εποπτεία
των περιφερειακών μας υπηρεσιών σε πραγματικά χρόνο,
ο συντονισμός της επιχειρησιακής δράσης και εξασφάλιση
του αναγκαίου επίπεδου ομοιομορφίας και συναντίληψης.
►Δημιουργία (2) τοπικών Κ.ΕΠΙΧ. στη Ν. Βύσσα - Ορε
στιάδας και στον Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης για τη δι
αχείριση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρη
σης των συνόρων μας στην περιοχή.
►Δημιουργία καθηκοντολογίου, με βάση την αποστολή
τους, για το προσωπικό των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατη
ρίων, Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης, με σκοπό τον προσδιορισμό των πραγματι
κών αναγκών σε προσωπικό και τεχνικά μέσα ( η εν λόγω
πρωτοβουλία συνέβαλε στον ακριβή προσδιορισμό των
αναγκών σε επιπλέον προσωπικό στις ΑΔ. του Έβρου).
►Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση στα ΤΣΦ
του Έβρου 5 συνολικά σταθμών Eurodak, για την λήψη
και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μη
νομίμως εισερχομένων στην περιοχή αλλοδαπών.
►Συντάχθηκε σχέδιο Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου με το
Πακιστάν επί τη βάση της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ε.Ε.
- Πακιστάν. Το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται προς εξέταση
στο Υπ.Εξ..
►Καταρτίστηκε σχέδιο για τη διεξαγωγή ταυτόχρονων
επιχειρήσεων με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές στην περι
οχή του Έβρου (9/2012). Η εξέταση του εν λόγω σχεδί
ου λόγω της πολυπλοκότητάς του δεν έχει εισέτι ολοκλη
ρωθεί.
Δ. ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Σε εθνικά επίπεδο

α Βελτιώθηκε η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για
την αντιμετώπιση θεμάτων παροχής πρωτοβάθμιας φροντί
δας στους συλλαμβανόμενους μετανάστες στον Έβρο (κυ
ρίως), καθώς και τους φιλοξενούμενους αξιωματούχους από
τα κ-μ της ΕΕ που συνέδραμαν, στο πλαίσιο της Κ.Ε «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Χερσαία 2012.
β. Σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΑΠ.ΝΟ. διατέθηκαν πλήρως
εξοπλισμένες κινητές μονάδες υγείας για την αντιμετώπι
ση των αυξημένων αναγκών παροχής ιατρικής, ψυχολογι
κής και κοινωνικής στήριξής των υπό απέλαση, προσωρινά,
κρατουμένων αλλοδαπών στα Κέντρα προ-αναχωρησιακής
Κράτησης Αλλοδαπών, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο του
2012 όπου ο αριθμός των συλληφθέντων αλλοδαπών αυξή
θηκε κατακόρυφα στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρη
σης με την κωδική ονομασία “Ξένιος Ζεύς”.
γ. Στενή επίσης συνεργασία αναπτύχθηκε με τις Ε.Δ. για
την παραχώρηση ανενεργών στρατοπέδων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως Κέντρα προ-αναχωρησιακής Κράτη
σης Αλλοδαπών.
δ. Συνεχίστηκε η συνεργασία μας με μια σειρά από φορείς
και υπηρεσίες (Τελωνεία, Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠ. ΕΞ., Γ.Ε.ΕΘ.
Α., Υ.Π.Α., κ.λπ.):
►Καταρτίστηκε Σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ
ΕΛ.ΑΣ. και Τελωνειακών αρχών, για τον τρόπο συνεργασί
ας στην άσκηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου- εξόδου,
ύστερα από σύσταση που διατύπωσαν ειδικά για το σκοπό
αυτό οι επιτροπές που αξιολόγησαν το 2010 την ορθή εφαρ
μογή του κεκτημένου Σένγκεν στα εξωτερικά μας σύνορα.
Η εξέτασή του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
►Υπήρξε επιτυχής συνεργασία με το ΑΣ. - ΕΛΑΚΤ για την
υλοποίηση των συστάσεων που διατύπωσε η επιτροπή της
ΕΕ που αξιολόγησε το 2010 την ορθή εφαρμογή του κεκτη
μένου Σένγκεν στα θαλάσσια σύνορα. Παράλληλα επιτυχής
χαρακτηρίζεται και η συνεργασία στη διαχείριση περιστατι
κών παράνομης μετανάστευσης στη θάλασσα, με σκοπό την
κατάλληλη υποδοχή και διαχείριση των μεταναστών. Δεν
παραλείπεται επίσης να αναφερθεί και υλοποίηση προγράμ
ματος κοινής εκπαίδευσης.
►Επιτεύχθηκε συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών στην προώθηση πρωτοβουλιών μας για την εν
δυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες γειτονικές
χώρες (Τουρκία, Αλβανία και Π.Γ.Δ.Μ.).
►Υπήρξε τακτική επικοινωνία και ενημέρωση επί θεμάτων
που αφορούν την παράνομη μετανάστευση και τον τρόπο
συνεργασίας στο ζωτικό χώρο των συνόρων μας με το ΓΕΕΘΑ. Η αναπτυχθείσα συνεργασία αποτιμάται ως ιδιαίτερα
θετική, με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
►Εδραιώθηκε στενή συνεργασία με την Υ.Π.Α. για την ορ
θή λειτουργία των αερολιμένων μας από πλευράς υποδο
μών, που διευκολύνουν την κυκλοφορία των διερχομένων
προσώπων, αλλά και την άσκηση των ελέγχων της εν λόγω
κυκλοφορίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
ορίζει το κοινοτικό κεκτημένο. Η συνεργασία αυτή θα συνε
χιστεί αμείωτα και το 2013 λόγω των εκκρεμών θεμάτων αλ
λά και των καθηκόντων τους, γενικότερα, που συνδέονται
με τον έλεγχο των προσώπων στα εναέρια σύνορα.
Σε διεθνές ειιίπεδο

Για τη βελτίωση της ακολουθούμενης συνεργασίας με
τις Πακιστανικές Αρχές και την εξοικονόμηση χρόνου
που απαιτείται για την υπογραφή Διμερούς Εκτελεστι
κού Πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται απευθείας η Συμφω
νία Ε,Ε.-Πακιστάν, ως εκ παραλλήλου εφαρμοσθείσα
με την ακολουθούμενη διαδικασία ταυτοποίησης - εφο
διασμού με ταξιδιωτικά έγγραφα που πραγματοποιεί
ται μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την
ενταύθα Πρεσβεία του Πακιστάν.
Η απευθείας εφαρμογή εδράζει στα σχετικά άρθρα της
Συμφωνίας Ε.Ε.-Πακιστάν, τηρουμένων των σχετικών
προθεσμιών, Παραρτημάτων (ANNEX) και λοιπών
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Διαδικαστικά
τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από το Τμήμα Απε
λάσεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και του
Υπουργείου Εξωτερικών δια της Πρεσβείας της Ελλά
δας στο Ισλαμαμπάντ.
Ήδη, πρόσφατα έγιναν αποδεκτά τα πρώτα διακόσια δέ
κα - επτά (217) αιτήματα επανεισδοχής που είχαν απο
σταλεί την 29-10-2012. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι
Υπηρεσίες ώστε σε περίπτωση που κρατείται υπήκο
ος Πακιστάν να έρχονται σε απευθείας συνεννόηση με
την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για την δρομολόγη
ση των σχετικών διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται ο
επαναπατρισμός τους που είναι και το ζητούμενο.
Συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυ
χθεί μία πολύ καλή συνεργασία
ανάμεσα στο Γραφείο της Ύπα
της Αρμοστείας Ο.Η.Ε. στην Ελλά
δα και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
%
Υπουργείου μας, για την βελτίωση
του νομοθετικού πλαισίου για το
άσυλο και τις εφαρμοζόμενες διαδι
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Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
κασίες.
για τους Προσφυγές
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστεί
ας στην Αθήνα συμμετέχει ενεργά
σε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε
.......
θέματα διεθνούς προστασίας, όπως
η δημιουργία των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και Πρώ
της Υποδοχής, η εκπροσώπησή της στη διάρκεια της
πρωτοβάθμιας συνέντευξης και η σύνταξη γνώμης επί
των υποθέσεων, η στελέχωση των (10) Δευτεροβάθμι
ων Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (μέλη των
οποίων είναι εκπρόσωποί της) και παρέχει συνδρομή σε
θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, τυποποίησης εγγρά
φων και μετάφρασής τους σε πολλές γλώσσες, διερμηνείας, δημιουργίας βάσης δεδομένων με «Πληροφορίες
για τη διαδικασία ασύλου - Χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο» κ,λπ.
Η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναλάβει, με τη χρηματοδότη
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2) Προγράμματα που
σχετίζονται με την ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου
στην Ελλάδα και τη βελτίωση του πλαισίου υποδοχής
των μικτών μεταναστευτικών ομάδων που αφικνούνται
στην Ελλάδα μέσω Έβρου ή των νησιών του Αγαίου.
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Ειδικότερα, τα Προγράμματα αυτά αφορούν: 1) Την ενίσχυ
ση του πλαισίου υποδοχής των μικτών μεταναστευτικών
ομάδων που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω Έβρου ή των
νησιών του Αιγαίου. (Χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων). 2) Την Υποστήριξη της
εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών (β’ βαθμός)
της διαδικασίας ασύλου (Χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπα
ϊκού Ταμείου Προσφύγων).
Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης Ασύλου
[EASOI
Η συνεργασία με την EASO υλοποιείται, στο πλαίσιο υλο
ποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελλάδας - EASO για
την τοποθέτηση Ομάδων Στήριξης Ασύλου στη Χώρα μας.
Το περιεχόμενο του Σχεδίου αφορούσε σε υλοποίηση δράσε
ων σε διάφορες περιοχές και για το 2012 και σε τομείς που
αφορούν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, όπως:
►Καταγραφή, διαχείριση εκκρεμοτήτων σε α’ και β’ βαθμό.
►Διοικητική / μηχανογραφική υποστήριξη στις Επιτροπές
Προσφυγών.
►Εκπαίδευση - Προσαρμογή του European Asylum
Curriculum - Εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
►Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Δεξαμενή Διερμηνέων»
(Interpreters’ Pool).
►Σχεδιασμός Κέντρων Πρώτης Υποδοχής - Κέντρων Κρά
τησης.
►Οδηγίες για τη διαχείριση Κέντρων Κράτησης.
►Εκπαίδευση προσωπικού σε Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Κέντρα Κράτησης - Εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
►Ενίσχυση της αξιοποίησης των πόρων των Ευρωπαϊκών
Ταμείων.
►Συνεργασία με την Υ.Α. / Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.
►Συνεργασία με την Frontex.
Την 13-10-2012 συνυπεγράφη τροποποίηση / συμπλήρωση
του αρχικού Σχεδίου από τον κ. Υπουργό και τον Εκτελεστι
κό Διευθυντή του EASO.
Συνεργασία σε ειιίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης και Frontex
Οι κυριότερες πρωτοβουλίες που σημειώθηκαν στους κόλ
πους της Ε.Ε. και της Frontex και παρουσίασαν σημαντικό
ενδιαφέρον για τα συμφέροντα μας, στον τομέα της παράνο
μης μετανάστευσης ήταν οι ακόλουθες:
►Συνέχιση υλοποίησης του Εθνικού μας Σχεδίου Δράσης
«Ελλάδα-Schengen».
►Παράταση του χρόνου διεξαγωγής της Κοινής Επιχείρη
σης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Χερσαία 2012», μέχρι την 28-03-2012.
►Διοργάνωση και συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδεύ
σεις της FRONTEX (εκπαιδεύσεις εμπειρογνωμόνων αλλά
και εκπαιδευτών).
►Εξέταση σχεδίου Κανονισμού Επιτήρησης των Εξωτερι
κών Συνόρων της Ε.Ε.
►Συμμετοχή σε Κοινές Επιχειρήσεις της Frontex στο εξω
τερικό, σε περιορισμένη ωστόσο έκταση κατά το 2012, λόγω
εθνικών δημοσιονομικών δυσχερειών.
►Επετεύχθη η συνέχιση της λειτουργίας του Επιχειρησια
κού Γραφείου της FRONTEX στον Πειραιά.
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Συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε.
α. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιούνται συνερ
γασίες στους ακόλουθους τομείς:
►Συνεργασία για την κατάρτιση και υπογραφή σχεδίου συμ
φωνίας επανεισδοχής μεταξύ Ε.Ε. με τρίτες χώρες (Τουρκία,
Μαρόκο και Τυνησία).
►Συνεργασία και ενημέρωση για την εφαρμογή του Εθνικού
μας Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών και του ασύλου, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών
και των συνθηκών πρώτης υποδοχής παρανόμων μετανα
στών, καθώς και την ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξέτα
ση των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
►Συνεργασία για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών
ταμείων για τις επιστροφές και τα εξωτερικά σύνορα, καθώς
και την χρηματοδότηση ειδικών δράσεων στο πλαίσιο συνο
λικής διαχείρισης του προβλήματος της παράνομης μετανά
στευσης (π.χ. κατασκευή φράχτη στον Έβρο).
►Συνεργασία για τη δικαιότερη κατανομή του βάρους της
παράνομης μετανάστευσης στην Ε.Ε. και την τροποποίηση
του Κανονισμού Δουβλίνο II.
β. Συνεργασία Με Κ-Μ της Ε.Ε.
Υφίσταται συστηματική συνεργασία με Γερμανία, Γαλλία,
Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο στο επίπεδο ανταλλα
γής πληροφοριών, όσο και σε αυτό της αποστολής Αξιωμα
τικών Συνδέσμων σε σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
από πλευράς εκροών (λιμένες Πατρών, Ηγουμενίτσας και αε
ρολιμένες Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
γ. Επίσκεψη Επιτροπής Schengen στην Ελλάδα - Αποτελέ
σματα
Στο διάστημα από τις 28 Μαίου έως τις 2 Ιουνίου του 2012
έλαβε χώρα επίσκεψη επιτροπής ομοτίμων στην Ελλάδα,
προκειμένου να αποτιμηθεί η πρόοδος του ελληνικού σχεδί
ου δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων που εντο
πίστηκαν από την τελευταία αξιολόγηση Σένγκεν το 2010
και να εντοπιστούν πεδία στα οποία θα μπορούσαν τα Κ-Μ
να συνδράμουν.
Η αποστολή μετέβη στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το λι
μάνι του Πειραιά και την περιοχή του Έβρου καλύπτοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο όλους τους τύπους συνόρων (εναέρια,
θαλάσσια και χερσαία). Όπως διαπιστώθηκε, παρόλο που
έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, η προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προσκάλεσε την Ελλάδα να συ
νεχίσει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ελλά
δα-Schengen και εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξή της στις
προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για τη διαχείριση των
εξωτερικών της συνόρων, μέσω του Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων και της Frontex.
Με τρίτες γείτονες χώρες
Τουρκία
Η συνεργασία με τις Τουρκικές Αστυνομικές Αρχές για την
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης προς την Ελ
λάδα, αξιολογείται ως θετική, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Η δημιουργία σημείων επαφής στο επιχειρησιακό επίπεδο έχει
συμβάλει στην προσπάθεια πρόληψης και αποτροπής εισόδου
παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα.
Η διενέργεια τακτικών συναντήσεων σε κεντρικό και περκρερειακό-τοπικό επίπεδο έχει βοηθήσει σημαντικά στην δημιουρ
γία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της ανταλ
λαγής πληροφοριών σε 24ωρη βάση.
Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει υπογράφει πρωτόκολλο επανεισδοχής (Απρίλιος 2002). Στο πλαίσιο αυτού παρατηρείται επι
τάχυνση του χρόνου ανταπόκρισης της τουρκικής πλευράς στα
υποβληθέντα αιτήματα επανεισδοχής σε συνδυασμό με συνεπακόλουθη ενεργοποίηση του λιμένος Δικελί (λιμένας Σμύρνης).
Οι θετικές απαντήσεις τους στο σύνολό τους, εξακολουθούν να
είναι επιλεκτικές και δεν αφορούν το σύνολο των αλλοδαπών
που περιλαμβάνονται στα αιτήματά μας, αλλά περιορίζονται μό
νο σε υπηκόους Ιράκ, Ιράν, Συρίας και Γεωργίας (όμορων με
την Τουρκία κρατών). Επισημαίνεται ότι οι Τουρκικές Αρχές,
με το πρόσχημα της υπερπληρότητας των κρατητηρίων του Κέ
ντρου Κράτησης Αδριανούπολης, αρνούνται την πραγματοποί
ηση επανεισδοχών τρεις (3) φορές την εβδομάδα και δέχονται
την πραγματοποίηση επανεισδοχών μέχρι σαράντα (40) άτομα
την εβδομάδα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση
του χρόνου κράτησης των αλλοδαπών.
Επί τη βάση της συμφωνίας μας σε διμερές επίπεδο και ειδικό
τερα στο πλαίσιο των συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων του
άρθρου 13 του Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής,
έχουμε παρουσιάσει και συμφωνήσει με την γείτονα χώρα, πέ
ραν από τα ήδη υφιστάμενα μέτρα συνεργασίας - ανταλλαγής
πληροφοριών στην περιοχή του Έβρου, τα ακόλουθα:
►Οργάνωση και διεξαγωγή κοινών πτήσεων επιστροφών σε συ
νεργασία με την Τουρκία.
►Σχεδιασμός και εφαρμογή ταυτόχρονων επιχειρήσεων στα
χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
►Εκπαίδευση Τούρκων αξιωματούχων σε θέματα ταυτοποίη
σης παρανόμων μεταναστών (screening).
►Εκπαίδευση σε θέματα αφενημέρωσης (λήψης συνεντεύξεων).
Αλβανία
Διενεργούνται τακτικές συναντήσεις σε περιφερειακό και τοπι
κό επίπεδο μεταξύ των αστυνομικών αρχών των δυο χωρών για
την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την κατα
πολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας.
Πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των Αρχηγών των
Αστυνομιών των δυο χωρών με σκοπό την εξέταση και συμφω
νία λήψης μέτρων για την εμπέδωση του απαραίτητου επιπέ
δου ασφάλειας.
Ανταλλάσσονται πληροφορίες για θέματα ασφάλειας μέσω των
αστυνομικών συνδέσμων των δυο χωρών που βρίσκονται σε Τί
ρανα και Αθήνα, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυ
νατότητα δημιουργίας κοινού κέντρου για το σκοπό αυτό.
Διενεργούνται ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε σημεία των κοινών

μας χερσαίων συνόρων που απαιτούν αυξημένη επιτήρη
ση για την αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων,
περιλαμβανομένης και της παράνομης μετανάστευσης.
Προσωπικό της Αστυνομίας της Αλβανίας διατίθεται στις
Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνο
μίας με στόχο τον εντοπισμό Αλβανών παρανόμων μετανα
στών που επιχειρούν διέλευση με χρήση πλαστών ταξιδιω
τικών εγγράφων.
Π.Γ.Δ.Μ.
Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την καθιέρωση μη
χανισμού συστηματικής συνεργασίας μας με τις αρμόδι
ες αρχές της Π.Γ.Δ.Μ., σε επιχειρησιακό επίπεδο σε πρώ
τη φάση. Οι αρμόδιες αρχές ΠΓΔΜ έχουν επί της αρχής
αντιδράσει θετικά. Επί τη βάση των εξελίξεων αυτών, σχε
διάζεται η έναρξη πραγματοποίησης συστηματικών συνα
ντήσεων για ανταλλαγή πληροφοριών προς αντιμετώπι
ση θεμάτων που αφορούν στην παράνομη μετανάστευση
και το διασυνοριακό έγκλημα, γενικότερα. Εξετάζονται,
σε στρατηγικό επίπεδο, πιθανοί τρόποι προώθησης της συ
νεργασίας αυτής, οι οποίοι αφού προσδιοριστούν, ύστερα
από διαβουλεύσεις σε εσωτερικό επίπεδο, θα διαβιβαστούν
στις αρμόδιες αρχές της ΠΓΔΜ για διατύπωση απόψεωνσχολίων.
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στον τομέα της διαχείρισης των επιχειρησιακών πληρο
φοριών σημαντική θεωρείται η δυνατότητα του προσωπι
κού στην χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού ανάλυσης
επιχειρησιακών πληροφοριών (Ϊ2) για θέματα παράνομης
μετανάστευσης. Επίσης, ένας σημαντικός όγκος πληρο
φοριών από διάφορες πηγές διακινήθηκε προς τις περιφε
ρειακές μας υπηρεσίες.
Στον τομέα της ανάλυσης της κατάστασης και της εκτίμη
σης των κινδύνων υπήρξε θεαματική βελτίωση δεδομένης
της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρήσεων. Το προσωπι
κό εκπαιδεύτηκε στην κατάρτιση των υπόψη προϊόντων
ανάλυσης, από τη Frontex και θα συνεχίζει να επιμορφώνεται για κάθε νέα εξέλιξη στο τομέα αυτό. Κάθε πη
γή πληροφορίας αξιολογείται και αναλόγως αξιοποιείται
με γνώμονα την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράνομης
μετανάστευσης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια για την ολοκλήρωση του
Εθνικού Μοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων. Παράλληλα,
ολοκληρώθηκε το έργο του σχεδιασμού των αναλύσεων
κινδύνων σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επί
πεδο και σύντομα θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιφερειακές
Υπηρεσίες (ΤΣΦ, ΤΔΛ, ΥΕΔ, Α.Δ. και ΓΑΔΠ).
Συμπληρώθηκαν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εξα
σφάλιση της επίγνωσης της κατάστασης σε περιφερεια
κό επίπεδο. Ειδικότερα οι εφαρμογές αυτές αφορούσαν στη
συλλογή σε ημερήσια βάση στοιχείων για την παράνομη με
τανάστευση και την κατάσταση στους χώρους κράτησης.
ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση έως τις αρχές
Αυγούστου 2012 και την έναρξη της επιχείρησης «Ξένιος
Ζευς», δέχθηκε η περιοχή του Έβρου και ειδικότερα οι
Α.Δ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
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Απαραίτητη κρίθηκε η ενίοχυση των Υπηρεσιών της Α/Δ
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας καθ’όλη τη διάρκεια του
2012 με (40) άτομα και κατά το διάστημα Ιούλιος-Οκτώβριος του 2012 (110) άτομα κάθε μήνα από άλλες Αστυνομικές
Διευθύνσεις.
Επίσης, η διαχείριση τεράστιου όγκου υποθέσεων, τόσο σε
επιτελικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφερειακών Υπη
ρεσιών, αποτέλεσε μείζον πρόβλημα σχετικά με την απο
τελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Για το λόγο αυτό έγιναν διορθωτικές κινήσεις αναφορικά
με την ενίσχυση των Γραμματειών των Επιτροπών Προ
σφυγών και του Τμήματος Ασύλου της Διεύθυνσης Αλλο
δαπών Αττικής.
Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κατά το έτος 2012 έλαβαν χώρα δεκατρείς (13) θεματικές
εκπαιδεύσεις, με τη συνεργασία του EASO και της Ύπα
της Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Συνολικά εκπαιδεύθηκαν (478) άτομα, συμπεριλαμβανομένου του
αστυνομικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την
παραλαβή ή / και εξέταση αιτημάτων ασύλου και την γραμ
ματειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών, καθώς
και Πρόεδροι / Μέλη των εν λόγω Επιτροπών. Τα ως άνω
Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με την πλήρη οικονομική
υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρό
σφυγες, και στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων χρηματοδο
τούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.
Ειδικότερα έλαβε χώρα:
►Η αναμόρφωση του συστήματος περιοδικής εκπαίδευ
σης των αστυνομικών που υπηρετούν στις Υ.Ε.Δ. χώρας,
στα Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ. στις Διευθύνσεις και Τμήματα Αλ
λοδαπών, καθώς και στις Υποδιευθύνσεις και Τμήματα
Ασφάλειας.
►Η δημιουργία δεξαμενής εμπειρογνωμόνων για την
ταυτοποίηση της υπηκοότητας των παρανόμων μετανα
στών.
►Η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας δεξαμενής εμπει
ρογνωμόνων για τη λήψη συνεντεύξεων από τους παρά
νομους μετανάστες.
►Η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων επί θεμάτων
πλαστότητας, με τη συνδρομή της Frontex.
►Η συμμετοχή αστυνομικών περιφερειακών υπηρεσιών
σε σεμινάρια επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
Ωστόσο, παρά την προσπάθεια καθιέρωσης ενός ολοκλη
ρωμένου προγράμματος περιοδικής εκπαίδευσης του
αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται σε καθήκοντα
συνοριακού ελέγχου, το οποίο και εφαρμόστηκε επιτυχώς
κατά το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012, το αντίστοιχο πρό
γραμμα 2012-2013 δεν κατέστη εφικτό να συμπεριλάβει
τις ως άνω δράσεις λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από
ευρωπαϊκούς πόρους.
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Η. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι καθ’
ύλην αρμόδιες για την καταπολέμηση της παράνομης με
τανάστευσης εργάστηκαν μεθοδικά, με επαγγελματισμό
και σύνεση και συνέβαλαν στην ουσιαστική αντιμετώπι
ση του φαινομένου. Την προσπάθεια αυτή επηρέασαν αρ
κετοί άλλοι παράγοντες:
1 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αστυνομικής επιχείρησης
με την ονομασία «Ξένιος Ζευς» για το κέντρο των Αθηνών
και την παρέβρια περιοχή, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός
πλέγματος μέτρων, ενεργειών και δράσεων για την αντι
μετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης,
τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας όσο και στην ενδοχώρα, η οποία επεκτείνεταα και σε άλλες πόλεις της Ελλά
δας και τα αποτελέσματα της αξιολογούνται ως θετικά.
2 Η αλλαγή πολιτικής όσον αφορά την κράτηση των παρανόμως εισελθόντων και διαβιούντων στη χώρα μας αλ
λοδαπών, ώστε να εξαντλούνται τα χρονικά άρια κράτη
σης, προκειμένου να ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες
διοικητικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους (απέ
λαση / επιστροφή).
Η κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας κρατουμέ
νων με την ίδρυση των Κέντρων προ-αναχωρησιακής Κρά
τησης Αλλοδαπών (επηρέασε θετικά τις προσπάθειες σύλ
ληψης και αποτροπής που καταβάλλουν καθημερινά τα
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και οι Υπηρεσίες Αλλοδα
πών στην ενδοχώρα).
4 Η αξιοποίηση των οφελών (οικονομικών) των Ταμείων
Επιστροφών και Εξωτερικών Συνόρων.
5 Η κατανόηση της συνθετότητας του ζητήματος και της
διασύνδεσής του με την υποδοχή, το άσυλο και τον επα
ναπατρισμό.
Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκπαί
δευσης του προσωπικού.
7 Η αύξηση του αριθμού των πτήσεων επιστροφής
Η εξασφάλιση περιβάλλοντος συναντίληψης σε κεντρι
κό επίπεδο
!). Η συστηματικότερη εφαρμογή των μέτρων που έχουμε
δεσμευτεί να υλοποιήσουμε, στο πλαίσιο του εθνικού σχε
δίου δράσης «ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΝΓΚΕΝ»
I Η εξασφάλιση της επίγνωσης της κατάστασης σε κε
ντρικό επίπεδο.
11. Η εκκρεμότητα που αφορά στα καθήκοντα του προ
σωπικού (Συνοριοφυλάκων), ύστερα από την ομογενοποίησή τους.
12. Η απασχόληση του προσωπικού των Τμημάτων Συνο
ριακής Φύλαξης και Δίωξης λα
θρομετανάστευσης σε ξένα προς
την αποστολή τους καθήκοντα
(επηρέασε αρνητικά το έργο
τους και την απόδοσή τους).]

η

Α ν ·,
ΙΜ ·

test aerwpeLmfl

Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι
[ffOW flEE
■ kq V r'p;®]

Τα αρβυιϊα ιοποθειούνιαι
σε ηροσομοιωιή βάδισης,
μια ειδική συσκευή που
προσομοιώνει 100% τις
κινήσεις του ανθρώπινου
ποδιού.
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Σκαρπίνι Αστυνομίας

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΦΛΩΡΑΤΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗ'ΠΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ:

ξαρθρώθηκε από την Υποδιεύ
θυνση Οργανωμένου Εγκλήματος
και Εμπορίας Ανθρώπων της Δι
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε
συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οι
κονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),
πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε
παράνομα στην ελληνική επικράτεια και διακι
νούσε φαρμακευτικά σκευάσματα εξωσωματικής
γονιμοποίησης με σκοπό τη περαιτέρω διάθεση
τους σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. Επιπλέον, στην
παράνομη δράση του κυκλώματος συγκαταλέγε
ται και η εξαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
υψηλής ζήτησης και τιμής σε χώρες του εξωτερι
κού. Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθη
καν ευρείας κλίμακας, παράλληλες και συντονι
σμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία
με το Σ.Δ.Ο.Ε Περιφέρειας Αττικής, Κεντρικής
Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, στις πόλεις της
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στο νησί της
Ρόδου. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έρευνες σε
φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και ιδιωτικά ιατρικά
κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από τις
αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολι
κά 11 άτομα (ημεδαποί, ηλικίας 37 έως 60 ετών),
με βασικό ή περιφερειακό ρόλο, ενώ στο ίδιο κύ
κλωμα εμπλέκονται άλλοι 2 ημεδαποί (51 και 58
ετών). Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 γιατροί,
ιδιοκτήτες ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, μία γραμματέας της συγκεκρι
μένης κλινικής και 2 ιδιοκτήτες φαρμακευτικών
εταιρειών. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχημα
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τίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα,
για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της σύστασης και
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυ
γής, λαθρεμπορίας, της νομοθεσίας που αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε συνδυασμό
με την εμπορία ανθρώπων (οργάνων), της υφαρπαγής
ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας. Χαρακτη
ριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης είναι η
ιεραρχική της δομή και η διαρκής δράση της, έχοντας
διετή διεθνική εγκληματική δραστηριότητα, που στη
ρίζεται σε πρόσωπα και στις μεταξύ τους σχέσεις, με
εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλές δεξιότητες σε θέ
ματα αγοράς, προμήθειας, διακίνησης, εισαγωγής και
εξαγωγής φαρμάκων. Στο πλαίσιο της πολύμηνης και
μεθοδικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου
Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε όχι το κύκλωμα, είχε
προβεί:
► Σε αγορά από την Τουρκία, μεταφορά και λαθραία
εισαγωγή στην Ελλάδα, φαρμάκων εξωσωματικής
γονιμοποίησης, τα οποία αφού αποθήκευαν, στη συ
νέχεια τα πωλούσαν σε ιδιωτικές κλινικές της Χώρας,
χωρίς την καταβολή νόμιμων φόρων, τελών, δασμών
ή άλλων επιβαρύνσεων προβλεπόμενων από χην κεί
μενη νομοθεσία και χωρίς την έγκριση του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
► Σε αγορά φαρμακευτικών σκευασμάτων από φαρ
μακεία, χωρίς την έκδοση νόμιμων παραστατικών
- τιμολογίων, τα οποία στη συνέχεια διακινούσαν ει
κονικά μεταξύ φαρμακαποθηκών, με την έκδοση ει
κονικών τιμολογίων. Τα φάρμακα αυτά τα εξήγαγαν
από τη χώρα και τα πωλούσαν σε φαρμακαποθήκη της

Βουλγαρίας.
Πιο αναλυτικά, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από τον
Οκτώβριο του 2012, το κύκλωμα είχε προμηθευτεί και
εισάγει λαθραία από την Τουρκία, μεγάλη ποσότητα (πε
ρίπου 1.000) σκευασμάτων εξωσωματικης γονιμοποίησης.
Τα συγκεκριμένα σκευάσματα χρησιμοποιήθηκαν σε ιδιω
τική κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που βρίσκε
ται στη Θεσσαλονίκη. Μέρος αυτών των φαρμακευτικών
σκευασμάτων χορηγήθηκαν σε ενέσιμη μορφή σε δεκάδες
υποψήφιες «δύτριες ωαρίων» τα οποία, ο ένας από τους συλληφθέντες γιατρούς της κλινικής, εκμεταλλευόμενος την
ευάλωτη οικονομική τους θέση, αφαιροόσε με τη συναίνε
ση τους, αντί του χρηματικού ποσού των 1.000 ευρώ. Τα
ωάρια στη συνέχεια χορηγούσε σε υποψήφιες «λήπτριες»,
οι οποίες είχαν απευθυνθεί στην κλινική προκειμένου να
τεκνοποιήσουν με την μέθοδο την υποβοηθούμενης ανα
παραγωγής. Επίσης, προέκυψε ότι μέλη του κυκλώματος
προέβαιναν στην αγορά φαρμάκων υψηλής αγοραστικής
αξίας, είτε φαρμάκων που η αξία τους στο εξωτερικό ήταν
τέτοια που η εξαγωγή τους εξασφάλιζε υψηλά περιθώ
ρια κέρδους, από το λιανεμπόριο (φαρμακεία), χωρίς την
έκδοση παραστατικών. Τα φάρμακα αυτά εξάγονταν σε
συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη της εγκληματικής οργά
νωσης, στη Βουλγαρία. Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια
στην κατοχή των συγκεντρωθέντων φαρμάκων, εξέδιδαν
εικονικά τιμολόγια, από εταιρεία που βρίσκεται στα Μέγα
ρα - Αττικής και στην συνέχεια μέσω άλλης φαρμακευτι
κής εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, τα εξήγαγαν στη
φαρμακαποθήκη της Βουλγαρίας. Για να υποστηρίξουν
ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη εγκληματική τους
δράση, πρόσφατα προέβησαν στην κατάρτιση πλαστού
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο έφερε φωτο
γραφία μέλους της οργάνωσης. Με το πλαστό αυτό δελτίο
προέβησαν στην σύσταση εικονικής εταιρίας, προκειμέ
νου αυτή να εκδίδει τιμολόγια για τα φάρμακα που προ
ορίζονταν για παράνομη εξαγωγή. Σε έρευνες που έγιναν
την 23-04-2013 το πρωί, στην ιδιωτική κλινική βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν 340 σκευάσματα φαρμάκων και το χρη
ματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Επιπλέον, στην κατοχή με

λών της οργάνωσης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν
σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικών σκευασμά
των, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 136.000 ευρώ.
Τα σκευάσματα αυτά η εγκληματική οργάνωση τα
είχε αγοράσει σε τιμές λιανικής από φαρμακεία της
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, χωρίς την έκδοση
παραστατικών και προορίζονταν να διατεθούν προς
πώληση παράνομα στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας
με αυτό τον τρόπο μεγάλα περιθώρια κέρδους. Οι
συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους
δικογραφία, οδηγήθηκαν την 24-04-2013 στον Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝ ΤΡΙΚΗΣ ΥΙΙΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ:

Πράγματι σε μια αστραπιαία επιχείρηση μαζί με την
Ελληνική Αστυνομία και την Επιθεώρηση Υγείας
κάναμε μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη προκειμέ
νου να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία. Γιατί για
την Υπηρεσία μας η προστασία της δημόσιας υγείας
είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες. Έ χουν ξε
κινήσει έρευνες εδώ και έξι μήνες, έχουν ελεγχθεί πε
ρισσότερα από 250 φαρμακεία και τέσσερις μεγάλες
φαρμακαποθήκες. Έ χει ξεκινήσει άνοιγμα λογαρια
σμών όλων των εμπλεκομένων. Έ χει διαπιστωθεί,
όπως ανέφερε και ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής,
ότι εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα για τους οποίους
θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος και όλη τους η
δραστηριότητα στην Ελλάδα και ενδεχόμενα και στο
εξωτερικό. Διότι όπως πρέπει να γνωρίζετε τα αδι
κήματα της εμπορίας οργάνων με την ευρεία έννοια,
όπως αναφέρθηκε, είναι ένα κομμάτι για το οποίο
έχει υπογράφει διεθνής συνθήκη για την αμοιβαία
συνδρομή. Οι έλεγχοι θα γίνουν και εκτός Ελλάδος.
Όλα τ ’ άλλα όπως ανέφερε ο Διευθυντής Ασφαλεί
ας Αττικής είναι ακριβώς όπως έχουν περιγράφει δε
χρειάζεται να πούμε πιο πολλά. Είμαστε σε συνερ
γασία καθημερινή και αυτή η υπόθεση θα ελεγχθεί
μέχρι τέλους σε όλη την Ελλάδα.
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ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

επίπεδο με την εγκληματοποίηση των βασανιστηρίων ως ιδι
ώνυμων εγκλημάτων, τη δυνατότητα ατομικής προσφυγής
1.1.
Ιίερί βασανιστηρίων
Η χ ρ ή σ η βασανιστηρίων ανα λόγω παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και το σύστημα
τρέχει στην αρχαιότητα και αποτε ελέγχων από οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευ
λεί ουσιαστικά μια ιστορία χωρίς ρωπαϊκή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων.
Όμως, η άσκηση βασανιστηρίων εκτός από μια ιστορία χω
αρχή, όσο υπάρχουν άνθρωποι. Η
χρησιμοποίηση τους είτε ως ποινή, ρίς αρχή φαίνεται να μην έχει και τέλος αφού σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις οι βασανισμοί συνεχίζουν να λαμβάνουν χώ
είτε ως μέσο απόσπασης ομολογίας,
κατάθεσης ή δήλωσης είτε ως μέσο ρα και σήμερα. Μάλιστα την περίοδο του ενεργού αγώνα ενα
εκφοβισμού ή γενικού σωφρονι ντίον των βασανιστηρίων συνοδεύει το τελευταίο διάστημα
(αν δεν την έχει ήδη διαδεχτεθ η περίοδος του έντονου - και
σμού και εν γένει η εκμετάλλευση
του ανθρώπινου πόνου ως μέσου για την κάμψη της θέλη επίσημου πλέον - προβληματισμού σχετικά με το αν η άσκη
σής των άλλων ανθρώπων για διάφορους σκοπούς είναι πα- ση βασανισμών θα μπορούσε να φανεί ξανά χρήσιμη και ανε
νάρχαια. Συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για κτή ταυτόχρονα από την έννομη τάξη για την αντιμετώπιση
των «ακραίων» απειλών κατά της κοινωνίας και της φυσικής
τέσσερις κύριες ιστορικές φάσεις στην νομική αντιμετώπιση
ακεραιότητας των πολιτών της που έχουν ανακύψει κυρίως
των βασανιστηρίων:
Α) Την περίοδο της άτυπης ανοχής των βασανιστηρίων από την απειλή της τρομοκρατίας.
Το δίλημμα είναι σαφές: αποτελεσματική αντιμετώπιση (ή
όπου οι βασανισμοί αποτελούσαν συνήθη πρακτική των κρασωστότερα προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης)
τούντων
μειζόνων κινδύνων με έκπτωση σε ατομικές ελευθερίες και
Β) Την περίοδο των νόμιμων βασανιστηρίων όπου τα βα
θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου ή απόλυτη διασφάλι
σανιστήρια εν μέρει επιτρέπονταν σε ορισμένες περιπτώσεις,
κατά ορισμένων προσώπων και για ορισμένους σκοπούς. Κα ση αυτών με κάθε τίμημα και ανεξαρτήτως («αδιαφορώντας»)
τά την περίοδο αυτή αξίζει να αναφερθεί ότι τα βασανιστήρια για οποιαδήποτε εξωτερική μεταβολή στο περιβάλλον;
Η κάθε επιλογή (που αποτελεί ζήτημα ιεράρχησης περισ
αποσκοπούσαν και στην απόσπαση της ομολογίας του κατη
σότερο
παρά εκ νέου στάθμισης και για το ποινικό δίκαιο η
γορουμένου η οποία θεωρείτο, κατά το εξεταστικό δικονομιιεράρχηση
αυτή είναι δεδομένη), συνεπάγεται αναπόφευκτα
κό σύστημα ως η βασίλισσα των αποδείξεων
και
τις
παρενέργειάς
της, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει λό
Γ) Την περίοδο της απλής απαγόρευσής των βασανιστηρί
ων όπου τα περισσότερα συντάγματα περιέχουν απαγόρευση γος για την ανεύρεση μιας νέας «χρυσής» ισορροπίας μεταξύ
των βασανιστηρίων και οι περισσότερες εθνικές έννομες τά ασφάλειας και ελευθερίας αλλά ουσιαστικά για την ανάγκη
μια ενσυνείδητης επιλογής προβαδίσματος της μίας εκ της
ξεις περιέχουν νομικές διατάξεις κατά των βασανιστηρίων
Δ) Την περίοδο του ενεργού αγώνα εναντίον των βασανι άλλης, στην οποία επιλογή το ενσυνείδητο θα περιλαμβάνει
στηρίων που αυτός λαμβάνει χώρα σε εθνικό και σε διεθνές απόλυτα και την αποδοχή του αντίστοιχου τιμήματος.
1. ΙΙρόλογος
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2. Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ)
2.1. Εισαγωγικά
Η ΕΣΔΑ ορίζει στο άρθρο 3 αυτής: «Ουδείς επιτρέπεται να
υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχείριση απάν
θρωπες ή εξευτελιστικές». Δατυπώνοντας μια απαγόρευση που
δεν αφήνει περιθώρια για προϋποθέσεις, αιρέσεις και εξαιρέσεις,
όντας απόλυτη στη λακωνικότητά της. Εξαιρείται μάλιστα ρη
τά το παραπάνω άρθρο από την εφαρμογή του άρθρου 15 της
ΕΣΔΑ που ορίζει ότι «σε περίπτωση πολέμου ή έτερου δημόσιου
κινδύνου απειλούντος τη ζωή του έθνους έκαστο Υψηλό Συμ
βαλλόμενο μέρος δύναται να λάβει μέτρα κατά παράβαση των
οπό της παρούσας Συμβάσεως προβλεπόμενων υποχρεώσεων
στο απαιτούμενο από την κατάσταση απολύτως αναγκαίο όριο
και με τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν αντιτίθενται στις άλλες
υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο».
Η ρητώς επαναλαμβανόμενη στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κρίση
του ότι «το άρθρο 3 εκφράζει μια από τις πιο θεμελιώδεις αρ
χές της δημοκρατικής κοινωνίας» (παρέκκλιση από την οποία,
συνεπώς, δεν δικαιολογείται στο όνομα οποιοσδήποτε σκοπι
μότητας ή ιεράρχησης) αλλά και η διασταλτική ερμηνεία που
επιφυλάσσει στο άρθρο αυτό, εντάσσοντας ολοένα και περισσό
τερες πρακτικές στο προστατευτικό του πλαίσιο, φανερώνουν
και εν τοις πράγμασι την κεφαλαιώδη σημασία του άρθρου 3
ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
2.2. Ερμηνεία άρθρου 3 από το ΕΔΔΑ
Από τη διάρθρωσή του άρθρου προκύπτει ότι υπάρχει μια
διαφοροποίηση που συνιστά ταυτόχρονα και κλιμάκωση του
είδους της απαγορευμένης συμπεριφοράς σε εξευτελιστική με

ταχείριση - ποινή, απάνθρωπη μεταχείριση - ποινή και βα
σανιστήρια.
Προκειμένου μια συμπεριφορά καταρχάς να εμπίπτει στην
απαγόρευση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ, θα πρέπει να χαρακτηρί
ζεται από ένα «ελάχιστο όριο σοβαρότητας - βαρύτητας»,
το οποίο διασφαλίζει ουσιαστικά ότι το ΕΔΔΑ δεν θα απα
σχοληθεί με ασήμαντα παράπονα που εν πάσει περιπτώσει
δεν επιφέρουν αρκούντως σοβαρό πόνο ή εξευτελισμό του
θύματος. Είναι ανάγκη στο σημείο αυτό να γίνει μια πρώ
τη αναφορά στον τρόπο ερμηνείας της Σύμβασης από το
ΕΔΔΑ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια δυναμική και την
τάση να αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση in concreto βάσει
των εκάστοτε πραγματικών περιστατικών και όχι στατικά.
Έτσι, η αόριστη έννοια του «ελάχιστου ορίου σοβαρότητας
- βαρύτητας» για την οποία έγινε λόγος και η οποία αποτε
λεί το κατώφλι για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως
εμπίπτουσα στην απαγόρευση του άρθρου 3, θα καθορίζε
ται ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση
υπόθεσης χωρίς επομένως να αποκλείεται μία συμπεριφορά
που στο παρελθόν είχε κριθεί ότι δεν ξεπερνάει καν το παρα
πάνω όριο σοβαρότητας και δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως απάνθρωπη ή εξευτελιστική, να χαρακτηριστεί έτσι στο
μέλλον. Γενικότερα η Νομολογία του ΕΔΔΑ δεν αποτελεί
σε καμία περίπτωση θέσφατο και αμετακίνητη θέση που να
ενδείκνυται για την βέβαιη πρόβλεψη μελλοντικών ετυμη
γοριών του.
2.2.1. Βασανιστήρια
Τα βασανιστήρια αποτελούν τη σοβαρότερη από τις μορ
φές κακο-μεταχείρισης που προβλέπει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ
(έχοντας δώσει άλλωστε και το όνομά τους στον τίτλο του
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σχετικού άρθρου: «απαγόρευση βασανιστηρίων») φέροντας
αναμφισβήτητα και το βαρύτερο ηθικό στίγμα για το Κράτος
που θα καταδικαστεί για τέλεση βασανιστηρίων σε βάρος κά
ποιου πολίτη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι σαφής και ο
διαχωρισμός έναντι των άλλων δύο μορφών κακομεταχείρισης
(απάνθρωπη μεταχείριση - ποινή, εξευτελιστική μεταχείριση
- ποινή), έτσι ώστε να υπάρχει η κλιμάκωση που αξιώνει η
διάρθρωση του άρθρου της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι το
ειδικά στίγμα των βασανιστηρίων συντρέχει μόνο στην περί
πτωση της σκόπιμης (ηθελημένης) απάνθρωπης μεταχείρισης
που προκαλεί πολύ σοβαρά και βάναυσο πόνο. Οι λοιπές περι
πτώσεις επομένως συνιστούν ηπιότερες μορφές απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης - ποινής. Όσον αφορά, αφ’ ενός,
το σκόπιμο της κακο-μεταχείρισης, υπογραμμίζεται η σημασία
που λαμβάνει για την κατάφαση των βασανιστηρίων η έννοια
της επίσημης ανοχής αυτών ή αλλιώς της διοικητικής πρακτι
κής. Όσον αφορά, αφ’ ετέρου, επιμέρους πρακτικές κακο-με
ταχείρισης που συνιστούν βασανιστήρια, κρίνεται πάντα ad
hoc από το ΕΔΔΑ βάσει του είδους της συμπεριφοράς που έχει
λάβει χώρα και των συνεπειών της στο θύμα.
2.2.2. Απάνθρωιιη - Εξευτελιστική Μεταχείριση και Ποινή
Από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ φαίνεται άτι μια συμπεριφορά
κακο-μεταχείρισης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του χα
ρακτηρισμού ως «βασανιστηρίου», συνήθως ορίζεται ως απάν
θρωπη ή εξευτελιστική, αρκεί βέβαια να χαρακτηρίζεται από
ένα όριο σοβαρότητας - βαρύτητας, όπως προαναφέρθηκε.
Συνεπώς διάφορες πρακτικές, που δεν είναι απαραίτητο να
γίνονται ηθελημένα (σε αντίθεση με τα βασανιστήρια), έχουν
κριθεί κατά καιρούς ότι συνιστούν απάνθρωπη ή εξευτελιστι
κή μεταχείριση του θύματος, με σημαντικότερες μεταξύ άλ
λων την κακο-μεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησης, τα
μεμονωμένα χτυπήματα από αστυνομικούς όταν συμβαίνουν
για μικρά χρονικό διάστημα αυξημένης έντασης και δεν υπάρ
χει σκοπός να εξαναγκαστεί το θύμα σε ομολογία της συνθήκες
κράτησης εν γένει και ειδικότερα την απομόνωση.
Πρέπει να τονιστεί βέβαια εδώ ότι το ΕΔΔΑ, σε αντίθεση με
την απόλυτη στάση που τηρεί έναντι των βασανιστηρίων, δεν
είναι αδιάφορο σε ειδικές περιστάσεις που πιθανόν να δικαιολο
γούν μια πιο σκληρή αντιμετώπιση κρατουμένων - εγκλημα
τιών αλλά λαμβάνει υπ’ όψη του και σταθμίζει όλες τις περι
στάσεις αυτές πριν καταλήξει στην ετυμηγορία του.
2.2.3. Σχάθμιση της τρομοκρατικής αιιειλής «ατό το ΕΛΛΑ
Το ΕΔΔΑ τόνισε με έμφαση και σ’ αυτή την περίπτωση την
απόλυτη φύση της απαγόρευσης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.
Δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση των τεράστιων δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν τα κράτη, στην τωρινή εποχή, για την προ
στασία των κοινωνιών τους από την τρομοκρατική βία όμως
ακόμη και στις πλέον δύσκολες περιστάσεις, όπως ο αγώνας
κατά της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα, η Σύμβα
ση απαγορεύει με απόλυτους όρους τα βασανιστήρια και την
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή, ανεξάρτητα
από τη συμπεριφορά του θύματος.
3. Ελληνική Νομοθεσία
3.1. Άρθρα 137Α-ΔΙΙΚ

Α/Α [ 36

] ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2013

Η βασική ρύθμιση του ελληνικού δικαίου για τα βασανι
στήρια εισήχθη με τον Ν. 1500/1984 και την προσθήκη στον
Ποινικό Κώδικα των άρθρων 137Α-Δ.
Και προηγουμένως όμως, η απαγόρευση της άσκησης βασα
νιστηρίων ήταν αυτονόητη για την ελληνική έννομη τάξη
πηγάζοντας απευθείας από το Σύνταγμα του 1975 το οποίο
ορίζει τόσο στο άρθρο 2 ότι «ο σεβασμός και η προστασία της
αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της Πολιτείας» όσο και στο ειδικότερο άρθρο 7 παρ. 2 ότι «τα
βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας
ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρού
νται όπως νόμος ορίζει» ενώ το προστατευτικό πλαίσιο συ
μπληρωνόταν από τα άρθρα 239 και 308 επ. ΠΚ περί κατά
χρησης εξουσίας και σωματικών βλαβών αντίστοιχα καθώς
και με τις διεθνείς Συμβάσεις που είχε υπογράψει η Ελλάδα.
Δεν έλειψαν μάλιστα αυτοί που ισχυρίστηκαν ότι το νομο
θετικό καθεστώς πριν τον Ν. 1500/1984 αντιμετώπιζε τόσο
ευρέως το ζήτημα των βασανιστηρίων ώστε εξέλιπε σε με
γάλο βαθμό η δικαιολογητική βάση για την εισαγωγή των
νέων -τότε - εντελώς ειδικών διατάξεων Φαίνεται ότι εκτός
από την συνταγματική επιταγή, έρεισμα για τις διατάξεις
αυτές αποτέλεσε κυρίως η ιδιαίτερη ευαισθησία της ελληνι
κής κοινής γνώμης απέναντι στα φαινόμενα βασανισμών και
κακομεταχείρισης που προηγήθηκαν κατά την περίοδο της
δικτατορίας και η διάθεση ρητού υπέρ-τονισμού ότι η απο
στασιοποίηση και καταδίκη των προηγούμενων πρακτικών
είναι διακριτικό γνώρισμα της νέας - τότε πάλι - Δημοκρατί
ας, ως πολίτευμα.
Στον ίδιο λόγο, ειρήσθω εν παρόδω, αποδίδουν πολλοί και
την (μάλλον συμβολική αλλά προβληματική από δογματικής
πλευράς) ένταξη των διατάξεων κατά των βασανιστηρίων στο
πρώτο κεφάλαιο του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα
που τιτλοφορείται «Προσβολές του Πολιτεύματος», υποστη
ρίζοντας, αντίθετα, ότι το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό δεν
παύει να είναι η ατομική υπόσταση του πολίτη και όχι η πολι
τειακή εξουσία ή η συμμετοχή του πολίτη στο κράτος.
Όπως ξεκινά και η ίδια η διάταξη του 137Α ΠΚ, το υπο
κείμενο του εγκλήματος προσδιορίζεται ως: «υπάλληλος ή
στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή
η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών
παραπτωμάτων ή εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια
κρατουμένων...» καθώς και «υπάλληλος ή στρατιωτικός που
με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται
τέτοια καθήκοντα».
Η αναφορά της διάταξης σε στρατιωτικό είναι περιττή (και
ενδεικτική όμως ταυτόχρονα της περιρέουσας ατμόσφαιρας
που περιγράφηκε), αφού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι στρατι
ωτικοί εμπίπτουν ούτως ή άλλως στην έννοια του «υπαλλή
λου» κατά το άρθρο 13 παρ. α' ΠΚ.
Πρόκειται επομένως για ένα γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, υπο
κείμενο του οποίου δεν μπορεί παρά να είναι κρατικοί υπάλ
ληλοι οι οποίοι είτε έχουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα που
ορίζονται στη διάταξη είτε σφετερίζονται αυτά.
Ιδιαίτερη πρακτική σημασία έχει η πρόβλεψη ότι στο 137Α

ΠΚ εμπίπτει και ο υπάλληλος που σφετερίζεται (με εντολή των
προϊσταμένων του ή αυτουβούλως) τα καθήκοντα ανάκρισης
και δίωξης αξιόποινων πράξεων σε ό, τι αφορά τη σχέση του
137Α ΠΚ με τη συγγενή διάταξη του 239 ΠΚ περί κατάχρη
σης εξουσίας της οποίας υποκείμενο μπορεί να καταστεί μόνο ο
υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται τυπικά η δίωξη
και ανάκριση αξιόποινων πράξεων. Σε ό, τι αφορά την εγκλη
ματική συμπεριφορά, αυτή συνίσταται στην υποβολή των προ
σώπων που βρίσκονται υπό την εξουσία των ως άνω κρατικών
υπαλλήλων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε «βασα
νιστήρια», τα οποία ορίζονται στην παρ. 2 ως:
«κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή
σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού
πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη καθώς και κά
θε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων
φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση
του θύματος».
Ως προς την έννοια του όρου «μεθοδευμένη», η κρατούσα
άποψη και νομολογία θεωρεί την πρόκληση σωματικού πόνου
ως μεθοδευμένη όταν αυτή έχει επανάληψη και διάρκεια. Ως εκ
τούτου η πρόκληση στιγμιαίου πόνου, ανεξαρτήτως της εντάσεώς του, όπως για παράδειγμα οι περισσότερες σωματικές κα
κώσεις που επιφέρονται από τα κρατικά όργανα σε έναν πολίτη
κατά τη στιγμή της σύλληψής ή της μεταγωγής του, δεν υπά
γονται εδώ αλλά τιμωρούνται βάσει των κοινών διατάξεων περί
σωματικών βλαβών, εξυβρίσεως και κατάχρησης εξουσίας.
Η παρ. 3 του άρθρου 137Α ΠΚ προβλέπει άλλους τρόπους
προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πλην των όσων χαρα
κτηρίστηκαν ως βασανιστήρια, οι οποίοι είναι:
«Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης
σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβο
λή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
και τιμωρούνται εφόσον έχουν λάβει χώρα από τα υποκείμενα
και για τους σκοπούς που αναφέρονται και στα βασανιστήρια
και δεν τιμωρούνται βαρύτερα από κάποια άλλη διάταξη. Εν
δεικτικά τρεις περιπτώσεις προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο είναι:
«α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας, β) η παρατεταμένη
απομόνωση, γ) η σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπει
ας».
Η νομοτεχνική αυτή μέθοδος, να προβλεφθούν δηλαδή ειδικά
τα βασανιστήρια με στενή έννοια και ξεχωριστά οι ανάλογες με
αυτά συμπεριφορές, που συνιστούν βέβαια βασανιστήρια με ευ
ρύτερη έννοια, ήταν συνταγματικά επιβεβλημένη, κατά το άρ
θρο 7 παρ.2 Σ γιατί ακριβώς το Σύνταγμα καθορίζει ότι πρέπει
να χαρακτηριστούν με νόμο ως αξιόποινα τα βασανιστήρια και
στη συνέχεια οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή
άσκηση ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας (Εισηγ. Έκθεση νόμου 1500/1984)
Τέλος, η παρ. 4 του άρθρου 137Α ΠΚ ορίζει, σε μία αμφιβόλου
χρησιμότητας διάταξη, δεδομένης της υπάρξεως του άρθρου 20
ΠΚ ως γενικού λόγου άρσεως του αδίκου,
ότι:
«Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου
αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς

τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού
της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού κα
ταναγκασμού».
Ως προς τις απειλούμενες ποινές των βασικών εγκλημά
των, ο υπαίτιος βασανιστηρίων της παρ. 1 τιμωρείται με
κάθειρξη και ο υπαίτιος άλλων προσβολών της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας της παρ. 3 με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών.
Το άρθρο 137Β ΠΚ προβλέπει διακεκριμένες περιπτώσεις
των εγκλημάτων του 137 Α ΠΚ, που τιμωρούνται είτε με
κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν αφορούν τις πράξεις της
παρ. 1 είτε με κάθειρξη έως 10 ετών αν αφορούν τις πράξεις
της παρ. 3, εφόσον:
«α) χρησηιοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού ιδίως χτυπήματα στα πέλματα του θύματος (φάλαγγα),
ηλεκτροσόκ, εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες
β) έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύ
ματος
γ) ο δράστης τελεί τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από
τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος
δ) ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης
της πράξης».
Ενδιαφέρον από τις διακεκριμένες περιπτώσεις έχει η ιδιό
μορφη περίπτωση ηθικής αυτουργίας που προβλέπει το εδά
φιο (δ). Η ιδιομορφία της έγκειται στην «εντολή τέλεσης της
πράξης» από τον προϊστάμενο σε σχέση με την «πρόκληση
απόφασης» στην ηθική αυτουργία αλλά και στο γεγονός ότι
ο ηθικός αυτουργός εδώ τιμωρείται βαρύτερα από τον φυσι
κό αυτουργό. Λαμβανομένου όμως υπ’ όψη του τρόπου λει
τουργίας των δημόσιων, πολιτικών και στρατιωτικών υπη
ρεσιών, ο νομοθέτης προσέδωσε μεγαλύτερη εγκληματική
απαξία στην εντολή ακόμα και από εκείνη του εκτελεστικού
οργάνου που δρώντας κατ’ εντολή του προϊσταμένου του
προέβη ως φυσικός αυτουργός σε πράξη βασανιστηρίων.
Ιδιαιτέρως βαριές είναι και οι παρεπόμενες ποινές που προ
βλέπει το 137Γ ΠΚ σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις
των άρθρων 137Α και 137Β και ειδικότερα απειλείται:
«αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων,
διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, δεκαε
τή τουλάχιστον σε περίπτωση κάθειρξης και πενταετή του
λάχιστον σε περίπτωση φυλάκισης, εφόσον άλλη διάταξη
δεν προβλέπει βαρύτερη αποστέρηση. Επίσης συνεπάγεται
ανικανότητα απόκτησης των ιδιοτήτων που προβλέπονται
στην περίπτωση 1 του άρθρου 63, διαρκή σε περίπτωση κα
ταδίκης σε κάθειρξη και δεκαετή σε περίπτωση καταδίκης
σε φυλάκιση».
Βασικό χαρακτηριστικό των διατάξεων κατά των βασα
νιστηρίων και το οποίο επαναφέρει το ζήτημα της φύσης
του εν λόγω εγκλήματος είναι οι αυστηρότατες - κύριες και
παρεπόμενες - ποινές που προβλέπονται. Εξ αυτών (και ιδι
αιτέρως εκ του συμβολισμού που πηγάζει από τις παρεπόμε
νες ποινές) προκύπτει η βούληση του νομοθέτη να προσδώσει ιδιαίτερη απαξία στον δράστη των
εγκλημάτων αυτών και να τον εντάξει
στην κατηγορία όσων προσβάλλουν
και επιβουλεύονται το δημοκρατικό
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πολίτευμα. Δεν είναι τόσο η συμπεριφορά του μεμονωμένου
δράστη per se η οποία δύναχαι να θεωρηθεί ως προσβάλλουσα
χο πολίτευμα, όσο οι βαθύτερες και μακροχρόνιες συνέπειες
αυτής στην πίστη των πολιτών για τη δημοκρατική λειτουρ
γία του κράτους και κατά συνέπεια των «προστηθέντων»
αυτού κρατικών οργάνων και υπαλλήλων.
3.2. Κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου των
βασανιστηρίων
Το γράμμα του νόμου δεν αφήνει περιθώρια για στάθμιση ή
για ύπαρξη εξαιρετικών καταστάσεων και συνθηκών ορίζο
ντας στο άρθρο 137Δ παρ. 1 ΠΚ ότι:
«Κατάσταση ανάγκης ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρα
κτήρα των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β».
παρεκκλίνονχας έτσι από το άρθρο 25 ΠΚ που ορίζει την
κατάσταση ανάγκης ως γενικό λόγο άρσεως του αδίκου
Η βούληση του νομοθέτη ήταν να αποκλειστεί η δυνατό
τητα του δράστη βασανιστηρίων να επικαλείται λόγους γε
νικότερου κρατικού συμφέροντος για να δικαιολογήσει τις
αποτρόπαιες πράξεις του και κατά συνέπεια να δημιουργηθεί
αίσθημα βαθειάς ασφάλειας στους πολίτες. Χαρακτηριστική
άλλωστε είναι και η δήλωση του αρμοδίου, κατά την εισαγω
γή του Ν. 1500/1984, υπουργού, σύμφωνα με την οποία «το
νίζεται ο βαθύτατα δημοκρατικός χαρακτήρας που πρέπει
να έχει η άσκηση της κρατικής εξουσίας και ότι δεν υπάρχει
ούτε κατάσταση ανάγκης, ούτε καμία δικαιολογία, ούτε κα
μία περίσταση, ούτε καμία σκοπιμότητα που να επιτρέπει να
διαστραφεί η κρατική εξουσία και να μεταχραπεί σε μέθοδο
βασανισμών». Αναμφισβήτητα η διάταξη αυτή συνιστά μια
εκ των προτέρων στάθμιση του Έλληνα νομοθέτη, η οποία
κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι τη δεδομένη χρονική στιγ
μή σε διεθνές επίπεδο.
3.3. Αμυνα ως λογος άρσης του αδίκου των βασανιστηρί
ων
Ζήτημα γεννήθηκε κατά πόσο θα μπορούσε να στοιχειοθεχηθεί η άμυνα ως λόγος άρσης του αδίκου των βασανισμών. Ο προβληματισμός εντάθηκε με αφορμή την υπόθεση
Daschner (Γερμανία) στην οποία ένας αξιωματικός Αστυνο
μικός Διευθυντής απείλησε τον συλληφθέντα απαγωγέα με
πρόκληση πόνου προκειμένου αυτός να του αποκαλύψει τον
τόπο κράτησης του ανηλίκου ομήρου ο οποίος θα υπόκειτο,
εάν δεν βρισκόταν, βέβαιη και άγρια θανάτωση.
Υποστηρίχτηκε εν προκειμένω ότι υφίσταται παρούσα και
άδικη επίθεση που δικαιολογεί την αναγκαία αμυντική πράξη
εκ μέρους του αστυνομικού, ότι δηλαδή συντρέχουν οι προ
ϋποθέσεις της νόμιμης άμυνας υπέρ τρίτου. Το δικαστήριο
τελικά καταδίκασε τον Daschner κρίνοντας ότι η αμυντική
πράξη ήταν μη αναγκαία εν όψει του ότι το Σύνταγμα και το
Διεθνές Δίκαιο περιορίζουν το δικαίωμα άμυνας, τονίζοντας
ακόμη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη
και η παραβίασή της είναι σημείο έκπτωσης σε αυταρχικό
κράτος. Το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο εξ αντιδιαστο
λής συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν θέλησε να αποκλείσει την
εφαρμογή της άμυνας ως λόγου άρσης του αδίκου των βασα
νιστηρίων αφού στο άρθρο 137Δ ΠΚ δεν γίνεται λόγος για
άμυνα ενώ ορίζεται ρητά ότι η κατάσταση ανάγκης δεν απο
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κλείει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων, καλύπτει με την
παραπάνω δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός (βλ. ανωτέρω
«.. .ούτε καμία δικαιολογία, ούτε καμία περίσταση, ούτε καμία
σκοπιμότητα..») ενώ φαίνεται να μην είχε προβλεφθεί καν ως
πιθανό το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της άμυνας ως μέσου
για την άρση του αδίκου των βασανιστηρίων.
5. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υιοθέτηση
πρακτικών βασανισμού από την επίσημη πολιτεία συνεπά
γεται την αυχοκατάλυση κάθε έννοιας κράτους δικαίου απο
τελώντας απλά την απαρχή μεγαλύτερων δεινών (ανάπτυξη
μεθοδολογίας αποτελεσματικού βασανισμού, εκπαίδευση
ικανών βασανιστών κλπ) στη βέβαιη διαδρομή του προς τον
ολοκληρωτισμό. Μια έννομη τάξη που δεν είναι πρόθυμη να
αναλάβει το κόστος της ελευθερίας και θέλει να αντιμετωπίσει
τον «επικίνδυνο» άνθρωπο μετερχόμενη κάθε τρόπο και μέσο
είναι βέβαιο ότι θα υποκύψει εν τέλει στα θέλγητρα του αστυ
νομικού κράτους.
Οποιοσδήποτε κανόνας νομιμοποιεί κάποια είδη βασανιστη
ρίων, έστω και κατ’ εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
ανοίγει το δρόμο για τη γενίκευση της χρήσης τους αφού ένας
κανόνας δεν καθορίζει ποτέ την ερμηνεία του και σε ακραίες
καταστάσεις, τα γενικά του πλαίσια δεν περιορίζονται εύκολα.
Η απαγόρευση των βασανιστηρίων ή είναι απόλυτη ή συνιστά εξαπάτηση. ]
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•

Οδική Βοήθεια με 20 ευρώ το εξάμηνο για Ε.Ι.Χ

•

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

•

Οδική Βοήθεια από 20 ευρώ το χρόνο για
ΜΟΤΟ από 50cc και πάνω

•

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ

•

Κάλυψη Φωτιάς/Κλοπής με 3,5 ευρώ ανά 1000
ευρώ, και με ελάχιστο όριο τις 3000 ευρώ

•

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

•

Θραύση Κρυστάλλων με 11 ευρώ το εξάμηνο

•

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
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Έκπτωση στα ΚΤΕΟ, συμβεβλημένα συνεργεία ζημιάς και
εγκατάσταση υγραεριοκίνησης μπαταρίες κ.α.
Τα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού ή
στα ογιίιιατα επαργία<; παρέγονται ιιεγάλες εκπτώσεις
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τ η ς Α θ η νά ς Κουφ ού
ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠ. ΔΡ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ
κ α ι χ η μ ικ ό ς

εννουχιαμος

ΤΙΜΩΡΙΑ Η ΛΥΣΗ;
Ο ευνουχισμός, ως μέθοδος αποκατάστασης και
επανένταξης στην κοινωνία ατόμων τα οποία έχουν διαπράξει κατά συρροή σεξουαλικά αδικήματα όπως βι
ασμούς και ασέλγεια σε ανηλίκους, διχάζει την Ευρώ
πη δεδομένου ότι ως ποινική αντιμετώπιση, πάντα στα
πλαίσια μιας κοινωνίας με δημοκρατικό υπόβαθρο, εγεί
ρει έντονα ζητήματα ηθικής. Είναι φανερό ότι όλο και
περισσότερες χώρες υιοθετούν τον «χημικό ευνουχι
σμό», την χορήγηση δηλαδή φαρμάκων με στόχο τη μεί
ωση της λίμπινιο και της σεξουαλικής δραστηριότητας
σε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω
αδικήματα, μέθοδος που δεν είναι μεν καινούργια, άρχισε
δε να χρησιμοποιείται μόλις τα τελευταία χρόνια, τουλά
χιστον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικα
σία του χημικού ευνουχισμού διαφέρει από τον αντίστοι
χο χειρουργικό, όπου οι όρχεις αφαιρούνιαι μέσω τομής
στο σώμα (ορχεκτομή). Στο «χημικό ευνουχισμό» χορη
γείται στον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων το «DepoProvera», ένα γυναικείο αντισυλληπτικό που κόβει εξ’
ολοκλήρου την παραγωγή της τεστοστερόνης και μειώ
νει κατά πολύ τη σεξουαλική επιθυμία. Μόλις σταματή
σει η φαρμακευτική αγωγή η λίμπιντο επανέρχεται. Και
οι δύο μορφές ευνουχισμοί) υποτίθεται ότι μειώνουν ση
μαντικά τις σεξουαλικές ορέξεις του ατόμου-δράστη σε
ξουαλικών εγκλημάτων, όσον αφορά δε την αποτελεσματικότητά τους, ο φυσικός ευνουχισμός θεωρείται πολύ
πιο αποτελεσματικός σε σχέση με τον χημικό. Μια με
λέτη 900 σεξουαλικών παραβατών που έγινε στη Δανία
το 1960 έδειξε ότι τα επίπεδα υποτροπιασμού μειώθηκαν
από 80% σε 2,3% μετά την ορχεκτομή. Στην Τσεχία κα
νένα από τα περίπου 100 άτομα που έχουν υποστεί φυσι
κό ευνουχισμό δεν υποτροπίασε.
Η πρακτική του χημικού ευνουχισμού και της ορ
χεκτομής εφαρμόζεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό στις
ΗΠΑ σε τουλάχιστον 8 πολιτείες (μεταξύ αυτών και η
Φλώριδα, η Καλιφόρνια και το Τέξας). Στην Καλιφόρνια
επιβάλλεται ο χημικός ευνουχισμός σε όσους αποφυλα
κισμένους παιδεραστές έχουν υποτροπιάσει, με την πα
ράλληλη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ζητή
σουν και ορχεκτομή, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το
1985 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι η καταναγκαστική ορχεκτομή, στον βαθμό που είναι μη ανα
στρέψιμη, συνιστά «απάνθρωπη τιμωρία», εν τούτοις
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όταν ο ευνουχισμός είναι εθελοντικός ή όταν πρόκειται
για χημική θεραπεία που μπορεί ανά πάσα στιγμή να δια
κοπεί το θέμα είναι διαφορετικό. Όσον αφορά την Ρωσία,
τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε νόμος που επιτρέ
πει την καταδίκη σε χημικό ευνουχισμό παιδόφιλων που
κρίνονται ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδι
ών μικρότερων των 14 ετών (τον Μάιο του 2011 ο χημι
κός ευνουχισμός είχε προταθεί «σε εθελοντική βάση»).
Γία να καταδικαστεί ο δράστης ενός σεξουαλικού εγκλή
ματος σε χημικό ευνουχισμό το δικαστήριο πρέπει να ζη
τήσει τη γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος νό
μος προβλέπει επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για όσους
υποτροπιάζουν. Στατιστικά, το 2010 διαπράχθηκαν στη
Ρωσία περισσότερα από 9.500 σεξουαλικά εγκλήματα σε
βάρος ανηλίκων. Επιπλέον, στη Νότια Κορέα ο χημικός
ευνουχισμός εφαρμόστηκε πρόσφατα, για πρώτη φορά,
συγκεκριμένα στον 45χρονο Παρκ, ο οποίος έχει κατα
δικαστεί για τέσσερις βιασμούς/απόπειρες βιασμού παι
διών ηλικίας κάτω των 13 ετών κατά το διάστημα 19842002, βάση νόμου που ψηφίστηκε το 2010 και προβλέπει
το χημικό ευνουχισμό σε όσους καταδικάζονται για βια
σμό ανηλίκων. Η Νότια Κορέα ήταν η πρώτη χώρα της
Ασίας, η οποία θέσπισε την νομοθεσία αυτή που επιτρέ
πει την εφαρμογή της πρακτικής του χημικού ευνουχι
σμού σε όσους έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία και
αφορά εκείνους που θεωρείται ότι μπορεί να επαναλάβουν την συγκεκριμένη πράξη.
Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πολωνία
έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε τον υπο
χρεωτικό χημικό ευνουχισμό σε άτομα τα οποία εμπλέ
κονται σε εγκλήματα παιδεραστίας και αιμομιξίας. Ειδι
κότερα, άτομο που καταδικάζεται για βιασμό ανηλίκου
κάτω των 15 ετών ή ενός μέλους της οικογένειάς του,
θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε φαρμακευτική θερα
πεία και ψυχοθεραπεία, προκειμένου να κατασταλούν
οι σεξουαλικές του ορμές, παράλληλα με την ποινή φυ
λάκισης που θα εκτίει. Αφορμή για τη νομοθετική αυτή
τροποποίηση (η οποία υπερψηφίστηκε από 400 βουλευ
τές και καταψηφίστηκε μόνο από έναν), ήταν η υπόθε
ση ενός 45χρονου άνδρα ο οποίος κρατούσε φυλακισμέ
νη και βίαζε επί έξι χρόνια την 21χρονη πλέον κόρη του.
Στη Γερμανία, η πρακτική του χημικού ευνουχισμού
ακολουθείται σε «εθελοντική βάση» από τουλάχιστον πέ-
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ντε καταδικασθένχες για σεξουαλικά εγκλήματα κάθε χρό
νο, με αντάλλαγμα την μείωση των ποινών τους και την
βελτίωση των συνθηκών κράτησης τους. Στη Γαλλία εξε
τάζεται το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο χημικός ευ
νουχισμός (μέχρι σήμερα προβλέπεται μόνο αν τον ζητήσει
το ίδιο το άτομο), ενώ και στην Ισπανία έχει τεθεί το θέμα
της υιοθέτησης του χημικού ευνουχισμού έπειτα από μια
πρόσφατη περίπτωση όπου καταδικασθείς για παιδεραστία,
μόλις αποφυλακίστηκε, ασέλγησε σε ένα άλλο παιδί και με
τά το δολοφόνησε. Επιπλέον στην Αγγλία, μέσα στο 2012,
εκατό βρετανοί παιδόφιλοι, έγκλειστοι στη φυλακή Γουάτον του Νότιγχαμ, συναίνεσαν ώστε να υποβληθούν σε χη
μικό ευνουχισμό στο πλαίσιο ενός προγράμματος με στόχο
την μείωση των πιθανοτήτων διάπραξης, από αυτούς, νέων
σεξουαλικών εγκλημάτων.
Εάν υιιοτεθεί ότι η υιοθέτηση της πρακτικής του χημι
κού ευνουχισμού εδράζεται στο αίτημα της κοινωνίας για
ασφάλεια, ιδίως με βάση το στατιστικό δεδομένο της ύπαρ
ξης πολύ μεγάλων πιθανοτήτων τέλεσης νέων σεξουαλι
κών εγκλημάτων από τους ίδιους παραβάτες (για παράδειγ
μα παιδεραστές) μετά την αποφυλάκισή τους, δεν γίνεται
να μην υπάρχει και ο αντίστοιχος αντίλογος περί δικαιω
μάτων του παραβάτη καθώς και το ερώτημα του εάν είναι
ουσιαστικά αποτελεσματική η εν λόγω πρακτική, εάν μπο
ρεί δηλαδή να οδηγήσει σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και
δεν είναι απλά ένα τέχνασμα νομιμοποίησης ενός «ακρω
τηριασμού» που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα γινόταν ποτέ
αποδεκτός ως ποινή. Στον αντίποδα λοιπόν των ανωτέρω
χωρών που έχουν επιτρέψει νομοθετικά την εφαρμογή της
πρακτικής του χημικού ευνουχισμού βρίσκεται η Κύπρος.
Ειδικότερα, η Κυπριακή Επιτροπή Βιοηθικής, το 2010 το
ποθετήθηκε επίσημα επί του θέματος υποστηρίζοντας ότι η
μέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται αφού «ο φαρμακευτικός ευ
νουχισμός, παρόλο που έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες
σε μείωση ή σε αντικατάσταση της ποινής της φυλάκισης,
επισύρει σοβαρά βιοηθικά ζητήματα ως προς την αποτελεσματικότητά του, τις βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνι
ες επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου, την παραβίαση της
ακεραιότητας και αξιοπρέπειας του ατόμου του πυρήνα δη
λαδή των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
έλλειψη συνειδητής συγκατάθεσης και ουσιαστικής εμπλο
κής του ατόμου στη βελτίωση της συμπεριφοράς του».
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βα

