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ΣΗΜΕΙΩΜΑ :

από τον εκδότη

Α. Τα γεγονότα του διμήνου που απήλθε επισκιάστηκαν από τη στυγνή δολοφο
νία του Υπαρχιφύλακα Γεωργίου Ανδριτσάπουλου στο Δίστομο Βοιωτίας, ο οποίος
έχασε τη ζωή του σε ώρα καθήκοντος. Δράστες της στυγνής δολοφονίας οι «γνω
στοί» δραπέτες των φυλακών Λάρισας και Τρικάλων αντίστοιχα. Μετά από πολυ
ήμερη και πρωτόγνωρη για τα αστυνομικά δεδομένα επιχείρηση που διεξήχθη υπό
ακραίες συνθήκες με όρους ανορθόδοξου πολέμου, η συνέχεια της υπόθεσης έχει
ως εξής: Στις 2 Ιουλίου, στην ορεινή περιοχή Κόνισκα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας
τραυματίστηκαν θανάσιμα δύο Αλβανοί δραπέτες και τα ξημερώματα της 21ης Ιου
λίου στην περιοχή Βροσίνα Ιωαννίνων τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ακόμη Αλβα
νός δραπέτης. Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη,
για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων.

Β. Σ ιις 6 Ιουνίου υπεγράφη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εξυ
πηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πό
λης σε συναθροίσεις ιδιαίτερα μικρού μεγέθους. Μετά την επεξεργασία του από το
Συμβούλιο της Επικράτειας, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-164/15.07.2013 το Π .Δ .120/2013.

Γ. Στις 7 Ιουνίου ξεκίνησε η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου που ιδρύθηκε
με το νόμο 3907/2011, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με
την εξέταση των αιτημάτων ασύλου.

Δ. Στο πλαίσιο των μετατάξεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας στελεχώθηκαν με (615) διοικητικούς υπάλληλους, ενώ
αντίστοιχος αριθμός αστυνομικών διατέθηκε σε μάχιμες υπηρεσίες, σε υλοποίηση
της εντολής του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ε. Για το θέμα της ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνο
μία, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάος Δένδιας
δήλωσε ότι: «Θα αξιοποιηθεί στο ακέραιο η εμπειρία των δημοτικώ ν αστυνομικών...
μέσω της ομαλής ένταξή τους στο νέο μοντέλο δράσης της Ε λληνικής Αστυνομίας».
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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.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ε κπρόσω πος Τύπου:
ας παρουσιάζουμε την πρόοδο της μεγάλης
αστυνομικής επιχείρησης, που βρίσκεται σε
εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα για
[τη σύλληψη των δραπετών των φυλακών
Τρικάλων.

Σ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας θα προλογίσει και στη
συνέχεια ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος μαζί με τους Γενικούς
Επιθεωρητές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας
Αντιστράτηγους Δημητριο Τσακνάκη και Ιωάννη Δικόπουλο, θα παρουσιάσουν το χρονικό και τα στοιχεία της
επιχείρησης.
Υ π ο υ ρ γ ό ς Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξ η ς & Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ
Π ο λ ίτη , Ν ικ ό λ α ο ς Δ ενδια ς:
Καταρχήν θα ήθελα, εκ μέ
ρους πρώτα της ελληνικής
κοινωνίας και της ελληνι
κής Πολιτείας, αλλά και
εκ μέρους της Κυβέρνησης
και του Πρωθυπουργού κ.
Αντώνη Σαμαρά, να ευχα
ριστήσω θερμά το προσω
πικό και την Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας,
για τον τρόπο με τον οποίο
διεξάγουν την μεγαλύτερη,
νομίζω, επιχείρηση σε βά
θος χρόνου και σε αριθμό
προσωπικού που έχει ποτέ
διεξαχθεί για τη σύλληψη επικινδύνων εγκληματιών, μέσα σε
εξαιρετικά δυσχερείς και αντίξοες συνθήκες.
Σε όλα αυτά τα άτομα, τα οποία επιχειρούν τους τελευταίους
τέσσερις μήνες, μακριά από τα σπίτια τους στους ορεινούς
όγκους της χώρας και σε δύσβατες περιοχές, θέλω να πω ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για να έχουμε μια αίσθηση του με
γέθους και του χρονικού βάθους της επιχείρησης, γνωρίζετε
ότι πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία ήδη κρατάει τέσ
σερις μήνες, μου επιτρέπετε να σας πω και ένα αριθμητικό
στοιχείο, ότι από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα απασχολού
νται σε αυτή την επιχείρηση αποκλειστικά, από 580 έως 750
άτομα. Όλοι αστοί έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και
αγωνίζονται για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας.
Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω ευχαριστίες και στο Λιμε
νικό Σώμα και στον Υπουργό τον κ. Βαρβιτσιώτη για τη
μικρή ομάδα του εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο έχει
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στελεχώσει την προσπάθεια τις τελευταίες τριάντα μέρες, κα
θώς και επίσης και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και τον
Υπουργό τον κ. Αβραμόπουλο για την χορήγηση επιπλέον
θερμικών καμερών, που διευκολύνουν την επιχείρηση.
Θέλω επίσης να διατυπώσω την απόλυτη βεβαιότητά μου, ότι
τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχίσουν με τον
ίδιο τρόπο την προσπάθεια αυτή, μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Μέχρι όλοι οι δράστες να συλληφθούν και να οδηγηθούν, εάν
αυτό καταστεί δυνατόν, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Με την ευκαιρία αυτή όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω και
μια επιπλέον διαπίστωση, όσον αφορά στα αίτια πούμας οδή
γησαν σε αυτήν την τεράστια επιχείρηση. Και τα οποία δεν
είναι άλλα από την εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει στο
σωφρονιχπικό σύστημα της χώρας. Για την κατάσταση αυτή
υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, είναι όμως μία κατάσταση,
ξαναλέω, εκρηκτική, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αντιμε
τωπιστεί. Είναι ευτυχής συγκυρία, ο νέος Υπουργός Δικαι
οσύνης, ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, είναι ένας άνθρωπος
με μακρά θητεία στο χώρο της Δικαιοσύνης και με απόλυτη
γνώση των τεράστιων προβλημάτων του σωφρονιστικού συ
στήματος. Διατυπώνω την πεποίθησή μου, ότι ο κ. Αθανασί
ου θα αντιμετωπίσει τα τεράστια αυτά προβλήματα, τα οποία
κινδυνεύουν να δυναμιτίσουν συνολικά, μαζί και με άλλους
παράγοντες, την έννομη τάξη στην χώρα μας.
Τελειώνω λέγοντας το εξής: πρέπει να γίνει και ελπίζω να
έχει γίνει σαφές σε όλους, ότι η χώρα δεν μπορεί και δεν είναι
πλέον ξέφραγο αμπέλι. Η τεράστια προσπάθεια που καταβάλ
λεται με θυσίες, παρά τις τεράστιες, μάλιστα οικονομικές πε
ρικοπές, έχει μία στόχευση, την προστασία της ζωής και της
δυνατότητας ανάπτυξης της προσωπικότητας των Ελλήνων
πολιτών. Η προστασία της ελληνικής κοινωνίας παραμένει
ο πρώτος και κύριος στόχος όλων μας, η συνταγματική μας
υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πολύ.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Α ρ χ η γ ό ς τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς
Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ς Ν ικ ό λ α ο ς Π α π α γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς:
Ένας από τους πλέον επικίνδυνους και αδίστακτους κακο
ποιούς, που είχε στο
ιστορικό του πλούσια
εγκληματική
δράση,
εξουδετερώθηκε
τα
ξημερώματα της 21-72013 από τις Ειδικές
Δυνάμεις της Ελληνι
κής Αστυνομίας, στη
Βροσίνα Ιωαννίνων.
'Οπτός γνωρίζετε, το
τελευταίο χρονικό διά-

αίτημα και ειδικά από την 22 Μαρτίου, είναι σε πλήρη εξέλιξη
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλ
ληψη των δραπετών των Φυλακών Τρικάλων, οι οποίοι μετά
την απόδρασή τους, εμπλέκονται σε κακουργηματικές πράξεις
με ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία, όπως οι ανθρωποκτονίες
της 25χρονης κοπέλας στα Ίσθμια Κορινθίας την 29ην Μαρ
τίου, καθώς και του 37χρονου συναδέλφου μας, στο Δίστομο
Βοιωτίας την 17η Ιουνίου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, άνδρες της Ειδικής Κατα
σταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.ΚΛ.Μ.) εντόπισαν
στην περιοχή Βροσίνα Ιωαννίνων, δύο (2) άνδρες να κινούνται
πεζοί. Όταν κλήθηκαν, προκειμένου να ελεγχθούν, πυροβόλη
σαν κατά των αστυνομικών.
Ακολούθησε συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών, που είχε
σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο (επ.) KOLA (ον.)
Marjan και σοβαρά στο πόδι ένας αστυνομικός των Ειδικών
Δυνάμεων. Ο τραυματίας αστυνομικός υποβλήθηκε σε επέμ
βαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνοον «Γεωργίου Χατζηκώ
στα», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Στον τόπο της συμπλοκής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο οπλι
σμός του KOLA Marjan και συγκεκριμένα ένα (1) πολεμι
κό τυφέκιο τύπου Kalashmkoi), με διπλό γεμιστήρα, ένα (1)
πιστόλι Glock με δύο (2) γεμιστήρες, μια (1) αυτοσχέδια χει
ροβομβίδα και ένα (1) μαχαίρι. Σημειώνεται ότι, το πιστόλι
Glock είχε αφαιρεθεί από αστυνομικό του Τμήματος Ασφαλεί
ας Λιβαδειάς κατά την διάρκεια του περιστατικού στο Δίστομο
Βοιωτίας.
Υπενθυμίζω ότι, τις βραδινές ώρες της 2ας Ιουλίου 2013, στην
περιοχή Κόνισκα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, από τις Ειδικές
Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια πάλι
ένοπλης συμπλοκής, τραυματίστηκε θανάσιμα άλλος ένας δραττέτης των φυλακών Τρικάλων, ο (επ.) LIKA (ον.) Edison και
ένας ακόμα δραπέτης των Φυλακών Αόρατος, ο (επ.) LIKA
(ον.) Flamur. Και στην περίπτωση αυτή, οι δράστες ήταν οπλι
σμένοι με Kalashnikoo, πιστόλια και χειροβομβίδα και πυρο

βόλησαν κατά των αστυνομικών.
Το είδος και η βαρύτητα του οπλισμού που έφεραν και στις
δύο περιπτώσεις οι δράστες, σε συνδυασμό με την προη
γούμενη εγκληματική τους δράση, είναι ενδεικτικά της
ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητάς τους, τόσο για τους
αστυνομικούς, όσο και για τους πολίτες.
Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την συγκεκριμένη
υπόθεση συνεχίζονται.
Γενικότερα, στην αστυνομική επιχείρηση συμμετέχουν
αστυνομικοί από ειδικές και λοιπές υπηρεσίες της Ελλη
νικής Αστυνομίας, και όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός και
τα μέσα.
Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, που συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή γιατί κάτω
από δύσκολες συνθήκες, εργάζεται νύχτα και μέρα, με ζή
λο, αυταπάρνηση και ηρωισμό.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, για τη συνδρομή του με μέσα και προσω
πικό Ειδικών Δυνάμεων, όπως επίσης και τις Ένοπλες
Δυνάμεις της Χώρας, για την τεχνική υποστήριξη που μας
διαθέτουν.
Θα ήθελα, τέλος, να υπογραμμίσω ότι, η συγκεκριμένη
αστυνομική επιχείρηση που εξελίσσεται όλο το τελευταίο
χρονικό διάστημα για τη σύλληψη των δραπετών είναι
πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά δεδομένα και τα αστυνομικά
χρονικά.
Έ χει ιδιαίτερα επιχειρησιακά χαρακτηρισηκά, εκτυλίσσε
ται σε περιοχές με ιδιόμορφες συνθήκες και απαιτεί ιδιό
τυπο σχεδίασμά, προσεκτικές κινήσεις, ακριβή συντονισμό,
υψηλό επαγγελματισμό, και αυξημένη ετοιμότητα και αντί
δραση.
Κυρίας όμως, βασίζεται στη μεθοδικότερα και την υπομο
νή, αλλά και το ισχυρό φρόνημα των Ελλήνων αστυνομι
κών που υποδεικνύονται διαχρονικά, οι κυρίαρχοι παρά
γοντες τέτοιων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. ]
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανιιτρομοκρατική Υπηρεσία, μετά νελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα
από αστυνομική επιχείρηση, προσή- φία αυτόφωρης διαδικασίας.
γαγε (12 Ιουλίου 2013) από τη Θεσ Από την έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε τέσσε
σαλονίκη, δυο (2) άτομα, προκειμένου ρεις (4) πρόσφατες ενέργειες που αποτελούν μέρος γενινα εξεταστούν ως ύποπτοι για συμμε κευμένου σχεδίου διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών,
τοχή σε τρομοκρατική δραστηριότη με την ονομασία «Σχέδιο ΦΟΙΝΙΚΑΣ» τιτλοφορούμενες,
τα. Πρόκειται για ημεδαπούς άνδρες, ηλικίας
30 ετών, ως «Σχέδιο ΦΟΙΝΙΚΑΣ πράξη πρώτη»,
κατά περίπτωση,
που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιού «πράξη δεύτερη», «πράξη τρίτη και πράξη τέταρτη, εκ
νται στον αναρχικό - αντιεξουσιαστικό χώρο.
των οποίων η πράξη τρίτη έλαβε χώρα στην Τζακάρτα
Ο πρώτος προσήχθη χθες το απόγευμα από περιοχή της της Ινδονησίας.
Θεσσαλονίκης, ενώ ο δεύτερος λίγο αργότερα από τον
►Η πρώτη ενέργεια του σχεδίου ήταν η έκρηξη βόμβας
υπό κατάληψη χώρο «Ναδίρ», όπου και διαμένει.
στο αυτοκίνητο της Διευθύντριας των Φυλακών Κορυ
Είχε προηγηθεί μεθοδική και συστηματική διερεύνηση
δαλλού την 7η Ιουνίου 2013, στην περιοχή της Δάφνης
της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν Αττικής. Την ευθύνη για την ενέργεια αυτή ανέλαβε με
και αξιοποιήθηκαν όλες οι ενδείξεις και τα στοιχεία που προκήρυξη η τρομοκρατική οργάνωση «Συνομωσία Πυ
προέκυπταν από την εξέλιξη των ερευνών, και τα οποία ρήνων της Φωτιάς».
οδήγησαν στον εντοπισμό των δύο (2) υπόπτων.
►Η δεύτερη αφορά έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο σω
Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εξελί φρονιστικού υπαλλήλου των Φυλακών Ναυπλίου, στο
χθηκε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση σε διαδικτυακό Άργος, την 12η Ιουνίου 2013. Την ευθύνη για την ενέρ
τόπο, προκήρυξης της τρομοκρατικής οργάνωσης FAI- γεια αυτή ανέλαβε με προκήρυξη η «Άτυπη Αναρχική
IRF, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για την αποστολή Ομοσπονδία (FAI) - Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης».
«παγιδευμένου» δέματος σε απόστρατο, ανώτατο Αξιω ►Η τρίτη περίπτωση αφορά εμπρηστική ενέργεια στον
ματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
τρίτο όροφο ξενοδοχείου στην Τζακάρτα της Ινδονησί
Οι προαναφερόμενοι ημεδαποί, μετά την προσαγωγή και ας την 26η Ιουνίου 2013. Την ενέργεια αυτή ανέλαβε
την εξέτασή τους στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, συ- η FAI-IRF, ως «χειρονομία αλληλεγγύης» σε Έλληνα,
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απεργό πείνας, που ήταν προφυλακισμένος για συμμετο
χή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ η σχετική προκήρυ
ξη τελείωνε με τη φράση «Ας κάνουμε το σχέδιο Φοίνικας
ένα διεθνές σχέδιο εκδίκησης!».
►Η τέταρτη τρομοκρατική ενέργεια αφορά αποστολή, σε
απόστρατο ανώτατο Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, «παγιδευμένου» φακέλου, ο οποίος εξερράγη στις 3η
Ιουλίου 2013 εντός των εγκαταστάσεων του κέντρου δια
λογής των ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι Αττικής. Την ευθύνη για
την ενέργεια αυτή ανέλαβε με προκήρυξη η FAI-IRF.
Σε έρευνες που πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:
►Χειρόγραφο κείμενο, που αποτελεί προσχέδιο προκήρυ
ξης που αναρτήθηκε την 11 Ιουλίου 2013 για την τελευ
ταία τρομοκρατική ενέργεια,
►Φάκελοι προπληρωμένου τέλους των ΕΛ.ΤΑ. για την
αποστολή δεμάτων, χωρητικότητας έως 4,5 κιλά βάρους
ο καθένας,
►Τσεκούρι με ξύλινη χειρολαβή,
►Μάλλινη κουκούλα τύπου full face,
►Σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
►Φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομέ
νων,
►Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