σανιστηρίων (European Committee for the Prevention
of Torture ή ECPT) με έκθεσή της, θεωρεί «υποτιμη
τική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» την χρήση της
μεθόδου αυτής ως μέσο σωφρονισμού των εγκλημα
τιών σεξουαλικών παραπτωμάτων κάνοντας λόγο για
«ανυπολόγιστες και μη-αναστρέψιμες συνέπειες στη
φυσιολογία του ατόμου που υφίσταται τη διαδικα
σία αυτή», αν και παραδέχεται πως από τους 104 αν
θρώπους που δέχτηκαν την αγωγή αυτή στο διάστημα
1970-1980, μόνο το 3% εξ’ αυτών διέπραξαν ξανά κά
ποιο σεξουαλικό έγκλημα. Ωστόσο, οι γερμανικές Αρ
χές, στις οποίες υποβλήθηκε η ανωτέρω έκθεση, δεν
θεωρούν το «χημικό ευνουχισμό» ως τιμωρία, εκτιμώ
ντας πως «βοηθάει στη θεραπεία ή έστω στη μερική
ανακούφιση των ανθρώπων με αφύσικη σεξουαλική
ορμή». Επιπλέον, οι επικριτές του μέτρου εστιάζουν
την επιχειρηματολογία τους και στο γεγονός ότι μέ
τρα τέτοιου είδους μπορεί να οδηγήσουν στον προ
σανατολισμό της κοινωνίας προς την ευγονική. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε το ότι ο ευνουχισμός στη Γερ
μανία καθιερώθηκε με ναζιστικό νόμο του 1933, ενώ
πολλές φορές στις ΗΠΑ ακροδεξιές οργανώσεις έχουν
ζητήσει την εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των
«πρωτόγονων παρορμήσεων της μαύρης φυλής».
Σε κάθε περίπτωση, ο χημικός ευνουχισμός (αλλά
και η ορχεκτομή) δεν αποτελεί καινούργια πρακτική
δεδομένου ότι οι μέθοδοι καταστολής των σεξουαλι
κών ορμών είναι γνωστές από τη δεκαετία του 1950
και χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές δυτικές χώ
ρες ως επιλογή που δίνεται στους καταδικασμένους
για να αποφύγουν τη μακροχρόνια κάθειρξη. Το ερώ
τημα είναι εάν όντως αποτελεί ένα τελεσφόρο μέτρο
αφενός για την προστασία μιας ευπαθούς ομάδας της
κοινωνίας (παιδιά) από τον κίνδυνο να αποτελόσουν
τα νέα θύματα αποφυλακισθέντων εγκληματιών σε
ξουαλικών αδικημάτων, αφετέρου για τον σωφρονι
σμό και την ιατρική αποκατάσταση των ίδιων των
δραστών ώστε και οι τελευταίοι να μπορέσουν, μετά
την έκτιση της ποινής τους, να ενσωματωθούν εκ νέ
ου στο κοινωνικό περιβάλλον του οποίου την διατά
ραξη προκάλεσαν με τις πράξεις τους.
Πηγές: www.tovima.gr, www.enet.gr,www.iefimerida.gr ]
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Σημαντική ανακάλυψή
στον τομέα του εντοπισμού
εκρηκτικών υλών
Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση
“Optix” είναι βασισμένο στην εξελιγμένη οπτική τεχνο
λογία και μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες εκρηκτικών
μικρότερες του lmg σε απόσταση 20 μέτρων
Η κοινοπραξία για τη δημιουργία της τεχνολογίας
Optix ανέπτυξε και δοκίμασε μία φορητή πρότυπη συ
σκευή, ικανή να εντοπίσει εξαιρετικά μικρές ποσότητες
εκρηκτικών σε απόσταση 20 μέτρων, παρέχοντας στην
αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας ένα πολύτιμο
πλεονέκτημα στη μάχη ενάντια σε βομβιστικές επιθέ
σεις. Κανένας άλλος ερευνητικός οργανισμός ή εταιρεία
δεν έχει επιτύχει έως τώρα παρόμοια αποτελέσματα, γε
γονός που για πρώτη φορά επιτρέπει στην ευρωπαϊκή
βιομηχανία να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία
στην αγορά. Η κοινοπραξία Optix έλαβε 2,4 εκατομμύ
ρια ευρώ ως χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Επικεφαλής
της κοινοπραξίας είναι η ισπανική πολυεθνική εταιρεία
τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών Indra.
«Ο απομακρυσμένος εντοπισμός ιχνών εκρηκτικών
θα αυξήσει την ασφάλεια κάθε πιθανού σεναρίου. Ό χι
μόνο θα ενισχυθεί η ασφάλεια, αλλά και η αναστάτωση
των πολιτών θα μειωθεί σημαντικά μέσω της χρήσης
ενός μη-επεμβατικού και όχι επικίνδυνου συστήματος
εντοπισμού εκρηκτικών», εξήγησε ο κ. Alberto Calvo,
Διευθυντής Ασφαλείας της Indra.
Τρόπος λειτουργίας ιου συστήματος εντοπισμού εκρη
κτικών Optix
Το σύστημα αξιοποιεί την εξελιγμένη οπτική τε
χνολογία. Χάρη στα λέιζερ που μπορούν με ακρίβεια
να προσδιορίσουν την ατομική και μοριακή δομή των
εκρηκτικών, η συσκευή έχει τη δυνατότητα να σαρώ
νει γρήγορα και από απόσταση το εν λόγω αντικείμε
νο, όπως για παράδειγμα ένα όχημα, μία βαλίτσα ή ένα
εμπορευματοκιβώτιο και να εντοπίζει ίχνη εκρηκτι
κών. Είναι ουσιαστικά αδύνατος ο οποιοσδήποτε χειρι
σμός εκρηκτικών και η μεταφορά τους χωρίς να υπάρ
ξουν ίχνη: υπόλοιπα των εκρηκτικών προσκολλώνται
στην επιφάνεια των αντικειμένων που τα μεταφέρουν,
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καθώς και στα χέρια των ατόμων που τα χειρίζονται και
σε ό,τι αυτοί αγγίξουν.
Για να μπορέσει το σύστημα να είναι φορητό, θα εν
σωματωθεί σε μία πλατφόρμα με ρόδες, η οποία θα μπο
ρεί να μεταφέρεται με ένα κανονικού μεγέθους ημιφορ
τηγό αυτοκίνητο στην περιοχή που πρέπει να γίνει η
περιπολία. Η πλατφόρμα θα κινείται σε ένα δρόμο ή σε
ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων, για παράδειγμα, σαρώνο
ντας επιφάνειες όπου μπορεί να υπάρχουν ίχνη, όπως
πάνω στο τιμόνι ή στην πόρτα ενός οχήματος. Έ νας
αστυνομικός θα ελέγχει την πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως
από ένα φορητό εργαστήριο, όπου θα λαμβάνει απευθεί
ας τα αποτελέσματα που θα προμηθεύεται από το σύ
στημα εντοπισμού Optix.
Θετικά αποτελέσματα δοκιμών και ποικιλία εν δυνάμει
εφαρμογών σε διάφορες αγορές
Το πρωτότυπο Optix έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία
στα εργαστήρια και σε εξωτερικό περιβάλλον, αναπαράγοντας καταστάσεις της καθημερινής ζωής σε διάφορες
κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον δοκιμές έχουν σχεδια
στεί το επόμενο διάστημα, με στόχο να αυξήσουν την
ευαισθησία, την ακρίβεια και την ανθεκτικότητα του
συστήματος πριν γίνει διαθέσιμο για την ευρωπαϊκή
αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας. Η διάθεση στην
αγορά του συστήματος θα αποφέρει πολλαπλά πλεονε
κτήματα στη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών και
στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,
καθιστώντας την ήπειρο λιγότερο εξαρτώμενη από την
εισαγόμενη τεχνολογία.
Πέρα από την εφαρμογή της στον τομέα απομακρυ
σμένου εντοπισμού των εκρηκτικών, η λέιζερ τεχνολο
γία που ανέπτυξε η κοινοπραξία Optix, εμφανίζει ενδια
φέρουσες δυνατότητες σε άλλους τομείς, ιδιαίτερα στον
τομέα εγκληματολογικών ερευνών.
Για την εγγύηση της επιτυχίας του προγράμματος,
έχει γίνει προσπάθεια ενεργού ανάμειξης των τελικών
χρηστών, όπως είναι τα ειδικά σώματα ασφαλείας εντο
πισμού και εξουδετέρωσης εκρηκτικών και οι ευρωπαϊ-

κές δυνάμεις. Συνεδρίες έχουν οργανωθεί με ειδικούς για
αυτό χο σκοπό από τους Guardia Civil (Ισπανική Εθνική
Αστυνομία), Mossos D’Esquadra (Καχαλανική Αστυνο
μία), Ertzaintza (Βασκική Αστυνομία) καθώς και από τα
Σώματα της Αστυνομίας στην Ρουμανία, Πολωνία και
Ιταλία με στόχο την επίδειξη της τεχνολογίας και των δυ
νατοτήτων της.
To Optix είναι ένα από τα πολλά έργα που αφορούν
στην ασφάλεια, το οποίο λαμβάνει την υποστήριξη των
προγραμμάτων Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικά με την Κοινοπραξία Optix
Η κοινοπραξία Optix, της οποίας ηγείται η εταιρεία
Indra, αποτελείται από βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς
εταίρους: τους Swedish Defense Research Agency (FOI),
τις MME Ekspla (Λιθουανία) και Avantes (Ολλανδία), κα
θώς επίσης τα τεχνικά πανεπιστήμια
Clausthal και Dortmund (Γερμανία), Βιέννης (Αυστρία)
και χο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (Ισπανία)· επιπλέον η
Guardia Civil's TEDAX unit (Ισπανική Αστυνομία, Mo-

νάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών, Valdemoro, Μα
δρίτη) συμμετέχει ως άμεσος χρήστης και θεσμικός
εταίρος.
Σημείωση προς τεχνικούς συντάκτες:
Το έργο Optix έχει εστιάσει στην ανάπτυξη και τη
συνδυαστική χρήση δύο τεχνολογιών εντοπισμού
εκρηκτικών:
►Φασματοσκοπία LIBS, η οποία εντοπίζει τις στοι
χειώδεις εκπομπές διάχυσης (σε άτομα και μόρια) που
δημιουργούνται μετά από διέγερση υψηλής ενέργειας λέιζερ («σπίθα») και
►Φασματοσκοπία Raman, η οποία μετρά τις δια
κυμάνσεις της κατάστασης δόνησης των μορίων, τα
οποία έχουν διεγερθεί με λέιζερ, καθιστώντας δυνατά
τον μονοσήμαντο προσδιορισμό της μοριακής τους
δομής
Ως μέρος του ερευνητικού έργου, τα αποτελέσμα
τα ελήφθησαν με την εφαρμογή της παραλλαγής της
φασματοσκοπίας Raman με την ονομασία Spatial
Offset. Αυτή η παραλλαγή της φασμα
τοσκοπίας Raman επιτρέπει την υψίστης ακρίβειας χημική ανάλυση των
αντικειμένων κάτω από ασαφείς επιφά
νειες, επιτρέποντας έτσι την απομακρυ
σμένη ταυτοποίηση εκρηκτικών μέσα
σε εμπορευματοκιβώτια.
(Αθήνα, 25 Απριλίου 2013) ]
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Του Αντιστράτηγου ε.α. Διονυσίου Καλαντζή
πρώην Δ/ντή Τροχαίας Αττικής

((

,

Τον Ιο αιώνα, προ Χριστού, ο Νάθαν, προφήτης στην αυλή του βασιλιά Δαυίδ, προλέγει τα έξης:
Τα άρματα θα αλωνίζουν και θα θορυβούν επί της γης θα ανταγωνίζονται και θα νικούν το ένα το άλλο, θα
λάμπουν σαν δαυλοί και θα τρέχουν σαν αστραπές **

ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΪΎΧΙ1ΜΛΤΛ

Από χης καταγραφής cou πρώτου Τροχαίου Ατυχή
ματος στην Ελλάδα το έτος 1907, έχουν παρέλθει ένας αιώ
νας και σήμερα σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται1περίπου 20.000
οδικά τροχαία ατυχήματα, στα οποία πεθαίνουν 2.000 οδη
γοί, επιβάτες και πεζοί2και τραυματίζονται περίπου 30.000,
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών (ΕΕ) συμβαί
νουν 1.200.000 ατυχήματα, πεθαίνουν 43.000 και τραυμα
τίζονται 1.500.000.
Αν και το πρώτο ατύχημα είναι τόσο παλιό όσο και ο άνθρω
πος και το τροχαίο ατύχημα εμφανίστηκε από της εποχής
της επινόησης του τροχού3, το Μηχανοκίνητο Τροχαίο ατύ
χημα εμφανίσθηκε με την πρώτη κυκλοφορία των αυτοκι
νήτων.
Θα ήταν λάθος να πιστέψει κανείς ότι τα ατυχήματα
στους δρόμους, σαν ακριβής επίπτωση της προόδου, συνδέ
ονται αποκλειστικά με την εμφάνιση του αυτοκινήτου και
την εξέλιξη του.
Πολύ παλαιότερα, ο άνθρωπος πλήρωνε ήδη, στο όνομα
της μετακίνησης του, φόρο όχι ευκαταφρόνητο, χωρίς κιό
λας αυτό το είδος του άγριου θανάτου να δημιουργεί στην
τότε κοινωνία έντονη αίσθηση.
Πόσοι, άραγε, πρόγονοι μας έχασαν την ζωή τους πέφτο
ντας από άλογο; Πόσες άμαξες δεν «άδειασαν» τους επιβάτες
τους σε γκρεμούς, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο;
Ο πρώτος νεκρός σε τροχαίο ατύχημα αναφέρεται στην
Αρχαία Ελληνική Ιστορία που έγινε στην Αθήνα. Ο Δημο-
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φών υιός του Θησέα κατηγορήθηκε γιατί καλπάζοντας με το
άλογό του παρέσυρε και σκότωσε έναν πεζό που πετάχτηκε
ξαφνικά μπροστά του και καταδικάσθηκε με μικρή ποινή.
Για να γεννηθεί και να καθιερωθεί η έννοια της «οδικής
ασφάλειας», έπρεπε να επιβληθούν δύο βασικές σκέψεις:
“ότι η οδική θνησιμότητα δεν είναι αναπόφευκτη και ότι η
αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη”.
Βέβαια, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία για την οδική
θνησιμότητα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου
από της επινόησης του τροχού. Από στατιστική στη Γαλλία
στον τομέα αυτό που ξεκινά από το 1821,γνωρίζουμε ότι τη
χρονιά αυτή σκοτώθηκαν σε δυστύχημα από άμαξες στους
δρόμους της Γαλλίας 1.000 άτομα (πληθυσμός Γαλλίας 32
εκατομμύρια).
Επειδή ο αριθμός αυτός δεν κάλυπτε παρά μόνο τις κε
ντρικές αρτηρίες και όχι όλους τους δρόμους της επαρχίας,
καταλαβαίνουμε εύκολα ότι οι νεκροί σε όλη τη χώρα ήταν
κατά πολύ περισσότεροι.
Τα πρώτα τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα έγιναν κατά
την διάρκεια των αγώνων (ΡΑΛΛΥ), στις αρχές του αιώνα
που διοργάνωναν τότε συνήθως στη Γαλλία.4
Το πρώτο Τροχαίο ατύχημα σε αγώνες έγινε στις 2 Μαΐου
1898. “Μασσαλία-Νίκαια”, όταν συγκρούσθηκαν δύο αυτο
κίνητα και οι οδηγοί και τα αυτοκίνητα έπεσαν στα χαντά
κια με αποτέλεσμα ένα οδηγό νεκρό, ενώ το 1903 κοντά στο
Παρίσι στη διάρκεια του αγώνα ΠΑΡΙΣΙ-ΜΑΔΡΙΤΗ, ένα αυ-

τοκίνητο ξέφυγε χης πορείας του και χτύπησε σε δέντρο.
Το πρώτο καταγεγραμμένο διεθνώς θύμα τροχαίου ατυ
χήματος ήταν γυναίκα που την παρέσυρε ένα Αγγλικό αυτο
κίνητο στις 17 Αυγουστου του 1886, στο Λονδίνο, μπροστά
από το Ξενοδοχείο “Κρύσταλ Παλλάς”.
Στη χώρα μας την πρωτιά είχε η παράσυρση το 1907 της
άτυχης πεζής Ευφροσύνης Βαμβακά,5από την Καλλιθέα Ατ
τικής που υπήρξε και το πρώτο θύμα.
Το θανατηφόρο αυτό ατύχημα με την παράσυρση της πε
ζής ΒΑΜΒΑΚΑ, έλαβε ευρεία δημοσιότητα με πρωτοσέλιδες
αφιερώσεις στις εφημερίδες τις εποχής « ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και
«ΚΑΙΡΟΙ», σε αντίθεση με τα σημερινά, εκτός από τα πολύ
νεκρα ούτε κάν αναφέρονχαι και τα θύματα κατέληξαν να
χαρακρηρίζονται« ΕΛΠΙΝΟΡΕΣ»®
Είχε γίνει όμως προηγουμένως με ελαφρό τραυματισμό τρο
χαίο ατύχημα στις 22 -9-1902, από εκτροπή στο δρόμο για το
ΤΑΤΟΪ του αυτοκινήτου του τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου,
που οδηγούσε ο οδηγός Σιδέρης και στο οποίο τραυματίσθη
κε ελαφρά ο Διάδοχος.7
Αλλά πριν από τα αυτοκίνητα είχαμε πολλούς τραυματι
σμούς και θανάτους από τις άμαξες και « κάρα» που Εμμα
νουήλ. Ροϊδης, αναφέρει ότι οι τότε αμαξάδες της ΑΘΗΝΑΣ,
ανάλογα με τον πληθυσμό8, σκότωναν περισσότερους αν
θρώπους από τις τίγρεις στην Ινδία.
Αλλά και από εκτροπές και προσκρούσεις σε δέντρα είναι
καταγεγραμμένο θανατηφόρα ατυχήματα, όπως στις 18 Φε
βρουάριου 1898, στο Μπράιτον της Αγγλίας, όταν ο Δημοσι

ογράφος Χένρυ Λίνφιλντ από εκτροπή του ηλεκτρικού του
αυτοκινήτου, ξέφυγε από το δρόμο και χτύπησε σε δέντρο.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Η πιθανότητα εμπλοκής κάθε οδηγού σε τροχαίο ατύχημα,
εξαρτάται από την ηλικία του, την καλυπτόμενη χιλιομε
τρική απόσταση σε ετήσια βάση και από το χρόνο που του
χορηγήθηκε η άδεια οδήγησης 8
Αυτοί είναι οι τρεις βασικότερες παράμετροι που προδια
γράφουν το κατά πόσον και αν θα εμπλακεί κάποιος σε τρο
χαίο ατύχημα τα επόμενα χρόνια. Φυσικά και ένα ποσοστό
ατυχίας του συγκεκριμένου οδηγού παίζει σπουδαίο λόγο.
Τα ανωτέρω είναι το συμπέρασμα της σχετικής έρευνας που
περιέλαβε 18.500 οδηγούς και πραγματοποιήθηκε από την
ερευνητική ομάδα του Βρετανού Geoff Mayock. Σύμφωνα
με τους συντάκτες της μελέτης, ο στόχος ήταν να διατυπω
θεί ένας μαθηματικός τύπος που να δίνει στον καθένα τη δυ
νατότητα διαπίστωσης των πιθανοτήτων που έχει να εμπλα
κεί σε σύγκρουση στη διάρκεια δώδεκα μηνών (1 έτος).
Τα συμπεράσματα, που δημοσιεύθηκαν στα νέα του TRRL
(Εργαστήριο Ερευνών στον τομέα των Οδών και των Οδι
κών Μεταφορών της Μεγάλης Βρετάνιας), καταλήγουν ότι
οι νέας ηλικίας οδηγοί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στα ατυ
χήματα (αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η εμπειρία
είναι ο πλέον ανασταλτικός παράγων) και ακόμη όσοι δια
νύουν πολλά χιλιόμετρα ετησίως να παρουσιάζουν επίσης
αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής σε τροχαίο. Ο χρόνος
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κτήσεως αδείας οδηγήσεως - ανεξαρτή
τως ηλικίας - απεδείχθη επίσης καθορι
στικός. Στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί
συμπεριλαμβάνεται αναλυτικά ο τρό
πος που κάθε οδηγός μπορεί να υπολο
γίσει τους βαθμούς που του αναλογούν
με βάση καθένα από τα κριτήρια που
προαναφέρθηκαν. Ο ανωτέρω “τύπος”
των Βρετανών ερευνητών επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών της Αγγλίας,
ενώ ενδιαφέρον πιθανότατα είχαν εκδηλώσει και οι Ασφα
λιστικές Εταιρείες. Προσθέστε τους βαθμούς αυτούς για να
προκόψει η γενική βαθμολογία, βάσει της οποίας θα δείτε κα
τά πόσον είναι πιθανόν να προκαλέσετε ατύχημα10μέσα στον
επόμενο χρόνο.
Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη που η επιρροή της
εμπειρίας στην ασφαλή οδήγηση αναγνωρίζεται σε όλες
τις έρευνες και όσο περισσότερο ταξιδεύει κανείς, τόσο λι
γότερο πιθανό (ανά οχηματοχιλιόμετρο) είναι να εμπλακεί
σε ατύχημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Απόσταση που καλύπτεται ετησίως σε χιλιόμετρα

Μέχρι 3.200

3.200-5.600

5.600-11.200

11.200-20.300

άνω των 20.300

Βαθμό ί: 1

Βαθμοί: 2

Βαθμοί: 3

Βαθμοί: 4

Βαθμοί: 5

Ηλικία

17-21

2 2 -29

30-46

άνω των 47

Βαθμοί: 3

Βαθμοί: 2

Βαθμοί: 1

Χρόνος από την κτήση της άδειας οδήγησης (διπλώματος)

Μικρότερος
από 3 μήνες

8-20 μήνες

21-59 μήνες

5 χρόνι α

Άνω.
από 16 χρόνια

Βαθμοί: 5

Βαθμοί: 4

Βαθμοί: 3

Βαθμοί: 2

Βαθμοί: 1

Αν η σννολικη σας βαθμολογία είναι:

12 +

11

8

10

Η π ιθανότητα να έ χ ε τ ε ατύχημα είναι αντιστοίχω ς:

1 :2 ,4

1 :3

1 :4

1 :5

1:6

1:8

1:11

1:14

Σε αυτό δεν συνηγορεί μόνο η αυξανόμενη εμπειρία, αλλά
και το γεγονός ότι, όσοι διανύουν πολλά χιλιόμετρα, τα δια
νύουν στην πλειοψηφία τους εκτός πόλης, (με εξαίρεση τους
οδηγούς Αστικών Λεωφορείων και ΤΑΞΙ), ενώ όσοι έχουν λί
γα χιλιόμετρα εμπειρίας, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό διαδρο
μών σε αστικές περιοχές, όπου και η πιθανότητα ατυχήματος
είναι μεγαλύτερη, αφού εντός των πόλεων το όλο σύστημα
είναι περισσότερο πολύπλοκο.
Στις Η.Π.Α. έγινε πρόσφατα έρευνα για την πιθανότητα θα
νάτου από διάφορες αιτίες και αποδείχθηκε ότι:
►Η πιθανότητα θανάτου από τροχαίο Ατύχημα είναι τέταρτο
στη λίστα με 1 στις 84.
►Η πιθανότητα θανάτου από παράσυρση πεζού από αυτοκί
νητο είναι 1 στις 626.
►Η πιθανότητα θανάτου από ατύχημα με Μοτοσικλέτα είναι
1 στις 1020
►Η πιθανότητα θανάτου από τροχαίο με ποδήλατο είναι 1
στις 4919.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙ Α
Οδική Ασφάλεια είναι σύμφωνα με
τους ορισμούς του Κώδικα Οδικής Κυ
κλοφορίας (ΚΟΚ), η σωστή διαχείριση
και χρησιμοποίηση του συνόλου των
παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν ένα τροχαίο ατύχημα Οδός Χρήστης (οδηγός-επιβάτης-πεζός) και
Όχημα.
Γία να καθιερωθεί η έννοια της «οδικής ασφάλειας», έπρε
πε να επιβληθούν δύο βασικές σκέψεις:
►Ό τι η οδική θνησιμότητα δεν είναι αναπόφευκτη και ότι
η αξία της ανθρώπινης Ζωής είναι ανυπολόγιστη.
Η αντιμετώπιση κατόπιν τούτου των οδικών ατυχημά
των είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, δεδομένου
ότι είναι πολλοί οι “παράγοντες” που τα δημιουργούν και
πολλές φορές αδιευκρίνιστα τα Ιαίτιαΐ που τα προκαλούν
και τα επηρεάζουν.
Σημαντικές προσπάθειες γίνονται σε επίπεδο Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των οδι
κών ατυχημάτων.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όρισε ρητά για πρώτη φορά
ότι “η κοινή πολιτική μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβά
νει μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”.
Τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν υιοθετηθεί πάνω από εκα
τό οδηγίες στην περιοχή της οδικής ασφάλειας, που αφο
ρούν κυρίως στην εναρμόνιση των κανόνων των σχετικών
με την κατασκευή των οχημάτων.
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα μας
δείχνουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία τις τελευταίες δεκαετίες
όσον αφορά στην πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, κάνο
ντας σημαντικές προσπάθειες που αφορούν σε όλους τους
παράγοντες πρόκλησης των ατυχημάτων.
Ο κατάλογος που ακολουθεί, σε 26 σημεία παρουσιάζει τα
σημαντικότερα μέτρα και τις προσπάθειες που έγιναν ή που
πρόκειται να γίνουν τα τελευταία χρόνια στα κράτη της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.
►Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κυκλοφοριακής αγω
γής των νέων οδηγών.
►Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την χρήση των ζωνών
ασφαλείας.
►Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τον σεβασμό των ορί
ων ταχύτητας.
►Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ορατότητα κατά
την διάρκεια της νύχτας «να έχεις ορατότητα και να είσαι
ορατός».
►Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών.
►Μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου επιπέδου οινοπνεύ
ματος στο αίμα του οδηγού.
Υποχρεωτική χρήση ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις
του οχήματος (εμπρός και πίσω).
►Υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους οδηγούς δικύκλων.
►Προτυποποίηση και υποχρεωτική χρήση ειδικού μηχα
νισμού συγκράτησης για μεταφορά παιδιών κάτω των 10
ετών.

►Υποχρεωτική χρήση της πρώτης
κλίμακας των φώτων κατά την δι
άρκεια της ημέρας, από τις μοτοσι
κλέτες ή από όλα τα οχήματα.
►Περιορισμός και έλεγχος της
ταχύτητας, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές με εισαγωγή των
ζωνών ήπιας κυκλοφορίας με ανώ
τερο επιτρεπόμενο όριο των 30
χλμ./ ώρα.
►Μείωση των ορίων ταχύτητας
κατά την διάρκεια του χειμώνα ή
και κατά την διάρκεια της νύχτας.
►Αυστηρότερη εφαρμογή μέτρων
και ποινών μέσω της εντατικοποί
ησης της Αστυνόμευσης, όπως πε
ρισσότερος έλεγχος της κυκλοφο
ρίας, μεγαλύτερα πρόστιμα, άμεση
αφαίρεση διπλώματος οδήγησης κ.λ.π.
► Ενδυνάμωση της Αστυνόμευσης σχετικά με την απαγό
ρευση της χρήσης των ανιχνευτών ραντάρ.
►Αυστηρές και κλιμακούμενες ποινές που περιλαμβάνουν
πιο υψηλά πρόστιμα, άμεση άρση της άδειας οδήγησης, σύ
στημα βαθμών (point system).
►Εισαγωγή κανόνων κυκλοφορίας και μέτρων προστασίας
για του ποδηλάτες.
►Βελτίωση της σήμανσης και ιδιαίτερα της ορατότητας και
λειτουργικότητας των πληροφοριακών πινακίδων.
►Εκτεταμένες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο για την βελτίω
ση της οδικής ασφάλειας.
►Ειδικές διατάξεις για την κυκλοφορία των φορτηγών (δι
ατάξεις για την συγκράτηση του νερού, ειδικοί δείκτες ελιγ
μών για κάθε τμήμα των αρθρωτών οχημάτων, σύστημα
ABS, πίσω φώτα ομίχλης, ειδικοί καθρέπτες, διατάξεις ταχο
γράφων και περιορισμού της ταχύτητας κλπ.).
►Αυστηρότερος και τακτικότατος τεχνικός έλεγχος των
οχημάτων (κάθε τρία χρόνια για τα ΓΧ και κάθε δύο χρόνια
για τα φορτηγά.
►Μείωση του φόρου για αγορές εξαρτημάτων οδικής ασφά
λειας.
► Διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση των οδι
κών ατυχημάτων.
►Εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση των οδικών
ατυχημάτων.
►Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (τριετών ή πενταετών) οδικής ασφάλειας σε εθνικό ή και τοπικό
επίπεδο.
►Εντατικοποίηση της παρακολούθησης του επιπέδου οδι
κής ασφάλειας.
Ο στόχος που επιδιώκεται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
δράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο δρομολογήθηκε το
2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να επιτευχθεί
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να μειωθούν κατά το ήμισυ οι
θάνατοι από τροχαία στην Ευρώπη κατά την περίοδο 20012010 και να μειωθεί έτσι ο συνολικός αριθμός των νεκρών
από περίπου 50.000 σε 25.000.
Αυτό είναι και το κύριο μήνυμα που προκύπτει από τα

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιό
τητα την πρώτη Ευρωπαϊκή
Ημέρα οδικής ασφάλειας. Τα
στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο
φιλόδοξος αυτός στόχος είναι
ότι τους τελευταίους 12 μήνες
σημειώθηκε μείωση κατά 8%
του αριθμού των νεκρών. Σε
σύγκριση με τα στοιχεία για το 2001 προκύπτει ότι κατά τη
διάρκεια του 2006 σώθηκαν 12.000 περίπου ζωές στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση.
«Εάν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χάρη στις
προσπάθειες όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο στόχος μπο
ρεί να επιτευχθεί το 2010- όμως τίποτε δεν είναι δεδομένο χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες» δήλωσε ο Jacques Barrot,
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα μετα
φορών, υπενθυμίζοντας ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί προ
τεραιότητα της θητείας του και καλώντας όλα τα κράτη μέ
λη να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική έκθεση που μόλις
δημοσιεύθηκε και να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους.
Πέρα από τους ψυχρούς αριθμούς και τις στατιστικές για
τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων, πρωταρχική σημασία
έχει η δυνατότητα αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών
μέσω καλά επιλεγμένων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί αντικα
τοπτρίζουν τον αντίκτυπο των ασκούμενων πολιτικών και
δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης αντιμετώπισης των συ
γκεκριμένων προβλημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης Ευρω
παϊκής Ημέρας οδικής ασφάλειας, τα αποτελέσματα παρου
σιάστηκαν στο ευρύ κοινό.
Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής αυτής Ημέρας οδικής
ασφάλειας, η Επιτροπή δίνει για πρώτη φορά στη δημοσιότη
τα τα αποτελέσματα του έργου «SafetyNet», το οποίο χρημα
τοδοτείται από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και
θέτει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου οδικής
ασφάλειας χάρη στο SafetyNet πραγματοποιήθηκε σημαντι
κό έργο όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων στον τομέα της
οδικής ασφάλειας.
Στη σχετική έκθεση επιλέχθηκαν επτά δείκτες επιδόσεων
στον τομέα της οδικής ασφάλειας: αλκοόλ και ναρκωτικά,
ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και κράνος, χρήση των φανών
του οχήματος την ημέρα, παθητική ασφάλεια των οχημά
των, οδική υποδομή, πρώτες βοήθειες στα θύματα. Οι τρεις
πρώτοι δείκτες είναι οι σημαντικότεροι και οι πλέον εμπερι
στατωμένοι.
Μεταξύ των διαφόρων χωρών που εξετάστηκαν, σημειώ
νονται μεγάλες διαφορές. Συγκεκριμένα:
►Το 5% έως 30 % των θανάτων από τροχαία οφείλεται στην
κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ μεγαλύτερης από το επιτρε-
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πόμενο όριο από έναν τουλάχιστο οδηγό.
►Έ ως και το 50% των οδηγών δεν τηρεί τα ισχύοντα όρια
ταχύτητας.
►Το 67% έως 97 % των επιβατών επιβατικών αυτοκινήτων
ή ημιφορτηγών φορούν ζώνη ασφαλείας
στις μπροστινές θέσεις του αυτοκινήτου Χώρα
και το 28% έως 89% στις πίσω θέσεις.
►Ειδικά καθίσματα χρησιμοποιούνται για Τσεχία
το 20% έως 96% των παιδιών κάτω των 12 Αυστρία
ετών.
Βέλγιο
Παρά το ότι η ασφάλεια που παρέχουν τα
οχήματα (παθητική ασφάλεια) βελτιώνε Κάτω Χώρες
ται συνεχώς, έκπληξη αποτελεί το γεγονός
Ουγγαρία
ότι δεν μειώνεται η διαφορά μεταξύ των
χωρών που καταλαμβάνουν τις καλύτερες
Ελλάδα
θέσεις στην κατάταξη και των υπολοίπων.
Οι συνημμένοι πίνακες δίνουν μια συνο Πολωνία
πτική εικόνα των επιδόσεων των κρατών Γ ερμανία
μελών, καθώς και της Ελβετίας και της Σλοβακία
Νορβηγίας, για την αλκοολίκια, τη χρήση Λιθουανία
της ζώνης ασφαλείας και τη χρήση παιδι Δανία
κών καθισμάτων. Όσον αφορά τα στοιχεία
Ηνωμένο Βασίλειο
για την ταχύτητα, ορίζονται με πολύ δια
φορετικό τρόπο από τη μια χώρα στην άλ Ελβετία
λη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η Λετονία
κατάρτιση συγκριτικού πίνακα.
Νορβηγία
Οι δείκτες επιδόσεων αποτελούν λογική
συνέχεια του “πίνακα αποτελεσμάτων για Κύπρος
την οδική ασφάλεια” που δίνεται σήμερα
στη δημοσιότητα κατά την πρώτη Ευρω Φινλανδία
παϊκή Ημέρα οδικής ασφάλειας.
Εσθονία
Χώρα

0,5

8,2%

0,5

8,3%

0,0

8,7%

0,5

9,4%

0,2

9,8%

0,3

12,1%

0,0

12,9%

0,4

14,8%

0,5

16,0%

0,8

17,0%

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνον στο 20% των
εμπλεκόμενων οδηγών σε θανατηφόρα τροχαία

Από το οποίο το 8,4% αφορά οδηγούς με ποσοστό
αλκοόλ που υπερέβαινε το 0,5 mg/ml

0,5

19,3%

0,5

21,7%

0,2

22,2%

Νεκροί οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σε σχέση
με το συνολικό ποσοστό των νεκρών οδηγών

0,9

22,5%

Το επιτρεπόμενο όριο αλκοολαιμίας μειώθηκε σε 0,5
mg/ml το 2006

0,5

23,4%

0,2

23,5%

0,2

25,0%

Με βάση τις νεκροψίες σε οδηγούς

0,5

27.8%

Νεκροί οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σε σχέση
με το συνολικό ποσοστό των νεκρών οδηγών

Γαλλία

0,5

28,8%

Ποσοστό των θανατηφόρων τροχαίων όταν ο οδηγός
υποβλήθηκε σε έλεγχο

Ισπανία

0,5

29,5%

Νεκροί οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σε σχέση
με το συνολικό ποσοστό των νεκρών οδηγών

96%

Μάλτα *

96%

Σουηδία

92%

Κάτω Χώρες

90%

Ηνωμένο Βααίλειο

90%

Νορβηγία

90%

Φινλανδία

88%

Ιρλανδία

86%

Πορτογαλία*

86%

Δανία

85%

Αυστρία

83%

Ελβετία

82%

Λουξεμβούργο

80%

Πολωνία*

78%

Λετονία*

77%

Ισπανία

74%

Εσθονία

74%

Τσεχία

72%

Ιταλία*

71%
71%
67%

]

5,9%

Σχόλια

Σουηδία

97%
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4,8%

0,5

%

Πορτογαλία

Γ αλλια

Ουγγαρία

Επιτρεπόμενο
όριο(mg/ml)
0,0

%

Γερμανία

Βέλγιο

Πίνακας :2
Ποσοστό % των θανάταιν από τροχαία πον οφείλεται στην κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ μεγαλύτερης από το επιτρεπόμενο όριο από
έναν τουλάχιστο οδηγό (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό).
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Πίνακας: 1
Ποσοστό τοτν επιβατών ιδιτοτικών αυτοκίνητων η ημιφορτηγών που φορούν ζώνη ασφαλείας στις
μπροστινές θέσεις (την ημέρα).
*αποκλειστικά οι οδηγοί

Πίνακας 3
Ποσοστό των επιβατών ιδιωτικών αυ
τοκινήτων που φορούν ζώνη ασφαλεί
ας στις πίσω θέσεις (την ημέρα).

Χώρα

%

Γερμανία

89%

Νορβηγία

85%

Ηνωμένο Βασίλειο

84%

Φινλανδία

78%

Σουηδία

73%

Γαλλία

70%

Κάτω Χώρες

64%

Δανία

63%

Λουξεμβούργο

60%

Ελβετία

53%

Αυστρία

52%

Ισπανία

51%

Ιρλανδία

46%

Πορτογαλία

45%

'ΠΗΓΗ : “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΙ
41%
Τσεχία
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 20012005".
34%
Ουγγαρία
2Αστό πολλά χρόνια επικράτησε να αποκαλεί30%
Εσθονία
ται “Ο ΜοΧώχ της ασφάλτου ”γιατί ο Μολώχ
ήταν ακραίος θεός των Αμμωνιτών και των
28%
Μάλτα
Μωαβιτών στον οποίο προαφέρσνταν ανθρω
ποθυσίες".
3Χαρακτηριστικό είναι το τροχαίο ατύχημα
που αναφέρει η Μυθολογία με το φτερωτό άρμα που χάρισε ο Ποσειδώνας
στον Πέλοπα βασιλιά της Ήλιδας που συναγωνίσθηκε σε αρματοδρομία με
Οινόμαο για χάρη της κόρης του βασιλιά της Πίσσας, Ιπποδάμειας και συ
νωμότησε με τον Μυρτίλο ηνίοχο του άρματος του Οινόμαου που έβγαλε τα
πόρους από τους άξονες των τροχών του και προκάλεσε έτσι την εκτροπή την
ανατροπή και τον θάνατο του.
4Στον αγώνα Παρίσι-Μαδρίτη, στις 24 Μαίου 1903 σας 04:00 το πρωί οι
πραγματικές βολίδες (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) ξεκίνησαν από τις Βεροαλλίες.Η γιορτή θα μετατραπεί γρήγορα σε δράμα. Λίγο μετά την εκκίνηση,
η πίσω ρόδα της Mercedes του Αμερικανού Terry θα σπάσει. Το ρεζερβουάρ
της βενζίνης θα πάρει φωτιά. Οδηγός και μηχανικός κάηκαν στα χέρια και
στο πρόσωπο. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα oPorter «φεύγει» σε μία στροφή,
πέφτει πάνω σε ένα σπιτάκι και τραυματίζεται βαριά.Ο Rodolfe Darzens,
συνεργάτης της εφημερίδας Journal, θα γλιτώσει από ένα ατύχημα με 100
χλμ.Ι ώρα. Ο Marcel Renault στην προσπάθεια του να προσπεράσει έναν
άλλο οδηγό και λόγω της υπερβολικής σκόνης, δεν βλέπει τον επόπτη και
τη σημαία που προαναγγέλλει κάποια απότομη στροφή. Το αυτοκίνητο του
τινάζεται σε ένα δέντρο και ο ίδιος πετάγεται πολλά μέτρα πιο πέρα. Θα πεθάνει δύο μέρες μετά. Αλλά και ο Georges Richard θα πέσει πάνω σε ένα
δέντρο και θα σπάσει ένα πόδι. Λίγο πιο κάτω, το αυτοκίνητο του Tourand
χτυπά ένα γάιδαρο, ο ίδιος σκοτώνεται και το αυτοκίνητο του πέφτει πάνω
στον κόσμο και σκοτώνει δύο θεατές. Στο Montguyon, η Dietrich του Stead
ανατρέπεται και ο οδηγός τραυματίζεται. Η Lorrain-Barrow θα χτυπήσει ένα
σκύλο, του οποίου το σώμα θα μπλοκάρει το σύστημα διεύθυνσης. Το αυτοκί
νητο στη συνέχεια θα πέσει πάνω σε ένα δέντρο. Άλλοι δύο νεκροί.Το βράδυ
στο Μπορντό κανείς δεν έχει μυαλό να σκεφτεί τη νίκη του Gabriel που με
μία Mors κάλυψε τη διαδρομή σε 5 ώρες και 13’. Μέση ωριαία 105 χλμ.!
Μία επιτυχία πληρωμένη πολύ ακριβά: δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματί
ες (αγωνιζόμενοι και θεατές). Ο αγώνας διακόπηκε με εντολή του υπουργού
Εσωτερικών.Όλοι αναζητούν τώρα τις αιτίες.Πρώτος υπαίτιος η ταχύτητα.
Τη στιγμή του δυστυχήματος ο Marcel Renault έτρεχε με 99 χλμ.Ι ώρα.Τώρα, με μεγαλύτερη ψυχραιμία μπορεί κανείς να βρει τις πραγματικές αιτίες.
Αυτά τα κατασκευάσματα ήταν αρκετά ψηλά, χωρίς ανάρτηση, «εξοπλισμέ
να» μ ’ ένα σύστημα φρένων αστείο και ένα μέτριο σύστημα διεύθυνσης, και
έτρεχαν σαν βολίδες σε στενούς και έντονα καμπυλωμένους δρόμους, γεμά
τους παγίδες, σηκώνοντας στο πέρασμα τους πολλή σκόνη που τύφλωνε τους
άλλους οδηγούς. Τέλος, ας φανταστούμε το πλήθος που συγκεντρώνονταν
πολυπληθές σε ορισμένα σημεία, αγνοώντας τον κίνδυνο και φυσικά όντας
πολύ περίεργο.
5 Παραθέτουμε κατωτέρω αυτούσιες λόγω του πολύ ενδιαφέροντος του θέμα
τος τις δικές μας δημοσιεύσεις στο Περιοδικό « ROAD ant Drive» «Ητανμια
ηλιόλουστη ημέρα της τότε Αθήνας,η τελευταία Αποκριά της 4ης Μαρτίου
του 1907 καιτην 11 και 30 π.μ ο τότε Πρίγκιπας Ανδρέας με την συζυγό του
Πριγκίπισσα Αλίκη και τους Πρίγκιπες Χριστόφορο και Γεώργιο,πήγαιναν
εκδρομή στο Π.Φάληρο με ένα επιβατηγό αυτοκίνητο.
«Στη θέση του οδηγού ήταν ο Πρίγκιπας Ανδρέας. και στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο Υπασπιστή του Ιωαν. Μεταξάς που ήταν και ο πρώτος αυτότττης

Μάρτυρας.. Οταν είχαν διέλθει την Πύλη τον Ανδριανού και εισήρχοντο
στη Α.Συγγρού είδαν να τους ακολουθεί ένα άλλο αυτοκίνητο “τρέχον με
τά καταπληκτικής ταχύτητας” που ανήκε στον ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο,
γιό του Υπουργού ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Βουλευτή Φθιώτιδας και δεν οδηγείτο
από τόν ίδιο ,αλλά από τον οδηγόν του..Τα δύο αυτοκίνητα φάνηκαν προς
στιγμή να βαίνουν πλάι-πλάι και να συναγωνίζονταν σε ταχύτητα. Αιφνί
δια το αυτοκίνητο του Σιμόπουλου “ανέιττυξεν όλη την ταχύτητα του, την
αταπληκτικήν των 90χ/ω” και επροσπέρασε το αυτοκίνητο του Πρίγκι
πα ,που έβαινε πλησίον του δεξιού πεζοδρομίου της Λεωφόρου, “αφήνον
εκτυφλωτικά νέφη κονιοτρού". Η πεζή εκινείνο από το δεξιό πεζοδρόμιο
προς τό αριστερό,σε σχέοει με την πορεία των αυτοκινήτων και κρατούσε
από τό χέρι το ανήλικο παιδί της. Το αυτοκίνητο τον ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ,δεν
μπόρεσε όμως να την αποφύγει, την παρέσυρε,την έρριψε κάτω και τό αυ
τοκίνητο πέρασε πάνω από το σώμα της και την τραυμάτισε θανάσιμα.Ευτυχώς
τό ανήλικο παιδάκι της δεν τραυματίσθηκε καθόλου. Μετά απ’αυτό το αυτοκί
νητο του ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίσθηκε. Εν τωμεταξύ
τό αυτοκίνητο του Πρίγκιπα που είρχετο πίσω σε λίγα μέτρα, δεν«ντελήφθη τη
σκηνή του ατυχήματος λόγω της σκόνης και ενώ η πεζή εκεττο κατά γής, πέρα
σε και αυτό πάνω από το σώμα της και την αποτελείωοε.Η πεζή ονομαζότανε
Ευφροσύνη Θ. ΒΑΜΒΑΚΑ,ήταν ηλικίας 25 ετών Είχε παντρευθεί πρόσφατα
με τό διατιλούντα σε χηρεία σύζυγο της, που είχε από τό πρώτο γάμο του δύο
ανήλικα παιδιά. Εμενε στην Καλλιθέα και πρόσφατα είχε μετακομίσει κοντά
στη γέφυρα του Ιλωσού ποταμού. Το ατύχημα αποδόθηκε στον «αέρα» γιατί “τό
αυτοκίνητο ,.διήλθε πολύ πλησίον της σπευδούσης προς την αυτήν πλευράν
γυναικός,το αναπτυχθέν δε ρεύμα αέρος,το οποίον κατά τους ειδικούς είναι
ικανόν να κατάρριψη πέντε ανθρώπους, άμα τη διελεύοει τούτου συνεπήρε την
άτυχη και την απέρριψε αναισθητσν.. "Από τότε λοιπόν στη χώρα μας καίτοθ
έχουν περάσει 103 σχεδόν χρόνια «ΑΕΡΟΑΟΓΟΥΜΕ»
6 Ο Ελπίνορας ήταν Ναύτης του Οδυοσέα , που δεν είχε διακριθεί ούτε για
την τόλμη του, ούτε για τα καθήκοντα που του ανέθετε ο Οδυσσέας, αλλά τον
χτύπησε το κατάρτι του πλοίου και πέθανε .Κατόπιν τούτου ο Οδησέας έπρεπε
να πεί διο νεκρώσιμα λόγια αποχωρισμού, όχι γιατί διακρίθηκε σε κάτι, αλλά
μόνο γιατί πέθανε.
7Όταν έφερε στην Ελλάδα το αυτοκίνητο ο Διάδοχος το 1898 από τη Γερμανία
το αυτοκίνητο που ήταν 40 ίππους μια ημέρα ο πατέρας του ο τότε Βασιλιάς
Γεώργιος που είδε ότι « κλότσαγε » του είπε «Τίνο μήπως από τα 40 άλογα
έχουν ψοφήσει μερικά και για αυτό το λόγο δεν κινείται όπως θα έπρεπε;»
8Παραθέτουμε αυτούσια την αφήγηση του Εμμανουήλ Ροΐδη στο Μυθιστόρημα
“Το παράπονο ενός Νεκροθάφτη ”όταν σκοτώθηκε από άμαξα στην τότε Αθή
να ο τελευταίος γιος του ο Γιάννης και αντίκρισε τη σωρό του “Ο σωρός ήταν ο
Γιάννης μου, εκείνος που μ ’έλεγε πως θα κάνη υπότροφο ο βουλευτής. Τον εί
χε στείλει η μάννα του να ψωνίσει και τον πλάκωσαν ένας αμαξάς, που έτρεχε
σαν κυνηγημένος λαγός σε στενό δρόμο γεμάτο κόσμο. Ο Γιάννης πέθανε μετά
δύο ώρες. Όλοι τον έκλαιαν κΓ αναθεμάτιζαν τ ’ αμάξια και την Αστυνομία.
Ο νεκροσκόπος μας έλεγε πως έκαμε τον λογαριασμό και πως ανάλογα του
πληθυσμού περισσοτέρους ανθρώπους σκοτώνουν οι αμαξάδες εις τας Αθήνας,
παρά οι τίγρεις εις τας Ινδίας. Γιατί όμως να μη κάμει το κέφι του κι ’ ο αμα
ξάς, αφού έχει κι ’εκείνος προστασία, το δικαίωμα δηλαδή να μας σακατεύει με
το αμάξι του, καθώς ο χασάπης κι ’ο μανάβης να μας αρρωστούν με τη σαπίλα
και την αποφορά τους;”
9

'° Αν, π.χ., είσθε 45 ετών, αποκτήσατε δίπλωμα στα 18 και διανύετε κάθε χρό
νο με το αυτοκίνητο απόσταση 18.000 χιλιομέτρων, η βαθμολογία σας είναι
2+1+4=7 και η πιθανότητα να συγκρουσθείτε είναι 1 στα 8. Με άλλα λόγια,
είναι πολύ πιθανόν, να έχετε ατύχημα, μέσα στα επόμενα οχτώ χρόνια! Αν
όμως είσθε 19 ετών, έχετε το δίπλωμά σας λιγότερο από οκτώ μήνες και διανύ
ετε χιλιόμετρα με ετήσιο ρυθμό άνω των 21.000, τότε οι πιθανότητες σας είναι
εμπλοκή μέσα στα επόμενα 2,4 χρόνια. Αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογί
σετε και τις σαφώς τραγικότερες νεοελληνικές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας,
τότε οι πιθανότητες αυξάνονται άκρως ανησυχητικά. ]
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Σ σνεκληθη χο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της

το 2002 σε ηλικία 18 ή 19 χρόνων. Η Μπέρι σχο τηλεφώ
νημά χης ανέφερε χο όνομα ενός εκ των απαγωγέων και
Βρετανίας μετά χην άγρια δολοφονία Βρεχανού στρατι ζήτησε να προλάβει η Αστυνομία να φτάσει προτού αυτός
ώτη, κονχά σχο σχραχόπεδο χου βασιλικού ιιυροβολικού επιστρέφει. Το σπίτι όπου βρέθηκαν οι τρεις γυναίκες
σχο Γούλγουιχς χου αναχολικού Λονδίνου. Σύμφωνα με βρίσκεται κονχά στο σημείο εξαφάνισης καθεμιάς χους,
αυχάπχες μάρχυρες, οι δύο επιτιθέμενοι δεν προσπάθη κάτι χο οποίο, ωστόσο, δεν είχε λάβει υπόψη η Ασχυνο
σαν να διαφύγουν αλλά περίμεναν χην Ασχυνομία, ενα- μία. Ως φαίνεται, όμως, δεν ήταν αυτή η μόνη αβλεψία
νχίον χης οποίας άνοιξαν πυρ. Ο Βρεχανός πρωθυπουρ της Αστυνομίας κατά την έρευνα των υποθέσεων. Σύμ
γός Κάμερον δήλωσε όχι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις όχι φωνα με τις δηλώσεις χης γιαγιάς χης Νάιχ, τα μέλη χης
πρόκειχαι για χρομοκρα- οικογένειας πίστεψαν, κατόπιν της σχετικής πληροφόρη
χική επίθεση. Αυχάπχης σης που είχαν από χην Αστυνομία, όχι η νεαρή το είχε
μάρχυρας ανέφερε όχι σκάσει. Η μητέρα χης, ωστόσο, ουδέποτε το πίστεψε. Τα
άκουσε χην κραυγή «Αλ- τρία αδέλφια που συνελήφθησαν είναι 50,52 και 54 ετών
λάχου Ακμπάρ» (ο Θεός και ένας από αυτούς, ο Αριελ Κάστρο, 52 ετών, είναι οδη
είναι μεγάλος) καθώς οι γός στα σχολικά λεωφορεία του Κλίβελανχ.
δύο Αφρικανοί επιχίθενχο
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησής
με μαχσέχες ενανχίον χου
τους άρχισαν να έρχονται στο φως χης δημοσιότητας. Οι
σχραχιώχη που περπαχού- άνδρες χου FBI εξακολούθησαν την εξονυχιστική έρευνα
σε σχο πεζοδρόμιο. Οι δύο χου σπιτιού όπου κρατούνταν τόσα χρόνια τα κορίτσια.
καλούσαν χους ένχρομους Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή του
περασχικούς να χους φωχογραφήσουν, ενώ όχαν έφθαΚλίβελανχ, Μάικλ ΜακΓκράθ, τα έγκλειστα κορίτσια πα
σε η Ασχυνομία, φέρεχαι όχι ιπιήρξε ανχαλλαγή πυροβο ρέμεναν δεμένα τουλάχιστον για κάποιο χρόνο. Κατά την
λισμών. Οι δύο χραυμαχίσθηκαν και μεχαφέρθηκαν σχο έρευνα στο σπίτι, βρέθηκαν πολλά σχοινιά και αλυσί
νοσοκομείο. «Πρόκειχαι για χο πλέον αποχρόπαιο έγκλη δες. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά. Κατά τη δι
μα», είπε ο Νχέιβινχ Κάμερον επισχρέφονχας εσπευσμένα άρκεια της αιχμαλωσίας τους οι γυναίκες μπορούσαν να
από χο Παρίσι.
βγουν στον κήπο μόνο ελάχιστες φορές, αλλά παραδόξως
Reuters
η φυσική τους κατάσταση παρέμεινε καλή. Οι περίοικοι
λένε ότι πάντα υποψιάζονταν ότι κάτι συνέβαινε σε εκεί
ΤΟ ΤΕΡΑ Σ» ΤΟΥ ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
νο το σπίτι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Αριέλ Κάστρο
Τρεις γυναίκες που εξαφανίσχηκαν μυσχηριωδώς (ανε- ανακρίθηκε όταν εγκατέλειψε ένα παιδί στο σχολικό λεω
ξάρχηχα η μια από χην άλλη), πριν από 10 χρόνια, βρέ φορείο του, χωρίς να προκόψει οτιδήποτε. Αλλά και η οιθηκαν άλες μαζί, ζωνχανές, σχο Κλίβελανχ. Η Ασχυνομία κογένειά του λέει ότι δεν είχε καμία υποψία για το τι γι
ήδη σχτνέλαβε χρία αδέλφια που φέρονχαι ως δράσχες χων νόταν. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αριέλ Κάστρο
απαγωγών. Ο «μίχος χης Αριάδνης» με χο ευχυχές χέλος συμμετείχε στις έρευνες που έγιναν το 2004 όταν χάθηκε
άρχισε να ξεχυλίγεχαι όταν χο τηλεφωνικό κέντρο άμεσης η δεκατετράχρονη Τζίνα Ντετζέζους. Μάλιστα, είχε παί
ανάγκης έλαβε κλήση από μία γυναίκα η οποία, σε κατά ξει μουσική προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα
σταση πανικού, ακούγεχαι να λέει: «Βοηθήστε με, είμαι για την οικογένειά της και είχε συμμετάσχει στην αγρυ
η Αμάνχα Μπέρι. Εχω απαχθεί. Λείπω από χο σπίτι μου
πνία που είχε γίνει τότε.
10 χρόνια. Είμαι εδώ και είμαι ελεύθερη». Τοπικός τη
Ο φερόμενος ως δράστης Αριέλ Κάστρο εμφανίστηκε
λεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι γείτονας άκουσε τις φω ενώπιον του δικαστηρίου του Κλίβελανχ. Του απαγγέλνές χης νεαρής γυναίκας, που κλωτσούσε με μανία χην
πόρτα του σπιτιού όπου παρέμενε, και όταν την πλησία
σε ρωτώντας πώς μπορεί να βοηθήσει, η Μπέρι τού είπε
ότι έχει απαχθεί. Με άλλους γείτονες έσπασαν την πόρτα,
με αποτέλεσμα να αποδράσει η γυναίκα και μαζί χης ένα
κορίτσι έξι ετών, που φέρεχαι να είναι κόρη της. Η 26χρονη σήμερα γυναίκα εξαφανίστηκε τον Απρίλιο χου 2003
φεύγοντας από τη δουλειά χης, μία μόλις ημέρα πριν από
τα γενέθλιά χης. Οι δύο άλλες γυναίκες που βρέθηκαν μα
ζί χης είναι η Τζίνα Νχεχζίζους, 23 ετών, που εξαφανίστη
κε χο 2004 σε ηλικία 14 ετών ενώ επέσχρεφε με τα πόδια
από χο σχολείο χης, και η Μισέλ Νάιχ, που εξαφανίστηκε
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θηκαν κατηγορίες για απαγωγή και βιασμό' κατ’ εξακο
λούθηση, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η εγγύηση καθο
ρίστηκε στα δύο εκατομμύρια δολάρια για κάθε αδίκημα
για το οποίο διώκεται (συνολικά οκτώ εκατομμύρια δολά
ρια). Ο ίδιος δεν δήλωσε αν παραδέχεται την ενοχή του ή
είναι αθώος. Πάντως, οι δύο αδελφοί του Κάστρο που συνελήφθησαν αμέσως μετά την ανακάλυψη του «σπιτιού
του τρόμου» και την απελευθέρωση των τριών κοριτσιών φαίνεται άτι δεν έχουν καμία ανάμειξη με τα εγκλή
ματα που διαπράχθηκαν εκεί και δεν τους ασκήθηκαν δι
ώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από την
Αστυνομία, οι τρεις γυναίκες βιάζονταν συστηματικά
από τον Αριέλ Κάστρο. Μία από αυτές έμεινε έγκυος του
λάχιστον πέντε φορές αλλά απέβαλε εξαιτίας των χτυπη
μάτων που δεχόταν στην κοιλιά από τον απαγωγέα, αλ
λά και τις μακρές περιόδους πλήρους ασιτίας. Επί χρόνια
παρέμεναν δεμένες με αλυσίδες ατελείωτες ώρες στο υπό
γειο, ενώ σύμφωνα με όσα είπαν στην Αστυνομία είχαν
βγει από το σπίτι μόνο δύο φορές, και είχαν πάει σε διπλα
νό κτίσμα, φορώντας καπέλα και περούκες. Παρότι δεν
είχαν επαφή και τα πρώτα χρόνια κρατούνταν σε ξεχω
ριστά δωμάτια, η μία γνώριζε την ύπαρξη της άλλης. Με
το πέρασμα των ετών και όταν ο Κάστρο απέκτησε τον
πλήρη έλεγχό τους, τους επέτρεψε να βρίσκονται στον
ίδιο χώρο. Τέλος, η Αμάντα Μπέρι και η Τζίνα Ντετζεζούς πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο διακο
μίστηκαν για να υποβληθούν σε εξετάσεις, και βρέθηκαν
στην αγκαλιά των δικών τους. Καμία από τις δύο δεν θέ
λησε να μιλήσει στον Τύπο, αλλά η Ντετζεζούς χαιρέτη
σε το πλήθος που φώναζε το όνομά της ρυθμικά. Η τρίτη
γυναίκα, η Μισέλ Νάιτ, παρέμεινε για νοσηλεία.
Ο Αριέλ Κάστρο κρατείται στην απομόνωση, με τους
φρουρούς να παρακολουθούν συνέχεια μήπως προσπα
θήσει να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με το τηλεοπτικά δί
κτυο CBS, ο απαγωγέας του Κλίβελαντ είχε αφήσει ένα
μακρύ ιδιόχειρο σημείωμα στο σπίτι του στο οποίο ομολο
γούσε όλα τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Οι αστυνομι
κοί που έχουν επιφορτιστεί με την έρευνα πιστεύουν ότι
πρόκειται για σημείωμα αυτοκτονίας που χρονολογείται
από το 2004. Ανάμεσα στα άλλα που αναφέρει είναι ότι εί
χε πέσει θύμα βιασμού από κάποιον θείο του και είχε κα
κοποιηθεί από τους γονείς του, ενώ ζητεί μετά τον θάνα
τό του όλα τα χρήματά του να δοθούν στα θύματά του.
Τέλος ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για φό
νο εκ προμελέτης επειδή προκάλεσε την αποβολή των
εμβρύων που κυοφορούσαν οι κρατούμενές του. Σε πε
ρίπτωση που κριθεί ένοχος, ο Κάστρο ενδέχεται να κα
ταδικαστεί σε θάνατο, τόνισε ο Τίμοθι Τζ. ΜακΓκίντι,
εισαγγελέας της κομητείας Καγιαχόγκα. Στο μεταξύ, η
εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι ο Κάστρο είναι ο πατέρας
του εξάχρονου κοριτσιού της Αμάντα Μπέρι.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ
Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο φημισμένος Μαρα
θώνιος της πόλης στη Βοστώνη σημειώθηκαν δύο εκρή
ξεις βομβών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των
οποίων ένα παιδί οκτώ χρόνων, και 176 τραυματίστηκαν.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν, με διαφορά είκοσι δευτερολέ
πτων, στο σημείο τερματισμού του αγώνα και ενώ εκα
τοντάδες αθλητές έτρεχαν ακόμη. Οι βόμβες είχαν κατα
σκευαστεί σε χύτρες ταχύτητας και είχαν ενισχυθεί με
ρουλεμάν, σκάγια και καρφιά. Ακολούθησαν στιγμές πα
νικού, σύγχυσης και απόγνωσης με θεατές και αθλητές
να τραυματίζονται και στην περιοχή να σπεύδουν ασθε
νοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα
σημειώθηκε και τρίτη έκρηξη στη Βιβλιοθήκη JFK της
Βοστώνης και τουλάχιστον δύο ακόμη βόμβες απενεργοποιήθηκαν σε άλλα σημεία. Οι αντιτρομοκρατικές δυνά
μεις των ΗΠΑ άρχισαν αμέσως γιγαντιαία κινητοποίηση.
Από βίντεο εντόπισαν ύποπτο, ο οποίος απεικονίζεται να
αφήνει ένα σακίδιο στην άκρη του πεζοδρομίου, μπροστά
από το προστατευτικό κιγκλίδωμα στη λεωφόρο Μπόιλστον, κοντά στη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου.
To FBI φέρεται να μελέτησε εξονυχιστικά εκατοντάδες
βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κλειστά κυκλώματα τη
λεόρασης καταστημάτων. Ο άνθρωπος που αφήνει το σα
κίδιο, το οποίο εξερράγη λίγο αργότερα, εντοπίστηκε στις
εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταστήματος
κοντά στο σημείο της δεύτερης έκρηξης.
Μόνο η Αστυνομία κυκλοφορούσε στους δρόμους, καθώς
οι κάτοικοι πήραν εντολή να μείνουν στα σπίτια τους.
Σε ανταλλαγή πυροβολισμών σκοτώθηκε ο πρώτος ύπο
πτος, ο 26χρονος μποξέρ Ταμερλάν Τσαρνάεφ, καθώς και
ένας Αστυνομικός ενώ ένας συνάδελφός του νοσηλευό
ταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος ύποπτος ήταν ο
1θχρονος αδελφός του, Τζοχάρ. Αναλυτικότερα οι Αρχές
Ασφαλείας πιθανολογούν ότι τα δύο αδέλφια διέμεναν
στο Κέμπριτζ, πολύ κοντά στη Βοστώνη, στην απένα
ντι όχθη του ποταμού Τσαρλς και ήταν μόνιμοι κάτοι
κοι ΗΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια. Οι πρώτες πληροφορί
ες υποστήριζαν ότι κατάγονται από περιοχή της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, κοντά στην Τσετσενία, ενώ αξιωματούχοι

Reuters, Α.Ρ.
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των υπηρεσιών ασφα οι Ρωσικές Αρχές περιμένουν πληροφορίες από τις ΗΠΑ
λείας πιθανολογούσαν για τον νεκρό και τον σύνεργό του. Η κατάσταση πολιορ
ότι πρόκειται για ισλα- κίας έλαβε τέλος στη Βοστώνη, με τη σύλληψη του βα
μιστές
εξτρεμιστές. ριά τραυματισμένου 19χρονου Τζοχάρ Τσαρνάεφ, «ύπο
Πέντε ώρες πριν από πτου No 2».
το ανθρωποκυνηγη Reuters, Α Ρ
τό, το FBI είχε δώσει
στη δημοσιότητα φω
ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΝΑΔΟΣ ΑΡΧΙΜΑΦΙΟΖΟΣ
τογραφίες και βίντεο
Μία από τις μεγαλύτερες κεφαλές της καναδικής μα
των ανδρών, τους οποίους δεν είχε ακόμη ταυτοποιήσει, φίας, ο Juan Ramon Fernandez, βρέθηκε νεκρός σε μια
αλλά θεωρούσε ως πρωταρχικούς υπόπτους για τις επι χωματερή, έξω από τη Σικελία. Δίπλα του βρέθηκε άλ
θέσεις. Στις φωτογραφίες, ο Ταμερλάν Τσαρνάεφ η «Υπο λο ένα πτώμα που ανήκε σε άνδρα καναδικής υπηκοό
πτος No 1», όπως αναφερόταν, εικονιζόταν με μαύρο κα τητας. Ο Fernandez, ο οποίος ήταν στα «ανώτατα αξιώ
σκέτο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου, ενώ ο «Υποπτος ματα» της εγκληματικής οργάνωσης «Toronto Rizzuto
No 2», Τζοχάρ, με λευκό κασκέτο. Και οι δύο μετέφεραν Clan», τελευταία φορά εθεάθη από την Ιταλική Αστυνο
κοντά στη γραμμή του τερματισμού, σακίδια, τα οποία, μία στις 9 Απριλίου. Για
κατά το FBI, πιθανόν να περιείχαν τις χύτρες ταχύτη το διπλό έγκλημα συνετας με τα εκρηκτικά. Η καταδίωξη άρχισε όταν δύο άν- λήφθησαν δύο αδέλφια,
δρες πραγματοποίησαν ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάροι Pietro και Salvatore
κετ, κοντά στο Τεχνολογικό Ιδρυμα της Μασαχουσέτης Scaduto, ενώ σύμφωνα
(ΜΙΤ), στο Κέμπριτζ. Στο βίντεο από την κάμερα ασφα με τις πρώτες πληροφο
λείας, απεικονίζεται ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ, φορώντας γκρί ρίες, ο Fernandez πλή
ζα κουκούλα. Έπειτα, οι δύο άνδρες έκλεψαν τζιπ στο ρωσε με τη ζωή του την
Κέμπριτζ, αφού απήγαγαν τον ιδιοκτήτη του, τον οποίο επιλογή του να πάψει να
απελευθέρωσαν σώο μισή ώρα αργότερα σε βενζινάδι συνεργάζεται με κάποια
κο της περιοχής. Καταδιωκόμενοι από Αστυνομικούς,
συγκεκριμένη συμμορία και να ξεκινήσει «δουλειές» με
εγκλωβίστηκαν στο προάστιο Γουότερταουν, οκτώ χι συμμορία αντίπαλη της προηγούμενης.
λιόμετρα από το κέντρο τη Βοστώνης. Σημειώθηκε σφο w ww .zoogla.gr
δρή ανταλλαγή πυρών με τους ύποπτους να εκτοξεύουν
εκρηκτικά προς τους Αστυνομικούς και ελικόπτερο της
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ
Αστυνομίας να υπερίπταται της περιοχής. Ο Ταμερλάν
ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου
«Καρπούς» φαίνεται να απέδωσε το ανθρωποκυνη
και απεβίωσε, ενώ ο Τζοχάρ, «σανίδωσε» το τζιπ, κατευ- γητό που εξαπέλυσε η Βελγική Αστυνομία προκειμένου
θύνοντάς το προς τους Αστυνομικούς που τον πυροβο να συλλάβει και να οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης
λούσαν και διέφυγε.
τους δράστες μιας από τις εντυπωσιακότερες ληστείες
Ακολούθησε γιγανταία επιχείρηση κατά την οποία ένας όλων των εποχών: την εντυπωσιακή αρπαγή διαμαντιστρατός από περίπου 9.000 Αστυνομικούς σάρωνε, πόρ- ών ανεκτίμητης αξίας από αεροσκάφος λίγο πριν από την
τα-πόρτα, το Γουότερταουν και άλλες περιοχές της Βο απογείωσή του. Όλα αυτά θύμιζαν περισσότερο κινημα
στώνης και του Κέμπριτζ, αναζητώντας τον φυγά. Ο κυ τογραφικό έργο από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα
βερνήτης της Μασαχουσέτης, Ντ. Πάτρικ, διέκοψε τη
τον Φεβρουάριο στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Η Βελ
λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιο γική εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη 31 ατόμων σε
χή του Κόλπου της Μασαχουσέτης, κάλεσε δε τους κα τρία κράτη σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι
τοίκους της Βοστώνης και των περιχώρων να μείνουν συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατέληξαν στη
στα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις και τα περισσότερα πα σύλληψη 24 ατόμων στο Βέλγιο, 6 στην Ελβετία και 1
νεπιστήμια της πόλης, συμπεριλαμβανομένων του Χάρ- στη Γαλλία, που, μάλι
βαρντ και του ΜΙΤ, έμειναν κλειστά, ενώ έβλεπε κανείς στα, είχε συμμετάσχει
Αστυνομικούς να ωρύονται, καλώντας τους περαστικούς και στην ομάδα κρού
να κλείσουν τα κινητά, φοβούμενοι για το απίθανο εν σης που άρπαξε το πο
δεχόμενο να πυροδοτηθούν εγκαταλελειμμένοι εκρηκτι λύτιμο φορτίο από το
κοί μηχανισμοί. Έ ω ς το σπίτι της αδελφής των υπόπτων
αεροδρόμιο των Βρυ
στο Νιου Τζέρσεϊ έφτασε το FBI, ενώ φίλοι του Τσαρνά ξελλών. Τότε εμπειρο
εφ απηύθυναν έκκληση να παραδοθεί και να μην κάνει
γνώμονες είχαν υπο
κακό σε άλλους. Τέλος, ο εκπρόσωπος του Β. Πούτιν δή λογίσει ότι η λεία των
λωνε ότι η Ρωσία καταδικάζει κάθε τρομοκράτη και ότι
θρασύτατων όσο και
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επιδέξιων ληστών ξεπερνούσε τα 38 εκατ. ευρώ. Κάποια
από τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην Ελβετία. Οι περισσό
τεροι από τους συλληφθέντες είναι μέλη του υποκόσμου
των Βρυξελλών με «πλούσιο» ποινικό μητρώο. Ωστόσο,
σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η ταχύτητα και η σι
γουριά των κινήσεων της συμμορίας εκείνο το βράδυ
της 18ης Φεβρουάριου δημιουργούν κάτι παραπάνω από
υποψίες για την ύπαρξη συνεργών μέσα στο αεροδρόμιο
ή ακόμα και την αεροπορική εταιρεία. Ειδικότερα, εκεί
νο το βράδυ, τη στιγμή που γίνονταν οι τελευταίοι έλεγ
χοι στο αεροσκάφος της Helvetica Airways, πριν από την
απογείωσή του για Ζυρίχη, ομάδα 8 ανδρών με μάσκες
και βαρύ οπλισμό έκοψε τα συρματοπλέγματα του αερο
δρομίου κοντά στον χώρο όπου βρισκόταν το αεροπλά
νο. Δύο μαύρα αυτοκίνητα με τα φανάρια που συνήθως
έχουν τα περιπολικά της αστυνομίας πλησίασαν. Η συμ
μορία ακινητοποίησε με την απειλή των όπλων το προ
σωπικό του αεροσκάφους και του αεροδρομίου, όπως και
της εταιρείας ασφάλειας Brinks, άνοιξαν τον χώρο των
αποσκευών, πήραν 121 δέματα γεμάτα διαμάντια και εξα
φανίστηκαν στο σκοτάδι χωρίς να ρίξουν ούτε έναν πυρο
βολισμό. Συνολικά η επιχείρηση διήρκεσε 15 λεπτά. Έ να
από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν, ένα κλεμμέ
νο ταξί Mercedes, βρέθηκε αργότερα καμένο, ενώ το δεύ
τερο, ένα Audi, είχε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας. Τα
διαμάντια είχαν προορισμό την Ινδία, με ενδιάμεσο σταθ
μό τη Ζυρίχη. Τα περισσότερα ήταν άκοπα και χωρίς πι
στοποίηση ή τρόπο αναγνώρισης, γεγονός που καθιστού
σε πολύ ευκολότερη την προώθησή τους στις αγορές.
Τέλος, η Αστυνομία της Γενεύης δήλωσε ότι ανακρίθηκαν και εκεί πολλοί, προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθα
νή εμπλοκή τους στην υπόθεση.
www.kathimerini.gr

ΚΛΟΠΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Σ Ε ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Φτερά» έκαναν χα βαρύτιμα και αστραφτε
ρά κοσμήματα που επρόκειτο να κοσμήσουν τους
-εξίσου- απαστράπτοντες αστέρες της Έβδομης Τέχνης
στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.
Σύμφωνα με τη Γαλλική Αστυνομία, τα κοσμήματα, πε
ριδέραια, βραχιόλια και άλλα, συνολικής αξίας 775.000
ευρώ, εξαφανίστηκαν μαζί με τη θυρίδα ασφαλείας στην
οποία είχαν τοποθετηθεί από το δωμάτιο υπαλλήλου του
οίκου Chopard στο ξενοδοχείο Novotel. Η εμφάνιση των
ηθοποιών στο Διεθνές
Φεστιβάλ των Καννών
αποτελεί ιδανική ευκαι
ρία για να επιδειχθοόν τα
μοντελάκια της υψηλής
ραπτικής και πανάκρι
βα κοσμήματα. Ο οίκος
Chopard είναι μεταξύ
των αγαπημένων των
αστέρων της Έβδομης

Τέχνης και συχνά οι δημιουργίες του κοσμούν τους σταρ
και στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Ο οίκος
Chopard, άλλωστε, είναι χορηγός του Φεστιβάλ των Καν
νών τα τελευταία 16 χρόνια και είναι ο σχεδιαστής του
Χρυσού Φοίνικα, της ανώτατης διάκρισης του Φεστιβάλ.
Η Κάρολιν Σέφελ, αντιπρόεδρος του οίκου Chopard, δή
λωσε στη βρετανική εφημερίδα Evening Standard ότι οι
ηθοποιοί και οι άνθρωποι που αποφασίζουν για την εμφά
νισή τους τη μεγάλη βραδιά, ενημερώνουν σχετικά με το
τι κοσμήματα θα χρειαστούν.
Reuters, The Guardian

ΑΛΟΓΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ
Ο ΐ Ολλανδικές Αρ
χές συνέλαβαν τον Βίλι Ζέλτεν, διευθυντή
μίας μεγάλης εταιρείας
εμπορίας κρέατος, κα
θώς κι έναν συνεργά
τη του, για την διάθε
ση 300 τόνων αλογίσιου
κρέατος, που είχε «βαπτιστεί» βόειο, ανακοίνωσε η εισαγγελία που ερευνά το
μεγάλο διατροφικό σκάνδαλο. Ο Ζέλτεν, ιδιοκτήτης της
ομώνυμης εταιρείας Willy Selten BV, ετέθη υπό κράτη
ση ως ύποπτος για παραποίηση εγγράφων και απάτη για
την ψευδή σήμανση προϊόντος. Η εισαγγελία δεν κατο
νόμασε τον συλληφθέντα, όμως τα ολλανδικά μέσα ενη
μέρωσης μετέδωσαν πως αυτός είναι ο Ζέλτεν. Οι Αρχές
είχαν συλλάβει επίσης και τον μεταβατικό διευθυντή της
ίδιας εταιρείας, η οποία κατηγορείται ότι διοχέτευσε 300
τόνους κρέας αλόγου, που προερχόταν από προμηθευ
τές της στην Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία,
στο διάστημα 2011-12. Η εισαγγελία προσδιόρισε πως η
εταιρεία Selten είναι η ίδια που αποτέλεσε τον κύριο στό
χο για τις έρευνες που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, μετά
την αποκάλυψη του διατροφι
κού σκανδάλου στην Ευρώπη
και είναι η μία από τις δύο Ολ
λανδικές εταιρείες που ανακά
λεσαν 50.000 τόνους αλογίσιου
κρέατος τον Απρίλιο. Ο ίδιος ο
Ζέλτεν παρουσιάσθηκε στην ολ
λανδική κρατική τηλεόραση και
παραδέχθηκε πως η εταιρεία του
ανέμειξε κρέας αλόγου με βόειο,
αλλά το έκανε κατόπιν παραγγε
λίας του πελάτη και αρνήθηκε ότι παραποίησε τη σήμαν
σή του. Το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσε
ων σε επιστολή του στο Κοινοβούλιο επεσήμαινε πως ο
Ζέλτεν είχε διαθέσει κρέας σε 132 εταιρείες στην Ολλαν
δία, και σε 370 εταιρείες σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς
να κατονομάζει ποιες.
www.kathimerini.gr
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PRK Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Χρονόπουλου

Επιστημονικού
Δι ε υ θ υ ν τ ή του
Οφθαλμολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών
"Eye Day Clinic"

Πολλοί άνθρωποι ακόμα στις μέρες μας πάσχουν από μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό. Τα γυαλιά ή οι
φακοί επαγφής που φοράμε, γίνονται πολλές φορές αιτία ενοχλήσεων και συχνά μειονέκτημα μια και ο καθένας έχει
τους δικούς του λόγους να επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτά. Είτε πρόκειται για λόγους ασφαλείας, είτε για λόγους
προσωπικής αισθητικής και άλλοτε πάλι για την δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. αθλητές), ή
όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φορούν γυαλιά (π.χ. αστυνομικοί, πυροσβέστες κλπ). Επίσης
πολλοί χρήστες φακών επαφής δεν τους ανέχονται πλέον μιας και όλο περισσότερα μάτια εμφανίζουν δυσανεξία και
αλλεργίες είτε στους ίδιους τους φακούς, είτε συνηθέστερα στα χημικά υγρά καθαρισμού.
Η Ελληνική Αστυνομία διαπιστώνοντας τη δυσκολία των εν ενεργεία αστυνομικών να λειτουργήσουν
χρησιμοποιώντας διορθωτικά γυαλιά ή φακούς αγκάλιασε και αποδέχθηκε ως την πλέον ενδεδειγμένη, τη χειρουργική
επέμβαση των ματιών με λέιζερ. Η χρήση του λέιζερ σ’ αυτού του είδους τις επεμβάσεις έδωσε άμεση και
αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα χιλιάδων αστυνομικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έγινε
αποδεκτή με ενθουσιασμό. Η μόνιμη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος, τους απαλλάσσει πλέον από την
ανησυχία για την πρακτική δυσκολία των γυαλιών τους που θολώνουν ή των φακών επαφής που βγαίνουν ξαφνικά.
Επίσης η ύπαρξη μίας διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης στις
Στρατιωτικές Σχολές. Έτσι ακόμα και αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα κριτήρια εισαγωγής του σε μία τέτοια σχολή, η
ύπαρξη ενός διαθλαστικού σφάλματος ακόμα και με διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής (οπτική οξύτητα 10/10) δεν
του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις.
Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά την οπτική οξύτητα που
απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής αρκεί η οπτική τους
οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται. Στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
(Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και ο αστιγματισμός δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Σχολές Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων της Ελληνικής
Αστυνομίας

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

Είναι προφανές ότι ακόμα και εάν η οπτική οξύτητα με διόρθωση είναι ικανοποιητική, το ίδιο το ύψος της
διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελεί τροχοπέδη στην συμμετοχή των υποψηφίων στις συγκεκριμένες σχολές. Οι
διαθλαστικές επεμβάσεις είναι πλέον αναμφισβήτητα μία εξαιρετική εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας η οποία
μπορεί να ανοίξει τις πόρτες της μελλοντικής επαγγελματικής τους αποκατάστασης σε πολλούς νέους, οι οποίοι μέχρι
τώρα έβλεπαν τις επιλογές τους να περιορίζονται λόγω της κατασκευής των ματιών τους, ενώ είχαν όλα τα προσόντα
να ακολουθήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία.
Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε ότι η ακρίβεια και
η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε να εξαλείψουμε
οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μικρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και
αστιγματισμού: η PRK και η LASIK (η συμβατική LASIK, όπου η δημιουργία του κρημνού γίνεται με μηχανικό
μικροκερατόμο και η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με femtosecond laser): Τόσο η μέθοδος PRK όσο και η LASIK
διορθώνουν διαθλαστικές ανωμαλίες με τη βοήθεια ενός λέιζερ που αλλάζει το σχήμα του κερατοειδούς, του διαυγούς
χιτώνα του οφθαλμού που βρίσκεται πάνω από την κόρη του οφθαλμού.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, όμως, είναι διαφορετικές, ενώ από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η LASIK
έγινε η πιο δημοφιλής μέθοδος διόρθωσης της μυωπίας. Παρ’ όλα αυτά, για μερικούς ασθενείς η PRK παραμένει
καλύτερη επιλογή. Και αυτό γιατί στη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) δεν δημιουργείται κανένας κρημνός,
απλά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και εφαρμόζεται απευθείας το laser. Στο τέλος της επέμβασης
εφαρμόζεται ένας θεραπευτικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο. 11 τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί
όταν ο κερατοειδής είναι λεπτός, σε χαμηλές διαθλαστικές ανωμαλίες και σε άτομα που έχουν μεγάλες πιθανότητες να
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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 23 πρώτες ημέρες, ενώ στη LASIK οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι
άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως και στις δύο περιπτώσεις. Η εφαρμογή της
μίας ή της άλλης μεθόδου εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού.
Το σημαντικότερο σημείο μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, ο
οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και
σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης.
Από πλευράς χρόνου, η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια.
Ο γιατρός χρησιμοποιεί τοπική αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση
είναι μόνιμη και ακόμη και στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει
συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης διόρθωση.
Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών είναι
μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μάλιστα, σε θέση να πούμε με απόλυτη
σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανότητες κάποιας επιπλοκής
από μια διαθλαστική επέμβαση.
Έρευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει να
κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία για
μια επιτυχή επέμβαση λέιζερ είναι η επιλογή ενός έμπειρου και πολύ καλά εξειδικευμένου ιατρού και η τεχνολογία του
excimer laser. Ο χειρουργός σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί λέιζερ τελευταίας γενιάς, που έχουν αποδειχθεί ως πιο
εξελιγμένα, ασφαλή και ακριβή στην διόρθωση.
Ο στόχος του ιατρού είναι να ενημερώσει τους υποψήφιους ασθενείς και να τους συμβουλέψει για το κατά
πόσο είναι καλοί υποψήφιοι, περιλαμβάνοντας και την ενημέρωση επάνω στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, την
μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση, τους εν υπάρχοντες κινδύνους καθώς επίσης και για το τι θα πρέπει να
κάνει την επόμενη ημέρα.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τεχνογνωσία, αλλά και την διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε
κάθε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρχει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της,
αποφασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομένους στην
Ελληνική Αστυνομία.
Γιώργος Χρονόπουλος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic
(www.evedayclinic.gr & www.cveclinic.coni.gr)
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΙΑΓΚΡΛΤΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ME A l l
Συνελήφθησαν το βράδυ της 23/5/2013 στο Παγκράτι, ύστε
ρα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, δύο ημε
δαποί ληστές, ένας 42χρονος και ένας 44χρονος, οι οποίοι τις
προηγούμενες ώρες είχαν διαπράξει τρεις ένοπλες ληστείες σε
φαρμακεία στις περιοχές του Νέου Κόσμου, του Υμηττού και
του Βύρωνα. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους υπήρξε
άμεση κινητοποίηση και εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση
σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με τη συμμέτοχη αστυνομικών
των Ο.Π.ΚΕ. της Δ.Α.Α. και των Ομάδων Ζ και ΔΙΑΣ, της
Άμεσης Δράσης Αττικής. Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων
και αφού οι αστυνομικοί είχαν ενημερωθεί ότι οι δράστες, μετά
την τελευταία ένοπλη ληστεία στο Βύρωνα είχαν διαφύγει με
ταξί, εντόπισαν στην περιοχή του Παγκρατίου ένα ταξί με δύο
επιβαίνοντες, το οποίο ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών
Χρυσοστόμου Σμύρνης και Νικηφορίδη. Όταν οι αστυνομικοί
προσέγγισαν το όχημα, ο επιβάτης που καθόταν στο πίσω κά
θισμα πυροβόλησε με περίστροφο εναντίον τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση, με αποτέλεσμα μία από τις βολίδες να πλήξει το
αλεξίσφαιρο ενός Ειδικού Φρουρού. Ακολούθησε ένοπλη συ
μπλοκή, καθώς οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Το τα
ξί με τους δύο δράστες εγκλωβίστηκε και πάλι από τους αστυ
νομικούς σε κοντινή απόσταση, στην οδό Χρεμωνίδου, όπου
και συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός. Ο 42χρονος, που είχε απο
βιβαστεί από το ταξί, αφού έθραυσε την εξωτερική τζαμαρία
πολυκατοικίας, εισήλθε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου,
την ώρα που οι δύο ένοικοι (ανδρόγυνο) είχαν ανοίξει την πόρ
τα για να δουν τι συμβαίνει, καθώς είχαν ακούσει τους πυροβο
λισμούς. Στη συνέχεια, ο δράστης, που είχε τραυματιστεί στο
δεξί του χέρι από τη θραύση της τζαμαρίας, προσπάθησε με τη
χρήση ενός μαχαιριού να αποσυναρμολογήσει το περίστροφο
και να το κρύψει στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Οι αστυνο
μικοί ακολούθησαν την πορεία του δράστη και κατάφεραν να
τον συλλάβουν εντός του διαμερίσματος, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ενοίκων. Στο εσω
τερικό του διαμερίσματος βρέθηκαν: τα αποσυναρμολογημένα
κομμάτια του περιστρόφου, διαμετρήματος 0,38 special και ένα
μαχαίρι, το οποίο ο ίδιος χρησιμοποίησε για να αποσυναρμολο
γήσει το περίστροφο. Στο σημείο της ένοπλης συμπλοκής, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: 10 κάλυκες, 2 φυσίγγια, μία παρα-

μορφωμένη βολίδα, 1 μεταλλικό
περίβλημα βολίδας και 1 θραύσμα
βολίδας. Επίσης, κατασχέθη- J \
καν το ταξί και το αλεξίσφαιρο *
γιλέκο που φορούσε ο αστυνομι
κός, μαζί με ένα θραύσμα από βολί
δα που βρέθηκε σφηνωμένο σε αυτό. Ο
αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενι
κό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για
προληπτικές εξετάσεις. Εξετάζεται η συμ
μετοχή των κατηγορουμένων και σε άλλες
ληστείες που έχουν διαπραχθεί με την ίδια
μέθοδο. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχε
τικής διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοι
χεία ταυτότητας και φωτογραφίες των 2 ημεδαπών...
Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Α) ΚΛΑΜΑΡΗ Δημήτριο του Βάϊου και της Κων
σταντίνας, που γεννήθηκε το 1969 στη Λαμία
και κατοικεί στο Περιστέρι.
Β) ΠΑΝΟΥ Ευάγγελο του
Κωνσταντίνου και της Χρυ
σάνθης, που γεννήθηκε το
1971 στην Άρτα και κατοικεί στ ο Περιστέρι.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής δι
άρκειας έξι μηνών, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού
συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της
Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς
και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιό
ποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν
με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476195 και 210-6476541
του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιοσδήποτε σχετικής
πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και
το απόρρητο της επικοινωνίας.

ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο εκτεταμένων αστυνομικών αναζητήσεων εντοπί
στηκε το βράδυ της 30-5-2013, από αστυνομικούς της ΑΑ. Κα
βάλας, σε δασική περιοχή στα Λουτρά Ελευθερών Καβάλας η
13χρονη ημεδαπή, η οποία είχε αποχωρήσει την 26η Μαϊου το
βράδυ, από την οικία, όπου διέμενε με τη γιαγιά της, σε περιο
χή της Αττικής. Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκο
μείο Καβάλας, για προληπτικούς λόγους. Από τη συνέχιση των
ερευνών, εντοπίσθηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 31-52013, στην ίδια δασική περιοχή, ο 23χρονος υπήκοος Αλβανί
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ας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την
αρπαγή της 13χρονης. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε
βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Υπενθυμίζεται ότι από το Τ.Α. Σπάτων είχε σχηματιστεί δικο
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 23χρονου, ο
οποίος κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης (13χρονης).
Ειδικό ιερά τις βραδινές ώρες της 26-5-2013, η γιαγιά της ανή
λικης κατήγγειλε στο ΤΑ. Σπάτων ότι η 13χρονη εγγονή της
αποχώρησε από την οικία, όπου διέμεναν μαζί. Από την αστυ-

νομική έρευνα, προέκυψε όχι ο 23χρονος Αλβανός, ο οποίος χο χελευχαίο χρονικό
διάσχημα, διαχηρούσε συχνή επαφή με χην ανήλικη, μέσω ισχοσελίδας κοινωνικής
δικχύωσης (facebook), ενέχεχαι σχην αρπαγή χης. Από 27-5-2013 διενεργούνχαν
εκχεχαμένες αναζηχήσεις σχην ευρύχερη περιοχή χης Καβάλας, καθώς όπως προέ
κυψε από χην αστυνομική έρευνα, χο πρωί χης ίδιας ημέρας η ανηλικη βρισκόχαν
μαζί με χον 23χρονο δράσχη σε αγροικία, όπου ο ίδιος διέμενε προσωρινά, σε αγροτική περιοχή σχα Λουχρά Ελευθεροι πχολης.
ΑΠΟΠΛΑΝΟΥΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη χο απόγευμα χης 25-5-2013 σχα Πεχράλωνα, από
ασχυνομικούς χης Υποδ/νσης Προσχασίας Ανηλίκων/ΔΑΑ.,
40χρονος ημεδαπός, ο οποίος νωρίχερα, προσποιούμενος χον
αστυνομικό, προσέγγισε ανηλικη ημεδαπή και προέβη σε
ασελγείς πράξεις σε βάρος χης. Όπως διαπισχώθηκε από χην
ασχυνομικη έρευνα, ο συλληφθείς ενχόπιζε ανήλικες μαθήτρι
ες, ηλικίας 8 έτος 14 εχών χην ώρα που έφευγαν από χο σχο
λείο χους, μεχά χην λήξη χων μαθημάχων. Σχη συνέχεια χις
ακολουθούσε, κινούμενος με μοχοσικλέχες διαφόρων χύπων
και φορώνχας πάνχα προσχαχευχικό κράνος, μέχρι χην είσοδο
χων πολυκαχοικιών σχις οποίες διέμεναν. Σχη συνέχεια εισέρχονχαν μαζί χους σχις πολυκαχοικίες και προσποιούμενος χον
ασχυνομικό, επιδεικνύονχας κάποια έγγραφα από χο πορχοφόλι χου, χις παραπλανούσε όχι διενεργεί έρευνα για κλοπή σχο
σχολείο η για ναρκωχικά και χις οδηγούσε σε απόμερο κοινόχρησχο χώρο χης πολυκατοικίας, όπου προέβαινε σε ασελγείς
πράξεις σε βάρος χους. Από χην μέχρι χώρα ασχυνομικη έρευ
να έχει διαπισχωθεί όχι, καχά χην χελευχαία πενχαεχία, έχει
ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος 21 ανηλίκων κοριχσιών
σε διάφορες περιοχές χης Αθήνας. Σημειώνεχαι όχι ο δράσχης
χη δεκαεχία 1995 - 2005 είχε συλληφθεί 2 φορές, για αδικήμαχα χα οποία σχρέφονχαι καχά χης γενεχήσιας ελευθερίας και

αξιοπρέπειας ανηλίκων κάχω χων 12 εχών, για χα οποία έχει
καχαδικασθεί και φυλακισθεί. Σε βάρος χου 40χρονου σχημαχίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε σχον αρμόδιο εισαγγελέα. Δίνονχαι σχη δημοσιόχηχα, καχόπιν σχεχικής διάχαξης
χης εισαγγελίας πρωχοδικών Αθηνών,
χα σχοιχεία χαυχόχηχας και φωχογραφίες χου 40χρονου. Πρόκειχαι για χον
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Σχυλιανό του Βασιλεί
ου και της Δωροθέας, που γεννήθηκε
χο 1973 στη Νέα Ιωνία Αττικής και κα
τοικεί στα Πεχράλωνα. Η συγκεκριμέ
νη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας
έξι μηνών, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, απο
σκοπεί σχην προστασία χου κοινωνικού συνόλου, χων ανηλί
κων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και
προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για
τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό,
παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνι
κό αριθμό 210-6476370 χης Υποδιεύθυνσης Προσχασίας Ανη
λίκων χης Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για χην παροχή
οποιοσδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται όχι διασφα
λίζεται η ανωνυμία και χο απόρρητο χης επικοινωνίας.

ΤΟΥΣ «ΤΣΙΜΠΗΣΕ» Η «Ζ»
Συνελήφθησαν στους Αμπελοκήπους, από αστυνομικούς χης Άμεσης Δράσης (Ομάδα «Ζ»), 2 αλλοδα
ποί υπήκοοι Φιλιππινών, ηλικίας 31 και 35 εχών, την ώρα που προσπαθούσαν να διαρρήξουν αυτοκί
νητο ημεδαπού. Κατά χην ακινηχοποίηση, ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει και γρονθοκόπησε τον
αστυνομικό. Στην κατοχή χου ίδιου βρέθηκε και κατασχέθηκε, 1 αυτοσχέδιο όπλο αποχελούμενο από
2 μεταλλικούς σωλήνες, ενωμένους με 2 μεταλλικούς σφιγκτήρες. Για κλείστρο είχε χρησιμοποιήσει 1
επαναληπτικό ελατήριο και 1 κυλινδρικό μεταλλικό σωλήνα, εντός του οποίου είχε τοποθετήσει ένα κυνηγηχικό φυσίγγιο. Ίδιο φυσίγγιο βρέθηκε και σχην τσέπη χου. Οι συλληφθέντες με την σχημαχισθείσα
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν σχον αρμόδιο εισαγγελέα.
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΡΑΠΕΤΗΣ
Συνελήφθη σχο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης
Άμεσης Δράσης Αττικής (ΔΙ.ΑΣ.-Δ.ΕΛΤΑ.) ο αναζητούμενος
δραπέχης των Φυλακών Τρικάλων (από 22-3-2013) και επικίν
δυνος κακοποιός LITA ή DREBATA (επ) ERMAL ή LITOR
(ον), ετών 35 υπήκοος Αλβανίας, ιλίγο πριν χη σύλληψη του
ο αναζητούμενος κακοποιός είχε διαπράξει ένοπλη ληστεία σε
Σούπερ-Μάρκετ της περιοχής, αφαιρώντας
με απειλή πιστολιού άγνωστο χρηματικό πο
σό. Μεχά χην ενημέρωση χου Κέντρου Επι
χειρήσεων χης Γ.Α.ΔΑ, σχο σημείο χης ένο
πλης ληστείας καθώς και σχην ευρύτερη
περιοχή έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυ

νάμεις, οι οποίες σχο πλαίσιο των αναζητήσεων εντόπισαν χο
δράστη να κινείται πεζός, σε κοντινή απόσταση. Ακολούθησε
καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κακοποιός προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του έριξε προς τους αστυνομι
κούς δύο χειροβομβίδες, οι οποίες δεν εξερράγησαν. Σχην κατο
χή του βρέθηκαν επιπλέον 1 πιστόλι με 2 γεμιστήρες πλήρεις
φυσιγγίων και μία ακόμα χειροβομβίδα. Επι
πλέον από την περιοχή προσήχθη ένας ακό
μα αλλοδαπός, για τον οποίο δεν προέκυψαν
στοιχεία για εμπλοκή ή συμμετοχή του. Σε
βάρος χου συλληφθέντα σχηματίστηκε σχετι
κή ποινική δικογραφία από τη ΔΑ Α .
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Συνελήφθη στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δρά
σης (Ομάδα ΔΙΆΣ.), 35χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ρουμανίας, ο
οποίος μαζί με άγνωστο σύνεργό του είχε εγκαταστήσει μηχανι
σμό παγίδευσης σε Α.Τ.Μ. υποκαταστήματος Τράπεζας στην ίδια
περιοχή. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδ/νσης Ασφά
λειας Ν/Α Αττικής ο συλληφθείς είναι ηγετικό μέλος εγκληματι
κής ομάδας, που προβαίνει σε παγιδεύσεις Α.Τ.Μ. με τη διεθνώς
γνωστή μέθοδο «skimming». Οι δράστες μέσω αυτοσχέδιων ηλε
κτρονικών μηχανισμών παγίδευσης-αντιγραφής τους οποίους
τοποθετούν σε Α.Τ.Μ., υφαρπάζουν τα προσωπικά δεδομένα από
τις γνήσιες κάρτες κατά την ώρα της συναλλαγής, από τον νόμι
μο κάτοχο αυτών και με τα στοιχεία αυτά κατασκευάζουν κάρτες
κλώνους με τις οποίες πραγματοποιούν παράνομες αναλήψεις.

Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει εξα
κριβωθεί ότι ο συλληφθείς μαζί με τους
συνεργούς του, κατά το τελευταίο έτος
έχουν υποκλέψει από τα Α.Τ.Μ. τρα
πεζών, στοιχεία 98 καρτών, κατασκευ
άζοντας αντίστοιχες κάρτες κλώνους
προκαλώντας οικονομική ζημιά ύψους
74.095 ευρώ. Στη κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3
πιστωτικές κάρτες, μία κάρτα κλώνος και διάφορα εργαλεία
που χρησιμοποιούνται στην παγίδευση των Α.Τ.Μ. Οι έρευνες
για τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας σε βά
ρος και άλλων Τραπεζών, καθώς και για τον προσδιορισμό του
ύψους της προκληθείσας ζημιάς συνεχίζονται.

«ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ»ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
Συνελήφθησαν στην Αθήνα και στα Μέγαρα, από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν./ΔΑΑ., 1 αλλοδαπός υπήκοος Ιτα
λίας ηλικίας 41 ετών και 2 ημεδαποί, ηλικίας 66 και 67 ετών, για μεταφορά, κατοχή και διακίνηση σημαντι
κών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Ειδικότερα αστυνομικοί της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών με
τά από αξιοποίηση πληροφορίας και πολυήμερες έρευνες εντόπισαν στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, στο ύψος
των Μεγάρων, φορτηγό αυτοκίνητο και το ακινητοποίησαν. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα
κάτω από φορτίο καυσόξυλων συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 195 κιλών και 750 γρ. Συνελήφθη ο 67χρονος ημεδαπός οδηγός του φορτηγού καθώς και οι 2 οργανωτές της μεταφοράς των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θεω
ρούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και για το λόγο αυτό συνεχίζεται η αστυνομική
έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί όλο το εύρος της παράνομης δράσης του κυκλώματος και η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε
άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
«ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ»
Α Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, που πραγ
ματοποιούνται στην Αττική, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένι
ος Ζευς», εντοπίσθηκε την 16-5-2013 στην οδό Σοφοκλέους στην
περιοχή της Ομόνοιας, κατάστημα με προϊόντα απομίμησης-παρεμπορίου. Ειδικότερα, στους χώρους του καταστήματος βρέθη
καν και κατασχέθηκαν συνολικά 15.775 ζευγάρια γυαλιά ηλίου,
τσάντες και φουλάρια, τα οποία αποτελούν απομιμητικά προϊό
ντα διαφόρων εταιρειών και 26.000 σήματα απομίμησης διαφό
ρων εταιρειών, έτοιμα προς τοποθέτηση. Συνελήφθη μία αλλο
δαπή υπήκοος Κίνας, υπεύθυνη του καταστήματος, σε βάρος της
οποίας σχηματίσθηκε Δικογραφία από το Τ.Α. Ακροπόλεως και
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Β. Στο πλαίσιο της επι
χείρησης «Ξένιος Ζευς»,
εντοπίσθηκαν στην οδό
Αναξαγόρα στην περιοχή
της Ομόνοιας, 2 αποθήκες
με προϊόντα απομίμησηςπαρεμπορίου. Ειδικότερα,
στους χώρους των 2 αποθηκών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
συνολικά 28.844 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, ρολόγια χειρός, θήκες
και καπέλα, τα οποία αποτελούν απομιμητικά προϊόντα διαφό
ρων εταιρειών. Δικογραφία σχηματίσθηκε από το Τ Α Ακρο
πόλεως.
✓

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συνελήφθη, έπειτα από συστηματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτη
σίας της ΔΑ. Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης 53χρονος ημεδαπός διότι κατέ
κοψε σε μάντρα αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του στην ανωτέρω περιοχή, 34 κλεμμένα οχήματα, τα οποία
είχαν αφαιρεθεί ως επί το πλείστον από διαφορές περιοχές της Αττικής καθώς επίσης της Θεσσαλονίκης και
της Αργολίδας. Σε έρευνες που ακολούθησαν σε χώρους της προαναφερόμενης μάντρας καθώς και σε σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτη
σίας του 53χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: πλήθος
πινακίδων κυκλοφορίας, πληθώρα τμημάτων αυτοκινήτων, 1 κυνηγετι
κό μαχαίρι, 1 ζεύγος χειροπέδες, 1 μεταλλικό πτυσσόμενο γκλοπ, 3 ξύλι
νες σφραγίδες με στοιχεία γιατρών η γνησιότητα των οποίων εξετάζεται,

Α/Α [ 58

]

Μ Α Ϊ0 Σ -Ι0 Υ Ν Ι0 Σ 2 0 1 3

2 ηλεκτρικές σπαθοσέγες, 1 ηλεκτρικός τροχός και 2 πλαστι
κά κουτιά με 9 μεταλλικές πόντες με αριθμούς. Επιπρόσθετα,
ο ανωτέρω, προ επικείμενης αστυνομικής έρευνας στο κατά
στημά του, δεν συμμορφώθηκε σε υποδείξεις αστυνομικών για

τη διενέργεια ελέγχου και επιχείρησε να αποκρύψει κλεμμένο
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που υπήρχε εντός της μάντρας του. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης μη νόμι χε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με
μων και νόμιμων μεταναστών από τη χώρα μας προς χώρες κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή μετα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, μεταξύ φορά νόμιμων και μη νόμιμων μετανα
των οποίων και 42χρονη ημεδαπή με ηγετικό ρόλο, ενώ σχη στών από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη,
ματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ακόμη ατόμων για την ίδια την προσωρινή διαμονή τους σε διάφορα
υπόθεση, διότι επιχείρησαν να διευκολύνουν, παράνομα, την
καταλύματα και την μετέπειτα προώθη
έξοδο από τη χώρα μας, 41 συνολικά αλλοδαπών. Συγκεκρι σή τους από τη χώρα μας σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης,
μένα, έπειτα από επισταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αλλοδα με χρήση κλεμμένων ΙΧΦ αυτοκινήτων. Η αμοιβή της οργά
πών Θεσσαλονίκης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κα νωσης ανέρχονταν σε 1.250 ευρώ από κάθε νόμιμο και μη νόμι
τά την οποία στη Ν. Ε. Ο Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, στο ύψος μο μετανάστη, ενώ εκτιμάται ότι τα μέλη της αποκόμισαν από
χωριού του Νομού Κιλκίς, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 την παράνομη δραστηριότητα χρηματικό ποσό που υπερβαίνει
αλλοδαποί άντρες ηλικίας 21 και 26 ετών, ένας 24χρονος ημε τις 50.000 ευρώ. Συνολικά κατασχέθηκαν ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο
δαπός και η προαναφερόμενη 42χρονη ημεδαπή που ήταν ο που διευκόλυνε τις μετακινήσεις τους και χρησιμοποιούταν ως
«εγκέφαλος» της οργάνωσης. Τρεις εξ’ αυτών επέβαιναν σε προπομπός, ένα ΙΧΦ αυτοκίνητο με το οποίο μετέφεραν τους
ΙΧΕ αυτοκίνητο λειτουργώντας ως προπομποί, ενώ ο 26χρο- αλλοδαπούς, 260 ευρώ, 1 βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων, 2
νος αλλοδαπός οδηγούσε ΙΧΦ όχημα, το οποίο μετέφερε τους κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες μνήμης κινητού τηλεφώνου. Οι
μετανάστες. Από τη μεθοδική έρευνα που διενεργήθηκε, δια συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία
πιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση, διέθετε εσωτερική οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Διεξάγονται έρευνες για
ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους των μελών της, ενώ εί την τυχόν συμμετοχή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση.
«ΧΤΥΠΟΥΣΑΝ» ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημά ρίπου μήνα, διέρρηξαν 18 πρατή
των κατά της Ιδιοκτησίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, 18 περι ρια υγρών καυσίμων, με χρήση
πτώσεις διαρρήξεων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, σε διάφο τουλάχιστον 8 κλεμμένων ΙΧΕ
ρες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίες έλαβαν χώρα αυτοκινήτων. Σε 16 περιπτώσεις,
κατά το χρονικό διάστημα τέλη Απριλίου 2013 έτος και 12-05- αφαίρεσαν συνολικά 17.510 ευρώ,
2013. Ειδικότερα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης κόστες με πακέτα τσιγάρα και διά
διαδικασίας, στην ευρύτερη περιοχή του Δενδροποτάμου, από φορες ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ προκάλεσαν σε όλες τις πε
αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας σε συνεργα ριπτώσεις φθορές και υλικές ζημιές μεγάλης χρηματικής αξίας,
σία με συναδέλφους τους της ομάδας ΟΠΚΕ, 4 ημεδαποί ηλι σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων. Σε έρευνες που πραγ
κίας 43,16,15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστη ματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
κε δικογραφία για «Διακεκριμένες Περιπτώσεις Κλοπής» και
πειστήρια που προδίδουν τη συμμετοχή τους στις προαναφερό«Αντίσταση». Συγκεκριμένα, από την αστυνομική έρευνα δι μενες διαρρήξεις. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βά
απιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενοι, κατά τον τελευταίο πε ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Συνελήφθησαν, ύστερα από συστηματική έρευνα αστυνο
μικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσ
σαλονίκης, στην περιοχή της Σταυρούπολης, 2 αλλοδαποί
(γιος-μητέρα) ηλικίας 28 και 53 ετών διότι σε έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε στον 28χρονο και σε έρευνα Ι.ΧΕ. αυτο
κινήτου, στο οποίο επέβαινε, ιδιοκτησίας της 53χρονης, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: 10 δέματα κάνναβης συνολικού βά
ρους 5 κιλών και 364 γρ., το χρηματικό ποσό των 525 ευρώ, ως
προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών και 1 κινητό
τηλέφωνο, που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλα
γές του. Στη συνέχεια, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία
του 28χρονου, όπου ανευρέθη και η 53χρονη, η οποία κατά τη

διάρκεια της έρευνας αποπειράθηκε να
καταστρέψει ποσότητα ναρκωτικής
ουσίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 δέματα ινδικής κάνναβης συνολικού
βάρους 1 κιλού και 800 γρ., μία ηλε
κτρονική ζυγαριά ακρίβειας, το χρη
ματικό ποσό των 1.520 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρ
κωτικών ουσιών και 1 κινητό τηλέφωνο, που χρησιμοποιούσε
η 53χρονη για τις παράνομες συναλλαγές της. Τέλος, κατασχέ
θηκε και το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο τέλεσης των ανω
τέρω πράξεων. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Α Ή
Συνελήφθησαν, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κλη
ρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑ. Θεσσαλονίκης, στην Τερπνή Σερρών και στη Θεσσαλονίκη, 2 ημεδα
ποί, ηλικίας 28 και 57 ετών, καθώς επίσης και 33χρονος αλλοδαπός διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην οικία του 28χρονου στην περιοχή της Τερπνής Σερρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία άρτια παλαίτυπη Καινή Διαθήκη, σωζόμενη σε πολύ καλή κατάσταση, τυπωμένη στα 1765 και 5 χρυσά νομίσματα,
τα οποία εξετάστηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο της Ε.Π.ΚΑ Θεσσαλονίκης και διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές
διατάξεις του Νόμου «Περί Προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Όπως προέκυψε από την
αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος αναζητούσε αγοραστή μέσω του 57χρονου και του 33χρονου συνεργών του, στις οικίες των οποί
ων πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 τμήματα ανιχνευτών μετάλλων και 3 ανιχνευτές
μετάλλων. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

f II

Α Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Συνελήφθησαν στη Ρόδο, ύστερα
από οργανωμένη αστυνομική επι
χείρηση του Τ.Δ.Ν. Ρόδου, 4 ημεδα
ποί ηλικίας 44, 45, 48 και 36 ετών,
κατηγορούμενοι για τα κατά περί_ ^ πτώση αδικήματα της κατοχής, αγο\ ράς, πώλησης ναρκωτικών ουσιI
1 ών, της υδροπονικής καλλιέργειας
^ ' δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και
της οπλοκατοχής. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνη
σης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε αστυνομι
κή επιχείρηση κατά την οποία εξακριβώθηκε η παράνομη δρα
στηριότητα των κατηγορουμένων, καθώς και οι μεταξύ τους
σχέσεις και δοσοληψίες. Όπως πρόεκυψε από στοιχεία που συ
γκέντρωσαν οι αστυνομικοί ο 44χρονος βραδινές ώρες στις 9,
10, 11 και 12-05-2013 κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιο
κτησίας του προμήθευσε τον 36χρονο με ναρκωτικά. Επίσης
την 10-05-2013 προμήθευσε με ναρκωτικά και τον 45χρονο.
Αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία ακινητοποιήθηκε από
αστυνομικούς ο 44χρονος και σε έρευνα που έγινε στον ίδιο
και την οικία του στην πόλη της Ρόδου, παρουσία Δικαστικού
Λειτουργού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: ηρω
ίνη συνολικού βάρους 124,8 γρ., ακατέργαστη κάνναβη συνο
λικού βάρους 275,5 γρ., 9 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής
καλλιέργειας ύψους από 6 έως 25 εκ., 60 ναρκωτικά χάπια, 1
πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με γεμιστήρα και ένα φυσίγγιο, έτοι

μο προς χρήση, 2 αεροβόλα όπλα (πιστόλια) με γεμιστήρες, 2
εμπροσθογεμή πυροβόλα πιστόλια, 1 κυνηγετικό όπλο, 102 φυ
σίγγια κυνηγετικού όπλου, 416 μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου
όπλου, από τα οποία 2 με διατρητική ικανότητα, 6 μαχαίρια δια
φόρων τύπων, εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την υδροπονική καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, το χρηματικό
ποσό των 1.865 ευρώ, 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσω διευκό
λυνσης διακίνησης ναρκωτικών και 4 κινητά τηλέφωνα. Στην
πόλη της Ρόδου, εντοπίστηκε ο 45χρονος και βρέθηκαν στην
κατοχή του και στην οικία τα ακόλουθα, τα οποία και κατασχέ
θηκαν: ηρωίνη βάρους 0,7 γρ., 4 ναρκωτικά χάπια, 1 πυροβό
λο όπλο (πιστόλι), το οποίο όπως προέκυψε το είχε προμηθευ
τεί από τον 48χρονο προκειμένου να το δώσει στον 44χρονο, ως
αντίτιμο για αγορά 40 γρ. ηρωίνης, το χρηματικό ποσό των 360
ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Ακολούθως, εντοπίστηκε στην
πάλη της Ρόδου και ο 48χρονος στην κατοχή του οποίου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: ακατέργαστη
κάνναβη βάρους 25,8 γρ., 22 ναρκωτικά χάπια, 2 ζυγαριές ακρί
βειας, 4 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα όπλα (πιστόλι και κυνη
γετικό), 79 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 17 κάλυκες φυσιγγίων
πυροβόλων όπλων, 210 φυσίγγια κυνηγητικού όπλου, 1725 με
ταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 4 μαχαίρια διαφόρων τύ
πων, 1 ζεύγος χειροπέδες, το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ
και 3 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη
ο 36χρονος, ο οποίος αγόραζε ναρκωτικά από τον 44χρονο. Οι
συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η 20ΧΡΟΝΗ
Συνελήφθη στην Κέρκυρα, ύστερα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τ.Σ.Φ. Κασσιώπης και της
Υ.Α. Κέρκυρας, 17χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία και απόπειρα ανθρω
ποκτονίας σε βάρος 20χρονης ημεδαπής. Αναλυτικότερα, τα ξημερώματα της 26/5/2013, στην περιοχή Μου
ράγια Κέρκυρας, ο 17χρονος αφού πρώτα ακινητοποίησε, με τη χρήση σωματικής βίας την 20χρονη, που κινείτο
πεζή, αφαίρεσε την τσάντα της και στην συνέχεια την έριξε από παραλιακό τοιχίο, ύψους οχτώ μέτρων περίπου,
με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Ακολούθησαν εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες, οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσμα τον αρχικό εντοπισμό του 17χρονου στην πόλη της Κέρκυρας από αστυνομικούς του
Τ.Σ.Φ. Κασσιώπης και στη συνέχεια την ταυτοποίηση και σύλληψή του, ως δράστη της ληστεί
ας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 20χρονης. Η παθούσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του
Ε.Κ.Α.Β στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο συλληφθείς με
την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΜΜΛΓΕΡ
Συνελήφθη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ανισσαρά του Δήμου
Χερσονήσου, από αστυνομικούς του AT. Χερσονήσου και του
Τ.Α.Ε. Ηρακλείου, ένας 20χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ολλαν
δίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για από
πειρα ανθρωποκτονίας 12χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ρωσίας.
Ειδικότερα το βράδυ της 14/05/2013, 37χρονη αλλοδαπή υπή
κοος Ρωσίας, ενημέρωσε τηλεφωνικά το Α.Τ. Χερσονήσου για
την εξαφάνιση του 12χρονου γιου της, από χώρο ξενοδοχείου,
στο οποίο διέμεναν, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Αστυ
νομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον ανήλι
κο, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων του ξενοδοχείου.
Ο ανήλικος έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, από αιχ
μηρά αντικείμενο και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του
Ε.Κ.Α.Β. στο «Βενιζελειο» Νοσοκομείο. Προηγουμένως κατά τη
διάρκεια των αναζητήσεων είχε εντοπιστεί επίσης ένας 20χρονος υπήκοος Ολλανδίας, ο οποίος έφερε ένα φορητό υπολογιστή
και ένα κινητό τηλέφωνο, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την
προέλευση τους. Ο 20χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως διασκεδαστής (ανιματέρ) στο ίδιο ξενοδοχείο, προσήχθη στο Α.Τ. Χέρσο-

νήσου και από την προανάκριση που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με την ΥΑ
Ηρακλείου, προέκυψε ότι είχε αφαιρέσει,
το προηγούμενο βράδυ από το χώρο εκδηλώ
σεων του ξενοδοχείου, τον φορητό υπολογιστή και
το κινητό τηλέφωνο, που ανήκαν στον 12χρονο.
Επιπλέον προέκυψε ότι στη συνέχεια, όταν ο 12χρονος ^
εντόπισε τον 20χρονο κοντά στο ξενοδοχείο να κρατάει τα
αφαιρεθέντα αντικείμενα του, αυτός τον οδήγησε σε υπαίθριο
χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου και με τη χρήση μαχαιριού
τον τραυμάτισε σοβαρά, εγκαταλείποντας τον. Στο πλαίσιο της
αστυνομικής έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι,
με το οποίο ο 20χρονος τραυμάτισε τον 12χρονο, ο φορητός ηλε
κτρονικός υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο του 12χρονου.
Οργανώθηκε αεροδιακομιδή και ο ανήλικος αλλοδαπός, με αερο
σκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, διακομίστηκε στην Αθήνα
και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΓΙαίδων «Αγλαΐα Κυριάκού».
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία
οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΗΘΕΛΕ Λ11ΖΑ
Γία παθητική δωροδοκία, απιστία σχετική με την Υπηρεσία και
παράβαση καθήκοντος, συνελήφθη από την ΥΑ. Ρεθύμνου,
55χρονος ημεδαπός, κρατικός λειτουργός, Διευθυντής του Τμή
ματος Συντάξεων του Ι.ΚΑ. Ρέθυμνου. Είχε προηγηθεί καταγ
γελία, κατά τη διερεύνηση της οποίας, αστυνομικοί της ανωτέρω
Υπηρεσίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε μία 68χρονη αλλοδαπή,
υπήκοο Βουλγαρίας και σε 59χρονο ημεδαπό, κατά την έξοδο
τους από το κατάστημα Ι.Κ.Α. Ρεθύμνου, αφού προηγουμένως
είχαν εισπράξει ποσό εκκαθάρισης Ε.ΚΑΣ και προκαταβολή
συντάξεως επικουρικού ταμείου αντίστοιχα. Όπως διαπιστώ
θηκε η μεν πρώτη είχε παραλάβει 100 ευρώ λιγότερα και ο δεύ
τερος 150 ευρώ λιγότερα, ποσά τα οποία είχαν δώσει στο Διευθυ
ντή του Τμήματος Συντάξεων του I ,ΚΑ, για να «επισπεύσει»
τις διαδικασίες χορήγησης. Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί ο
55χρονος κρατικός λειτουργός, στην κατοχή του οποίου βρέθη
καν και κατασχέθηκαν τα ανωτέρω χρηματικά ποσά, τα οποία
είχαν προσημειωθεί από το ταμείο του Ι.ΚΑ. Επιπλέον κατασχέ
θηκε το χρηματικό ποσό 1.535 ευρώ, για το οποίο διερευνάται

η προέλευσή του. Ο συλληφθείς,
εκμεταλλευόμενος τη θέση του,
καθυστερούσε σκοπίμως την εκκα
θάριση συντάξεων και του Επιδόμα
τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συντα
ξιούχων (Ε.ΚΑΣ), με σκοπό οι δικαιούχοι
να του καταβάλουν χρηματικά ποσά για την επί
σπευση της διαδικασίας χορήγησης τους. Επίσης
από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2012, έχει διαταΝ. _ ✓
χθεί από τον κ. Εισαγγελέα Ρεθύμνου προκαταρτική
εξέταση για την διερεύνηση του αδικήματος της εκβίασης από
τον 55χρονο, καθόσον υπήρχε καταγγελία ηλικιωμένης γυναί
κας σύμφωνα με την οποία, είχε απαιτήσει από αυτήν το χρημα
τικό ποσό των 500 ευρώ προκειμένου να τακτοποιήσει υπόθε
ση είσπραξης χρηματικού ποσού της ανάπηρης αδελφής της. Το
προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υ Α Ρεθύμνου, ενώ
ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία
οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συνελήφθησαν στον Κρατικό Αερολιμένα Χανιών «I. Δασκαλογιάννης», από αστυνομικούς του AT. Αερολιμένα Χανιών, 3
ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 25,40 και 57 ετών και μία 24χρονη
αλλοδαπή υπήκοος Ρουμανίας, οι οποίες κατηγορούνται για πα
ράνομη διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών και πλαστογραφία.
Μαζί με τις γυναίκες αυτές, συνελήφθησαν επίσης και 4 αλλο
δαποί υπήκοοι Συρίας, για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο
στη χώρα, τους οποίους συνόδευαν, με σκοπό να διευκολύνουν

την έξοδό τους από την Ελλάδα και να
ταξιδέψουν προς χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από την αστυνομική έρευνα, προ
έκυψε ότι οι παραπάνω συλληφθέντες είχαν
προμηθευτεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με τα
οποία επιχείρησαν να ταξιδέψουν, έναντι χρηματικής
αμοιβής, από άτομο στην Αθήνα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αστυνομικοί της Υ.Α. Αθηνών,
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σε συνεργασία και κατόπιν παραγγελίας (αιτήματος) του Α.Τ. Αερολιμένα Χανιών, πραγματο
ποίησαν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία στην περιοχή του Νέου Κόσμου Ατ
τικής. Μέσα στο σπίτι, συνελήφθησαν επιπλέον 4 άτομα, 2 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας, ηλικίας
35 και 26 ετών, ένας 34χρονος υπήκοος Σουηδίας και ένας 29χρονος υπήκοος Ρουμανίας, όλοι
τους μέλη της εγκληματικής ομάδας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη οικία, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμέ
να μέσα σε αυτήν και κατασχέθηκαν: 148 ελληνικά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, 24 Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας διαφό
ρων χωρών, 17 άδειες ικανότητας οδήγησης (παλαιού και νέου τύπου) διαφόρων χωρών, 51 διαβατήρια διαφόρων χωρών, 64 φωτο
γραφίες τύπου ταυτότητας - διαβατηρίου, 2 άδειες παραμονής (Σουηδίας, Ισπανίας), μία ελληνική βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για
χορήγηση άδειας παραμονής, 6 κινητά τηλέφωνα, 1 φορητός Η/Υ, μία κεντρική μονάδα Η/Υ, μία άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
και το χρηματικό ποσό των 815 ευρώ. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο
εισαγγελέα. Η αστυνομική έρευνα την οποία ανέλαβε η Υ.Α. Χανιών, συνεχίζεται σε συνεργασία με την Υ Α Αθηνών.

Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
Συνελήφθησαν στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας, από αστυνομικούς του Α.Τ. Βάρδας 2 αλλοδαποί άνδρες,
υπήκοοι Μπαγκλαντές, ηλικίας 33 και 25 ετών, οι οποίοι μαζί με 2 ακόμα αλλοδαπούς συνεργούς τους,
που αναζητούνται, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι 2 ομοεθνείς τους, όταν εκείνοι τους ζήτη
σαν δεδουλευμένα από καλλιέργειες φράουλας στην περιοχή. Πιο αναλυτικά, οι 2 συλληφθέντες μαζί με
τους άλλους 2 συνεργούς τους μετέβησαν σε παραπήγματα στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας όπου διαπληκτί
στηκαν με τους 2 ομοεθνείς τους, με αφορμή τη μη καταβολή οφειλόμενων δεδουλευμένων, από εργασίες
σε καλλιέργειες φράουλας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και ενώ οι 3 υπόλοιποι δράστες ακινητοποίησαν
τους 2 παθόντες, ο 33χρονος δράστης τους τραυμάτισε, κάνοντας χρήση μαχαιριού. Σημειώνεται ότι ο 33χρονος δράστης εργάζεται ως επικεφαλής ομάδας εργατών, σε καλλιέργειες φράουλας της περιοχής και είχε οικειοποιηθεί το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, που είχε παραλάβει από ημεδαπούς ιδιοκτήτες των καλλι
εργειών για να αποπληρώσει δεδουλευμένα εργατών. Για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον εντοπισμό
των δραστών οι αστυνομικοί προέβησαν σε άμεσες αναζητήσεις με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλλη
ψη των 2 αλλοδαπών λίγες ώρες αργότερα. Το προανακριτικό υλικό και τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη, ενεργεί το Α.Τ. Βάρδας.
Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εξαρθρώθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα
του Τ.Α. Αβαδειάς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποί
ας εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες από διάφορες περιοχές της
Επικράτειας εκμεταλλευόμενα το ενδιαφέρον τους για επενδύ
σεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (Αολική). Συνελήφθησαν
στη Μβαδειά 2 ημεδαποί, μέλη της σπείρας, ηλικίας 41 ετών ο
φερόμενος ως «εγκέφαλός» της και 22 ετών αντίστοιχα, ενώ στο
πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 μέλη της και συ
γκεκριμένα 2 ημεδαποί, ηλικίας 43 και 42 ετών. Αναλυτικότερα,
αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες σχετικά με
την δράση της σπείρας εντόπισαν τον 41χρονο και τον 22χρονο
στη πόλη της Αβαδειάς και τους προσήγαγαν στο ΤΑ. της πε
ριοχής Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι
2 ανωτέρω δράστες, μαζί με τα 2 ακόμη μέλη που ταυτοποιήθη
καν και άγνωστο αριθμό συνεργών τους, είχαν συστήσει τουλά
χιστον από τις αρχές του 2012, εγκληματική οργάνωση με διαρ
κή και δομημένη δράση, καθώς και διακριτούς ρόλους με σκοπό
την συστηματική εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών, εκμεταλ
λευόμενοι το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε επενδυτικά προ
γράμματα παραγωγής Μολικής ενέργειας Για την επίτευξη της
εγκληματική στους δραστηριότητας, είχαν προβεί στην ίδρυση
2 εταιρειών με έδρα τους την Αττική, νόμιμοι εκπρόσωποι των
οποίων φέρονται ο 22χρονος και ο 42χρονος. Τα μέλη της σπεί
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ρας προσέγγιζαν τα υποψήφια θύμα
τά τους και καταρτίζοντας ιδιωτι- ,^
κά συμφωνητικά με στοιχεία των
,,,
παθόντων αλλά και συγγενών τους
τα οποία υπέγραφαν ο 41χρονος με την
ιδιότητα του εγγυητή και ο 22χρονος ως
νόμιμος εκπρόσωπος της μίας εκ των δύο
εταιρειών, ισχυρίζονταν στην συνέ
χεια ότι κατέθεταν αιτήματα προς
την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Αττικής για την
εγκατάσταση και σύνδεση ανεμογεννητριών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί
ότι τα μέλη της σπείρας προκειμένου
να πείσουν τους παθόντες για την
«φερεγγυότητα» της όλης διαδικα
σίας τους γνωστοποιούσαν ψευδείς
αριθμούς πρωτοκόλλων παραλαβής
αιτημάτων από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και
τους παρέδιδαν αντίγραφα συμβολαί
ων μίσθωσης για εκτάσεις στο νησί
της Άνδρου και στην περιοχή της Άρ
τας, η γνησιότητα των οποίων ερευνάται, για την εγκατάσταση των ανω-

τέρω ανεμογεννη τριών. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας,
εξιχνιάσθηκαν, μέχρι τώρα, 6 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πο
λιτών στις περιοχές της Λιβαδειάς Βοιωτίας, Αυλίδας Εύβοιας,
Καλαμάτας Μεσσηνίας και Αττικής, όπου τα μέλη της σπείρας
εμφανίζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, κατάφεραν να απο
σπάσουν από τα θύματά τους συνολικά το χρηματικά ποσά των
89.250 ευρώ, για την υποτιθέμενη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός
σφραγίδων, μπλοκ επιταγών, βιβλιάριων καταθέσεων, υπεύθυ

νων δηλώσεων, αιτήσεων σύνδεσης σταθμών ανανεώσιμων πη
γών ενέργειας και άλλων εγγράφων που τα μέλη της οργάνωσης
χρησιμοποιούσαν για την διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς τους. Σημειώνεται άτι σε βάρος του 41χρονου έχει σχηματισθεί και κατά το παρελθόν δικογραφία, κακουργηματικού
χαρακτήρα, για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί
περιοριστικοί όροι. Η έρευνα συνεχίζεται από το Τ Α Αβαδειάς
προκειμένου να διευκρινιστεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς της εγκληματικής οργάνωσης.

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνο
μικούς του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων της Α.Δ. Λάρισας, 34χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Συρίας, μέλος διεθνούς κυκλώματος
διακίνησης μεταναστών, ο οποίος, ως συνοδηγός μετέφερε με
φορτηγά όχημα, τύπου «van» 27 λαθρομετανάστες. Ειδικότερα,
οι αστυνομικοί εντόπισαν στην 387,5 χ/θ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης να κινείται Ι.Χ. φορτηγό που έφερε πλαστές πι
νακίδες κυκλοφορίας και προσπάθησαν να το ακινητοποιήσουν
προκειμένου να το ελέγξουν. Ωστόσο, ο οδηγός του φορτηγού δε
συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών κι ανέ
πτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Στα διόδια του Μακρυχωρίου το φορτηγό διήλθε χτυπώντας την μπάρα των διοδίων, με
αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στην 367 χ/θ της Ν.Ε.Ο. Αθη
νών - Θεσσαλονίκης, κοντά στον κόμβο Γυρτώνης. Με την ακινητοποίηση του οχήματος ο οδηγός και ο συνοδηγός διέφυγαν,
όμως ύστερα από αναζητήσεις των αστυνομικών, εντοπίστηκε
και συνελήφθη λίγο αργότερα, σε κοντινή απόσταση, ο συνοδη
γός, υπήκοος Συρίας, ενώ αναζητείται ο ημεδαπός οδηγός, αγνώ
στων μέχρι στιγμής στοιχείων. Στο εσωτερικό του φορτηγού
βρέθηκαν 27 παράνομοι αλλοδαποί, από τους οποίους οι 5 ανή
λικοι (4 αγόρια και 1 κορίτσι). Πρόκειται για 12 υπηκόους Συ
ρίας, 12 υπηκόους Σομαλίας και 3 υπηκόους Ερυθραίας. Όπως
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ημεδαπός οδηγός του
οχήματος μαζί με τον 34χρονο συλληφθέντα, υπήκοο Συρίας,
αποτελούν μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης λαθρομε

ταναστών και είχαν παραλάβει τους λαθρομετανάστες από
τα παράλια του νομού Καβάλας,
με σκοπό να τους μεταφέρουν στην
Αθήνα. Ως προς τη διέλευση των ‘4
λαθρομεταναστών στην Ελλάδα,
V
διαπιστώθηκε ότι αυτοί είχαν καταπλεύσει από τα παράλια της
Ευρωπαϊκής Τουρκίας στα
παράλια του νομού Καβά
λας με βάρκα. Μάλιστα, κά
θε ένας λαθρομετανάστης εί
χε καταβάλει σε διακινητές
υπηκόους Τουρκίας, επίσης
μέλη του διεθνούς κυκλώ
ματος, το χρηματικό ποσό
των 2.500 δολαρίων, προκει
μένου να μεταφερθούν από τη χώρα καταγωγής τους στην Ελ
λάδα. Το φορτηγό κατασχέθηκε ως μέσο μεταφορά παράνομων
αλλοδαπών, ενώ διερευνάται η προέλευσή του, καθώς έχει κατα
στραφεί - αποξεστεί ο αριθμός πλαισίου. Επιπλέον, κατασχέθη
καν το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ κι 1 κινητό τηλέφωνο που
βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα διακινητή. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθη
κε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ

«ΡΙΦΙΦΙ» ΣΕ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ
Αστυνομικοί του Τ.Α. Βέροιας πέτυχαν τη σύλληψη επ’ αυτοφώρω ενός ημεδαπού 38 ετών, σε βάρος του
οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής. Ειδικότερα, στη Βέ
ροια Ημαθίας ο προαναφερόμενος μαζί με άγνωστους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, αφού πρώτα
διέρρηξαν το κατάστημα μίας 53χρονης ημεδαπής, αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε χρυσοχοείο ενός 57χρονου ^
διανοίγοντας οπή σε μεσοτοιχία μεταξύ των δύο καταy
σχημάτων, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από περιπολούντες αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας και
τράπηκαν σε φυγή. Ο 38χρονος εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργό
τερα και συνελήφθη. Σε αστυνομικό έλεγχο του συλληφθέντα,
καθώς και σε αστυνομική έρευνα του χώρου βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: 1 εργαλείο «σκύλα», μία βαριοπούλα, διάφορα διαρρηκτικά εργα
λεία, 1 σπασμένο λουκέτο - κλειδαριά, 1 κομμένο καλσόν, γάντια και μία
αντρική ζακέτα. Προανάκριση διενεργείται από το Τ Α Βέροιας
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V) από τις επιτυχίες,
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Α.Δ. II ΚΑΛΑΣ
ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ Α Έδεσσας με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Α.Τ. Κρύ
ας Βρύσης, ένας ημεδαπός 61 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του
τελωνειακού κώδικα. Ειδικό ιερά, στην Κρύα Βρύση Πέλλας, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο
δίχρονος κατέχει και πωλεί στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας λαθραία τσιγάρα, οι αστυνομικοί εντόπι
σαν τον προαναφερόμενο να κινείται με Ι.Χ. Φορτηγό και σε αστυνομική έρευνα του οχήματος βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν 650 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Στη συνέχεια, από την κατοχή του 61χρονου εντο
πίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 17.070 πακέτα λαθραίων τσιγάρων που κατείχε στην οικία του και
σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί σε διάφορα χωριά της Πέλλας. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφε
ραν την απαιτούμενη από το νόμο ενδεικτική ταινία ασφαλείας και δεν είχαν καταβληθεί για αυτά οι
απαιτούμενοι δασμοί και φόροι. Συνολικά κατασχέθηκαν 17.860 πακέτα τσιγάρων, τα οποία απεστάλησαν στο Τελωνείο Σκόδρας και το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται στο ποσό των
57.541,12 ευρώ. Το προαναφερόμενο όχημα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν.
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Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΛΟΠΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
X Εξαρθρώθηκε, μετά από έρευνες
των αστυνομικών του AT. Ορμενίου και της Υ.Α. Ορεστιάδας εγκληματική
ομάδα που διέπραττε κλοπές πολυτε
λών οχημάτων και με τη χρήση πλα
στών εγγράφων προσπαθούσε να τα
προωθήσει σε τρίτες χώρες. Για την
υπόθεση αυτή συνελήφθησαν
στο συνοριακό σημείο διέλευ
σης Ορμενίου, 2 ημεδαποί, ηλι
κίας 39 και 37 ετών, ενώ αναζητούνται 3 συνεργοί τους, 2
ημεδαποί και μια αλλοδαπή,
υπήκοος Βουλγαρίας, αγνώ
στων στοιχείων ταυτότητας.
Ειδικό ιερά, οι δύο ημεδαποί,
οδηγώντας πολυτελή οχήματα
(ο μεν 37χρονος Ι.Χ.Ε, ο δε 39χρονος Ι.Χ.Φ.), μετέβησαν στο συνο
ριακό Σημείο διέλευσης Ορμενίου, προκειμένου να πραγματοποι
ήσουν έξοδο από τη χώρα. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο οι δράστες

κατείχαν και επέδειξαν συνολικά 6 πλαστά έγγραφα για τη νόμι
μη κυκλοφορία των οχημάτων τους, ενώ από τον ενδελεχή έλεγχο
που ακολούθησε προέκυψε ότι τα δύο οχήματα έφεραν πλαστές πι
νακίδες κυκλοφορίας και παραποιημένους αριθμούς πλαισίου. Επί
σης προέκυψε ότι για το ένα από τα οχήματα έχει δηλωθεί κλοπή
σε περιοχή της Αττικής, πριν από επτά μήνες περίπου, ενώ ερευνάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δεύτερου. Συγκεκριμένα, μετά
από τη συνδυαστική αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας προέ
κυψε ότι οι 2 ημεδαποί, έχοντας συγκροτήσει εγκληματική ομάδα,
παρέλαβαν τα 2 οχήματα από τους 2 αγνώστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, στην Αθήνα, προκειμένου να τα μεταφέρουν, μέσω
Βουλγαρίας, στην Τουρκία και από εκεί με τη βοήθεια της αλλοδα
πής δράστιδας, θα τα προωθούσαν στη Γεωργία. Κατασχέθηκαν: 1
Ι.ΧΕ. και 1 1.Χ.Φ. αυτοκίνητα, 2 ζεύγη πινακίδων, 6 έγγραφα για
τη κυκλοφορία των οχημάτων, το χρηματικό ποσό των 3.200 περί
που ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και 11 αποδείξεις σταθμών διοδίων.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ την προανάκριση ενερ
γεί η ΥΑ. Ορεστιάδας για την ταυτοποίηση των συνεργών τους
και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Συνελήφθη στην Κομοτηνή, από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α Κομοτηνής,
20χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για καλλιέργεια φυτών κάνναβης και κατοχή ναρκω
τικών. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί, εντό
πισαν το δράστη και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν, βρέθηκαν στην κατοχή του, μία νάιλον
συσκευασία με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό πο
σό των 400 ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του
20χρονου, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: α )μία ειδικά διαμορφωμένη κατα
σκευή με: 6 φυτά κάνναβης ύψους από 15 έως 30 εκ., μία ειδική ερυθρή λάμπα, μία φωτι
ζόμενη ηλεκτρονική θερμάστρα, 1 πλαστικό κυτίο ποτίσματος μία νάιλον συσκευασία με
ειδικό φυτόχωμα, β) μία τσάντα που περιείχε: 6 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάν
ναβη, συνολικού βάρους 40,5 γρ. 1 μεταλλικός θρυμματιστής μία ηλεκτρονική ζυγαριά
ακρίβειας μία αναλογική ζυγαριά, 3 κουτιά με σπόρους κάνναβης μία νάιλον συσκευ
ασία με σπόρους κάνναβης και 68 κενές νάιλον συσκευασίες. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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BERGMANN KORD
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Μεταμόσχευση Μαλλιών με τις τεχνικές FUT & FUE
Θεραπεία PRP με Αυξητικούς Παράγοντες
Θεραπείες Τριχόπτωσης
Τριχοτεχνική Παθήσεων & Προσθετική Μαλλιών
Εξειδικευμένα Προϊόντα Μαλλιών
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Γραμμή χωρίς χρέωση από σταθερό για όλη την Ελλάδα
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^ www.kord.gr
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f Bergmann Kord Hair Clinic
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νικόλαος Δένδιας, δήλωσε (2-5-2013) κατά την
υποδοχή του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν, εκ μέρους και του Υπουργείου αλ
λά και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, να σας ευχαριστήσω για την πα
ρουσία σας σήμερα εδώ. Θα μου επιτρέψετε να εκλάβω την παρουσία
σας, πέραν των ευχών, ως ενίσχυση και επιβράβευση του μεγάλου έργου
το οποίο επιτελείται. Μεγάλο έργο που επιτελείται σε όλους τους τομείς,
στομεταναοτευτικό, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως και στα θέματα
της αποκατάστασης της ευνομίας. Σε απόλυτη τήρηση των εντολών σας
θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η ευνομία επιβάλλεται και θα επιβάλλε
ται παντού, και στην Πλατεία Συντάγματος και οπουδήποτε χρειαστεί.
Στην πυροπροστασία, μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο και μέσα
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική
Προστασία είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα και από καρδιάς για την πα
ρουσία σας. Θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω και πάλι τις ευχαριστίες
των Αξιωματικών, των γυναικών και των ανδρών για όσα μας είπατε.
Θα μου επιτρέψετε επίσης, ενόψει του Πάσχα και εις ανάμνηση της επί
σκεψης σας εδώ, να σας εγχειρίσω έναμικρό αναμνηστικό.
Είναι ένα δάφνινο στεφάνι. Αωτό το οποίο συμβολίζει είναι την προσπά
θεια και τη συμμετοχή στον αγώνα. Στην περίπτωση τη δική σας θαμου
επιτρέψετε να πω ότι αυτό οποίο συμβολίζει είναι τη νίκη στη μεγάλη
προσπάθεια διάσωσης και ανόρθοχιης τηςχώρας. Σας ευχαριστούμε πά
ρα πολύ».
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΕΝΔΙΑ
ΣΤΙΣ ΗΙΙΑ
Στη Νέα Υόρκη μετέβη (24/4/2013) ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος
Δενδιας και επισκέφθηκε τα κοινά Επι
χειρησιακά Κέντρα του Ομοσπονδιακού
Γραφείου Ερευνών ( F ΒΙ ) των ΗΠΑ
και της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (
NYPD ). Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από
τον - ελληνικής καταγωγής- επικεφα
λής του Γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη George Venizelos για τη λειτουργία
των Τμημάτων Πληροφοριών, Καταπο
λέμησης Κυβερνοεγκλήματος και Ερευ
νών (στο οποίο υπάγεται και αντίστοιχη
υπηρεσία καταπολέμησης της ρατσιστι
κής βίας).
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Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε επίσης από αξιωματοόχους της
Αστυνομίας της Νέας Υόρκης ( NYPD) για τη διϋπηρεσιακή συνερ
γασία με το FBI, όπως και για γενικότερα ζητήματα καταπολέμησης
του εγκλήματος. Ο κ. Δένδιας θα πραγματοποιήσει ομιλία στο John
Jay College of Criminal Justice του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης
( City University of New York ), με θέμα: «Η Ασφάλεια του Πολίτη
και το Κράτος Δικαίου».
Ο κ. Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην Νέα Υόρκη, συναντήθη
κε (24/4/2013) στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής με τον
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Στη συνέχεια
επισκέφτηκε το Ίδρυμα Νιάρχου στη Νέα Υόρκη, όπου και ευχαρί
στησε τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την οικονομική συνεισφορά
της στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη συνεχή συνερ
γασία. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η επέκταση της συνεργασίας στα
ευρύτερα θέματα που εγείρονται από τις ισχυρές παράνομες μεταναστευτικές ροές. Τέλος, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον κ. David
Harris, Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής
(American Jewish Committee), με τον οποίο συζήτησαν για την πα
ρουσία και συνεργασία των δύο Κοινοτήτων, Εβραϊκής και Ελληνι
κής στις ΗΠΑ, όπως και για την πρόκληση της αντιμετώπισης του
νεοναζισμού στο σύγχρονο κόσμο.
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΠΉ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
149ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Νικόλαος Δένδιας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, συμμετείχε
(21/5/2013) στις εκδηλώσεις για την 149η Επέτειο της Έντασης των
Επτανήσων με την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυ
ρα. Μετά την παρέλαση, ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων δήλωσε:
«... Όπως κάθε μέρα χαράς έτσι και σήμερα η ψυχή και η καρδιά μας
πρέπει να είναι κοντά στους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας,
που δοκιμάζονται από την κρίση και από τη συγκυρία. Όπως επίσης
πρέπει να πούμε άτι φαίνεται πια καθαρά ότι η πατρίδαμας μπαίνει στο
δρόμο της ανάκαμψης, ότι τα χειρότερα είναι πίσωμας, ότιμπορούμε να
ελπίζουμε. Θέλω, λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους και να πω άτι είμαιβέβαι
ος πως του χρόνου αυτή την ημέρα θαμπορούμε να κοιτάξουμε πίσω τις
δύσκολες μέρες και να έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια
πολλά και καλά σε όλους».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY
ΥΠΟΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΜΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. Νικόλαος Δένδιας συναντήθηκε (10-05-2013) στο Υπουρ
γείο με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Πολιτικής της
Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας με επικεφαλής τον κ.
Stephan Mayer. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ακόμα οι βουλευ
τές: κ. Gunter Baumann, κ. R ό diger Veit, κα. Daniela Kolbe, κα.
Ulla Jelpke, κ. Josef Philip Winkler.
Την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία συνόδευε κατά την επίσκεψή
της στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ο
Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στην Αθήνα κ. Wolfgang
Dold . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε τις βασικές αρχές του
Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση
της Μετανάστευσης επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του αποβλέ
πει τόσο στον εξορθολογισμό της διαδικασίας ασύλου όσο και στη δη
μιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των συνό
ρων και στη διαμόρφωση μιας πολιτικής επιστροφών.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΕΝΔΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Κ.
SIMONETTA SOMMARUGA
Ο Υπουργός Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλα
ος Δένδιας, συναντήθηκε
(22-4-2013) με την Υπουρ
γό Δικαιοσύνης και Αστυ
νομίας της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης της Ελβετίας
κα Simonetta Sommaruga,
η οποία πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη στη χώ
ρα μας. Η κα Sommaruga, η οποία επισκέφθηκε την περιοχή του
Έβρου - όπου μεταξύ άλλων μετέβη στο Επιχειρησιακό Κέντρο
Ορεστιάδας στο Κέντρο Ελέγχου Χερσαίων Συνόρων Ν. Βύσσσας
και στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου- αναγνώρισε τη συ
νεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση που δέχεται η Ελλάδα Km έδω
σε συγχαρητήρια για την πρόοδο της χώρας στους τομείς της μετα
νάστευσης Km του ασύλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ.
Δένδιας παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης Km Προστασίας του Πολίτη για την αποτελεσμα
τική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μετανάστευση
Kmτο άσυλο.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΟΝ Γ. Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΣΕΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ (ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΏΝ)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Km Προστασίας του Πολίτη(4/06/2013),

ήταν η πραγματοποίηση των μικρών (σε αριθμό συμμετεχόντων) συ
γκεντρώσεων, κατά τρόπο που να γίνεται σεβαστό το συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά χωρίς να παρακωλύ
εται η κυκλοφορία στην Αθήνα.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΠΉ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Ο Υπουργός Δημόσιας
Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη κ. Νικόλας Δένδιας επισκέφθηκε (19-4-2013) την Ηλεία,
όπου Km ενημερώθηκε
στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρδας για την εξέλιξη των ερευνών σχετικά
με την σύλληψη των δραστών της επίθεσης σε μετανάστες, στην πε
ριοχή της Μανωλάδας. Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε επίσης για τα γενι
κότερα προβλήματα της παράνομης Kmανασφάλιστης εργασίας στην
περιοχή, όπως Km της διαβίωσης μεταναστών κάτω από απαράδεκτες
υγειονομικές συνθήκες.
Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Km Προστασίας του Πολίτη συνόδευ
αν στην επίσκεψή του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος,
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
Υποστράτηγος Αθανάσιος Ματσίκας ο Διοικητής της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας Km Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχος Βασίλειος Κοντογιάννης ο Διευθυντής της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ηλείας Ταξίαρχος Αριστείδης Ανδρικόπουλος ο Προ
ϊστάμενος της Υπηρεσίας Αντηιετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Δι
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος
Μουστακαλής όπως Km Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηλείας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ Ν. ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π. ΝΙΚΑ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Νικόλαος Δένδιας επισκέφθηκε (1/06/2013) το Δημαρχείο Καλαμά
τας όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη
Νίκα. Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός απάντησε στα όσα ανέφερε ο
Δήμαρχος Καλαμάτας Km τα θετικά σχόλια εκ μέρους του για το έρ
γο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης KmΠροστασίας του Πολίτη. Στη
συνέχεια ο κ. Υπουργός προήδρευσε στη σύσκεψη που πραγματοποι
ήθηκε στην Καλαμά
τα, με αντικείμενο την
ασφάλεια Km τη δασο
πυρόσβεση στην Περι
φέρεια Πελοποννήσου,
στο πλαίσιο των δρά
σεων για την καλύτερη
δυνατή ανταπόκριση
του κρατικού μηχα
νισμού κατά τη φετι
νή τουριστική περίο
δο. Την ίδια ημέρα ο κ.
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δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, πέ
ντε αυτοκίνητα και έξι μοτοσικλέτες. Από πλευ
ράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστη ο Υπαρχηγός
του Σώματος Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Στα
ματάκης και από την Εθνική Τράπεζα της Ελ
λάδας, ο Επικεφαλής Ασφάλειας του Ομίλου κ.
Τηλέμαχος Παλαιολόγος. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης
παρέδωσε στον κ. Τηλέμαχο Παλαιολόγο τιμητική πλακέτα. Στην
Υπουργός συναντήθηκε με τους τρεις από τους τέσσερις αστυνομι
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας οι οποίοι τον πε
ρασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που είχαν διαπράξει ένοπλη
ληστεία σε τράπεζα στην Καλαμάτα, δέχθηκαν από τους δράστες
πυρά με καλάσνικοφ και πιστόλι από πολύ κοντινή απόσταση.
Την επομένη ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε την Πόλο και έλαβε μέ
ρος σε σύσκεψη με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ΠύλουΝέστορος για τα προβλήματα ασφάλειας και δασοπυρόσβεσης
στην περιοχή.
ΠΕΝΤΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
INTKACOM HOLDINGS
& εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε (10-5-2013) στις εγκα
ταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας (Μεσογείων 96), παρελήφθησαν από τον 'Ομιλο ΙΝΤΡΑ-

εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος, ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορι
κής του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχος Δημήτριος Γεωργατζής.