►Συσκευές κινητών τηλεφώνων,
►Μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
►Συσκευή καταγραφής εικόνας,
►Είκοσι επτά (27) ξύλινα κοντάρια,
►Τρία (3) κράνη μοτοσικλετιστή,
►Πλαστική αντιασφυξιογόνα μάσκα,
►Πολυμηχάνημα και
►Βιβλία αναρχικού περιεχομένου.
Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ένταξη και συμμετοχή σε
τρομοκρατική οργάνωση, τέλεση τρομοκρατικών
πράξεων, απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
εκρήξεις, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας, εμπρησμούς, κατοχή και προμήθεια
εκρηκτικών υλών και βομβών. Επίσης, η δικογραφία
αφορά και άλλα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για
ηθική αυτουργία στις προαναφερόμενες τρομοκρατι
κές πράξεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι, για οποιαδήποτε πληροφορία οι
πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στους αριθ
μούς κλήσης 170,1014 και 1964 της Διεύθυνσης Αντι
μετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται
η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας. ]
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ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΕ Η ΕΚΡΗΞΗ
ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Συνεληφθησαν άμεσα και οι δύο ημεδαποί δράστες
ξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφά
λειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρι
σας η έκρηξη, που έλαβε χώρα στις 20-072013 περί ώρα 04.00 σε πολυκατοικία, σε
κεντρικά σημείο της πόλης.
Ύστερα από άμεση κινητοποίηση των
αστυνομικών δυνάμεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λάρισας, εντοπίσθηκε, λίγη ώρα μετά από την έκρηξη σε
κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία και συνελήφθη
ο ένας από τους δύο δράστες, 39χρονος ημεδαπός, ενώ στις
21-07-2013 το απόγευμα, συνεληφθη στην Αθήνα, από
αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και ο 44χρονος ημεδαπός
συνεργός του.
Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες των συλληφθέντων βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν επτά (7) συσκευές κινητών τη
λεφώνων.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Λάρισας δικογραφία κακουργηματικού χαρα
κτήρα για τα αδικήματα της έκρηξης και των διακεκρι
μένων φθορών, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας
περί εκρηκτικών υλών, κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα
οι δύο δράστες γνωρίστηκαν 15-20 ημέρες (πριν πραγματο
ποιήσουν την έκρηξη) σε περιοχή της Αττικής και ο 44χρονος πρότεινε στον 39χρονο να μεταβούν στη Λάρισα και να
τοποθετήσουν εκρηκτικά σε πολυκατοικία, όπου διαμένει
Εισαγγελική Λειτουργός, που χειρίζεται τις πρόσφατες
υποθέσεις της απόπειρας απόδρασης του κρατουμένου Πα
ναγιώτη Βλαστού από τις Φυλακές Τρικάλων, αλλά και
την απόδραση των έντεκα αλλοδαπών κρατουμένων από
τις ίδιες Φυλακές, έναντι αμοιβής.
Οι δύο δράστες αφίχθησαν από την Αθήνα
στη Λάρισα στις 18 Ιουλίου τα ξημερώμα
τα και ο 44χρονος τοποθέτησε στη ράμπα
εισόδου υπόγειου πάρκινγκ της πολυκα
τοικίας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό,
αποτελούμενο από ποσότητα εκρηκτικής
όλης, άνω των πέντε κιλών, πιθανόν ζελατοδυναμίτιδας, την οποία πυροδότησε με
αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη,
που προκάλεσε φθορές σε καταστήματα, οι
κίες και αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή
του οικοδομικού τετραγώνου, σε ακτίνα 150
μέτρων περίπου. Συγκεκριμένα, υπέστησαν
φθορές, πάνω από τριάντα (30) διαμερίσμα
τα, δέκα (10) καταστήματα και δεκαέξι (16)
οχήματα, ενώ η καταμέτρηση των ζημιών
συνεχίζεται.
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ΚΐΉσημίπνεται ότι από την έκρηξη προξενήθηκε ση
μαντικός κ ίνδ υ νος για τη ζωή των κατοίκων, αλλά
και των διερχομένων ατόμων στην ευρύτερη περιο

χήΌσον αφορά τον 39χρονο, αυτός δεν μετέβη στο σημείο
της τοποθέτησης και πυροδότησης των εκρηκτικών, επει
δή έγινε αντιληπτός από περίοπτο. Εντοπίσθηκε μετά από
την έκρηξη, από τους προστρέξαντες αστυνομικούς σε πα
ρακείμενη της πολυκατοικίας οδό, προσήχθη ως ύποπτος
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας και στη συνέχεια
συνελήφθη.
Στην ευρύτερη περιοχή από το σημείο της έκρηξης βρέ
θηκε σταθμευμένο και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του
44χρονου, με το οποίο οι δράστες αφίχθησαν από την
Αθήνα στη Λάρισα, μεταφέροντας τα εκρηκτικά επιμελώς
κρυμμένα μέσα σε ηχείο.
Σημειώνεται ότι στο χώρο της έκρηξης προσήλθαν ειδικά
συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών Βορείου Ελλάδας, του Τμήματος Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών Θεσσαλονίκης, του Τμήματος
Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ομάδας Εξου
δετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Λάρισας.
Ο 39χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ ο 44χρονος προσήχθη
στη Λάρισα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο
Εισαγγελέα. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Λάρισας, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και τρί
του προσώπου, ηθικού αυτουργού της βομβιστικής αυτής
επίθεσης. ]
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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, η 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

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ
(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ
(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
(mm/inch)

9 mm x 19

6+1

Διπλή

143/5,6

78/3,1

23/0,9

BERETTA HELLAS ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013
E-M ail: sa le s @ b e re tta .g r. Internet Site: www.berettahellas.com

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
(mm/inch)
(mm/inch)
106/4,2

2]

Επ ισκεφθείτε μας στο FACEB00K.
h ttp ://w w w .fa c e b o o k .c o m /B e re tta H e lla s

125/4,9

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)
562/20CM

©BERETTA
--------

500 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ . ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.

ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗ Μ Α ΑΛΕΞΙΣΦ ΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BSST ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;
Αρκετοί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μ ερικοί εκλεκτοί και θα
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

Αν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.
Αν ήξεραν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το
Dyneem a, το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο,
γιλέκα BSST.
Αν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO k o i TUV.
Αν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση
προβλέπεται βάσει NIJ.
ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για

ΤΩ»

ΕΡΟΥΝ

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΕζΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΛΕΣ
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.
Αποκλειστική εισαγωγή Ε23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ Η Λ / FAX: 22940 83144
Διάθεση Ως άνω Γεω ργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μ ττουμπουλίνας 4 Πειραιάς
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784. 212 1019693
Μτταλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μ οναστηράκι Τηλ: 210 3215462 - 4. 210 3217493

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

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

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

SPRINGFIELD ARM O RY X D M 9 - X D M 4 0
Α π ο τ η ν π α λ α ιό τ ε ρ η ε τ α ιρ ία κ α τ α σ κ ε υ ή ς όπ λ ω ν τ η ς Α μ ε ρ ικ ή ς

2009
A M E R IC A N R IF LEM A N
H A N D G U N OF T H E Y E A R
XDM

2003
AMERICAN RIFLEMAN
HANDGUN OF THE YEAR
XD PISTOL
2006
AMERICAN RIFLEMAN
HANDGUN OF THE YEAR
XD 45ACP PISTOL
2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE
HANDGUN OF THE YEAR
XD 45ACP PISTOL

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

HAS ARRIVED!

Αποκλειστική εισαγωγή:

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

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

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

Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ν Α Ε ΡΙΩ Ν Μ ΕΣΩ Ν

Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε και
λειτουργεί από το 1995. Έ χει ως
αποστολή την από αέρος υποστήρι
ξη και ενίσχυση του έργου των Υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την καταπολέ
μηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και διατήρηση
της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της
πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της χώρας και
την αντιμετώπιση αστυνομικών συμβάντων ιδιαίτερης
σημασίας.
Διαθέτει πέντε ελικόπτερα γερμανικής κατασκευής και
η διάρκεια πτήσης τους είναι από 2 έως 2:30’ ώρες αναλόγως φορτίου, είδους αποστολής κ.λπ.
Τα δύο συστήματα λήψης και μετάδοσης εικόνας (FLIR)
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματι
αγοράστηκαν ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
κότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης,
Τα τρία ΒΟ 105, είναι παλαιού σχεδιασμού καθώς ξεκί την πρόληψη ατυχημάτων και την αντιμετώπιση της
νησε η παραγωγή τους το έτος 1965 και έχουν 6.500 ώρες λαθρομετανάστευσης.
πτήσεως περίπου.
►Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σο
Από τα τρία ελικόπτερα τα δύο αγοράστηκαν με εθνι βαρών ατυχημάτων με την διαβίβαση πληροφοριών στις
κά κονδύλια το 1995, ένα το 1997 και δύο το 2000 μέσω επίγειες δυνάμεις ή τη μεταφορά τραυματιών.
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φύλαξη
►Η συμβολή στην αναζήτηση διωκομένων προσώπων
συνόρων.
ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί.
►Η συνοδεία ή και μεταφορά υψηλών προσώπων, η με
Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων έχει έδρα στο Διεθνή
ταφορά αστυνομικών για ανάληψη επείγουσας αστυνο
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί μικής επιχείρησης (SPECIAL POLICE MISSION) ή και
επιχειρούν τα ελικόπτερα ημέρα και νύκτα, χωρίς κανέ η συμμετοχή σ’ αυτήν, καθώς και η μεταφορά ανώτατων
να περιορισμό καθόσον υπάρχει η δυνατότητα παροχής αξιωματικών της Αστυνομίας για υπηρεσιακούς λόγους.
αεροναυτικών πληροφοριών και εξυπηρέτησης όλο το
►Η συμβολή στο έργο της Εθνικής και Πολιτικής άμυ
24ωρο.Η παραμονή της υπηρεσίας στον Δ.Α.Α. είναι αδα- νας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων
πάνως για το Δημόσιο.
Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά
Το ιπτάμενο προσωπικό λόγω των δημοσιονομικών από σχετικό αίτημα των αρμόδιων Αρχών και έγκριση
προβλημάτων εκπαιδεύεται - μετεκπαιδεύεται στο ελάχι του Αρχηγού του Σώματος.
στο που απαιτείται για την διατήρηση των πτυχίων τους
των ικανοτήτων και ειδικοτήτων τους.
Η βοήθεια που παρέχεται από τα ελικόπτερα για την
Η τεχνική υποστήριξη των Ε/Π παρέχεται από Οργα αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην
νισμό CAMO - ΑΜΟ που επιλέχτηκε μετά από δημόσιο Αττική έγκειται:
διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τον
α. Στην Επισήμανση τυχόν εμποδίων που παρακωλύ
Νατοϊκό Οργανισμό NSPA (πρώην NAMSA).
ουν την κίνηση και η άμεση ενημέρωση της τροχαίας για
Η συνδρομή του εν λόγω οργανισμού γίνεται από τεχνι παρέμβαση προς άρση αυτών των προβλημάτων.
κούς αστυνομικούς της Υπηρεσίας.
β. Στην διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την επι
κρατούσα κατάσταση από άποψη κυκλοφορίας, ώστε να
1. Ποια είναι η αποστολή της υπηρεσίας, γιατί κρίθη- σχηματίζεται στο κέντρο τροχαίας η πιο ρεαλιστική κατά
κε σκόπιμη η σύσταση της; Ειδικότερα, πόσο βοηθούν
το δυνατόν εικόνα.
τα ελικόπτερα στην αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών
γ. Η μεταβίβαση μετά από εντολή του κέντρου σε συ
προβλημάτων στην Αττική;
γκεκριμένο μέρος και οδό, για να δοθούν άμεσες πληρο
►Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην το φορίες.
πική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και η δια
δ. Η συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις των υπηρεσιών
βίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η
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ε.Είναι δε δυνατή και η αυτεπάγγελτη βεβαίωση παραβά
σεων, καθόσον τα πληρώματα των ελικοπτέρων είναι αστυ
νομικοί.
Τα ελικόπτερα της παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες
στις συνεργαζόμενες υπηρεσίες Τροχαίας σε καθημερινή
βάση, ειδικότερα για την περιοχή των Αθηνών. Για δε τις
περιόδους μαζικών εξόδων, λόγω εορτών, αργιών, εξόδων
Σαββατοκύριακου ιδιαίτερα το καλοκαίρι εκπονούνται
σχέδια από την Δ/νση Τροχαίας του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας στα οποία συμμετέχουν και τα ελικόπτερα.
Η παρουσία του ελικοπτέρου πάνω από τα Εθνικά δίκτυα
επηρεάζει αποτρεπτικά για την ενέργεια παραβάσεων του
Κ.Ο.Κ. από τους οδηγούς, διαπίστωση που προκύπτει από
τις διεθνείς στατιστικές μετά την βοήθεια που παρέχεται
από τα ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών
προβλημάτων.
2. Πόση είναι η δύναμη της, πόσοι είναι ιπτάμενοι και πό
σοι προσωπικό εδάφους, πως επιλέγεται το προσωπικό και
τι εκπαίδευση έχει υποστεί;

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελλη
νικής Αστυνομίας αποτελείται από 27 Αστυνομικούς. Από
αυτούς οι δώδεκα (12) είναι ιπτάμενοι χειριστές οι δέκα (10)
ιπτάμενοι τεχνικοί και τέσσερις αστυνομικοί ως προσωπικό
διοικητικής υποστήριξης. Η προβλεπόμενη οργανική δύνα
μη της Υπηρεσίας είναι 42 αστυνομικοί. Εκκρεμεί η διαδι
κασία πρόσληψης άλλων έξι τεχνικών - αστυνομικών εντός
του 2013.
Το ιπτάμενο προσωπικό επιλέγεται από το Αστυνομικό
προσωπικό μετά από προκήρυξη διαγωνισμού για πλήρω
ση κενών θέσεων είτε χειριστών είτε τεχνικών. Τα προσό
ντα και ο τρόπος επιλογής προβλέπονται από απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το υπόλοιπο προ
σωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται για το
αστυνομικό προσωπικό.

Οι ιπτάμενοι χειριστές και τεχνικοί είναι κάτοχοι
αντίστοιχων πτυχίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε
ροπορίας. Οι εκπαιδεύσεις του ιπταμένου προσωπι
κού έχουν λάβει χώρα σε αναγνωρισμένες σχολές
του εξωτερικού, του εσωτερικού (FLIGHT SAFETY,
HELICOPTER ADVENTURES, OXFORD AIR
SCHOOL) και σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες του
εξωτερικού (Αστυνομίες Los Angeles, Washington,
Contra Costa County), στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ελικοπτέρων EUROCOPTER,
το σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων και Θαλάσσιας Επιβί-
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ωσης της Πολεμικής Αεροπορίας κ.λπ.
Οι εκπαιδεύσεις σε σχολές αφορούν την απόκτηση πτυ
χίων και ειδικοτήτων (επαγγελματικών πτυχίων, ειδικο
τήτων εκπαιδευτών πτήσεως δι’ οργάνων, προσαύξησης
πτητικής εμπειρίας σε διάφορες συνθήκες πτήσεως, και
ηλεκτρονικών συστημάτων). Στις διάφορες αστυνομικές
υπηρεσίες του εξωτερικού το ιπτάμενο προσωπικό εκπαιδεόθηκε στη χρήση τακτικών, συστημάτων, εμπειρίας
και οργάνωσης.
3. Ποίοι είναι οι τύποι των πέντε ελικοπτέρων, ποιες εί
ναι οι βασικές τεχνικές δυνατότητες και με τι όργανα εί
ναι εξοπλισμένα (κάμερες θερμικής απεικόνισης κ.λπ.).

Οι τύποι των ελικοπτέρων είναι: τρία (3) ελικόπτερα
ΒΟ-105 τα οποία αγοράστηκαν από την Γαλλογερμανική
εταιρεία EUROCOPTER την 27-5-1995 και δύο (2) EC135τα οποία παρελήφθησαν την 5-2-2001.
Και τα τρία ελικόπτερα (ΒΟ-105) έχουν την δυνατότη
τα να εξοπλιστούν ενναλακτά με τα δύο συστήμα λήψης
και μετάδοσης εικόνας (FLIR).
To (FLIR) μεταδίδει απ’ ευθείας εικόνα στο Κέντρο Άμε
σης Δράσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4. Ποιες ήταν οι σπουδαιότερες επιχειρήσεις στις οποί
ες έλαβε μέρος ελικόπτερο (ληστές Κλειτορίας Καλαβρύ
των, εντοπισμός Αλβανού στην λίμνη Κουμουνδούρου,
επιτήρηση συνόρων, εντοπισμός δραπετών κ.λπ.).

Μέχρι σήμερα τα ελικόπτερα έχουν συμμετάσχει και
έχουν φέρει σε πέρας με επιτυχία αρκετές αποστολές
όπως: Συμβολή στην σύλληψη δραπετών κατά τις μεγά
λες αποδράσεις από τις φυλακές Πατρών το 1997, Λάρι
σας, Κέρκυρας το 1997. Ανεύρεση φυτειών χασίς στην
Κρήτη σε επιχειρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο με πά
ρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συνδρομή για το
εντοπισμό και την σύλληψη δραστών όπως, στην Κλειτορία Καλαβρύτων, Αλβανών στην λίμνη Κουμουνδούρου
το 1998, στην Γκούρα Κορινθίας το 1999, στη περιοχή
Θεσπρωτίας το 1997, και στη περιοχή Πέτρας Ιωαννίνων. Συνδρομή των επίγειων δυνάμεων για αναζήτηση
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και σύλληψη Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών στα σύνο
ρα. Διάσωση ατόμων στα σύνορα από δυσμενής καιρικές
συνθήκες και λόγους υγείας. Συνεργασία με άλλους φο
ρείς όπως Λιμενικό, Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση
θεμάτων αρμοδιότητας τους. Μεταφορά ιατροδικαστών.
Συνοδεία Επισήμων προσώπων. Τον τελευταίο μήνα
επιχειρούν για τους δραπέτες των φυλακών Τρικάλων,
συμμετείχαν στη λήψη μέτρων ασφάλειας κατά την επί
σκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών και του
Αμερικανού υπουργού Οικονομικών.
Αποστολή Οργάνωση των ήδη υπαρχόντων πτητικών
μέσων

Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνο
μίας έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενί
σχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής αστυ
νομίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την
καταπολέμηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και
διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφά
λιση της πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της
χώρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών συμβάντων
ιδιαίτερης σημασίας.
Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται κυ
ρίως:
α) Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπι
κή αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και η διαβί
βαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις,
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματι
κότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης,
την πρόληψη ατυχημάτων και την αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης.
β) Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σο
βαρών ατυχημάτων με τη διαβίβαση πληροφοριών στις
επίγειες δυνάμεις ή τη μεταφορά τραυματιών.
γ) Η συμβολή στην αναζήτηση διωκόμενων προσώπων
ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί.
δ) Η συνοδεία ή μεταφορά υψηλών προσώπων, η με
ταφορά αστυνομικών για ανάληψη επείγουσας αστυνο
μικής επιχείρησης (SPESIAL POLICE MISSION) ή και

η συμμέτοχη σ’ αυτήν, καθώς και η μεταφορά ανώτατων
αξιωματικών της Αστυνομίας για υπηρεσιακούς λόγους.
ε) Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας
της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφα
λείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχε
τικό αίτημα των αρμοδίων αρχών και έγκριση του Αρχηγού
του Σώματος.
Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται, είτε με την εκτέλεση αυ
τοτελών ή ειδικών επιχειρήσεων, είτε και σε συνεργασία και
σύμπραξη με άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
κατά την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων (Ν.
2334/95, Π.Δ 36/97).
Οργανόγραμμα

Η Υ.Ε.Μ.Ε.Α. είναι αυτοτελής υπηρεσία επιπέδου Διεύ
θυνσης και υπάγεται:
Διοικητικά στον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου
Ελλάδος και
Επιχειρησιακά απευθείας στον κ. Αρχηγό Ελληνικής
Αστυνομίας
Πτητικά μέσα (Αριθμός και τύπος πτητικών μέσων-Δυνατότητας- Περιορισμοί)

►Η Υ.Ε.Μ.Ε Α διαθέτει πέντε (5) Ελικόπτερα:
α) Τρία (3) ελικόπτερα τύπου ΒΟ 105.
β) Δύο (2) ελικόπτερα τύπου EC 135.
►Τα πτητικά μέσα της Υ.Ε.Μ.ΕΑ είναι ενταγμένα σε
κρατικό πολιτικό νηολόγιο διαθέτουν πιστοποιητικά πλοϊμότητας από την Υ.Π.Α που εκδόθηκε μετά από την από
κτηση του Γερμανικού πιστοποιητικού πλοϊμότητας LBA
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Ευρωπα
ϊκή και Διεθνή νομοθεσία JAA, ICAO.
Ό λα τα ελικόπτερα είναι δικινητήρια με στροβιλοαξονικοΰς (Turboshaft) κινητήρες και πιστοποιημένα για πτήσεις
εξ’ όψεως και πτήσεις δΓ οργάνων και είναι της Γαλλογερμανικής εταιρείας EUROCOPTER. Φέρουν αστυνομικούς
ασυρμάτους, εξωτερικά μεγάφωνα, προβολέα νυκτερινής
ερεύνης και έχουν την δυνατότητα νυκτερινών πτήσεων
και έρευνας με την χρήση διοπτρών νυκτερινής όρασης

Night Vision Goggles (NVG).
►Είναι ελικόπτερα ελαφρού τύπου (Light
helicopters), οι αποστολές που εκτελούν είναι εναέριας
παρατήρησης, έρευνας και συντονισμού των επίγειων
αστυνομικών επιχειρήσεων με παράλληλη μετάδοση
εικόνας.
►Λόγω του ειδικού αστυνομικού εξοπλισμού που δι
αθέτουν έχουν μειωμένη μεταφορική ικανότητα (δύο
έως τριών ατόμων αναλόγως της απόστασης και των
περιβαλλοντικών συνθηκών).
Εκπαίδευση (συστήματα Εκπαίδευσης -Τυποποίησης-Αξιολόγησης)

►Το σύστημα εκπαίδευσης - τυποποίησης - αξιολό
γησης και πτητικής εκμετάλλευσης των αστυνομικών
ελικοπτέρων είναι το προβλεπόμενο σύμφωνα με την
ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σύμ
φωνο με τα πρότυπα λειτουργίας Ειδικών Ευρωπαϊ
κών Αστυνομικών Υπηρεσιών
- Οι χειριστές (Αξιωματικοί) κατέχουν επαγγελματι
κά πτυχία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που
απέκτησαν μετά από εξετάσεις τόσο στο εσωτερικό
σύμφωνα με την νομοθεσία της Υ.ΠΑ και στο εξωτε
ρικό σύμφωνα με την νομοθεσία της Γερμανικής L.BΑ
και Αμερικανικής FAA, χειρίζονται τουλάχιστον δύο
τύπους Ε/Π.
►Έχουν εκπαιδευτεί σε σχολές εξωτερικού και εσω
τερικού (Αμερική- Αγγλία -Γερμανία - Σ.Ε.Χ.0 Α) και
έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τις στο (Α) σχε
τικό παράρτημα εκπαιδεύσεις. ]
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User Accounts
Change your account pict
Change your Windows pa

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Parental Controls

Ενδεικτικές οδηγίες της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.για t up parental control;
εκκίνηση ίου υπολογιστή όταν έχει μολυνθεί από το

κακόβουλο λογισμικό
u

Credential Mar
Manage Windows c

Ransomware ”

Advanced User Aco

Restore system files and settings

Ακολουθούν δύο τρόποι για την εκκίνηση του
υπολογιστή σας, όταν έχει μολυνθεί από το κακόβουλο
λογισμικό “Ransomware”, ή αλλιώς «ιός των 100 ευ
ρώ». Οι οδηγίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές, καθώς οι
πιο προχωρημένοι χρήστες μπορούν να κάνουν χρή
ση άλλων μεθόδων ή εργαλείων για την επιδιόρθωση
του προβλήματος. Αν κανένας από τους δύο προτεινόμενους τρόπους δεν επιτύχει να επαναφέρει
τον υπολογιστή σας, τότε συνίσταται η λήψη βοήθειας
από εξειδικευμένο τεχνικό.

System Restore can help fix problems that might be making your
computer run slowly or stop responding.
System Restore does not affect any o f your documents, pictures, or
other personal data, and the process is reversWe. How does System
Restore work?
• Recommended restore:
Select this option to undo the most recent update, driver,
or software nstalabon if you think it is causng probiems.
13:03:57 2007/04/02 Instal: Windows Update
Current time zone: Eastern Dayight Time
Choose a different restore point
To aeate a restore point, j?

1ος Τ ρόπ ος (Ε παναφ ορά Συστήματος):

1. Επανεκκινούμε τον υπολογιστή (από το κουμπί
ροννθΓ ή αποσυνδέοντας από το ρεύμα).
2. Κατά την επανεκκίνηση πατάμε επανειλημμένως το κουμπί Ρ8 έως ότου εμφανιστεί μαύρη οθόνη
με επιλογές “Advanced Options” ή “Επιλο
γές για προχωρημένους” αναλόγως με τη γλώσσα
εγκατάστασης.
3. Από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέγουμε αυτή
που αναγράφει “Safe Mode with Command Prompt”
ή “Ασφαλή Λειτουργία με γραμμή εντολών”.
i»doM£ Ad v a n c e d Opt i on*, Menu
l e a s e s e l e c t an o p t i o n :

j

Naxt

_
7. Εμφανίζεται ο οδηγός επαναφοράς συστήματος
(Restore system files and settings).
Τα βήματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του
λειτουργικού.
8. Στον οδηγό επιλέγουμε ένα σημείο επαναφοράς
παλαιότερο από την ημερομηνία κατά την οποία
μολύνθηκε ο υπολογιστής (εάν δεν είμαστε σίγου
ροι προτιμούμε μία παλαιότερη ημερομηνία
κατά την οποία είμαστε σίγουροι άτι δεν είχε

Safe Mode
S c f e Mode w i t h N e t w o r k i n g
S a f e Mode w i t h Command P r o n p t |
E n a b l e Boot L o g g i n g
E n a b l e UGH Mude
l a s t Known Cood C o n f i g u r a t i o n l y o u r wool r e c e n t s e l l i n g s t h a t wo r k e d 5
D i r e c t o r y S e r u i c e s R e s t o r e Mode f l l i n d o ws d o w a i n c o n t r o l l e r s o n l y )
D e b u g g i n g Mode
D i s a b l e a u l u ( i a l i i ; r e s l a r l un s y s l e n f a i l u r e
S t a r t l l i n d o ws NorM.il l y
Re boot
R e l u r n l u 03 C h u i u e s Menu
I so t h o up and down a r r o w k e y s t o nouo t h o h i g h l i g h t

to your ch o ice.

4. Πραγματοποιούμε είσοδο (login) με τον χρήστη και
τον κωδικό (αν έχουμε ορίσει κωδικό).
5. Εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο εντολών.
6. Πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή ανάλογα με
την έκδοση του λειτουργικού μας συστήματος:
Windows 8: "C:\windows\system32\rstrui.exe"
Windows XP: "C:\windows\system32\restore\rstrui.exe"
Windows 7/vista: "C:\windows\system32\rstrui.exe"
και πατάμε "enter".
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C k k the restore pent * a t you want to uee and * e n < k k Next.

C u rren t Orr* ; o n r e a s te r n St tr v m n Twi*

2/14/2007 11:»: 10 AM

System: S d w d iitd Chedipont

2/13/2007

PM

System: ScheAAed Owdtpemt

2/12/2007 * J * 0 2 AM

System: S* * * * * C h e d v o rt

2/11/2007 l: 4 W 3 PM

System: Schedtied Chedtpomt

2/10/2007 10:20:01 AM

System: S dw dd ed Chedtpomt

Show restore to n ts older than Sdays

μολυνθεί το σύστημα).
9. Εκκινούμε τη διαδικασία και αφού ολοκληρω
θεί επανεκκινούμε τον υπολογιστή εφόσον δεν έχει
πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση.

i. JyiUlTl ftp'.h
Chao» »r«rto<wpe*n
IfailMMiBtJainot:

fc” System Restore

-

«rrv of ν<Μ doa?·

Restore system files and settings
C?<> the ·« : .··e :e*T. (h it γου wardto use ard thfr*» dWkN titt. *■<>., <&»I Φοο ο a

L

System Restore can help fix problems that might be making
computer run slowly or stop responding.

oaci?

ci/ ■

Otxr&Or·
TgffW—
SVftffT':
ChtdQMlnt

System Restore does not affect any o f your docum
other personal data, and the process Is reversible.
Restore work?

Svs*"·:

Cf'iS^ortt

Svtf ’StiNKfcledCtakjM**
VvVj **: S C * * v * Z > o n t

S-i*.t~-S^ctfJedCfdqWl

a Recommended restore:
Select this option to undo the most recent update,
or software installation if you think It is causing pro:

„_____

_________ ! ___
► Control Panel I

User Accounts and Family Safety ►

Control Panel Home
System and Security

10. Ο υπολογιστής εκκινεί κανονικά (προαιρετι
κά μπορεί να γίνει και έλεγχος του συστήματος με
πλήρως ενημερωμένο λογισμικά antivirus).
11. Σε κάθε περίπτωση και αφού αποθηκεύσουμε όλα τα αρχεία μας σε ασφαλές μέσο (εξωτερικό
σκληρό δίσκο ή άλλο) προτείνεται και η επανεγκατάστααη τοπ λειτουργικού.

User Accounts
Change your account picture

Add or remove user

Change your Windows password

Network and Internet
Hardware and Sound

U s e r A c c o u n t s a nd Fam ily

Safety
Appearance and
Personalization
Clock, Language, and Region

^ —_

Parental Controls

a

;

i

Windows CardSpace

Programs

Ease of Access

2 ο ς Τ ρόπ ος (Δημιουργία νέου χρήστη):

Hi

t
%

Set up parental controls for any user

Manage Information Cards that are used to log on to on

Credential Manager
Manage Windows credentials

Advanced User Accounts

1. Επανεκκινοόμε τον υπολογιστή (από το κου
μπί ροννθΓ ή αποουνδέοντας από το ρεύμα).
2. Κατά την επανεκκίνηση πατάμε επανειλημμενως το κουμπί Ρ8 έως άτου εμφανιστεί μαύρη οθόνη
με επιλογές “Advanced Options” ή “Επιλο
γές για προχωρημένους” αναλόγως με τη γλώσσα

(“User accounts") και δημιουργούμε ένα νέο χρή
στη.
W indows 7: “Διαχείριση ενός άλλου λογαρι
ασμού” (“manage another account”) και “δημι
ουργία νέου χρήστη” (“create new
account”).
JindoM.', fidν ο n e e d O p t i o n s Menu
W indows XP: “Προσθήκη νέου
U c a c c s e l e c t an o p t i o n
χρήστη” (“create new user”)
Scie Mode
9. Πληκτρολογούμε ένα όνομα,
S e f e Mode w i t h Met h o i Ki ng
Safe Hodo Kith CoMnand Pronpt|
έναν κωδικό (αν ζητηθεί και ανά
λογα με την έκδοση των Windows),
Enable Boot Logging
επιλέγουμε δικαιώματα “διαχειρι
E n a b l e OGfl Mode
L a s t known Good C o n f i g u r a t i o n l y o u r M o s t r e c e n t s e t t i n g s t h a t w o r k e d )
στή” (“administrator”) και δημιουρ
D i r e c t o r " S e r v i c e s R e s t o r e Mode l U i n d o u s d o M a i n c o n t r o l l e r s o n l y )
γούμε το νέο χρήστη.
D e b u g g i n g Mode
D i s a b l e a u l u n a l i c r e s l a r l uii s y i s l e n f a i l u r e
ΙΟ.Επανεκκινούμε τον υπολο
γιστή κανονικά και όταν εμφα
S t a r t Ui ndows M o r w a l l y
Reboot
νιστεί η οθόνη επιλογής χρήστη
R e t u r n l u 03 C h u i u e : . Menu
επιλέγουμε να εισέλθουμε με τον νέο
Dso t ho up a n d down a r r o w k e y s t o μ ο ·.ό t h o h i g h l i g h t t o y o u r c h o i c e .
χρήστη που δημιουργήσαμε στο βή
μα (8).
εγκατάστασης.
11.0 υπολογιστής εκκινεί κανονικά και εμφανί
3. Από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέγουμε αυτή
ζεται η επιφάνεια εργασίας του νέου χρήστη.
που αναγράφει “Safe Mode with Command Prompt”
12. Με τη χρήση λογισμικού antivirus της επιλο
ή “Ασφαλή Λειτουργία με γραμμή εντολών”.
γής μας, το οποίο ενημερώνουμε με τις τελευταίες
4. Πραγματοποιούμε είσοδο (Ιο§ίη) με τον χρήστη και
ενημερώσεις εκτελούμε έλεγχο στο σύνολο των
τον κωδικό (αν έχουμε ορίσει κωδικό).
αρχείων του υπολογιστή και απομακρύνουμε το
5. Εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο εντολών.
κακόβουλο λογισμικό.
6. Πληκτρολογούμε την εντολή “C:/Windows/
13. Σε κάθε περίπτωση και αφού αποθηκεύσουSystem32/control.exe”.
με όλα τα αρχεία μας σε ασφαλές μέσο (εξωτερικό
7. Εμφανίζεται ο οδηγός διαχείρισης του συστήματος
σκληρό δίσκο ή άλλο) προτείνεται και η επανε(Control Panel).
γκατάσιαση ιου λειτουργικού. ]
8. Στον οδηγό επιλέγουμε “Λογαριασμοί χρηστών”

[ 1 9 ] Α/Α

[

ΕΡΕΥΝΑ S

Γκόλφω ■ Φένια Φέρρα
Υπ. Δρ. Ψυχολογίας Παν. Sheffield

Τα παιδιά
ως
και
η αξιοπιστία
των καταθέσεων τους

μάρτυρες

Μέχρι την δεκαετία του ‘80 η παρουσία παιδιών σε αίθου
σες δικαστηρίων, είτε ως θύματα είτε ως μάρτυρες, ήταν
ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Οι μαρτυρίες των παιδιών
αντιμετωπίζονταν με έντονο σκεπτικισμό και καχυποψία,
κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι τα παιδία δεν ήταν ικα
νά να διαχωρίσουν πραγματικά από φανταστικά γεγονότα
(McGough, 1993; Collins & Bond, 1953), ένα επιχείρημα, το
οποίο στερείται επιστημονικής βάσης (Yuille, 1988). Μετά
την δεκαετία του ‘80 τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών
παρουσίασαν ραγδαία αύξηση (Pooole & Lamb, 1998; Ceci
& Brack, 1995), η οποία οδήγησε σε αύξηση της κοινωνικής
ευαισθητοποίησης και κατ’ επέκταση των ερευνών που διε
ξάγονταν επί του θέματος (Blandon-Gitlin & Pezdek, 2009;
Ceci, Toglia & Ross, 1987). Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλά
δα σημειώθηκε αύξηση 200% των κρουσμάτων σε μόλις
έξι χρόνια, μεταξύ 1979-1985, ενώ την τελευταία δεκαετία,
μεταξύ 2003- 2013, έχουν καταγραφεί περίπου 7.500 υποθέ
σεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. (Μαγγανάς, 1996;
Γιωτάκος, Τσιλιάκου & Τσίτσικα, 2011). Σύμφωνα με στοι
χεία της αστυνομίας (2013), περισσότεροι από 800 άνθρωποι
έχουν κατηγορηθεί και συλληφθεί την τελευταία δεκαετία
με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ μόλις
42 προφυλακίστηκαν.
Το αυξανόμενο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης κα
θώς και η αυξημένη αναγνώριση της σαν φαινόμενο από την
ευρύτερη κοινωνία, οδήγησε στην επανεξέταση της ικανό
τητας των παιδιών να δίνουν αληθείς και σαφής καταθέσεις.
Μέχρι σήμερα, έχει διεξαχθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός
ερευνών πάνω στην ικανότητα των παιδιών να δίνουν αξι
όπιστες καταθέσεις, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην
ικανότητα των παιδιών να μνημονεύουν αλλά και να ανα
καλούν με σαφήνεια προσωπικές εμπειρίες. Η παρουσία των
παιδιών σε αστυνομικές/ανακριτικές υπηρεσίες έγινε αρκε
τά πιο συχνή, ενώ στις περισσότερες δυτικές χώρες έχουν
δημιουργηθεί συγκεκριμένα πλαίσια για την αντιμετώπιση
των παιδιών θυμάτων/μαρτύρων.
Σύμφωνα με έρευνες στην παιδική μνήμη, τα παιδιά είναι
ικανά να ανακαλέσουν μνήμες από πολύ μικρή ηλικία. Πιο
συγκεκριμένα, ακόμη και από την ηλικία των μόλις δύο
ετών, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να ανακαλέσουν μνή
μες από γεγονότα που έχουν καταγραφεί μερικούς μήνες
πριν (Bauer, 2007). Με την πάροδο του χρόνου και όσο ο άν
θρωπος μεγαλώνει η μνήμη του εξελίσσεται και, ως αποτέλε
σμα, παρατηρείται αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών
που δύναται να ανακληθούν. Οι ανακαλούμενες μνήμες τεί
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νουν να είναι πιο λεπτομερείς, περιγραφικές και πιο σύνθε
τες. Ωστόσο, το κύριο μέρος των πληροφοριών που ανακα
λούνται φαίνεται να παραμένει το ίδιο, κάτι που δείχνει ότι
τα παιδιά, όσο και οι ενήλικοι, είναι σε θέση να ανακαλέσουν
αξιόπιστες μνήμες, με τη διαφορά ότι οι μνήμες των παιδιών
συνηθίζουν να είναι λιγότερο εκτενείς (Davies, Tarrant &
Flin, 1989; Flin et al.,1992; Saywitz, 1987). Αυτό οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι τα κομμάτια της μνήμης που επεξεργάζονται μνήμες από αυτοβιογραφικά γεγονότα δείχνει
να εξελίσσεται με την ηλικία (Bauer, 2005; Nelson, 1993;
Pemer and Ruffman, 1995; Tulving, 1983; Wheeler, 1997).
Επιπλέον, οι άνθρωποι οργανώνουν τις μνήμες τους δημι
ουργώντας σενάρια (script memories). Μέσω αυτής της δια
δικασίας είμαστε σε θέση να ανακαλούμε με ακρίβεια σύν
θετα ή/και πολλαπλά γεγονότα. Αυτή η ικανότητα ωστόσο
είναι λιγότερο εμφανής σε παιδιά και ειδικότερα σε παιδιά
μικρότερης ηλικίας, γεγονός που επηρεάζει την ικανότη
τα των παιδιών να ανακαλούν σαφείς και ακριβείς μνήμες.
Ωστόσο αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί και ένας παράγο
ντας που επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία των ανακληθέντων μνημών από παιδιά, επειδή η δημιουργία σεναρίων
(script memories) έχει πολλές φορές συνιφαστεί με αύξηση
των λαθών, καθώς κατά τη διάρκεια της δημιουργίας σενα
ρίων ο άνθρωπος τείνει να προσπαθεί να καλύψει τα οποια
δήποτε κενά που παρουσιάζονται. Έ τσι σε πολλές περιπτώ
σεις, προσωπικές υποθέσεις, εκτιμήσεις και γενικότερα μη
αληθείς, ‘ψευδείς’ πληροφορίες εμπλέκονται στις μαρτυρίες
(Lindberg, 1991; Collins & Wellman, 1982). Ως αποτέλεσμα,
τα παιδιά φαίνονται να είναι ικανά να δώσουν αληθείς κα
ταθέσεις από αρκετά μικρή ηλικία, έστω κι αν είναι συνο
πτικές, με ορισμένους περιορισμούς να προκύπτουν στις
περιπτώσεις που πολύπλοκα ή πολλαπλά γεγονότα εμπεριέ
χονται, τόσο λόγω της περιορισμένης ικανότητας των παιδι
ών να δημιουργούν σενάρια (script memories), όσο και λόγω
του γεγονότος ότι τα παιδιά φαίνεται να συγχέουν μνήμες
από παρόμοια γεγονότα (Roberts & Blades, 2000).
Επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στο
περιεχόμενο των εμπειριών που τα παιδιά ζητούνται να
ανακαλέσουν, είτε ως μάρτυρες (πχ ενδοοικογενειακής βί
ας, ληστείας), είτε ως θύματα. Καθώς ένα μεγάλο ποσοστό
των παιδιών που καταθέτουν ως θύματα προέρχεται από
υποθέσεις κακοποίησης και πολύ συχνά σεξουαλικής κα
κοποίησης, τις περισσότερες φορές στα παιδιά ζητούνται
να ανακαλέσουν μνήμες, οι οποίες θα μπορούν να χαρακτη
ριστούν ως τραυματικές/στρεσογόνες. Αν και σύμφωνα με