ΚΟΜ HOLDINGS πέντε καινούργιες μοτοσικλέτες οι οποίες
διατέθηκαν για τις ανάγκες της Ομάδας ΔΙΑΣ., της Διεύθυνσης
Άμεσης Δράσης Αττικής Στην εκδήλωση, από πλευράς Ελληνι
κής Αστυνομίας παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Προϊστάμενος Επιτελείου
του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊ
στάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος Δημήτριος Ζάγκας ο
Επιχειρησιακός Διοικητής των Ομάδων ΔΙΑΣ, και Δ.ΕΆΤΑ, Τα
ξίαρχος Σωτήριος Σωτηρόπουλος καθώς και οι Διοικητές των Πε
ριφερειακών Διοικήσεων Αττικής της Ομάδας ΔΙΑΣ.
Από τον 'Ομιλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS παρέστη ο Υπεύθυνος
Ασφαλείας κ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου, Αντιστράτηγος Ελληνι
κής Αστυνομίας ε.α. Στο πέρας της εκδήλωσης ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης
παρέδωσε στον κ. Αθανάσιο Παπαβασιλείου τιμητική πλακέτα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν (3-6-2013), τα
εγκαίνια της έκθεσης με θέμα «Φωτογραφικές αρχειακές αποτυ
πώσεις», από τη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημί
ας στην αίθουσα εκδηλώσεων της Καπναποθήκης του Δήμου Κο
μοτηνής που διήρκεσε έως τις 7 Ιουνίου.
Η έκθεση περιλάμβα
νε φωτογραφικό υλι
κό από εκδηλώσεις που
έλαβαν χώρα στις Σχο
λές Αστυνομίας στην
Αθήνα και χρονολογού
νται από το 1950 μέχρι
το 1990.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο Αντίπεριφερειάρχης
Ν. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γε
ώργιος Πετρίδης εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρυπιδη Στυλιανίδη, εκπρόσωπος του Βουλευτή Ν. Ροδόπης κ. Αϊχάν Καραγιουσούφ, και πλήθος κόσμου, τους οποίους υποδέχθηκε
ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυνομικός Διευθυντής
Σωτήριος Καραπέτσας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τη Σχο
λή Αστυφυλάκων σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και τα Γε
νικά Αρχεία του Κράτους στον Νομό Ροδόπης.

ΠΕΝΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ, ΔΩΡΕΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε (20.05.2013), στις
εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας, παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία, ως

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΜΑΤΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (SCREENING)
Ολοκληρώθηκε (13-4-2013) με επιτυχία, το εργαστήριο με θέ
μα «Θέματα αναγνώρισης - ταυτοποίησης υπηκοότητας των πα-
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2007-2013 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 15
έως 26-4-2013, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης &
Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας, στο
Πανόραμα Βέροιας.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά είκοσι ένας
Αστυνομικοί που στελεχώνουν Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων
σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν διδάσκοντες καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί
ου Θεσσαλονίκης εμπειρογνώμονες - στελέχη του FRONTEX, ο
Νομικός Σύμβουλος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του
Ο.Η.Ε., στελέχη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά
των Θεσσαλονίκης και Εμπειρογνώμονες Αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε στους
συμμετέχοντες ο Διοικητής της Σχολής A/ΥΔιονύσιος Κούγκας.
ράνομων μεταναστών (Screening)», που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελ
ληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας
Το εργαστήριο διάρκειας πέντε ημερών, πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ελληνοτουρκικής Συνερ
γασίας για την αποδοτικότερη εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής Συμμετείχαν έντεκα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
δέκα στελέχη της Τουρκικής Αστυνομίας τέσσερα στελέχη του
Τούρκικού Λιμενικού και ένα στέλεχος του Τουρκικού Στρατού.
Την έναρξη του εργαστηρίου πραγματοποίησε την (08-4-2013) ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Δη-

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥΚΟΣΜΟΥ»
Στις 2-5-2013, εν όψει της εορτής του Πάσχα, ο Προϊστάμενος
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστρά
τηγος Αναστάσιος Λάσκαρης εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του
Σώματος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της μη κυβερνητικής

οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» στον Κολωνό Αττικής και πα
ρέδωσε στον ιδρυτή της οργάνωσης πατέρα Αντώνιο είδη σίτισης.

μήτριος Τσακνάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγείου ενώ παρέστη
σαν ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος Γεώργιος
Χατζηβασιλειάδης και η Διοικήτρια της Σχολής Α/Α' Σοφία Γαϊτανιδου. Τα πιστοποιητικά σπουδών στους συμμετέχοντες παρέδωσε
ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (26/4/2013) εκπαιδευτικό πρό
γραμμα, διάρκειας δέκα ημερών, με θέμα «Εκπαίδευση προσωπι
κού από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων», στο πλαίσιο του Εκ
παιδευτικού Προγράμματος Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΊΊΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Την Πέμπτη 18-04-2013, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Αστυφυλάκων, από τον Διοικητής της Σχολής
Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηβασιλειάδη, διάλεξη σε φοιτητές του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη
μίου Θράκης, με θέμα «Εφαρμοσμένη αντεγκληματική πολιτική
σε θέματα μετανάστευ σης», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία
της καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και διδά
σκουσας στο Τ.ΔΑ. Κομοτηνής Κας Βασιλικής Θεολόγη.
Η διάλεξη έλαβε χώρα στην αίθουσα διαλέξεων του Τ.ΔΑ Κομο
τηνής Μεταξύ άλλων ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων,
ενημέρωσε τους φοιτητές για γενικά θέματα λειτουργίας του Σώ
ματος για τη διάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας για το νο
μικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής
και ειδικότερα το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και τα νέα
μέτρα για την αντιμετώπιση της στην ενεστώσα κατάσταση. ]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Tae Kwon Do Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ

ιεξήχθη το Σάββατο 16 Μαρ
τίου 2013 στο Κλειστό Γυ
μναστήριο Αχαρνών «ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ» το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Tae Kwon Do Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας. Η διοργάνωση των αγώ
νων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτε
λείο Στρατού, υπό την εποπτεία του
Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού
Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.)
και τη συνδρομή της Ελληνικής
Ομοσπονδίας TAE KWON DO (ΕΛ.Ο.Τ.)
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες TAE KWON
DO των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχη
γείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας απο
τελούσαν οι: Α/ΑΤΈΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός
αποστολής, Υ/Β ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ως αρχηγός
ομάδας, Αρχ/κας ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος ως προπονη
τής και οι Αστ/κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαργαρίτα, Αρχ/κας ΛΟΥ
ΚΑΣ Σταύρος, Αστ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, Αστ/κας
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ευάγγελος, Αστ/κας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ευαγγε
λία, Αστ/κας ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ Μιχαήλ, Αστ/κας ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος, Ειδ. Φρ. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Μαργαρίτης, Ειδ. Φρ. ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ Μαρία, Ειδ. Φρ. ΠΕΛΕΚΑΣ Αστέριος, Ειδ. Φρ.
ΜΠΟΔΟΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος, Ειδ. Φρ.
ΤΣΕΛΙΚΑΣ Παναγιώτης, Ειδ. Φρ. ΑΝΑ
ΣΤΑΣ Μιχαήλ ως αθλητές- αθλήτριες.
Οι αγώνες διεξήχθησαν στις εξής κατη
γορίες:
α) Ανδρών: -54κ, -58κ,-63κ,-68κ,-74κ,80κ,-87κ,+87κ
β) Γυναικών -53κ, -57κ,-62κ,-67κ,-73κ
Αποτελέσματα αγώνων ανδρών:
Κατηγορία 58-63 κιλών: 2η θέση Ειδ.

Φρ.ΤΣΕΛΙΚΑΣ Παναγιώτης, 5η θέ
ση Αστ/κας ΧΑΒΙΑΡΗΣ Μιχαήλ
Κατηγορία 63-68 κιλών: 1η θέση Ειδ.
Φρ. ΜΠΟΔΟΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος
Κατηγορία 68-74 κιλών: 2η θέση Αστ/
κας ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ευάγγελος, 5η θέ
ση Αστ/κας ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος
Κατηγορία 74-80 κιλών: 5η θέση Ειδ.
Φρ. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Μαργαρίτης
Κατηγορία 80-87 κιλών: 3η θέση Ειδ.
Φρ. ΠΕΛΕΚΑΣ Αστέριος, 5η θέση
Αστ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Κατηγορία +87 κιλών: 2η θέση Αστ/κας ΛΟΥΚΑΣ Σταύρος
5η θέση Ειδ. Φρ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ Μιχαήλ
Αποτελέσματα αγώνων γυναικών:
Κατηγορία -57 κιλών: 1η θέση Ειδ. Φρ. ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ Μα
ρία
Κατηγορία 57-62 & 62-67 κιλών: 1η θέση Αστ/κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Μαργαρίτα
Κατηγορία +67 κιλών: 1η θέση Αστ/κας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ευαγ
γελία
Σύνολο μεταλλίων ανδρών: 1η θέση Στρατός Ξηράς,
2η θέση Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση Λιμενικό Σώμα, 4η Θέση
Πολεμική Αεροπορία, 5η θέση Πολεμικό Ναυτικό.
Σύνολο μεταλλίων γυναικών: 1η θέση Ελληνική Αστυνομία,
2η θέση Λιμενικό Σώμα, 3η Πολεμικό
Ναυτικό.
Τους αγώνες παρακολούθησε ο Αστυν. Δ/
ντής κ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ Ηλίας της Γ Υποδ/
νσης Αστυνομίας Δυτ. Αττικής, ως εκπρό
σωπος του Σώματος, ο Αστυν. Υποδ/ντής
κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Παύλος της Σ.Α.Ε.Α.,
η ΑΙΑ' ΜΥΛΩΝΑ Αναστασία της Σ.Α.Ε.Α.
και αντιπροσωπεία αστυνομικών διαφό
ρων βαθμών.

Αγώνες Πρωταθλημάτων ΑΣΣΥ Ε.Δ. & Σ.Α.
Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Μαθητών

Ο

ι αγώνες καλαθοσφαίρισης μαθητών ΑΣΣΥ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από 10 έως 14 Απριλίου
2013, στο κλειστό γήπεδο του Δήμου Ελευσίνας, υπό την αιγίδα του ΑΣΑΕΔ με διοργανώτρια σχολή τη ΣΜΥΝ. Την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα της Σχολής
Αστυφυλάκων, η οποία αποτελούνταν από τους παρακάτω Δόκιμους Αστυφύλα
κες: ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ Αλέξανδρος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΦΙΤΣΑΣ Γε
ώργιος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης,
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Στυλιανός, ΣΟΥΜΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΣΟΓΙΑΣ Άγγελος και ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος. Προπονητής της ομάδας ήταν ο ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος.
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Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Μαθητριών

Ο

ι αγώνες καλαθοσφαίρισης μαθητριών ΑΣΣΥ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
από 24 έως 28 Απριλίου 2013, στο κλειστό γήπεδο του Δήμου Διδυμοτείχου «Κωνσταντίνος ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ», υπό την αιγί
δα του ΑΣΑΕΔ με διοργανώτρια σχολή τη Σχολή Αστυφυλάκων. Την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα της Σχολής Αστυφυλάκων, η
οποία αποτελούνταν από τις παρακάτω Δόκιμους Αστυφύλακες: ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ Αθανασία, ΣΚΟΥΦΗ Μαρία-Νίκη, ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Ελένη, ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Φωτεινή, ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα, ΜΑΡΤΣΑΚΗ Γεωργία, ΠΑΠΓΊΑ Παρασκευή, ΠΕΤΣΙΑ Λαμπρινή,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αργυρώ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Καλλιόπη, ΣΤΡΑΤΗΖΑΚΗ Στυλιανή και ΠΑΡΑΧΕΡΑΚΗ Καλλιόπη. Προπονήτρια της ομά
δας ήταν η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μαρία.

Αγώνες Πετοσφαίρισης Μαθητών

Ο

ι αγώνες πετοσφαίρισης μαθητών ΑΣΣΥ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτιον Ασφαλείας πραγματο
ποιήθηκαν με επιτυχία από 17 έως 21 Απριλίου 2013, στο κλειστό γήπεδο της Σχολής Ικάρων (ΑΒ
Δεκέλειας), υπό την αιγίδα του ΑΣΑΕΔ με διοργανώτρια σχολή τη ΣΤΥΑ. Την 1η θέση κατέλα
βε η ομάδα της Σχολής Αστυφυλάκων, η οποία αποτελούνταν από τους παρακάτω Δόκιμους Αστυφύ
λακες: ΜΠΑΖΑΚΗΣ Πέτρος, ΣΑΚΚΑΣ Παναγιώτης, ΤΖΟΚΑΣ Παναγιώτης, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος,
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Αντώνιος, ΚΛΜΝΙΤΣΑΣ Απόστολος, ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ευθύμι
ος, ΣΙΑΤΡΑΣ Θωμάς, ΤΡΙΓΚΑΣ Χρήστος, ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Μιχαήλ και ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Προπονήτρια της ομάδας ήταν η ΑΜΠΡΑΣΗ Ευαγγελία.

Αγώνες Πετοσφαίρισης Μαθητριών

Ο

ι αγώνες πετοσφαίρισης μαθητριών ΑΣΣΥ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλεί
ας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από 3 έως 7 Απριλίου 2013, στο κλειστό γυμναστή
ριο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του ΑΣΑΕΔ με διοργανώτρια σχο
λή τη ΣΥΔ. Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα της Σχολής Αστυφυλάκων, η οποία αποτελούνταν
από τις Δόκιμους Αστυφύλακες: ΚΑΝΔΥΛΗ Αναστασία, ΓΑΤΟΥ Κωνσταντίνα, ΚΟΥΤΙΑ Δήμη
τρα, ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑ Βασιλική-Μυρτώ, ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Κωνσταντίνα, ΧΑΪΜΑΔΗ Ευθυμία,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα, ΦΑΝΤΕΛΑ Στυλιανή, ΚΑΤΣΟΥΡΑ Άντζελα, ΑΝΥΦΑΝΤΗ Κων
σταντίνα, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ισμήνη και ΚΟΛΛΙΑ Αικατερίνη. Προπονήτρια της ομάδας ήταν η
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μαρία.

Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν από 30-3-2013 έως 21-42013 τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκοποβολής Αερο
βόλων και Πυροβόλων όπλων, που διοργάνωσε η Σκο
πευτική Ομοσπονδία Ελλάδος.
Στα εν λόγω Πρωταθλήματα έλαβε μέρος και η ομάδα Σκοποβο
λής της Ελληνικής Αστυνομίας, με τους κατωτέρω αστυνομι
κούς - σκοπευτές: Αρχ/κα ΔΑΒΙΛΛΑ Βασίλειο (προπονητή), A/
Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, Α/Α' ΚΑΛΟΠΗΤΑ Παναγιώ
τη, Α/Α' ΑΣΒΕΣΤΑ Αθανάσιο, Υ/Β' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκο,
Υ/Β' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαο, Υ/Β’ ΒΙΔΑΚΗ Μαρία,
Υ/Β' ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ Πεντελεήμονα, Ανθ/μο ΠΑ
ΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, Ανθ/μο ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ Σπυρίδωνα,
Υπαρχ/κα ΚΟΚΚΑΛΑ Κωνσταντίνα, Ε.Φ. ΜΟΦΟΡΗ Γρηγόριο, Δοκ. Υπ/μο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Ευαγγελία, Δοκ. Υπ/μο ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ Παρα
σκευή, Δοκ. Υπ/μο ΚΟΛΙΑΚΟ Ηλία, Δοκ. Υπ/μο
ΜΠΟΥΡΑ Οδυσσέα, Δοκ. Υπ/μο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ Στέφανο, Δοκ. Υπ/μου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παρα
σκευή, Δοκ. Υπ/μο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Στέλλα,

Δοκ. Υπ/μο ΘΩΜΑΙΔΟΥ Αγάπη, Δοκ. Υπ/μο ΝΑΚΟΥΤΗ Παναγι
ώτη, Δοκ. Υπ/μο ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παρασκευή και Δοκ. Αστ. ΒΕΡΤΟΥΔΟ Κων/νο. Από τους συμμετέχοντες, οι παρακάτω πέτυχαν τις
εξής ατομικές και ομαδικές διακρίσεις:
30 & 31 Μαρτίου 2013 Πρωτάθλημα Αεροβόλων Οπλων (ΑΓΕΝ)
I . 1η ομαδική νίκη στο αεροβόλο πιστόλι Ανδρών με τους: α) Α/Α'
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, β) Ανθ/μο ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ Κων/
νο, γ) Ειδ.Φρ. ΜΟΦΟΡΗ Γρηγόρη.
II. 2η ομαδική νίκη στο αεροβόλο τυφέκιο Γυναικών με τις: α)
Ανθ/μο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, β) Αρχ/κα
ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολέα, γ) Δοκ.Υπ/μο ΝΙΚΟΛΑ
ΟΥ Παρασκευή.
ΠΙ. 3η ομαδική νίκη στο αεροβόλο τυφέκιο Αν
δρών με τους: α) Υ/Β' ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ Παντελεήμονα, β) Υ/Β' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαο, γ) Υ/Β' ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκο.
IV. Ατομική κατάταξη Αεροβόλο τυφέκιο Εφή
βων: 1η θέση Δοκ. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/
νος.
6 & 7 Απριλίου 2013 Πρωτάθλημα Πυροβόλων
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Ψ,ί"- ® αθλητισμός
Όπλων (αγ)
1. Ατομική κατάταξη τυφεκίου 3X20 γυναικών: 1η θέση Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλι
κή, 2η θε'ση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
II Ατομική κατάταξη Τυφεκίου 0,22 πρηνηδον Γυναικών: 1η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ
Αποστολία, 2η θέση Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.
111.1η ομαδική νίκη τυφεκίου 3X20 Γυναικών με τις: α) Ανθ/μο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική,
β) Αρχ/κα ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, γ) Υπαρχ/
κα ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.
IV. 1η ομαδική νίκη τυφεκίου πρηνηδον γυ
ναικών με τις: α) Ανθ/μο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, β) Αρχ/κα ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία,
γ) Υπαρχ/κα ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.
13 & 14 Απριλίου 2013 Πρωτάθλημα Πυροβόλων Όπλων (εν)
I. Ατομική κατάταξη Τυφεκίου 3X40 Εφήβων: 1η θέση Δοκ. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/
νος, 3η θέση Δοκ.Υπ/μος ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας.
Π. Ατομική κατάταξη Τυφεκίου Πρηνηδον
0,22 Εφήβων: 1η θέση Δοκ. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος, 2η θέση Δοκ.Υπ/μος
ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας.
20 &21 Απριλίου 2013 Πρωτάθλημα Πυροβόλων Όπλων (ανδρών)
I. Ατομική κατάταξη Πιστολιού Στάνταρντ: 1η θέση Ειδ.Φρ. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόρης.
Συνολικά η Ελληνική Αστυνομία στους εν λόγω Πανελλήνιους Αγώνες κατάκτησε τα
παρακάτω μετάλλια: Ατομικά αγωνίσματα: 6 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο. Ομαδικά
αγωνίσματα: 3 χρυσά, 1 ασημένιο, 3 χάλκινα.

13ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας
ο 13ο Πανευρωπαϊκά Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Αστυ
νομικών (από 17 έως 22 Μαρτίου 2013), που συνδιοργανώθηκε από την Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών (U.S.P.E.) και την Ελβετική Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών (S.P.S.C.) ολοκληρώθηκε με λαμπρότητα στην πό
λη Les Diablerets των Ελβετικών Άλπεων. Η ομάδα χιονοδρομίας
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος έδωσε το παρόν
και σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού αστυνομι
κού αθλητισμού.
Η Ελληνική αποστολή απέσπασε ευμενή και κολακευτικά σχόλια
για την παρουσία και την αγωνιστικότητά της τόσο από το σύνο
λο των ξένων αποστολών όσο και από το προεδρείο της U.S.P.E.
Σε διοικητικό επίπεδο, σε
ακόμη μία διοργάνωση,
επιβεβαιώθηκε η δυναμι
κή παρουσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας καθώς και
η αγαστή συνεργασία που
υπάρχει με τις υπόλοιπες
Πανευρωπαϊκές Αστυνο
μίες για την ανάπτυξη του
αθλητισμού.
Οι αθλητές του δρόμου
αντοχής ΓΙΑΝΚΟΥ Αθα
νάσιος και ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Παναγιώτης αγωνί

Τ
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στηκαν στο σκίαθλο. Στο σκίαθλο ο αθλητής πρέπει να διανύσει
10 χιλιόμετρα εφαρμόζοντας αποκλειστικά την κλασική τεχνική
εντός των χαραγμένων ιχνών, χωρίς να μπορεί να παρεκκλίνει από
αυτά και στην συνέχεια χωρίς να σταματά να κυλά ο χρόνος, με πο
λύ γρήγορες κινήσεις οφείλει να αλλάξει τον εξοπλισμό του και να
διανύσει άλλα 10 χιλιόμετρα αλλάζοντάς την τεχνική σε σκέιτινγκ
(skating). Οι αθλητές των αλπικών αγωνισμάτων ΖΗΛΑΚΗΣ Βα
σίλειος, ΔΟΥΜΤΣΗΣ Κυριάκος, ΦΙΝΕΣ Αθανάσιος και ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Παναγιώτης αγωνίστηκαν στα αθλήματα της γιγαντιαίας
κατάβασης και της τεχνικής κατάβασης. Την πρώτη ημέρα στο
άθλημα της γιγαντιαίας κατάβασης ο ΖΗΛΑΚΗΣ Βασίλειος έφερε
την 15η θέση, ο ΦΙΝΕΣ Αθανάσιος έφερε την 24η θέση και ο ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Παναγιώτης την
25η θέση σε σύνολο 38 συμμετεχόντων, ενώ ο ΔΟΥΜΤΣΗΣ Κυριάκος επιλέχθηκε
από την οργανωτική επιτρο
πή της Ευρωπαϊκής Αθλητι
κής Ένωσης να αγωνιστεί
ως ανοιχτήρι (forerunner).
Την δεύτερη ημέρα στο
άθλημα της τεχνικής κατά
βασης ο ΖΗΛΑΚΗΣ Βασίλει
ος έφερε την 12η θέση, ο ΦΙ
ΝΕΣ Αθανάσιος έφερε την
15η θέση και ο ΤΣΕΚΟΥ-

ΡΑΣ Παναγιώτης την 18η θέση σε σύνολο 36 συμμετεχόντων.
Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως η Αυ
στρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ρωσία συμμετείχαν με
αθλητές αστυνομικούς που πολλοί από αυτούς ήταν και είναι μέ
λη των επίσημων εθνικού' ομάδων των χωρών τους, λαμβάνοντας
μέρος σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα.
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Έντασης
Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Υπαρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Αδαμάντιο
και την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελλη

νικής Αστυνομίας για την στήριξη των προσπαθειών των μελών
της ομάδας χιονοδρομίας. Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Αρχηγό
της ομάδας χιονοδρομίας ΑΒΑΝΙΔΗ Δημήτριο, τον ΝΤΖΟΥΦΡΑ
Γιώργο για τις τεχνικές του γνώσεις, τον προπονητή ΑΛΕΞΙΟΥ
Δημήτριο καθώς και όλους τους αθλητές για τον ευγενή και δυ
ναμικό αγώνα που έδωσαν με σκοπό την προβολή της Αθλητική
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος είναι ανάγκη σύσσωμη η οικογένεια της Αθλητικής Ένω
σης να ευχαριστήσει την εταιρία WIND Ελλάς για την έμπρακτη
στήριξή της στις υποχρεώσεις της ομάδας.

1ο Πανελλήνιο Τουρνουά Επιτραπέζιος Αντισφαίρισης
ο Σάββατο 30/3/2013 η
Αθλητική Ένωση Αστυ
νομικών Ελλάδος υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης
Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντι
σφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α) και με
τη συνδρομή του σωματείου Α.Ο.
Ελληνικού-Σουρμένων διοργάνωσε το Ιο Πανελλήνιο Τουρνουά
Αστυνομικών Επιτραπέζιας Αντι
σφαίρισης στις Ολυμπιακές Εγκα
ταστάσεις του Ελληνικού.
Η συμμετοχή ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική γεγονός
που δίνει ώθηση στους διοργανωτές να καταστεί το Πανελλήνιο
Τουρνουά θεσμός.
Συγκεκρηιένα συμμετείχαν 38 αθλητές από όλη την Ελλάδα εκ
των οποίων 6 ήταν στην κατηγορία παλαιμάχων. Το Σάββατο
30/3/2013 όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν στις 09:00 στο χώ
ρο των αγώνων όπου προηγηθήκαν οι προκριματικοί αγώνες των
ομίλων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίθηκαν στην επόμενη
φάση ενώ οι δύο δεύτεροι ακολούθησαν την διαδικασία αγώνων
για την καλύτερη κατάταξη. Στη συνέχεια οι νικητές διασταυ
ρώθηκαν μεταξύ τους, φθάνοντας στους τελικούς. Αστυνομικοίαθλητές με εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις έδωσαν το παρόν. Τόσο
στους προημιτελικούς, όσο στους ημιτελικούς και στους τελικούς
οι αθλητές υπερέβαλαν εαυτούς και σχεδόν όλοι οι αγώνες οδη

γήθηκαν σε πέμπτο νικηφόρο σετ.
Στον μεγάλο τελικό αναδείχτηκε νι
κητής ο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γε
ώργιος και δεύτερος ο Μπιστόλας
Δημήτριος. Οι δυο τρίτοι της κατά
ταξης είναι οι ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αριστοτέλης και ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος. Στην κατηγορία
παλαιμάχων νικητής αναδείχτη
κε ο ΠΟΡΦΥΡΗΣ Ζαφείριος, δεύτε
ρος ο ΜΙΧΑΣ Δημήτριος και τρίτος

Τ

ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης.
Μεγάλο μερίδιο για τη διοργάνωση των αγώνων οφείλεται στους
Πανελληνιονίκες και πιστοποιημένους προπονητές ΚΟΡΔΟΥΤΗ
Ιωάννη και ΖΕΡΔΙΛΑ Διάνα του σωματείου Α.Ο. Ελληνικό-Σούρμενα, οι οποίοι παραχώρησαν τον άρτια καταρτισμένο χώρο στην
ΑΈ.Α.Ε, η φιλοξενία τους ήταν άψογη και συνέβαλαν με τις πολύ
τιμες γνώσεις τους στην διαδικασία του τουρνουά. Επίσης οι αγώνες
δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς τη βοήθεια του κ. Ζαχαρόπουλου Ηλία ο οποίος κατήρτισε τους πίνακες, επεξήγησε τους
κανονισμούς και επέβλεψε την όλη διοργάνωση. Ο Πρόεδρος της
Α.Ε.Α.Ε. ευχαρίστησε όλους τους παραπάνω για την προσπάθειά
τους, το ήθος τους καθώς και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην
Α.Ε.Α.Ε. όσο αφορά την διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Επιτραπέζι
ας Αντισφαίρισης. Όλοι οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού
τους για το εγγύς μέλλον.

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου 8χ8
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος διοργάνωσε την Τρίτη 26
Μαρτίου 2013 φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας ποδοσφαίρου 8X8 περιόδου 2012 της Α.Ε.Α.Ε., ήτοι
Α.Τ. Συντάγματος, με την αντιπροσωπευτική ομάδα του Πολεμικού Ναυτι
κού σε γήπεδο ποδοσφαίρου 8X8 στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η
ομάδα του Α.Τ. Συντάγματος επικράτησε με σκορ 5-4. Με το πέρας της ανα
μέτρησης οι δύο ομάδες αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα. Οι υπεύθυνοι για
την διεξαγωγή του ανωτέρω αγώνα υπογράμμισαν την κοινή προσπάθεια και
των δύο Σωμάτων για την ανάπτυξη του ένστολου αθλητισμού, επαίνεσαν τις
προσπάθειες των συμμετεχόντων και ευχαρίστησαν όλους τους αθλητές για
το πνεύμα που υπέδειξαν.

Η

[ 73 ] Α/Α

Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»
Συνάδελφε,

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ
νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που
ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».
Πέραν του ενημερωτικού - επιμορφωτικού - χαρακτήρα η Αστυνομική Ανασκόπηση
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες
έτερο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομι
κής οικογένειας.
Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων
ή των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδι
κού.
Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο)
και παράλληλα με το «Ίδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.
Γία 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 ανάγκη οικονο
μικής βοήθειας.
Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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Ο Πρώτος τροχονόμος
του Πειραιά
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η οικογένεια Παπαστεργίου αριθμεί πάνω από εκατό
χρόνια παρουσίας στον Πειραιά και συνεχίζει για τέταρ
τη πλέον γενιά να γράφει την δική της ιστορία που είναι
άρρηκτα δεμένη με την πάλη.
Το 1897 στην Καρδίτσα γεννιέται ο Αγαθοκλής Παπαστεργίου, γιος του παπά - Βασίλη που είχε επτά παιδιά, ο
οποίος το 1904, έρχεται για να ζήσει μόνιμα στον Πειραιά,
και εγκαθίσταται με την πολυμελή οικογένειά του στην
οδό Αιτωλικού και Πολυδεύκους. Το ένα από τα παιδιά
του παπά - Βασίλη, ο Αγαθοκλής αποφοιτεί με επιτυχία
από το Σχολαρχείο, κατόπιν υπηρετεί την θητεία του
στον Ελληνικό Στρατό για πέντε χρόνια (1917-1922)!
Με την απόλυσή του από το Στρατό εισάγεται στην 1η
σειρά της νεοϊδρυθείσης στην Κέρκυρα «Σχολής
Αστυνομίας Πόλεων» που διοικείται από Άγγλο.
Από το 1923, χρονιά εξόδου από τη Σχολή και μέ
χρι το θάνατο του υπηρετεί επιτυχώς σε διάφο
ρες υπηρεσίες του Πειραιά.

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
1897=1957
Π ΡΩ ΤΟ Σ ΤΡΟΧΟΝ ΟΜ ΟΣ Π ΕΙΡΑ ΙΑ

1917- 1922
1923- 1939
1940 -1945
1945 - 1957

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Ε.Σ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΣΤΥΦ. ΙΚ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Πρόσφατα η «Αστυνομική Ανασκόπηση» γνώρι
σε και συναντήθηκε με τον Βασίλη Παπαστεργίου (2η γενιά, γιος του Αγαθοκλή), που με καμά
ρι διατηρεί προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα
ως κειμήλια, του πατέρα του, Αγαθοκλή, ο οποί
ος τονίζει με έμφαση ότι «ο πατέρας μου ήταν ο
πρώτος τροχονόμος του Πειραιά. Τοποθετήθη
κε το 1923 και υπηρέτησε για μια δεκαετία στην
η, MW »*>.<*«»» Λ τ*** ψ>Τροχαία Πειραιά. Από το 1933 μέχρι το 1939, το
ποθετήθηκε στην Γενική Ασφάλεια Πειραιώς
απ’ όπου και παίρνει την σύνταξη του. Η αγάπη
του για το Σώμα και η ευδόκιμος υπηρεσία του,
■
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«αναγκάζει» (στις 30-1-1940) τον τότε Αρχηγό
της Αστυνομίας Πόλεων, να εκδώσει διαταγή με την οποία τον διορίζει
πρόσθετο αστυφύλακα στο Ι.Κ.Α. Πειραιά όπου και παραμένει μέχρι το
θάνατο του το 1957 σε ηλικία 60 ετών. Ο πατέρας μου υπήρξε άξιος οι
κογενειάρχης, ανέθρεψε τα παιδιά του με στοργή και μας εμφύσησε την
αγάπη προς την πατρίδα, αλλά και πειραιώτικη μπέσα». ]
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα ΠΛ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν οε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι, Ανάγνου Γεώργιος, Βαβούλης Βασί
λειος, Γεωργαντής Μιχαήλ, Γλυκέρδας Κων/νος, Δούκας Αθανάσιος Ζανιάς Αχιλλέας Ζάχος Ιαχίννης Καρελλάς Νικόλαος Καρυδάκη Γεωργία,
Κρικε'του Βασιλική, Μαρούλης Αθανάσιος, Μαρούλης Ιάκωβος Μηζύθρας Παναγιώτης Μητρομάρας Κων/νος Μοσχονάς Εμμανουήλ, Μπα
κάλης Χρήστος Μπαρδής Θωμάς Μπελενιώτου Ελένη, Νικόπουλος Λεωνιδας-Γεώργιος Παπαρούπας Παναγιώτης Πηδηκτάκη Αικατερίνη,
Ρίζος Ιωάννης Σαπουντζής Παναγιώτης Σεντόνας Στέργος Τσιμιτσέλης Γρηγόριος Τσιρίτας Μιχαήλ, Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Κανιδης Γρηγόρι
ος, Κυριακίδης Σάββας Μελισσάρη-Τακάκη Ελένη, Νίκου Λάμπρος Σαντουρτζής Λουκάς, Χελιδώνης Δημήτριος
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Γιαλαμάς Δημήτριος Καλαντζής Γεώργιος Μαρινάκη Σοφία.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Λαυρεντιάδης Γεώργιος Μουρόπουλος Χαράλαμπος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Δάλλας Δημοσθένης, Δημητρίου Μιχαήλ, Δρακάκης Εμμανουήλ, Θεοδωράκος Στυλιανός, Μπαλάτσας
Χρήστος, Παπαευθυμίου Δημήτριος Παππάς Αρσένιος Παραοχάκης
Σταύρος, Παυλίδης Κων/νος, Ράπτης Απόστολος Τζέκος Πέτρος, Τσιρόγιαννου Νικόλαος, Φαγογένης Γεώργιος Φαντής Αναστάσιος Χαραλαμπόπουλος Κων/νος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Γκουγκούδης Κων/νος, Καραγιαννάπουλος Κων/νος, Κουτίδης Χρήστος Λαδάς Μιχαήλ, Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ, Μπίρης Βασίλειος Παντές Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Ηλιας Σιδέρης Παναγιώτης Χρονόπουλος Απόστολος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αντωνόπουλος Θεόδωρος
Γαλιάνδρας Απόστολος Γεωργουλάκης Γεώργιος Εσκιόγλου Μιλτιά
δης Κασπαρίδης Ευάγγελος Κουλώτσιος Γεώργιος Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Πετράκος Κυριάκος, Σκόνδρας Νικόλαος Τσαπάρας Βασίλειος
Φυντριλάκης Πέτρος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αραπάκης Νικόλαος, Αρ
γυρίου Ελένη, Βερνάρδος Εμμανουήλ, Γερασκλής Αντώνιος, Γεωργόπουλος Παναγιώτης Γιακουμάκης Στέφανος Γουλιελμάκης Ελισσαίος
Τριβέας Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος, Καλπαζίδης Ιωάννης,
Καντανολέων Ιωάννης Κασαρής Αλέξανδρος Κορρές Γεώργιος, Κου
κούλης Στέργιος Κουτσουρίδης Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος Κων/
νος Κώρος Δημήτριος Λιόντος Σωτήριος Λουριδάς Γεώργιος Μπαλής
Γεώργιος Μπατσάρας Βασίλειος, Μπλέτσας Νικόλαος, Ξενιτόπουλος
Στυλιανός, Παπαβασιλείου Δημήτριος Παυλίδης Ιορδάνης Περδικομάτης Κων/νος, Πολύζος Πανουργιάς Ρογδάκης Εμμανουήλ, Σιακάρα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Στο Συμβούλιο της Επικράτειας απεστάλη το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για
την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της
πόλης σε συναθροίσεις ιδιαίτερα μικρού μεγέθους το οποίο υπέγραψε σήμερα ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας
Υπεγράφη (6-6-2013) από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Δένδια και απεστάλη στο Συμβούλιο της Επικράτειας δια της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης για την προβλεπόμενη επεξεργασία, το Σχέδιο Προ
εδρικού Διατάγματος για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινω
νικοοικονομικής ζωής της πόλης σε συναθροίσεις ιδιαίτερα μικρού μεγέθους.

Α/Α [ 76

]

ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2013

Μαγδαληνή, Σολωμός Κων/νος, Σουτάδη Ευσταθία, Σταματάκης Εμμα
νουήλ, Συνανίδου Δέσποινα, Τζαφέρης Ιωάννης Τσακίρης Νικόλαος
Τσιούτρας Ευάγγελος, Φάτσιος Δημήτριος Χριστόπουλος Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Νικολαϊδης Ελευθέριος Σιδερίδης Ιωάννης Τζανής Κυριάκος
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο, Μαγγανάς Χρήστος
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού ο, Τσιώνης Κων/νος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
>0 Ανθυπαστυνόμος Βελέντζας Αντώνιος που υπηρετεί στο ΤΑ Άνω
Πόλης Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από την ΑΔ. Χαλκιδικής με προτίμηση το Α.Τ. Νέων Μουδανίων,
τηλ. 6946000327.

> 0 Αρχπρύλακας Τριανταφυλλίδης Γεώργιος που υπηρετεί στο AT. Ν.
Καλλικράτειας Χαλκιδικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6936070422.

>0 Αρχπρύλακας Αθανασόπουλος Διονύσιος που υπηρετεί στο ΤΑ Καλά
μου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των ΑΔ. Μεσσηνίας ή Αρκαδίας τηλ. 6977422920,2722024662.

>Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη ΓΑ Α Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Πρέβεζας
Άρτας Ιωαννίνων ή Λευκάδας τηλ 6973845484.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Ν/Α Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης
τηλ. 6972543997,6945580108.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Χαλκιδικής επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης
τηλ. 6957184971.

>0 Αστυφύλακας Γκουζούλης Παναγιώτης που υπηρετεί στη Δ/νση Άμε
σης Δράσης Αττικής (Ομάδα Ζ), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6947959707.

>0 Αστυφύλακας Νικολόπουλος Ιωάννης που υπηρετεί στην Τροχαία
Εθνικής Οδού Κρήτης της ΓΑΑΠ. Κρήτης επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ακαρνανίας, τηλ.
6974042831.

>0 Αστυφύλακας Τσουμάρης Κωνσταντίνος που υπηρετεί στο AT. Βου
λιαγμένης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε
υπηρεσία της ΑΔ. Κυκλάδων, τηλ. 6971503980.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Ηρακλείου, επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.ΑΔ. Θεσσαλονίκης,
τηλ. 6978410000,2310771438.

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Τροποποίηση του π.δ. 141/1991 (Α' 58/3004-1991) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», όπως έχει τροπο
ποιηθεί και ισχύει”, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα αστυνομικής αρχής επί δημοσίων συναθροίσεων
Στο άρθρο 131 του π,δ. 141/1991 (Α' 58) η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και προ
στίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. α) Οι συναθροίσεις διεξάγονται κατά τρόπο που δεν διαταράσσεται παρά στο
μέτρο του απολύτως αναγκαίου η οδική κυκλοφορία και η κοινωνικοοικονομική
ζωή της πόλης. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων δεν επί-

τρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώματος και η πλήρης διακοπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων από ιδιαίτερα μικρές σε σχέση με τη σημασία της
συγκεκριμένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινω
νικοοικονομικής ζωής της πόλης συναθροίσεις Η εκτίμηση περί του ιδιαίτερα μι
κρού μεγέθους της συνάθροισης και η δυνατότητα περιορισμού της οε μέρος του
οδοστρώματος ανήκει στον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος εκδίδει σχε
τική απόφαση την οποία γνωστοποιεί άμεσα στους ενδιαφερομένους Η απόφαση
αυτή μπορεί να είναι κατ’ αρχάς προφορική και έπεται η έγγραφη διατύπωση και
επίδοσή της εντός 24 ωρών. Κατά τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης υπο
χρεωτικά λαμβάνεται υπόψη ιδίως ο αριθμός των συμμετεχόντων στη συνάθροι

[

ση και η σημασία της συγκεκριμένης οδού για την κυκλοφορία των οχημάτων δη
μόσιας συγκοινωνίας την τουριστική κίνηση της περιοχής την ομαλή πρόσβαση
σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και την εν γένει εμπορική και οικονομι
κή δραστηριότητα.
β. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για συναθροίσεις και πορείες που εξαγγέλλο
νται και διοργανώνονται από πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή
και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις ή για συναθροίσεις ιστορικού εορτα
σμού ή επετειακού χαρακτήρα.
γ. Επί παραβάσεων ιοχύουν οι κείμενες ποινικές διατάξεις».
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΙ ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΕΝΟΙ
ΕΝΩ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
Με λύπη ακούσαμε ένα βουλευτή πολιτικού κόμματος του συνταγματικού τόξου,
στο περιστύλιο του ναού της Δημοκρατίας να επιτίθεται στον Έλληνα αστυνο
μικό με απαξιωτικό και υβριστικό λεξιλόγιο. Την ώρα που ένα μεγάλο κομμάτι
της ελληνικής κοινωνίας οι αστυνομικοί και οι οικογένειές τους αγκομαχεί και
πένεται όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν το
τελευταίο τους οχυρό αντίστασης την αξιοπρέπειά τους
Αναμέναμε αυτή τη στιγμή της κρίσης όλοι να είναι ενωμένοι στην ανάγκη της
επιβίωσης του βάναυσα πληγέντος από τα μνημόνια ελληνικού λαού . Ελπίζαμε
ότι το παιχνίδι παίζεται εντός του γηπέδου με όλη την ομάδα συμπαγή. Δυστυχώς
βλέπουμε με θλίψη την ειλικρινή προσπάθεια κάποιων να επιβάλλουν τα ιδεολογι
κοπολιτικά σύνδρομα που τους κατατρέχουν.
Δε θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε γνώμη οε κανέναν. Απλά θα θυμίσουμε δυο
πράγματα και ο νοών νοείτο:
« Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» όπως λέει και ο Πιραντέλο και «στο σπίτι του κρεμα
σμένου δε μιλάνε για σκοινί».
Επιτέλους λιώστε την καραμέλα του «μπάτσου».
ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΕΑΡΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο της νεαρής τροχονόμου
Αδαμαντίας Σιάφλα, μητέρας δυο παιδιών, ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία επί της
λεωφόρου Κηφισίας στην Κηφισιά.
Η αστυνομική οικογένεια θρηνεί ένα ακόμα μέλος της θύμα του Μολώχ της
ασφάλτου αυτή τη φορά, που εξακολουθεί να βυθίζει στο πένθος εκατοντάδες ελ
ληνικές οικογένειες κάθε χρόνο, παρά την προσπάθεια για ριζική αντιμετώπιση
της μάστιγας των τροχαίων ατυχημάτων.
Δυστυχώς και η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει βαρύ φόρο αίματος με τους
συναδέλφους μας που χάνουν απροσδόκητα τη ζωή τους λόγω τροχαίων δυστυ
χημάτων.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης τροχονό
μου ως ελάχιστη συμπαράσταση τούτες τις τραγικές στιγμές του απροσδόκητου
«Γολγοθά» της.
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
Η ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Στο θέατρο του παραλόγου που βιώνουμε εδώ και αρκετό καιρό στη Χαλκιδική
με μια επιχειρηματική πρωτοβουλία εθνικής εμβέλειας να έχει εξελιχθεί σε μείζον
αστυνομικό ζήτημα και σε «βεντέτα» με τους κατοίκους και μάλιστα με σφοδρό
τον κίνδυνο να πληρώσουν ακόμα και με τη ζωή τους κάποιοι συνάδελφοί μας την
απίστευτη αυτή εξέλιξη, είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε για άλλη μια φορά
τον κώδωνα του κινδύνου και μετά και την τελευταία εγκληματική ενέργεια και
τους τραυματισμούς πολλών αστυνομικών στην περιοχή των Σκουριών, να καλέσουμε αφενός τα μέλη μας σε επαγρύπνηση αφετέρου δε τις αρμόδιες υπηρεσίες να
δραστηριοποιηθούν στο έπακρο για την ταχύτατη σύλληψη των δραστών.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα υπενθυμίζει ότι με αφορμή ανάλογα γεγονότα στην
Κερατέα Αττικής είχε προειδοποιήσει για το ατελέσφορο της τακτικής που είχε
ακολουθηθεί από την Πολιτεία και όπως αποδείχθηκε από τις εξελίξεις δικαιωθή
καμε σε απόλυτο βαθμό. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε τη
βία από όπου αυτή κι αν προέρχεται, αγωνιζόμενοι ταυτόχρονα για την προάσπιση
των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ασφαλώς για
την τήρηση της νομιμότητας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του αγα
θού της ασφάλειας των πολιτών.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα δεν αντιμε

τωπίζονται δια της αστυνομίας και προς τούτο απαιτούμε από την πολιτεία να
σταματήσει να χρησιμοποιεί τους συναδέλφους μας ως σάκους του μποξ. Εξάλλου,
η βία που στρέφεται κατά των Ελλήνων Αστυνομικών, είναι βία εναντίον της ίδιας
της κοινωνίας και κατά της όποιας συλλογικής προσπάθειας για την απόκρουση
της μαζικής φτωχοποίήσης και κοινωνικής εξαθλίωσης που πλήττει τον τόπο μας
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπαγιανόπουλο.
Κύριε Αρχηγέ, ως γνωστόνμε τις διατάζεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ-222/ΑΙ12-11-2012)
επεβλήβηοαν μειώσεις στις μηνιαίες μας αποδοχές αναδρομικά από την 01-08-2012,
τα δε ποσά που προέκυπταν από την μείωση των αποδοχών μας και αντιστοιχούσαν
στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα παρακρατούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
2183408/002212012 Απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, με αρχή την μισθοδοσία μηνός Ιανουάριου 2013 και χωρίς να υπερβαίνει η
παρακράτηση την μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Κατά την παραλαβή πρόσφατα όμως, των εκκαθαριστικών βεβαιώσεων του οικονο
μικού έτους του 2012, που εκδόθηκαν από την Διαχείριση Χρηματικού διαπιστώθηκε
όπ στο φορολογητέο ποσό έχει αποτυπωθεί το συνολικά ποσό των μηνιαίοιν αποδοχών
μας, συμπεριλαμβανόμενον και του ποσού που αντιστοιχεί στην μείωση των αποδο
χών μας λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 409312012 παρότι το ποσό αυτό
ανάγεται στο οικονομικό έτος 2012 και θα έπρεπε να έχει αφαιρτθεί από το σύνολο του
εισοδήματος μας που θα δηλώσουμε κατά την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης.
Επειδή, κύριε Αρχηγέ, δεν είναι δυνατό να προσθαφαιρεθεί κανενός είδους εισόδημα
προηγούμενου οικονομικού έτους στις δηλώσεις του επομένου έτους παρά μόνο δύναται
να υποβληθεί συμπληρωματική φορολογική δήλωση και προκειμένου να αποφευχθεί
η ταλαιπωρία αυτή των συναδέλφων μας, θεωρούμε αναγκαίο τουλάχιστον για όσους
εξ'αυτών έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση των ποσών που προέκυψαν από την μεί
ωση των αποδοχών μας ή θα ολοκληρωθεί έως κοίτην μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου,
μήνας κατά τον οποίο θα κατατεθούν και οι φορολογικές μας δηλώσεις, η Διαχείριση
Χρηματικού να επανεκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες θα έχει αφαιρεθεί
το προαναφερόμενο ποσό, προκειμένου στις υποβληθείοες φορολογικές δηλώσεις να
αποτυπωθεί το πραγματικό ποσό που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του προηγουμένου
έτους (2012).
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ TOY ΤΕΛΠΛΣΛ ΤΑΞΙΑΡΧΟ
Κ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΛ
Κύριε ΠρόεδρεΜε το υπ’ αριθ. 506Ι1Ι10β από 22-03-2013 έγγραφό μας, σας ζητήσα
με να εισηγηθείτε στο ΔΣ την αναθεώρηση της οικονομοτεχνικής μελέτης της Δ/νσης
Αναλσγιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
βάσει της οποίας ουσιαστικά επεβλήθησαν οι άδικες μειώσεις, κατά την άποψή μας,
της υποπαραγράφου ΙΑ5.2 του αρ. 1 του Ν.4093/2012 στους Τομείς Πρόνοιας του
ΤΕΑΠΑΣΑ
Οι Ομοσπονδίες μας είχαν εκφράσει έγκαιρα τις σοβαρές τους ενστάσεις για την αξι
οπιστία της μελέτης καθόσον δεν συμπεριλήφθηκαν στην ασφαλιστική εισφορά των
μετόχων, τόοο οι έκτακτες ασφαλιστικές εισφορές (κρατήσεις λόγω μιαθολσγικών
- βαθμολογικών προαγωγών, ποσοστιαία από τις μετακινήσεις μας κλπ.) όσο και τα
έσοδα από την εκχώρηση ως ασφαλιστικής εισφοράς της αμοιβής για την πρόσθετη
εργασία μας (ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, ποοοστό από εισιτήρια αθλητικών συνα
ντήσεων, ΟΔΙΕ κλπ.)
Παρά τη νομοθέτηση με τον Ν. 4142/2013 της μεταφοράς όλων των αρμοδιοτήτων του
Ασφαλιστικού μας Ταμείου από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το καθεστώς της αβεβαιά
τητας κατά πόσον θα ιοχύοουν οι μειώσεις που επέβαλε ο Ν. 4193/2012, εξακολουθεί
να υπάρχει στους συναδέλφους μας και κύρια σ’εκείνους που αναμένουν μετά τη δημο
σίευση του προαναφερόμενου Νόμου, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα προκληθεί
η τροποποίηση των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων των ταμείων Επικουρικής
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Ασφάλισης και Πρόνοιας κατόπιν αναλογιστικήςμελέτης και έκδοσης υπουργικής
απόφασης. Προς τούτο παρακαλούμε να εξετάσετε εκ νέου το αίτημά μας προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνάδελφοί μας που αναμένουν να λάβουν το εφάπαξ
βοήθημα, ότι θα λάβουν δίκαιο και αναλογικό χρηματικό ποσό, γνωρίζοντάς μας
για τις περαιτέρω ενέργειές σας.
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟ
ΛΙΤΗ
Κύριε Υπουργέ', με εις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α/83/09-042013) υλοποιήθηκε το αίτημα των Ομοσπονδιών μας για μεταφορά άλων των
αρμοδιοτήτων του Ασφαλιστικού μας Ταμείου (ΤΕΑΠΑΣΑ) από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη.
Σύμφωνα με το Νόμο μέσα σε χρονικά διάστημα από τη δημοσίευση τριών
μηνών διορίζεται με Υπουργική Απόφαση ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.,
καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ και είναι εφικτή κατόπιν αναλογιστικής μελέτης η τροποποίηση των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων των
Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας με Υπουρ
γική Απόφασή σας και κατόπιν σχετικής προτάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, έλαβε πλήρως
αιτιολογική απόφαση για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης με την οποία θα
προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από τους Το
μείς Πρόνοιας με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη λειτουργία του Ταμείου χωρίς
τη δημιουργία ελλειμμάτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία και σας έχει
υποβληθεί προκειμένου να λάβει της προβλεπόμενης έγκρισης
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη απόφαση γεγονός
που παρατείνει την αβεβαιότητα στις τάξεις των συναδέλφων που αναμένουν
να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα ή προτίθενται να υποβάλλουν το αμέσως προ
σεχές διάστημα αίτηση αποστρατείας παρακαλούμε για την από μέρους σας
έγκρισή της
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Κύριε Υπουργέ, πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του Τύπου, άτι με επιστολή
σας προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
επιβάλλατε τον αποκλεισμό τωνΑσφαλιστικών Ταμείων από την αύξησημετοχικού
κεφαλαίου των συστημικών ελληνικών τραπεζών, επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση
έχει αναλάβει δέσμευση που υπαγορεύτηκε από τους επικεφαλής της Τρόικας.
Παράλληλα, μας γνωστοποιήθηκε άτι το Ταμείο μας έλαβε επιστολή από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ακυρώσει
την απόφαση που είχε ληφθεί εκ μέρους του Διοικητικού του Συμβουλίου για συμ
μετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK.
Επειδή πρόκειται για εντελώς ακατανόητες σεμας ενέργειες που προκαλούν, όμως,
νέα ζημία στον ασφαλιστικό μας φορέα, σας καλούμε να παγώσετε την απαράδε
κτη διαδικασία που έχει δρομολογηθεί και να γίνει σεβαστή η ισχύουσα νομοθεσία
που επιτρέπει στις διοικήσεις των Ταμείων να συμμετέχουν, εφόσον το κρίνουν
σκόπιμο, κανονικά όπως δικαιούνται ως μάοχοι των τραπεζών, στις αυξήσεις του
μετοχικού κεφαλαίου τους, καθώς έχουν πλήρη κατοχυρωμένα από το ελληνικό
και κοινοτικό δίκαιο, δικαιώματα και δεν επιτρέπονται παρακλήσεις και επιλε
κτικοί αποκλεισμοί.
Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η μη πώληση μόνο π.χ. των δικαιωμάτων
της ALPHA BANK δεν επέφερε ήδη έσοδα της τάξεως των 800.000 ευρώ, ενώ
πολλαπλάσιες θα είναι οι απώλειες εάν αποκλειστεί το Ταμείο μας και από τις
δρομολογημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των υπολοίπων τραπεζών.
Κύριε Υπουργέ, Σας υπενθυμίζουμε ακόμη άτι τα Ταμεία μας όταν υπέστησαν το
κούρεμα μέσω του PSI, χαρακτηρίστηκαν «ιδιωτικός τομέας» γιατί έτσι προφανώς
βόλευε το ελληνικό δημόσιο ενώ ξαφνικά σήμερα θεωρείται άτι είναι «δημόσιος
τομέας». Τέλος, οι Ομοσπονδίες μας έχοντας ιερή υποχρέωση να προστατέψουν
και να διασφαλίσουν τόσο την περιουσία των ασφαλιστικών μας Ταμείων, όσο και
των συμφερόντων των μετόχων τους θα καταφύγουν στα Ελληνικά και Ευρωπαϊ
κά δικαστήρια. Άλλωστε ούοοωμη η αστυνομική οικογένεια έχει καταδικάσει και
καταγγείλει και τις προγενέστερες - μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις για το
κούρεμα των αποθεματικών του Ταμείου μας.
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2013, ΑΙΏΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗ
ΣΗ!
Έχουν περάσει 127 ολόκληρα χρόνια από την αιματοβαμμένη εξέγερση των
εργατών του Σικάγου για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και καθιέρωση
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σταθερής 8ωρης εργασίας (Μάιος του 1886) και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι
ακόμα και σήμερα τα ίδια αιτήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα
εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλον τον πλανήτη. Στη χώρα μας ειδικότερα,
με την εφαρμογή των Μνημονίων, η ανατροπή των κεκτημένων εργασιακών
δικαιωμάτων επισημοποιήθηκε πλήρως στο όνομα της αντιμετώπισης της πολύ
πλευρης κρίσης Εκ του αποτελέσματος όμως κρίνοντας τα προβλήματα αντί
να επιλύονται οξύνονται ακόμα περισσότερο.
Η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια επεκτείνεται, το κοινωνικό κράτος αποδομείται,
ο δημόσιος τομέας κατακρεουργείται, η αβεβαιότητα εδραιώνεται στην κοινωνία
και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων της χώρας καλείται να δώσει
έναν άνισο αγώνα ενάντια σε συμφέροντα και δομές που ευθύνονται για την δει
νή θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.
Από την πλευρά μας, τιμώντας την φετινή επέτειο της εργατικής Πρωτομαγιάς
διατρανώνουμε και πάλι την αποφασιστικότητα μας για ενδυνάμωση του αγώνα
μας με νέες μορφές πάλης και αντίστασης σε ό,τι παρωχημένο και αναχρονιστικό
φρενάρει την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενώνουμε τη φωνή διαμαρτυρίας μας με τις φωνές των εργαζομένων, των
απλών πολιτών του μόχθου, των νέων, των συνταξιούχων, των ανέργων που
αγωνίζονται για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και απαιτούμε μια
διαφορετική πολιτική που να διασφαλίζει και να διευρύνει τα εργασιακά, ασφα
λιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα.
Αγωνιζόμαστε μαζί με το Λαό για την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, για
την κατοχύρωση των κοινωνικών αγαθών, για την εμπέδωση συνθηκών ασφα
λείας σε όλους τους συμπολίτες μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)
Αθήνα, 30 Μαίου 2013
ΠΡΟΣ: ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
«ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ ( Κ Α Ε Α Α )

ΥΠΕΡ Π.ΟΑΞΙΑ >>.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ 716 από 304-2013 έγγραφο της Ε.Α.ΕΑΑ
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του
Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (ΕΑ Ε Α Α ), η
τριμηνιαία εισφορά για τα μέλη της αναπροσαρμόζεται από το ποσό των 15 ευρώ
στα 12 ευρώ ( ήτοι 4 ευρώ το μήνα). Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μετά τα πρόσφατα κρούσματα εμφάνισης της ξεχασμένης για τους υπόλοιπους
Έλληνες εδώ και 50 χρόνια αλλά, πλέον διαδεδομένης για το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας ασθένειας της φυματίωσης σε αστυνομικούς του AT.
Αχαμνών, η Ομοσπονδία μας ανέλαβε πρωτοβουλία για τον εμβολιασμό του προ
σωπικού του ανωτέρου αστυνομικού τμήματος. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποι
ηθεί από το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών και το κόστος των εμβολίων θα καλυφθεί
από την Ομοσπονδία μας.
Πρωταρχικό μας μέλημα, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, αποτελεί η τήρηση
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του αστυνομικού προσωπικού και ύψιστη
προτεραιότητα η υγεία των συναδέλφων μας κάτι το οποίο για την Ελληνική
Πολιτεία, δυστυχώς όπως φαίνεται αποτελεί πολυτέλεια.
Ευελπιστούμε, ότι η οικονομική κρίση θα πάψει να είναι δικαιολογία για όποια
έκπτωση στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και
ανθρώπινες ζωές εν έτη 2013.
ΠΕΡΙ Ν. ΒΟΥΤΣΊΙ
Την ώρα που οι Έλληνες Αστυνομικοί με μισθούς πείνας εξαθλιωμένοι αλλά
περήφανοι και με περίσσεια αυτοθυσία και αυταπάρνηση ρισκάρουν την ζωή
τους νυχθημερόν για να εξασφαλίσουν τα έννομα αγαθά της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας στον Έλληνα Πολίτη και που στον αγώνα αυτόν μετρούν εκατοντά
δες θύματα (νεκρούς και τραυματίες), όταν μάλιστα μόλις πριν λίγες μέρες στην
περιοχή του Παγκρατίου, συνάδελφός μας σώθηκε από θαύμα από τις δολοφονι
κές σφαίρες κακοποιού, την ίδια στιγμή και ενώ θα ανέμεναν να εισπράξουν του
λάχιστον μια δημόσια αναγνώριση, ένας πολιτικός - στέλεχος του κόμματος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που φιλοδοξεί να κυβερνήσει την πατρίδα μας ο κ.
Νίκος Βούτσης απαξιεί και εξυβρίζει με πεζοδρομιακού τύπου εκφράσεις τους

'Ελληνες Αστυνομικούς, ταυτίζοντας τους μάλιστα με ανθρώπους της νύχτας
Αντί λοιπόν το επίσημο κόμμα και ο Πρόεδρός του, να του ζητήσουν ν’ ανακα
λέσει τις προσβλητικές αυτές δηλώσεις του και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη,
αρκούνται στην ανασκευή της δήλωσης εκ μέρους του με φθηνές δικαιολογίες
δηλαδή ότι άλλα εννοούσε και ότι αυτές παρερμηνεύτηκαν, γεγονός που μόνο
αγανάκτηση και θυμηδία προκαλεί και δεν πείθουν ούτε τους πλέον καλόπι
στους
Δυστυχώς κάποιοι στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν μπορούν να
αποβάλλουν ακόμη κάποιες «παιδικές ασθένειες».
Αναρωτιόμαστε, αν ο κ. Βούτσης χαρακτηρίζει «ως μπάτσους» και τους συνα
δέλφους μας που έχουν διατεθεί για την ασφάλεια του κόμματός του και των
βουλευτών του και πώς άραγε θα νοιώθουν οι ίδιοι;
Ας γνωρίζει καλά ο κ. Βούτσης και κάθε άλλος κ. Βούτσης, ότι όλοι εμείς είμα
στε υπερήφανοι που υπηρετούμε στο ένδοξο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
και τιμάμε τόσο την στολή που φοράμε όσο και τον όρκο που δώσαμε.
Επισημαίνουμε δε ότι η χυδαιότητα δεν είναι απλώς άρνηση της ευπρέπειας
αλλά είναι βία.
Είναι θρασύτατος επιθετικός ναρκισσισμός που θέλει να ταπεινώσει, να εξουθε
νώσει και να συντρίψει όποιους με τις συμπεριφορές τους και τον επαγγελματι
σμό τους αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν έχουν χαθεί οι έννοιες του φιλότιμου
και του καθήκοντος στην Ελληνική κοινωνία.
Τέτοιες δηλώσεις έχουν την δική τους στεγανή λογική των ιδεοληψιών και τη
λογική της αδιάβροχης ιδιοτέλειας Όσο όμως παρακάμπτουμε τις συγκρίσεις
τόσο η βία εδραιώνεται ως αυτονόητη. Ένα κομμάτι μαρμάρου που εκτοξεύεται
για να τραυματίσει «τον απέναντι» ή μια βόμβα μολότοφ που τυλίγει στις φλόγες
το κορμί «του εχθρού» μόνο «επειδή είναι μπάτσος», δεν είναι άραγε απόρροια
της καθοδηγούμενης απαξίωσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης;
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, δώσαμε, δίνουμε και θα δίνουμε καθημερινά αγώνα
τόσο για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και την οικοδόμη
ση σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με την Ελληνική Κοινωνία Τα
όποια δε κρούσματα διαφθοράς και αυθαιρεσίας πρώτοι τα καταγγέλλουμε και
ζητάμε την αποπομπή των επιόρκων από τις τάξεις του Σώματος.
Γι’ αυτό λοιπόν, δεν είμαστε διατεθειμένοι την σχέση αυτή να διαταράξει ουδείς
ούτε και να μένουν πλέον αναπάντητες παρόμοιες συμπεριφορές τύπου Βού
τσης, που μας θίγουν ως ανθρώπους ως οικογενειάρχες και ως επαγγελματίες
- μέλη ενός Σώματος με εκατοντάδες ήρωες που έπεσαν πιστοί στον όρκο και
στο καθήκον τους Τη μνήμη τουλάχιστον αυτών των ηρώων, ας σεβαστεί ο κ.
Βούτσης για να ζητήσει έστω και τώρα μια συγγνώμη...
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
(www.poasy.gr)
ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΝΕΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, στις 27 Απριλίου 2003, η
ειδική Ημερίδα της ΠΟΑΣΥ με θέμα «Και οι αστυνομικοί έχουν μάνες».
Μια Ημερίδα, εμπνευσμένη, όπως σημειώναμε και στο προηγούμενη τεύχος της
Νέας Αστυνομίας από την αυθόρμητη αντίδραση της κας Λιάνας Τσολερίδου
-μητέρας ενός συναδέλφου μας-, κατά τη διάρκεια προσαγωγής στην Εισαγγελία
Κοζάνης των υπόπτων ατόμων που κατηγορήθηκαν για τέλεση σοβαρότατων

Ο Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας Τμήμα Ιστορίας και Εθνο
λογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης ανέ
πτυξε το θέμα: «Εξηγώντας το υψηλό στρες του αστυνομικού: Προσέγγιση στη
συνάρθρωση ατομικών-ψυχολογικών διεργασιών και διαπραγμάτευσης του
κοινωνικοί) στερεοτύπου», ενώ η κα Αθηνά Καραμίντζιου, Υπαστυνόμος Α’
(ΥΓ) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ψυχολόγος μίλησε για το: «Επάγγελμα και οικογένεια στη ζωή του αστυνομι
κού: Μαζί... Όμως αλλιώτικα».
Η τρίτη εισήγηση ήταν για την «Πατρική οικογένεια του αστυνομικού και τον
κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας» και έγινε από την κα Ελένη Φώτου, Ψυχολό
γο, Υποψήφια διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης- Τμήμα Κοινω
νικής Διοίκησης και Πρόεδρο της ΜΚΟ «ΒΙΑ STOP».
Τις εργασίες της Ημερίδας τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους του Μη
τροπολίτη Βέροιας κ.κ. Παντελεήμονα ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Δημήτριος ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ. Καρούντζος ο εκπρόσωπος του υπουργού
Μακεδονίας - Θράκης κ. Ποδιώτης εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Δ. Τσακνάκης η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργία Μπατσαρά, η δήμαρχος
Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου- Γεωργιάδη, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ.
Φώτης Δημητριάδης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Θε
οδώρα Μπαλτατζίδου, εκ μέρους του ΚΚΕ ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάν
νης Ζιώγας εκπρόσωποι των βουλευτών κ.κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη και Κώστα
Γιοβανόπουλου, ενώ χαιρετιστήρια επιστολή έστειλαν ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλους καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Δημήτρης Τσουκαλάς με τον συντονιστή του τμήματος Σωμάτων
Ασφαλείας του ίδιου κόμματος κ. Τάσο Μαυρόπουλο.
Επίσης, τίμησαν τις εργασίες ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Ηλίας Στεφάνής, ο Διευθυντής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ημαθίας Ταξίαρχος κ. Ν. Μπαντουβάκης ο Διευθυντής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Κοζάνης Ταξίαρχος κ. Γ. Καραΐτσης ο Διευθυντής Σχολής
Αστυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης ο Διευθυντής Σχολής
Μετεκπαίδευσης κ. Διονύσης Κούγκας ο υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας Βέροιας κ. Αλέξανδρος Κουβακάς εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων
και ενώσεων αστυνομικών, συνάδελφοι με τις οικογένειές τους και πολίτες.
Στο πλαίσιο των εργασιών, η Ομοσπονδία απένειμε τιμητικές πλακέτες στην
κα Τσολερίδου, στους αστυνομικούς που συνέβαλαν στη σύλληψη επικίνδυνων
ενόπλων ατόμων, καθώς επίσης, στους τρεις εισηγητές και στον συντονιστή των
εργασιών δημοσιογράφο κ. Πάσχο Μανδραβέλη.
ΧΡΗΣΤΌΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΞΙΖΕΤΕ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ
Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Ημερίδας ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος
Φωτόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην συμβολική πράξη της μάνας του συναδέλ
φου μας τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Αξίζει πολλών συγχαρητηρίων η κυρία Τσολερίδου, η οποία τον περασμένο
Φλεβάρη, έξω από τα δικαστήρια της Κοζάνης με εκείνο το εμβληματικό σύνθη
μά της «Και οι Αστυνομικοί έχουν μάνες», μας έδειξε το δρόμο για να αναδείξου
με τα προβλήματα της οικογένειας του αστυνομικού, ιδίως σήμερα, σε συνθήκες

εγκληματικών ενεργειών. Με αφορμή την εμβληματική φράση «Και οι αστυ
νομικοί έχουν μάνες» που ήταν αποτυπωμένη από την κ. Τσολερίδου σε ένα
πρόχειρο πλακάτ, η Ομοσπονδία επιχείρησε να καταγράψει την επιστημονική
προσέγγιση καθημερινών καταστάσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
αστυνομικός ακριβώς λόγω της ιδιότητάς του, εκτός από την υπηρεσία του, στο
σπίτι του, στις σχέσεις του με τους άλλους και γενικότερα στην κοινωνία. «Η
οικογένεια του Αστυνομικού σε συνθήκες κρίσης», ήταν το θέμα «συνάντησης»
των τριών προσκεκλημένων της Ομοσπονδίας οι οποίοι το ανέλυσαν κατά γε
νική ομολογία, εμπεριστατωμένα, ο καθένας βεβαίως από τη δική του επιστη
μονική, οπτική γωνία.
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μιας πολύπλευρης κρίσης θεσμών και αξιών στη χώρα μας.
Ο ρόλος του αστυνομικού, δυστυχώς, εξακολουθεί να αμφισβητείται, αν και
πρέπει να μην λησμονούμε ότι ως κοινωνία έχουμε διανύσει μια μεγάλη από
σταση. Έχουμε συμβάλει κι εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα στο να βελτιω
θούν σημαντικά οι σχέσεις Αστυνομίας και κοινωνίας, δεν έχουμε κατακτήσει
βέβαια τον επιθυμητό βαθμό συνεργασίας με τους πολίτες για πολλούς λόγους ιστορικούς, πολιτικούς ή ακόμη και λανθασμένων, αν θέλετε, δικών μας επιλο
γών αλλά και απουσίας μιας πολιτικής που θα υπηρετούσε σταθερά, ένα τέτοιο
στόχο για μια Αστυνομία που θα λειτουργεί πρωτίστως με όρους κοινωνίας
ανεπηρέαστα από κομματικές ή άλλου είδους σκοπιμότητες.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η κρίση που μαστίζει τη χώρα θα μας κά
νει τελικά όλους σοφότερους για να βγούμε κατ’ αρχήν από αυτήν την κρίση
όσο το δυνατόν λιγότερο τραυματισμένοι και στη συνέχεια για να χαράξουμε
μια νέα πορεία.
Η Ομοσπονδία μας αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και αναζητά
συμμάχους. Δεν έρχεται για να «προκαλέσει», αντίθετος προσέρχεται σε μια
συζήτηση ανοικτή, δημοκρατική, καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες και ανα
μένοντας να ακούσει και την αντίθετη άποψη. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία,
πρέπει να καταλήξουμε και θα καταλήξουμε πιστεύω σε μια κοινή συνισταμένη, που θα βοηθήσει, όπως προείπα, στην καθημερινή συνδικαλιστική μας
δράση και υπηρεσιακή μας λειτουργία».