αρκετές μελέτες τα παιδιά είναι ικανά
να ανακαλέσουν με μεγάλη σαφήνεια
τραυματικά γεγονότα (Fivush, 1993,
1998; Goodman, Bottoms, SchwartzKenney, & Ruby, 1991; Goodman,
Hirschman, Hepps, & Ruby, 1991;
Howe, Courage, & Peterson, 1996;
Howe, 2000; Peterson & Whalen,
2001; Christianson, 1992), τείνουν να
έχουν έντονα συναισθήματα ντροπής,
φόβου και ενοχής, κάτι που μπορεί να επηρεάζει τις καταθέ
σεις τους. Αυτά τα συναισθήματα τείνουν να λειτουργούν ως
αποτρεπτικός παράγοντας για την καταγγελία ένα γεγονός και
οδηγούν στην αποσιώπησή τους. Ακόμα, σε περιπτώσεις που
η καταγγελία γίνει είτε από το παιδί είτε από άλλο πρόσωπο,
μπορεί να οδηγήσουν στην άρνηση του γεγονότος, από μέρος
του παιδιού και στην άρνηση παροχής περαιτέρω πληροφορι
ών. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν σημειωθεί περιπτώσεις
στις οποίες τα παιδιά συνεχίζουν να αρνοϋνται την εμπλοκή
τους σε κακοποιητικές πράξεις, έστω και αν άλλα ακράδαντα
στοιχεία το επιβεβαιώνουν (φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις
από το γεγονός, DNA) (Bidrose & Goodman, 2000; Leander,
Granhag, & Christianson, 2005; Orbach & Lamb, 1999; Sjberg
& Lindblad, 2002; Svedin & Back,2003).
Είναι πολύ οημαντικό να αναφερθεί ότι αυτά τα συναισθή
ματα είναι ιδιαίτερα εμφανή σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα
οποία είναι σε θέση να αντιληφθούν τις κοινωνικές ‘επιπλοκές’
του θέματος, (την κακοποίηση ως ένα θέμα taboo για την κοι
νωνία, κοινωνικό στίγμα κτλ). Ως αποτέλεσμα, τα μεγαλύτερα
παιδιά τείνουν να αποσιωπούν κακοποιητικά γεγονότα, λόγω
των έντονων συναισθημάτων ντροπής, φόβου και ενοχής, που
τους δημιουργεί η αυξημένη αντίληψη των κοινωνικών επι
πλοκών του θέματος (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman,
Jones, & Gordon 2003; Saywitz., 1991). Έ νας επιπλέον παρά
γοντας που λειτουργεί ανασταλτικά στην καταγγελία/κατάθεση κακοποιητικών πράξεων από τα παιδιά, είναι το ότι τα
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε συναισθήματα ενοχής, τόσο
τα μικρότερα, λόγω αυξημένου 1 εγωκεντρισμού’ (Hazzard,
Celano, Goyld, Lawry, & Webb, 1995), όσο και τα μεγαλύτερα
τα οποία θεωρούν συχνά ότι θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει
το γεγονός (Goodman-Brown et al., 2003). Επιπλέον, τα παιδιά
τείνουν να είναι πιο ευάλωτα σε συναισθήματα φόβου, επειδή
τα παιδιά πολύ συχνά φοβούνται ότι οι ισχυρισμοί τους δεν θα
γίνουν πιστευτοί, ειδικά έναντι των ισχυρισμών ενός ενήλικα
(Sas & Cunningham, 1995; Sauzier, 1989).

Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης τα παιδιά φοβού
νται ότι μιλώντας για το γεγονός
διαλύουν τον οικογενειακό δεσμό,
ενώ πολλές φορές φοβούνται επί
σης ότι η καταγγελία του γεγονό
τος θα μπορούσε να προκαλέσει
αρνητικές συνέπειες για άλλα μέ
λη της οικογένειας. Ως αποτέλεσμα
τα παιδιά φαίνεται να αντιμετωπί
ζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην καταγγελία γεγονότων
ενδοοικογενειακής κακοποίησης (Goodman-Brown et al.,
2003; Sjoberg& Lindblad 2002).
Ό πως φαίνεται λοιπόν τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλι
κία, είναι ικανά να ανακαλέσουν μνήμες με ακρίβεια και
να δώσουν αληθείς και αξιόπιστες μαρτυρίες, ωστόσο
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να λει
τουργήσουν ανασταλτικά. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά που
καλούνται να δώσουν καταθέσεις, είτε ως μάρτυρες είτε
ως θύματα, χρίζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Σήμερα οι
περισσότερες δυτικές χώρες ακολουθούν συγκεκριμένα
πλαίσια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν εκτενή και εμπερι
στατωμένους οδηγούς/ πρωτόκολλα (π.χ. ΆΒΕ’ Ηνωμένο
Βασίλειο, ‘NICHD Investigative Interview Protocol’ Ηνω
μένες Πολιτείες) για τη διαδικασία της κατάθεσης από
παιδιά θύματα/μάρτυρες, τα οποία στηρίζονται σε ερευνη
τικά ευρήματα και παρέχουν ειδικευμένες πληροφορίες'
οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της συνέντευξης παι
διών μαρτύρων.
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί εδώ, ότι πολύ συ
χνά οι μαρτυρίες των παιδιών είναι τα μόνα υπάρχοντα
στοιχεία σε κάποιες υποθέσεις, ειδικά σε υποθέσεις σε
ξουαλικής κακοποίησης, και σε περιπτώσεις που οι κα
ταθέσεις κριθούν μη αξιόπιστες επηρεάζεται κατά πολύ η
εκδίκαση της υπόθεσης. Με τη δημιουργία εξειδικευμένου πλάνου αντιμετώπισης των παιδιών θυμάτων/μαρτύρων, θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική αύξηση
των ανακληθέντων μνημών από τα παιδιά τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά, ενώ θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί η
αξιοπιστία τους στις δικαστικές αίθουσες. Τέλος και πιο
σημαντικά, θα μπορούσε να διασφαλιστεί, σε μεγαλύτερο
βαθμό, η ψυχική υγεία των παιδιών, η οποία είναι εξαιρε
τικά εύθραυστη λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, και
να αποφευχθεί η πιθανή δευτερογενή θυματοποίηση των
παιδιών-μαρτύρων (Θεμελή, 2006). ]
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Ηλεκτρονική επίδοση έγγραφων
στην ποινική δίκη
Ενέργειες προς την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό
της ποινικής προδικασίας
Τα ι ελευ ιαία χρόνια προωθείται τουλάχιστον θεωρη
τικά ιι ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από τους δι
κηγόρους στη γραμματεία των δικαστηρίων με σκοπό
τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασι
ών στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο γράφων δεν γνω
ρίζει, εάν και σε ποιο βαθμό έχει αρχίσει να υλοποιείται
αυτή η ιδέα, εάν δηλαδή στην πράξη υπάρχουν δικηγό
ροι που καταθέτουν μέσω του διαδικτύου αγωγές, ανα
κοπές ή δικόγραφα προτάσεων ή προσθέτων λόγων στη
γραμματεία ορισμένου δικαστηρίου.
Καια ιη γνώμη του γράφοντος σημαντικότερο για την
εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και
εξ ίσου εφικτό να υλοποιηθεί ως πρώτο βήμα προς την
ανωτέρω κατεύθυνση είναι όχι τόσο η ηλεκτρονική πα
ραλαβή δικογράφων αλλά η ηλεκτρονική επίδοση βου
λευμάτων, διατάξεων, κλήσεων και γενικώς η ηλεκτρο
νική διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ιδίως της
ποινικής προδικασίας. Όλοι όσοι μετέχουν στη διαδικα
σία των επιδόσεων ή την παρατηρούν εκ του σύνεγγυς
γνωρίζουν ότι η επίδοση κυρίως των βουλευμάτων και
δευτερευόντως των κάθε είδους άλλων εγγράφων (κλή
σεων για απαγγελία κατηγορίας από τον ανακριτή και
απολογία, ανακριτικών διατάξεων, γνωστοποιήσεων
του πέρατος της ανάκρισης στους παράγοντες της δίκης,
κλήσεων για να εμφανισθούν στο ακροατήριο κλπ.), ως
έχει, είναι χρονοβόρα και ενεργοβάρα διαδικασία. Πολυ
σέλιδα βουλεύματα φωτοτυπούνται σε πολλαπλά αντί
γραφα, για να επιδοθούν σε πολλούς διαδίκους. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις φωτοτυπούνται χιλιάδες σελίδες για
κάθε υπόθεση και το προσωπικά των δικαστικών υπηρε
σιών, συχνότερα των εισαγγελιών, αναλώνει πολύ χρό
νο, ο οποίος θα μπορούσε να διατεθεί για την εκτέλεση
άλλων εργασιών. Ενίοτε, τα πρόσωπα, στα οποία πρέπει
να επιδοθούν τα έγγραφα, κατοικούν ή διαμένουν σε πε
ρισσότερους, διαφορετικούς τόπους της επικράτειας και
ορισμένες φορές είναι δυσχερής ή αδύνατος ο εντοπισμός
τους με συνέπεια την πρόκληση χρονικής καθυστέρη
σης κατά την επίδοση και ανάλογης επιβάρυνσης των
αστυνομικών υπηρεσιών που επιφορτίζονται με τις επι
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δόσεις. Κάποτε μάλιστα η επιβάρυνση που προκαλείται
στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι δυσανάλογα μεγα
λύτερη από την πραγματική σημασία των υποθέσεων,
όμως οι επιδόσεις πρέπει να γίνουν τόσο για ουσιαστι
κούς όσο και για τυπικούς λόγους.
Θα ήταν αποτελεσματικότερο να θεσπισθεί νομικά η
υποχρέωση του ανακριτή, του εισαγγελέα και των αρ
μοδίων κάθε φορά ανακριτικών υπαλλήλων να ζητούν
από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ενώπιον τους να δη
λώνουν κατά την προδικασία (προκαταρκτική εξέταση,
προανάκριση ή κύρια ανάκριση) ορισμένη ηλεκτρονική
διεύθυνση, ομοίως και ο συνήγορός τους, εφ’ όσον παρίστανται με συνήγορο. Αυτό είναι δυνατό να γίνει με
την ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 154 επ. ΚΠΔ, τα
οποία ορίζουν τα σχετικά με τις επιδόσεις, και ιδίως του
άρθρου 159 ΚΠΔ, ώστε να επιτρέπεται η επίδοση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχετικές προσθήκες πρέ
πει να γίνουν και στο άρθρο 273 παρ.ΐα' και γ ' ΚΠΔ,
ώστε ο κατηγορούμενος με την εμφάνισή του ενώπιον
των οριζομένων στο άρθρο αυτό προσώπων να δηλώνει:
α) πλέον των λοιπών στοιχείων του και την ηλεκτρονι
κή διεύθυνσή του, στην οποία θα γίνονται οι επιδόσεις
και β) τις τυχόν μεταβολές αυτής στον αρμόδιο εισαγγε
λέα, όπως συμβαίνει με την πραγματική διεύθυνσή του.
Η τεχνική διεκπεραίωση της επίδοσης, δηλαδή το
εάν τα κείμενα αποστέλλονται σε μορφή word ή σε άλ
λη μορφή εγγράφου, π.χ. pdf, ώστε να διασφαλίζεται η
πιστότητα του περιεχομένου τους, είναι ζήτημα που
αντιμετωπίζεται ευχερώς, εφ’ όσον υπάρχει η βούληση
καθιέρωσης της ηλεκτρονικής επίδοσης των προαναφεράμενων εγγράφων. Επίσης, απολύτως δυνατή είναι η
απόκτηση αποδεικτικού επιδόσεως. Αυτά μπορεί να γί
νει με την εκτύπωση της ένδειξης από την οθόνη του
υπολογιστή ότι το μήνυμα απεστάλη και την επισόναψη της σχετικής εκτύπωσης στο φάκελο της δικογραφί
ας. Εάν μάλιστα υπάρξει ιδιαίτερο δίκτυο (intranet) και
ενιαίο λογισμικά για τις επιδόσεις, τα οποία θα χρησιμο
ποιούνται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αυτά

και άλλα παρόμοια ζηχήμαχα σχεχιζόμενα με χην εν γένει
ασφάλεια χων επιδόσεων θα ανχιμεχωπισχούν με χην προ
σθήκη χων σχεχικών δυναχοχήχων σχο λογισμικά και οι
σχεχικές ενέργειες θα τυποποιηθούν.
Βεβαίως, η η λ εκ φ ο νικ ή επίδοση χων βουλευμάχων, διαχάξεων και κάθε είδους κλήσεων και άλλων εγγράφων δεν
μπορεί να εφαρμοσχεί υποχρεωχικά ως αποκλεισχική διαδι
κασία υποκαθισχώνχας χην επίδοση χων εγγράφων, όπως
χη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, για δύο λόγους. Ο πρώχος λό
γος είναι νομικός: η καχοχή ηλεκχρονικής διεύθυνσης προϋποθέχει σύνδεση με χο διαδίκχυο, η οποία δεν είναι δυναχό να επιβληθεί νομικά σχους πολίχες. Ο δεύχερος λόγος
είναι πραγμαχικός: Παρά χην ενχυπωσιακή εξάπλωση χης
χρήσης χου διαδικχύου, μεγάλο χμήμα χου πληθυσμού και
συνεπώς χων διαδίκων δεν είναι εξοικειωμένο με χους ηλεκχρονικούς υπολογισχές και συνεπώς ούχε με χο διαδίκχυο
και δεν διαθέχει ηλεκχρονική διεύθυνση. Αυχή η διαπίσχωση αποδχτναμώνει μεν σε ορισμένο βαθμό αλλά δεν μαχαιώνει χην υλοποίηση χης προχεινόμενης ιδέας. Η εφαρμο
γή χης μπορεί να προχωρήσει παράλληλα με χην ύπαρξη
χων παραδοσιακών επιδόσεων σε όσους διαδόχους (καχηγορούμενους και πολιχικώς ενάγονχες) διαθέχουν ηλεκχρο
νική διεύθυνση και χη γνωσχοποιούν σχους ανακριχικούς
υπαλλήλους. Ασφαλώς, όχαν πρόκειχαι για επίδοση σχον
ανχίκληχο, είναι σχεδόν βέβαιο όχι θα μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκχρονικά, εφ’ όσον πλέον όλοι οι δικηγόροι διαθέ
χουν ηλεκχρονική διεύθυνση, που αναγράφεχαι σχον καχάλογο μελών χου οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Η δ υ ν η χ ό ιη ια χης ηλεκχρονικής επίδοσης χων παραπά

νω εγγράφων βρίσκει εκχεχαμένο έδαφος εφαρμογής σχις
επιδόσεις προς πρόσωπα που κραχούνχαι σχις φυλακές, σχα
κένχρα κράχησης μεχανασχών και γενικώς σχους χώρους
κράχησης, όποια ονομασία και αν φέρουν καχά καιρούς
(άρθρο 155 παρ.3 ΚΠΔ). Οι υπηρεσίες κράχησης διαθέ
χουν πλέον ηλεκχρονική διεύθυνση, όπως όλες οι δημόσι
ες υπηρεσίες. Ανχί να αποσχέλλονχαι χα προς επίδοση έγ
γραφα από χις δικασχικές υπηρεσίες προς χις φυλακές και
χα κένχρα κράχησης και ενίοχε να επισχρέφουν ανεπίδο-