Αύριο».
(Απόσπασμα από την ομιλία της Γραμματέως Γυναικών της ΠΟΑΣΥ κας Μα
ρίας Γιαννακοπούλου)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
17 & 18 Απριλίου 2013
Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για όλους συνδικαλιστικό κίνημα, πολιτική και
φυσητή ηγεσία Αυτό είναι το μήνυμα που εξέπεμψε χθες και προχθές το Γενι
κό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, το οποίο συνεδρίασε στη ΓΑΛΑ,
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω αγωνιστικές πρωτο
βουλίες διεκδίκησης και ικανοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων, τα οποία
έχουν τεθεί εδώ και μήνες χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα: Έκδοση
- ανακοίνωση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, απογραφή αστυνομικών στην
κατηγορία ΤΕ., λέσχες εστίασης Κώδικας Μεταθέσεων, Πειθαρχικό Δίκαιο,
Αναδιάρθρτοση Υπηρεσιών, ρύθμιση νυχτερινών, Μισθολόγιο, επικινδυνότητα εργασίας Υγιεινή και Ασφάλεια κλπ.
Εκ μέρους του Προεδρείου υπήρξε εκτενής ενημέρωση για τις 115 παρεμβά
σεις μας το τελευταίο διάστημα, που είχαν ως στόχο την επίλυση συγκεκριμέ
νων αιτημάτων-προβλημάτων συναδέλφων και Ενώσεων, με την επισήμανση,
ωστόσο, ότι μπορεί να μην ικανοποιούνται κεντρικά θεσμικά και οικονομικά
ζητήματα, όμως με την πίεση του συνδικαλιστικού μας κινήματος πετυχαί
νουμε λύσεις και αποτρέπουμε δυσμενείς εξελίξεις όπως έγινε π.χ. με την
υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, με το ξεπάγωμα των μισθολογικών προαγωγών, με την καταβολή των
ΒΟΕΑ κλπ. Όλα αυτά δεν έγιναν έτσι απλά, αλλά με τη διαρκή προσπάθεια

ΕΙΙ1Α ΘΑ ΦΩΝΑΞΩ, IIΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΝΕΣ
«Όταν είδα και άκουσα να βρίζουν και να λοιδορούν κάποια από αυτά τα νέα
παιδιά, τους αστυνομικούς που έκαναν τη δουλειά τους ένιωσα πως έβριζαν
και λοιδορούσαν και το δικό μου παιδί.
Εκείνη την ώρα ένιωσα σαν την μάνα του Χριστού που έβλεπε και άκουγε τις
οργισμένες κραυγές «άρον - άρον σταύρωσον ...» Εκείνη την ώρα είπα «δεν
θα κλάψω, δεν θα μείνω άπραγη». Είπα, θα φωνάξω πως και οι Εσταυρωμένοι
έχουν μάνες! Ποιοι είναι αυτοί που μου ζητούν να χαμηλώσω το κεφάλι, να
σιωπήσω! Υπάρχουν μάνες που ξέρουν πως τα παιδιά τους τραβάνε για την
άδικη σταύρωση, όπως υπάρχουν και μάνες που ξέρουν πως τα παιδιά τους
είναι στη θέση του Βαραββά και επιδιώκουν την εξιλέωση μέσα από τον στη
μένο όχλο. Κι όταν οι άνθρωποι γίνονται όχλος γίνονται στιγμιαία όνους άρα
εργαλεία άλλων.
Είναι χρέος όλων μας λοιπόν, να μην δούμε όχι μόνο τα δικά μας παιδιά, αλλά
κανένα παιδί, μακριά από την ΙΘΑΚΗ που σχεδίαοε και να περνά την πύλη της
άλλης «ΙΘΑΚΗΣ»: των ναρκωτικών, της βίας του εγκλήματος της αλαζονεί
ας φτάνοντας σε άνομες και εγκληματικές πράξεις και δράσεις
ΑΓΩΝΙΩ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΣΑΝ ΜΑΝΑ γιατί έμαθα πλέον πολύ καλά πως στις
πικρές θάλασσες τα νερά υποφέρουν.
Αυτή η αγωνία κι αυτός ο φόβος με κάνουν να προσεύχομαι, να μονολογώ και
να αναρωτιέμαι: «Πού να σε κρύψω γιόκα μου, να μην σε φτάνουν οι κακοί;»
όπως λέει και ο ποιητής Κώστας Βάρναλης».
(Απόσπασμα από την παρέμβαση της κας Λιάνας Τσολερίδου)

πολλών και τη δυναμική που έχει αναπτύξει το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
χωρίς να αγνοούμε το πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου κι
νούμαστε, αλλά αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων μας όπως
αυτή καταγράφεται και στις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, οι οποίες
πραγματοποιούνται με αξιοζήλευτη συμμετοχή τις περισσότερες φορές χάριν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΑΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΕΜΕΙΣ!
«Τα προβλήματα των αστυνομικών είναι κοινά με αυτά των άλλων κοινωνικών
ομάδων. Τί είναι, όμως, εκείνο που μας βάζει απέναντι στον κόσμο; Τί είναι εκείνο
που ακόμα και τη μάνα ενοχλεί; «Ηεξουσία που έχετε», λένε κάποιοι. Εξουσία; Με
γάλη λέξη για κάποιον που δεν γνωρίίρι τί δουλεύει αύριο, που ξενυχτάει υπηρετώ
ντας το καθήκον για 2 ευρώ (!) την ώρα, που η πενθήμερη εργααία του υπόλοιπου
Δημοσίου, είναι και θα είναι άγνωστη έννοια γι ’αυτόν...
Μήπως, λοιπόν, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει μία από τις
αποστολές της Αστυνομίας; Την καταστολή. «Αυτό είναι», θα έλεγαν πολλοί. Δεν
υπήρχε, όμως, αυτή η καταστολή, με τη φορτισμένη της διάσταση, στα γεγονότα
που έλαβαν χώρα στις αρχές Φεβρουάριου στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Τότε, τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί όλη αυτή η εσωστρέφεια, η οποία επιβάλλεται,
προκειμένου κάποιοι ηθελημένα με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν την Αστυνομία
από τη μια πλευρά, αλλά και την Κοινωνία από την άλλη; Βολεύει, προφανώς, να
ξεχάοει η Κοινωνία ότι αποτελούμε κομμάτι της. Βολεύει να ξεχάαει ο αστυνομικός
από πού προέρχμαι και ποιος πραγματικά είναι ορόλος του.
Γι ’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε εδώ σήμερα! Παλεύουμε ενάντια στην “τεχνιτή” εοαχπρέφεια. Κάνουμε άνοιγμα και κάλεσμα στην Κοινωνία. Ένα βήμα από
την κάθε πλευρά είναι πλέον επιβεβλημένο. Γιατί Αστυνομία, είμαστε εμείς, αλλά
Κοινωνία, είμαστε ΟΛΟΙ εμείς. Βιώνουμε την ίδια πραγματικότητα, έχουμε τα
ίδια προβλήματα, επιθυμούμε τα ίδια πράγματα. Οραματιζόμαστε ένα καλύτερο

και της παρουσίας της Ομοσπονδίας μας σε αυτές. Είναι δε επιβεβλημένο σε μια
εποχή κρίσης των θεσμών, να μην απαξιώνεται η συμβολή της Ομοσπονδίας
διότι Ομοσπονδία είναι τα σωματεία της και οι αιρετοί εκπρόσωποί τους εν
τέλει, οι οποίοι οφείλουν πάντα να λειτουργούν εντός της κοινωνίας και όχι
ξεκομμένοι από το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Προς τούτο, αποτελεί σημείο αναφοράς η Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί
στις 27 Απριλίου 2013 στη Βέροια με κεντρικό θέμα «Και οι Αστυνομικοί
έχουν μάνες», αφενός προκειμένου να τιμηθεί η μητέρα ενός συναδέλφου που

Α/Α [ 80

]

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

[

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΝΕΑ

δεν δίστασε να στείλει αυτό το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία με αφορμή τις
συλλήψεις των τρομοκρατών αρχές Φεβρουάριου, αφετέρου δε για να αναπτύ
ξουμε περαιτέρω τον προβληματισμό μας όσον αφορά την ανασφάλεια που νι
ώθουν οι συνάδελφοί μας και την επιβίωση της οικογένειας του αστυνομικού
σε συνθήκες κρίσης.
Εισηγήσεις για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και τα οικονομικά προβλήματα-νέο μισθολόγιο- επικινδυνότητα εργασίας, έγιναν αντιστοίχως από τον
πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Γιώργο Φεστερίδη και τον αντιπρόεδρο της
Ομοσπονδίας Αντώνιο Ζαχαριουδάκη, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Χαράλαμπος Μπουκουβάλας ενημέρωσε για την πορεία συζήτησης της προ
σφυγής μας κατά των μνημονιακών νόμων, ενώ από το σύνολο των εκπροσώ
πων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων περιγράφηκαν για άλλη μια φορά με μελανά
χρώματα τα δυσεπίλυτα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών σε
όλη τη χώρα. Επιπλέον, αναδείχθηκαν νέα προβλήματα και κατατέθηκαν νέες
ιδέες και προτάσεις που θα διερευνηθούν από την Ε.Γ.
Στο Γενικό Συμβούλιο παρέστη εκ μέρους του κ. Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Παπασπύρου και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα
μικού, Υποστράτηγος κ. Αναστάσιος Λάσκαρης στους οποίους αναπτύχθηκε η
αγωνία μας για την ολιγωρία που επιδεικνύεται όσον αφορά την ικανοποίηση
των προαναφερόμενων αιτημάτων, ακόμα κι εκείνων που δεν έχουν οικονομικό
κόστος
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου, επέδειξε πλήρη κατανόηση σε όσα του μετα
φέρθηκαν, έδωσε απαντήσεις σε επιμέρους ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε
προσωπικά, δίνοντας όπου μπορούσε λύσεις ωστόσο για τα επίμαχα θέματα
παρέπεμψε στην πολιτική του υπουργείου. Ανακοίνωσε δε ότι χθες υπεγράφη
από τον ίδιο η συγκρότηση ειδικής επιτροπής η οποία ανέλαβε να μελετήσει και
να προτείνει την αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τη χρήση
όπλων από αστυνομικούς ενώ την προσεχή εβδομάδα προωθείται τροπολογία
για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για τις αποσπάσεις των επιθυμούντων
πέραν του τριμήνου.
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε, εν κατακλείδι, με ιδιαίτερη έμφαση
ότι εφόσον δεν δρομολογηθεί η επίλυση των επίμαχων ζητημάτων εντός συ
γκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένα ως το τέλος του Μαϊου,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αποφασισμένο να εκδηλώσει εντόνως τη
διαμαρτυρία του, με κάθε πρόσφορο μέσο πίεσης εξετάζοντας ακόμα και το εν
δεχόμενο της απεργίας πείνας χωρίς ασφαλώς να απεμπολούμε το αναφαίρετο
δικαίωμά μας να φοράμε και να τιμάμε τη στολή που εμπιστεύτηκε η ελληνική
πολιτεία στον Έλληνα Αστυνομικό.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ευρισκόμενο για πολλοστή φορά κατά της 25ετή
του πορεία μπροστά στην αμφισβήτηση της θεσμικής του υπόστασης λόγω και
της εξωθεσμικής σκοπιμότητας της Ηγεσίας να προκαλέσει «καινοφανώς» μετά
το 1994 την με οριακή πλειοψηφία Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους σχετικά με τις ένστολες κινητοποιήσεις έχει και την ωριμότητα,
αλλά και τη δυναμική, να αντιμετωπίσει την νέα αυτή πρόκληση.
Αυτό εξέφρασε ξεκάθαρα το Γενικό Συμβούλιο, καθώς το Αστυνομικό Σώμα
αποτελείται από μέλη και αναπόσπαστο μέλος του είναι σαφέστατα και το Συν
δικαλιστικό μας Κίνημα, η δε αμφισβήτηση αυτού, συνδέεται με την περίοδο
κρίσης θεσμών και αξιών, που διερχόμαστε.
Ο θεσμικός ρόλος μας επιβάλλει σε όλους να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις και
να επιδείξουμε την ετοιμότητά μας προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών
μας και ασφαλώς το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών, το οποίο δεν μπορεί να
απαξιώνεται διαρκώς στο όνομα των περικοπών για τη «σωτηρία» της χώρας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνάδελφοι, χαιρετίζοντας τη σύσταση σε σώμα της προσωρινής Διοίκησης
της νεοσυσταθείσας Ένωσής σας ευχόμαστε κάθε ευόδωση των καθηκόντων
σας τονίζοντας ότι η ίδρυση των νέων αυτών Σωματείων που ο Νόμος προβλέ
πει προσδίδει νέα δυναμική στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και ενθαρρύνει τις
συλλογικές μας προσπάθειες για να ξεπεράσουμε τις ζοφερές δυσκολίες με τις
οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι.
Θεωρείστε την Ομοσπονδία ως αρωγό και συμπαραστάτη της καλής αυτής προ
σπάθειας στην οποία είστε μπροστάρηδες αναμένοντας με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών και αρχαιρεσιών που προβλέπονται και το αίτημα για ένταξη στις
τάξεις της Ομοσπονδίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Πολύγυρος 23 Μαϊου 2013

Εμείς οι Αστυνομικοί του Νομού Χαλκιδικής μετά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήσαμε σήμερα 23 Μαϊου 2013, στον Πολύγυρο,
συνεπικουρούμενοι από μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας και από τα Δ.Σ. των
Πρωτ/θμιων Ενώσεων Κεντρικής Μακεδονίας - Θεσ/νίκης ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ
να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η Υπηρεσία μας λόγω των πολλών αδυναμιών και ελλείψεων με τις
οποίες καλούμαστε καθημερινώς να συμβιβαστούμε ενίοτε και να παρακάμψουμς προκειμένου να επιτελέσουμε το καθήκον μας όπως αυτά μας υπαγορεύεται
από το Σύνταγμα και τους Νόμους και τους κανονισμούς της υπηρεσίας
Είναι ευρέως γνωστά και δυστυχώς διαδεδομένα τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει στην παρούσα φάση η Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής εξαιτίας των όσων
διαδραματίζονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή των Σκού
ρων. Έχουμε επανειλημμένως καταστήσει ενήμερους των ελλείψεων που
αντιμετωπίζει αυτή, των προβλημάτων και της όλης κατάστασης κάθε αρμόδιο
πρόσωπο και φορέα, την Ηγεσία του Σώματος και αρμόδιους πολιτικούς παρά
γοντες Απάντηση από πουθενά.

Καταγγέλλουμε:
►Τον αποδεκατισμό των αστυνομικών υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης
Χαλκιδικής λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη πασίγνωστη
πλέον περιοχή «Σκουριές». Όταν 90 με 100 αστυνομικοί λαμβάνουν καθημε
ρινά υπηρεσία για την φύλαξη του εργοταξίου της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός
στις Σκουριές κι αυτό στις ημέρες «ηρεμίας» που δεν χρειάζεται ενίσχυση της
εν λόγω δύναμης με επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις λόγω επεισοδίων, κάτι που
αποτελεί συχνό φαινόμενο, ο υπόλοιπος νομός μένει δίχως φύλαξη και συνεπώς
υπάρχει έντονο πρόβλημα ελλιπούς αστυνόμευσης με όλες τις σχετικές επιπτώ
σεις Αποδέκτης όλων των δικαιολογημένων παραπόνων των πολιτών είναι η
Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής και τα κατά τόπους Τμήματα που δέχονται επι
κρίσεις για αδυναμία αδράνεια και ανικανότητα, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη!
Μάλιστα το προσωπικό αυτό δουλεύει από 10 έως και 14 ώρες την ημέρα με απο
τέλεσμα την φυσική και ψυχολογική τους εξάντληση. Καταπατάται σε σταθερή
πλέον βάση κάθε διάταξη περί ωραρίου (ΠΔ 394/2001) και κάθε δικαίωμα των
συναδέλφων που με ευσυνειδησία παραμένουν πιστοί στο καθήκον τους
►Την επικίνδυνη περιστολή του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΑΣ σε σημείο που η
τήρηση των άρθρων του ΠΔ 45/ 2008, κατ εξοχήν όσον αφορά τα μέτρα ασφαλεί
ας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας όζει καταστεί «λε
πτομέρεια»! Ως εκ τούτου τίθεται σε κίνδυνο τόσο η επιχειρησιακή ετοιμότητα
αυτής όσο και η ίδια η ζωή του Αστυνομικού.
Όταν οι υπηρετούντες στην Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής συνάδελφοι υπερ
βάλλουν εαυτόν όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους μεταξύ των
οποίων και η φύλαξη της εμπόλεμης ζώνης της Ιερισσού, η Υπηρεσία ως ελάχι
στη ένδειξη της εκτίμησης του ζήλου που επιδεικνύουν ΟΦΕΙΛΕΙ να τους παρέ
χει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διασφάλιση του υψίστου αγαθού της ζωής
Ήδη έως σήμερα στα επεισόδια στην περιοχή των Σκουριών οι τραυματίες συ
νάδελφοι ξεπερνούν τους 25.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
Υπηρετούμε την Ελληνική Αστυνομία με ζήλο, ευσυνειδησία, υπευθυνότητα
και συναίσθηση του Χρέους μας απέναντι σε αυτήν και τους Πολίτες
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ σεβασμό των δικαιωμάτων μας ως Αστυνομικοί και ως Προ
σωπικότητες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πιστή εφαρμογή του Π.Δ. 394/01 (χρόνος εργασίας αστυνομι
κού προσωπικού ΚΑΙ του Π.Δ. 45/2008 (μέτρα υγιεινής και ασφάλειας αστυνο
μικού προσωπικού της ΕΑΑΣ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την υλικοτεχνική υποδομή που θα διασφαλίσει την ακεραιότη
τα και τις ζωές μας όταν πέφτουμε στη μάχη για την ασφάλεια του πολίτη και
τη διαφύλαξη της έννομης τάξης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την εξασφάλιση της διοικητικής μέριμνας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να εισακουστεί η κραυγή μας για αριθμητική ενίσχυση του
προσωπικού της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής και μόνιμης αστυνομικής
δύναμης στην περιοχή του Α.Τ. Αρναίας
Αύξηση της αστυνόμευσης συνεπάγεται πρόληψη του εγκλήματος Αλλά και
όταν ο πολίτης έρχεται αντιμέτωπος με το έγκλημα οφείλουμε να σπεύδουμε
κοντά του. Και για να σπεύδουμε κοντά του έχουμε ανάγκη από περιπολικά!
Απαιτούμε το απολύτως αυτονόητο!
Ως πότε οι Αστυνομικοί πιόνια και για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων;
Ως πότε οι Αστυνομικοί σάκος του μποξ για απορρόφηση των κραδασμών των
κοινωνικών αναταράξεων;

[
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Ως πότε οι Αστυνομικοί θα οδηγούνται ως πρόβατα επί σφαγή χωρίς καμιά
χωρίς καμιά διασφάλιση τους από την επίσημη Πολιτεία;

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΛΥΣΕΙΣ Τ Ω Ρ Λ. ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΡΑ

Κι όλα αυτά επειδή ΕΜΕΙΣ έχουμε συναίσθηση του ότι στην ασφάλεια του
πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές.

ΑΓΓΕΛΙΑ
'
Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του όπλο πιστόλι 9mm
μάρκας browning (hi-power), θήκη μάρκας bianchi και 2
γεμιστήρες των 13 φυσιγγίων στην τιμή των 300 ευρώ,
τηλέφωνο: 6974409751,2610-221861.

__________________ ____ ________________
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
Ο συνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης, συλλέκτης στολών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, της τ. Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της τ. Ελληνικής Αγροφυλακής συλλέγει 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 Km ε.ε., που ενδιαφέρονται να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη των ενδόξων Σωμάτων, να
επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο: 6974718657.

[
t

ΠΕΝΘΗ :

Ανθυπαοχυνόμος Αδαμαντία Σιάφλα.

Γεννήθηκε το έτος 1972 στο Αίγιο. Κατετάγη
το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες
της Γ.Α.Δ. Αττικής με τελευταία το Τ.Τ.

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και της
Α.Δ. Λάρισας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας

τέκνων. Απεβίωσε την 24-4-2013 συνέπεια

δύο τέκνων. Απεβίωσε την 8-5-2013 από
παθολογικά αίτια.

t Ανθυπαστυνόμος Θωμάς
Παπαντωνόπουλος. Γεννήθηκε το έτος
1967 στο Αίγιο Αχαϊας. Κατετάγη το 1991 και
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.
Αττικής και της Α.Δ. Αχαϊας. Υπήρξε έγγαμος
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 19-32013 από παθολογικά αίτια.

]

Αστυφύλακας Αριστείδης Τσιάρας.

Κηφισιάς. Υπήρξε έγγαμη και μητέρα δύο
τροχαίου ατυχήματος κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος.
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Γεννήθηκε το έτος 1974 στη Σκήτη Λάρισας.
Κατετάγη το 2001 και υπηρέτησε σε διάφορες
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γ .Α .Δ .Α .
Δ /Ν Σ Η Α Σ Τ Υ Ν . Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
% *"

Α .Τ . Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ
Α .Τ . Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α Σ

κυλικ,ε ΐ ο &

Δ .Α .Ε . Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (Καισαριανή)

κ°νρεί0

Γ .Α .Δ . Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ
Α .Δ. Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ

Μπορούν να σιτιστούν οι Συνάδελφοι ε.ε. και ε.α. & οι οικογένειες τους
Προσφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό & κραοί
ή αναψυκτικό.
Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ
Μόνο δείπνο 2 ευρώ
Καθημερινά 1 2 .0 0 '-1 6 .3 0 'και 19.00'-23.00'
Κυριακε'ς & Αργίες προσφε'ρεται μόνον Γεύμα.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡ0Υ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911, 210-9541761

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

► Α Π Ο Δ Ε Δ Ε ΙΓ Μ Ε Ν Α ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
► Σ Τ Α ΡΑΦΙΑ TOY 0 Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
[ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ,
ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣ0ΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30'
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'

[

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Του Υ/Β’ Μ ιχαήλ Κλειδωνάρη*

Η αστυνόμευση
στη Βενετοκρατουμενη
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Κρήτη
Στη μακραίωνη ιστορία
της, η Κρήτη, πρόσφερε
στην ανθρωπότητα δυο πολύ σπουδαίους πολιτισμούς, τον
Μινωικό και τον Βενετοκρητικό. Ο Μινωικός, στην κορύφω
ση της ακμής του (1700-1450 π.Χ.) επιβλήθηκε σε όλο το Αρχιπε'λαγος. Τρεις χιλιετίες αργότερα (1450-1650 μ.Χ.), η άμεση
επαφή με την πνευματική ζωή της Ιταλικής χερσονήσου γονιμοποίησε μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της Ιστορίας,
που αποκλήθηκε και «Κρητική Αναγέννηση».
Η Βενετία, το άλλοτε ταπεινό ψαροχώρι στο μυχό της Αδριατικής, αναδείχθηκε σε ισότιμο συνομιλητή της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και κυριάρχησε στη Μεσόγειο από τον 13ο
μέχρι και τον 17ο αιώνα, χρονική περίοδος κατά την οποία κα
τείχε και διοίκησε την Κρήτη.
Το 1203 ο πρίγκιπας Αλέξιος Δ’ πρόσφερε την Κρήτη ως δώ
ρο στον Βονιφάτιο Μονφερατικό (Bonifacio I del Monferrato),
με στόχο την υποστήριξή του στην αποκατάσταση του πατέ
ρα του και έκπτωτου Αυτοκράτορα Ισαακίου Β’ Αγγέλου. Η
«εκτροπή» της Δ’ Σταυροφορίας προς την Κωνσταντινούπο
λη (1204) εγκαινίασε αφενός στην Βασιλεύουσα μια βραχύβια
Λατινική Αυτοκρατορία (1204-1261) και αφετέρου σε πολλές
περιοχές του ελλαδικού χώρου, με προεξάρχουσα την Κρήτη,
μια μακραίωνη ιστορική εποχή γνωστή στις μέρες μας ως «Βενετοκρατία». Παρότι οι Σταυροφόροι αναγνώρισαν στον Μον
φερατικό το δικαίωμα της κατάληψής της, αυτός προτίμησε
να την εκχωρήσει στους Βενετούς (Refutatio Cretae) έναντι
του ευτελούς ποσού των χιλίων αργυρών μάρκων.
Φάσεις της Βενετοκρατίας στην Κρήτη
Στην πραγματικότητα οι πρώτοι Λατίνοι κατακτητές της
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Κρήτης, πριν οι Βενετοί καταφέρουν να την ελέγξουν οριστι
κά (1211), ήταν Γενουάτες πειρατές υπό τον Enrico Pescatore,
Κόμη της Μάλτας.
Η Κρήτη αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες υπερπόντιες
κτήσεις της Βενετίας καθ’όλη τη διάρκεια της επικυριαρχίας
της (1211-1669) πριν πέσει σε οθωμανικά χέρια. Η βενετική
κυριαρχία μπορεί να διακριθεί σε τρεις μεγάλες φάσειςσ. Η
πρώτη (1211-1366) χαρακτηρίζεται από σταδιακή εγκατάστα
ση κοινοτήτων εποίκων και φεουδαρχικού συστήματος. Το
νησί είχε διαιρεθεί σε 132 ιπποτικά φέουδα (feudi di cavalleria)
προορισμένα για ευγενείς, και 408 φέουδα του πεζικού (feudi di
serventeria) για τους στρατιωτικούς του πεζικούb. Βενετοί και
Κρητικοί είχαν απροκάλυπτα εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους
οι οποίες εκδηλώθηκαν σε πολλές μεγαλύτερες ή μικρότερες
επαναστάσεις. Η μακρόχρονη κατάκτηση όμως έφερε σταδια
κά τις δυο κοινότητες σε στενότερη επαφή με αποκορύφωμα
την αποκαλούμενη «αποστασία του Αγίου Τίτου» (1363-1366),
όταν βενετικής καταγωγής ευγενείς του νησιού εξεγέρθηκαν
μαζί με γηγενείς κατοίκους ενάντια στην Βενετία.
Παρότι το κίνημα καταπνίγηκε από τη Βενετία, διαμορφώ
θηκε ένα είδους τοπικής συνείδησης και σε συνδυασμό με την
εμφάνιση της οθωμανικής απειλής Κρήτες και Βενετοί έκαναν
αμοιβαίες παραχωρήσεις και η βενετική κυριαρχία σταθερο
ποιήθηκε. Έτσι, η διάθεση προσέγγισης, η ειρήνευση και η
οικονομική άνθηση, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία που χαρα
κτήρισαν την δεύτερη περίοδο (1366-1453).
Η οριστική κατάλυση του Βυζαντίου στέρησε τους ελληνι
κούς πληθυσμούς από πολιτικό σημείο αναφοράς, έτσι η τρίτη
φάση (1453-1669) χαρακτηρίστηκε από σύσφιξη σχέσεων η
οποία κορυφώθηκε σε πολιτισμικό επίπεδο σε μια εντυπωτπα-

κή ώσμωση με εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα
στη Ζωγραφική, στην Αρχιτεκτονική και στη Λογοτεχνία.
Η Ανώτατη Βενετική Διοίκηση
Κυριαρχία σημαίνει και οργάνωση διοικητικών θεσμών. Έτσι,
αρχικά το νησί ονομάστηκε Βασίλειο της Κρήτης (Regno di Candia
ή Regnum Cretae) και χωρίστηκε σε έξι εξαρχίες (sestieri)c, όχι
μόνο κατά το πρότυπο της μητρόπολης, αλλά και υιοθετώντας
τα αντίστοιχα ονάματαά. Αργότερα, τον 14ο αιώνα, χωρίστηκε
σε τέσσερα διαμερίσματα (territori)e και αυτά με τη σειρά τους σε
καστέλια ή καστελλανίες (castelli, castellanie)f.
Κατά την προσφιλή τακτική της Βενετίας να καταμερίζει την
εξουσία προκειμένου να αποφευχθεί συσσώρευση προσωπικής
εξουσίας^ όλοι οι θεσμοί στις κτήσεις ήταν έτσι ρυθμισμένοι
ώστε να αποφεύγονται πιθανές τάσεις αυτονομίαςά. Βασισμένη
στην εμπειρία της η μητρόπολη εγκατέστησε ένα σύστημα αυ
στηρού ελέγχου των αξιωματούχων τηςί.
Στην πρώτη φάση, στην κορυφή της πυραμίδας ήταν ο Δούκας
της Κρήτης, ο σπουδαιότερος από τους κυβερνήτες που έστελνε η
Βενετία στις αποικίες της]. Μαζί με δυο Συμβούλους (Consiliari)
αποτελούσαν την Κυβέρνηση (Regimen). Εκτός του Χάνδακα (ή
Κάστρο, το σημερινό Ηράκλειο), έδρα της κυβέρνησης, στα άλλα
διαμερίσματα την εξουσία είχαν οι Ρέκτορες (Rettori), εκτός της
περιοχής των Σφακίων, λόγω συνεχών αναταραχών, όπου διοι
κούσε Προβλεπτής (Proweditor). Από το 1367, μετά την αποστα
σία του Αγίου Τίτου, καθήκοντα γενικού στρατιωτικού διοικητή
ασκούσε ο Γενικός Καπετάνιος (Capitano General ή Grande) και
κατά περιόδους η Βενετία έστελνε έναν Γενικό Προβλεπτή, Σύνδικό ή Ανακριτή (Proweditor General, Sindaco, Inquisitor) με
σημαντικές, κατ’αρχήν στρατιωτικές, αρμοδιότητεςίτ.
Η έννοια της αστυνόμευσης πριν τον Διαφωτισμό.
Μέχρι οι ιδέες του Διαφωτισμού να ξεπεράσουν τα ευρωπαϊκά
σύνορα και να διαδοθούν σε όλη την υφήλιο, τα «αστυνομικά»
καθήκοντα εκτελούνταν από ένα πλήθος παραγόντων. Η ειδο
ποιός διαφορά όμως στην άσκηση των καθηκόντων τους ήταν ο
χαρακτήρας και η κατεύθυνση των δράσεων που αναλάμβαναν.
Βασική επιδίωξή τους ήταν ο απόλυτος έλεγχος κάθε δραστηρι

ότητας εκ μέρους του ηγεμόνα με στόχο την εδραίωση και
την κατά το δυνατό ενδυνάμωση και επέκταση της ισχύος
του.
Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση δεν υπήρχαν πολίτες
αλλά υπήκοοι και στην Ευρώπη, ακόμα και στις ισχυρές μο
ναρχίες, η εξουσία ήταν κατακερματισμένη σε ένα σύστημα
υποτελών, αλλά αυτοτελών, ευγενών οι οποίοι ενεργούσαν
εν ονόματι του μονάρχη κινούμενοι κατά κανόνα από ταπει
νά ελατήρια. Το κράτος ταυτιζόταν με τον μονάρχη ο οποίος
ήταν πηγή κάθε δικαίου και κάθε διοικητικής αρχής και η
εξουσία του είχε θεϊκή προέλευση (Rex Lex )! Η παροιμιώδης
φράση “L’ltat c’est moi”m, που αποδίδεται στον Λουδοβίκο
ΙΔ’ (Louis XIV, 1638-1715), όσο αλαζονική και αν ακούγεται
ήταν χαρακτηριστική της νοοτροπίας διακυβέρνησης για
πολλούς αιώνες. Όλος ο «κρατικός μηχανισμός» ήταν ένα
corpus στη διάθεση του ηγεμόνα που σκοπούσε στη διατή
ρηση, αν όχι στην επαύξηση, της ισχύος του.
Συχνά, κυρίως στις πόλεις, οι κοινωνίες ήταν διαιρεμένες
και οργανωμένες σε «σώματα», στα οποία και είχαν ανατεθεί
πολλά διοικητικά και δικαστικά καθήκονταη. Για παράδειγ
μα, εμπορικές συντεχνίες έθεταν πολύ αυστηρούς όρους σε
όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων τους και ήταν εξουσι
οδοτημένες να λαμβάνουν πέρα από ελεγκτικά ακόμα και
κυρωτικά μέτρα για να τους κατοχυρώσουν. Τα περιθώρια
και η έκταση λήψης των μέτρων αυτών τελούσαν υπό την
αναβλητική αίρεση της έγκρισης του ηγεμόνα, ο οποίος με
τον τρόπο αυτό χορηγούσε το απαραίτητο κύρος στους εν
διαφερομένους, τους έδινε ισχύ και ταυτόχρονα εξασφάλιζε
την υπακοή τους και τις προσόδους που τον ενδιέφεραν.
Τα διάφορα επίπεδα δικαιοδοσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά
στην απονομή της δικαιοσύνης και στην είσπραξη των
φόρων, γίνονταν συχνά αντικείμενο συνδιαλλαγής και η
παραχώρησή τους δημιουργούσε δεσμούς πίστης και πελα
τείας. Τα παραχωρητικά διατάγματα περιέβαλλαν τις συνή
θεις αυθαιρεσίες των αποδεκτών τους με τον απαραίτητο
μανδύα νομιμότητας και εν ανάγκη, χάρη και στη βοήθεια
μιας στρατιωτικής φρουράς έκαμπταν κάθε αντίσταση των
υπηκόων. Οι επικράτειες συχνά διαιρούνταν σε χωροδε-
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σποτείες στις οποίες επιλέγονταν ευγενείς με δικαιώματα την
απονομή της δικαιοσύνης και της τήρησης της τάξης για τους
κατοίκουςο. Μόνο που τήρηση της τάξης ουσιαστικά σημαινε
καταστολή σε κάθε ανυπακοή έναντι της βούλησης του χω
ροδεσπότη και απονομή δικαιοσύνης σημαινε τιμωρία για τον
ίδιο λόγο.
Εν κατακλείδι, η έννοια της αστυνόμευσης χαρακτηριζόταν
από την ίδια φιλοσοφία, ήταν θεραπαινίδα του απόλυτου μο
νάρχη. Στην Βενετία βέβαια δεν υπήρχε μοναρχικό καθεστώς
αλλά ένα ολοχαρχικού χαρακτήρα πολίτευμα όπου ηγεμόνευ
αν κατά κάποιο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της «Γαλη
νότατης» με πολύπλοκες διοικητικές και ελεγκτικές δομές
προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση της ισχύος σε ένα
πρόσωπο.
Φυσικά, δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη, με τη σύγχρονη
έννοια. Η εμφάνιση ένστολων και πολιτικά αμερόληπτων σω
μάτων, προορισμένα τόσο για την πρόληψη όσο και για την
καταστολή του εγκλήματος στη βάση της αρχής της ισονομίαςρ είναι παράγωγο της Γαλλικής Επανάστασης. Μέχρι τότε η
έννοια της αστυνόμευσης δεν ήταν ταυτόσημη με τη σημερινή
έννοια του θεσμού αλλά σήμαινε την καλή διευθέτηση των το
πικών ζητημάτων, προσλαμβανόταν δηλαδή με την ετυμολο
γική της σημασία (Οστυ + νέμω > αστυνομία > policeq).
Αστυνομικοί θεσμοί στη Βενετία.
Γενικά, η Βενετία προσάρμοζε τους θεσμούς της στις ανάγκες
των κτήσεών της. Η ίδια αρχικά είχε αναθέσει την αστυνόμευ
ση στους Αρχηγούς των Ενοριών (Capi di Contrada), οι οποίοι
διορίζονταν και εποπτεύονταν από τον Δόγη και το Συμβούλιά
του. Είχαν ευρύτερα καθήκοντα, όπως ο υπολογισμός των φό
ρων, η απογραφή των αρρένων και η επιτήρηση των καπηλει
ών και των ξένωντ. Αργότερα, οι Signori di Notte (Κύριοι της
Νύκτας) ανέλαβαν πολλά από τα αστυνομικά καθήκοντά τους,
όπως η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφά
σεων του Δούκικου Συμβουλίου και γενικότερα η εφαρμογή
των κανονισμών, υποβοηθούμενοι από 100-120 «αστυφύλα
κες» (custodi dei sestieri), ενώ συχνά υπήρχε ανταγωνισμός
με τους Capi σε περιπτώσεις επαλληλίας στην εφαρμογή της
νομοθεσίας, όπως στον έλεγχο των καπηλειώνε.
Σε μια κατ’εξοχήν εμπορικά προσανατολισμένη πολιτεία
όπως ήταν η Βενετία, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν αξιωματούχοι επιφορτισμένοι με αγορανομικά καθήκοντα. Οι Αγορανόμοι (Giustizieri), οι οποίοι διορίζονταν από τον Δόγη κα
αστυνόμευαν τις αγορές, τηρούσαν τα μέτρα και τα σταθμά,
έλεγχαν ζητήματα ανταγωνισμού, επόπτευαν τη διαμόρφωση
των τιμών, επέβαλαν πρόστιμα για τις παραβάσεις επί των ζη
τημάτων αρμοδιότητάς τους και έλεγχαν τις συντεχνίες!.
Υπέρτατο αστυνομικό όργανο ήταν το Συμβούλιο των Δέκα,
το οποίο επαγρυπνούσε για την ασφάλεια του κράτουςυ και
επόπτευε κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει υπό
αμφισβήτηση το πολίτευμα και την τάξη, ένα είδος επιτροπής
κρατικής ασφάλειας δηλαδή. Άμεσα συνδεδεμένη με το Συμ
βούλιο των Δέκα ήταν η τριμελής επιτροπή των Κρατικών
Ανακριτών (Inquisitori di Stato). Επρόκειτο για αξιωματού-
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χους οι αρμοδιότητες των οποίων από την περιφρούρηση των
κρατικών απορρήτων διευρύνθηκε στην ποινική διερεύνηση
των εγκλημάτων των ευγενώνν. Οι Κρατικοί Ανακριτές είχαν
θητεία ένα χρόνο και δεν μπορούσαν να επανεκλεγούν αμέσως,
ως αντιστάθμισμα της τεράστιας εξουσίας τουςνν
Από τον κατάλογο με τα Αρχεία του Κράτους της Βενετίας
(Archivio di Stato di Venezia)x διαπιστώνεται η ύπαρξη και
άλλων αξιωμάτων με αστυνομικά καθήκοντα, όπως οι Προνοητές επί των Φόρων (Proweditori Sopra Dazi, 1501), είδος
λιμενικής αστυνομίας για τον έλεγχο των υπαλλήλων συλλο
γής των φάρων και των αλλοδαπών που επιβιβάζονταν στα
βενετικά πλοία, οι Προνοητές για την Υγεία (Proweditori e
Sopraproweditori Alla Sanitu, 1486), για τον έλεγχο οποιοσ
δήποτε παράγοντα που θα μπορούσε να απειλήσει τη δημόσια
υγεία, όπως η πορνεία, τα ξενοδοχεία κ.λ.π.
Αστυνομικά καθήκοντα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη.
(α) Η Πολιτοφυλακή της Κρήτης.

Χάρη κυρίως στις εκθέσεις (relazioni) που υποβάλλονταν
τακτικά στη Μητρόπολη από τους αξιωματούχους της, μα
θαίνουμε και αρκετές συγκεκριμένες πληροφορίες για την
επίτευξη της ασφάλειας και της ευταξίας. Το ενδιαφέρον εστι
αζόταν περισσότερο στην εξωτερική ασφάλεια, κατά συνέπεια
στη στρατιωτική προπαρασκευή της άμυνας της Κρήτης αφού
οι απειλές ήταν διαρκείς, είτε από τους Οθωμανούς είτε από
πειρατές. Παρότι η δημιουργία τακτικού στρατού φόβιζε την
Γαληνότατη για το ενδεχόμενο κατάληψης της εξουσίας δια
της βίας, το κόστος διατήρησης ενός μισθοφορικού σώματος
στις αποικίες κατέστησε επιβεβλημένη την εγκαθίδρυση του
θεσμού της Πολιτοφυλακής^.
Έτσι, ενώ τη βασική φρουρά (militia, milizia ή guardia) απο
τελούσαν νεαροί Βενετοί και μισθοφόροι, συγκροτήθηκε ένα
σύστημα στρατιωτικών σωμάτων από ντόπιους (cemidiz ή
ordinanze), εν είδει υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, με
κύρια αποστολή τη φύλαξη των παραλίων και άλλων οχυρών
περιοχών, καθώς και η αντιμετώπιση ενδεχόμενης εσωτερικής
αναταραχήςαα. Καθώς όμως δημιουργήθηκε ένα σώμα οπλι
σμένων ανδρών, εκτός από τη σωματική τους υγεία και ρώμη
ήταν αναγκαία και η νομιμοφροσύνη τους και τα φιλοβενετικά τους αισθήματααδ. Τα προσόντα αυτά νομοτελειακά τους
παραχωρούσε καθήκοντα και αρμοδιότητες σε διάφορους άλ
λους τομείς, όπως η χωροφυλακή, η αγροφυλακή (cemidi della
campagna), η αγορανομία και το τελωνείο, όποτε και εφόσον
ανέκυπτε ανάγκησε.
Προτού πάντως ταυτιστεί με την φρουρά, στα πρώτα χρόνια
της βενετοκρατίας, οι όροι militia και cavallaria αποδίδονταν
στο ιπποτικό τιμάριο, αγρόκτημα ή χωριά, το οποίο δινόταν σε
ευγενείς Βενετούς με αντάλλαγμα την υποταγή του και την
παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, ενώ εάν δινόταν σε κατώτε
ρο αξιωματικό αποκαλούνταν sergentariaad. Από τον Κανονι
σμό της Militia του 1588, ξεχωρίζουμε τις «αστυνομικές» αρμο
διότητες της νυχτερινής περιπολίας και της «στρατονομίας»:
«[51] Και για να αποφεύγεται η διατάραξη της τάξης που θα
μπορούσε να γίνει τη νύχτα, οι καπετάνιοι, που είναι επικεφα-
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λής των φρουρών των εκλαμπρότατων κ.κ. Γενικού Προβλεπτή
και του Μεγάλου Ναυάρχου, οφείλουν, την ώρα που θα τους ορί
σει ο υποφρούραρχος, να βγάλουν στην πόλη τον αριθμό εκείνο
των στρατιωτών που λέγεται pattuglia, κατά την εντολή που θα
τους δοθεί. Και αυτοί, βαδίζοντας στους δρόμους, δημόσιους και
ιδιωτικούς, σιωπηλοί και χωρίς θόρυβο, οφείλουν να προσέχουν
να μη δημιουργούνται κανενός είδους σκάνδαλα. Και αν βρουν
στρατιώτες έξω από τους στρατώνες των, οφείλουν να τους πε
ριορίσουν στο πλησιέστερο φυλάκιο και το πρωί ν ’αναφέρουν
σχετικά στον υποφρούραρχο. »ae
(β) Η Κύριοι της Νύκτας.
Έ να από τα παλαιότερα αξιώματα, οι κάτοχοι του οποίου εκλέ
γονταν ήδη από τον 14ο αιώνα μεταξύ των κατοίκων του νησιού,
ήταν οι Domini di Notte ή Officialii de Nocte ή Signori di Notte (al
criminal ή al civil, ανάλογα με τον χαρακτήρα των υποθέσεων).
Σε κάθε πόλη αρχικά ήταν 4, όμως το 1392 η Βενετική Σύγκλη
τος μείωσε τον αριθμό τους σε 3, και ασχολούνταν με ζητήματα
τα οποία άπτονταν της δημόσιας τάξης και ασφάλειας κατά τις
νυχτερινές ώρες, ενώ είχαν και πυροσβεστικά καθήκοντα, αλλά
και δικαστικά, καθώς εκδίκαζαν χρηματικές διαφορές, μισθώσεις,
ενέχυρα κ.λ.π.αί
Οι τρεις Signori di Notte του Χάνδακα προέρχονταν από Βενετούς ευγενείς, σε αντίθεση με αυτούς του Ρεθύμνου οι οποίοι από
τις αρχές του 16ου αιώνα ήταν δυνατό να εκλέγονται και από
Κρητικούς ευγενείς, και η θητεία τους διαρκούσε ένα xpovoag.
Στο Χάνδακα οι 3 Βενετοί ευγενείς εκλέγονταν ή διορίζονταν επί
τόπου μέχρι το 1350, στη συνέχεια η Βενετία άρχισε να αποστέλει
άτομα εκλεγμένα στη μητρόπολη και από το 1387 εκλέγονταν και
διορίζονταν στην Κρήτησά. Κάθε δυο έτη εκλέγονταν 6 signori di
notte, 3 για το πρώτο έτος (πρώτη muda) και 3 για το δεύτερο
(δεύτερη muda)ai. Διενεργούσαν νυκτερινές περιπολίες και επι
λαμβάνονταν κυρίως σε μικρότερης σημασίας υποθέσεις, όπως
σε ζητήματα δημόσιας ηθικής (π.χ. διγαμία, αποπλάνηση, κ.λ.π.),
σε διενέξεις, τραυματισμούς, παρενοχλήσεις, κλοπές και διαταρά
ξεις ιδιοκτησίας, κατάσβαιναν πυρκαϊές και έλεγχαν ναυτικούς
και καταδίκους, ενώ εάν τέτοιας φύσης συμβάντα απασχολούσαν
την επαρχία, συχνά οι Castellani ζητούσαν τη συνδρομή τους και
διενεργούσαν έρευνασ).
(γ) Οι αρχές της υπαίθρου.
Οι Φρούραρχοι ή Καστελλάνοι (Castellani), ήταν επικεφαλής
μικρών διοικητικών περιφερειών οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι
με τη διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης και την άμυνα της
Καστελλανιαςσίτ. Στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα στην Κρήτη
υπήρχαν 14 καστελλανίεςσΐ ενώ στα τέλη του 16ου αιώνα υπήρ
χαν 8 καστέλλια στην περιφέρεια του Χάνδακα, 5 στα Χανιά, 3
στο Ρέθυμνο και 1 στη Σητειαοιπ.
Αρμόδιοι αξιωματούχοι για την εποπτεία της αγροτικής ασφά
λειας και τη δίωξη του εγκλήματος στην ύπαιθρο ήταν οι Καπε
τάνιοι κατά των κλεπτών (Capitani contra fures ή del devedo)an.
Καθένας τους είχε δικαιοδοσία στην περιφέρεια δυο φρουριώνσο.
Οι αρμοδιότητές τους ανήκαν στους Καστελλάνους μέχρι τις αρ
χές του 14ου αιώνασρ από τους οποίους και θα εξελέγονταν από
τα τέλη του 16ου cucovaaq. Στο Χάνδακα ανέρχονταν σε τέσσε
ρις έως έξι και εκλέγονταν κάθε φθινόπωρο για ένα έτος από το
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Μεγάλο Συμβούλιο της πόλης, επιλαμβάνονταν κυρίως σε
καταγγελίες για κλοπές (querellas furtorum), εισέπρατταν
τα σχετικά πρόστιμα και συνέβαλλαν στην ασφάλεια και
ησυχία της υπαίθρου των κεντρικών και ανατολικών πε
ριοχών της Κρήτης (δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τη δυτική
Κρήτη Ιατ. Η εκλογή τους γινόταν ανά διετία, το πρώτο έτος
της οποίας (πρώτη muda) αναλάμβανε Βενετός ευγενής και
κατά το δεύτερο (δεύτερη muda) Κρητικός ευγενής, ενίοτε
και αστός (cittadino) ή και πρόσωπο προερχόμενο από τα κα
τώτερα κοινωνικά στρώματα (popolo)as.
Επρόκειτο με κατοπινούς όρους για διοικητές μεταβατι
κών αποσπασμάτων χωροφυλακής καθώς ασχολούνταν
κυρίως με την καταδίωξη των ανεπιθύμητων στοιχείων
στις επαρχίες, τη σύλληψη ληστών και τη σύνταξη των
σε βάρος τους δικογραφιώνβί. Διέθεταν συνοδεία αρκε
τών ιππέων (π.χ.20) και τους συνέδραμαν οι κοντόσταυλοι
(contestabili), επικεφαλής των χωριών, με 10-15 άνδρες
(scorte) εντοπίουςαα Πάντως φαίνεται ότι δεν έλλειπαν
φαινόμενα αυθαιρεσιών και κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους
τους καθώς ο Proweditor Cavalli (Προβλεπτής Καβάλλης,
1572) θρυλλείται ότι τους αποκάλεσε ειρωνικά Capitani pro
furibus, Καπιτάνοι αντί κλεπτώναν.
Σταδιακά, κατά τον 16ο αιώνα, εμφανίστηκαν συμπληρω
ματικά των Capitanei contra fures αξιώματα. Παράδειγμα,
ο Καπετάνιος ενάντια στους εγκληματίες της περιφέρειας
(Capitano contra li delinquent! del territorio), με 12 χωρι
κούς (contadini) οι οποίοι απαλλάσσονταν από αγγαρείες,
με σκοπό την καταδίωξη των εγκληματιών και την διασφά
λιση της ειρήνης στον Χάνδακαα\ν. Επίσης, ο Καπετάνιος
για να καταστρέφει τους κακοποιούς (Capitano a estripar li
malifatosi, 1568), με δικαιοδοσία σε όλο το νησί και δικαίωμα
επιβολής τιμωριών, βασανιστηρίων ή ατιμωτικών ποινών
(π.χ. κουράΐβχ. Για την φύλαξη των χωριών και την επο
πτεία της υπαίθρου οριζόταν ένας συνήθης αρχηγός (capo
ordinario) επικουρούμενος από μερικούς φύλακες (custodi
et giardiari)ay.
(δ) Ο έλεγχος της αγοράς.
Αστυνομικού χαρακτήρα ήταν και οι αρμοδιότητες του
Καπιτάνου της πόλης (capitanus burgeo ή della piazza ή del
borgo) στον Χάνδακα και στο Ρέθυμνο, για την προστασία
της πόλης και ειδικά της αγοράςαζ. Επρόκειτο για ισόβιο
αξίωμα το οποίο μπορούσε να ενοικιασθεί σε κατάλληλο
πρόσωπο και κανονικά απονεμόταν σε Βενετούς ευγενείς,
αν και δεν αποκλειόταν, μετά από πιέσεις, και η απονομή
του σε Κρητικούς ευγενείςύα. Γία βοηθούς είχε 12 αξιωματι
κούς (ofFiciali) και η τοπική αρμοδιότητά του, όπως φανερώ
νει και το όνομά του, αφορούσε την περιοχή του «βούργου»,
δηλαδή των συνοικιών εκτός του οχυρωματικού περιβόλου
στα παρίχωρα των πόλεωνδδ. Στο Χάνδακα η εκλογή του
ήταν έργο του Capitano της πόλης, όπως και η εκλογή
των αξιωματούχων φρουρών της πόλης Km του βούργου
(officiali per custodia della cittu et burgo)bc.
Ως προς την αγορά τέλος, καθήκοντα είχαν κυρίως οι Αγορανόμοι (Giustizieri ή Justitiarii). Στον Χάνδακα εκλέγο-
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νταν από τις αρχές της πόλης για ένα έτος (6 μήνες Κρητικοί
ευγενείς και 6 μήνες Βενετοί ευγενείς), σε Ρέθυμνο, Χανιά και
Σητεία ήταν 3, επίσης με ενιαύσια θητεία, αλλά στη Σητεία
ήταν μόνο Βενετοί ευγενείςάά. Επιθεωρούσαν την αγορά, εξέ
ταζαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, έλεγχαν τα
μέτρα και τα σταθμά, φρόντιζαν για τον εφοδιασμό της πόλης
με τρόφιμα, και ασκούσαν έλεγχο στις τέχνες και τα επαγγέλματαάθ. Εκτός από ζητήματα αγορανομίας είχαν και δικαστικά
καθήκοντα καθώς εκδίκαζαν υποθέσεις είσπραξης φάρων και
επιβολής ποινών για ζημιές από ζώα εντός ζώνης μέχρι τριών
μιλίων γύρω από την πόλη, εκτελούσαν δε τα καθήκοντά τους
κάθε προ>ί, καθ’όλη την εβδομάδαύί.
Το τέλος της Βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη.
Η Κρήτη ήταν πολύτιμο κεφάλαιο για να μην προσελκύει το
ενδιαφέρον των Οθωμανών και τελικά αποτέλεσε το έπαθλο
του Ε’ Βενετοτουρκικού Πολέμου (1645-1669). Παρότι ειδικά
μετά την απώλεια της Κύπρου (1571) το νησί απέκτησε μείζονα σημασία για τη Βενετία και τελευταίο όριο δυτικοευρωπαϊ
κής χριστιανικής κυριαρχίας στην Ανατολή, δεν κατάφερε να
αποφύγει την οθωμανική κατάκτηση.
Η απόβαση των Οθωμανών στα Χανιά (Ιούνιος 1645) σήμανε τη σταδιακή κατάληψη του νησιού αφού ούτε οι φρουρές,
ούτε τα οχυρωματικά της έργα δεν βρίσκονταν σε ικανό επί
πεδο να προβάλλουν σοβαρή αντίσταση απέναντι σε μια πανί
σχυρη πολεμική μηχανή. Το επόμενο έτος έπεσε το Ρέθυμνο
(13.11.1646) και σύντομα μόνος θύλακας αντίστασης έμεινε
το Κάστρο. Η τότε πρωτεύουσα του νησιού αντίθετα επέδειξε
αξιοθαύμαστη αντοχή η οποία κατέληξε σε μια από τις πλέον
μακρόχρονες πολιορκίες στην παγκόσμια πολεμική ιστορία.
Μέχρι τότε η εμπορική αλληλεξάρτηση Βενετών και Οθωμα
νών οδηγούσε σε σύντομες και αποφασιστικές συγκρούσεις.
Όμως με Βρετανούς και Ολλανδούς να έχουν πάρει τα ηνία
στο εμπόριο η πολιορκία του Ηρακλείου έφτασε να διαρκέσει
επί 22 ολόκληρα χρόνια (1648-1669) προτού να συνθηκολο
γ ή σ ε ι.
Από την μακραίωνη βενετική παρουσία έμειναν μόνο τρία
θαλάσσια φρούρια, άνευ ουσιαστικής σημασίας για την πάλαι
ποτέ κυριαρχία της στην περιοχή, στη Γραμβούσα, στη Σούδα
και στη Σπιναλόγκα, τα οποία έπεσαν κάποια χρόνια αργότερα
(το πρώτο το 1691 και τα άλλα δυο το 1715).
Η φιλοσοφία της κατ’εξοχήν αστυνόμευσης των Οθωμανών
δεν διέφερε ριζικά από αυτή των Βενετών, έτσι οι ανώτατοι άρ
χοντες είχαν την ευθύνη της διοίκησης, του στρατού και της
συλλογής φόρων. Υπήρχαν όμως σημαντικές διαφορές στις δο
μές. Αφενός η μουσουλμανική θρησκεία έπαιζε σημαντικότερο
ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης, λόγω του ρυθμιστικού
χαρακτήρα της θρησκείας αυτής σε ένα ευρύ φάσμα καθημε
ρινών λειτουργιών, αφετέρου απούσιαζαν και οι πολύπλοκες
διοικητικές, ελεγκτικές των αξιωματούχων δομές, καθώς το
πολίτευμα ήταν μοναρχικό. Η αίγλη όμως της ελληνολατινικής συγκατοίκησης είχα απολεσθεί οριστικά.
Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία
B ir e n g e r , J e a n & D u r a n d , Y ves, Γ ε ν ικ ή Ισ τ ο ρ ία της Ε υ ρ ώ π η ς , τ Λ \ μ ε τ ά 
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φ ρ α σ η Α . Τ ρ ία ν τ ά φ υ λ λ ο υ , εκ δ ό σ εις Π α π α ζ η σ η , Α θ ή ν α 1990.
B u o n s a n ti, M ic h e le & G a lla , A l b e r t a , C a n d i a V e n e z ia n a : Β ε ν ετ ικ ές
δ ια δ ρ ο μ έ ς σ τ η ν Κ ρ ή τη : Ο δ η γό ς τ ω ν ισ τ ο ρ ικ ώ ν μ ν η μ ε ίω ν τη ς Β ε ν ετ ο κ ρ α τ ία ς ,
Η ρ ά κ λ ε ιο 2 0 0 5 .
D a l B o r g o , M ic h e la , « Α ν ώ τερ ο ι α ξ ιω μ α τ ο ύ χ ο ι σ τη β ε ν ε τ ικ ή Ρ ω μ α ν ία » , στο
Β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η Ε λ λ ά δ α : Π ρ ο σ ε γ γ ίζ ο ν τ α ς τ η ν ισ τ ο ρ ία της, (ε π ι μ έ λ ε ια )
Χ ρ υ σ ά Μ α λ τ έζο ν , Α θ ή ν α -Β ε ν ε τ ία 2 0 1 0 .
L a n e , F r e d e r ic C ., Β ε ν ε τ ία η θ α λ α σ σ ο κ ρ ά τ ε ιρ α , ( ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή ε π ιμ έ λ ε ια )
Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς Δ ,Π α γ κ ρ ά τ η ς , μ ε τ ά φ ρ α σ η Κ ώ σ τ α ς Κ ο υ ρ εμ έ ν ο ς , ε κ δ ό σ ε ις Α λ ε ξ ά ν 
δ ρ ε ια , Α θ ή ν α 2 0 0 7 .
M ilz a , P ie r r e & B e r s te in , S e rg e , Ι σ τ ο ρ ία τη ς Ε υ ρ ώ π η ς , τ .Ι , ε κ δ ό σ ε ις Α λ ε ξ ά ν 
δ ρ εια , Α θ ή ν α 1997.
N o r w ic h , J o h n J u l i u s , Ι σ τ ο ρ ία της Β εν ετ ία ς , μ ε τ ά φ ρ α σ η Δ η μ ή τ ρ η ς
Ν .Π α υ λ ά κ η ς , εκ δ ό σ εις Φ ό ρ μ ιγ ξ , Α θ ή ν α 1 993.
O 'B r ie n , P a tr i c i a , “C r im e a n d p u n i s h m e n t a s h i s t o r i c a l p r o b l e m ", σ το
S o c ia l H is to r y o f C r im e , P o lic in g a n d p u n i s h m e n t , ( ε π ιμ έ λ ε ια ) R o b e r W eiss,
A s h g a t 1999.
Γ ά σ π α ρ η ς , Χ α ρ ά λ α μ π ο ς , « Μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ή ε ξ ο υ σ ία κ α ι α ξ ιω μ α τ ο ύ χ ο ι ταχν
α π ο ικ ιώ ν : Ο κ α π ιτ ά ν ο ς Κ ρ ή τ η ς (1 4 ο ς-1 5 ο ς α ιώ ν ε ς )» , Σ ύ μ μ ε ικ τ α , τ.1 2 (1 9 9 8 ).
Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς , Ι ιο ά ν ν η ς Γ ., Η Κ ρ ή τ η κ α τ ά τ ο ν τέτα ρ το β ε ν ε τ ο τ ο υ ρ κ ικ ό π ό λ ε 
μ ο : 1 5 7 0 -1 5 7 1 , Α θ ή ν α 1978.
Μ α λτέζο υ , Χ ρ υ σ ά Α ., Η Κ ρ ή τ η σ τ η δ ιά ρ κ ε ια τη ς π ε ρ ιό δ ο υ τη ς Β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ία ς
(1 2 1 1 -1 6 6 9 ), Β ικ ε λ α ία Β ιβ λ ιο θ ή κ η , Κ ρ ή τ η 199 0 .
Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , Σ τ έ φ α ν ο ς , Η ε ν ε τ ο κ ρ α τ ία ε ν Κ ρ ή τ η κ α ι ο ι κ α τ ά τ ω ν Ε ν ετ ώ ν
α γ ώ ν ε ς τ ω ν Κ ρ η τ ιο ν , ( ε π ιμ έ λ ε ια ) Ι ω ά ν ν η ς Κ α λ ιτ σ ο υ ν ά κ η ς , Α θ ή ν α 1939.
Ξ η ρ ο υ χά κ η ς, Α γα θ ά γγελο ς, Η β ενετο κ ρ α τ ο ύ μ εν η Α να τολή : Κ ρήτη κ α ι Ε π τά 
ν η σ ο ς , Α θ ή ν α 1 934.
Π α ν ο π ο ύ λ ο υ , Α γ γ ε λ ικ ή , « Ο ι Β ε ν ε τ ο ί κ α ι η ε λ λ η ν ι κ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α :
Δ ιο ικ η τ ικ ή , ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή , ο ικ ο ν ο μ ικ ή ο ρ γ ά ν ω σ η » , σ τ ο Ο ψ ε ις τη ς Ισ τ ο ρ ία ς
του Β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ο υ μ ε ν ο υ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ : Α ρ χ ε ια κ ά Τ ε κ μ ή ρ ια , ( ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή
δ ιε ύ θ υ ν σ η ) Χ ρ ύ σ α Μ α λτέζο υ , Α θ ή ν α 1993.
Π α π α δ ά κ η , Α σ π α σ ία , « Α ξ ιώ μ α τα σ τ η β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η Κ ρ ή τ η κ α τ ά τ ο ν 16ο
κ α ι 1 7ο α ιώ ν α » , Κ ρ η τ ικ ά Χ ρ ο ν ικ ά , τ .Κ Σ Τ ' (1 9 8 6 ).
Π α π α δ ία -Α ά λ α , Α ν α σ τ α σ ία , « Ο ι 'Ε λ λ η ν ε ς κ α ι η β ε ν ε τ ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α .
Ι δ ε ο λ ο γ ικ ή κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ή σ υ γ κ ρ ό τ η σ η » , σ τ ο 'Ο ψ εις της Ισ τ ο ρ ία ς το υ Β ενετοκ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ : Α ρ χ ε ια κ ά Τ ε κ μ ή ρ ια , ( ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή δ ιε ύ θ υ ν σ η )
Χ ρ ύ σ α Μ α λτέζο υ , Α θ ή ν α 1993.
Σ ή φ α κ α ς , Γ ε ώ ρ γ ιο ς Α ., Τ ο Ε π α ν α σ τ α τ ικ ό ν Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν Α κ ρ ω τ η ρ ίο υ : Η μ ερ ο λ ό γ ι ο ν κ α ι Π ρ α κ τ ικ ά : 1 897, Α θ ή ν α 1953.
Σ κ ο υ ρ ή ς , Β α σ ίλ ε ιο ς & Τ ά χ ο ς , Α ν α σ τ ά σ ιο ς , Δ ίκ α ιο τη ς Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς, Σ ά κ κ ο υ λ α ς , Α θ ή ν α - Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η 199Θ.
Σ π α ν ά κ η ς , Σ τ έ ρ γ ιο ς Γ ., « Κ α ν ο ν ισ μ ό ς τη ς Φ ρ ο υ ρ ά ς του "Β α σ ιλ ε ίο υ της Κ ρ ή 
τη ς" (1 5 8 8 )» , Κ ρ η τ ικ ά Χ ρ ο ν ικ ά , τ .Β ’(1 9 4 8 ).
Τ σ α κ ίρ η , Ρ ο μ ίν α Ν ., Π ο ιν έ ς κ α ι κ ο ιν ιο ν ία σ τ η β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η Κ ρ ή τ η
(1 6 ο ς α ιώ ν α ς ), Α ν έκ δ ο τ η Δ ιδ α κ τ ο ρ ικ ή Δ ια τ ρ ιβ ή , Ε θ ν ικ ό κ α ι Κ α π ο δ ισ τ ρ ια κ ό
Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο Α θ η ν ώ ν / Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ία ς κ α ι Α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς , Α θ ή ν α 2ΘΘ8.
Ψ αράς, Ιω ά ννη ς

Λ, Ο

θ ε σ μ ό ς της Π ο λ ιτ ο φ υ λ α κ ή ς σ τ ις β ε ν ε τ ικ έ ς κ τ ή σ εις του

ε λ λ η ν ικ ο ύ χ ώ ρ ο υ (1 6 ο ς-1 8 ο ς α ι.), ε κ δ ό σ ε ις Β ά ν ια ς , Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η 1998.
* Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό ς φ ο ιτ η τ ή ς σ το Π .Μ .Σ . «Ε λ λ η ν ο ρ ω μ α ϊκ έ ς - Ε λ λ η ν ο ϊτ α λ ικ έ ς
Σ π ο υ δ ές» [ m k le id o ( o is l l .u o a .g r ]

1Α ν α σ τ α σ ία Π α π α δ ία -Α ά λ α , «Ο ι Έ λ λ η ν ε ς κ α ι η β ε ν ε τ ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α .
Ι δ ε ο λ ο γ ικ ή κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ή σ υ γ κ ρ ό τ η σ η » , σ τ ο Ο ψ ε ις της Ι σ τ ο ρ ία ς το υ Β ενετο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ : Α ρ χ ε ια κ ά Τ ε κ μ ή ρ ια , ( ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή δ ιε ύ θ υ ν σ η )
Χ ρ ύ σ α Μ α λτέζο υ , Α θ ή ν α 1 993, σ ε λ .1 7 7 -1 8 5 .
2 M ic h e le B u o n s a n ti, A lb e r ta G a lla , C a n d i a V e n e z ia n a : Β ε ν ε τ ικ έ ς δ ια 
δ ρ ο μ ές σ τ η ν Κ ρ ή τη : Ο δ η γό ς τ ω ν ισ τ ο ρ ικ ώ ν μ ν η μ ε ί ω ν τη ς Β ε ν ετ ο κ ρ α τ ία ς ,
Η ρ ά κ λ ε ιο 2 0 0 5 , σ ε λ .1 7 . Ο ι s e r v e n t a r i a e ή s e r g e n ta r ia e , ε ί χ α ν έκ τ α σ η το 1/6
ττον c a v a l l e r i a e . Σ τ έ φ α ν ο ς Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , Η ε ν ε τ ο κ ρ α τ ία ε ν Κ ρ ή τ η κ α ι ο ι κ α τ ά
τ ω ν Ε ν ε τ ώ ν α γ ώ ν ε ς τ ω ν Κ ρ η τ ώ ν , Α θ ή ν α 1 9 3 9 , σ ελ .8 .
3 Μ ια « εξ α ρ χ ία » (s e s tie r e , ττληθ. s e s tie r i) ε ίν α ι μ ι α δ ιο ικ η τ ικ ή υ π ο δ ια ίρ ε 
σ η ο ρ ισ μ έ ν ω ν ιτ α λ ικ ώ ν π ό λ ε ω ν . Ε τ υ μ ο λ ο γ ικ ά π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό το τ α κ τ ικ ό
α ρ ιθ μ η τ ικ ό “s e s to " δ η λ α δ ή « έκ το». Γ νο χττό τερ η π ό λ η π ο υ δ ια τ η ρ ο ύ σ ε α υ τ ό το
σ ύ σ τ η μ α ή τ α ν η Β ε ν ετ ία . Ο ό ρ ο ς δ ε ν θ α π ρ έ π ε ι ν α σ υ γ χ έ ε τ α ι μ ε τ ο ν α ν τ ίσ τ ο ι
χ ο β υ ζ α ν τ ιν ό «ε ξ α ρ χ ά τ ο » ή « εξ α ρ χ ία » (τέλη 6 ο υ α ιώ ν α ) , δ ιο ικ η τ ικ ή δ ια ίρ ε σ η
π ρ ό δ ρ ο μ ο του « θ έμ α τ ο ς» , ο ο π ο ίο ς π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό το ρ ή μ α « εξ ά ρ χ ω »
(τ ίθ ε μ α ι ε π ικ ε φ α λ ή ς ) .

4 Χ ρ υ σ ά Α .Μ α λ τ έζ ο ν , Η Κ ρ ή τ η σ τη δ ιά ρ κ ε ια τη ς π ε ρ ιό δ ο υ της Β ε ν ετ ο κ ρ α τ ία ς

λ ο γ ία ς , Α θ ή ν α 2 0 0 8 , σ ε λ .5 3 .

(1 2 1 1 -1 6 6 9 ), Κ ρ ή τ η 1 9 9 0 , σ ε λ .1 4 . Ε π ρ ό κ ε ιτ ο γ ια τα «σεξτέρια » (εξ α ρ χ ίε ς ): 1)

3 5 Ρ .Ν .Τ σ α κ ίρ η , ό .π .

Α γ ίω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν (Σ η τ εία , Ι ε ρ ά π ε τ ρ α , Μ ιρ ά μ π ε λ λ ο , Α α σ ίθ ι), 2 ) Α γ ίο υ Μ ά ρ κ ο υ

3 6 ό .π .

(Ρ ιζ ό κ α σ τ ρ ο , Π εδ ιά δ α ), 3 ) Σ τ α υ ρ ο ύ (Μ ο ν ο φ ά τ σ ι, Κ α ιν ο ύ ρ γ ιο , Π υ ρ γ ιώ τ ισ σ α ), 4)

3 7 ό .π ., σ ε λ .68.

Κ α σ τ ε λ λ ίο υ (Μ υ λ ο π ό τ α μ ο ς , Α ρ ιο , Α μ ά ρ ι), 5 ) Α γ ίο υ Π α ύ λ ο υ (Κ α λ α μ ώ ν α ς , Α γ ιο ς

3 8 Χ .Γ ά σ π α ρ η ς , ό .π ., σ ε λ . 188.

Β α σ ίλ ε ιο ς , Α π ο κ ό ρ ω ν α ς ) κ α ι 6) D o s s o d u r o (Π εδ ιά δ α Χ α ν ίω ν , Κ ίσ σ α μ ο ς , Σ έ λ ιν ο ) .

3 9 1 .Γ .Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς , ό .π ., σ ε λ .3 6 . M .D a l B o r g o , ό .π ., σ ε λ .8 9 -9 0 . Ρ .Ν .Τ σ α κ ίρ η ,

Σ .Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , ό .π ., σ ε λ .1 0 .
5 Τ ω ν Χ α ν ίω ν (C a n e a ), του Ρ ε θ ύ μ ν ο υ (R e tim o ), του Χ ά ν δ α κ α ( C a n d ia ) κ α ι της

ό .π ., σ ε λ .6 8 .

Σ η τ ε ία ς ( S itia ) .

δ η ς τους α π ο κ α λ ε ί « α ρ μ α τ ω λ ο ί κ α τ ά κ λ ε π τ ώ ν » . Σ .Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , ό .π ., σ ε λ .1 4 1 .

4 0 1 .Γ .Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς , ό .π ., σ ε λ .3 6 . M .D a l B o r g o , ό .π ., σ ε λ .8 9 -9 0 . Ο Ξ α ν θ ο υ δ ί-

6 Χ Α ,Μ α λ τ έ ζ ο υ , ό .π ., σ ε λ .1 6 .
7 F r e d e r ic C .L a n e , Β ε ν ε τ ία η Θ α λ α σ σ ο κ ρ ά τ ειρ α , Α θ ή ν α 2 0 0 7 , σ ε λ .1 4 9 .

41 Α ,Π α π α δ ά κ η , ό .π ., σ ε λ . 109.

8 Α γ γ ε λ ικ ή Π α ν ο π ο ύ λ ο υ , «Ο ι Β ε ν ε τ ο ί κ α ι η ε λ λ η ν ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α : Δ ιο ικ η τ ι

4 3 Ρ .Ν .Τ σ α κ ίρ η , ό .π ., σ ε λ .7 2 .

κ ή , ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή , ο ικ ο ν ο μ ικ ή ο ρ γά νο χ τη » , σ τ ο 'Ο ψ ε ις της Ισ τ ο ρ ία ς του Β ενετο-

4 4 Χ .Γ ά σ π α ρ η ς , ό .π . Ρ .Ν .Τ σ α κ ίρ η , ό .π ., σ ε λ .7 2 .

κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ : Α ρ χ ε ια κ ά Τ ε κ μ ή ρ ια , ό .π ., σ ε λ .2 8 1 .

4 5 Ρ .Ν .Τ σ α κ ίρ η , ό .π .

4 2 Χ .Γ ά σ π α ρ η ς , ό .π ., σ ε λ . 187.

9 Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Γ ά σ π α ρ η ς , « Μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ή εξ ο υ σ ία κ α ι α ξ ιω μ α τ ο ύ χ ο ι τ ω ν α π ο ι 
κ ιώ ν : Ο κ α π ιτ ά ν ο ς Κ ρ ή τ η ς (1 4ος-15ος α ιώ ν ε ς )» , Σ ύ μ μ ε ικ τ α , τ .1 2 (1 9 9 8 ), σ ε λ .1 7 0 .
1 0 F .C .L a n e , ό .π ., σ ε λ .1 5 4 .
11 Α .Π α ν ο π ο ύ λ ο υ , ό .π ., σ ε λ .2 8 1 -282. Σ .Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , ό .π ., σ ε λ .15.

4 6 ό .π ., σ ε λ .7 3 .
4 7 ό .π ., σ ελ.7 4 .
4 8 Σ .Ξ α ν θ ο υ δ ίδ η ς , ό .π ., σ ε λ .1 4 1 .
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ

Ο ιστοριογράφος Μιχαήλ Δούκας ( περίπου 1400-1470)
αναφερόμενος στα περί την άλωση της Κωνσταντινουπό
λεως καταγράφει τα γενόμενα με συγκλονιστικό τρόπο ας
έξης: «...Αφού λοιπόν ετοίμασε τα πάντα (εννοεί τον Μωάμεθ
Β’ τον Πορθητή), άπας θεωρούσε καλύτερα, έστειλε μήνυμα
στην πόλη που έλεγε στον Βασιλέα (εννοεί τον αυτοκράτορα
Κωνσταντίνο ΙΑ’ τον Παλαιολόγο): «Μάθε πας οι πολεμικές
προετοιμασίες έχουν τελειώσει. Πλησιάζει πλέον η στιγμή να
ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει από καιρό- όσο για
την έκβαση του εγχειρήματος μας, την εμπιστευόμαστε στον
Θεό τι έχεις να πεις; Θέλεις να εγκαταλείψεις την πόλη και να
φύγεις όπου σου αρέσει, μαζί με τους άρχοντες και τα υπάρ
χοντα τους, αφήνοντας τον πληθυσμό πίσω, σώο και αβλαβή
τόσο από εμένα όσο κι από εσένα; Η μήπως σκέφτεσαι να αντισταθείς και μαζί με την ζωή σου να χάσεις και τα υπάρχοντα
σου, εσύ και οι δικοί σου, ενώ ο λαός σου να αιχμαλωτιστεί από
τους Τούρκους και να διασκορπιστεί στα πέρατα της γης;»
Τότε ο Βασιλιάς του απάντησε με ομόφωνη γνώμη της
Συγκλήτου: «Αν θέλεις κι εσύ να ζήσεις μαζί μας ειρηνικά,
όπως έζησαν και οι γονείς σου στο παρελθόν, ας έχεις την ευ
λογία του Θεού. Γιατί εκείνοι θεωρούσαν πατέρες τους, τους
γονείς μου κι έτσι τους τιμούσαν, ενώ ένιωθαν αυτήν εδώ την
πόλη για πατρίδα τους. Σε κάθε επικίνδυνη περίσταση όλοι
τους έτρεχαν μέσα της για να σωθούν. Κανένας αντίπαλος της
δεν έζησε πολλά χρόνια. Κράτησε όλα τα κάστρα που άρπαξες
τόσο άδικα από εμάς, κράτησε την γη, απόλαυσε όλους τους
φόρους που σου καταβάλλουμε ετησίως κατά την δύναμη μας,
και φύγε ειρηνικά. Έχεις σκεφτεί μήπως, αντί να κερδίσεις
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βρεθείς, τελικώς να χάνεις; Δεν έχω το δικαίωμα ούτε εγώ ού
τε κανείς άλλος από τους κατοίκους της να σου παραδώσουμε
αυτήν την πόλη γιατί όλοι με μία ψυχή θα πεθάνουμε με από
φαση ομόθυμη προασπίζοντας την».
Μόλις ακούσε ο τύραννος, έχασε κάθε ελπίδα για ειρη
νική παράδοση της Πόλης και διέταξε αμέσως να σταλούν τε
λάληδες σε όλο το στρατόπεδο δηλώνοντας την ημέρα της επί
θεσης και δίνοντας όρκους πως εκείνος δεν χρειάζεται κανένα
άλλο λάφυρο πέρα από τις οικοδομές και τα τείχη της Πόλεως:
«Όλοι οι θησαυροί και όλοι οι αιχμάλωτοι ας είναι η δίκιά σας
ανταμοιβή», έτσι διαλάλησε. Τα στρατεύματα επευφήμησαν
στο άκουσμα αυτό... Βλέποντας (οι Ρωμιοί) όμως τους χορούς
και τα εκστατικά τους τραγούδια, προέβλεπαν το μέλλον και
με συντριβή στην καρδιά τους παρακαλούσαν τον Θεό: «Κύ
ριε, γλίτωσε μας από τη δίκαια οργή σου και λύτρωσε μας από
τα χέρια του εχθρού μας». Οι απλοί άνθρωποι μάλιστα είχαν
τόσο τρομοκρατηθεί, από ένα τέτοιο θέαμα και τέτοια βουή,
ώστε έπεφταν μισοπεθαμένοι χωρίς να μπορούν ούτε να αναπνεύσουν ούτε και να βγάλουν τον αέρα από τα πνευμόνια
τους...
Οι Ρωμιοί ωστόσο συνειδητοποίησαν ότι γινόταν ορατό
το πηγαινέλα τους και πως δεν μπορούσαν να βγουν έξω από
την πύλη και να πολεμήσουν τους Τούρκους στο εξωτερικό
τείχος, εφόσον η πτώση των τειχών τους άφηνε ακάλυπτους.
Υπήρχαν όμως μερικοί γέροντες που γνώριζαν ένα παραπόρτι,
καλά ασφαλισμένο για πολλά χρόνια, υπόγειο, που βρισκόταν
στο χαμηλότερο τμήμα του παλατιού. Φανέρωσαν λοιπόν την
ύπαρξη του στον Βασιλιά κι έτσι η θυρίδα εκείνη αποσφραγί-

στηκε κατά διαταγή του. Με τον τρόπο αυτά έβγαιναν έξω
προφυλαγμένοι από τα άθικτα τείχη και χτυπούσαν τους
Τούρκους που βρίσκονταν στον περίγυρο. Η κρυφή αυτή
πύλη υπήρχε από παλιά και ονομάζονταν Κερκόπορτα.
Ημέρα Κυριακή, ο Τύραννος άρχισε τον καθολικό πό
λεμο. Βράδιασε, πέρασε όλη η νύκτα αλλά δεν άφησε τους
Ρωμιούς να αναπαυτούν. Ή ταν Κυριακή των Αγίων Πά
ντων, η εικοστή έβδομη ημέρα του Μαΐου.
Χάραξε η μέρα και εκείνος συνέχισε τον πόλεμο, όχι μόνο μέχρι
να ένατη ώρα (τις τρεις το απόγευμα), αλλά ακόμη και μετά την
ώρα αυτή, παρατάσσοντας τον στρατό του από το παλάτι έως την
Χρυσή Πύλη. Τα άλλα παραστέκονταν στο Διπλοκιόνιο άρχισαν
την περικύκλωση από την Ωραία Πύλη, συνέχισαν περνώντας
την Ακρόπολη του Μεγάλου Δημητρίου και τη Μικρή Πύλη
που βρίσκεται κοντά στην Μονή της Οδηγήτριας. Προσπέρασαν
μετά το Μέγα Παλάτιο, διέσχισαν το λιμάνι και ολοκλήρωσαν
την περικύκλωση τους μέχρι τις Βλάγκες...
Έδυσε ο ήλιος και πάλι ακούστηκε παντού η κραυγή του
Πολέμου. Ο Τύραννος παρευρίσκονταν εκεί καβαλάρης από το
βράδυ της Δευτέρας. Ο ίδιος μάλιστα πολεμούσε ακριβώς απέ
ναντι από τα πεσμένα τείχη μαζί με τους πιστούς του νέους και
πανίσχυρους δούλους, που μάχονταν σαν λιοντάρια...
Οι υπερασπιστές της Πόλεως στο μεταξύ είχαν και εκείνοι
μοιραστεί. Αφενός ο Βασιλεύς μαζί με τον Ιωάννη Ιουστινιάνη,
βρισκόταν στα τείχη που είχαν πέσει, έξω στον περίβολο του
φρουρίου έχοντας μαζί του περίπου τρεις χιλιάδες Λατίνους και
Ρωμαίους. Αφ’ ετέρου, ο Μέγας Δούκας υπεράσπιζε τη Βασιλική
Πύλη επικεφαλής πεντακοσίων στρατιωτών, ενώ στα τείχη προς
τη θάλασσα και στους προμαχώνες από την ξύλινη πόρτα ως την
Ωραία Πύλη είχαν αναπτυχθεί πάνω από πεντακόσιοι τοξότες
τζαγροφόροι. Τέλος, σε όλην την περιφέρεια από την Ωραία μέ
χρι την Χρυσή Πύλη είχε τοποθετηθεί σε κάθε προμαχώνα ένας
τοξότης ή τζαγροφόρος ή πετροβολιστής, που πέρασαν εκείνη τη
νύκτα ξάγρυπνοι χωρίς να κλείσουν στιγμή μάτι.
Οι Τούρκοι όμως συνεχώς, προσπαθούσαν να ανέβουν στα
τείχη, κρατώντας αναρίθμητες σκάλες προκατασκευασμένες.
Και ο Τύραννος στα μετόπισθεν της παράταξης κραδαίνοντας
ράβδο σιδηρά έσπρωχνε προς τα τείχη τους τοξότες του, πότε
κολακεύοντας τους με γλυκόλογα και
πότε απειλώντας τους...
Και ενώ αντιστέκονταν κάτω από
τόσο δύσκολες συνθήκες, όλοι οι Ρω
μαίοι με τον Βασιλιά, συνέχισαν να
αντιπολεμούν τους εχθρούς. Όλη τους
η προσπάθεια και ο μόνος τους στόχος
ήταν να μην αφήσουν τους Τούρκους
να εισέλθουν από τα γκρεμισμένα τεί
χη. Όμως, το θέλημα του Θεού τους
οδήγησε μέσα στην Πόλη από άλλο πα
ραπόρτι.
Όταν οι Τούρκοι είδαν ανοικτό το
παραπόρτι για το οποίο μιλήσαμε, ει

σπήδησαν μέσα περίπου πενήντα άνδρες από τους πιο φη
μισμένους δούλους του Τυράννου, ανέβηκαν πάνω στα
τείχη ξεφυσώντας μανιασμένοι, σκοτώνοντας όσους συνα
ντούσαν και χτυπώντας τους ακροβολιστές. Από τους Ρω
μαίους και τους Λατίνους που απωθούσαν όσους έστηναν
τις σκάλες, άλλοι σφαγιάστηκαν, άλλοι έκλειναν τα μάτια
και πηδούσαν κάτω από τα τείχη, συντρίβοντας τα κορμιά
τους, δίνοντας τέλος φρικτό στη ζωή τους...
Οι Ρωμαίοι ωστόσο που ήταν μαζί με τον βασιλιά, δεν
γνώριζαν τι είχε συμβεί, μια και η είσοδος των Τούρκων
έγινε από σημείο απομακρυσμένο, κι αφού μάλιστα κύριος
στόχος τους ήταν οι κατά μέτωπο εχθροί. Γιατί αντιμάχο
νταν άνδρες όλκιμους, ένας Ρωμαίος εναντίον είκοσι Τούρ
κων... Τότε, ξαφνικά, βλέπουν βέλη να πέφτουν από ψηλά
και να τους σκοτώνουν. Γυρίζουν κατά κει και τί αντικρί
ζουν; Τούρκοι. Μόλις τους είδαν, τρέχουν να ξεφύγουν στο
εσωτερικό... όταν η παράταξη του τυράννου είδε τη φυγή
των Ρωμαίων με μία κραυγή όλοι όρμησαν μέσα, καταπα
τώντας τους αξιολύπητους υπερασπιστές και σφάζοντάς
τους...
Ο αυτοκράτορας τότε έμεινε ακίνητος, απελπισμένος,
με το σπαθί του και την ασπίδα στο χέρι. Σαν κατάλαβε τι
γινόταν, είπε λόγια σπαρακτικά «Δεν υπάρχει κανείς Χρι
στιανός να μου πάρει το κεφάλι;». Είχε εγκαταλεκρθεί, μό
νος, ολομόναχος. Ακριβώς τότε ένας Τούρκος τον χτύπησε
κατά πρόσωπο και εκείνος απάντησε με άλλο χτύπημα.
Ένας άλλος όμως από πίσω, του κατάφερε θανάσιμο
πλήγμα και τον σώριασε στο έδαφος. Δεν ήξεραν ότι ήταν ο
Βασιλιάς, αλλά τον σκότωσαν σαν να ήταν ένας οποιοσδή
ποτε στρατιώτης και τον άφησαν νεκρό κατά γης...
Παράλληλα, οι αζάπηδες της
αυλής του Τυράννου, που ονο
μάζονταν και Γενίτσαροι έτρεξαν
άλλοι στο παλάτι κι άλλοι προς τη
Μονή του Μεγάλου Προδρόμου,
που ονομαζόταν Πέτρα, και στη
Μονή της Χώρας, όπου βρισκόταν
η εικόνα της Πανάγνου Θεομήτορος. Εκεί τότε, ως γλώσσα, ω χείλη
μου, πως μπορείτε να μιλήσετε για
αυτά που υπέφερε η εικόνα εξαιτίας των αμαρτιών σας;
Επειδή οι αποστάτες βιάζο
νταν να φύγουν για να λεηλατή-
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σουν κι αλλού, ένας από τους ασεβείς
άδραξε με τα μιαρά του χέρια το κα
κούργο τσεκούρι κι έσχισε την εικό
να στα τέσσερα. Μετά, ο καθένας πή
ρε το μερίδιό του από τη διακόσμηση
που βρισκόταν πάνω της αφού έριξαν
κλήρο. Στη συνέχεια άρπαξαν τα τί
μια σκεύη της Μονής κι εξαφανίστη
καν...
Τότε, ορδή μεγάλη απίστων πήρε
δρόμο που έφερνε στη Μεγάλη Εκ
κλησία (Εννοεί το ναό της Αγίας Σο
φίας) . Τι θέαμα ήταν αυτό που έβλεπες
κι από τις δύο πλευρές; Πρωί ακόμη, η ημέρα χάραζε, όταν με
ρικοί Ρωμαίοι μετά την εισβολή των Τούρκων και τη φυγή των
κατοίκων κατόρθωσαν να φθάσουν στα σπίτια τους για να προ
στατεύσουν τη γυναίκα και τα παιδιά τους. Καθώς περνούσαν
λοιπόν από την περιοχή του Ταύρου και κατευθύνονταν προς
τον κίονα του Σταυρού, καταματωμένοι όπως ήταν...Τότε όλες
οι γυναίκες, όλοι οι άνδρες, οι μοναχοί και οι καλόγριες έτρεχαν
προς τη μεγάλη Εκκλησία κρατώντας τα μικρά παιδιά τους από
τα χέρια, άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως, που εγκατέλειψαν
τα σπίτια τους σε οποιοδήποτε εισβολέα. Τι θέματα ήταν εκείνος
ο δρόμος, γεμάτος ανθρώπους, μία κοσμοπλημμύρα!
... Σε μια μόνον ώρα ο τεράστιος εκείνος ναός γέμισε άνδρες
και γυναίκες πάνω - κάτω, στο προαύλιο, σε κάθε χώρο του
υπήρχε λαός αναρίθμητος. Κλείδωσαν λοιπόν τις πόρτες και
λούφαξαν εκεί περιμένοντας την σωτηρία.
Τότε οι Τούρκοι κουρσεύοντας, σφάζοντας, αιχμαλωτίζο
ντας, έφθασαν μπροστά στον ναό πριν από το πέρας της πρώτης
ώρας. Βρήκαν όμως τις πόρτες κλειστές και χωρίς καθυστέρη
ση πήραν τσεκούρια και τις έσπασαν. Ύστερα προχώρησαν,
γύμνωσαν τα σπαθιά και μόλις είδαν το αμέτρητο πλήθος, όρμησαν ακράτητοι κι άρχισε ο καθένας να αρπάζει τον δικό του
αιχμάλωτο. Δεν αντέδρασε κανείς, όλοι παρέδωσαν τον εαυτό
τους σαν τα πρόβατα. Ποιος μπορεί να διηγηθεί αυτή την συμ
φορά; Ποιος μπορεί να εξιστορήσει τα κλάματα και τις φωνές
των βρεφών και τις κραυγές και τα δάκρυα και τους οδυρμούς
των μητέρων και των πατέρων;
Και έβλεπες αρμαθιές ατέλειωτες να βγαίνουν έξω από την
εκκλησία και το άδυτο του ναού, σαν αγέλες και σαν κοπάδια
προβάτων. Και έκλαιγαν και οδύρονταν και δεν υπήρχε έλεος
γι’ αυτούς...
Μόλις ο Μεχμέτ (εννοεί τον Πορθητή) βγήκε από το ιερό, ζή
τησε τον Μεγάλο Δούκα, που τον έφεραν αμέσως εμπρός τους...
Ο Μεχμέτ όταν άκουσε το όνομα του Βασιλιά, ρώτησε αν ο αυτοκράτορας είχε δραπετεύσει με τα πλοία. Ο Δούκας απάντησε
πως δεν γνώριζε. Ο ίδιος βρισκόταν στη Βασιλική Πύλη, τότε
που οι Τούρκοι μπαίνοντας από την Πύλη του Χαρσού συνά
ντησαν τον Βασιλιά. Δύο νέοι τότε αποσπάστηκαν από το πλή
θος του στρατού και ο ένας είπε στον Τύραννο «Αφέντη, εγώ
τον σκότωσα. Βιαζόμουνα να μπω και να αρπάξω μαζί με τους
συντρόφους μου και τον άφησα κάτω νεκρό». Αμέσως ο άλλος
συμπλήρωσε «εγώ τον χτύπησα πρώτος». Ο Τύραννος έστειλε
αμέσως και τους δύο με την εντολή να φέρουν εμπρός του το
κεφάλι του. Εκείνοι έτρεξαν γρήγορα, έκοψαν το κεφάλι του

και το έφεραν στον ηγεμόνα. Τότε
ο Τύραννος είπε προς τον Μεγάλο
Δούκα «Πες μου την αλήθεια. Είναι
αυτή η κεφαλή του Βασιλιά;». Αφού
τον περιεργάστηκε και είπε «Ναι δι
κή του είναι». Κοίταξαν κι άλλοι την
κεφαλή και την αναγνώρισαν. Στη
συνέχεια την κάρφωσαν στον κίονα
του Αυγουσταίου, όπου παρέμεινε
μέχρι το βράδυ. Μετά, την έγδαρε,
τη γέμισε με άχυρα και την έστειλε
παντού, επιδεικνύοντας το σύμβολο
του θριάμβου του στον αρχηγό των
Περσών και των Αράβων και στους υπόλοιπους Τούρκους...
Και έβλεπες ολόκληρη την πόλη στις σκηνές του στρατοπέ
δου, μια πόλη έρημη, ξαπλωμένη νεκρή, ξεγυμνωμένη, βουβή,
παραμορφωμένη, άσχημη.
Ω! πόλη, πόλη, κεφαλή των πόλεων όλων. Ω! πόλη, πόλη,
κέντρο των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα.
Ω! πόλη, πόλη, καύχημα των χριστιανών κι αφανισμός των
βαρβάρων. Ω! πόλη, πόλη, καινούργια Παράδεισος που βλά
στησες στη Δύση, γεμάτη φυτά πολύμορφα, καρπών πνευμα
τικών...
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Α) Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας
«Την ημέρα που πάρθηκε η Πόλη έβαλαν σ’ ένα καράβι την
Αγία Τράπεζα, να την πάνε στη Φραγκιά, για να μην πέσει στα
χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως στη θάλασσα του Μαρμαρά
άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα εβούλιαξε στον πάτο. Στο
μέρος εκείνο η θάλασσα είναι λάδι, όση θαλασσοταρχή κι αν
έχει γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που
είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλι
στα αξιώθηκαν να την ιδούν στα βάθη της θάλασσας. Όταν θα
πάρουμε πάλι την Πόλη, θα βρεθεί και η Αγία Τράπεζα και θα
τη στήσουν στην Αγία Σοφία, να γίνουν σ’ αυτή τα εγκαίνια».
(βλ. Ν. Πολίτου, Μελέται περί του βίου και της γλώσοης του
Ελληνικού λαού, Παραδόσεις, τόμ. Α , Εν Αθήναις 1904,20, αρ.
30).
Β) Η λειτουργία της Αναστάσεως στην Αγία Σοφία
«Τούτω τω έτει (1522) έδειξε ο Θεός σημείον τοιόνδε εν τη
Κωνσταντίνου Πόλει, τη μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Το με
σονύκτιον ηγέρθησαν οι τερβήσιδες και υπήγαν εις την Αγίαν
Σοφίαν, να σαλαβατήσουν κατά το έθος αυτών.
Και ελθόντες εις τα προαύλια του ναού ήκουσαν ψαλμωδί
αν, και είδαν και φως μέγα εν τω ναώ, και πλησιάσαντες εύρον
τα πύλας ανοιγμένος και φωνάς ψαλμωδίας, το Χριστός Ανέση. Και ακούσαντες σπουδαίως έδωσαν γνώσιν του αφεντός,
όστις ήλθεν σωματικώς και ήκουσεν κα είδεν εν οφθαλμοίς,
κελεύσας ίνα αναβούν εις τα ανηχούμενα (γρ. κατηχούμενα =
πρατηχουμενεία, γυναικονίτης) να σκοπεύσουν μήποτέ εστίν
εξ ανθρώπων η τοιαύτη ενέργεια. Και ευθύς εξέλιπεν και το
φως και η ψαλμωδία.
Και πάλιν ώρμησεν, ίνα κόψη τους Χριστιανούς, ειμή πάλιν
ο αυτός πυριπασιάς απέκοψεν αυτού την ορμήν.
(βλ. Ν. Πολίτην, ό. π.., τόμ. A , 25 - 26, Αρ. 41) ]
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πολιτισμός

Η Κρηχικη Γραφή είναι η μήτρα της Φοινικικής γραφής
αλαιότερα επικρατούσε η
θεωρία όχι οι αρχαίοι Έ λ 
ληνες παρέλαβαν το αλφάβητο
από τους Φοίνικες. Τον Ιούνιο
του 1952 ο Άγγλος αρχιτέκτο
νας, ο Μάικλ Βέντρις ανακοίνω
σε δημόσια ότι μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει μια άγνωστη
μέχρι τότε γραφή, την Κρητικομυκηναϊκή γραμμική γραφή τύ
που Β', στην οποία βρίσκονται
γραμμένες πολλές πινακίδες από
την Κρήτη, τις Μυκήνες, την Πύλο κ.ά. και, το κυριότερο, ότι η γλώσσα των πινακίδων αυτών είναι η Ελληνι
κή.
Είχε προηγηθεί η έρευνα του Άγγλου αρχαιολόγου
Έβανς, ο οποίος έκαμε ανασκαφές στην Κρήτη. Είχε παρα
τηρήσει ότι από τους κατασπαρμένουςσχα διάφορα μουσεία
της Ευρώπης σφραγιδόλιθους, εκείνοι που η προέλευσή
τους ήταν γνωστή προέρχονταν από την Κρήτη. Έτσι, κα
τέληξε στο συμπέρασμα, ότι κοιτίδα της γραφής αυτής ήταν
η Κρήτη. Γι’ αυτό το 1893 άρχισε τις έρευνες στην Κρήτη.
Ευθύς εξ αρχής ο Έβανς υποστήριξε ότι τα συλλαβογράμματα της γραμμικής γραφής Β’ δεν εκφράζουν γλώσσα
ανατολικής προελεύσεως (όπως επιστεόετο πριν από την
αποκρυπτογράφηση), αλλά μόνο ελληνικά. Ο Έβανς ακό
μη είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι οι Φοίνικες πα
ρέλαβαν τη γραφή από Κρήτες αποίκους, οι οποίοι μετά
τον 13ον π.Χ. αιώνα αποίκησαν τις ακτές της Παλαιστί
νης ως Φιλισταίοι. Έτσι, ο Έβανς κατέληξε στο συμπέ
ρασμα ότι:
Η Γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής
γραφής!.. Περίπου την ίδια εποχή ο Ρενέ Ντυσσώ διετύπωσε ανάλογη άποψη: «Οι Φοίνικες είχον παραλάβει πρωιμότατα το αλφάβητόν των παρά των Ελλήνων,
οίτινες είχον διαμορφώσει τούτο εκ της Κρητομυκηναϊκής γραφής». Η διαφορά είναι ότι το φοινικικό σύστημα
γραφής παρέμεινε συλλαβάριο, όπως ακριβώς το παρέλα
βαν από τους Έλληνες, ενώ η ελληνική φυσιολογική εξέ
λιξη κατέληξε στο σημερινό γνωστό αλφαβητικό σύστη
μα γραφής, το πρώτο δηλαδή αλφαβητάριο στον κόσμο.
Αυτήν την γραφή Β’ επέτυχε να αποκρυπτογραφήσει το
1952 ο Άγγλος αρχιτέκτονας Ventris με την συνεργασία
του μεγάλου Ελληνιστή Τσάντγουικ, ο οποίος έχει γράψει
σχετικά: «Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σέβονται το κομμά
τι αυτό του μαυρισμένου πηλού, γιατί αυτό κατ’ εξοχήν
έπεισε τον κόσμο ότι οι δημιουργήσαντες τον μυκηναϊκόν
πολιτισμό ήσαν Έλληνες. Η γλώσσα που μιλούσαν 1.700
χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός, είναι με μερικές διαφο
ρές η ίδια γλώσσα με την ελληνική που μιλιέται σήμερα. Και
υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν τα ξέρουμε για τις απαρ
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χές της ελληνικής γλώσσας...».
Ο Μάικλ Βέντρις, που πέτυχε
την αποκρυπτογράφηση, ήταν
χαρισματικό πνεύμα. Μπορούσε
να μαθαίνει εύκολα ξένες γλώσ
σες, είχε μια σπάνια συνδυαστι
κή φαντασία, ήταν ικανός να ξε
χωρίζει τις κανονικότητες μέσα
στην ποικιλία και γενικά, όπως
γράφει ένας συνεργάτης του, «εί
χε τη δύναμη να διακρίνει την
τάξη μέσα στο φαινομενικό χάος,
το χάρισμα δηλαδή που χαρακτηρίζει το έργο όλων των
μεγάλων ανδρών». Γι’ αυτό και επέτυχε να λύσει ένα τόσο
μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, έλυσε τη μεγάλη απορία χιλιά
δων μελετητών της ελληνικής ιστορίας, τους οποίους απα
σχολούσε το ερώτημα: «Πώς συμβαίνει οι Έλληνες με τό
σο υψηλό επίπεδο πολιτισμού να πάρουν το αλφαβητάριο
από τους Φοίνικες;..». Ο θάνατός του το 1956, σε ηλικία 34
ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, άφησε πολλά ερω
τήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα.
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και με
γάλος Ελληνιστής G. Murray γράφει: «Η ελληνική είναι
η τελειότερη γλώσσα. Μια σκέψη μπορεί να διατυπωθεί
με άνεση και χάρη στην Ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη
και βαρειά στη Αατινική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
κ,λπ.. Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή εκ
φράζει τις σκέψεις τελειοτέρων ανθρώπων».
Οι Ευρωπαίοι ειδικοί περί τα γλωσσικά στο σύνολό τους
υποστηρίζουν ότι «η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει υψη
λή μορφοποιητική ικανότητα, που διαμορφώνει τη σκέψη
και κάνει τους μαθητές που γνωρίζουν αρχαία ελληνικά,
να διαπρέπουν στις θετικές επιστήμες».
Ο Γερμανός φυσικός επιστήμων Max Von Laye (Βρα
βείο Νόμπελ Φυσικής) γράφει: «Οφείλω χάριτας στη Θεία
Πρόνοια, διότι ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία Ελληνικά,
που με βοήθησαν να διεισδύσω βαθύτερα στο νόημα των
θετικών επιστημών».
Ο Γάλλος καθηγητής Masse Roger υποστηρίζει: «Κάθε
απλοποίηση στη γλώσσα είναι απλά ένα χάσιμο σκέψεως».
Αλλά, είναι διδακτικότατη η προτροπή του Προέδρου της
Διεθνούς Ακαδημίας προς διάδοση του Πολιτισμού Φρα
γκίσκου Λιγκόρα, ο οποίος τον Μάρτιο του 1997 έκαμε
την παρακάτω δήλωση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Έλ
ληνες, να είστε υπερήφανοι που μιλάτε την Ελληνική
γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών.
Μη την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα
αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβα
τήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Ζωντανέψτε τους
αρχαίους σας συγγραφείς, κάνετε γνωστόν το συλλογισμό
τους...». J
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τα δημόσια και
χα
Του Οδυσσέα Ελύτη

ΠΗΡΕ ΝΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΖΕΙ. Πλήθυναν οι άδειες καρέκλες
γύρω μου. Έ χω πιάσει γωνιά και πίνω καφέδες, φουμέρνοντας αντίκρυ στο πέλαγος. Θα μπορούσα να περάσω έτσι
μια ζωή ολόκληρη, αν δεν την έχω κιόλας περάσει. Ανάμε
σα σε μια παλιά ξύλινη πόρτα ξεβαμμένη απ’ τον ήλιο κι
ένα κλωναράκι γιασεμιού τρεμάμενο πού, έτσι και συμβεί
να μου λείψουν μια μέρα, η ανθρωπότητα όλη θα μου φαί
νεται άχρηστη. Σχεδόν σοβαρολογώ. Επειδή εδώ δεν πρό
κειται πια για τη φύση, που αυτήν, πιστεύω, είναι πιο ση
μαντικό να τη διαλογίζεσαι παρά να τη βιώνεις, ούτε καν
για την παράδοση. Πρόκειται για τη βαθύτερη εκείνη δύνα
μη των αναλογιών που συνέχει τα παραμικρά με τα σπου
δαία ή τα καίρια με τα ασήμαντα, και διαμορφώνει κάτω από την κατατεμαχισμένη των φαι
νομένων επιφάνεια, ένα πιο στερεό έδαφος, για να πατήσει το πόδι μου - παραλίγο να πω η
ψυχή μου.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο πνεύμα είχα κινηθεί άλλοτε, όταν έλεγα ότι ένα τοπίο δεν είναι όπως το
αντιλαμβάνονται μερικοί κάποιο, απλώς, σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή
της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Θέλω να πιστεύω - και η πίστη μου αυτή βγαίνει πάντοτε πρώτη στον αγώνα της με τη γνώ
ση - ότι όπως και να τα εξετάσουμε, η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δώθε
ή εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μιαν ορθογραφία, όπου το κάθε ωμέγα,
το κάθε ύψιλον, η κάθε οξεία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν είναι παρά, ένας κολπίσκος, μια κα
τωφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρύμνας πλεούμενου, κυματιστοί αμπε
λώνες, υπέρθυρα εκκλησιών, ασπράκια ή κοκκινάκια, εδώ ή εκεί από περιστεριώνες και γλά
στρες με γεράνια. Είναι μια γλώσσα με πολύ αυστηρή γραμματική, που την έφκιασε μόνος
του ο λαός, από την εποχή που δεν επήγαινε ακόμη σχολείο. Και την τήρησε με θρησκευτική
προσήλωση κι αντοχή αξιοθαύμαστη, μέσα στις πιο δυσμενείς εκατονταετίες. Ώσπου ήρθαμ’
εμείς, με τα διπλώματα και τους νόμους, να τον βοηθήσουμε. Και σχεδόν τον αφανίσαμε. Από
το ένα μέρος του φάγαμε τα κατάλοιπα της γραφής του και από το άλλο τού ροκανίσαμε την
ίδια του την υπόσταση, τον κοινωνικοποιήσαμε, τον μεταβάλαμε σε έναν ακόμα μικροαστό,
που μας κοιτάζει απορημένος από κάποιο παραθυράκι κάποιας πολυκατοικίας του Αιγάλεω.
Δεν αναφέρομαι σε καμιά χαμένη γραφικότητα. Ούτε θυμάμαι να ‘χω ζήσει σε καμιά κα
λή εποχή για να τη νοσταλγώ. Απλώς, δεν ανέχομαι τις ανορθογραφίες. Με ταράζουν. Νιώ
θω σαν ν’ ανακατώνονται τα γράμματα στο ίδιο μου το επώνυμο, να μην ξέρω ποιος είμαι
να μην ανήκω πουθενά. Τόσο πολύ αισθάνομαι να είναι η ζωή μου συνυφασμένη μ’ αυτήν
την «υδρόγεια λαλιά», που δεν είναι παρά η οπτική φάση της ελληνικής λαλιάς, της ικανής
με τη διπλή της υπόσταση να ομιλεί και να ζωγραφίζει συνάμα. Και που εξακολουθεί αθό
ρυβα όσο και δραστικά, παρά τις άνωθεν επεμβάσεις, να εισχωρεί ολοένα μέσα στην ιστορία
και μέσα στη φύση που τη γέννησαν, έτσι ώστε να μετατρέπει τεράστιες ποσότητες παρελ-
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θόντος χρόνου σε παρόν, και να μεχατρέπεται από το παρόν αυτό σε όργανο προι
κισμένο με τη δύναμη να οδηγεί τα στοιχεία της ζωής μας στην πρωτογενή, φυσι
κή τους αλήθεια. 'Ομως, για να το αντιληφθεί αυτό κανείς, πρέπει να ‘χει περάσει
απ’ όλες τις διεργασίες, όσες απαιτούνται για να μπορεί να διακρίνει που κείται το
καίριο. Το καίριο στη ζωή αυτή κείται πέραν του ατόμου. Με τη διαφορά ότι αν δεν
ολοκληρωθεί κανείς σαν άτομο - κι όλα συνωμοτούν στην εποχή μας γι’ αυτό -αδυ
νατεί να το υπερβεί.
Σ’ αυτό το σημείο σταύρωσης βρισκόμαστε σήμερα, που οι περισσότεροι αδυνατούν,
επί παραδείγματι, να εκτιμήσουν την υγεία επειδή δεν έτυχε ν’ αρρωστήσουν, ή
επειδή -το χειρότερο- θεώρησαν «καίριο» την αρρώστια. Ο μηχανισμός μιας λει
τουργίας όπως αυτή αντανακλά πάνω στη λογοτεχνία μας, την καταδυναστεύει,
την υποβάλλει σ’ ένα είδος παραμορφωτικής αρθρίτιδας, που εξαιτίας μιας μακράς
και συνεχούς τακτικής εκλαμβάνεται ως η μόνη φυσιολογική.
ΑΡΧΙΣΕ ΤΩΡΑ και να ψιλοβρέχει. 'Εχω αποτραβηχτεί πίσω από την τζαμαρία και
παρακολουθώ τον γέρο Λεμονή, που τρέχει κατά το μόλο φωνάζοντας και χειρονο
μώντας. Θα του λύθηκε το παλαμάρι της βάρκας. Ε, αυτός είναι κι αν είναι, κυριο
λεκτικά, μ’ έναν παλιό πουνέντε στο γύρο του προσώπου του. Αγρότης και ναυτι
κός συνάμα. Έ νας από τους τελευταίους διαχρονικούς Έλληνες, με τις γερές του
πλάτες, το πυκνό λευκό του μαλλί και το κορμί του το κεραμίδι που σου υποβάλ
λει την ιδέα ότι θα μπορούσε να ‘ναι κι ένας υπήκοος της Κρήτης του Μίνωα. Δού
λος ίσως, αλλά σε απόσταση αναπνοής από τον άρχοντά του. Και αυτό έχει σημασία.
Επειδή έκτοτε δεν παρατηρήθηκε, ως φαίνεται, σε κανέναν από τους πολιτισμούς
που γνωρίζουμε.
Τά μικρά μεγέθη, ο περιορισμένος πληθυσμός, η περίπου ανυπαρξία καταναλωτι
κών αγαθών, μείωναν τις διαφορές ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, έτσι που η
πλάστιγγα να γέρνει πάντοτε από το μέρος της ποιότητας και του καλού γούστου,
που ή υπάρχουν διάχυτα στον αέρα για τον καθένα ή δεν πουλιούνται στην αγορά
ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται οι ολίγοι. Και μολονότι το άτομο στα χρόνια
εκείνα έμοιαζε το ίδιο ισχυρά σβησμένο πίσω από την τεχνουργία όσο και στα χρό
νια της πλέον ακμαίας χριστιανοσύνης, θα έλεγε κανένας ότι προηγουμένως είχε
προφτάσει να ολοκληρωθεί, θέλω να πω να εξαντλήσει όλους τους πόρους της ψυ
χικής του ευφορίας, ώστε να κόβει λουλούδι και για να το χαίρεται και για να το εκ
μεταλλεύεται χωρίς να σημειώνεται πουθενά το παραμικρό χάσμα.
Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά δικαιολογημένα υποψιάζεται κανείς ότι η λα
τρεία της σωματικής δύναμης -που όσο πιο πίσω πάμε τόσο πιο ισχυρή τη βρίσκου
με- παραχωρούσε τότε τη θέση της σε (η , αν αυτό πάει πολύ, συνυπήρχε με) μιαν
ανάμεικτη από ηδυπάθεια κι ευωδία λωτού τρυφερότητα, διόλου διαφορετική από
την «τρυφερότητα των μαστών» που αντικρίζανε καθημερινά γύρω τους οι κάτοι
κοι της Κρήτης εκείνης και με τη γνωστή πλαστική τους ευκρίνεια, διασώσανε στα
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έργα τους. Αυτό θα πει να μπαίνει ένας πολιτισμός όχι στην
ιστορία με πολέμους αλλά στη ζωή με τον ήλιο στην κοιλιά.
Ολόκληρο το δυναμικόν που θ’ αντιστοιχούσε στη διεξαγωγή
εχθροπραξιών θα διοχετεύεται στην ερωτική συζυγία με τη φύ
ση και στη διαιώνιση των καρπών ενός τέτοιου γάμου.
Ίσως αυτά όλα (χρειάζεται να το πω) να μη συμπίπτουν πά
ντοτε, ή και καθόλου, με τα συμπεράσματα της επιστήμης. Αλ
λά εγώ λέω αυτά που διαβάζω στα μόνα κείμενα που μας άφη
σαν και που είναι τα έργα των χειρών τους. Φτάνει κανείς και
από τις άκρες και από τις οφιοειδείς γραμμές στην αποκατάστα
ση μιας ηθικής της ομορφιάς, που πιθανόν κάποτε στον κόσμο
αυτό να επεκράτησε. Ό τι καμιά σημαντική πολιτεία δεν ήταν
κτισμένη σε μέρος που να προσφέρει αμυντικά πλεονεκτήμα
τα, όπως οι κατοπινές ακροπόλεις ή τ’ αμέτρητα κάστρα του
Μεσαίωνα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δε συναντάμε παρά
σπάνια την ύπαρξη οχυρωματικών έργων συνηγορούν άμεσα
με την άποψη αυτή. Όπως συνηγορούν έμμεσα όλα τα έργα τέ
χνης που μας άφησαν. Από τις νωπογραφίες αρχινώντας, όπου
η χρωματική αντίληψη εκδηλώνεται με μιαν αθωότητα που
χρειάστηκε να περάσουν χιλιετίες όχι καν για να την ξαναβρούμε αλλά με κόπους και με γνώση να την ξαναφτιάξουμε περνώ
ντας ύστερα στους απείρου ποικιλίας δακτυλιόλιθους, αυτά τα
ωάρια ενός κόσμου μαγικού, όπου οι συγχορδίες της φαντασίας
και της δεξιοτεχνίας καταφέρνουν να συγκροτήσουν έναν σω
στό Πανδέκτη του σχηματολογικού δυναμικού της ύλης έως,
τέλος, τ’ αντικείμενα τους της καθημερινής ζωής, πιο δυναμι
κά ετούτα, εάν όχι κάποτε και βάρβαρα, όμως με μιαν ανεξά
ντλητη στα σχήματα και στα μεγέθη ευρηματικότητα.
Εδώ, δεν ξέρω πως να το πω, αλλά αισθάνομαι κάτι σαν ζήλια,
που είναι παράπονο συνάμα κι ευχή. Να τι εννοώ. Θα ήθελα να
μπορούσαν αυτά όλα να βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με
τον ήλιο. Να υπάρχει και γι’ αυτά μια φωτοταξία, που, όπως
εξασφάλιζε στα φυτά τη χλωροφύλλη την απαραίτητη για να
ανανεώνονται αέναα και να μας βρέχουν το μάτι με τη δρο
σιά τους, να υπαγορεύει και σ’ αυτά ορισμένα χαρακτηριστικά
σκιρτήματα, προικισμένα με τη χάρη, ακόμη και μέσ’ απ’ τις
πιο τρομερές θεομηνίες, που τσακίζουν πολιτισμούς και αφα
νίζουν ακεραιότητες λαών, να πηδούν από τον ένα στον άλλον
αιώνα και να περνούν βελονιές πάνω στο δέρμα του χρόνου.
Να περνά η Παριζιάνα της Κνωσού στη συλλέκτρια τών κρό
κων της Θήρας, κι αυτή στην Κόρη με τον θαλλόν μυρσίνης,
της Πάρου, κι αυτή στη Μυροφόρο τη ρόδινη με τη λαμπάδα,
κι αυτή στην ωραία Αντριάνα των Αθηνών, κι αυτή στην Κό
ρη με το ρόδι της Αίγινας. Αν όχι τίποτε άλλο, επειδή κατοικού
με στα ίδια χώματα.
ΤΩΡΑ ΟΙ ΤΡΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ που άκουγα τα ξημερώ
ματα πρέπει να ‘χουν φτάσει μακριά, να τρέχουν μια δω μια κει
και να συρράπτουν τα κομματάκια της πραγματικότητας, τέ
τοιας που την εκαταντήσαμε. Να μπορούν οι θεοί να διαβάσουν
τι γίνεται δω πέρα. Στα πλαϊνά μου τραπέζια οι ντόπιοι αυτοί
έχουνε πέσει με τα μούτρα στις εφημερίδες που μόλις έφερε το
μεσημεριανό αεροπλάνο. Μυστήριοι άνθρωποι. Τους ξέρω χρό-
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νια, τους παρακολουθώ, τους μελετώ σαν να ‘τανε πειραματό
ζωα. Στις κοινωνικές τους σχέσεις, τις οικογενειακές αλλά και
τις επαγγελματικές, συμπερκρέρονται με μιαν ευθύτητα και
μια ψυχική ευγένεια που μαρτυρούν κοιτάσματα χρυσού στο
προγονικό τους υπέδαφος. Η κρίση τους είναι καθαρό μαχαίρι.
Κόβει τα πράγματα σε καλά και κακά, μαύρα και άσπρα, όπως
μας τα ‘μάθε η μάνα μας. Έ τσι όμοος κι εμπλακούν στα συν
θήματα που τους προσφέρουν με τον δικό τους, δόλιο τρόπο οι
πολιτικές παρατάξεις, η καθαροσύνη αυτή χάνεται. Και τα μεν
και τα δε είναι όλα καλά εάν βρίσκονται από το μέρος μας και
όλα κακά εάν βρίσκονται από το άλλο. Δεν υπάρχει τρόπος να
χωριστούν αλλιώς. Ούτε κανείς βιοχημικός η οφθαλμολόγος
θα μπορούσε να μας εξηγήσει πως γίνεται τόσο ετερόκλητα
πράγματα ν’ αποκτούν έξαφνα το ίδιο χρώμα και να θολώνουν
το ίδιο μυαλό. Και το ωραίο είναι ότι σε τελικήν ανάλυση, τη
νύφη την πληρώνεις εσύ, που βρίσκεσαι απ’ τους απ’ έξω.
Δεν τολμάς να τραβήξεις μιαν από τις αξίες που πιστεύεις ότι
ικανοποιούν την εθνική σου φιλαυτία, και βλέπεις να βγαί
νουν μαζί της ένα σωρό άνθρωποι των χρηματιστηρίων, που
ανεβοκατεβαίνουν στην κόλαση όπως στο σπίτι τους. Δεν κοτάς ν ’ αγγίξεις μιαν από τις αξίες που ικανοποιούν τα αισθήματά σου για κοινωνική δικαιοσύνη, και βρίσκεσαι να «κά
νεις πορεία» μ’ έναν συρφετό ανθρώπων που δεν έχουν δική
τους σκέψη αλλά την περιμένουν από τον καθοδηγητή τους.
Έτσι όμως η ψυχή μας υποχρεώνεται να κυλήσει πάνω σε
δύο γραμμές που αδυνατούμε να παραλληλίσουμε. Ο εκτροχιασμός είναι αναπόφευκτος. Θεέ μου! Κι εγώ που ονειρευόμουν
να παραλληλιστούν άλλου είδους γραμμές, κι απέβλεπα στις
συντεταγμένες του γυμνού σώματος και της δικαιοσύνης, της
άλκης και της ιερότητας, του παρθενικού και του ηδυπαθούς!
Που ζητούσα να καθαγιασθούν πρώτα μέσα στο άδυτον του
κάθε ιδιώτη τα «κοινά», και έτσι μόνον να γίνουν κανόνες ζω
ής για όλους, με το ίδιο ήθος και την ίδια δύναμη.
Ουτοπία; Μπορεί, γιατί όχι; μια εκδοχή ανάμεσα στις άλλες
είναι κι αυτή, μόνο που έχει λιγότερες πιθανότητες. Κι ύστε
ρα κακολογούν τους ποιητές ότι δεν έχουν τη δύναμη ν ’ αντι
μετωπίσουν την πραγματικότητα, μόνον κάθονται και ρεμβά
ζουν. Καλά κάνουν. Να βάζεις με το νου σου αβρά πράγματα,

και μάλιστα να τα βλέπεις απ’ την
ανάποδη, χρειάζεται να ‘σαι σκληρός.
Η μήπως αδιάφορη και σκληρή δε δεί
χνει πάντα να είναι μέσα στις συμφο
ρές μας η φύση; Μα είναι; Ή ζητάει τ ’ άδύνατα; Να εκπληρώσει
τον προορισμό της, χωρίς ν ’ αφεθεί να κλονιστεί από το χτυπο
κάρδι μας; Αυτό είναι. Το ‘νιωσα δυνατά στον πόλεμο, πάνω στην
υποχώρηση του ‘41, μέσα στο φούντωμα της άνοιξης, όταν έδινα
βουτιά στα ριζά των ολάνθιστων σύδεντρων για να καλυφθώ από
τα γερμανικά στούκας. Με το μάγουλο στο υγρό χώμα ζητούσα
βοήθεια, συμπόνια, προστασία να μού ψιθυρίσουν αυτά τα μπου
μπουκιασμένα κλωνιά έναν παρήγορο λόγο. Τίποτε. Το μόνο που
ζητούσαν ήταν να μού υποβάλουν το «αιώνιο» που είχαν ταχθεί
ν ’ αντιπροσωπεύουν. Έτσι ο ποιητής. Σκληρός. Και να ζητάει τ’
αδύνατα.
Ω να μπορούσανε, λέει και τα οργανωμένα κράτη να διαμορφώ
σουν μια δημόσια ζωή με νόμους σαν αυτούς που διέπουν το
άτομο. Να επιφοιτούσε στα κοινά η ψυχή, και μια διαταγή του
υπουργείου Υγείας να ξαπόστελνε στα εργοστάσια επεξεργασίας
απορριμμάτων όλες τις πενταροδεκάρες τών συμφερόντων, για
να βγουν έστω και λίγα γραμμάρια ομορφιάς.
Να έπαιρνε πότε - πότε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου τις προ
εκτάσεις που παίρνει ένα δάκρυ όταν διαθλά τις αθλιότητες όλες
κι απομένει να λάμπει σαν μονόπετρο. Κοντολογίς, να μπορού
σαν και τη σημασία των λαών να τη μετράνε όχι από το πόσα κε
φάλια διαθέτουνε για μακέλεμα, όπως συμβαίνει στις μέρες μας,
αλλά απ’ το πόση ευγένεια παράγουν, ακόμη και κάτω από τις πιο
δυσμενείς και βάναυσες συνθήκες, όπως ο δικός μας ο λαός στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπου το παραμικρό κεντητό πουκά
μισο, το πιο φτηνό βαρκάκι το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο,
το κιούπι το χράμι όλα τους αποπνέανε μιαν αρχοντιά κατά τι
ανώτερη των Λουδοβίκων. Τί σταμάτησε αυτά τα κινήματα ψυ
χής που αξιώθηκαν κι έφτασαν ως τις κοινότητες; Ποιος καπάκω
σε μια τέτοιου είδους αρετή, που μπορούσε μια μέρα να μας οδη
γήσει σ’ ενα ιδιότυπο, κομμένο στα μέτρα της χώρας πολίτευμα;
Όπου το κοινόν αίσθημα να συμπίπτει με κείνο των αρίστων...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ του γραφιά μέσα μου, του μα
νιακού πολέμιου της προχειρότητας μ’ έχουν μονοχνοτίσει. Φέρ
τε μου τον Θεό, θα συνεννοηθώ αμέσως. Με τους ανθρώπους
είναι το δύσκολο. Καθώς γυρνάω στο σπίτι αργά για φαγητό, βρί
σκω την κυρία Ευγενία να τα έχει όλα έτοιμα, σκεπασμένα, και
να κάθεται με θρησκευτική προσήλωση μπροστά στο ραδιόφω
νο. Βέβαια, το λόγο κάποιου πολιτικού αρχηγού ακούει μολονό
τι αμφιβάλλω αν καταλαβαίνει καλά. Κι όχι επειδή δεν έχει την
απαιτούμενη μόρφωση· τουναντίον, επειδή ο λόγος δεν έχει την
απαιτούμενη δομή τη στοιχειώδη. Άλλ’ αντ’ άλλων. Φτήνια και
μακρηγορία χωρίς αντίκρισμα. Έτσι μού ‘ρχεται να της το κλείσω. Αν όχι να βγω στα μπαλκόνια να το φωνάξω: Τίποτε απ’ ολ’
αυτά που περιφέρουν, επί αιώνες τώρα, στα σχολεία, στις εκκλη
σίες, στις κομματικές συγκεντρώσεις, δεν παίρνει διαβατήριο για
την ψυχή, αν προηγουμένως δεν έχει την οφειλόμενη θεώρηση
από τα μέσα τα εκφραστικά. Οι νόμοι της τέχνης είναι και νόμοι

της ζωής. Ο πολιτικός οφείλει να μη διαφέρει σαν αντίλη
ψη απ’ τον καλλιτέχνη. Και στην αντίληψη τού καλλιτέχνη
ο αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι αγώνας για
την ορθή έκφραση, και τίποτε άλλο. Σε τέτοιο σημείο, που
θα έλεγα άτι και οι πλέον αντίθετες τοποθετήσεις απέναντι
στο ίδιο πρόβλημα εξισώνονται αν η έν τέχνη δικαίωση τους
είναι του αυτού υψηλού βαθμού.
Η ποιότητα στηρίζει τούς θεούς, κι είναι για να μην το ‘χουν
κατανοήσει εγκαίρως οι Ιερείς που παιδεύεται άδικα η αν
θρωπότητα.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑ που παίρνει μαζί του πεθαίνοντας ο άν
θρωπος είναι το μικρό εκείνο μέρος της περιουσίας του που
ίσα - ίσα δεν ενδιαφέρει κανόναν άλλο. Κάτι λίγες αισθήσεις
ή στιγμές· δυό τρεις νότες κυμάτων, την ώρα που το μαλλί
το παίρνει ο αέρας με τα γλυκά ψιθυρίσματα μες στο σκοτά
δι, ολίγες μέντες από δυό κοντά κοντά βαλμένες ανάσες, ένα
τραγούδι βαρύθυμο, σαν βράχος μαύρος, και το δάκρυ, το δά
κρυ της μιας φοράς, το για πάντοτε. Όλα όσα, μ’ άλλα λόγια,
κάνουν την αληθινή του φωτογραφία, την καταδικασμένη
να χαθεί και να μην επαναληφθεί ποτέ. Αποδίδω μεγάλη ση
μασία σ’ αυτό το έσχατο του εαυτού μας αντίτυπο. Που, εάν
συμβαίνει να διακρίνουμε πίσω του αφρισμένη τη θάλασσα
ή λευκό το σπιτάκι, να προσπερνάμε, τάχατες οι ανώτεροι
εμείς, παρά να γονυπετούμε και να κάνουμε το σταυρό μας
με δέος. Έ να εικόνισμα είναι κι αυτό το πελαγίσιο κομμά
τι που το ξύλο του έχει μαυρίσει από τους καπνούς παλαιών
αγώνων αλλά που τ’ αγιωτικό του αναδίδει ακόμη Αναξίμαν
δρο. Μιλώ μ’ έναν φανατισμό που δεν είναι παρά σωφροσύνη
στον κύβο. Να ‘σαι σκληρός απέναντι στο μέλλον σου μαρ
τυρεί πόσο τρυφερός είσαι ήδη απέναντι στα στοιχεία που
κρυφά προσφέρεις για να το συνθέσουν. Αλλά ποιό μέλλον;
Τίνος; Το απώτερο, το μετά κάθε ιδιώτη μέλλον, που αυτό εί
ναι και το δημόσιο. Πάνω σε τέτοιου είδους λατρευτική στά
ση, φαντάζομαι θα ήταν δυνατόν να συμπέσουν οι κορυφαί
οι της πολυθεΐας και οι άγιοι πάντες της χριστιανοσύνης. Με
τον ίδιο τρόπο που σ’ ένα πέτρινο, σχεδόν διάφανο ειδώλιο
που λευκάζει κι αναδύεται από τα κύματα συμπίπτουν οι λι
γοστές γραμμές της Πάρου ή της Σίκινου και οι πτυχές του
μανδύα μιας αγίας Μαρίνας, η μιας Διαμάντως που εναποθέ
τει λουλούδια στον επιτάφιο. Περιμένω τον καλλιτέχνη -που
όσο περνάν τα χρόνια τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν
ν’ αναφανεί-τόν ικανό να στήσει, αποστραγγίζοντας όλο το
απόθεμα του θυμητικού μας, το μνημείο στον «άγνωστο ιδι
ώτη». Όπως ως τώρα εστήσαμε σε κάθε γωνιά του τόπου μας
κάποιο μνημείο στον «άγνωστο στρατιώτη». Θα πρέπει να
βγαίνει από την κυανή και λευκή Μεγάλη του Γένους Σχο
λή και ν’ αντανακλά όλο φως πάνω στην πίσσα της Ευρώπης
που θάβουμε σήμερα εν όψει μιας άλλης που μοιάζει να γεν
νιέται. Χωρίς διάκριση. Πάνω στους μέλανες δρυμούς, στα
τέρατα της Chartres και του Duomo, τους Καρτέσιους και
τους Καλβίνους, τους Κάντ και τους Μάρξ, τον Πάπα —Θε
ός σχωρέσει τους... ]
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Λοιπόν,

τα ξαναλέμε,
όταν δε θα υπάρχει αυτή στη ζωή σου!» μου πέταξε η
Πέπη. Δε μ’ άφησε να μιλήσω μου γύρισε αμέσως την
πλάτη κι έφυγε. Δε μ’ άφησε καν να θαυμάσω τις υπέρο
χες γάμπες της που γυάλιζαν κάτω απ’ τα φώτα της Στα
δίου, και τον καστανόξανθο χείμαρρο των μαλλιών της,
που κυμάτιζε πάνω απ’ το κατάμαυρο παλτό της· έστριψε
στη γωνία και την έχασα απ’ τα μάτια μου. Κι έχασα και
καθετί άλλο. Απόμεινα ολομόναχος, σε μια πόλη γεμάτη
κόσμο, ν ’ ατενίζω το κενό.
Δεν το καταλάβαινα τότε, αλλά... τι ωραία που ήταν
εκεί έξω! Δεν αντέχω άλλο, πότε θα βγω από δω μέσα επι
τέλους;
Το σκούντημα που μου έδωσε ένας περαστικός με ξανάριξε στα μολυσμένα νερά του αστικού ωκεανού- άρχισα
να κολυμπάω - να περπατάω δηλαδή.
Προχωρούσα στην τύχη, σαν μπίλια του μπιλιάρδου
χτυπημένη από μιαν άλλη, που κι εκείνη την είχε τσου
γκρίσει πρωτύτερα μια τρίτη και ούτω καθεξής, μέχρι
την αρχή του χρόνου. Τα βήματα μου, μία απειροελάχι
στη φάση της καραμπόλας που ξεκίνησε κάποτε με μιαν
αυτόματη στεκιά (εμείς οι φυσικοί τη λέμε «Μεγάλο
Μπρέικ») και δε λέει να τελειώσει- ένα στιγμιότυπο από
κάποιο ανούσιο παιχνίδι χωρίς κανένα σκοπό και με ακα
τανόητους κανόνες (κάτι σαν το σνούκερ).
Θέλω να βγω έξω!!!
Που ήμουνα; Α, ναι. Περπατούσα μηχανικά, λοιπόν,
ενώ ο νους μου ταξίδευε στην Πέπη. Πάνω απ’ τις καμπύ
λες και τις κοιλότητες του κορμιού της· μέσα στη μελένια
άβυσσο των ματιών της. Αδύνατον να τα ξεχάσω αυτά τα
μάτια· αδύνατον να μην κάνω τα πάντα για να τα ξαναδώ
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να με κοιτάνε με λατρεία.
Είχε δίκιο, φυσικά. Τόσα χρόνια την είχα περιορίσει
στο δεύτερο ρόλο της «γκόμενας», της εξωσυζυγικής
σχέσης, που αρκείται σε λίγες ώρες βιαστικής ηδονής
κάθε βδομάδα. Που παρακαλάει για ένα φιλί ακόμη, που
ζηλεύει τη νόμιμη και μόνιμη πρωταγωνίστρια, τη σύζυ
γο, που παρακολουθεί ανήμπορη τη ζωή της να φεύγει...
Τόσα χρόνια, πόσες υποσχέσεις δεν της είχα δώσει ότι θα
χώριζα τη Γεωργία, πόσες διαβεβαιώσεις δεν είχε ακούσει
πως εκείνη αγαπούσα! Ως πότε θα έκανε υπομονή; Δεν
ήταν πια και τόσο νέα - ούτε εγώ. Λογικό ήταν κάποτε να
κουραστεί. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μου δήλωνε πως,
αν δε χώριζα, δε θα την ξανάβλεπα ποτέ- εκείνο το χειμω
νιάτικο απόγευμα όμως, ήταν αποφασισμένη. Το κατάλα
βα αμέσως, κανένα απ’ τα κόλπα μου δε θα την έκανε ν ’
αλλάξει γνώμη - άλλωστε, τα είχα εξαντλήσει όλα.
Στη σκέψη πως έχανα την Πέπη μου, μ’ έπιασε από
γνωση. Αν και ίσως δεν το έδειχνα όσο θα ‘πρεπε -λόγω
κλειστού χαρακτήρα-, ήμουνα τρελός και παλαβός μαζί
της. Μόνο κοντά της ένιωθα ζωντανός, κάθε φορά που
έλιωνε στην αγκαλιά μου, γινόμουνα Θεός. Όλα αυτά τα
χρόνια μακάριζα την τύχη μου για τις ανεπανάληπτες
εμπειρίες που ζούσα. Και τώρα να τις χάσω;
Απ’ την άλλη όμως, δεν ήταν και τόσο εύκολο να πάρω
διαζύγιο. Ό χι ότι με τη γυναίκα μου τα πηγαίναμε καλά.
Ούτε καν καβγαδίζαμε πια, τόσο πολύ είχαμε αποξενωθεί.
Συναισθηματικά είχαμε ήδη χωρίσει - κοινή συναινέσει.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το φταίξιμο ήταν δικό της:
αφότου κατάλαβε
Οπως δεν μπορούσε να κάνει παιδί, είχε γίνει ψυχρή
απέναντι μου, με αποτέλεσμα την πτώση και της δικής

“Προχωρούσα οτην τύχη, σαν μπίλια τον μπιλιάρδου χτυπη
μένη από μιαν άλλη, που κι εκείνη την είχε τσουγκρίσει πρωτύτερα
μια τρίτη και ούτω καθεξής, μέχρι την αρχή του χρόνου. Τα βήματα
μου, μία απειροελάχιστη φάση της καραμπόλας που ξεκίνησε
κάποτε με μιαν αυτόματη στεκιά και δε λέει να τελειώσει... 9
μου «θερμοκρασίας» και την αύξηση της εντροπίας στο
«κλειστό σύστημα» του γάμου μας, σύμφωνα με το δεύτε
ρο νόμο της θερμοδυναμικής. Η δυσκολία μου να χωρίσω
ήταν πρακτικής φύσεως. Αν ζητούσα διαζύγιο και μάθαι
νε ύστερα πως σκόπευα να ξαναπαντρευτώ, ήταν ικανή
να μ’ αφήσει στον άσο! Ο αδελφός της ο δικηγόρος και η
νύφη της η δικαστίνα θα φρόντιζαν γι’ αυτό. Ούτε για το
νοίκι δε θα μου άφηνε απ’ την κακία της. Μέχρι και στο
ΣΔΟΕ την είχα ικανή να με καταγγείλει για τα φροντι
στήρια! Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή.
Τι απλά που θα ήταν όλα, αν δεν είχα γνωρίσει ποτέ τη
Γεωργία ή αν δεν είχα βιαστεί τόσο να την παντρευτώ, κι
ήμουνα τώρα ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω!
Ή -κάτι ακόμη πιο απίθανο κι απ’ την αναστροφή του
βέλους του χρόνου- αν έβρισκε κάν’ άλλο θύμα και με
χώριζε πρώτη!
Ή αν έπεφτε θύμα τροχαίου, κι ησύχαζα μια και καλή!
Ή αν αποφάσιζε ν ’ αυτοκτονήσει...!
Τέτοιες σκέψεις κλωθογύριζαν στο μυαλό μου, ενώ
τριγυρνούσα άσκοπα στους δρόμους του κέντρου- υπο
θετικά σενάρια, όλα τους οικεία απ’ τις πολλές επανα
λήψεις. Εκείνο το απόγευμα όμως, ήταν η πρώτη φορά
που δεν άφησα τη φαντασία μου να με παρασύρει μακριά
απ’ την πραγματικότητα, αλλά πίεσα τον εαυτό μου να
σκεφτεί σοβαρά το μέλλον και να πάρει επιτέλους μιαν
απόφαση.
Ή ταν η πρώτη φορά που εξέτασα σοβαρά το ενδεχόμε
νο να τη σκοτώσω.
Ό χι επειδή μ’ έπνιξε ξαφνικά το μίσος. Επειδή είχα
φτάσει σε αδιέξοδο. Δε μου ήταν μισητή, εμπόδιο μου
ήταν, κι έπρεπε να τη βγάλω απ’ τη μέση.
Επιπλέον, η ιδέα να πάψω να είμαι μια μπίλια του
μπιλιάρδου με προδιαγεγραμμένη πορεία, έρμαιο των
ασκούμενων επάνω της δυνάμεων, ήταν κάτι παραπάνω
από ελκυστική: ήταν συναρπαστική! Θα ‘παιρνα εγώ τη
στέκα στα χέρια μου! Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ικα
νοποίηση απ’ αυτή;
Ναι, μπορεί, εάν τα χέρια που κρατάνε τη στέκα είναι
αόρατα. Η ηδονή που χαρίζει η κρυφή δύναμη δε συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο.
Για λίγη ώρα δεν πατούσα στη γη. Η βεβαιότητα ότι
κανένας δε θα με θεωρούσε ικανό να σχεδιάσω και να
εκτελέσω εν ψυχρώ ένα φόνο μ’ ενθουσίαζε! Υπήρχε κάτι
το απίστευτα μεθυστικό στη σκέψη ότι όλοι με είχαν για
ευγενική ψυχή, ενώ εγώ μέσα μου έκρυβα έναν επίδο
ξο δολοφόνο. Και mo πολύ μ’ άρεσε που δεν είχε ιδέα η
Πέπη!

Η επήρεια της ονειροπόλησης μου όμως πέρασε σχετι
κά γρήγορα. Προσγειώθηκα πάλι. Πώς θα σκότωνα τη
Γεωργία χωρίς να με πιάσουν; Σ’ εμένα θα έπεφταν οι
υποψίες αμέσως! Να πλήρωνα άλλους, δεν υπήρχε περί
πτωση - ούτε λεφτά. Τη φυλακή την έτρεμα (αν και τώρα
πια έχω αλλάξει γνώμη). Επομένως...;
Όχι, ήταν πολύ επικίνδυνο. «Ας το ξεχάσω καλύτερα»,
είπα μέσα μου...
Αλλά δεν το ξέχασα, φυσικά. Όλο τον επόμενο μήνα
αυτό σκεφτόμουν. Η Πέπη, εν τω μεταξύ, μου υποδείκνυε
καθημερινά διά της απουσίας της και της σιωπής της πως
είχε πει την τελευταία της λέξη. Ούτε ένα μήνυμα· ούτε
ένα τηλέφωνο-σκαιό βλέμμα και γρήγορο βήμα τις δυο
φορές που της έστησα καρτέρι έξω από την πολυκατοικία
της... Κι εγώ να λιώνω για χάρη της, να σκάω από ζήλια
και στενοχώρια!
Ώσπου ένα ωραίο πρωί -μέσα Γενάρη ήταν, θυμάμαιμου ήρθε η ιδέα να ξεφορτωθώ τη Γεωργία μια και καλή.
Πώς δεν το ‘χα σκεφτεί νωρίτερα; Υπήρχε τρόπος και το
έγκλημα να κάνω και να μη με πιάσουν: το έμμεσο χτύ
πημα. Η καραμπόλα. Δε μου χρειάστηκαν πάνω από δυοτρεις μέρες για να επεξεργαστώ το ιδιοφυές σχέδιο μου σε
όλες του τις λεπτομέρειες. Κι ύστερα πέρασα κατευθείαν
στη δράση.
Ξεκίνησα από τα εύκολα.
Στο ετήσιο τσεκάπ μου, το οποίο επέσπευσα, παραπονέθηκα στο γιατρό μου πως τον τελευταίο καιρό δυσκολευ
όμουν τάχα να κοιμηθώ, κι εκείνος μου έγραψε ένα κουτί
υπνωτικά χάπια. Φρόντισα να ενημερώσω τη Γεωργία
για τα χάπια ενώπιον κοινών μας γνωστών, διεκτραγω
δώντας τους συγχρόνως τις φανταστικές μου αϋπνίες, για
να εντυπωθεί στη μνήμη τους η συζήτηση. Γία περισσό
τερη αληθοφάνεια, έβγαλα τέσσερα χάπια από το κουτί.
Στη συνέχεια, πέρασα απ’ το μαγαζί της Ευγενίας, της
αδελφής μου, δήθεν για να τη δω <που να μην την είχα δει
ποτέ στη ζωή μου!) - έχει ένα μικρό κατάστημα με γυναι
κεία ρούχα. Έβγαλα κρυφά από ένα παραθυράκι της
αποθήκης το κεφάλι, τον κορμό και τα χέρια μιας παλιάς
κούκλας, από κείνες που βάζουν στις βιτρίνες. Τα φόρτω
σα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου και ύστερα τα
έκρυψα στο πατάρι του σπιτιού μου, μέσα σε μια μεγάλη
βαλίτσα, την οποία κλείδωσα με λουκέτο.
Πήγα σ’ ένα πολυκατάστημα της Ερμού και ψώνισα
με μετρητά μια γυναικεία καπαρντίνα, μια γυναικεία
μπλούζα και δύο ίδια γυναικεία καπέλα, όλα στο μέγεθος
της Γεωργίας. Τα έκρυψα κι αυτά στην ίδια βαλίτσα, μαζί
με κάμποσες παλιές εφημερίδες.
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“Προμηθεύτηκα ένα σπρέι πιπεριού μέσω ίντερνετ.

,

Είχα λίγη αγωνία μήπως με είχαν κοροϊδέψει- οπότε δοκίμασα το
σπρέι πάνω σ ’ένα αδέσποτο σκυλί. Δε με είχαν κοροϊδέψει.
Το λυπήθηκα εκείνο το σκυλί, αλλά δε γινόταν αλλιώς!
Αγόρασα, πάντα με μετρητά, δύο αντρικές και μία
γυναικεία περούκα που έμοιαζε με τα μαλλιά της Γεωργί
ας, μουστάκια και μούσια, από ένα μαγαζί με εποχικά είδη
- είχε ανοίξει πια το Τριώδιο.
Κατόπιν, πέρασα στην παρανομία.
Εκμεταλλεύτηκα τον ελεύθερο χρόνο που μου είχε
επιδαψιλεύσει η εγκατάλειψη μου από την Πέπη για να
εντοπίσω ένα αυτοκίνητο ίδιου μοντέλου και χρώματος
με το δικό μου - ένα μαύρο Φολκσβάγκεν Πόλο. 'Εψαχνα
σε περιοχές μακριά από το σπίτι και τη δουλειά μου, από
το Νέο Ψυχικό και τους Αμπελόκηπους δηλαδή.
Σ’ ένα δρόμο της Καλλιθέας, είδα παρκαρισμένο ένα
Πόλο ολόιδιο σχεδόν με το δικό μου, το οποίο ανήκε, σύμ
φωνα με το αυτοκόλλητο της ασφαλιστικής εταιρείας,
σε κάποιον Χαιρετάκη Ιωάννη. Θεώρησα τη συνωνυμία
καλό οιωνό. Είναι παράλογο, το ξέρω, τόσους Γιάννηδες
έχει η Αθήνα! Αλλά παίχτης χωρίς προλήψεις δεν υπάρ
χει.
Βρήκα από τον τηλεφωνικό κατάλογο ότι κάποιος Ιω.
Χαιρετάκης, δημόσιος υπάλληλος, έμενε κοντά στο σημείο
όπου ήταν παρκαρισμένο το συγκεκριμένο αμάξι.
Με μόλις μιας ημέρας παρακολούθηση, εξακρίβωσα
πως αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που είχα
βάλει στο μάτι.
Προμηθεύτηκα ένα σπρέι πιπεριού μέσω ίντερνετ.
Είχα λίγη αγωνία μήπως με είχαν κοροϊδέψει- οπότε,
δοκίμασα το σπρέι πάνω σ’ ένα αδέσποτο σκυλί. Δε με
είχαν κοροϊδέψει.
Το λυπήθηκα εκείνο το σκυλί, αλλά δε γινόταν αλλι
ώς!
Και τον άνθρωπο που ετοιμαζόμουν να ψεκάσω λυπό
μουνα, αλλά δε γινόταν αλλιώς! Δεν μπορούσα να πάω τη
νύχτα και να κλέψω τ’ αμάξι του. Δεν ξέρω να παραβιάζω
πόρτες, ούτε να ενώνω καλώδια.
Μια καθημερινή λοιπόν, όπου όλα τα μέσα συγκοινω
νίας είχαν απεργία, ξύπνησα πιο νωρίς απ’ ό,τι συνήθως ούτως ή άλλως, κάθε πρωί έφευγα πριν ξυπνήσει η Γεωρ
γία- κι έστησα καρτέρι έξω απ’ την πολυκατοικία του
Χαιρετάκη. Το Πόλο ήταν παρκαρισμένο τριάντα μέτρα
απ’ την εξώπορτα. Είχα γίνει αγνώριστος με τα μαύρα
γυαλιά, την περούκα και τα μούσια. Εντούτοις, η καρδιά
μου χτυπούσε δυνατά και τα χέρια μου είχαν ιδρώσει όχι, δεν έφταιγαν τα γάντια.
Η τύχη μ’ ευνόησε: όταν ο Χαιρετάκης βγήκε από την
πολυκατοικία, δεν υπήρχε ψυχή στο δρόμο. Τη στιγμή
που έβαζε το κλειδί στην πόρτα του οδηγού, πετάχτηκα
ξαφνικά και τον ψέκασα με το σπρέι. Εκείνος έβγαλε μια
δυνατή φωνή κι έπιασε τα μάτια του. Μετά, όλα έγιναν
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αστραπιαία. Τον έριξα στο πεζοδρόμιο, άνοιξα την πόρτα,
έβαλα μπροστά κι έγινα καπνός.
Η τύχη δε μ’ εγκατέλειψε: η κίνηση εκείνη την ώρα
ήταν λιγοστή. Σε δεκαπέντε με είκοσι λεπτά έφτασα στην
Καισαριανή. Παρκάρισα το Πόλο στο πάρκινγκ του γηπέ
δου του Αστέρα. Ξεβίδωσα τις πινακίδες του και το σκέ
πασα με την κουκούλα του δικού μου αυτοκινήτου, την
οποία είχα κρύψει αποβραδίς σε κάτι δέντρα εκεί κοντά.
Έβαλα τις πινακίδες σε μια σακούλα που είχα φέρει μαζί
μου. Τις ξεφορτώθηκα, τη μία σ’ έναν υπόνομο του Μετς
και την άλλη στο Καλαμάκι.
Εκείνη τη μέρα τα παιδιά στο φροντιστήριο σίγουρα
θα απόρησαν με τη συμπεριφορά μου. Μπορεί και ν ’
αναρωτήθηκαν αν είχα «πάρει» τίποτα, σε τέτοια υπερ
διέγερση ήμουν.
Τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον αυτή ήταν η πιο
ωραία μέρα της ζωής μου!
Εκτός κι αν βγω έξω...
Το αμάξι το μετακίνησα δυο μέρες αργότερα, αφού του
έβαλα τις δικές μου πινακίδες. Το παρκάρισα λίγα τετρά
γωνα μακριά απ’ την πολυκατοικία μου, έβγαλα τις πινα
κίδες και το ξανασκέπασα με την κουκούλα.
Το επόμενο βράδυ, ξεβίδωσα τις πινακίδες από ένα
άλλο, άσχετο αυτοκίνητο, και τις έκρυψα κι αυτές στη
βαλίτσα.
Κι έπειτα περίμενα, ώσπου έφτασε η μεγάλη μέρα.
Η μοιραία Τετάρτη.
Το μεσημέρι έβαλα το δικό μου αμάξι στο ιδιωτικό μου
γκαράζ και κανόνισα τις τελευταίες λεπτομέρειες. Όταν
βγήκα απ’ το γκαράζ, όλα πια ήταν έτοιμα για την καραμπόλα.
Η Γεωργία είχε προγραμματίσει βραδινή έξοδο με κάτι
αχώνευτες συναδέλφους της από τη διαφημιστική εται
ρεία στην οποία υποτίθεται πως δούλευαν. Εγώ θα πήγαι
να στο σπίτι της Ευγενίας να δω μπάλα με το γαμπρό μου
τον Μπάμπη και μερικούς φίλους του.
Η ώρα είχε πάει 8.15. Η Γεωργία ντυνόταν και βαφό
ταν ακόμη. Εγώ καθόμουν στο σαλόνι, στον καναπέ, και
μασούλαγα μπατόν σαλέ για να καταπολεμήσω το άγχος
μου. Στο τραπεζάκι μπροστά μου υπήρχαν δύο ποτήρια
με ουίσκι. Το δικό μου ποτήρι δεν το είχα αγγίξει, όσο κι
αν διαμαρτυρόταν το λαρύγγι μου.
«Άντε, ετοιμάστηκες εσύ;» την ακούω ξαφνικά να μου
λέει μ’ εκείνη τη σπαστική φωνή της. Σηκώνω τα μάτια
και τη βλέπω να ‘ρχεται προς το μέρος μου σημαιοστολι
σμένη σαν θωρηκτό ανήμερα του Αγίου Νικολάου.
«Τώρα, μια στιγμή», της κάνω. «Πιες το ουισκάκι σου»,
προσθέτω δείχνοντας της το σωστό ποτήρι.