χα λόγω απόλυσης χου προς ον η επίδοση κραχουμένου ή μεχαγωγής χου σε άλλο καχάσχημα κράχησης
με αποχέλεσμα να αναζηχούν οι γραμμαχείς χων δικασχικών υπηρεσιών χο νέο προορισμό χου εγγράφου
και να επαναλαμβάνουν χη διαδικασία, θα ήχαν προσφορόχερο να αποσχέλλουν χο προς επίδοση έγγραφο
διαδικχυακώς σχο καχάσχημα κράχησης, όπου ο αρ
μόδιος υπάλληλος θα χο εκχυπώσει και θα χο επιδώσει αμέσως σχον κραχούμενο. Σχις περιπχώσεις αυχές
η ύπαρξη ηλεκχρονικής διεύθυνσης χου καχασχήμαχος κράχησης αναπληρώνει χην πιθανή έλλειψη ηλε
κχρονικής διεύθυνσης χου κραχουμένου και χην αδυ
ναμία πρόσβασής χου σε ηλεκχρονικά υπολογισχή. Η
παρεμβολή χρίχων προσώπων σχην επίδοση δεν πρέ
πει να ξενίζει, διόχι και με χον ισχύονχα χρόπο επί
δοσης ορίζεχαι όχι σε ολόκληρες καχηγορίες διαδίκων
χο έγγραφο επιδίδεχαι άλλοχε υποχρεωχικά και άλλοχε δυνηχικά μέσω χρίχων προσώπων (άρθρα 155,157
και 158 ΚΠΔ).
Η επίδοση χων εγγράφω ν χης ποινικής προδικασίας
μέσω χου διαδικχύου δεν θα επιχαχύνει απλώς χη δια
δικασία χων επιδόσεων αλλά θα απαλλάξει σε μεγάλο
βαθμό χο προσωπικό χης γραμμαχείας χων δικασχηρίων και χων ασχυνομικών υπηρεσιών από εργασίες,
οι οποίες εκχελοάνχαι ακόμη και σήμερα με χρόπο πε
παλαιωμένο και χρονοβάρο και θα επιχρέψει σχο προ
σωπικό αυχό να αφοσιωθεί σχα υπόλοιπα υπηρεσιακά
καθήκονχά χου.
Ο αριθμός χω ν δικασχικώ ν γραμμαχέω ν μειώνεχαι
συνεχώς, ιδίως σχις δικασχικές υπηρεσίες χου πρώχου
βαθμού. Αυχό καχά χα διδάγμαχα χης κ οινή ς πείρας
θα έχει επιπχώ σεις σχην ποιόχηχα και χην αξιοπισχία
χης εργασίας χους. Π ροκειμένου να καχασχεί δυναχή
η αποσυμφόρηση και η συνέχιση χης αξιόπισχης λειχουργίας χης γραμμαχείας χων δικασχικώ ν υπηρεσι
ών, πρέπει να οργανω θεί ορθολογικά η εργασία χους,
δηλαδή μεχαξύ άλλων να απλοποιηθούν οι διαδικασί
ες και να χρησιμοποιηθεί η πληροφορική για χη διεκ
περαίωσή ΧΟυς. ] *dihastis.blOgspot.com, *dikastis.gr
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΊΊΣΜΙΚΟΊΉΤΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Εισαγωγικές παρατηρήσεις*
Α’ ΜΕΡΟΣ
1. Η σ ύ γ χ ρ ο ν η κ ο ιν ω ν ικ ο π ο λ ιτ ικ ή τ ά ξη π ρ α γ μ ά τ ω ν κ α ι η
ιιο λ υ ι ιο λ ι ιι ο μ ι κ ο ιη ια

Το ποινικό δίκαιο βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με
μια σειρά από πραγματικά νέες προκλήσεις. Βέβαια θα
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει άτι σε άλες τις ιστορικές
περιόδους το δίκαιο οφείλει να επιδεικνύει προσαρμοστι
κότητα σχετικά με τον εντοπισμό των πεδίων, στα οποία
η επέμβαση του καθίσταται επιτακτική. Έ τσ ι λοιπόν σε
ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο το ποινικό δίκαιο με
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φάνηκε να εξυπη
ρετεί τη σταθεροποίηση των κοινωνικών δομών, οι οποίες
ήταν αναγκαίες για την εξασφάλιση προόδου (και αργότε
ρα και ανάπτυξης1). Στη συνέχεια και καθώς αυτή η πρόο
δος φαινόταν να είχε επιτευχθεί, η επιστήμη του ποινικού
δικαίου επικεντρώθηκε στην κριτική του ερευνητικού της
αντικειμένου2. Στη δεκαετία του ‘60 και υπό τις κυρίαρχες
περιρρέουσες κοινωνικές εξελίξεις καταβάλλεται μια έντο
νη προσπάθεια κάθαρσης του ποινικού δικαίου από ηθικολογικά στοιχεία και επαναπροσανατολισμού του στην
προστασία «αυθεντικών» εννόμων αγαθών. Τις επόμενες
δεκαετίες, νέες μορφές εγκληματικότητας, με προεξάρχουσα την οργανωμένη εγκληματικότητα αναγκάζουν τον
ποινικό νομοθέτη να ζητήσει λύσεις. Η δεκαετία του ‘90
χρωματίζεται αντίστοιχα από τον λεγόμενο «πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας» και εν πολλοίς από την «ανακάλυψη»
του περιβάλλοντος ως επαπειλούμενου εννόμου αγαθού.
Οι παρούσες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντι
μετωπίσει το ποινικό δίκαιο, έχουν διαφορετική μορφή.
Πέρα από την εμφάνιση κάποιων νέων μορφών εγκλη
ματικότητας, όπως τα εγκλήματα που σχετίζονται με την
κατάχρηση συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων, το
ποινικό δίκαιο πρέπει να διαχειριστεί τα ποικίλα προβλή
ματα, τα οποία οφείλονται στην πολιτιστική ετερότητα3.
Τα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών
έχουν αναμφισβήτητα οδηγήσει λιγότερο ή περισσότερο
σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Σημαντικό είναι να τονι
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στεί ότι ο όρος «πολυπολιτισμικότητα», ο οποίος αποτελεί
πεδίο έρευνας διαφόρων επιστημών, μεταξύ των οποίων η
κοινωνιολογία και η πολιτική φιλοσοφία, χρησιμοποιείται
εδώ περιγραφικά και όχι με κανονιστικό περιεχόμενο. Αυ
τό που ενδιαφέρει στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης δεν εί
ναι το κατά πόσο το κράτος πρέπει να εισάγει πολιτικές και
αντίστοιχα να διαμορφώσει το δίκαιο, έτσι ώστε διαφορετι
κές πολιτιστικές ταυτότητες να τυγχάνουν αναγνώρισης.
Η χρήση του όρου πολυπολιτισμικότητα υπονοεί την αντι
κειμενική συνύπαρξη ατόμων ή και ολόκληρων ομάδων με
διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο σε ένα κοινό κοινωνικό
και πολιτικό πλαίσιο, στην ίδια κοινωνία.
Η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται πλέον μια σταθερά
στις μετανεωτερικές δημοκρατίες δυτικού τύπου όπως η
ελληνική. Τα αίτια αυτού του φαινομένου, το οποίο από
άλλους γίνεται κατανοητό ως μια εγγενής κοινωνική και
πολιτιστική μετάλλαξη («από την ομοιογένεια στην ποι
κιλία»), ως μια οντική διαφοροποίηση, ενώ κατά άλλους
πρόκειται για μια «επινόηση», είναι πολύπλοκα και απο
τελούν εδώ και κάποιες δεκαετίες θέμα κοινωνιολογικών
ερευνών.
Κομβικός για τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινω
νιών είναι, όπως ήδη ειπώθηκε, ο ρόλος των μεταναστευτικών ρευμάτων των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά με τη
σειρά τους σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις συνθήκες της
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας: οι οικονομικές ανισότη
τες μεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσμου, πολιτικές
ή θρησκευτικές διώξεις, η επιδίωξη ενός υψηλότερου βιο
τικού επιπέδου, η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στις
επικοινωνίες και στις μεταφορές ευνοούν τη μετανάστευ
ση και άρα την πολιτισμική διαφοροποίηση. Παράλληλα
με τις μεταβολές των υλικών συνθηκών της οικονομίας η
παγκοσμιοποίηση επιδρά στη διαμόρφωση νοημάτων και
ιδεών καθώς και στην άσκηση της εξουσίας. Η διάβρωση
νοηματικών σταθερών σχετικά με τον «εαυτό», το «άλλο»,
το «ίδιο» και το «διαφορετικό»4 επιφέρουν μια αυξανόμενη

εξατομίκευση, μια διαφοροποίηση εκ
των έσω. Η ιδέα μιας σχετικά ομοι
ογενούς ταυτότητας μέσα στα όρια
ενός κράτους-έθνους δεν είναι πλέον
τόσο αυτονόητη όσο στο παρελθόν. Η
επιλογή του νεωτερικου συστήματος
αξιών να νοηματοδοτήσει τον άνθρω
πο ως ένα ον σύμφυτο με την ελευθε
ρία τουδ οδηγεί στην άμεση σύνδεση
των κοινωνικών προσλήψεων περί
ταυτότητας με την αξίωση της ατο
μικής ελευθερίας. Ταυτόχρονα οι μη
χανισμοί δημιουργίας συλλογικών ταυτοτήτων, όπως π.χ. οι
θεσμοί κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου ατονούν®.
Κάνοντας χρήση αυτής της ελευθερίας τα μέλη μιας κοινωνί
ας, επηρεαζόμενα και από μια σειρά κοινωνικών και οικονο
μικών παραγόντων διαμορφώνουν τις προσωπικές επιλογές
τους και τις πολιτιστικές τους ταυτότητες7.
2. Η πολυπολιτισμικότητα ως πρόκληση για το ποινικό δί
καιο

Η πολυπολιτισμικότητα, έτσι όπως στους βασικούς της
άξονες περιγράφηκε παραπάνω, επηρεάζει το ποινικό δίκαιο
διαφορετικά από ότι οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των
προηγούμενων δεκαετιών®. Και αυτό γιατί λιγότερο ή περισ
σότερο άμεσα τείνει να θέσει σε αμφισβήτηση τους βασικούς
νομιμοποιητικούς άξονες του ποινικού δικαίου. Έ τσι η συμβολαιακή ιδέα της πολιτιστικής ομοιογένειας ως «βάση μιας
κανονιστικής κοινωνικής συναίνεσης»9 σχετικά με το δίκαιο
παύει να αποτελεί αναγκαία έναν κοινό τόπο. Πλέον δεν μπο
ρεί να θεωρείται αυτονόητο, ότι τα μέλη μιας κοινωνικής
υποστασίωσης βάσει κοινών αξιακών προσανατολισμών και
προταγμάτων και μιας κοινής αντίληψης σχετικά με τα αξι
ώματα του «σωστού δικαίου»10 είναι σε θέση να επιτύχουν
συναίνεση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο και τα κρι
τήρια μιας δίκαιης διαμόρφωσης και εφαρμογής του νόμου.
Υπό συνθήκες αόξουσας πολιτιστικής διαφοροποίησης η
επίτευξη αυτής της αναγκαίας συναίνεσης φαίνεται να γίνε
ται ολοένα και πιο προβληματική. Οι παραδοσιακοί «τόποι»,
τους οποίους έχει αναπτύξει η φιλοσοφία του δικαίου προς
αιτιολόγηση εννόμων τάξεων και δικαπκών συστημάτων,
και συνεπακόλουθα προς νομιμοποίηση της ποινής, όπως το

αριστοτελικό «κοινό αίσθημα»,
οι «communes conceptions» του
Θωμά του Ακινάτη, ο ορθός λό
γος του Διαφωτισμού αλλά και
εμπειρικά κοινές αξίες σε σχέση
με την ατομική και κοινωνική
ηθική, περιέρχονται σε κρίση.
Ακριβώς αυτή η κρίση είναι που
αντικατοπτρίζεται στην συζή
τηση περί «σύγκρουσης πολιτι
σμών»11 και περί επικυριαρχίας
δυτικών αξιών στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαι
ώματα12.
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια παρατήρηση: κα
θώς στο πεδίο των επιστημών του ανθρώπου (και πολύ
περισσότερο της πολιτικής) η προσφυγή σε μια εξαιρε
τική κατάσταση, σε μια «κρίση», έχει όχι σπάνια χρησι
μοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση κανονιστικών
αξιώσεων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη
χρήση του όρου αυτού. Σχετικά με την αλληλεπίδραση
της πολυπολιτισμικότητας στα αξιακά συστήματα, η
κρίση για την οποία έγινε λόγος πιο πάνω δεν αποκλείει
εντελώς την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το περι
εχόμενο και την ιεράρχηση αξιών στο δίκαιο αλλά την
καθιστά σαφώς πολύ πιο σύνθετη. Κανείς δεν αξιώνει
π.χ. την κατάργηση της ποινικής προστασίας θεμελιω
δών εννόμων αγαθών, όπως της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας. Πολλοί όμως, εφορμώμενοι από τις υβριδικές πολιτιστικές τους ταυτότητες,
φαίνεται να αξιώνουν την επαναδιαπραγμάτευση των
ακριβών ορίων της ποινικής προστασίας. Πρέπει π.χ.
να τιμωρούνται οι γονείς ενός κοριτσιού, το οποίο αυτοί
υπέβαλλαν στην παραδοσιακή για αυτούς κλειτοριδεκτομή; Πρέπει ίσιος να τιμωρείται και ο γιατρός, ο οποί
ος διενέργησε την αντίστοιχη χειρουργική επέμβαση;
Πρέπει να ισχύει κάτι άλλο στην περίπτωση ενήλικου
προσώπου, το οποίο «επινοώντας» την πολιτιστική του
ταυτότητα αργότερα αποφασίζει να κάνει την επέμβαση;
Πρέπει και αν ναι για ποιους λόγους να αντιμετωπίζεται
διαφορετικά η περιτομή των αγοριών μουσουλμανικής
και εβραϊκής καταγωγής, η οποία αποτελεί μια πάρα πο
λύ κοινή πρακτική;
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Η επίτευξη αυτής της αναγκαίας συναίνεσης δυσχεραίνεται σε κάθε περίπτωση από την κλονιζόμενη ιδέα
του γενικού συμφέροντος αλλά κυρίως από μια «διάχυτη
δυσπιστία σε ό,τι αφορά την αντικειμενική δυνατότητα
αλλά και τη διαθεσιμότητα του κράτους να αναδιαπραγματευεται και να τέμνει αξιακά διλήμματα καθώς και να
επιλύει μείζονα κοινωνικά προβλήματα»13. Η δυσπιστία
αυτή είναι δικαιολογημένη: η πολιτική εξουσία θυσι
άζει σταδιακά την αυτονομία της για χάρη «διαρκών
καταστάσεων αναπτυξιακών αναγκών»14, συνθήκη που
οδηγεί αργά ή γρήγορα σε μια συμβολική άμβλυνση της
κατανόησης του δημόσιου χώρου. Καθώς το ποινικά δί
καιο είναι μια απεικόνιση των κυρίαρχων κοινωνικών
παραστάσεων που επικρατούν στη δημόσια σφαίρα, εί
ναι σαφές άτι οι μεταβολές στην τελευταία έχουν άμεσες
συνέπειες στη διαμόρφωση του πρώτου.
3. Πολυπολιτισμικότητα και δίκαιο: πεδία εφαρμογών

Με αυτόν τον τρόπο η περιγραφείσα κρίση οδηγεί σε
μια δυστοκία λήψης δικαιϊκών αποφάσεων. Αυτή γί
νεται φανερή σε άλα τα πεδία του δικαίου. Το δημόσιο
δίκαιο το οποίο καθορίζει τα άρια της κρατικής δραστη
ριότητας είναι τις τελευταίες δεκαετίες αντιμέτωπο με
μια σειρά από φαινόμενα που ανάγονται σε πολιτιστικές
διαφορές. Η ανέγερση τζαμιών, η συμμετοχή ή το δικαί
ωμα αποχής παιδιών μουσουλμανικής θρησκείας από το
μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η αμφίεση
με μαντήλες από δημόσιους υπαλλήλους και η χρήση
πολιτιστικών συμβόλων όπως ο σταυρός σε δημόσιους
χώρους αποτελούν τέτοια παραδείγματα15. Λιγότερο
«θεαματικά» αλλά εξίσου δυσεπίλυτα νομικά προβλή
ματα με συγκρουσιακό χαρακτήρα τίθενται επίσης στο
πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα στο οικο
γενειακό δίκαιο, που αποτελεί περισσότερο από άλλους
δικαίίκούς τομείς μια αποτύπωση κοινωνικών σχέσεων
και ιεραρχήσεων είναι αναμενόμενο να παρουσιάζονται
αποκλίσεις ανάλογα με την πολιτιστική ταυτότητα των
εμπλεκομένων μερών16. Έ τσ ι το ιδιωτικό διεθνές δί
καιο π.χ. επιχειρεί να λύσει συγκρούσεις με το ισλαμικό
οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο προσφεύγοντας
στη γενική ρήτρα της δημόσιας τάξης (order public).
Η προβληματική της πολιτιστικής ταυτότητας και
ετερότητας αποκτά σαφώς ένα ξεχωριστό βάρος, όταν
αυτή ακριβώς η πολιτιστική διαφορά οδηγεί σε κατά
φωρες προσβολές ατομικών εννόμων αγαθών και έτσι
σε εγκλήματα. Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο ευρείας
συζήτησης αποτελούν οι ανθρωποκτονίες που διαπράττονται για λόγους τιμής, ο εξαναγκασμός στην τέλεση
γάμου καθώς και η γυναικεία περιτομή. Μια πιο προ
σεκτική έρευνα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πέρα
από αυτές τις βαριές προσβολές εννόμων αγαθών είναι
δυνατόν να εντοπίσει κανείς και πολλές άλλες αντικει
μενικές υποστάσεις στην εφαρμογή και κατανόηση των
οποίων η πολιτιστική διαφορά μπορεί να παίξει κάποι
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ον ρόλο17. Η χρήση ουσιών σε λατρευτικές τελετές από
μέλη μειονοτήτων μπορεί να επιφέρει παραβάσεις της
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Κάτι ανάλογο μπορεί να
ισχύει σχετικά με την ποινική προστασία των ζώων και
της άγριας φύσης που ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώ
ρες, η οποία μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με στοιχεία
της πολιτιστικής ταυτότητας μειονοτήτων. Ακόμα και
στον λογικά απομακρυσμένο τομέα του οικονομικού
ποινικού δικαίου είναι δυνατόν οι πολιτιστικές διαφο
ρές να παίζουν σε κάποιες περιπτώσεις έναν ρόλο18.
Εκ πρώτης όψεως η θεματική αυτή φαίνεται παρ’ όλα
αυτά κάπως ξένη με την ελληνική πραγματικότητα.
Μια κοινωνία όπως η ελληνική, η οποία στην παρούσα
φάση λόγω της οξείας οικονομικής κρίσης προσπαθεί
να επιβιώσει οικονομικά και ηθικά, να πραγματοποιή
σει βαθιές δομικές αλλαγές, να ξεπεράσει τις διαλυτικές
και φυγόκεντρες ανομικές τάσεις, θέτει άλλες προτεραι
ότητες. Καθώς το δίκαιο «αγωνίζεται» να αποκτήσει (ή
να επανακτήσει) την πρωταρχική κανονιστική και ενοποιητική του λειτουργία, ίσως είναι ειρωνικό να μιλάει
κανείς για τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από
πολιτιστικές συγκρούσεις.
Μια πιο προσεκτική ματιά επιτρέπει όμως μια διαφο
ροποιημένη προσέγγιση. Η μη ελεγχόμενη είσοδος στην
Ελλάδα ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών από χώρες
και πολιτισμούς με διαφορετικά αξιακά συστήματα από
το ελληνικό σε συνδυασμό με την προϊούσα οικονομι
κή κρίση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ακριβώς
λόγω της αδυναμίας του ελληνικού κράτους να προω
θήσει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την ενσωμά
τωση των «νεοαφιχθέντων», είναι αναμενόμενο τα μέλη
τέτοιων πολιτιστικά ξένων ομάδων να περιχαρακωθούν
στα δικά τους αξιακά συστήματα, κάτι που λογικά
οδηγεί σε μια όξυνση των πολιτιστικών διαφορών, οι
οποίες μεταφέρονται και στο δίκαιο. Η πιο πάνω περιγραφείσα απόσυρση του κράτους από το δημόσιο χώρο
σε συνδυασμό με την (λόγω οικονομικών συνθηκών
ακόμα μεγαλύτερη) δυσπραγία σχετικά με την αναπα
ραγωγή αξιακών νοημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μια
ακόμα εντονότερη κατάτμηση των επιμέρους αξιακών
αναπαραστάσεων και έτσι να επιδράσει αποσταθερο
ποιητικά στην ήδη πληττόμενη κοινωνική συνοχή. Η
πολυπολιτισμικότητα γενικά και οι επιδράσεις της στο
(ποινικό) δίκαιο ειδικότερα είναι γεγονός και στην Ελ
λάδα, ακόμα και αν πολλοί συνεχίζουν να το αρνούνται
για ιδεολογικούς λόγους.
Σαφώς σε άλλες δυτικές κοινωνίες, το πρόβλημα τίθε
ται πιο άμεσα και έχει σε κάθε περίπτωση πιο επείγοντα
χαρακτήρα. Οι αγγλοσαξονικές κοινωνίες (για παρά
δειγμα ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και Κανα
δάς19) έχουν όμως μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία με
παρόμοια προβλήματα, καθώς η δημιουργία και εξέλιξη
τους οφείλεται σε μεταναστευτικά ρεύματα και γ ι’ αυτό
προσπάθησαν να αναπτύξουν στρατηγικές για την επί-