«Σου ‘πα εγώ να μου βάλεις;»
«Μαντεύω τις επιθυμίες σου, αγάπη μου».
«Μπα; Μόνο τις σιωπηρές, ε;» μου κάνει.
Δεν είναι κατάλληλη ώρα για παιχνιδάκια. Με το πιο
αθώο ύφος του κόσμου, παίρνω το ποτήρι μου και πίνω
μια μεγάλη γουλιά, απευθυνόμενος στον έμφυτο πιθηκισμό της.
«Πολύ καλός μου είσαι σήμερα», λέει και με κοιτάει
καχύποπτα.
Δεν κρατιέμαι. «Αποκριές έχουμε, είπα να μασκαρευτώ», της απαντάω και την αφήνω μόνη, να κατεβάσει το
«πειραγμένο» ουίσκι με την ησυχία της.
Όσο κι αν προσπαθώ να καθυστερήσω, δε μου παίρνει
πάνω από δέκα λεπτά να ετοιμαστώ. Βγαίνω από το δωμάτιο.Τη βλέπω απ’ τη μισάνοιχτη πόρτα του μπάνιου να
στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και να βάζει τις τελευ
ταίες πινελιές στο αριστούργημα της. Πηγαίνω στο σαλό
νι. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση, το ποτήρι της είναι
άδειο. Ξανακάθομαι στον καναπέ και περιμένω. Κάθε
τρεις και λίγο κοιτάω το ρολόι μου. Ο λεπτοδείκτης σέρ
νεται πάνω στο καντράν. Ησυχία από το μπάνιο. Κάποτε
σηκώνομαι και πηγαίνω να τη βρω.
Η πόρτα του μπάνιου είναι σχεδόν κλειστή.
«Γεωργία;» λέω.
Καμία απάντηση.
Ανοίγω την πόρτα και τη βλέπω πεσμένη κάτω, αναί
σθητη.
Στη φυσική της κατάσταση, σκέφτομαι με χαιρεκακία.
Το υπνωτικό έχει ενεργήσει πιο γρήγορα απ’ό,τι υπολό
γιζα. Ξέρω πως η επίδραση του θα κρατήσει τουλάχιστον
τέσσερις ώρες, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να
βιαστώ.
Σκύβω και τη σκουντάω.
Καμία αντίδραση. Ωραία!
Τη σηκώνω από κάτω με δυσκολία. Τη στήνω όρθια,
κρατώντας την από τις μασχάλες. Τη σέρνω μέχρι το
σαλόνι· την ξαπλώνω στον καναπέ.
Ύστερα κατεβάζω τη βαλίτσα από το πατάρι. Βγάζω το
κεφάλι της κούκλας και το μακιγιάρω με τις μπογιές της
Γεωργίας· το ξαναχώνω στη βαλίτσα. Βάζω το ένα από
τα δύο καπέλα στην ντουλάπα της Γεωργίας. Παίρνω το
κινητό από την τσάντα της και το ρίχνω σε μια τσέπη του
μπουφάν μου. Σβήνω όλα τα φώτα του σπιτιού. Παίρνω
τη βαλίτσα και βγαίνω έξω. Κλειδώνω την εξώπορτα
χωρίς ν ’ ανάψω φώτα. Στήνω αυτί. Οι μόνοι ήχοι που
ακούγονται στο κλιμακοστάσιο είναι από κάποια τηλεό
ραση. Καλώ το ασανσέρ. Κατεβαίνω από τον τέταρτο στο
ισόγειο- σβήνω τα φώτα της εισόδου και βγαίνω γρήγο
ρα απ’ την πολυκατοικία. Πηγαίνω εκεί όπου έχω παρ
κάρει το κλεμμένο Πόλο. Μοντάρω τις ξένες πινακίδες,
ανασηκώνοντας λίγο την κουκούλα. Έπειτα ξεσκεπάζω
τ ’ αμάξι, αδειάζω το περιεχόμενο της βαλίτσας στο πορτμπαγκάζ και χώνω μέσα την κουκούλα. Γυρίζω στην
πολυκατοικία με το Πόλο. Είμαι τυχερός: βρίσκω θέση
και το παρκάρω ακριβώς μπροστά. Παίρνω τη βαλίτσα

με την κουκούλα. Τελευταία στιγμή αποφασίζω να μην
μπω από την κύρια είσοδο. Πηγαίνω με τα πόδια στην
άλλη πλευρά του οικοπέδου. Ξεκλειδώνω το λουκέτο
της καγκελόπορτας, η οποία βγάζει στα γκαράζ των δια
μερισμάτων μπαίνω στη μισοσκότεινη υπόγεια αυλή·
ξανακλειδώνω την καγκελόπορτα. Λίγα βήματα παρα
πέρα βρίσκεται η δίφυλλη πόρτα του δικού μου γκαράζ.
Ξεκλειδώνω άλλο ένα λουκέτο και μπαίνω μέσα. Βάζω
την κουκούλα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου
και φεύγω με την άδεια βαλίτσα. Μπαίνω στην πολυκα
τοικία από την εξωτερική πόρτα του υπογείου. Στέκομαι
για λίγα δευτερόλεπτα κι αφουγκράζομαι. Δεν ακούγεται
τίποτα. Ανεβαίνω στο ισόγειο από τα σκαλιά· έπειτα στον
τέταρτο με το ασανσέρ. Ανοίγω την πόρτα του διαμερί
σματος μου- ανάβω τα φώτα στο σαλόνι.
Η Γεωργία είναι ξαπλωμένη στον καναπέ, ακριβώς
όπως την άφησα. Ωραία!.
Τώρα αρχίζουν τα επικίνδυνα.
Ανεβάζω τη βαλίτσα στο πατάρι. Σηκώνω τη Γεωργία
από τον καναπέ. Ξανασβήνω τα (ρώτα. Τη βγάζω έξω, στο
σκοτεινό διάδρομο.
Και τότε ακούω ένα ουρλιαχτό και παραλύω.
Είναι τα παιδάκια απ’ τον δεύτερο που τσακώνονται,
ευτυχώς! Παίρνω ανάσα. Ωστόσο, τα πόδια μου τρέμουν
ακόμη - και γι’ αυτό δε φταίει μόνο το βάρος του φορτίου
μου.
Κοντοστέκομαι μέχρι να πάψει η φασαρία. Ύστερα
βάζω τη Γεωργία στο ασανσέρ και... Διστάζω ποιο κουμπί
να πατήσω. Τελικά, αποφασίζω να κατέβω στον πρώτο. Η
ταραχή μου όσο πάει και μεγαλώνει. Ξαφνικά, με πιάνει
ένας παράλογος φόβος μη σταματήσει το ασανσέρ.
Το ασανσέρ δε σταματάει πριν απ’ τον πρώτο όροφο.
Μέσα σ’ ελάχιστα δευτερόλεπτα κατεβάζω τη Γεωργία
στο υπόγειο και, επιτέλους, ανακτώ την ψυχραιμία μου.
Τη σέρνω μέχρι το γκαράζ. Την καθίζω στη θέση του
οδηγού. Ανάβω τη μηχανή, σφίγγοντας τα δάχτυλα της
γύρω απ’ το κλειδί. Πιέζω το δάχτυλο της στο κουμπί που
ανοίγει τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ελέγχω μια τελευταία
φορά το χώρο, για να δω μην τυχόν έχω ξεχάσει τίποτα.
Δύο με τρία λεπτά αργότερα βγαίνω από το γκαράζ,
έχοντας σιγουρευτεί πως όλα είναι εντάξει. Κλείνω την
γκαραζόπορτα, χωρίς να βάλω, φυσικά, το λουκέτο και
τρυπώνω γρήγορα μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας.
Αφήνω την πόρτα ξεκλείδωτη.
Ανεβαίνω τα σκαλιά, ανάβω τα φώτα της εισόδου, βγαί
νω απ’ την πολυκατοικία, μπαίνω στο κλεμμένο αμάξι και
ξεκινάω για την Πεύκη, για το σπίτι της αδελφής μου.
Τώρα που το πρώτο και δυσκολότερο μέρος του σχεδί
ου μου έχει στεφθεί με επιτυχία, νιώθω να με πλημμυρί
ζει ένα τεράστιο ενεργειακό κύμα, που καταπνίγει όλους
τους φόβους μου. Κάθε ίνα του σώματος μου, κάθε μου
κύτταρο είναι μια θηριώδης γεννήτρια, κι όλες μαζί δου
λεύουν στο φουλ. Μία απίστευτη δύναμη εκλύεται απ’
τον πυρήνα της ύπαρξης μου - μόνο με πυρηνική σύντηξη μπορώ να παρομοιάσω αυτό που ζω! Το ταχύμετρο
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“Κ α θ ’ οδόν ττετάω το κινητό της Γεω ργίας μέσα στην
πυκνο-φυτερένη αυλή μιας μονοκατοικίας και τα γάντια μου
σ' έναν υπονομο. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, κάθομαι σ ’ ένα
παγκάκι και κάνω ενα τελευταίο τσιγάρο. Κυριολεκτικά το
τελευταίο...
δείχνει 140. Το μουγκρητό της μηχανής σκεπάζει κάθε
άλλο ήχο. Η όραση μου έχει οξυνθεί σε αφύσικο βαθμό.
Η Κηφισίας έχει μεταμορφωθεί σε διάδρομο απογείωσης.
Κι εγώ σε φωτιά!
Αφήνω το πόδι μου απ’ το γκάζι. Τα πάντα είναι υπό
τον έλεγχο μου.
Παρκάρω το αυτοκίνητο σ’ ένα απόμερο σημείο, όχι
μακριά απ’ το σπίτι της Ευγενίας. Βάζω την κούκλα στο
κάθισμα του συνοδηγού και την ντύνω. Παραγεμίζω
την μπλούζα με τις εφημερίδες, για να δώσω στην κού
κλα τον απαραίτητο όγκο. Της φοράω την περούκα και
το καπέλο, έτσι ώστε να μισο-κρύβεται το πρόσωπο της.
Της δένω τη ζώνη. Έπειτα ελέγχω τη δημιουργία μου
και χαμογελώ ικανοποιημένος: παρότι όμορφη, θυμίζει
αμυδρά τη Γεωργία.
Βγαίνω σ’ έναν κεντρικό δρόμο της Πεόκης και σταμα
τώ μπροστά από ένα περίπτερο. Κατεβαίνω από τ’ αμάξι
και ζητάω τσιγάρα από τον μεσήλικα περίπτερά.
Καλύτερα που είναι άντρας, σκέφτομαι.
Του γυρνάω την πλάτη, σκύβω στο ελάχιστα ανοι
χτό τζάμι της συνοδηγού μου και τη ρωτάω δυνατά αν
θέλει κι εκείνη. Όπως είναι φυσικό, η απάντηση της δεν
ακούγεται. Γυρίζω στον περίπτερά και του ζητάω κι ένα
πακέτο από τη μάρκα της Γεωργίας. Παίρνω τα τσιγάρα,
πληρώνω και φεύγω.
Έτοιμος ο ένας μάρτυρας!
Διπλοπαρκάρω τ’ αμάξι ακριβώς απέναντι από την
πολυκατοικία της Ευγενίας. Πατάω μερικά κουμπιά στο
κινητό μου. Σβήνω τη μηχανή και βγαίνω έξω. Διασχίζω
το έρημο δρομάκι. Μόλις πατάω στο πεζοδρόμιο, ακούω
μια μπάσα φωνή:
«Εσύ είσαι, Γιάννη; Τι γίνεται;»
Τα χάνω. Γυρίζω και βλέπω τον Βασίλη, τον μικρό
αδελφό του γαμπρού μου, να ‘ρχεται προς το μέρος μου.
Μου χαμογελάει κάτω απ’ τα μούσια του. Η γλώσσα μου
ένας κόμπος. Απλώνει το χέρι του. Το σφίγγω ανόρεχτα
για μια στιγμή και λέω όσο πιο ψύχραιμα μπορώ:
«Όλα καλά, εσύ;»
«Έφερες και τη Γεωργία μαζί;» με ρωτάει, κοιτώντας
το αυτοκίνητο στην απέναντι μεριά του δρόμου.
«Όχι, θα φύγει», κάνω εγώ αμέσως, «έχει να πάει σε
κάτι φίλες της».
DO Βασίλης σκύβει λίγο και προσπαθεί να δει μέσα στ’
αμάξι. Ευτυχώς, ο δρόμος είναι κακοφωτισμένος.
«Τι περιμένει;»
«θέλει να με δει να μπαίνω μέσα», λέω την πρώτη κοτσά
να που μου κατεβαίνει στο μυαλό και σηκώνω το χέρι
μου, σαν να χαιρετάω τη Γεωργία.
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Αμέσως μετά πιάνω απ’ το μπράτσο τον περίεργο και
τον οδηγοί στην εξώπορτα της πολυκατοικίας. Δε βιάζο
μαι μόνο επειδή θέλω να τον απομακρύνω από τ’ αυτοκί
νητο. Χτυπάω το κουδούνι.
Εκείνος γυρίζει το κεφάλι του προς τα πίσω.
Ξέρω πως είναι δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορ
τάζ με απωθημένα αθλητικού συντάκτη. Τον ρωτάω λοι
πόν για να του τραβήξω την προσοχή: «Πώς τα βλέπεις τα
πράματα σήμερα; Έχουμε ελπίδες;»
Το κόλπο μου πιάνει: ο Βασίλης βρίσκει την ευκαιρία
κι αρχίζει την ποδοσφαιρική ανάλυση.
Επιτέλους, η πόρτα ανοίγει.
Η ανάλυση σταματάει μόνον όταν φτάνουμε στο
διαμέρισμα της Ευγενίας.
«Καλώς τους!» μας υποδέχεται πρόσχαρη εκείνη και με
φιλάει σταυρωτά.
Ούτε σ’ ένα επισκεπτήριο δεν έχει έρθει, η νποκρίτρια!
Γύρω μου πρόσωπα γελαστά· φώτα· ζέστη. Έ να παράλ
ληλο σύμπαν.
Για κάποιο λόγο έρχεται ξαφνικά στο μυαλό μου η εικό
να της Πέπης. Σύντομα, πολύ σύντομα... σκέφτομαι.
Και τότε ακριβώς χτυπάει το κινητό μου. Το βγάζω
απ’ την τσέπη του μπουφάν μου, πατάω ένα κουμπί και
λέω:
« Ελα, Γεωργία, τι είναι;» Κάνω μιαν αρκετά μεγάλη
παύση. «Τι; Δεν...; Κάτσε, έρχομαι!»
Ξαναβάζω το κινητό στην τσέπη.
«Δεν παίρνει μπροστά τ’ αμάξι», λέω στην Ευγενία.
«Εδώ από κάτω είναι, πάω μια στιγμή».
«Να ‘ρθω μαζί;» προθυμοποιείται να με βοηθήσει ο Μπάμπης, αφήνοντας το ρακοπότηρο που κρατάει.
«Όχι, δε χρειάζεται», απαντώ, ανοίγοντας συγχρόνως
την πόρτα.
Τρέχω γρήγορα στ’ αμάξι -όχι πολύ γρήγορα, μπορεί
κάποιος να έχει βγει στο μπαλκόνι- και βάζω μπροστά.
Ξεκινάω. Στρίβω στη γωνία και παρκάρω δυο στενά
παρακάτω. Κρύβω την κούκλα στο πορτμπαγκάζ, κλει
δώνω κι επιστρέφω στο σπίτι της Ευγενίας με τα πόδια.
Καθώς περπατάω, τηλεφωνώ από το κινητό της Γεωργίας στο δικό μου, για να καταγραφεί η κλήση, μιας κι αυτό
που άκουσαν πριν από ελάχιστα λεπτά οι μάρτυρες μου
ήταν το ξυπνητήρι! Αφήνω τα δύο τηλέφωνα ανοιχτά για
μισό λεπτό περίπου κι ύστερα διακόπτω την υποτιθέμενη
συνομιλία. Της Γεωργίας το κινητό το απενεργοποιώ. Το
δικό μου, καλού-κακού, το βάζω στο αθόρυβο.
Τώρα το άλλοθι μου είναι ατράνταχτο!
Στ’ αλήθεια ήταν...
Η διάθεση μου έχει βελτιωθεί ραγδαία, το ίδιο και οι

υποκριτικές μου ικανότητες. Όταν η Ευγενία με ρωτάει
γιατί άργησα, της απαντώ με κάθε φυσικότητα ότι πήγα
μέχρι το περίπτερο να πάρω τσιγάρα και, σαν ταχυδακτυ
λουργός, βγάζω και της δείχνω το καινούργιο μου πακέ
το.
Η βραδιά σε γενικές γραμμές κυλάει ευχάριστα. Σίγου
ρος πια για την επιτυχία μου, κουρασμένος ίσως κι από
την υπερένταση της βραδιάς, αφήνω τον εαυτό μου να
χαλαρώσει. Η παρέα είναι καλή, η πίτσα νόστιμη, η αντί
παλη ομάδα σκορποχώρι. Για δυόμισι ώρες τα ξεχνώ όλα
κι απολαμβάνω τις απλές χαρές της ζωής.
Απλές για σας εκεί έξω!
Γύρω στις 12.20 σηκώνομαι να φύγω. Είμαι ο τελευ
ταίος.
«Πώς θα πας σπίτι;» με ρωτάει η Ευγενία.
«θα πάρω ταξί».
«Να σε πετάξω μέχρι την Κηφισίας;» μου προτείνει ο
Μπάμπης.
«Μη σε βάζω σε κόπο».
Εκείνος όμως ανένδοτος. Φεύγουμε με τ’ αμάξι του.
Με αφήνει στο ύψος του ΟΤΕ. Αφήνω να περάσουν λίγα
λεπτά κι ύστερα γυρίζω στο κλεμμένο Πόλο.
Πετάω τα κομμάτια της κούκλας, αφού τα σκουπίζω
καλά χαλά, τα ρούχα της και τις εφημερίδες σε διάφορους
κάδους σκουπιδιών στην Κηφισιά.
Το αυτοκίνητο το παρκάρω στη Φιλοθέη. Αν και δεν
το έχω αγγίξει χωρίς γάντια, το «καθαρίζω» κι αυτό.
Ξεβιδώνω τις πινακίδες και φεύγω με τα πόδια. Τα κλει
διά τα πετάω στη ρεματιά, τα τσιγάρα της Γεωργίας σε
κάτι θάμνους κοντά στην Κηφισίας. Περνάω απέναντι
και ξεφορτώνομαι τις πινακίδες στους υπονόμους του
Χαλανδρίου.
Η ώρα είναι σχεδόν 1.45. Αποφασίζω να καθυστερήσω
λίγο ακόμη την επιστροφή μου στο σπίτι.
Διαλέγω να μπω στο πιο γεμάτο απ’ τα μπαρ που είναι
κοντά στην Αγία Σοφία του Νέου Ψυχικού. Πίνω αργά
αργά το νερωμένο ουίσκι μου και καπνίζω το ένα τσιγάρο
πάνω από τ ’ άλλο, ενώ προετοιμάζομαι ψυχολογικά για ν ’
αντιμετωπίσω την αστυνομία - το πιο εύκολο μέρος του
σχεδίου μου, θεωρητικά.
Τρεις η ώρα- φεύγω απ’ το μπαρ. Παίρνω μαζί μου την
απόδειξη - ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο για τους καχύποπτους αστυνομικούς.
Τα βήματα μου προδίδουν την αμφιταλάντευσή μου:
από τη μία βιάζομαι να φτάσω για να τελειώνω, από την
άλλη έχω άγχος. Πότε περπατάω γρήγορα, πότε κοντο
στέκομαι.
Καθ’ οδόν πετάω το κινητό της Γεωργίας μέσα στην
πυκνο-φυτεμένη αυλή μιας μονοκατοικίας και τα γάντια
μου σ’ έναν υπόνομο. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, κάθο
μαι σ’ ένα παγκάκι και κάνω ένα τελευταίο τσιγάρο.
Κυριολεκτικά το τελευταίο...
Στρίβω στη γωνία και βλέπω μπροστά μου τον σκοτει
νό όγκο της πολυκατοικίας μου. Ακόμη και τα φωτά της
εισόδου είναι σβηστά.

«Μα εγώ τ ’ άναψα, δεν τ’ άναψα;» αναρωτιέμαι. Δεν
μπορώ να θυμηθώ, αλλά δε δίνω περισσότερη σημασία.
Πλησιάζω στην εξώπορτα. Βγάζω τα κλειδιά μου.
Το φως από τη λάμπα του δρόμου παραείναι ασθενικό.
Ανάβω το φακό του κινητού μου και κάνω ν ’ ανοίξω την
πόρτα.
Και τότε ακούω δίπλα στ’ αυτί μου την ίδια μπάσα
φωνή που άκουγα τόση ώρα στο σπίτι της Ευγενίας.
Τώρα όμως θυμίζει κραυγή άγριου ζώου.
«Τι πήγες να κάνεις, ρε παλιό...;»
Το μόνο που προφταίνω να σκεφτώ πριν απ’ το σκοτάδι
είναι πως έχει γίνει κάποιο τραγικό λάθος! Αυτό δεν ήταν
μέσα στο σχέδιο...
Το άψογο σχέδιο μου για να εξουδετερώσω τη Γεωρ
γία, χωρίς να λερώσω τα χέρια μου, προέβλεπε πως θα
ξυπνούσε σώα και αβλαβής, μιας κι είχα αδειάσει σχεδόν
τελείως το ρεζερβουάρ και την γκαραζόπορτα την είχα
κλείσει αφού είχε σβήσει η μηχανή. Θα νόμιζε πως είχα
προσπαθήσει να τη σκοτώσω, θα ‘τρεχε στην αστυνομία
-λογικά! - κι έτσι θα ‘σκάβε μόνη της το λάκκο της, επειδή
όλα τα στοιχεία θα την έβγαζαν ψεύτρα. Κι έπειτα θα την
είχα στο χέρι, αν ήθελα μέχρι και φυλακή την έστελνα!
Εκείνη όμως, αντί για την αστυνομία, ειδοποίησε τον
γκόμενο να ‘ρθει να τη σώσει από μένα!
Έπρεπε να την έχω σκοτώσει! Η πρώτη μου ιδέα ήταν
η σωστή. Η μπουνιά του Βασίλη δεν ήταν πολύ δυνατή.
Για κακή μου τύχη όμως χάνω την ισορροπία μου, κι έτσι
όπως πέφτω, χτυπάω το κεφάλι μου στη γωνία της ζαρ
ντινιέρας, που κάποιος ηλίθιος σκέφτηκε να βάλουμε έξω
απ’ την πολυκατοικία. Έτσι άκουσα να λένε τουλάχιστον
- ναι, δεν είμαι κουφός!
Κι ύστερα ξυπνάω... κλεισμένος εδώ μέσα.
Καθηλωμένος σ’ ένα κρεβάτι νοσοκομείου.
Κλειδωμένος μέσα στο μυαλό μου.
ΓΓ αυτό το λένε σύνδρομο εγκλεισμού. Καταλαβαίνω
τα πανιά, αλλά δεν μπορώ να κουνήσω τους μυς μου,
παρά μόνο τα μάτια και τα βλέφαρα.
Κάποτε είχα δει μια ταινία για κάποιον σε χειρότερη
κατάσταση από μένα, που έγραψε την ιστορία της ζωής
του ανοιγοκλείνοντας μόνο το ένα του μάτι.
Αλλά εγώ τι ιστορία να πω; Και ποιος θα με πιστέψει; Η
επίσημη εκδοχή είναι ότι έπεσα θύμα ληστείας.
Για ν ’ αντέξω λοιπόν, το ρίχνω στην ονειροπόληση - τι
άλλο να κάνω, έτσι που κατάντησα; Φαντάζομαι πως έχω
φωνή και ακροατήριο -γνωστούς, άγνωστους, κάθε φορά
κι άλλους-καιτους αφηγούμαι την ιστορία της μοιραίας
καραμπόλας, την οποία πίστεψα ότι μπορούσα να ελέγξω.
Κι έτσι, με την προσπάθεια να βρω τις σωστές λέξεις και
το κατάλληλο ύφος, ώστε να είναι η αφήγηση μου στρω
τή κι ενδιαφέρουσα, ξεχνάω, έστω και προσωρινά... πως
μοναδικός μου ακροατής είμαι εγώ ο ίδιος:
Μια μπίλια σαν όλες τις άλλες.
Μια μπίλια που βγήκε απ’ το παιχνίδι.
*

Από τοβιβλίο «Κλέφτες και Αστυνόμοι», εκδ. Ψυχογιός
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ 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 κατασ κευάζονται από τη ν πιο
αξιόπιστη εταιρία κατασ κευής αλεξίσφαιρω ν γιλέκω ν παγκοσμίως στην
μικρή πόλη N ellingen της Γερμανίας απο το 1994.
Ά ν ή ξε ρ α ν, ό,τι σ την Ολλανδία, στη χώρα που κατασ κευάζεται το
Dyneema, το σύνολο τω ν Α σ τυνομικώ ν Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές
μονάδες) εμπ ισ τεύονται και έχουν π ρ ομηθ ευτεί αποκλειστικά και μόνο,
γιλέκα BSST.
Αν ι]ξερ α ν, ό,τι τα γιλέκα BSST π ληρούν τις α υ σ τη ρ ό τερ ες
κατασ κευασ τικές π ροδιαγραφ ές ISO k o i TUV.
Α ν ή ξε ρ α ν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπ ερ νούν τις
προδιαγραφ ές NIJ ΜΙΑ, π ληρούν τη ν π ροδιαγραφή SK 1 τη ς Γερμανικής
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του
όπλου επί το υ γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρ ό τερ η από όση
π ροβλέπ εται βάσει NIJ.
Αν
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινω ν βολίδω ν επικαλλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev,
εξ' ο λο κλήρ ου ατσάλινω ν βολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν
βολίδω ν A ction 4 Ruag και QD-PEP Men.
, ό,τι τα γιλέκα BSST δια θέτουν ειδικούς απ ορ ρο φ ητές
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώ νουν την
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.
:ρ , ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπ τότερα , πιο άνετα, πιο
εύκαμπτα, ελα φ ρ ύ τερ α και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην
παγκόσμια αγορά.
, ό,τι κατασ κευάζονται και στα μέτρ α τους, μέσω
η λεκτρ ονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώ στε να καλύπτουν
ακριβώ ς οπ οιονδήπ οτε σω ματότυπο, δια φ ορ ετικά για άντρες και
δ ια φ ορ ετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμή ς, άσχετα με το
μέγεθος.
■ ' ν ήξ Ρ ' , ό,τι οι φ ορείς είναι απολύτω ς
αντιμυκητικοί, α ντιμικροβιακοί, κατασκευασμένοι με οικολογικά υλικά σε
πάνω από 10 δ ια φ ορ ετικούς τύπ ους και τα βέλκρ ο είναι εγγυη μένα γραπτώ ς
για περισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φ έρ ο υ ν ειδικές ετικ έτες σήμανσής εκτυπ ω μένες με
η λεκτρ ονικό υπολογιστή που α ν α φ έ ρ ο υ ν : *
S
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σειριακό αριθμό, προδιαγραφές.
, ό,τι τα γιλέκα BSST αντικαθισ τάνται άμεσα σε περίπτωση
που βληθ ούν σε κα τα γεγρ α μμένο περιστατικό.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ε τώ ν για τη ν
α ντιβαλλισ τική το υ ς ικανότητα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 €
για όλη τη διάρκεια τω ν 10 ετών.

ΤΩ ΡΑ

ΕΡΟ ΥΝ

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

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

Διάθεση Ως άνω, Γεωργακόπουλος Φώτιος. Ακτή Μιαούλη 17-19. Μπουμπουλίνας 4 Πειραιάς
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 2 1 0 4 1 7 4 7 8 4 . 2 1 2 101 9 6 9 3
Μπαλλής, Ηφαίστου 4 -6 -8 Μοναστηράκι. Τηλ: 2 1 0 3 2 1 5 4 6 2 - 4, 2 1 0 3 2 1 7 4 9 3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390

TO ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής
• 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
•Αγωνιστική κάννη
• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας
•Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9α ρι 20σφαιρο
·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ' όρου ζωής
Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40
Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής
2009
A M E R IC A N R IFL E M A N
H AN DG UN O F T H E Y E A R
XD M

2003
AM ERICAN RIFLEM AN
HANDGUN OF TH E YEAR
XD PISTO L
2006
AM ERICAN RIFLEM AN
HANDGUN OF TH E YEAR
XD 45A C P PISTO L
2006
SHO OTING IND USTRY ACADEM Y OF EXCELLEN CE
HANDGUN OF THE YEAR
XD 45ACP PISTO L

SPRINGFIELD ARMORY'S

HAS ARRIVED!

Αποκλειστική εισαγωγή:

E23 - ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟ Π ΕΛ ΑΚΗ Σ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜ Η 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. Κνω σσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484
Διάθεση για τον Πειραιά:

Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693

[

ΑΙΓΙΑΛΟΣ :

Του Ν α π ο λ έο ντα Δοκ α νά ρ η
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΣΤΙΣ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ
ΤΗΣ

Καρακοφωλιας

και το υ

ΑγίΟΓΓ ΓΟρδίΟΓΓ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Το ιστορικό

r-
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Μοναστήρι του Αγιου Μαρκιανού αποτελεί ένα κόσμημα
για την περιοχή τηςΛευκίμμης. Πίσω από το Μοναστήρι και προς τη μεριά της θά
λασσας, απλώνονται τα Παλιοχωρίτικα γκρεμά.
Ένας βράχος κατάφυτος από δένδρα εξέχει από τα υπόλοιπα γκρεμά. Το στόμιο
του βράχου κλίνει προς τη θάλασσα και αποτελεί την κατοικία των άγριων πουλι
ών που χτίζουν τις φωλιές τους και μεγαλώνουν τα μικρά τους. Το βράχο αυτό, οι
Παλιοχωρίτες ονόμασαν «Καρακοφωλιά», γιατί κυρίως τα κοράκια και τα γεράκια χτίζουν τις φω
λιές τους σε αυτόν.
Από το όνομα του βράχου πήρε το όνομα της και η πλαζ της «Καρακοφωλιάς», που έχει σχήμα
πετάλου και συγκλίνει προς τα δύο άκρα της σε τρόπο που να σχηματίζεται ένας φυσικός όρμος. Τό
πος επιλεκτικός για τους αλλοδαπούς κολυμβητές.
Σε απόσταση 500 μέτρων από την Καρακοφωλιά, συναντάμε την πολύβουη και μαγευτική πλαζ
του Αγίου Γορδίου που έχει τα πιο ζεστά νερά της Κέρκυρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ένα
φυσικό προπέτασμα από πέτρες καλύπτει το βυθό στα ανοικτά της θάλασσας χωρίς να φθά
νει ως την επιφάνεια της. Το προπέτασμα αυτό, εμποδίζει τα βαθύτερα και κρύα θαλάσσια
ρεύματα να φθάσουν ως τα αβαθή νερά της πλαζ.

Μ Α ϊΟ Σ -ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ 2 0 1 3

Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή Λευκίμμης, κατασκεύ
ασε ένα υπέροχο αναψυκτήρχο με πελεκητή πέτρα στις παρυφές
του βουνού, σε ύψος 30 μέτρων και σε απόσταση 60 μέτρων από
το κέντρο της πλαζ. Στο επάνω μέρος της αμμουδιάς, φυτρώνουν
θαλάσσια κρίνα που σκορπίζουν το μεθυστικό τους άρωμα και
ευφραίνουν τους λουσμένους της πλαζ.
Κατά γενική ομολογία, το φαινόμενο αυτό, είναι μοναδικό σε όλο
το νησί της Κέρκυρας. Το αναψυκτχίριο προσφέρει εκτός από
αναψυκτικά και ποτά, ψαρικά και άλλα εδέσματα της ώρας. Τις
νυκτερινές ώρες, το θέαμα είναι απερίγραπτο από το ανυψωμέ
νο αναψυκτήριο με το μεγάλο και ισοπεδωμένο περίβολο καθώς
έχει προφίλ την ανοικτή θάλασσα του Ιονίου, τα νερά της οποί
ας διασχίζουν ψαρόβαρκες και τουριστικά πλοιάρια με τα χρχδίζοντα φώτα και τους πολύχρωμους προβολείς.
Η ψ υχή του ανθρώπου, θέλγεται από τη μοναδικότητα του
θεάματος και ο μπάτης, η δροσερή θαλάσσια αύρα, συναντάται

με το βουνίσιο αγέρι. Από το αντάμωμα αυτό, ο κουρασμέ
νος επισκέπτης εξαϋλώνεται και ανέρχεται στον υψηλό κό
σμο τον ιδεών, της φαντασίας και του ονείρου και θέλει δεν
θέλει, ξεχνά τα βάσανα και τους καημούς της ζωής. Τα σαβ
βατοκύριακα του καλοκαιριού, ορχήστρες και καλλιτέχνες
πανελλήνιας εμβέλειας ψυχαγωγούν τους θαμώνες του
αναψυκ χτιρίου. Ανάμεσά τους οι Σαμοχλης, Πανδής (παιδιά
της Λευκίμμης), Κωνσταντακόπουλος Κλεχώ Δενάρδου,
Μιχάλης Βιολάρης Νάσια Κονιτοπούλου. είναι από τους
τακτικούς επισκέπτες του αναψυκτηρίου και προσφέρουν
τις καλλιτεχνικές τους πανδαισίες στο φιλοθεάμον κοινό. Η
πρόσβαση στο αναψυκτχίριο, γίνεταχ από ασφαλτοστρωμέ
νο δρόμο «Παλαχοχώρχ -Αγχος Γόρδχος - Αναψυκτχίριο», μέ
σω της μικρής κοχλάδας των στενωμάτων καχ το θέαμα στη
δχαδρομή είναχ μαγευτχκό από την εναλλαγή των χρωμά
των της άγριας με την χίμερη βλάστηση. ]
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ΦΥΣ Η & Υ Γ Ε Ι Α ϊ

της Ανθ/μου Αγγελικής Τσαγκάρη

‘Αλθαία (Althaea o ffic in a lis I..

Καλή Υγεία με Βότανα
Επί ιτολλοιίς αιώνες, το ανθρώπινο είδος αντιμετώπισε τα ποικίλα προβλήματα υγείας, αξιοποιώντας παρατηρήσεις και γνώσεις του σχετικές με τις ιδιότητες των βοτάνων.
Η βοτανοθεραπευτική, είναι όχι μόνο η πιο παλιά θεραπευτική, αλλά και η πιο σίγουρη, όπως αποδεικνύεται σήμερα και ακόμη η πιο προσιτή.
Βότανα και ΙΙο λ ιιισ μ ό ς

Η ιστορία της βοτανικής αρχίζει από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Η χρήση των φυτών για φαρμα
κευτικούς σκοπούς είναι τόσο παλιά όσο και ο πολιτισμός.
Σε πολλούς αρχαιότατους λαούς όπως στους Κινέζους, τους Ινδούς και τους Αιγυπτίους ήταν γνω
στά τα βότανα και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.
Στα ομηρικά έπη αναφέρονται πολλές κατηγορίες από βότανα, αλλά και στα συγγράμματα του Ιπ
ποκράτη αναφέρονται πάρα πολλά είδη, πολλά από τα οποία έχουν φαρμακευτική χρήση. Ο πατέρας της ιατρικής που γιάτρευε με βότανα ήταν αυτός που
απάλλαξε την ιατρική από τη δεισιδαιμονία και τη μαγεία.
Ο Θεόφραστος (4ος - 3ος αι. π.Χ.), πατέρας της Βοτανικής και της Ορυκτο
λογίας και πρόδρομος της Φαρμακογνωσίας, στα 9 βιβλία του έργου του «Περί
Φυτών Ιστορίες», περιγράφει όχι μόνο τα φυτά αλλά και τις φαρμακολογικές
ιδιότητές τους. Αργότερα ο Διοσκουρίδης από την Κιλικία (40-90 μ.Χ.), μελέ
τησε τα διάφορα φαρμακευτικά βότανα και φυτά, τα κατέταξε σε 5 βιβλία με
γενικό τίτλο «Περί Ύλης Ιατρικής», που από τότε αποτελούν το βασικό σύγ
γραμμα, στο οποίο βασίστηκαν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τη θεραπευτική ως
το 16ο αιώνα.
Άλλοι σπουδαίοι γιατροί της αρχαιότητας που έμειναν στην ιστορία για τις
θεραπείες τους με βότανα ήταν ο Γαληνός και ο Κέλσος.
Θεραπευτικές Ιδιότη ιες
Σήμερα, τα βότανα εξακολουθούν να παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας.
------
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Χρησιμοποιούνται ως φάρ
μακα, αιθέρια έλαια, χάπια,
αλοιφές, βαφές και άλλα. Το
μυστικά της υγείας και της
ομορφιάς βρίσκεται καλά
κρυμμένο στα βότανα, τα αυ
τοφυή δηλαδή φυτά και ιδίως
αυτά που φυτρώνουν στους
— —καλλιεργημένους αγρούς και
χρησιμοποιούνται σαν φάρμακα για τις διάφορες παθήσεις.
Όλα τα φάρμακα έχουν τις βάσεις τους στα βότανα. Οι θε
ραπευτικές «ικανότητες» των βοτάνων, οφείλονται στα κα
τάλληλα συστατικά τους και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν
τα συστατικά τους θεραπευτικά, αποδίδεται στην ενέργεια
του «μεταβολισμού» και στις διάφορες αντιδράσεις μέσα στον
ανθρώπινο οργανισμό ή και επιδερμικά, με τελικό αποτέλε
σμα τη μερική ή ολική θεραπεία.
Τα φυτά μας προσφέρουν τροφή, οξυγόνο, άρωμα, ομορφιά
και γενικότερα υγεία σε όλα τα επίπεδα. Στην ελληνική φύ
ση ευδοκιμεί πλήθος βοτάνων, που μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν σαν φάρμακα για διάφορες παθήσεις.
Κατηγορίες Φαρμακευτικών Βοτάνων
Αντιπυρετικά: μηνύανθος, φλαμουριά, θυμάρι, τριφύλλι,
αθανασία, άρκτιο
Αντισηπτικά: αρτεμησία, άρκευθος, αγγελική, καλέντουλα
Αντισπασμωδικά: βαλεριάνα, άκορος, θυμάρι, ρίγανη, βιβούρνο
Διουρητικά: αγριάδα, αδίαντο, άνηθος, βασιλικός, γλυκά
νισο, γλυκόριζα, κριθάρι, κρεμμύδι, λεμόνι, μάραθο
Εφιδρωτικά: δάφνη, λεύκα, φλαμουριά, βιβούρνο, σαμπούκος, λεβάντα
Ηρεμιστικά: αμυγδαλιά, βάλσαμο, λεβάντα, αγριοτριαντα
φυλλιά, άνηθος
Καθαρτικά: αλόη, αλθαία, βερμπάσκο, βιόλα, σινάπι, ταραξάκο, καλέντουλα
Μαλακτικά: αδίαντο, γλυκόριζα, κυ
δωνιά, πλαντάγκο, πουλμονάρια
Στομαχικά: αλθαία, δίκταμο, λουίζα,
μελισσόχορτο, βάλσαμο, τσουκνίδα, χαμόμηλο
Τονωτικά: βαλεριάνα, απήγανος, άρ
κευθος, αγριοκάρυδο, λεμονίσκος, ταραξάκος
Σημαντικοί Παράγοντες για ένα Υγιές
Φυιό
Παράγοντες που επηρεάζουν την από
δοση των φυτών ποσοτικά και ποιοτικά
είναι κυρίως κλιματολογικοί, αλλά και

τεχνικοί και φυσικοί: ο χρόνος της συγκομιδής, το έδαφος, η
ηλικία του φυτού και η καλλιέργεια.
Τα θεραπευτικά φυτά πρέπει να συλλέγονται τη στιγμή
που το φυτό έχει αποκτήσει το μέγιστο των επιθυμητών ιδι
οτήτων του και αυτό γιατί οι θεραπευτικές ιδιότητες ολό
κληρου του φυτού ή τμήματος του σχηματίζονται κατά την
ανάπτυξη του φυτού, σε ορισμένα στάδια ανάπτυξης. Τα φυ
τά των θερμών χωρών είναι πιο πλούσια σε δραστικά υλικά
από εκείνα των ψυχρών χωρών. Η επίδραση του κλίματος
είναι σημαντική, γι’ αυτό το φυτό θα πρέπει να συλλέγεται
στον τόπο του, εκεί δηλαδή που αυτοφύεται, εκτός εάν έχει
εγκλιματιστεί από μακροχρόνια καλλιέργεια ή αν το φυτό με
ταφερθεί για καλλιέργεια σε παρόμοιο τόπο με εκείνον στον
οποίο γεννήθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το φυτό χάνει
κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες του. Το έδαφος παίζει σημα
ντικό ρόλο για να αναπτυχθεί σωστά ένα φυτό, π.χ. τα αρω
ματικά φυτά χρειάζονται στεγνό έδαφος, ενώ σε υγρό έδαφος
χάνουν το άρωμά τους και μπορεί να γίνουν δηλητηριώδη.
Η πιο κατάλληλη στιγμή για τη συγκομιδή του φυτού είναι
πριν την καρποφορία. Οι φυτικές ασθένειες και παθήσεις με
ταβάλλουν πολύ τη σύνθεση του φυτού. Για το λόγο αυτό
πρέπει να συλλέγονται μόνο τα τελείως υγιή φυτά. Τα φυτά
που μαζεύονται με καιρό ξηρό και ζεστό, διατηρούνται πολύ
καλύτερα. Επίσης όταν χρησιμοποιηθούν φρέσκα είναι πιο
δραστικά.
Γενικότερα η καλλιέργεια των φυτών έχει σημαντική επί
δραση στις ιδιότητες των θεραπευτικών φυ
τών. Η επίδραση της καλλιέργειας ενός φυ
τού αυτοφυούς είναι τόσο μεγάλη, ώστε ένα
φυτό που έχει αγκάθια στη φυσική βλάστη
σή του όταν καλλιεργηθεί μπορεί να χάσει τα
αγκάθια του. Φυτά που στη φύση έχουν δυνα
τό άρωμα ή δριμεία γεύση, με την καλλιέργεια
χάνουν ένα μέρος από τις ιδιότητες τους αυ
τές. Ορισμένα πάλι φυτά με δραστικά συστα
τικά, με την καλλιέργεια γίνονται λιγότερο ή
πολύ λιγότερο δραστικά. Αλλά συμβαίνει και
το αντίθετο για κάποια φυτά, που με την καλ
λιέργεια εντείνονται οι ιδιότητές τους και γί
νονται πιο αρωματώδη.
Η ώρα της συγκομιδής
Η συγκομιδή των ριζών και ριζωμάτων γί-
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νειαι την άνοιξη, όταν αρχίζουν να φαί
νονται τα φύλλα. Κατά το φθινόπωρο,
που συνήθως μαζεύονται οι ρίζες, η συ
γκομιδή τους γίνεται όταν πέσουν όλα
τα φύλλα και το στε'λεχος στα διετή φυ
τά. Προκειμένου για πολυετή φυτά οι
ρίζες μαζεύονται όταν το φυτό είναι
ηλικίας μερικών ετών. Το ίδιο ισχύει
και για τους κονδύλους. Γενικότερα η
συγκομιδή δεν πρέπει να γίνεται αμέ
σως ύστερα από βροχή και όλα τα μέ
ρη του φυτού πρέπει να καθαρίζονται,
να πλένονται και να στεγνώνουν. Το
φθινόπωρο μαζεύονται οι βολβοί και τα
μπουμπούκια την άνοιξη. Σε φυτά που
μαζεύονται τα στελέχη τους η συγκομι
δή γίνεται το φθινόπωρο μετά το πέσι
μο των φύλλων. Το ξύλο μαζεύεται το
χειμώνα ενώ οι φλοιοί την άνοιξη ή το
φθινόπωρο. Τα φύλλα μαζεύονται όταν
αρχίσουν να φαίνονται τα μπουμπού
κια των ανθών ενώ τα φύλλα των αρωματικών φυτών μα
ζεύονται μαζί με τα άνθη γιατί έχουν τα ίδια συστατικά. Αν
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άνθη, τότε αυτά τα μαζεύουμε
όταν πλησιάζει η γονιμοποίηση και αυτό συμβαίνει όταν αρ
χίζει το άνοιγμα των ανθών. Όμως για ορισμένα φυτά, όπως
το χαμομήλι η συγκομιδή πρέπει να γίνεται πριν ανοίξουν
τα άνθη, γιατί τα άνθη του εξελίσσονται και μετά τη συγκο
μιδή. Τους ξηρούς καρπούς τους μαζεύουμε πριν τη φυσική
τους ξήρανση και τους σαρκώδεις καρπούς όταν έχουν τελεί
ως αναπτυχθεί, λίγο πριν ή λίγο μετά την πλήρη ωρίμανση.
Επίσης η συγκομιδή των σπόρων, των σαρκωδών καρπών,
γίνεται όταν οι καρποί είναι ώριμοι.
Αποξήρανση και Διατήρηση
Ορισμένα φυτά χάνουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες
όταν αποξηραίνονται αλλά γίνονται και λιγότερο δραστικά.
Άλλα πάλι φυτά μετά την αποξήρανση γίνονται πιο αποτε
λεσματικά. Η αποξήρανση των φυτών πρέπει να γίνεται όσο
το δυνατό πιο σύντομα μετά τη συγκομιδή και όχι σε μεγάλες
θερμοκρασίες. Τα θεραπευτικά φυτά δεν πρέπει να αποξηραί
νονται στον ήλιο. Πρέπει να αερίζονται καλά, χωρίς σκόνες
και υγρασία. Οι ανθισμένες κορυφές πρέπει να σκεπάζονται
με χαρτιά για να προστατευθούν από το πολύ φως και τα άν
θη να απλώνονται σε τεντωμένα πανιά για να διατηρηθεί το
άρωμα και το χρώμα τους.
Τα αποξηραμένα φυτά τα κοσκινίζουμε με προσοχή για να
φύγει η σκόνη και τα φυλάμε σε μέρος που δεν έχει υγρασία,
ζέστη και φως. Φυτά που ξεράθηκαν και έγιναν εύθραυστα,
τα αφήνουμε να μαλακώσουν λίγο με την υγρασία του αέ
ρα. Οι φλοιοί πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση σκόνης,
σε καλά κλεισμένα κουτιά. Γενικά η διατήρηση της φυτικής
ύλης είναι πολύ καλύτερα να γίνεται σε γυάλινα δοχεία προστατευμένα από το φως.
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Πρώτες Βοήθειες με Βότανα
Χαμομήλι: κατά της αϋπνίας, της
δυσπεψίας, της δυσμηνόρροιας, των οι
δημάτων, των αρθριτικών πόνων
Αλόη: για την ανακούφιση της φα
γούρας, των ηλιακών εγκαυμάτων, με
ταχείες και αποτελεσματικές ιδιότητες
Λεβάντα: κατά της αϋπνίας, του πο
νοκεφάλου, της κατάθλιψης
Ύσωπος: για το κρύωμα, το βήχα,
τη δυσπεψία, τη βρογχίτιδα, το στομα
τικό έρπητα, τα ελαφριά εγκαύματα
Αλόη:για την ανακούφιση της φα
γούρας, των ηλιακών εγκαυμάτων
Τσουκνίδα: κατά του αλλεργικού
κατάρρου, του εκζέματος, της αναιμίας,
της αρθρίτιδας
Καλέντουλα: κατά της δυσπεψίας,
των προβλημάτων της περιόδου, των
εξανθημάτων της ιλαράς και της ανεμο
βλογιάς
Αμαμελίδα: κατά των εξαρθρώσεων, ρινορραγιών, πλη
γών τσιμπημάτων εντόμων
Αιθέριο έλαιο ευκάλυπχου: επούλωση των εκδορών,
αντιμετώπιση κρυολογήματος και γρίπης
Αιθέριο έλαιο λεβάντας: αντισηπτικές, επουλωτικές, χα
λαρωτικές ιδιότητες
Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου: ανακούφιση μυϊκών πό
νων, διαστρεμμάτων, προεμμηνορροϊκών πόνων, συναχιού,
πονοκεφάλου
Αγορά Βοτάνων
Όταν η προμήθεια του φυτού γίνεται από κατάστημα βο
τάνων θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι παίρνουμε εκείνο που
θέλουμε και προσέχουμε αν είναι πολύ παλιό ή καλά διατη
ρημένο.
Μορφές χορήγησης βοτάνων: κάψουλες, βότανο αποξη
ραμένο, βότανο φρέσκο, υγρό εκχύλισμα, αιθέρια έλαια, αλοι
φές, σιρόπια, ταμπλέτες, αφεψήματα ή εγχύματα, βάμματα.
Πολλά από τα φυτά είναι πολύ χρήσιμα όχι μόνο για τις θε
ραπευτικές τους ιδιότητες, αλλά και επειδή μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική δίνο
ντας ιδιαίτερη γεύση και άρωμα και αντικαθιστώντας κάποια
στοιχεία που είναι βλαβερά για τον οργανισμό.
Η φύση είναι το καλύτερο φαρμακείο. Είναι αναμφισβήτη
το ότι τα βότανα επιδρούν θεραπευτικά σε διάφορες ασθένει
ες. Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά φυτά που με τη σωστή χρή
ση τους μπορούν να χαρίσουν υγεία και ομορφιά. ]

Πηγές: - Ιγνάτιος Ζαχαρόπουλος, «Φιποθεραπευπκψ.
- Βοτανοπρακτικη - Φυτοθεραπεία/Φυση και Υγεία, εκδ. Κωοταρά
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Στο Κέντρο means και Ανώτατη* Εκπαίδευση*
οριστεύειν - Κ ο μν ην α κίδ ηί έχ ο υ μ ε δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ει ειδ ικά
τμ ή μ α τα και π ρ ο γρ ά μ μ α τα σ π ουδώ ν για εσ ένα με βάση
το ω ρ ά ρ ιο ερ γα σ ία * σου. (Tlnopeis να π α ρ α κο λ ο υ θ ή σ ει*
τα μ α θ ή μ α τά σου στα π ρω ινά τμ ήματα, εά ν ερ γά ζεσ α ι
α π ο γευ μ α τινέ* ώρεδ, ή στα β ρ α δ ιν ά τμ ή μ α τα , εάν
ερ γά ζεσ α ι π ρω ινέ* ilipes. και μ άλισ τα σε κα θ η μ ερ ινή
βάση για ό λ η την π ερ ίοδο τη* π ρ οετοιμα σ ία * σου.

Συγχαρητήριο orous Αστυφύλακεί μαθητέί p a s :

Κ αραμηέτσ ο Σ τα ύρ
ip oο -Π α νελλήνιε* Εξετάσει* 2012
Τσαμπ ααρλή
floverlfTnvies Εξ€ΐόσεΐ5 2012
ρ λή ΓΠίχόπη
ΓΠιχ'
Β ελκο Ν ικ ό λα ο - floverlrlnvies Ε ξετάσ ει 2012
Τ σ α νεκ λ ίδ η Κω νσταντίνο - Παν€ΓΐΓΐήνιε5 Εξειάσ€ΐ5 2012
Η λ ιά δ η Ε υ θύμ ιο Πανελλήνιε* Εξετάσει* 2012
Ρ α φ α ή λ Γ εώ ρ γίο - Πανελλήνιε* Ε ξετάσ ει 2012

Στο Κέντρο (TUons κοι Ανώτατη* Εκπαίδευση*
οριστεύειν - Κ ομνηνακίδη* μ π ο ρ ο ύ μ ε υπ εύθυνα
να σε β ο η θ ή σ ο υ μ ε να π ετύχευ to u s επ α γ γελ μ α τικο ύ *
σ τό χ ο υ ί σου.

Δ όσ η Δ ονάτο - Πανελλήνιε* Ε ξετάσ ει 2011
Χ α λά τσ η Δ ημήτρη - Πανελλήνιε* Ε ξετάσ ει 2011
Κ α ρρ ό Ε υ θύμ ιο -Π α νελλήνιε* Ε ξετάσ ει 2010
Δ ημ η τρ ο ύλη Π α ρ α σ κ ευή -Π ανελλήνιε* Ε ξετάσ ει 2010
για την επιτυχία tous axis Πανελλήνιε* Εξετάσει* και την εισαγωγή xous
στην Σχολή Αξιωματικών ms Ελληνική* Αστυνομία* και με καλή σειρά!)
Tous ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!!
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V
Γραφεία μαθημάτων : Αλικαρνασσού 13, Νέα Ελβετία, Βύρωνος
Τηλ-Fox: 210 -7 5 6 3 555 Κιν. 6 9 4 5 4 9 9 8 31 - 6 9 7 2 22 71 84
e-mail: edu.offices@gmail.com

Ε ιδικά τμήματα για
Α σ τυνομικούς

Τα π αραπ άνω εκπ α ιδ ευ τικά π ρ ο γρ ά μ μ α τα και τμήματα
είναι δ ια θ έσ ιμ α γιο o o o u s θ έ λ ο υ ν να επ ιτύχουν axis
πανελλήνιε* εξετάσ ει* μέσ ω Τεχ ν ολ ογ ική* και
Θ εω ρ η τικ ή * Κατεύθυνση*. Λ όγω τω ν π ερ ιο ρ ισ μένω ν
θ έσ εω ν επ ικοινω νήσ τε μαζί pas και κλείσ τε θέσ η για τη
νέα περίοδο 2 0 1 3 - 2 0 1 4
Θ α τη ρ η θ εί σειρά π ρ ο τερ α ιό τη τα * στι* αιτήσεΐδ τω ν
ε ν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν .
Η δ ιεύθυνση σπουδών
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ΕΝΑΡΪΗ ΙΤΙΑΘΗίΤΙΑΤΩΝ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΙΤΙΒΡΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡ Α ΤΙΩ ΤΙΚ Α Π Ο Λ ΙΤΙΚΑ
ΕΤΟ ΙΜ ΕΣ ΣΤΟ Α ΕΣ Κ ’ ΕΠ Ι Π Α ΡΑ ΓΓΕΛ ΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ Α ΞΕΣΟ ΥΑ Ρ Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α ΠΑΡΑΣΗΜ Α
ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ
Τηλ. &Φάξ: 2610340135

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α)
SECURITY
To Κ.Ε.Κ NEW YORK STUDIES Α.Ε, θεσμοθετημένο από τον
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ LASER ΜΥΩΠΙΑΣ
Η χρήση χων Laser για ιη διόρθωση χης μυωπίας, χου
ασχιγμαιισμού αλλα και χης υπερμεχρωπίας εχεί ευρύχαχα διαδοθεί χα χελευχαία 15 χρόνια με ένα ολοένα αυ
ξανόμενο αριθμό αχόμων να αναζηχούν να απαλλαγούν
απο χα γυαλιά χους.Ομως όπως και για κάθε άλλη «δημοφηλή» επέμβαση έχσι και για χις επεμβάσεις Laser για χη
μυωπία υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, η οποία ξε
κινά από χις απλές συζηχήσεις και παρανοήσεις χων υπο
ψήφιων αχόμων για χις συγκεκρηαένες επεμβάσεις και
καχαλήγει ως χο διαδύκχιο.
Παρακάχω γίνεχαι προσπάθεια να απανχηθούν μερικά
απλά ερωχήμαχα που πολλές φορές μπερδεύουν χα άχομα που σκέφχονχαι να κάνουν αυχου χου είδους χις επεμ
βάσεις και καθημερινά είναι ανχικείμενο συζήχησης σχο
ιαχρείο.
I Ιοια είναι η κατάλληλη ηλικία για να κάνα) την επέμ
βαση;
Ο κατάλληλος χρόνος για να γίνουν οι επεμβάσεις διόρ
θωσης με Laser σχον οφθαλμό είναι μετά χη συμπλήρωση των 20 ετών με χην προϋπόθεση ότι οι βαθμοί χης μυ
ωπίας ή χου αστιγματισμού είναι σταθεροί για 2 χρόνια.
Όταν λέμε όχι είναι σταθεροί οι βαθμοί εννοούμε ότι δεν
υπάρχει απόκλιση πάνω από 0,75 βαθμούς από μέτρηση
σε μέτρηση. Απόκλιση μέχρι και 0,75 βαθμούς μέσα στη
διετία, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και αστιγματισμός,
δεν επηρεάζει χην απόφασή μας για χο χειρουργείο. Οι
γυναίκες παρουσιάζουν σταθεροποίηση της μυωπίας και
χου αστιγματισμού νωρίτερα από τους άντρες.
Υπάρχει περίπτωση να ξανανέβει η μυωπία μετά χο πα
ραπάνω ηλικιακό όριο;
Περιπτώσεις αύξησης χης μυωπίας μετά χην ηλικία χων
20 ετών και με σταθερούς βαθμούς στην τελευταία διε
τία είναι σπάνιες και οφείλονται συνήθως σε παθολογι
κές καταστάσεις. Επίσης υπάρχει και χο φαινόμενο της
ψευδούς αύξησης της μυωπίας που οφείλεται σε λανθα
σμένη διόρθωση της μυωπίας ή του αστιγματισμού στα
γυαλιά ή κυρίως από παραχεταμένη χρήση φακών επαφής.
Θα μηδενιστεί η μυωπία και ο
αστιγματισμός;
Με χις σύγχρονες μεθόδους κα
ταφέρνουμε να εξαλείφουμε χην
μυωπία και τον αστιγματισμό. Σε
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υψηλές μυωπίες αυξάνεται η πιθανότητα να μείνει ένα
μικρό ποσοστό μυωπίας χο οποίο στις περισσότερες περι
πτώσεις δεν ενοχλεί.
Ποιές μέθοδοι υπάρχουν;
Δυο μεγάλες κατηγορίες επεμβάσεων υπάρχουν:
To PRK ή όπως λέγεται απλοποιημένα η «παλαιότερη»
μέθοδος. Σ’ αυτή τη μέθοδο το λέιζερ διόρθωσης εφαρμό
ζεται απευθείας στην επιφάνεια χου οφθαλμού.
To LASIK ή όπως λέγεται η «νεότερη μέθοδος» μέθοδος.
Σ’ αυτή τη μέθοδο το λέιζερ για χη διόρθωση δεν εφαρ
μόζεται απ’ ευθείας στην επιφάνεια χου οφθαλμού αλ
λά προηγείται ένα πολύ λεπτό επιφανειακό κόψιμο, «ξεφλούδισμα» σε μιά μικρή περιοχή του οφθαλμού, στη
συνέχεια αυτή η πολύ λεπτή «φλούδα» - ή κρημνός όπως
ονομάζεται - ανασηκώνεται, εφαρμόζεται χο λέιζερ διόρ
θωσης της μυωπίας, και στη συνέχεια επανατοποθετείται στην αρχική της θέση.
To LASIK υποδιαιρείται στο απλό LASIK σχο οποίο το
επιφανειακό κόψιμο γίνεχαι με ένα πολύ μικρό μικρομαχαιρίδιο και σχο femto-LASIK σχο οποίο χο επιφανεια
κό κόψιμο γίνεται με ένα δεύτερο λέιζερ, χο femtosecond
LASER.
Ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος;
Μεταξύ xou PRK και του LASIK δεν υπάρχει καλύτερη
ή χειρότερη μέθοδος. Και στις δύο μεθόδους υπάρχει με
γάλη ασφάλεια και αυτές οδηγούν στα ίδια αποτελέσμα
τα. Στο LASIK η αποκατάσταση της όρασης είναι άμεση-την επόμενη ημέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
χης τέλειας όρασής μας και μέσα σε τρεις περίπου ημέρες
πλήρη αποκατάσταση. Στο PRK η πλήρης αποκατάστα
ση της όρασης γίνεται μετά τις 10 με 15 ημέρες. Η από
φαση για το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί εξαρτάται από
την μορφολογία του ματιού και ένα πλήθος παραγόντων
που αξιολογεί ο γιατρός. Αν πρόκειται για LASIK, το
femto-LASIK φαίνεται να υπερτερεί του απλού LASIK
στις περισσότερες περιπτώσεις.
Ποιά είναι η καταλληλότερη μέθο
δος για την αστυνομία;
Και πάλι η απάντηση σ’ αυτό το
ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει πε
ρισσότερο ή λιγότερο κατάλλη
λη μέθοδος για το προσωπικό της
αστυνομίας αλλά η απόφαση για
την επιλογή σχετίζεται με τη μορ-

φολογία και τα χαρακτηριστικά
του κάθε ασθενούς.

χωρίς όμως επιπτώσεις στην
μετεγχειρητική πορεία.

Θα ε'χω πρόβλημα στην εγκυμο
σύνη;
Φυσιολογικά, κατά την εγκυμο
σύνη γίνεται μια παροδική αύ
ξηση της μυωπίας που συνήθως
υποχωρεί μερικούς μήνες μετά
τον τοκετό. Γυναίκες που έχουν
υποβληθεί σε επεμβάσεις διόρθω
σης μυωπίας ή αστιγματισμού επί
σης βιώνουν αυτή την παροδική
αύξηση. Θα πρέπει εδώ όμως να τονιστεί ότι οι επεμβάσεις
αυτές δε θα πρε'πει να γίνονται σε γυναίκες που προγραμ
ματίζουν να τεκνοποιήσουν τους επόμενους 3 έως 6 μήνες,
καθώς επίσης και για το ίδιο διάστημα μετά τον τοκετό.

Πως θα υπολογίσω το κό
στος;
Για τον υπολογισμό του συ
νολικού κόστους τα άτομα
που σκέφτονται να απαλλα
γούν από τους φακούς επα
φής και τα γυαλιά θα πρέπει
να συνυπολογίσουν τα εξής;
α. Το κόστος των προεγχειρητικών εξετάσεων και επι

Ποτά εποχή είναι καλύτερα να κάνω την επέμβαση;
Υπάρχει μια λανθασμένη άποψη σχετικά με το πότε πρέπει
να διενεργούνται οι επεμβάσεις ΓΑ8ΚΚ.Πολύ πιστεύουν
πως το καλοκαίρι είναι απαγορευτικό για αυτές τις επεμ
βάσεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος τέ
τοιος περιορισμός. Αυτό όμως που θα πρέπει να γνωρίζουν
τα άτομα που σκέφτονται αυτές τις επεμβάσεις είναι ότι θα
πρέπει να χρησιμοποιούν πολύ τακτικά γυαλιά ηλίου τόσο
το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.
Μπορώ να ταξιδέψω αεροπορικώς αμέσως μετά την επέμ
βαση;
Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
Πάτε μπορώ να γυμναστώ;
Γενικότερα, την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση συνιστάται μόνο πολύ ήπια σωματική δραστηριότητα. Με
τά την πρώτη εβδομάδα από την επέμβαση για το PRK δεν
υπάρχει κανένας περιορισμός ενώ περισσότερη προσοχή
απαιτείται για το LASIK. Ο ιατρός θα κρίνει πότε θα μπο
ρείτε να επιστρέφετε κανονικά στις αθλητικές σας δραστη
ριότητες.
Μπορώ μετά την επέμβαση να παρακολουθώ
τηλεόραση ή να κάνω χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή;
Ναι, κανένας περιορισμός αν και σε κάποι
ες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει κόπωση -

σκέψεων
β. Το κόστος του χειρουργείου (αμοιβή ιατρού και
κλινικής)
γ. Το κόστος των μετεγχειρητικών εξετάσεων και επι
σκέψεων
δ. Το κόστος των φαρμάκων
Τα τελευταία χρόνια με τη μείωση των τιμών από τα
οφθαλμολογικά κέντρα το συνολικό κόστος για μια
επέμβαση διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού ή υπερ
μετρωπίας δεν ξεπερνά το συνολικό κόστος των γυα
λιών και των φακών που θα ξόδευε το άτομο για τα
επόμενα 3 ή 4 χρόνια.
Υπάρχουν επιπλοκές;
Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση έτσι και στις
επεμβάσεις διόρθωσης με λέιζερ στον οφθαλμό υπάρ
χουν επιπλοκές. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία
οι επιπλοκές αυτές σχετίζονται με την απόφαση να γί
νουν επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας σε οφθαλμούς
μη κατάλληλους για αυτές τις επεμβάσεις. Γενικότερα
όμως θα πρέπει να τονιστεί οι επιπλοκές είναι σπάνιες
και πολύ σπανιότερες από τις επιπλοκές που συμβαί
νουν στους χρήστες φακών επαφής.
Τα άτομα που σκέφτονται να συνεχίσουν τη ζωή
τους χωρίς τη βοήθεια των φακών επαφής ή των γυ
αλιών θα πρέπει βέβαια να ενημερώνο
νται αλλά κυρίως να δείχνουν εμπιστο
σύνη στο γιατρό που θα επιλέξουν για
την επέμβαση αυτή. Ο εξειδικευμένος
σε αυτές τις επεμβάσεις οφθαλμίατρος
είναι ο πλέον αρμόδιος να ενημερώσει
τον ασθενή για όλες τις παραμέτρους
των περίπλοκων αυτών επεμβάσεων. ]
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Αντικαθιστώντας
χα πίσω OOVT1CL που λείπουν

Γιατί πρέπει να αντικαθιστούμε τα πίσω δόντια
που λείπουν;
Διότι, εάν εξαχθεί ένα δόντι γομφίος θα μπορούσαμε να
χάσουμε άλα μας τα δόντια.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό;
Κατ’ αρχάς, ένα δόντι αποτελείται από δύο μέρη την μύ
λη και την ρίζα.
Η μύλη είναι το μέρος του δοντιού που φαίνεται, ενώ
η ρίζα το μέρος του δοντιού που δεν φαίνεται και είναι
μέσα στο φατνίο, κάτω από τα ούλα.
Τα ούλα είναι ένας προστατευτικός ιστός, που περι
σφίγγει την βάση του δοντιού, καλύπτει το οστούν συ
γκροτώντας το δόντι.
Οι γομφίοι είναι τα πίσω μας δόντια όπου γίνεται η μά
σηση και ανάλογα εάν είναι στην κάτω η επάνω γνάθο
έχουν 2 η 3 ρίζες αντίστοιχα.
Όταν εξάγεται ένα δόντι ο ανταγωνιστής του, είναι λει
τουργικά άχρηστος γιατί δεν συμμετέχει στην μάσηση
της τροφής.
Επομένως η απώλεια ενός δοντιού, έχει σαν συνέπεια
την απώλεια της χρησιμοποίησης δύο δοντιών και η
απώλεια δύο δοντιών σημαίνει απώλεια τεσσάρων δο
ντιών.
Ό ταν έχουμε απωλέσει ένα δόντι γομφίο της κάτω γνά
θου λόγω εξαγωγής του, τότε ο ανταγωνιστής του θα
αρχίσει να μετακινείται προς τα κάτω, γίνεται υπερέκφυση, προκειμένου αυτό να καλύ
ψει το κενό του δοντιού που έχει
δημιουργηθεί. Στο μεταξύ καθώς
κατεβαίνει το δόντι προς τα κά
τω χάνει τα σημεία επαφής μετά
γειτονικά δόντια, με αποτέλεσμα
να συσσωρεύονται τροφές, να πα
γιδεύονται και να προδιαθέτουν

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Ο πίσω του εξαχθέν τος οδόν ι ος λόγω μεγάλης κλίσης
προς τα εγγύς, δημιουργεί υλικό
θύλακα κατά μήκος της πρόσθιας
ρίζας. Ο θύλακας αυτός παγιδεύει
τροφές και μικρόβια. Με το πέρα
σμα του χρόνου εμφανίζεται φλεγ
μονή και το δόντι που έχει κλίνει
αρχίζει να αποκτά κινητικότητα
και να αλγεί κατά την μάσησή

ικ 1-1 Η απώ λεια και κ α τα σ τροφ ή uuv
ο ντιω ν στο μπροστινό μ ίρ ο ς του φ ρ α γμ ού
λά πτει την αισθητική

Em. 3-2. Πρόσθια και οπίσθια απόκλιση οι
μερική απώ λεια δοντιών

!κ _ 3-3. Απώλεια χώ ρ ο υ και δημιουργία
•σθητικοϋ προβλήματος στην αττοκστό-

£ικ 1-4 Μετακίνηση π ο υ οφείλεται οε τερηδόνα τη ς όμορης επιφάνειας
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στην δημιουργία τερηδόνων και φλεγμονής.
Επίσης, το υπερεκφυμένο δόντι, αποκαλύπτει την ρί
ζα του και καθίσταται ευάλωτο στα μικρόβια, στην τε
ρηδόνα και στη συνέχεια (λόγω φλεγμονής) μπορεί να
προκληθεί οξύ οδοντοφατνιακό απόστημα, κινητικότη
τα και εάν μεν προλάβουμε μπορούμε με θεραπεία του
δοντιού και προσθετική να το σώσουμε αφού έχουμε
αποφασίσει να καλύψουμε το κενό της κάτω γνάθου με
προσθετική εργασία.
Εάν δεν γίνει τίποτε απ’ τα ανωτέρω το δόντι συνεχίζει
να υπερεκφύεται, μέχρι που αρχίζει να αποκτά κινητι
κότητα και να αλγεί κατά την μάσηση. Τότε, η μονα
δική λύση που απομένει είναι η εξαγωγή του, για να
απαλλαγούμε από την οδονταλγία.
Στην κάτω γνάθο, τα δόντια που γειτνιάζουν με τον
εξαχθέντα γομφίο δεν κάθονται καλά, αρχίζουν και αυ
τά να μετακινούνται προς την πλευρά που έχει δημιουργηθεί το κενό, λόγω εξαγωγής του δοντιού και αυτά
λόγω μετακίνησης των, θα χάσουν τα σημεία επαφής
των με τα γειτνιάζοντα δόντια και θα δημιουργηθούν
κατάλληλες συνθήκες για συσσώρευση τροφών, δημι
ουργία θυλάκων τερηδόνας και φλεγμονής. Η κλήση
που παίρνουν τα δόντια αυτά είναι τέτοια που πολλές
φορές αφήνουν μικρό άνοιγμα και η προσθετική γίνε
ται ποιο δύσκολη.

του. Αυτό γίνεται διότι έχει μειωθεί πά
ρα πολύ το οστούν φατνίο όπου βρίσκε
ται το δόντι. Τελικά προχωράμε στην
εξαγωγή του προκειμένου να απαλλα
γούμε από το άλγος. Καθώς θα έχει εξα
χθεί το δόντι αυτό ο ανταγωνιστής θα
αρχίσει να υπερεκφύεται προς τα κάτω
και αυτό με την σειρά του, στην πορεία
θα αρχίσει να αποκτά κινητικότητα να
αλγεί και στη συνέχεια προκειμένου να απαλλαγούμε από
τον πόνο προχωράμε και πάλι στην εύκολη λύση της εξα
γωγής.
Με αυτήν ως άνω διαδικασία λοιπόν χωρίς να το κατα
λάβουμε χάνουμε τα δόντια μας από αμέλεια, γιατί δεν
φροντίσαμε έγκαιρα να αντικαταστήσουμε τον εξαχθέντα
γομφίο με προσθετική έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τη
μάσησή μας.
Ό ταν ο ασθενής απωλέσει το σύνολο των τραπεζιτών της
κάτω ή άνω γνάθου και υπάρχει χώρος για προσθετική
εργασία και αποκατάστηση της μάσησης, θα πρέπει να
προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην εργασία αυτή.
Διαφορετικά, πέραν του ότι τις τροφές τις τεμαχίζουμε
πλημμελώς, η αμέλεια μας θα οδηγήσει στην υπερέκφυση
των ανταγωνιστών και στην προσπάθεια να τεμαχίσουμε
τις τροφές στα εμπρόσθια δόντια, στους προγομφίους και
στους τομείς με το καιρό θα έχουμε αποτριβή της μαση
τικής επιφάνειας των οδόντων, υπερσάγκλειση, μετατό
πιση της γνάθου, επιβάρυνση των
κονδήλων της κάτω γνάθου, τριγ
μό και άλγος.
Σε περίπτωση που καλόψουμε τον
ελλείποντα τραπεζίτη με προσθε
τική εργασία και ο ανταγωνιστής
του δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να

Εικ. J-7. Υ πιρίκφ υα η π ο υ ακολουθεί την
α πώ λ εια του ανταγω νιστικού δοντιού.

Εικ. 3-9 Εκτεταμένη α ποτριβ ή σαν επα κό
λουθ ο τη ς απώ λειας τω ν πέσω δσντιών

καλύψουμε το κενό, διαφορετικά,
εκτός του ότι κάνουμε μια εργα
σία ημιτελή, δεν αποκαθιστούμε
την μάσηση και με το πέρασμα του
χρόνου θα μετακινηθούν οι οδόντες μαζί με την γέφυρα και η υπε
ρέκφυση που θα ακολουθήσει θα
συμπαρασύρει και την προσθετική
μας εργασία.
Εάν πάλι απωλέσουμε από την μία πλευρά τους τρα
πεζίτες της κάτω γνάθου και δεν προχωρήσουμε σε
αποκατάσταση, οι ανταγωνιστές μαζί με το φατνίο
θα κινηθούν προς τα κάτω και εάν περάσει αρκετός
χρόνος, εκτός του ότι δεν θα υπάρχει επαρκής μαση
τική ικανότητα, μπορεί να μην μπορούμε να αποκα
ταστήσουμε το έλλειμμα των οδόντων, διότι, συνή
θως, το κενό που μένει δεν μας επιτρέπει να κάνουμε
προσθετική εργασία, τότε ή θα προσπαθήσουμε να
ανεβάσουμε το μασητικό επίπεδο, τροχίζοντας επι
λεκτικά τις μύλες των οδόντων ή θα προχωρήσουμε
ακόμη και στις εξαγωγές γιατί δεν έχουμε χώρο για
προσθετική εργασία, αυξάνοντας έτσι το κόστος της
προσθετικής εργασίας.
Συμπερασματικά, οι ασθενείς που για κάποιο λόγο
έκαναν εξαγωγή γομφίου η γομφίων τραπεζιτών θα
πρέπει να τα αντικαταστήσουν έγκαιρα με προσθε
τική εργασία, πριν αρχίσει η
διαδικασία μετακίνησης των
οδόντων και δημιουργία προ
βλημάτων του στοματογναθικού συστήματος. ]
[ικ 3-8. Ομαδική υ περ ίκφ υοη τ
δεύεται με πλάση νέου οστού

Ενδεικτική βιβλιογραφία
- Προσθετική Γιάννη ΠελΛομβαρδά.
- Joel Μ. Berns, D.D.S.

Εικ. 3-12 Χαμηλό μασητικό εττίπτδο στο π ί
σ ω μ ίμ ος α π ό την υ π ερ ίκ φ υο η τω ν πίσω
δοντιώ ν τη ς ά νω γνάθου
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Ουνέβησαν
στον κόσμο

Το άγρυπνο μάτι του Facebook!
ο άγρυπνο μάτι του Facebook ξεπερνά κάθε φαντασία.
Έ νας νεαρός Αυστριακός, ο 24χρονοςΜαξ Σριμς αιτήθηκε επισήμως στο
Facebook να του αποσταλούν όλα τα δεδομένα του. Λίγο αργότερα έλαβε ένα
CD με 1.222 αρχεία PDF στα οποία είναι κατεγεγραμμένη κάθε του κίνηση από
τη δημιουργία του λογαριασμού του. Συγκεκριμένα είχαν καταγραφεί όλες οι ενέργειες
του χρήστη, όλα τα μηνύματά του, ακόμη και αυτά που είχε διαγράψει, ένας χάρτης με τις
«σχέσεις» του με τους φίλους του και φυσικά όλες του οι φωτογραφίες!!!

«Αναστήθηκε» φυτό από καρπούς 30.000 ετών!

ι επιστήμονες του Ρωσικού Ινστιτούτου Κυτταρικής Βιοφυσικής κατάφεραν να ζωντανέψουν μετά από 30.000 χρόνια, ένα φυτό του είδους
Silene stenophylla. Οι καρποί του φυτού ανακαλύφθηκαν 20-40 μέτρα
κάτω από τους πάγους της Σιβηρίας στην προσπάθειά τους να ξεθάψουν
οστά μαμούθ. Μετέφεραν τους καρπούς στο εργαστήριο και πέτυχαν να αναστή
σουν το φυτό. Οι καρποί πολλαπλασιάστηκαν στο εργαστήριο βιολογίας με τη χρή
ση ιστού από τα ίδια τα σπέρματα, που είναι πλούσια σε σάκχαρα, τα οποία βοήθησαν
και στη διατήρησή τους κάτω από τους πάγους για τόσες χιλιάδες χρόνια.

Ο

Πλησιάζει η κλωνοποίηση χων μαμούθ;
ΊΓ '
I Jj

ρευνητές του Νοτιο-Ανατολικού Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Ρωσίας, ταξίδεψαν στα Νησιά του Νοβοσιμπίρσκ, στον Αρκτικό Ωκεανό. Σε
ένα εξ αυτών των νησιών πριν από 10.000 χρόνια ένα θηλυκό μαμούθ έχαΛ
m σε τη ζωή του. Οι τοπικές συνθήκες συνέβαλαν ώστε το σώμα του μαμούθ
να διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση και θεωρείται το πιο καλοδιατηρημένο κα
τάλοιπο μαμούθ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Το πιο εκπληκτικό εύρημα όμως
ήταν τα δείγματα αίματος που βρέθηκαν κάτω από αυτό. «..Είναι η πρώτη φορά που
έχουμε στη διάθεση μας αίμα μαμούθ... >»δήλωσε στην εφημερίδα «The Siberian Times» ο Σέμιον Γκριγκόριεφ επικεφαλής του
Μουσείου των Μαμούθ που ανήκει στο Νοτιο-Ανατολικό Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο. Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι του
λάχιστον ένα ζωντανό κύτταρο του μαμούθ θα έχει καταφέρει να επιβιώσει. Κορεάτες επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι αυτά τα
δείγματα τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν μια προσπάθεια κλωνοποίησης του τεράστιου ζώου.
πηγή: touima.gr

Μεταλλαγμένο ψάρι-βαμπίρ
ρόκειται για ένα είδος (lampreys) που
έχει λάβει την ονομασία «ψάρι-βαμπίρ»,
καθώς τρέφεται με αίμα που ρουφάει
από άλλα ψάρια, τα οποία εξοντώνει. Το
μήκος τους φτάνει τα 60 με 90 εκατοστά και χαρα
κτηριστικό τους γνώρισμα είναι η απουσία της γνά
θου. Το στόμα τους είναι στρογγυλό και εξοπλισμένο με αιχμηρά δόντια με τα οποία γα
ντζώνεται στο θύμα και ρουφάει αίμα, με αποτέλεσμα να το αδυνατίζει ή να το οδηγεί
στο θάνατο. Αρχικά το είδος εντοπιζόταν τον Ατλαντικό κοντά σε υπονόμους και παραλιακά εργοστάσια, αλλά, καθώς μπο
ρούν να ζήσουν και σε γλυκό νερό, μετανάστευσαν μέσω καναλιών στις Μεγάλες Λίμνες της Β. Αμερικής. Από τα τέλη της δε
καετίας του ’40, ευθύνεται για τον αποδεκατισμό των πληθυσμών της πέστροφας και άλλων ειδών που ζουν εκεί.

Εσπασαν χον Μυσχικό Κώδικα χου Πλάχωνα;
ύπαρξη κρυμμένων μηνυμάτων στα πλατωνικά κείμενα είχε συζητηθεί αρκετές φορές στους επιστημονικούς
κύκλους, έλειπε όμως μία συγκροτημένη θεωρία που να αποδεικνύει την ύπαρξή τους. «Ηταν σαν να ανοίγα
με έναν τάφο και να εντοπίζαμε μέσα του καινούργια έργα του Πλάτωνα», λέει ο δρ Τζεί Κένεντι, ιστορικός της
f -«Λ. Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι αποκάλυψε την «κρυμμένη» μουσική
δομή, που δεν αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί, στα κείμενα του Πλάτωνα. Ο Βρετανός επιστήμονας, τα συμπεράσματα
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του οποίου δημοσιεύτηκαν στην αμερικανική επιθεώρηση «Apeiron», αποκαλύπτει
ότι ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε μια διάταξη συμβόλων, εμπνευσμένη από τη θεωρία
του Πυθαγόρα, για να δώσει στα έργα του μουσική δομή. Τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Πυθα
γόρας είχε διακηρύξει ότι οι ουράνιες σφαίρες παράγουν μια μουσική που δε γίνεται
αντιληπτή με την ακοή. Ο Πλάτων μιμήθηκε αυτήν την κρυφή μουσική στην «Πο
λιτεία» και άλλα έργα του: τοποθέτησε ομάδες λέξεων που σχετίζονται με τη μουσι
κή ύστερα από κάθε δωδέκατο του κειμένου, κρύβοντας έτσι ένα είδος κλίμακας με δώδεκα νότες.

Επέμβαση σ π ς αναμνήσεις μας!
<>

Τ

ελέτες που διεξήχθησαν από ερευνητική ομάδα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου
'
>· ·
της Αϊόβα (δημοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος της επιθεώρησης «Proceedings of
the National Academy of Sciences») δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να αλλά
ν
.
ξουμε την υπάρχουσα ανάμνηση ενός ατόμου με το να εισάγουμε νέες ή διαφορε
ϊI ¥
L ,
ι
'
τικές πληροφορίες. Το «κλειδί» είναι ο κατάλληλος συγχρονισμός κατά την ανάκληση αυτής
Ό
-ν;··
9
1
'V
/
/
της ανάμνησης. «Εάν επανενεργοποιήσουμε μια ανάμνηση ανασύροντάς την, αυτή καθίσταται
*
και πάλι πιο ευάλωτη σε αλλαγές. Αν σε αυτό το χρονικό σημείο δώσουμε στο άτομο νέες αντι
Ν'
- .· 4
'
* .
φατικές πληροφορίες, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακληθεί η αρχική ανάμνηση αργότε
■ ■ Μ
Η
Ι
ρα» ανέφερε ο επικεφαλής της νέας μελέτης δρ Τζέισον Τσαν, επίκουρος καθηγητής Ψυχολογί
ας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παρέμβασης
στη μνήμη σε περιπτώσεις όπως αυτές του μετατραυματικού στρες με αυτή τη μη επεμβατική τεχνική η οποία θα ήταν ίσως
ικανή να καταργήσει τα φάρμακα. Ετσι μελλοντικά, ασθενείς θα «ξεφορτώνονται» επιλεκτικά τις επώδυνες αναμνήσεις τους
διατηρώντας παράλληλα εκείνες που δεν είναι τραυματικές.
\

\

-

\

\
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Σύγχρονοt αλχημιοχές μετέτρεψαν το τσιμέντο σε μέταλλο!
μερικανοί ερευνητές κατάφεραν να μετατρέψουν υγρό τσιμέντο σε υγρό μέταλλο. Η «μαγεία» έγινε πραγματικό
τητα από ερευνητές του Εθνικού Εργαστηρίου Argonne του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με
συναδέλφους τους από την Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία. Η σχετική δημοσίευση, με επικεφαλής τον
Αμερικανό φυσικό Κρις Μπένμπορ, έγινε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη
μών των ΗΠΑ (PNAS). Όπως ανέφερε ο Μπένμορ, το νέο υλικό έχει πολλές δυνητικές εφαρμογές
όπως σε ηλεκτρικές αντιστάσεις με μορφή λεπτού φιλμ, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επίπεδες
οθόνες υγρών κρυστάλλων. Το νέο υλικό αποτελεί ένα είδος μεταλλικού γυαλιού, που έχει καλύ
τερη αντίσταση στη διάβρωση σε σχέση με ένα συμβατικό μέταλλο, είναι λιγότερο εύθραυστο από
το γυαλί, μεταδίδει το ηλεκτρικό ρεύμα, εμφανίζει μεγαλύτερες ενεργειακές (μαγνητικές) απώλειες
και διαθέτει καλύτερη ρευστότητα, πράγμα που βοηθάει στην επεξεργασία του.

Α

Καρλ Γιουνγκ, ο μαθητης ίου Φρόινχ
αθητής του Ζίγκμουντ Φρόιντ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης αλλά και «πράκτορας 488» της OSS,
ο Καρλ Γιουνγκ (1875 -1961) πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στο αντιναζιστικό μέτωπο την περίοδο του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργώντας ψυχολογικά πορτρέτα για προσωπικότητες όπως ο Χίτλερ, ο Στάλιν και
ο Μουσολίνι. Ο Ελβετός ψυχίατρος στρατολογήθηκε από την OSS, πρόγονο της CIA, όταν ήταν 70 ετών, το
Νοέμβριο του 1943. Η παγκόσμια φήμη του έκανε τον Άλεν Ντάλες, αρχηγό της OSS, να τον προσεγγίσει και να ξεκινήσει
έτσι η πρώτη σοβαρή απόπειρα να χρησιμοποιηθούν τα ψυχολογικά πορτρέτα στις επιχειρήσεις κατασκοπείας. Στις αναλύ
σεις του για το Χίτλερ ο Γιουνγκ ανέφερε ότι «σε μια στιγμή κρίσης, θα μπορούσε να αυτοκτονήσει», κάτι που αποδείχθηκε
απόλυτα ακριβές, όπως και πολλά άλλα στοιχεία των αναλύσεων. Προέβλεψε επίσης ότι ο Φύρερ θα προσπαθούσε μέχρι τέ
λους και με κάθε μέσο να αποτρέψει την είσοδο των Σοβιετικών στο Βερολίνο. Ψ υ
χολογικά προφίλ είχε σκιαγραφήσει και για τους δικτάτορες Στάλιν και Μουσολί
νι. Ακόμη και ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στην
Ευρώπη κατά τον Β’ Παγκόσμιο που αργότερα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, βασίστη
κε σε αναλύσεις του Γιουνγκ για να αναπτύξει τη στρατηγική του, ώστε να πείσει
τους Γερμανούς για την ήττα τους. Έτσι, η ανάλυση των μεθόδων της ναζιστικής
προπαγάνδας από τον Ελβετό ψυχολόγο αποδείχθηκε πολύτιμη. Με την αποκάλυψη
των αρχείων και την έκδοση της νέας βιογραφίας του Καρλ Γιουνγκ έγινε εμφανής
η ιστορική σημασία του «πράκτορα 488».]
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ TOY ΧΙΤΛΕΡ
1940-1941

TOY Martin van CREVELD
------------------------- ΕΚΔ. ΓΚΟΒΟΣΤΗ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΓΙΗΓΗΣ 73, 10681 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3815433, 210-3822251, E-MAIL: ϊηίοώ govostis.gr

να έρχονται πιο κοντά και η ζέστη να
γίνεται αφόρητη. Είναι μια εποχή,
που κάνει τους άνδρες να στεγνώνουν
και να γίνονται ασθενικοί και τις γυναίκες να ανθίζουν και να γίνονται λάγνες όσο ποτέ. Είναι η
εποχή των κυνικών καυμάτων. Έ να τέτοιο καλοκαίρι ο δωδε
κάχρονος Άγις και οι τρεις συνομήλικοι φίλοι του- ο σκληρο
τράχηλος Φάνης και οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός- ξεκινάνε
με τα ποδήλατά τους για να ανακαλόψουν μια μυστική τοπο
θεσία,
Με
ποι κοντά στο ποτάμι, που όλοι έχουν ακουστά. Εκεί, λέγε
ται ότι τα μεσημέρια κάνει μπάνιο γυμνή η Μπριζίτ, η άμορφη
Γαλλίδα δασκάλα, που φιλοξενεί ο μεγαλοκτηματίας Βάιος τα
καλοκαίρια στο αρχοντικά του για να κάνει μαθήματα γαλλι
κών στο γιο του. Η συνάντηση του Άγι με τη Γαλλίδα δασκά
λα θα τον κάνει να ενηλικιωθεί απότομα και τα δραματικά γε
γονότα που θα ακολουθήσουν εκείνο το βράδυ θα σημαδέψουν
για πάντα τη ζωή του. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, ο Άγις παραλαμβάνει ένα δέμα με ένα παλιό, σκουριασμένο πιστόλι και
τότε καταλαβαίνει ότι το μυστικό που κουβαλούσε σε ολόκλη
ρη τη ζωή του δεν το γνώριζε μόνο ο ίδιος. Δεν έχει άλλη επι
λογή από το να επιστρέψει στον γενέθλιο τόπο για να μάθει
και ίσως για να κλείσει οριστικά τις εκκρεμότητες με το πα
ρελθόν.
Έ να ταξίδι νοσταλγικό, πίσω στα χρόνια της αθωότητας.

ταν η εισβολή του Μουσολίνι στην Ελλάδα αντίθε
τη με τις επιθυμίες του Χίτλερ; Ή ταν τα σχέδια του
Φύρερ για την Ελλάδα αμιγώς αμυντικού χαρακτήρα;
ον τρόπο επηρέασαν οι επιχειρήσεις των Γερμανών στα Βαλκά
νια την επίθεση τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης; Αυτά εί
ναι λιγοστά από τα ερωτήματα στα οποία ο Martin Van Creveld
δίνει νέες, ανατρεπτικού χαρακτήρα απαντήσεις. Ο συγγραφέ
ας θέτει προς εξέταση μια εντελώς νέα ερμηνευτική προσέγγι
ση της συνολικής στρατηγικής της Γερμανίας κατά τα έτη 19401941, θεωρώντας κλειδί της υπόθεσης τη στάση που υιοθέτησε
ο Χίτλερ απέναντι στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία. Απορ
ρίπτει τις «καθιερωμένες αντιλήψεις» και υποστηρίζει τα ακό
λουθα: στην πραγματικότητα, ο Χίτλερ ενδιαφερόταν ζωηρά για
τη Μεσόγειο και τις δυνατότητες που αυτή πρόσφερε προκειμένου να διεξαχθεί ένας «περιφερειακός» πόλεμος κατά της Μεγά
λης Βρετανίας. Η επίθεση του Μουσολίνι εναντίον της Ελλάδας
έγινε με τη συγκατάθεση του Χίτλερ ή, τουλάχιστον, με τη σι
ωπηρή ανοχή του; μετά τις 30 Νοεμβρίου 1940 ο Χίτλερ υπέ
βαλε κατ’ επανάληψιν ειρηνευτικές προτάσεις προς την Ελλά
δα, που απορρίφθηκαν από την Αθήνα εξαιτίας των βρετανικών
πιέσεων. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι και οι Γιουγκοσλάβοι πα
ρενέβαλαν σοβαρά εμπόδια στο σχέδιο της γερμανικής εισβο
λής στην Ελλάδα. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Γερμανών
ήταν ασαφής ως προς τους στόχους του μέχρι την τελευταία
στιγμή. Το πραξικόπημα της 27ης Μαρτίου 1941 στη Γιουγκο
σλαβία και η επακόλουθη γερμανική εισβολή δεν επέφεραν κα <
μία καθυστέρηση στη γερμανική επίθεση εναντίον της ΕΣΣΔ.
Καρπός μιας διεξοδικότερης διερεύνησης του θέματος, η εν λόγω
ερμηνευτική προσέγγιση συνιστά μια επανεκτίμηση της συνολι
κής στρατηγικής του Χίτλερ κατά την κρίσιμη περίοδο από τον
Ιούνιο του 1940 έως τον Ιούνιο του 1941 - ιδίως σε ό,τι αφορά
τις σχέσεις του με την Ιταλία, τις αντιλήψεις του για την «περι
φερειακή» στρατηγική και τους λόγους που τον οδήγησαν στην
επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Επιπλέον, ο Martin van Creveld
αναλύει υπό διαφορετική οπτική γωνία γεγονότα που έως τώρα
εξετάζονταν χωριστά, όπως η άκαρπη προσπάθεια των Γερμα
νών να βοηθήσουν τους Ιταλούς συμμάχους τους στην Αλβανία
- αυτή εμφανίζεται ως τμήμα της απόπειρας των Γερμανών να
κερδίσουν χράνο ενόψει της εισβολής τους στη Ρωσία.

Η

Η ΓΑΛΛΙΔΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΤΟΥ ΝΤΊΝΟΥ ΓΙΩΤΗ, ΕΚΛ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-2804800, E-MAIL: infoio psichogios.gr
ίναι μια εποχή που ο Σείριος, το πιο λαμπρά αστέρι του ου
ρανού, φαίνεται να αγγίζει τον ορίζοντα, ο ήλιος και η γη
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Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΦΛΟΓΑ
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ Η. ΜΑΣΤΟΡΑ. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ)
Πριγκίπισσα Φλόγα» της Δρος Φιλοσοφίας του Παν/μίου Αθηνών Ιωάννας Η. Μάστορα, Μέλους της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας και Πολιτιστικής Εκπροσώπου Ολυ
μπιακής Ιδέας Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου κι Επιστημών
Ελλάδας είναι ένα αλληγορικό λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι μια
φανταστική περιπέτεια για την φιλία, την ισότητα και τη δια
φορετικότητα των ανθρώπων, την ανάγκη που έχουμε όλοι να
επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε. Οι χαρακτήρες των
ηρώων, ο τρόπος της ζωής τους και η συμπεριφορά τους έχουν
μια εμφανή διαχρονικότητα, όπως άλλωστε διαχρονικό είναι
και το Ολυμπιακά Ιδεώδες. Η Ίλια προσωποποίηση της Ολυ
μπιακής Φλόγας, που γεννήθηκε στην Ελλάδα κι έμελλε να γί
νει κτήμα όλου του πολιτισμένου κόσμου, καλείται και πάλι
να αφιερωθεί στην προσφορά και στη διάδοση των πολιτιστι
κών και κοινωνικών μηνυμάτων του
Ολυμπισμού. Τα ερωτήματα που κα
λείται να απαντήσει η Ίλια είναι υπαρ
ξιακά και πανανθρώπινα. Το βιβλίο
είναι βαθιά φιλοσοφικά, αλλά αποδί
δεται με έναν πολύ απλό και παιδαγω
γικά τρόπο ώστε να γίνεται εύληπτο
και κατανοητό από μικρούς και μεγά
λους. Ο μύθος λειτουργεί περισσότερο
ως ανάμνηση και προτροπή μέθεξης.
Το εξώφυλλο και την επιμέλεια γρα
φικών έκανε ο Γιάννης Ρούσσος.

Η

—

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΥΡΜΙΓΓΙΔΗ
ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 98,10680 ΑΘΗΝΑ
ΊΉΛ. 210-3661200
http://www.livanis. gr
Πάνος Μυρμιγγίδης με το βιβλίο
του αυτό απασχολεί επίμονα τη
σκέψη του αναγνώστη... ταυτόχρονα
αιχμαλωτίζει τη φαντασία και αγγίζει την καρδιά του με κεί
μενα που είναι πλούσια σε ζωντανές και αξιοζήλευτες εικό
νες, τόσο παραστατικές, τόσο έντονες! Με μια γλώσσα απλή
και κατανοητή κατορθώνει και δίνει βαθυστόχαστα νοήμα
τα... επιπλέον, μια γλυκιά ερωτική μελαγχολία διαφαίνεται
στις εξομολογήσεις του συγγραφέα και δημιουργεί πλούσια
συναισθηματική φόρτιση καταλήγοντας συχνά σε αισιοδοξία
και επιτυχία.

ΟΡΘΗ ΦΥΤΟΙΙΡΟΣΤΛΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΔ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
ΑΡΑΝΙΤΟΥ 13, ΝΕΑΠΟΛΗ, 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3600222,210-3636227
ιαβάζουμε και ακούμε για ατυχήμα
τα που γίνονται συχνά, από την κα
κή χρήση των φυτοφαρμάκων.
Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να ενημερώσει
όσους με οποιοδήποτε τρόπο ασχολού
νται με τα φυτοφάρμακα για:
• Τις κατηγορίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις προϋποθέσεις για
την ασφαλή και επιτυχή χρήση τους.
• Την προστασία του περιβάλλοντος και
της υγείας του καλλιεργητή και του καταναλωτή.
• Την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δη
λητηρίασης.
Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι η πληροφόρηση όσων
ασχολούνται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για τον πε
ριορισμό, κατά το δυνατόν, των αρνητικών επιδράσεων τους
στο χρήστη, στον καταναλωτή και στο περιβάλλον.

Δ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ &
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΒΟΤΑΝΟΘΕ ΡΑΙIΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΉΣ, ΑΡΑΝΙΤΟΥ 13, ΝΕΑΠΟΛΗ, 11472
ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3600222, 210-3636227
α αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά παρουσιάζουν παγκό
σμιο ενδιαφέρον, διότι τα προϊόντα τους χρησιμοποιού
νται ευρύτατα στην καθημερινή μας ζωή.
- Παράγουν προϊόντα ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην

Τ

αρωματοποιία ποτοποιία, ζαχαροπλαστική
μαγειρική φαρμακευτική κ.λπ.
- Είναι προϊόντα, χαμηλής προστιθέμενης
αξίας.
- Παρουσιάζουν εξειδικευμένη βιολογική δράση, όπως κυτχα
ροστατική αντιοξειδωτική, αντηπκροβιακή κ.λπ.
Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων
χωρών της Ε.Ε., να παρουσιάζει εδαφικές και κλιματικές συν
θήκες, ο συνδυασμός των οποίων είναι ευνοϊκός στην καλλιέρ
γεια των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Γ ί αυτό παρέ
χει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου, διότι όλες οι
χώρες της Ε.Ε. είναι ελλειμματικές σε αρωματικά φυτά.
Σήμερα, οι νέες τάσεις, σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες πο
λιτικές, δείχνουν ότι τα αρωματικά-φαρμακευχικά φυτά μπο
ρούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, ως εναλλακτικές καλλιέρ
γειες στην αναπλήρωση των αγροτικών εισοδημάτων, που
προβλέπεται να μειωθούν, λόγω αναμόρφωσης της Κοινοτι
κής Αγροτικής Πολιτικής.

ΚΛΕΦΤΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ
(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 14
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΕΚΔ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛ11 1, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-2804800, E-MAIL: info/" psichogios.gr
εκατέσσερις συγγραφείς γράφουν ιστορίες εγκλημάτων.
Ο Νεοκλής Γαλανόπουλος μιλάει για ένα σχεδόν τέλειο
έγκλημα από έναν ταλαίπωρο σύζυγο. Η Κυριακή Γεροζήση
αφηγείται μια δολοφονία σε πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ο
Σέργιος Γκάκας αναφέρεχαι σε μια υπόθεση με ήρωες Έ λλη
νες και μετανάστες. Η Τιτίνα Δανέλλη δηλώνει πως στο τέλος
νικάει πάντα ο Τζον Γουέιν. Ο Βασίλης Δανέλλης μιλάει για
το θάνατο μιας πόρνης και για σκοτεινά οικογενειακά μυστι
κά. Ο Κώστας Κυριακόπουλος αναφέρεχαι σε ναρκωτικά και
ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης υποστη
ρίζει πως το Ίντερνετ βοηθάει στην εξιχνίαση εγκλημάτων.
Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης εισβάλλει στον κόσμο της ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Ο Δημήτρης Μπούνιας μιλάει για τη δολοφονία
ενός αγοριού. Ο Μανώλης Πιμπλής διηγείται μια υπόθεση με
ναρκωτικά και αταίριαστους έρωτες. Ο Γιάννης Ράγκος θυ
μάται την εξέγερση του Πολυτεχνείου και διηγείται τη δολο
φονία μιας γυναίκας. Ο Γεράσιμος Α. Ρηγάτος θίγει το καυτό
θέμα της ευθανασίας. Η Χρύσα Σπυροπούλου αναφέρεχαι σε
ερωτικά τρίγωνα με κακό τέλος. Ο Φί
λιππος Φιλίππου διηγείται μια ληστεία
τραπέζης που καταστρέφει μια φιλία.
Εγκλήματα πάθους και συμφέροντος,
έρωτα και φθόνου, χρήματος και εκδί
κησης. Ιστορίες που διακρίνονται για
την ευρηματικότητά τους, την αγωνιώ
δη πλοκή και την ποικιλία των ανθρώ
πινων συναισθημάτων. ]
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yia τις ελεύθερες ώρες
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(Χστννομικό πρόβλημα (παιχνίδι!)
Ο Αστυνόμος Στεργίου έφτασε αμέσως στο μέρος από
όπου του είχαν τηλεφωνήσει. Ή ταν μια πανέμορφη
βίλα, που περιβαλλόταν από ένα μεγάλο κήπο. Τον
υποδέχτηκε στο κατώφλι ο ιδιοκτήτης της, ο κύριος
Σακορέβας Γεώργιος, ταραγμένος αλλά πρόθυμος να
του εξηγήσει τα γεγονότα.
«Καθίστε, κύριε Αστυνόμε», του είπε, συνοδεύοντας
τον στη βιβλιοθήκη. Την προσοχή του Αστυνόμου
τράβηξε αμέσως το μεγάλο ατσάλινο χρηματοκιβώτιο
με τη βαριά θωρακισμένη πόρτα, που είχε ολοφάνερα
σημάδια παραβίασης. Στο δάπεδο, πράγματι, υπήρχε
το εργαλείο της οξυγονοκόλλησης, με το οποίο κάποι
ος είχε δοκιμάσει να το ανοίξει. Παρατήρησε τα άλλα
δυο αντικείμενα, που ήταν τοποθετημένα δίπλα στο
εργαλείο της οξυγονοκόλλησης: δυο γάντια και ένας
ηλεκτρικός φακός.
Ο Σακορέβας άρχισε να αναφέρει: «Σήμερα, όπως κά
θε Τετάρτη, έπρεπε να βγω,
για να πάω στη λέσχη μου.
Όμως, αποφάσισα τελικά
να μείνω στο σπίτι. Ήμουν
κουρασμένος και προτίμησα
να περάσω μερικές ώρες χαλάρωσης με ένα καλό βιβλίο.
Αυτή η αλλαγή προγράμματος
χάλασε τα σχέδια του κλέφτη,
που μπήκε στο σπίτι μου προ
φανώς με τη σιγουριά ότι μπο
ρ εί να ενεργήσει ανενόχλητος.
Είχε ήδη αρχίσει να δουλεύει
με την φλόγα της οξυγονοκόλ
λησης. Εγώ άκουαα μερικούς ύποπτους θορύβους από τη
βιβλιοθήκη, πήρα για προφύλαξη το πιστόλι μου και κα
τέβηκα να δω π ήταν. Έτσι μπόρεσα να τον αιφνιδιάαω.
Τα περίμενα όλα, αλλά όχι και να βρω εκεί τον ανιψιό
μου».
«Ο νεαρός είναι στο άλλο δωμάτιο, στη διάθεση σας, κύριε
Αστυνόμε. Εγώ, από τη μεριά μου, προτιμώ να μην τον
δω, και μάλιστα για αρκετό καιρό».
Ο Αστυνόμος Στεργίου σκέφτηκε ότι άξιζε τον κόπο
να μιλήσει λίγο με το νεαρό. Εκείνος δίνοντας ένα οξύ
τόνο στη φωνή του διέψευσε κατευθείαν αυτά που εί
χε πει ο θείος του και τόνισε ότι όλα ήταν μια σκηνοθε
σία στημένη σε βάρος του. Ο Αστυνόμος Στεργίου τον
κοίταξε στα μάτια λέγοντάς του ότι ήδη έχει καταλάβει
το πώς πραγματικά έγιναν τα γεγονότα!
Ποιά είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυνόμο
Στεργίου να είναι δύσπιστος σχετικά με τα όσα ακόυ
σα από τον ιδιοκτήτη της βίλας;
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Οδηγ,είτε σΐύστα; (παιχνίδιd
1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Χώρος σταθμεόσεως αναπηρικών αμαξιδίων.
Β. Χώρος σταθμεόσεως οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότη
τα.
Γ. Οδός αποκλειστικής διελεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.
2. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:
Α. Αφύλακτης σιδηροδρομικής διαβάσεως.
Β. Ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης
ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

ttW

3. Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
Α. Σέβεστε μόνο την προτεραιότητα από τα δεξιά.
Β. Παραχωρείτε την προτεραιότητα, δεξιά και αριστερά.
Γ. Διακόπτετε υποχρεωτικά την πορεία σας.

V

4. Κάθε φορά που συν αντάτε αυτήν την πινακίδα,
απαγορεύεται η είσοδος:
Α. Σε κάθε όχημα.
Β. Σε μηχανοκίνητα οχήματα.
Γ. Σε όλα τα ποδήλατα και τα αγροτικά μηχανήματα.

(7 παζοκεχραλιά (παιχνίδι 4)
Τρεις φίλοι μπαίνουν σε μια κάβα και αγοράζουν ένα μπουκάλι
κρασί που κοστίζει 300 ευρώ, δίνοντας 100 ευρώ ο καθένας.
Φεύγοντας, τους προλαβαίνει ο υπάλληλος και τους λέει πως
έκανε λάθος γιατί το μπουκάλι στοιχίζει 295 και όχι 300 ευ
ρώ και γ ι’αυτό τους επιστρέφει 5 ευρώ ρέστα. Αυτοί αφού δεν
μπορούν να μοιράσουν τα 5 ευρώ στα τρία, παίρνουν ο καθένας από
1 ευρώ και δίνουν 2 ευρώ φιλοδώρημα στον υπάλληλο για την καλή του
πράξη. Στο τέλος όμως σκέφτονται: Έδωσε ο καθένας μας 100 ευρώ και
πήρε 1 ευρώ πίσω, άψα 99 ευρώ! Τρεις φορές το 99μας κάνει 297 και 2
ευρώ για το φιλοδώρημα, 299. Τι έγινε το 1 ευρώ;

(Χνέκδοτο
Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό:
- Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο που
κοστίζει 80 ευρώ, μια φούστα που κοστίζει
95 ευρώ, ένα καπέλο που κοστίζει 53 ευρώ
και ένα ζευγάρι παπούτσια που κοστίζει 120
ευρώ.
Πες μου τι κάνουν όλα αυτά;
-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον μπαμπά μου
θηρίο!

1. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι δορυφόρος του πλα
νήτη Ουρανού; Α) Αριέλ, Β) Όμηερον, Γ) ίανός
2. Τι είναι η ουγγιά; Α) Μονάδα μέτρησης μάζας, Β) Μονά
δα μέτρησης ύψους, Γ) Μονάδα μέτρησης μήκους
3. Τί παράγεται κυρίως από τη γλυκαντική ουσία ξυλιτόλη;Α) Καραμέλες, Β) Τσίχλες, Γ) Ζαχαρωτά

λόγια
σοχρών
ανδρζόν

γλώσσα μας
αποτύπωμα (to) {αποτυπώμ ατος | ατα, άτων} 1. σημάδι που δημιουργείται πάνω σε αντικείμενο από την πίεση που ασκεί άλλο αντι
κείμενο ή σώμα πάνω σε αυτά, λ.χ. ένα πέλμα πάνω στην άμμο, μια
παλάμη πάνω σε (αχνισμένο) τζάμι κ.λπ.: οι διαρρήκτες φορού
σαν γάντια, για να μην αφήσουν αποτυπώματα ΣΥΝ. ίχνος (πβ. λ.
στάμπα,χνάρι, πατημασιά, δαχτυλιάΥ ΦΡ. (α) δακτυλικά αποτύπω
μα το ίχνος που αφήνουν οι γραμμές τού δέρματος τής εσωτερικής
πλευράς των δάχτυλων τού χεριού, πάνω σε κάτι που πιάνει ή αγ
γίζει κανείς που έρχεται σε επαφή με αυτά, το οποίο ανιχνεύεται
με συγκεκριμένο τρόπο και χρησιμοποιείται κατά τις εγκληματολογικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών: πάνω στην πόρτα
βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα \ \ παίρνω \ εξετάζω | σβήνω τα
' (β) παίρνω αποτυπώ ματα (κάποιου) (στο αστυνομικό τμήμα) απο
τυπώνω σε ειδικό χαρτί και με ειδικό μελάνι τις γραμμές στο δέρμα
τής εσωτερικής πλευράς τού δεξιού δείκτη (κάποιου), προκειμένου
να διαπιστώσω αν κατα ζητείται ή για την έκδοση δελτίου ταυτότη
τας 2. (μτφ., συνήθ. στον πληθ.) ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται
στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, στη μορφή (κάποιου), μια ψυχική
κατάσταση: το πρόσωπο της είχε έντονα τα' τού πόνου ΣΥΝ. σημά
δια, σημεία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σημασία «εντύπωση», < άποτυπώ. Το δακτυλικά αποτύπωμα είναι μετάφρ. δάνειο από αγγλ. finger
print |.
αποτυπώνω ρ. μετβ. {αποτύπω οα, θηκα, μένος) 1. δημιουργώ
αποτύπωμα (βλ.λ.) με ποικίλους τρόπους: αποτύπωσε τη μορφή του
πάνω στον γύψο | ' τα αρχικά μου σε δερμάτινη θήκη ΣΥΝ. στα
μπάρω, τυπώνω 2. (μτφ.) (α) απεικονίζω πολύ εκφραστικά, με ζω
ντανό τρόπο, πάρα πολύ έντονα: στον πίνακα του αποτυπώνει την
πραγματικότητα τής εποχής του \ | (κ. μεσοπαθ. αποτυπώνομαι) η
φρίκη τού πολέμου είχε αποτυπωθεί στο βλέμμα του 1] ο πόνος απο
τυπωνόταν στο πρόσωπο του ΣΥΝ. αισθητοποιώ, (μτφ.) φωτογραφί
ζω (β) παρουσιάζω με ορισμένο τρόπο: «η απόπειρα εξασθένισης τού
προέδρου τού κόμματος στη Βουλή αποτυπώθηκε αρνητικά στον
Τύπο» (εφημ.) 3. (μεσοπαθ.) (στο μυαλό ] στη μνήμη) συγκρατώ με

«Τα κάνατε πλακάκια»
Όταν θέλουμε να πούμε πως δύο άνθρωποι τα είχαν συμφωνημένα,
μεταχειριζόμαστε την έκφραση: «Τα κάνατε πλακάκια», δηλαδή τα
κάνατε έτσι, ώστε να μη (ραίνεται τίποτα από εκείνο που σας κατηγο
ρούν. Μερικοί θέλουν να υποστηρίζουν ότι η έκφραση προήλθε από
τη συμμετρική τοποθέτηση των πλακιδίων των σπιτιών. Είναι όλα
τα πλακάκια έτσι τοποθετημένα, που δεν μένει κανένα κενό! Άλλοι
πάλι λένε, πως η έκφραση προέρχεται από το παιχνίδι των χαρτιών
«πλακάκια». Δύο συμπαίχτες τα κανονίζουν έτσι τα κοψίματα των
χαρτιών (στα πλακάκια κόβουν πολλές φορές και όποιος έχει το με
γαλύτερο ή το ίδιο -ανάλογα τη συμφωνία- κερδίζει), ώστε να χάνει
πάντοτε ο τρίτος συμπαίχτης τους.
«Τα ‘κάνε ρόιδο»
Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας υπάρχει η συνήθεια, πριν μπει η
νύφη στο σπίτι του γαμπρού, να χτυπάει πάνω στην πόρτα ένα ρόιδι χαραγμένο σταυρωτά κι ύστερα να το ρίχνει στο πάτωμα, για να
σκορπιστούν οι κόκκοι. Έτσι συμβολίζεται η είσοδος στο σπίτι τό
σων καλών, όσα και τα σπυριά του ροδιού. Στη Σίφνο συνηθίζουν τη
φράση «Θέλω να πατήσω το ρούδι», που θα πει για μια νέα «θα παν
τρευτώ». Τώρα φαντάζεστε, βέβαια, όταν η νύφη πατήσει το ρόδι στο
πάτωμα, τι ανακατωσούρα γίνεται με τα σκορπισμένα σπυριά. Από
δω λέγεται ότι προήλθε και η φράση «τα ‘κάνες
ρόιδο», που σημαίνει πως κάποιος αδέξια χειρί
στηκε κάποιο ζήτημα και τελικά δεν πέτυχε.
ΠΗΓΗ: «Mine, και φράσεις παροιμιώδεις»
του Τάκη Νασιούλη εκδ. Σμυρνιωτάκιι
^'

ϊ[

χρίύτογραχρία τον μήνα

ακρίβεια (τα στοιχεία συγκεκριμένης εικόνας), εγγράφω στη συ
νείδηση: στο μυαλό τού
παιδιού είχε αποτυπωθεί με κάθε λεπτομέρεια
η σκηνή τού φόνου ΣΥΝ. εντυπώνω, χαρά
ζω 4. ΤΟΠΟΓΡ. κάνω τις μετρήσεις που
χρειάζονται για τη χαρτογράφηση μι
ας περιοχής. [ΕΤΥΜ < αρχ. αποτυ
πώ <άπο + τυπώ ( όω) < τύπος].
Πηγή: Μξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμηινχώτη

για τις ελεύθερες ώρες
(Ττανρόλεξο

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Έλληνας συγγραφέας του 3ου μ.Χ. αιώνα
2. Βακτηριδιακό νόσημα με συμπτώματα έντονη διάρροιας
3. Αρχαία ελληνική πόλη της βόρειας Σικελίας - Αρχικά θρη
σκεύματος
4. Ανρί ...-Λατούρ, Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα
5. Αντρέ..., Γάλλος ζωγράφος του περασμένου αιώνα -... Λέικ,
πόλη της Γιούτα των ηνωμένων πολιτειών
6. Πόλη της δυτικής Γερμανίας - Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβο
λία στην περιοχή του ορατού φάσματος
7. Παλαιότερο σχέδιο για την επίλυση του κυπριακού προβλή
ματος
8. Μπέρναρ..., Ιρλανδός συγγραφέας και τεχνοκριτικός - Τίτλος
ανώτερου αξιωματικού της οθωμανικής αυτοκρατορίας

1) Όταν ο Δ φέρει στην πρώτη σφαίρα κατοχής του
όπλα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, έστω και αν δεν τα
χρησιμοποίησε, κατά αμάχητο τεκμήριο, είναι επικίν
δυνος κατά την τέλεση κάποιας πράξης αντίστασης,
εφαρμογή θα έχει η διάταξη:
α) της διακεκριμένης μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 2
ΠΚ)
β) της βασικής μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)
γ) της παθητικής μορφής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ
- απείθεια)

Κ Α ΘΕ ΓA
1. Ομηρικός ήρωας
2. Λιμάνι της Βουλγαρίας - Δομική μονάδα του σκελετού των
σπονδυλωτών
3. Αντάρτες της ελληνικής επανάστασης
4. Αρχαία αθηναϊκή οδός που κατέληγε στην Ελευσίνα - Ομάδα
υδατοσφαίρισης
5. Ανατόλ..., Γάλλος νομπελίστας συγγραφέας - Αρχικά συμβου
λίου του ΟΗΕ
6. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων - Ιζηματογενές πέτρωμα ηφαιστειακής προέλευσης
7. Γένος χερσαίων και θαλάσσιων ερπετών
8. Έρικ Ρόμπερτσον ..., Ιρλανδός ελληνιστής και συγγραφέας
του προηγούμενου αιώνα

2) Όταν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη
αντίστασης διέτρεξε σοβαρά προσωπικό κίνδυνο (ύπαρξη
κινδύνου υγείας ή ζωής ή προσωπικής ελευθερίας και όχι
βλάβης), στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχει η δι
άταξη:
α) της παθητικής μορφής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ - απεί
θεια)
β) της διακεκριμένης μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 2 ΠΚ)
γ) της βασικής μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)
3) Όταν ο Υπαστυνόμος Α, νομίμως προσκαλεί κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του τον πολίτη Π να παραλάβει
το επιδιδόμενο έγγραφο και αυτός με λόγια και χειρονομίας
αρνείται να παραλάβει το έγγραφο, διαπράττει το έγκλη
μα:
α) της βασικής μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)
β) της διακεκριμένης μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 2 ΠΚ)
γ) της παθητικής μορφής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ - απεί
θεια)
ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενούδη.

ατάκες από τον ελληνικό
κινηματογράφο
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ε ο ρ τ ο λ ό γ ιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.
ΜΑΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)

1 Μάΐου
5 Μάΐου

Ποτέ οι σαμπάνιες δεν ανοίγουν με τιρμπουσόν
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)

Απαντήσεις: 1. Β, 2. Α, 3. Β, 4. A
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ » (παιχνίδι 3)

Απάντηση: 1. Γ, 2. Γ, 3. Γ, 4. A
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)

Απάντηση: Πρε'πει να πάρει 3 γάντια
«ΤΕΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»

Απάντηση: 1. α, 2. β, 3.γ
ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)

1) Χωριανοπούλου Σμαράγδα, 2) Πλατσατούρας Χρηστός.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Α Κηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
anaskophshCrt yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352.
(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του
δώρου σας)·
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ΛΥΣΗ Sudoku

Σ

6 Μαίου
8 Μαίου
9 Μαίου
10 Μαΐου
11 Μαίου
12 Μαΐου
13 Μαΐου
14 Μαίου
15 Μαΐου
17 Μαΐου
18 Μαίου
19 Μαίου
20 Μαίου
21 Μαίου
22 Μαίου
24 Μαίου
26 Μύίου

Ιερεμίας
Ειρηναίος, Ειρήνη, Εικρραίμ, Αναστάσιος!*), Αναστασία!*),
Λάμπρος!*), Πασχάλης(*)
Ιώβ, Σεραφείμ, Γεώργιος!*), Γεωργία!*)
θεολόγος, Μήλιος, Μηλίτσα
Ησάίάς, Χριστόφορος
Σίμωνας
Αρμόδιος, Διόσκορος, Μεθόδιος, Ολυμπία
Επιφάνειος, θωμάς!*)
Γλυκερία
Αριστοτέλης, Ισίδωρος
Παχώμιος, Καλή
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σόλωνας
Γαλάτεια, Ιουλία
θεόγνωστος, Μάγδα, Μαριλένα, Μένανδρος, Πατρίκιος
Λήδα, Λυδία
Ελένη, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Νάνπα
Αιμίλιος, Αιμιλία
Φωτεινή
Αλφαίος

1 1ουνίου
2 Ιουνίου
3 Ιουνίου
4 Ιουνίου
5 Ιουνίου
6 Ιουνίου
8 Ιουνίου
9 Ιουνίου
11 Ιουνίου
12 Ιουνίου
13 Ιουνίου
14 Ιουνίου
15 Ιουνίου
16 Ιουνίου
18 Ιουνίου
19 Ιουνίου
20 Ιουνίου
21 Ιουνίου
22 Ιουνίου
23 Ιουνίου
24 Ιουνίου
25 Ιουνίου
26 Ιουνίου:
29 Ιουνίου
30 Ιουνίου

ΙΟΥΝΙΟΣ
Γερακίνα, Ιουστίνος, Πόρος
Μαρίνος, Νικηφόρος
Υπατία
Μάρθα
Απόλλων, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη
Ιλαρίωνας
Καλλιόπη
Ροδάνθη
Βαρθολομαίος
Ονούφριος
Τριφύλιος, Νεφέλη!*)
Ελισαίος
Αυγούστα, Αυγουστής, Μόνικα, Ιερώνυμος
Τίχων
Έρασμος, Λεόνπος, Λεοντία
Πάίσιος
Μεθόδιος
Αφροδίσιος
Ευσέβιος, Σέβη
Αριστοκλής
Κορίνα(*), Τριάδα!*)
Φεβρωνία
Μακάριος
Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα
Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μελίτος

επιστολές
'/////////////////////////////////Ζ/////////////////////

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Ο ΑνθΙμος Κατής Χρηστός με επι
στολή του, ευχαριστεί θερμά το περι
οδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση",
για την οικονομική βοήθεια που του
προσέφερε στο πρόβλημα υγείας που
αντιμετωπίζει η δώδεκα μηνών κό
ρη του.

(oi

Ο κ. Robert Sanders Πρόξενος στο Γενικό
Προξενείο Η.ΠΛ Θεσσαλονίκης, με επιστο
λή του ευχαριστεί τον Γενικό αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο για την πολύτιμη υποστήριξη
που παρείχε στο Προξενείο, τόσο ο ίδιος όσο
και ο Διοικητής του Τμήματος Προστασίας
Επισήμων Προσώπων Αστυνόμος Καραμούζης Νικόλαος καθώς και τους:
Υπαρχ/κα Ιωάννη Μαζνέικο, Υπαρχ/κα
Καρανικόλα Δημήτριο, ΥπαρχΙκα Αεωνιδάκη Δημήτριο του Τμήματος Προστα
σίας Επισήμων Προσώπων, καθώς και
τους: Υ/Α'Χατζηνικολή Νικόλαο, ΥπαρχΙ
κα Αποστόλου Βασίλειο και ΥπαρχΙκα
Κωνσταντινίδη Φώτιο του Τμήματος
Αμεσης Δράσης.
Ο IlfxntifkK ιης Ιιηκιηλιιικής Κοινό
τητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Συλιιμε επιστολή του προς τον Αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ, εκφράζει τις ευχαριστίες των με
λών και του ιδίου προς την Ελληνική
Αστυνομία και ιδιαίτερα προς τον Γενι
κό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο
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ΟΓενικός [ήτοξενικ ιης Κυπριακής
Δημοκγκιι ίας οι η Θεσσαλονίκη κ.
Ψευδιωιης Κοτστας, ευχαριστεί τον
Γενικό αστυνομικό Διευθυντή Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο για την αγαστή συνεργασία και την
ουσιαστική συμβολή των Υπηρεσιών της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης,
στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιτυχούς δια
δικασίας που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσ
σαλονίκη, εν όψει των Προεδρικών Εκλογών
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα ευχα
ριστεί τους Αστυνομικούς: ΥπαρχΙ
κα Βούλτσιο Κων/νο του Δημητρίου
και Ε.Φ. Ζουγρή Δήμο του Γεωρ
γίου, οι οποίοι υπηρετούν στο Α.Τ
Λευκού Πύργου και με κίνδυνο της
σωματικής τους ακεραιότητας, βοή
θησαν κατά την ανωτέρω ενέργεια.

- o

για το σχεδίασμά και την άψογη οργά
νωση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
μνήμης που διοργανώθηκαν στη Θεσσα
λονίκη και στις οποίες επαρίσταντο τόσο
ο Πρτοθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς
όσο και εκπρόσωποι του World Jewish
Congress.
0 κ. Γεώργιος Ορηχτνός Βουλευτής Α'
Θεσσαλονίκης, με επιστολή του προς τον
Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί όλη την Ελ
ληνική Αστυνομία, για την άμεση επέμ
βαση και για τη βοήθεια που προσέφε
ρε κατά την τρομοκρατική ενέργεια που
έλαβε χώρα στο πολιτικό του γραφείο

Ο Δήμαρχος Θήρας κ. Αναστάσι
ος- Νικόλαός Ζώρζος με επιστολή
του προς τον αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, εκ
φράζει ης ευχαριστίες του και τα
συγχαρητήριά του καθώς επίσης και αίοκλήρου της τοπικής κοινωνίας, για τον επι
κεφαλής και τους Αστυνομικούς που συνέ
δραμαν στην άψογη και ασφαλή διεξαγωγή
του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών 2012-2013.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών
και Αεβαδείας κ. Γεώργιος, με επιστολή του
προς τον κ. Αναστάσιο Παπαθανασίου Υπο
διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος, τον ευχαριστεί για
την ευγενική και άμεση ανταπόκρισή του
στην πρόσκληση που του απεύθυνε, να επισκεφτεί και να ενημεριόσει γονείς και εκπαι
δευτικούς της Επαρχίας του, σχετικά με
την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
Ο κ. Αραμπατζής Αναστάσιος Β Αντι
πρόεδρος
Ενωσης Αστυνομικών
Υπά λληλων Νομού Σερρώ\ ευχαριστεί
το Διευθυντή της Εταιρείας Κατασκευ
ής και Εμπορίας Επίπλων DROMEAS
Σερρών αλλά και τον υπεύθυνο του Τμή
ματος Πωλήσεων κ. Παντολέων Χάρη,
για την ευγενική χορηγία-δωρεά, στο
Α.Τ Προμαχώνα, ειδών, για τον εξοπλι
σμό του γραφείου.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης με επιστολή προς τον Αστυνομικό
Διευθυντή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί
ου, ευχαριστεί θερμά για την πολύημη
συμβολή τόσο τη δική του όσο και των
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Προς: Περιοδικό Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομική ανασκόπηση)

ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΗ
Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην Ελληνική Αστυνομία ,στο

Η οικογένεια ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασιλείου του Σπυρίδωνα, κάτοικοι
Μεσολογγίου, ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής
Προσωπικού του Ιδρύματος « Ε ξο χές Ελληνικής Α στυνομίας» για την
οικονομική ενίσχυση και συμπαράσταση που μας προσέφεραν, λόγω
θανάτου του υιού μας, Ειδικού Φρουρού ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Σπυρίδωνα του
Βασιλείου που υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ Αθηνών, συνεπεία τροχαίου
ατυχήματος την 2-11-2012 στο Περιστέρι Αττικής.
Μετά Τιμής

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΣ. Βασίλειος

γν
συνεργατών του, στην άψογη διοργάνωση του
Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναι
κών 2012-2013.
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Διεθνή Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξαν
δρος”, κ. Ιάκωβος Νικολής με επιστολή του
προς τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί τους Δι
οικητές και το προσωπικό των Αστυνομικών
Διευθύνσεων Θεσσαλονίκης και Πέλλας κα
θώς και τους Διοικητές και το προσωπικό Δι
ευθύνσεων Τροχαίας Θεσσαλονίκης και Πέλ
λας και ιδιαίτερα τον Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Θεόδωρο Τυριακίδη, για τη συμβολή τους
στην άψογη διεξαγωγή του Μαραθωνίου.
Η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτον Καθηγήτρια
-Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτνχιακιόν Σπουδών Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, ευχαριστεί το Διευθυντή
Εγκληματολογικών Ερευνών Ταξίαρχο κ.
Καρανάσιο, για την υποδοχή των ψοττηττόν
του προπτυχιακού μαθήματος της του προ
γράμματος σπουδών του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στη Δι
εύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Πε
ριουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων κ. Ιωάν
νης Βέζος, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες
του στο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Κυθήρων κ. Θεόδωρο Γεωργού.\η, τον Υποδι
οικητή κ. Αλέξιο Τσινόπουλο και όλους τους
συνεργάτες τους, για την άψογη και υποδειγ
ματική εκτέλεση των καθηκόντων τους στην
περιοχή ευθύνης τους, κυρίως δε τους ευχα
ριστεί για τη λήψη και τήρηση μέτρων τάξης
κατά τις μεγάλες θρησκευτικές πανηγύρεις
της νήσου.
ΟΠρόεδροςτουΣωματείουΜωσαϊκών Πλακάδων και συναφών επαγγελμάτων του Ν.

Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας και ιδιαίτερα στον Αστυνομικό που όπως έμαθα είναι
Ειδικός Φρουρός, υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας και ονομάζεται
Ζυμάλης Ιωάννης διότι: Στις 21/02/2013 ενώ βρισκόμουν στο κτηνιατρείο μου και
συγκεκριμένα στο χώρο επεμβάσεων, εισήλθε άτομο στο ιατρείο μου και μου πήρε
πάνω από το γραφείο μου αντικείμενο μεγάλης αξίας. Όταν τον αντιλήφθηκα
άρχισε να τρέχει. Βγήκα από το κτηνιατρείο μου φωνάζοντας κλέφτης, ενώ εκείνος
είχε φύγει αρκετά μακριά. Την στιγμή αυτή κάποιος από τους διερχόμενους πεζούς
ακούγοντας τις φωνές μου, έτρεξε ακινηιοποίησε και συνέλαβε τον δράστη. Μου
επέστρεφε το αντικείμενο, με καθησύχασε και με ενημέρωσε ότι είναι Αστυνομικός
και ότι θα πρέπει να πάω στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.
Αργότερα όταν έφτασα στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας και υπέβαλα μήνυση
κατά του δράστη , έμαθα τα στοιχεία του ανωτέρου Αστυνομικού καθώς επίσης μου
προξένησε μεγάλη εντύπωση όταν έμαθα ότι ο εν λόγω αστυνομικός δεν βρισκόταν
εν ώρα υπηρεσίας.

Ηλείας κ. Ιΐαναγιώτης
Στάθης, με επιστολή του
προς τον Υπουργό και
τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, ευχα
ριστεί το νέο Αστυνομικό Διευθυντή της
Α.Δ. Ηλείας κ. Ανδρικόπουλο, διότι κατά
τη συνάντηση μαζί του ως Προέδρου του
Σωματείου, διαπίστωσε την ευγένεια και
την κατανόησή του και το ενδιαφέρον για
επίλυση των προβλημάτων τόσο τα δικά
τους όσο και του Νομού.
Ο κ. Τσαούσογλου Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. της ΡΟΤΑ Α.Ε, με επιστολή
του προς το Αρχηγείο ΕΑΑΣ, ευχαριστεί
την Διοίκηση και το προσωπικό της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,
τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμέ
να Αθηνών καθώς και όλες τις αρμόδι
ες Υπηρεσίες, για την άριστη συνεργασία
και αμέριστη βοήθεια, που παρείχαν στο
πλαίσιο της έκθεσης που πραγματοποιή
θηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan
Expo.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών
και Αθλητικιόν Σωματείων, με επιστολή
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ευχαριστεί τον
Ταξίαρχο κ. Παναγιώτου Δημήτριο Διευ
θυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών
, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Διαμαντόπουλο Γεώργιο, τους υπηρετούντες στη
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, καθώς
και το Διοικητή Τροχαίας Καισαριανής
κ. Παπαφιλίππου Χρήστο, για την άψογη
συνεργασία και την αποτελεσματική τους
συμβολή στη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αθήνας.

Με Εκτίμηση: Κωνσταντίνα Γκιόκα
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Ο κ. Πέτρος Μαλυβιάτης Πρόεδρος τον ΑΣ
τον Ιδρύματος «Κιοσταντίνος Γ. Καραμαν
λής», με επιστολή του προς τον Αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί τους άνδρες και τις γυ
ναίκες του Σώματος, οι οποίοι είχαν διατεθεί
για εκτέλεση Υπηρεσίας, κατά την εκδήλω
ση της 6ης Μαρτίου 2013 στο Μέγαρο Μου
σικής, για τα 15 χρόνια από το θάνατο του
Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Ο κ. Ανττόνιος Μπάιμιατζης Αντιστράτηγος
ΕΑΑΣ ε.α με επιστολή του προς τον Αρχη
γό της ΕΛ.ΑΣ, εκφράζει τις ευχαριστίες του
προς τους Αστυνομικούς της Γ.ΑΔ Θεσσαλο
νίκης, καθώς και στον Υποστράτηγο κ. Κούκιο Τρύφωνα Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. Παζαρλή ΑΟηναγόρα Διευθυντή Ασφάλειας, Ταξίαρχο κ.
Γιαρεντζίδη Βασίλειο Διευθυντή Αστυνομί
ας, Ταξίαρχο κ. Τζιμόπουλο Κων/νο Διευ
θυντή Δ.ΑΣ.Θ και Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Τυριακίδη Θεόδωρο Διευθυντή Τροχαίας,
για την άριστη συνεργασία και άψογη εκτέλε
ση των καθηκόντων τους, κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου
λίου.
Το Συνδικάτο Οδηγών Τουριστικών Λεω
φορείων Ελλάδος με επιστολή του προς τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ( τη οποία κοινοποιεί στον Αρ
χηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Παπαγιαννόπουλο και το Διευθυντή Τροχαίας Αττι
κής Ταξίαρχο κ. Παπαναγιώτου), ευχαριστεί
για το εξαίρετο έργο που επιτελεί ο Διοικητής
Τροχαίας Πειραιά Αστυνομικός Υποδιευθυ-
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ντής κ. Λιάσκος.

Αρ.Πρωτ.

Ο Δικηγόρος κ. Κωνοταντινίδης
Ευστράτιος με επιστολή του προς την
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης και ειδικότερα στο Κ Τμή
μα Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ευχαρι
στεί τον Αρχ/κα Δασκαλάκη Γεώργιο
για την ανεύρεση και παράδοση του
χαμένου του πορτοφολιού.
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Ο κ Κωννος IOipiifHiL με επιστολή
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη , ευχαριστεί
τους Αστυνομικούς Γέγο Κων/νο και Σολωμίδη Νεκτάριο οι οποίοι αν και εκτός Υπηρεσί
ας με το ιδιωτικό τους όχημα κυνήγησαν και
συνέλαβαν ένα εκ των δύο αλλοδαπών δρα
στών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν απειλήσει με
μαχαίρι το γιό του Γεώργιο κι έναν φίλο του
και τους είχαν αφαιρέαει κινητά και ρολόγια.
Ο κ. ΚατνΙνος Ζήσης Γενικός Γραμματέας
της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής
και Αργοσαρωνικού, με επιστολή του προς
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη , εκφράξει τις ευχαριστίες του
για το ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη συνά
ντησή τους όταν του εξέθεσαν θέματα Ασφα
λείας και Δημόσιας Τάξης που απασχολούν
τον κλάδο τους.
0 Σεβαομιόιαιος Μητροπολίτης Φλωρινης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκληιος
με επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , ευχα
ριστεί θερμά τον Αστυνομικό Διευθυντή της
ΑΔ. Φλώρινας Ταξίαρχο κ. Πέτρο Λάτμο και
στο Διοικητή του Τ.Α Φλώρινας AIR' κ. Από
στολο Παραστρατίδη, για τις προσπάθειες και
πρωτοβουλίες που έχουν σαν συνέπεια την
αποτροπή της ένοπλης ληστείας στα γραφεία
της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας.
Οι κ.κ. Λιονλιας Γεώργιος και Καρράς Ιω
άννης με επιστολή τους προς τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
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Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το διμοιρίτη και το προσωπικό
της Β351 διμοιρίας ιης ΥΜΕΤ/ΛΑΕ βεσ /κη ς οι οποίοι πρόοφεραν (2) γεύματα
και μέρος των εκτός έδρας ιούς οε υπερπολύτεκνη οικογένεια της Λάριοας,
αναδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της ΕΛΑΣ.

Τα μέλη τον Συνδικάτου Οδηγών
Τουριστικών Λεωφορείων Ελλά
Γκουντελάκης Παν.
Τοιόγιας Νικ
δος, με επιστολή τους προς τον Αρ
χηγό της ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστούν τους
, ευχαριστούν την Ομάδα Δ1.ΑΣ. με κω Διοικητές της Τροχαίας Ναυπλίου και Του
δικό 106-3, η οποία ενήργηοε άμεσα και ριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου, για το έργο
έσβησε τη φωτιά που είχε ανάψει σε κά που επιτελούν.
δο απορριμμάτων επί της οδού Λιοσίων
και Πεονίου και με τη ενέργεια τους αυ Ο κ. Σαββάκης Ιωάννης, Πλωτάρχης ε.α
τή πρόλαβαν μεγαλύτερες και δυσάρεστες Πολεμικού Ναυτικού, με επιστολή του προς
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, εκφράξει πς ευχα
συνέπειες.
ριστίες του προς την «Ομάδα Δέλτα», για την
Ο κ. Αριστοτέλης Τζαβέλας με επιστο καθοριστική βοήθεια που παρείχαν στην οι
λή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά κογένεια του όταν αντιμετώπιζε οξύ πρόβλη
ξης και Προστασίας του Πολίτη , εκφρά μα υγείας ο γιος τους Μανώλης.
ξει τις ευχαριστίες του και το θαυμασμό
του για το έργο που επιτελεί η Ελληνική Ο κ. Καραίσκάκης Γεώργιος με επιστολή
Αστυνομία και τις ευχαριστίες του για τη του προς τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί τον
συνδρομή σε προσωπική του περιπέτεια Διοικητή του Α.Τ Νίκαιας κ. Γιοβανίδη Δητον Αστυνομικό Υποδιευθυντή\ κ. Κοτλί- μήτριο, ο οποίος βοήθησε ηθικά και υλικά
την οικογένειά του σας δύσκολες ώρες που
δα Χρήστο.
πέρασε.
0 Δήμος Ρεθνμνης και η Αντιδήμαρχος Τονρισμον-Πολιτισμον κ. Πέττη Η Eurobank και ο κ. Νικόλαος ΤλογράΜπιρλιράκη-Μαμαλάκη, με επιστολή φος Σύμβουλος Ασφαλείας, με επιστολή του
της προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προς τον Αρχηγό ΕΛΑΣ, ευχαριστεί για την
και Προστασίας του Πολίτη , ευχαριστεί πραγματοποίηση της Εκπαίδευσης του προ
τους κυρίους Εμμανουήλ Πετράκη Ταξί σωπικού Ασφαλείας της Τράπεζας, σε θέ
αρχο της ΑΔ. Ρεθύμνης και κ. Αντώνη ματα φρούρησης σταθερών στόχων από τη
Ρουντζάκη Διοικητή της Τροχαίας Ρε- Γ.Δ.ΑΕ/Τμήμα Εκπαίδευσης.
θύμνου, για τη σημαντική και ουσιαστι
κή συμβολή τους στην ομαλή διεξαγτσγή Η κ. Ευαγγελία Ράπτη με επιστολή της προς
όλων των εκδηλώσεων της περιόδου των τον αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί το κ. Δημήτριο Λούκο που υπηρετεί στο A T Ικαρίας,
Αποκρεών.
για την αμέριστη βοήθεια που παρείχε στη
Ο κ. Π. Βολανάκης εκ μέρους των κα μητέρα της όταν εκείνη έπεσε θύμα επίθεσης
τοίκων της Λ. Βουλιαγμένης στη Γλυφά και σωματικής κακοποίησης.
δα, με επιστολή του προς τον Αρχηγό της

Ο Πρόεδρος
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θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή

ΕΛ.ΑΣ, ευχαριστεί θερμά το Διοικη
τή του Τμήματος Τροχαίας Ελληνι
κού κ. Αναστάσιο Δημαρά, γιατί με
την έγκαιρη παρέμβασή του λύθη
κε το θέμα της διεξαγοχγής των αυ
τοσχέδιων αγώνύΛ’ αυτοκινήτου στη
Λ. Βουλιαγμένης, που απασχολούσε
τους κατοίκους της περιοχής.
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Ο Ανθ/μος κ. Βασιλακόπονλος
Σπυρίδων και η ΑνθΙμος κ. Αντω
νίου Zroif, ευχαριστούν με επιστολή
τους τους: Αρχ/κα Παπαδημητρίου
Βασίλειο εκφωνητή R/T Ακαρνανί
ας, Αρχ/κα Ψαρρά Παναγιώτή εκφωνητιf R/T Αιτωλίας, Αρχ/κα Ζω
γράφο Αθανάσιο, Ανθ/μο Κοντούσια Ιωάννη ,
Αρχ/κα Μητρόπουλο Μιχαήλ, Υπαρχ/κα Δημόπουλο Βασίλειο, Αρχ/κα Τσαμαδιά Αλέξαν
δρο, Αρχ/κα Αρσενίου Νεκτάριο εκφωνητή RI
Τ Αχαΐας, Αρχ/κα Κάππο Ανδρέα και Αρχ/κα
Καλσγιάννη Ανδρέα, για την έγκαιρη και άμε
ση βοήθεια που παρείχαν στο πρόβλημα υγείας
που αντιμετώπισε η οικογένεια τους.
Ο κ. Παναγάκος Γιώργος ευχαριστεί το A T
Σκάλας Λακωνίας και ιδιαίτερα τους Αστυνο
μικούς κους Ρουμπή και Μαντάκο, διότι ανταποκρίθηκαν άμεσα και έγκαιρα στην έκκλησή
του για βοήθεια, με αποτέλεσμα τη σύλληψη
του κλέφτη.
Ο κ. Αθανάσιος Δρακίδης ευχαριστεί την
Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης
404 και ειδικότερα τον Υπαρχ/κα Μουρατίδη
Αναστάαιο (επικεφαλής ομάδας), τον Υπαρχ/
κα Φολίνα Βασίλειο, τον Υπαρχ/κα Πουτακίδη Σταύρο και τσν Ε.Φ Νικολόπουλο Γεώργιο,
οι οποίοι βοήθησαν για την έγκαιρη μεταφορά
της συζύγου του όταν εκείνη αντιμετώπισε πρό
βλημα υγείας.
Ο κ. Σωτήρης Σταθάκης έφορος Εθνικών
Ομάδων Υδακχκραίρισης με επιστολή του
προς τη Γενική αστυνομική Διεύθυνση Ιονίοχν
Νήσων, ευχαριστεί τσν αστυνομικό Διευθυντή
Κεφαλονιάς κ. Ανδρέα Αυγέρη, για τον άψογο
τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τσν αγώνα
υδατοσφαίρισης, μεταξύ των ομάδων του Αρ
γοστολιού και του Παναθηναϊκού. Ευχαριστεί
επίσης και όλους τους Αστυνομικούς που συμ
μετείχαν.
To Limneon Resort & Spa με επιστολή προς
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρει
ας Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Στεφα-

Μ τ’άν

JAι &J^w)po<Tl>y

ψ ο y -P p lA jW L

νή Ηλία, ευχαριστεί τόσο τσν ίδιο όσο και
τους: Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Καστορι
άς κ. Σταυρακάκη Νικόλαο, Αστυνομικό
Υποδιευθυντή Ασφάλειας κ. Έξαρχο Νι
κόλαο, Υπαρχ/κα κ. Κιοσσέ Κων/νο, κα
θώς και όλο το Αστυνομικό Προσωπικό,
από την ομάδα Πρόληψης Διασυνορια
κού Εγκλήματος για την εξιχνίαοη των
κλοπών στο ξενοδοχείο.
Ο κ. Ντάγκας Νικόλαος ευχαριστεί
θερμά τσν Αρχ/κα Συρόπουλο και τους
Υπαρχ/κες Παπαδοπούλα Κων/νο και
Πέλπα Ιωάννη, γιατί σε έλεγχο ρουτίνας
στον αυτοκινητόδρομο Πιερίας υπέδειξαν
επαγγελματισμό και ευγένεια που εξέπληξαν και ευχαρίστησαν τον πολίτη.
Η Διοίκηση τον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιφέ
ρειας Αττικής, ευχαριστεί θερμά τσν
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Βλαχάκη, κα
θώς και όλο το προσωπικό που υπηρετεί
στη Ρόδο και συμμετείχε στους ελέγχους
που διενεργήθηκαν στις 12/4/2013 και
15/4/2013 στο νησί για την άριστη συνερ
γασία, την απόλυτη εχεμύθεια και τη συν
δρομή τους στο έργο τους.
Ο κ. Πάνος Δημάιτουλος, με επιστολή
του, ευχαριστεί όλους τους Αστυνομικούς
που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση στην
Οδό Στουρνάρη, για την πάταξη του φαι
νομένου του παραεμπορίου.
Ο Ε.Φ κ. Τάσικας Δημηιριος ευχαριστεί
τους Αστυνομικού της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ :
Μπελτάο Σωτήριο, Πιτιά Αριστείδη, Ρά
πτη Ιωάννη, Κοομίδου Όλγα, Κόσιφα
Βασίλειο, Βεριβάκη Νικόλαο, Μοντζούρη Παναγιώτη, Αοχόρη Γεώργιο, Τσέργα

Ιωάννη, Πανέτα Φίλιππο, Συναγόρα Χρήστο, Μερκούρη Παναγι
ώτη, καθώς και τον εκφωνητή της
Ααλλαγής, οι οποίοι με τις ενέργειές τους βοήθησαν στη μεταφορά
της συζύγου του στο μαιευτήριο.
Ο κ. Μποροβήλος Γεώργιος Πρόεδρος της
ΠΑ.Ε Αστέρας Τρίπολης με επιστολή του
ευχαριστεί το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Υποστράτηγο κ. Κούκιο Τρύφωνα καθώς
και τους Αστυνομικούς της Γ.ΑΔ Θεσσαλο
νίκης, για την άψογη εκτέλεση των καθηκό
ντων τους τόσο κατά την παραμονή της ομά
δας του Αστέρα Τρίπολης στη Θεσσαλονίκη,
όσο και για την ασφαλή μετακίνηση της ομά
δας από και προς το αεροδρόμιο.
0 κ. Σαρδίνης Σπάρος ευχαριστεί την Ελ
ληνική Αστυνομία για την άμεση κινητοποί
ηση και επέμβασή της όταν τους ενημέρωσε
για εισβολή τριών ατόμων στο κτήμα του.
Ο κ. Νικόλαος Μπασλής Μαιευτήρας Χειρουργός-Γυναικολόγος, ευχαριστεί τους
Αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Θεσσαλο
νίκης, τόσο για τον επαγγελματισμό όσο και
για την ευγένειά τους κατά τη συνοδεία τους
για τη διευκόλυνση μεταφοράς επιτόκου σε
κλινική της Θεσσαλονίκης.
Η κ. Νίκη Σφαλτον ευχαριστεί τον Αστυνο
μικό κ. Παπαγεωργίου που υπηρετεί στην
Τροχαία Αττικής Οδού, ο οποίος με ευγένεια
, προθυμία και εξυπηρετική διάθεση τη βοή
θησε στο πρόβλημά της.
Η κ. Μπαλιά Βασιλική με επιστολή της ευ
χαριστεί θερμά τους Αστυφύλακες Δήμο Άγ
γελο και Αθανάσιο Ανδρέου, διότι με κίνδυ
νο της ζωής του την απεγκλώβισαν από το
καιγόμενο σπίτι της και της έσωσαν τη ζωή.
Ο κ. Σπόρος Μαρούδας ευχαριστεί θερμά
ολόκληρη την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Αθηνών και
προσωπικά τουςΑστ/κα Τσουτσούρη Στέφα
νο , Ε.Φ. Αυγερινό Λάζαρο, Ε.Φ. Χατζηζα-
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φειρίου Απόστολο και Ε.Φ. Αλτάνη Ηλία, για
τψ άμεση , έγκαιρη και αποτελεσματική κι
νητοποίησή τους, συνέλαβαν τους δράστες και
επέστρεψαν τα κλοπιμαία.
Η κ. Μουρτιάδου Αρχοντιά με επιστολή της,
ευχαριστεί τη Διοίκηση και την Ομάδα του
Τμήματος Νέας Καλλικράτειας, διότι τη βο
ήθησαν με ευσυνειδησία και ταχύτητα σε προ
σωπικό της ζήτημα.
H Διοίκηση ιον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πιριφιριιατ
Απικιμ. ευχαριστεί τους Αστυνομικούς κους
Σκαττέτη Γεώργιο, Τζουβάρα Δημήτριο, Ασημακόπουλο Γεώργιο και την κα Μπακάλη
Μαρία, για την αμέριστη βοήθεια που τους
παρείχαν κατά τη διάρκεια ελέγχων στο Ν.
Τρικάλων.
Ο κ. Μάριος Μαρόπουλος με επιστολή του
ευχαριστεί την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ στο Πόρτο Ρά
φτη, για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
Ο κ. Κομιιοι ιχικης Νικόλαος Ανιιδημαρ-

γ<κ Θιήχις, με επιστολή του ευχαριστεί το
προσωπικό του A T Θήρας, για πς άμε
σες και αποτελεσματικές ενέργειες τους οι
οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση ληστείας.
Η οικογένεια κ. Χρήστου Μπονχοννα
ευχαριστεί τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης
Θεσσαλονίκης και το A T Λευκού Πύρ
γου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τους:
Υπαρχ/κα Καμπούρη Αθανάσιο, ΥπαρχΙ
κα Ψαρρά Σταμάτιο, Αστ/κα Οικονόμου
Απόστολο και Ε.Φ. Μπρατσιώτη Σταύρο
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 302-2, για την άμεση
παρέμβασή τους αμέσως μετά τη διάρρη
ξη του διαμερίσματος τους η οποία απέ
δωσε τη σύλληψη των δραστών και την
απόδοση των κλοπιμαίων στην οικογένειά τους.
Η κ. ΙΙαγκισκενη Μιχαίλίδη και ο κ.
Γειοργιος Μιχαηλίδης, ευχαριστούν και
συγχαίρουν την ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της ληστείας μετά άγριου ξυλοδαρμού
που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θά

νατο του συζύγου και πατέρα.
Η κ. Μαρία Δήμον με επιστολή της ευχαρι
στεί τους Αστυνομικούς του A T Μαρκοπούλου και ιδιαίτερα τον Υ/Α Ταρασιάδη Μάριο
και τους άνδρες της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ , για την
άμεση ανταπόκρισή τους σε κάλεσμα και τον
επαγγελματισμό που επέδειξαν σε επεισόδιο
που έλαβε χώρα στο κατάστημά της.
Ο Αθλητικός 1'iU.loytx; Πυργέτον ευχαρι
στεί τον Αστυνομικό Διευθυντή Φθιώτιδας
για την άψογη διεξαγωγή του αγώνα ανάμε
σα στις ομάδες Πυργέτου και ΠΑΣ. Λαμί
ας.
Το Αθλητικό σωματείο Ο.Φ Ερμής Κορυ
δαλλού με επιστολή του ευχαριστεί τον Δι
ευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττι
κής κ. Λουκά Τουρπέτα, το βοηθό Διευθυντή
κ. Βλάσιο Βαλάτσο και το Διοικητή του A T
Ελληνικού κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, για
τα υποδειγματικά μέτρα τάξης που έλαβαν
στον αγτάνα του σωματείου με τον Εθνικό
Πειραιά.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23 ,1 5 1 2 3
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)
•Έστειλα το ποσό τω ν......... ευρώ, με την υπ’ αριθμ................................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.
• Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν ......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.
• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν..........ευρώ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.........................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.........................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:....................................................ΤΗΛ:....................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ........................................
Επισήμανση: Παρακαλουνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τονανώτερο τρόπο, καθόσον η
είσπραξητηςσυνδρομήςγιατοπεριοδικό, δενγίνεται μέσωτωνΥπηρεσιώνμας.
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