λύση τέτοιων δικαιϊκών συγκρούσε
ων. Άλλες δυτικές κοινωνίες, όπως η
γερμανική, η γαλλική και οι σκανδι
ναβικές, συζητούν εδώ και αρκετές
δεκαετίες για τέτοια θέματα, καθώς
η εισροή μεταναστών σε αυτές έγινε
με παντελώς διαφορετικούς όρους,
σίγουρα όχι τόσο ξαφνικά ή ακούσια
όπως στην Ελλάδα20.
Η πρώτη ερώτηση, η οποία λοιπόν τίθεται αφορά στον
τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική διαφορά δυνητικά μπο
ρεί ήδη να ληφθεί υπόψη από το υπάρχον δίκαιο. Το δεύ
τερο ερώτημα αναφέρεται στο κατά πόσο η πολιτιστική
ετερότητα πρέπει να τυγχάνει αξιολόγησης από τον ποινι
κό δικαστή. Αυτή η ερώτηση δε θα μας απασχολήσει στο
παρόν άρθρο καθώς πρόκειται για μια θεμελιώδη προβλη
ματική της φιλοσοφίας του ποινικού δικαίου, η οποία χρήζει ξεχωριστής προσοχής. Έ τσ ι λοιπόν θα προσπαθήσω να
δείξω με πολύ σύντομο και σίγουρα όχι εξαντλητικό τρόπο
αν και σε ποιο βαθμό η υπάρχουσα δογματική του ποινι
κού δικαίου είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στα ερωτή
ματα που προκαλούνται από τις παραπάνω περιγραφείσες
πολιτιστικές διαφορές.
4. Η έννοια της πολιτιστικής διάφορος

Ενόψει του κεντρικού ρόλου, τον οποίο διαδραματίζει
ο όρος του πολιτισμού στη σχετική επιστημονική (αλλά
και πολιτική) συζήτηση καθίσταται αναγκαία η διασάφη
ση των στοιχείων και των ορίων αυτού του όρου21. Αυτή
είναι δυνατή μόνο με μια διεπιστημονική προσέγγιση. Για
την αναζήτηση του πυρήνα της έννοιας αυτής είναι απα
ραίτητο να δημιουργηθεί μια «πλατφόρμα», στην οποία
θα συνεισφέρουν τα ευρήματα τους διάφορες επιστήμες:
ανθρωπολογία, εθνολογία, κοινωνιολογία και (πολιτική
και κοινωνική) φιλοσοφία θέτουν διαφορετικά ερωτή
ματα και χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Η πρό
κληση για την επιστήμη του ποινικού δικαίου έγκειται
σε μια ενσωμάτωση και προσαρμογή των ευρημάτων των
επιστημών αυτών στις δικές τις ανάγκες. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι αυτές οι ανάγκες είναι ιδιαίτερες: το ποινικό
δίκαιο χρειάζεται έννοιες με μια σημασιολογική σαφήνεια
και σταθερότητα. Η εξάρτηση από αυτές τις έννοιες για
την επιβολή ποινής (ή για την επιμέτρηση της) σημαίνει
ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: η εννοιολόγηση πρέπει
να επιτρέπει την ασφαλή ταξινόμηση πραγματικών κατα
στάσεων στα επιμέρους στοιχεία της έννοιας, να καθιστά
δηλαδή δυνατή την υπαγωγή.
Η ανάλυση του αδιαμφισβήτητου φαινομένου, ότι οι
διαφορές καταγωγής και συστημάτων αξιών ασκούν μια
καινοφανή επιρροή στον τρόπο λήψης (δικαιϊκών) απο
φάσεων δεν είναι δυνατό να περιοριστεί στα όρια μιας
εθνογραφικής διήγησης. Πρέπει να γίνει με συστηματικό
τρόπο, ο οποίος θα ξεπερνά την περιπτωσιολογία και θα
περιγράφει μια σειρά από εντοπίσιμα στοιχεία αντικειμε

νικού και υποκειμενικού χαρακτήρα. Η προσπάθεια
να οριστεί η έννοια του πολιτισμού είναι σίγουρα μια
δύσκολη υπόθεση. Δεν λείπουν οι φωνές, οι οποίες
αποκλείουν τη δυνατότητα χρήσης της πολιτιστικής
διαφοράς ως νομικού όρου. Σύμφωνα με αυτούς οι
διάφορες σημασίες που μπορούν να αποδοθούν σε αυ
τόν είναι τόσο διαφορετικές, ώστε είναι αδύνατο να
βρεθούν τα αναγκαία συστατικά του22.
Η άποψη αυτή δεν πείθει. Ως τώρα δεν υπήρξαν
συστηματικές επιστημονικές προσπάθειες με σκοπό
τη συγκεκριμενοποίηση αυτού του όρου ώστε να εί
ναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτός από το δίκαιο.
Ταυτόχρονα το ποινικό δίκαιο γνωρίζει μια σειρά από
έννοιες, η κατανόηση των οποίων απαιτεί ένα υψηλό
επίπεδο αφαίρεσης. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα τέτοιων εννοιών είναι η ενοχή στο ουσιαστικό
ποινικό δίκαιο και η έννοια της αλήθειας σε δικονομικό επίπεδο. Αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί
ιστορικό καθήκον της νομολογίας και της επιστήμης
να προσδιορίσουν αυτές τις έννοιες και να τις κατα
στήσουν χρήσιμες για την εφαρμογή του νόμου.
Τέτοιες προσπάθειες έχουν ήδη ξεκινήσει από θεω
ρητικούς του δικαίου και σχετικά με την έννοια του
πολιτισμού. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του
Ελβετού Kalin, ο οποίος στη συνταγματικού δικαίου
μονογραφία του σχετικά με τη σχέση των ατομικών
δικαιωμάτων σε πολιτισμικές συγκρούσεις προσπα
θεί να νοηματοδοτήσει τον όρο του πολιτισμού. Πο
λιτισμός λοιπόν σύμφωνα με αυτήν τη θεώρηση είναι
«το σύνολο των υλικών και πνευματικών δραστη
ριοτήτων και προϊόντων μιας συγκεκριμένης κοινω
νικής ομάδας, τα οποία τη διαφοροποιούν από άλλα
παρόμοια κοινωνικά μορφώματα»23. Σε συμφωνία
με τον Habermas η έννοια του πολιτισμού γίνεται
κατανοητή ως ένα «απόθεμα γνώσης, από το οποίο
αντλούν οι συμμετέχοντες σε μια διάδραση, έτσι ώστε
να συνεννοούνται σχετικά με την αντίληψη τους για
τον κόσμο. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες
σε μια διάδραση έχουν κοινή εθνοτική, γλωσσική
και θρησκευτική καταγωγή, είναι κοινωνοί του ίδι
ου αποθέματος γνώσης. Αυτό (το απόθεμα γνώσης)
παρέχει στα άτομα και στις ομάδες προσανατολισμό
(...), τους εμποτίζει με το αίσθημα της κοινής κατα
γωγής και ταυτότητας, καθιστά δυνατή τη συμβίω
ση και τους δίνει το αίσθημα της θαλπωρής και της
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ασφάλειας, ιούς καθιστά δηλαδή ασφαλείς, όταν αυτοί
ξεπερνούν τον ορίζοντα μιας δεδομένης κατάστασης.
Επιγραμματικά, αυτό το απόθεμα γνώσης δημιουργεί
την πολιτιστική ταυτότητα».24
Αυτά το κοινό «απόθεμα γνώσης» και η συγκεκριμένη
μορφή των υλικών και πνευματικών δραστηριοτήτων
και προϊόντων μιας κοινωνικής ομάδας μας οδηγούν σε
μια άλλη συνθήκη που αποτελεί μέρος του εννοιολογικού πυρήνα του πολιτισμού: την κανονιστικότητα.
Υπό αυτόν τον όρο εννοείται η ικανότητα του πολιτι
σμού να δημιουργεί συμβάσεις και με αυτόν τον τρό
πο να επιδρά στη συμπεριφορά των μελών του. Αυτή η
ιδέα βρίσκει την απεικόνιση της σε εμπειρικό επίπεδο:
η διαπίστωση ότι σε μια περίπτωση έχουμε να κάνουμε
με μια πολιτιστική διαφορά, προέρχεται από παρατηρή
σεις ότι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων έχουν κοινά
πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς^. Αυτές οι διαφο
ρετικές μορφές συμπεριφορών ισχύουν ως πολιτιστι
κές, όταν δεν σχετίζονται με φυσικές συνθήκες (π.χ.
σωματικές λειτουργίες) και επιτελούν μια κανονιστική
λειτουργία, η οποία αποτυπώνεται σε κανόνες ηθικής
ή/και δικαίου.2®
Αν λοιπόν θέλουμε να αναλύσουμε τη σημασία της
πολιτιστικής διαφοράς για το ποινικό δίκαιο, πρέπει σε
πρώτο επίπεδο η κριτέα αποκλίνουσα συμπεριφορά να
αναλογεί με τα αντίστοιχα πολιτιστικά προστάγματα
συγκεκριμένων ομάδων, καθώς αναφέρεται σε κανόνες,
οι οποίοι δεν υιοθετούνται μόνο από το δράστη αλλά συ
ναντιόνται ως σταθερές σε μια ομάδα ανθρώπων. Σε ένα
δεύτερο επίπεδο πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί το ερώτη
μα αν τελικά αυτές οι συμπεριφορές διαφέρουν σημα
ντικά από τον κυρίαρχο πολιτισμό ή αν τελούν σε μια
σχέση αλληλεπίδρασης με αυτόν27.
Πολλές ερωτήσεις παραμένουν βέβαια ανοικτές. Ποια
είναι η σχέση της πολιτιστικής ετερότητας η οποία ανά
γεται στο σχήμα κυρίαρχη ομάδα-μειονότητα με άλλες
πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες συναντιόνται
εντός της κυρίαρχης ομάδας; Συμπεριλαμβάνει η πολι
τιστική διαφορά μόνο διαφορές που ανάγονται σε διαφο
ρετικές εθνοτικές καταγωγές ή εμπεριέχει και αποκλί
σεις όπως τις προτιμήσεις διατροφής (π.χ. χορτοφαγία
ως πολιτιστική διαφορά;) ή τις πολιτικές πεποιθήσεις
(π.χ. οικολόγοι); Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν
να απαντηθούν στο παρόν άρθρο. Πρέπει να τύχουν
ενδελεχούς επιστημονικής μελέτης.
5. Η πολιτιστική διαφορά στη δογματική του ποινικού
δικαίου: παραδείγματα

Συγκεκριμένα τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν και με
ποιον τρόπο τέτοιες πολιτιστικές διαφορές λαμβάνονται
ήδη υπόψη από τη δογματική του ποινικού δικαίου.
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα απαιτείται
μια αναλυτική προσέγγιση της δομής του εγκλήματος,
ώστε να εντοπίσουμε σε ποιο στάδιο και κυρίως με ποια
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μορφή μπορεί αυτή η πολιτιστική ετερότητα να παίξει
κάποιον ρόλο.
Προς εξασφάλιση μιας καλύτερης κατανόησης αξίζει
να παρατεθούν κάποια παραδείγματα. Η αμερικάνικη
νομολογία έχει να παρουσιάσει μια πληθώρα από αυτά.
Πολύ χαρακτηριστική είναι η υπόθεση People vs Chan:
ένας άνδρας από την Κίνα διέπραξε ανθρωποκτονία κα
τά της γυναίκας του, όταν έμαθε ότι αυτή διατηρούσε
εξωσυζυγική σχέση. Η υπεράσπιση του πρόβαλε τον
ισχυρισμό ότι στην παραδοσιακή κινεζική κοινωνία,
από την οποία προέρχεται ο δράστης, η μοιχεία έχει μια
μεγάλη κοινωνική και ηθική απαξία. Ο κατηγορούμενος
αξίωσε λοιπόν αυτή ακριβώς η απαξία να ληφθεί υπόψη
από το δικαστήριο, χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιεί
ποιο στοιχείο του εγκλήματος δεν πληρείται. Προς από
δειξη του ισχυρισμού αυτού κλήθηκε ως εμπειρογνώμο
νας ένας ανθρωπολόγος, ο οποίος επιβεβαίωσε τη θέση
της υψηλής ηθικής απαξίας της μοιχείας στην κινεζική
κοινωνία, τόνισε όμως ότι σπάνια περιπτώσεις μοιχείας
οδηγούν σε φόνο καθώς κατά κανόνα τα διάφορα κοινω
νικά δίκτυα επεμβαίνουν και έτσι αποτρέπονται πράξεις
βίας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε
ανθρωποκτονία β’ βαθμού σε μια σχετικά χαμηλή ποι
νή, της οποίας η εκτέλεση ανέσταλη. Από τη δικαστική
απόφαση δε γίνεται σαφές για ποιους ακριβώς λόγους
το δικαστήριο οδηγήθηκε στην ετυμηγορία της ανθρω
ποκτονίας β’ βαθμού, η πολιτιστική ετερότητα και η
σχετική κατάθεση του εμπειρογνώμονα-ανθρωπολόγου
έπαιξαν όμως αδιαμφισβήτητα έναν κεντρικό ρόλο28.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης η υπόθεση People vs
Moua: ο 21χρονος Moua, μέλος της φυλής των Hmong,
η οποία προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία, απήγαγε μια 18χρονη φοιτήτρια, η οποία ανήκε στην ίδια
φυλή. Η απαγωγή αυτή ήταν όμως μέρος ενός εθίμου,
κατά το οποίο η απαγωγή της γυναίκας ισοδυναμεί με
την τέλεση ενός γάμου. Ειδικότερα, ο γάμος θεωρείται
σύμφωνα με αυτό το έθιμο έγκυρος, όταν η γυναίκα
αντιστέκεται στο σεξουαλικό κάλεσμα του άντρα. Με
αυτόν τον τρόπο η γυναίκα αποδεικνύει ότι είναι ενά
ρετη ενώ ο άντρας «ισχυρός». Στην ποινική δίκη που
ακολούθησε, ο Moua, ο οποίος κατηγορούνταν για βια
σμό και αποστέρηση ελευθερίας, ισχυρίστηκε ότι γνώ
ριζε το αξιόποινο του βιασμού και της παράνομης πα
ρακράτησης, θεώρησε όμως ότι οι πράξεις του, καθόσον
ήταν σύμφωνες με το τελετουργικό της φυλής του, δεν
ενέπιπταν στην αντικειμενική υπόσταση των παραπά
νω εγκλημάτων. Το δικαστήριο αποδέχθηκε σε αυτήν
την περίπτωση την ύπαρξη μιας νομικής πλάνης του
κατηγορουμένου σχετικά με τα όρια του αξιοποίνου,
τον απάλλαξε από την κατηγορία του βιασμού και επέ
βαλε χρηματική ποινή για την παρακράτηση29.
Μια εντελώς διαφορετική προοπτική προσφέρει η
υπόθεση People vs Cray: ο Croy, ο οποίος ανήκε σε μια
φυλή ιθαγενών, ζούσε στη βόρεια Καλκρόρνια, στην

οποία οι βίαιες συγκρούσεις μετα
ξύ ιθαγενών και μελών του λευκού
πληθυσμού ήταν συχνές. Μετά από
ένα βίαιο επεισόδιο ο Croy και ακόμα
δύο άτομα καταδιώχθηκαν από την
αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτής της
καταδίωξης ο Croy σκότωσε έναν
αστυνομικό. Για αυτήν την πράξη
καταδικάστηκε πρωτόδικα σε θα
νατική ποινή. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια
απέρριψε αυτήν την απόφαση καθώς έκανε δεκτό τον
ϊσχυρισμό του καταδικασθέντος, ο οποίος πηγάζει από την
πολιτιστική του ετερότητα: ως μέλος της μειονότητας των
ιθαγενών ο Croy ήταν για πολλά χρόνια θύμα σημαντικών
διακρίσεων και γι’ αυτόν τον λόγο έτρεφε μια βαθιά δυσπι
στία απέναντι σε λευκούς αξιωματούχους. Στη νέα δίκη ο
Croy απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες30.
Τα τρία αυτά παραδείγματα δείχνουν ποια ποικιλία και
ταυτόχρονα ποιες δυσκολίες μπορούν να ανακύψουν από
την επίκληση της πολιτιστικής ετερότητας στην ποινική
δίκη. Μια συστηματική προσέγγιση απαιτεί να εξεταστεί η
επιρροή τέτοιων πολιτιστικών παραγόντων για κάθε στά
διο της δομής του εγκλήματος ξεχωριστά.
6. Η επίδραση των πολιτιστικών διαφορών στο επίπεδο
του αδίκου

Μια πρώτη ματιά των θεμελιακών στοιχείων του
εγκλήματος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτιστι
κή ταυτότητα ενός δράστη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη
στο επίπεδο του αδίκου31. Το άδικο αποτελεί μια κρίση
αντικειμενική, η οποία βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο
αποτέλεσμα της πράξης και ως τέτοια προϋποθέτει μάλλον
τη θεώρηση του θύματος και όχι του δράστη32.
Αυτή η κρίση γρήγορα αποδεικνύεται επιφανειακή κα
θώς παραγνωρίζει την ποικιλία διαμόρφωσης κανόνων
τυπικού αδίκου στον ποινικό κώδικα και σε πολλούς ποι
νικούς νόμους. Πλέον αποτελεί κοινό τόπο στη δογματική
του ποινικού δικαίου ότι το άδικο, έτσι όπως αυτό τυπο
ποιείται στις αντικειμενικές υποστάσεις εγκλημάτων, δεν
περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την πράξη, το απο
τέλεσμα της πράξης και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αυ
τών33. Πιο συγκεκριμένα συναντούνται σε συγκεκριμένες
ποινικές διατάξεις κάποιες έννοιες ως στοιχεία της αντι
κειμενικής υπόστασης, οι οποίες υποδηλώνουν υποκειμε
νικές διαθέσεις του δράστη34.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας έννοιας,
η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί και ερμηνευτεί με αμιγώς οντολογικά-φυσιοκρατικά κριτήρια είναι αυτή της
ασελγούς πράξης του άρ. 337 ΠΚ. Το τι ακριβώς γίνεται
δεκτό ως ασελγής πράξη από την ελληνική έννομη τάξη
διαφέρει σίγουρα από αντιλήψεις σε άλλες δικαιοταξίες ή
ακόμα και από τις αντιλήψεις της ίδιας δικαιοταξίας του
παρελθόντος. Η απαγόρευση ασελγών χειρονομιών και
προτάσεων που αφορούν σε ασελγείς πράξεις, δεν εξα

ντλείται στον αντεγκληματικό σκοπό παράλειψης
τέτοιων από το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά αποσκοπεί
στην προστασία ενός εννόμου αγαθού, συγκεκριμένα
στη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια. Αντίστοιχα
η κρίση περί μιας ασελγούς πράξης προσανατολίζεται
στην εντύπωση που θα προξενούσε η πράξη στο μέσο
κοινωνό.
Στο πλαίσιο αυτό η πολιτιστική διαφορά μπορεί να
παίξει ρόλο και να οδηγήσει σε δικαπκά δυσεπίλυτες
καταστάσεις. Πως πρέπει λοιπόν να αποφασίσει ο
έλληνας ποινικός δικαστής σε μια υπόθεση όπου το
μέλος μιας πολιτιστικής (εθνοτικής, θρησκευτικής
κτλ.) μειονότητας προβεί σε μια πράξη, η οποία σύμ
φωνα με τα κριτήρια της νομολογίας στοιχειοθετεί
μια ασελγής πράξη, στόχος όμως του δράστη δεν ήταν
σε καμία περίπτωση να βλάψει έννομα αγαθά του θύ
ματος; Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση People vs
Kargar (1996). Ο Αφγανός πατέρας ενός αρσενικού
βρέφους ομολόγησε ότι φίλησε τα γεννητικά όργανα
του γιου του, πράξη που στην παράδοση του γίνεται
για να δηλώσει αγάπη και στοργή. Το ανώτερο δικα
στήριο της Πολιτείας Maine στις ΗΠΑ απεφάνθη ότι
το φιλί δε συνιστά ασελγή πράξη σύμφωνα με την
αφγανική παράδοση και αρχειοθέτησε την υπόθεση
με βάση μια διάταξη του οικείου ποινικού κώδικα,
σύμφωνα με την οποία μια καταδίκη προϋποθέτει
την προσβολή μιας κάποιας βαρύτητας του εννόμου
αγαθού35. Το πρόβλημα παραμένει: το αξιόποινο αυ
τής της συμπεριφοράς οδηγεί σε μια ποινικοποίηση
της πολιτιστικής διαφοράς ενώ δε γίνεται κατανοη
τό ποιο έννομο αγαθό μπορεί να έχει προσβληθεί και
ποιοι ακριβώς αντεγκληματικοί στόχοι επιτελούνται
μέσω αυτής της ποινικοποίησης.
Παρόμοια προβλήματα τίθενται στην περίπτωση
του στοιχείου της συνεχούς σκληρής συμπεριφοράς
του άρ. 312 ΠΚ (σωματική βλάβη ανηλίκων). Οι δια
φορετικές παραδόσεις και έθιμα, οι οποίες κυριαρχούν
σε διάφορες ομάδες, οδηγούν συχνά σε αποκλίνουσες
αντιλήψεις σχετικά με το ποια συμπεριφορά απένα
ντι σε ένα παιδί θεωρείται σκληρή. Λαμβάνοντας από
τη μία πλευρά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δι
καίωμα των γονέων σε γονική μέριμνα και διαπαιδα
γώγηση, από την άλλη την αδιαμφισβήτητη ανάγκη
προστασίας της παιδικής ηλικίας και αγωγής χωρίς
βία, οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Πέρα από τα
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δογματικά προβλήματα που ίσως ανακύπτουν36, φαί
νεται ότι σε περίπτωση που ο ποινικός δικαστής θελήσει
να λάβει υπόψη του την πολιτιστική διαφορά του δρά
στη, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς πρέπει να αιτι
ολογηθεί γιατί αυτή η «εξαιρετική εφαρμογή του δικαί
ου» δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ομάδες του
πληθυσμού, οι οποίες λόγω κοινωνικών, οικονομικών ή
γεωγραφικών καταβολών παρουσιάζουν αποκλίνουσες
συμπεριφορές και αντιλήψεις σχετικά με το άδικο. Το
ζήτημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, αν σκεφτούμε ότι τέτοιες εξαιρέσεις μπορούν να αιτιολογηθούν σε
σχέση με τη διαφορετική κοινωνικοποίηση ενός ατόμου
εντός του ελληνικού πολιτιστικού περιβάλλοντος και
ενός προσώπου εκτός αυτού, π.χ. ενός φτωχού αγρότη
από τα άγονα βουνά του Ανατολικού Αφγανιστάν37.
6.1. ΙΙολιιιστικη διάφορά και λόγοι άρσης του αδίκου
6. 1.1 Εισαγωγικό

Μένοντας στο επίπεδο του αδίκου διερωτάται κανείς
αν η πολιτιστική διαφορά του δράστη μπορεί να οδηγή
σει σε μια διαφορετική αντίληψη ως προς τις πραγμα
τικές ή και τις νομικές προϋποθέσεις ενός λόγου άρσης
του αδίκου και άρα σε μια πλάνη σχετικά με αυτές. Οι
λόγοι άρσης του αδίκου περιέχουν μια σειρά από στοι
χεία, τα οποία φαίνονται να είναι αντικειμενικής φύ
σης: επίθεση και κίνδυνος, το αναγκαίο μέτρο της άμυ
νας, η σπουδαιότητα της βλάβης κτλ. Μετά όμως από
μια πιο προσεκτική ματιά γίνεται κατανοητό ότι αυτά
τα στοιχεία έχουν πέρα του οντολογικού τους πυρήνα
μια αξιολογική διάσταση. Η ερμηνεία αυτών των στοι
χείων συναρτάται λοιπόν άμεσα από τον κοινωνικό και
πολιτιστικό περίγυρο στον οποίο αυτά καλούνται να
εφαρμοστούν.
Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει κανείς αν δεχθεί την
ύπαρξη δύο χαρακτηριστικών που συναντώνται σε όλες
τις περιπτώσεις άρσης του άδικου χαρακτήρα, συγκε
κριμένα ότι αφορούν περιπτώσεις εξαίρεσης και ότι βα
σίζονται σε μια στάθμιση αξιών που συγκρούονται38. Το
ποια κοινωνική δράση ή διάδραση δικαιολογεί μια εξαί
ρεση, η οποία οδηγεί σε ένα τόσο θεμελιώδες αποτέλε
σμα όπως η άρση του αδίκου, ανάγεται σε πολιτισμικά
χαρακτηριστικά της έννομης τάξης, η οποία έχει θεσπί
σει τον ποινικό κανόνα. Μια κοινωνία π.χ. η οποία εδρά
ζεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και στην
αρχή της ατομικής ευθύνης, αναγνωρίζει άλλες εξαιρέ
σεις από μια κοινωνία, η οποία αποδέχεται τη συλλογική
ευθύνη βάσει κοινών πολιτιστικών χαρακτηριστικών
ή μια άλλη κοινωνία, η οποία θέτει ως αποκλειστική
προτεραιότητα της το κοινό καλό. Πιο έντονα γίνε
ται κατανοητή αυτή η διαφοροποίηση η οποία επιδρά
άμεσα στην ερμηνεία των λόγων άρσης του αδίκου, αν
μελετήσει κανείς και το δεύτερο κοινά χαρακτηριστικό
όλων των λόγων άρσης του αδίκου: τη στάθμιση συμφε
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ρόντων. Αυτή εξαρτάται με ακόμα πιο άμεσο τρόπο από
το αξιακό σύστημα το οποίο ισχύει και τυποποιείται σε
ένα κοινωνικό μόρφωμα. Μια κοινωνία, η οποία ανάγει
ως υπέρτατη αξία της τη ζωή, τείνει να ποινικοποιήσει
ακόμα και τις πράξεις θανάτωσης που βασίζονται σε
επίμονη απαίτηση του θύματος (άρ. 300 ΠΚ), ενώ μια
κοινωνία, η οποία ενδιαφέρεται κατά πρώτο λόγο για το
φυσικό πολλαπλασιασμό της θα τιμωρήσει αυστηρά και
χωρίς εξαιρέσεις κάθε τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης.
6.1.2. Πολιτιστική διαφορά και άσκηση δικαιώματος
(άρ. 20 ΓΙΚ)

Τα προβλήματα αρχίζουν ήδη στον επικουρικό λόγο
άρσης του αδίκου του άρ. 20 ΠΚ, της άσκησης δικαι
ώματος. Σαφώς τα δικαιώματα αυτά, η άσκηση των
οποίων μπορεί να άρει τον αρχικά άδικο χαρακτήρα της
πράξης, πρέπει να απορρέουν από το ελληνικό Σύνταγ
μα ή από τους ελληνικούς νόμους. Κάποιες όμως ερωτή
σεις, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα της πολιτιστικής
διαφοράς μένουν αναπάντητες: τι συμβαίνει π.χ. με κεί
μενα διεθνών συμβάσεων, οι οποίες τυποποιούν δικαιώ
ματα αλλά δεν έχουν επικυρωθεί; Σημαντικότερο όμως
και πρακτικά υπαρκτό είναι το ερώτημα των ορίων της
άσκησης δικαιώματος. Σίγουρα η αρχή της αναλογικότητας προσφέρει κάποια κριτήρια περιορισμού αυτού
του λόγου άρσης του αδίκου, είναι αμφίβολο όμως αν
αυτή αρκεί. Την ποινική δικαιοσύνη των ΗΠΑ έχει
απασχολήσει π.χ. μια σειρά από υποθέσεις χρήσης και
εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες γίνονται από
μέλη φυλών, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες
για λατρευτικές τελετές. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς
του ποινικού κυρωτικού κανόνα έρχεται σε ευθεία σύ
γκρουση με το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία,
έτσι όπως αυτό τυποποιείται συνταγματικά (Αρ. 13 παρ.
1). Σαφώς το σύνταγμα λύνει τη σύγκρουση αυτή με
ρητή του διάταξη (Αρ. 13 παρ. 4), ανοιχτή παραμένει
παρόλα αυτά η ερώτηση, κατά πόσο η τιμώρηση τέτοι
ων χρηστών ναρκωτικών είναι θεμιτή, εξυπηρετεί τους
σκοπούς της ποινής και ανταποκρίνεται στην αρχή της
επιείκειας, που είναι διάχυτη στο ελληνικό ποινικό δί
καιο. ]
*Το κείμενο τον κ. Σωτηριάδη αποτελεί εισήγηση σε Συνέδριο προς
τιμήν τον ομότιμου καθηγητή κ. Στέργιον Αλεξιάδη με τον τίτλο «Ο δρό
μος προς τη Δικαιοσύνη» (15-16/1012009) που διεξήχθη στην αίθουσα
τελετών παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής «Αλέξανδρος Παπανα
στασίου». Οι εισηγήσεις τον Συνεδρίου εξεδόθησαν ομότιτλα από τις
«εκδόσεις Σάκκονλα» το 2012, τηλ. 210-3387500
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20. Για την αναπτυσσόμενη συζήτηση στη Γαλλία βλ. τον τόμο Droit, Culture et
37. Αυτήν την επιχειρηματσλογία εισάγει ο Hassemer, ο οποίος αρκείται
Minorites των De Raulin/Abdallahi/Lo, 2009. Για το Βέλγιο βλ. Carlier (Dir.),
στο να περιγράφει την όλη προβληματική, χωρίς όμως να διατυπώνει τελικές
L ’ etranger face au droit, 2010. Για τη Γερμανία: Hilgendorf, Strafrecht und
κανονιστικές προτάσεις, βλ. Warum Strafe sein muss, 2009, σ.58.
Interkulturalitat, σε J Z 2009, σ.139.
38. Βλ. ενδεικτικά Βαθιώτης, Στοιχεία ποινικού δικαίου 2007, ο. 128, Μυ
21. Η έννοια της κουλτούρας συνειδητά αποφεύγεται. Καθώς αποτελεί ξένη λέξη η
λωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο - γενικό μέρος I, 2007, σ.379.
κουλτού/κι δυσχεραίνει την αναγωγή στην ετυμολογία και στη χρήση της λέξης αυτής
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

στρες

Ο χώρος εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ανθρώπινης δραστηριότητας και της γενικότερης ποιό
τητας ζωής του εργαζόμενου. Στα πλαίσιά του αναδύο
νται ποικίλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν
στρες στον εργαζόμενο και επηρεάζουν όλους τους το
μείς της ζωής του. Ειδικότερα, τα επαγγέλματα που σχε
τίζονται με τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας
των ατόμων, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, τα σώματα
ασφαλείας και το πυροσβεστικό σώμα είναι ιδιαίτερα ευ
άλωτα στο στρες.
Τα σώματα ασφαλείας και ιο ιιυροσβεσπκό σώμα αποτε
λούν ιδιαίτερες επαγγελματικές ομάδες διερεύνησης των
επιπτώσεων του στρες, δεδομένου ότι εκτίθενται καθημε
ρινά σε μεγάλο αριθμό στρεσογόνων παραγόντων. Οι επι
δράσεις του χρόνιου εργασιακού στρες επηρεάζουν την
υγεία των επαγγελματικών αυτών ομάδων σε σωματικό,
ψυχικό και συμπερκρορικό επίπεδο. Οι κύριες επιπτώ
σεις στο σωματικό επίπεδο είναι οι εξής: καρδιαγγειακά
νοσήματα, όπως στεφανιαία νόσος, αρτηριακή υπέρτα
ση και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (Ingle, Pachpande,
Wagh, Patel, Attarde, 2005, Franke, Kohut, Russell, Yoo,
Ekkekakis, Ramey, 2010, Kaliaganov, Troshin, Makarov,
2009, Kales, Tsismenakis, Zhang, Soteriades, 2009, Yoo,
Franke, 2011) διαταραχές όσφρησης και διαταραχές του
αναπνευστικού, όπως ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες-λαρυγγίτιδες, έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας, μη ειδική
πνευμονοπάθεια ή άσθμα, ιδίως σε πυροσβέστες (Ribeiro,
Paula Santos, Bussacos, Terra-Filho, 2009).
Επίσης, το χρόνιο εργασιακό στρες προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, για παράδειγμα, δυσπεπτικά ενο
χλήματα, γαστρίτιδα, γαστρικό έλκος και ευερέθιστο
έντερο, διαταραχές ακοής (βαρηκοΐα) και διαταραχές
του ύπνου (αϋπνία, υπνική άπνοια) (Ingle, Pachpande,
Wagh, Patel, Attarde, 2005, Franke, Kohut, Russell, Yoo,
Ekkekakis, Ramey, 2010, Kaliaganov, Troshin, Makarov,
2009, Gerber, Hartmann, Brand, Holsboer-Trachsler,
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& Pohse, 2010, Eriksen & Kecklund, 2007, Murtazov,
Shoganov, 2010). Επιπρόσθετα, προκαλεί μυοσκελετικά προβλήματα, όπως πόνους σε αυχένα και την περιοχή της σπονδυλικής στήλης π.χ οσφυαλγίες (Von dem
Knesebeck, David, Siegris, 2005), αίσθημα κόπωσης,
κεφαλαλγίες, διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής,
καθώς και μεταβολικές διαταραχές και σακχαρώδη δια
βήτη (Yoo, Eisenmann, Franke, 2009). Προκαλεί ακόμη,
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, διάφορους
τύπους καρκίνου (εγκεφάλου, μελάνωμα, αιμοποιητικού, παχέος εντέρου, ουροδόχου κύστεως, προστάτη),
δερματοπάθειες και αλλεργικές αντιδράσεις (Newman &
Rucker-Reed, 2004).
Μερικες από τις επιπτώσεις στο ψυχικό επίπεδο είναι
οι παρακάτω: επιθετικότητα, συναισθηματική αδια
φορία, καχυποψία, κυνισμός, αυταρχισμός, δυσφορία
και το πολύ συχνό σύνδρομο επαγγελματικής εξουθέ
νωσης (burn-out). Το τελευταίο χαρακτηρίζεται από
πλήρη κατανάλωση των ενεργειακών ψυχοσωματικών
αποθεμάτων και μείωση των επαγγελματικών επιδόσε
ων (Maguen, Metzler, McCaslin, Inslicht, Henn-Haase,
Neylan, Marmar, 2009, Finn, 2000, Violanti, Aron, 1994,
Dudek, Merecz & Makowska, 2001).
Όπως προαναφέρθηκε, τρία στα τέσσερα τροχαία ατυ
χήματα οφείλονται στη συμπεριφορά του οδηγού. Ορι
σμένοι από τους παράγοντες που σχετίζονται με τη συ
μπεριφορά του οδηγού είναι οι ασθένειες, η κατάχρηση
ουσιών και αλκοόλ, η υπνηλία και η κόπωση λόγω εργα
σίας, καθώς και η βραχυπρόθεσμη δράση φαρμάκων. Τα
παραπάνω είναι και επιπτώσεις του χρόνιου εργασιακού
στρες και τρόποι αντιμετώπισής του από τους αστυνομι
κούς και τους πυροσβέστες. Επομένως, οι οδηγοί των συ
γκεκριμένων επαγγελμάτων έχουν μεγάλες πιθανότητες
εμπλοκής σε τροχαία δυστυχήματα.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στη Γαλλία τα τροχαία
ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία είναι υπεύ-
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θυνα για το ένα στα
τέσσερα τροχαία ατυ
χήματα που γίνονται.
Η ίδια έρευνα έδειξε

ότι το 40% των θα
νάσιμων
εργατικών
ατυχημάτων είναι τα
τροχαία
ατυχήματα
(Charbotel,
Chiron,
Martin, Bergeret, 2001,
ONISR, 2004, Carton,
Mereau, Meric, Puzin,
1996). Πολλές έρευνες
δείχνουν ότι οι επαγγελματίες οδηγοί αντι
μετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο ατύ
χημα λόγω του αυξημένου χρόνου οδήγησης.
Εκτός από τις παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκε και
μια σε εργαζόμενους, από την οποία έγινε γνωστό ότι οι ερ
γαζόμενοι που αντιμετώπιζαν αυξημένο εργασιακό στρες,
αντιμετώπιζαν και αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο
ατύχημα (Trimpop et al., 2000). Μια άλλη έρευνα σχετική
με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων έδειξε ότι το
εργασιακό στρες και η κόπωση που προκαλείται από την
εργασία μπορεί να προκαλέσουν τροχαία ατυχήματα. Γι’
αυτό το λόγο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το
σχεδίασμά στρατηγικών πρόληψης των ατυχημάτων αυ
τών (Taylor & Dorn, 2006).
Σε μια έρευνα που έγινε το 2001 έγινε γνωστό ότι η μόνιμη
αποχή από την εργασία, όπως η συνταξιοδότηση σχετίζεται
με την υιοθέτηση σωστής οδικής συμπεριφοράς. Συγκεκρι
μένα, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 8005 άτομα, εκ των
οποίων το 80,7% ήταν άντρες και το 52,3% ήταν γυναίκες.
Το 41,3% από αυτούς εργαζόταν, ενώ το 23,5% είχε πάρει
σύνταξη πριν σχεδόν 2 χρόνια και το 35,2 % είχε συνταξιοδοτηθεί πριν 2-3 χρόνια.

responsibilities fat

Οι αυμμετέχοντες
που είχαν πάρει
σύνταξη φάνηκε
ότι οδηγούσαν με
ασφάλεια, στα επι
τρεπτά όρια τα
χύτητας, ότι δεν
οδηγούσαν υπό
το αίσθημα της
νύστας και ότι δεν
χρησιμοποιούσαν
το κινητό κατά
την οδήγηση, σε
αντίθεση με τους
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τε ς
που εργάζονταν. Η πιθανότητα οδήγησης υπό την επή
ρεια αλκοόλ ήταν ίδια σε όλες τις ομάδες. Το γεγονός,
ότι οι συμμετέχοντες, που είχαν πάρει σύνταξη, δεν
οδηγούσαν υπό το αίσθημα της νύστας, δείχνει ότι το
άγχος της εργασίας συνδέεται με διαταραχές ύπνου, κα
θώς η συνταξιοδότηση φάνηκε ότι συνδέεται με καλής
ποιότητας ύπνου (Knudsen, Ducharme, Roman, 2007,
Webb & Aber, 1984).
Παρόμοια η μείωση στη χρήση τηλεφώνου κατά την
οδήγηση συνδέεται με τη συνταξιοδότηση, διότι η
χρήση τηλεφώνου γίνεται κυρίως για επαγγελματι
κούς λόγους (Brusque & Alauzet, 2008). Η υπνηλία
και η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, που οφεί
λονται κυρίως στην εργασία, είναι σημαντικοί πα
ράγοντες για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων
και μειώνονται μετά τη συνταξιοδότηση. Η οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ δεν φάνηκε να σχετίζεται
άμεσα με την εργασία, καθώς αυτή αποτελεί ένα πρό
βλημα με πολλαπλές αιτίες (Soderstrom, Ballesteros,
Dischinger, Kerns, Fbnt, Smith 2001, Baum, 2000,
Yang, Yang, Kawachi, 2001). ]
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Της Αθηνάς Κουφού
ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,
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Ο ΒΙΑΣΜΟΣ
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Η σεξουαλική βία καχά χων γυναι
κών αποχελεί ένα ζήχημα σκοχεινό
και διφορούμενο, καθώς λόγω χης
ν.
*
φύσης χου ανχανακλά πεποιθήσεις
* *
και σχερεόχυπα αναφορικά με χην
σεξουαλικόχηχα χης γυναίκας όπως
J χην ανχιλαμβάνεχαι η κάθε κοινω
νία. Αν και υπήρξαν πολλές μεχαβο/ 4
λές σχον χρόπο ερμηνείας και ανχι_ |
^ ^ μ εχ ώ π ισ η ς χου βιασμού-χα θύμαχα
δεν <ροβοϋν ιαι πλέον όπως σχο πα
ρελθόν να ζηχήσουν χην ποινική δίωξη χου δράσχη-πρόκειχαι ακόμα για ένα ζήχημα χαμπού, χο οποίο σχην πλειονόχηχα χων περπιχώσεων σχιγμαχίζει για πάνχα χην ζωή χου
θύμαχος. Ακόμα δυσκολόχερη είναι η θέση χων θυμάχων
ομαδικού βιασμού σε καιρό πολέμου, ιδιαίχερα σε κλεισχές
κοινωνίες, καθώς η διαχήρηση χης παρθενίας συνισχά προ
ϋπόθεση γάμου με αποχέλεσμα χα θύμαχα βιασμού να ανχιμεχωπίζουν ακόμη πιο ένχονα χον κοινωνικό σχιγμαχισμό,
ανήμπορα να ανχιδράσουν σχην καχαπάχηση σχοιχειωδών
δικαιωμάχων χους.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ
I. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληροφορίες σχεχικά με χον χρόπο ποινικής ανχιμεχώπισης χου βιασμού σχην αρχαία Ελλάδα είναι ελάχισιες'11.
Έ νας νόμος χου Σάλωνα, σχις αρχές χου 6ου αιώνα π.Χ., χιμωρούσε χον βιασμό μιας ελεύθερης γυναίκας με πρόσχιμο πένχε δραχμών. Οι νόμοι χης Γόρχυνας, σχα μέσα χου 5
ου αιώνα π.Χ. είναι πιο σαφείς: "Εάν κάποιος βιάσει έναν
ελεύθερο άνδρα ή μια ελεύθερη γυναίκα θα πληρώσει πένχε
δραχμές. Εάν κάποιος σκλάβος βιάσει έναν ελεύθερο άνδρα
ή μια ελεύθερη γυναίκα χο πρόσχιμο θα διπλασιασχεί” . Καχά
συνέπεια, χο πρόσχιμο χελούσε σε συνάρχηση με χην κοινω
νική θέση χου βιασχή και χου θύμαχος, ενώ χα θύμαχα χων
δύο φύλων, άνδρες και γυναίκες υπάγονχαν σχις ίδιες ρυθμί
σεις. Ως εκ χούχου, οι νόμοι χης Γόρχυνας αποχελούν χαρακχηρισχικό παράδειγμα γενικευμένης εφαρμογής χης αρχής
χης ισόχηχας σε όλους χους πολίχες. Αξιοσημείωχο είναι χο
γεγονός όχι σχην Αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει όρος ο οποίος
να εξειδικεύει χον βιασμό, δεδομένου όχι οι όροι που χρησιμοποιούνχαν περισχρέφονχαν γύρω από χην προσβολή χης
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χιμής χου θύμαχος (χρήση ρήμαχος "αχιμάζειν”). Μάλισχα,
σε διάφορες προφορικές παραδόσεις που έχουν διασωθεί, ο
βιασμός αποδίδεχαι με χην λέξη "ένωση”, λέξη που δίνει έμ
φαση κυρίως σχην σεξουαλική πράξη.
Ό πως η γλώσσα έχσι και η χέχνη παρουσιάζει χον βιασμό
μ’ έναν έμμεσο, κεκαλυμμένο χρόπο. Συνήθως, ιδίως σχην
ζωγραφική, υφίσχαχαι η αναπαράσχαση χης αρπαγής μιας
νεαρής κοπέλας από έναν άνδρα, ενώ έχει πάει σε μια πηγή
για να γεμίσει μια κανάχα με νερό, καθήκον καχεξοχήν γυ
ναικείο σχον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και ενώ χέχοιες σκη
νές σχαδιακά έγιναν, μεχαφορικά, συνώνχηιες χου γάμου
και χης γονιμόχηχας, υφίσχαχαι πάνχα δίπλα σχην παράμεχρο χου συμβολισμού χέχοιων εικασχικών αναπαρασχάσεων
και η ψυχολογική παράμεχρος: Για παράδειγμα, σχην αρπα
γή χης Περσεφόνης από χον Πλούχωνα, όπως αυχή αναπαρίσχαχαι εικασχικά σε έναν χάφο χης Βεργίνας, αποδόθηκε η
ερμηνεία όχι αποχελεί συμβολισμό χης μεχενσάρκωσης, χης
αποθέωσης. Ενχούχοις, εκφράζει παράλληλα και χην αγωνία
που διακαχέχει χον κόσμο χων ζωνχανών αναφορικά με χον
βιασμό: Η Περσεφόνη δεν εμφανίζεχαι ήρεμη, αποδεχόμενη
χο γεγονός χης αρπαγής χης, αλλά χα μάχια χης δείχνουν χον
χρόμο για αυχό που χης επιφυλάσσει η μοίρα χης σχην συ
νέχεια..
Η. ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Αναφορικά με χην δικαστική και κοινωνική ανχιμεχώπιση
χου βιασμού από χον 16ο μέχρι και χον 18ο αιώνα, χαρακχηρισχικό παράδειγμα αποχελεί η Γαλλία(2). Ο βιασμός, όπως
και άλλες πράξεις βίας καχαδικάζεχαι αυσχηρά σχα νομικά
κείμενα αλλά διώκεχαι ελάχιστα από χους Γάλλους δικασχές.
Για παράδειγμα: Σχην Γαλλία, χο 1733, χέσσερις σχραχιώχες
επιχίθενχαι σε μια νέα, εκείνη ανχιστέκεχαι ενώ αυχόπχες
μάρχυρες χρέχουν σε βοήθεια. Οι σχραχιώχες χραβούν χα ξί
φη χους, ένας μάρχυρας σκοχώνεχαι και ένας χραυμαχίζεχαι.
Η δίκη διεκόπη με παρέμβαση χης βασιλικής χάριχος, αφού
χελικά οι σχραχιώχες εξαγόρασαν χην σιωπή χης οικογένει
ας χου θύμαχος.
Όσον αφορά χην καχεξοχήν πράξη χου βιασμού, υπάρχουν
διαβαθμίσεις ως προς χην βαρύχηχα: Όσο πιο νεαρό σε ηλι
κία είναι χο θύμα χόσο βαρύχερο είναι χο έγκλημα. Όταν
διαπράχχεχαι σε βάρος παρθένου η ποινή είναι η θαναχική,
αφού προσβάλλεχαι χο αγαθό χης αγνόχηχας, η ύπαρξη χης

οποίας είναι όρος του γάμου. Το Γαλλι
κό Σύνταγμα που ίσχυε τότε είναι σαφές:
"Ό ταν ο βιασμός διαπράττεται εις βάρος
παρθένου η ποινή δεν μπορεί ποτέ να εί
ναι μικρότερη από αυτή του θανάτου, ιδί
ως εάν το θύμα δεν έχει φτάσει ακόμα σε
ηλικία γάμου.” Στενή επίσης είναι η αντι
στοιχία ανάμεσα στο έγκλημα και την κοι
νωνική θέση των μερών (ο βιασμός μιας
υπηρέτριας είναι αδίκημα λιγότερο σοβα
ρό απ’ ότι ο βιασμός μιας γυναίκας με αξιο
πρεπή κοινωνική θέση). Το δίκαιο εκφρά
ζει σε τελική ανάλυση την ισχύ, καθώς δεν
στηρίζεται στην ισοδυναμία ανάμεσα στα άτομα αλλά στην ιε
ραρχία ανάμεσα στους υπηκόους.
Βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζει και η ερμηνεία του βιασμού
από την ηθική εκείνης της εποχής: Θεωρείται ότι η ατίμωση
«διαπερνά» το θύμα, ενώ στις δίκες τονίζεται η άποψη περί
προκλητικής συμπεριφοράς του θύματος, την οποία η κοινω
νία είναι πρόθυμη να δεχτεί. Η σιωπή επιβάλλεται από τον κίν
δυνο κοινωνικής απομόνωσης, ιδίως όταν δεν υπάρχουν μάρ
τυρες ή ορατές βλάβες που να πιστοποιούν την πράξη. Υπό το
βάρος λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισμού, πολλές φορές τα
νεαρά σε ηλικία θύματα οδηγούνται σε μοναστήρι για να ξεχαστεί η ντροπή.
III. ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Στον 19ο αιώνα εκδηλώνεται μια πρωτοφανής για τα τότε δε
δομένα χρήση της στατιστικής μεθόδου'3': Το έγκλημα "επιστημονικοποιείται” ακόμα περισσότερο, ενώ το ίδιο ισχύει και
για τον βιασμό όπου πλέον η δυνατότητα διεξαγωγής συγκρί
σεων δημιουργεί το έδαφος για την εμφάνιση καινούργιων θε
ωριών σχετικά με την φύση αυτού, την διαδικασία δίωξής του
καθώς και για την ποινή που θα επιβληθεί. Αλλαγές σημειώ
νονται και στην δικαστική πρακτική, στον τρόπο με τον οποίο
περιγράφονται και ποινικοποιούνται οι πράξεις βιασμού: Καθο
ρίζονται πλέον ρητά με δικαίίκούς όρους τα πλαίσια μέσα στα
οποία ο δράστης συνέλαβε στο μυαλό του την πράξη, ο τρόπος
που επέλεξε για την πραγμάτωσή της, μέχρι και οι ψυχολογι
κές της παράμετροι. Επιπλέον, ερευνάται η άσκηση σωματικής
βίας ή άλλου μέσου εξαναγκασμού του θύματος προκειμένου
να επιτευχθεί ο σκοπός του δράστη (απειλή, μέθη που προκα-

λείται δόλια από κρασί, ναρκωτικά ή αναισθητικά, όπως το
χλωροφόρμιο). Η ανατομική εξέταση από τους ιατροδικα
στές γίνεται πιο ακριβής ώστε τελικά να υποστηρίζεται ότι
βιασμός υφίσταται κάθε φορά που ακυρώνεται η ελεύθερη
βούληση του θύματος.
Στα μέσα του 19ου αιώνα διατυπώνεται και η θεωρία πε
ρί συσχετισμού των ανατομικών στοιχείων του εγκεφάλου
με την ροπή προς το έγκλημα. Το μέρος του εγκεφάλου στο
οποίο εδρεύουν οι φαντασιώσεις, οι σεξουαλικές εμμονές
του ατόμου, οι επιθυμίες και τα ένστικτά του, έχει ευθύ
νη για τον βιασμό από την στιγμή που ο εγκέφαλος πλέον
χάσει την δυνατότητά του να ελέγχει αυτό το μέρος μέσω
εντολών. Ακολούθως, στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργείται ένας νέος κλάδος της νευρολογίας, αυτός της σεξου
αλικής παθολογίας. Πλέον, ο εγκληματίας μελετάται ως εί
δος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ σε συνδυασμό με
την θεωρία της εξέλιξης προκύπτει η αντίληψη ότι οι βια
στές είναι αιχμάλωτοι ενστίκτων και ζωωδών παρορμήσεων, διανοητικά καθυστερημένοι ή ανίκανοι.
IV. ΤΕΛΗ 20ου ΑΙΩΝΑ-ΚΙΝΗΜΑ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο σηματοδοτεί με τον
πιο ρηξικέλευθο τρόπο την αλλαγή της δικαστικής και κοι
νωνικής αντιμετώπισης του βιασμού, είναι η υπόθεση που
εκδικάστηκε στην Προβηγκία τον Μάιο του 1978'4'. Δύο
νεαρές Βελγίδες τουρίστριες το βράδυ της 20ης Αυγούστου
κατασκηνώνουν σ’ έναν κολπίσκο στην Μασσαλία. Την
ώρα που κατασκηνώνουν τις πλησιάζει ένας νεαρός της πε
ριοχής με ερωτικές διαθέσεις, τον οποίο απορρίπτουν. Το
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ίδιο γίνεχαι και χο επόμενο βράδυ. Το χρίχο βράδυ ο άνδρας,
αποφασισμένος να εκδικηθεί, επισχρέφει με δύο φίλους χου
και επιχειρούν να μπουν σχην σκηνή, με αποχέλεσμα οι γυ
ναίκες να ανχισχαθούν, χχυπώνχας η μία από αιτχές χον έναν
με σφυρί σχο κεφάλι.Ύσχερα από αυχό, οι γυναίκες κακοποι
ήθηκαν και βιάσχηκαν για 4 ώρες. Το ίδιο βράδυ καχέθεσαν
μήνυση σχο χμήμα χης χωροφυλακής.
Η εμβέλεια χης δίκης είναι ευρύχαχη, σχεχιζόμενη με χα φεμινισχικά κινήμαχα χων μέσων χης δεκαεχίας χου 1970. Τα
γεγονόχα χης συγκεκριμένης υπόθεσης έθεσαν μόνιμα χο θέ
μα χης απελευθέρωσης χου χρόπου ζωής χων γυναικών: Οι
κοπέλες ήχαν μόνες χους, επέλεξαν να καχασκηνώσουν σ’
έναν χώρο απομονωμένο ενώ υπήρχαν υπόνοιες περί ομοφυλοφιλικής σχέσης χους. Όλα αυχά προκάλεσαν χην αρνηχική ανχίδραση χου προέδρου μέσω φιλόποπχων ερωχήσεων
όπως: ‘Άυχό χο διάσχημα ζείχε μαζί με χην δεσποινίδα Αρακελί;” ή ακόμα ‘Τίαχί επιλέξαχε ένα μέρος χόσο απομονωμένο
για να καχασκηνώσεχε; ή επίσης "Ήσασταν γχηινές;”. Οι φεμινισχικές οργανώσεις ανχέδρασαν υποσχηρίζονχας όχι: “’Δεν
θα πρέπει να πληρώνουμε με χον βιασμό χο χίμημα χης ελευ
θερίας μας. Το καινούργιο δεδομένο δεν είναι η αύξηση χων
βιασμών. Είναι χο όχι αυχοί δεν θα γίνονχαι πλέον ανεκχοί
από χις γυναίκες.”
Από εδώ και σχο εξής, πρωχαγωνισχικό ρόλο έχει χο ψυχο
λογικό χραύμα. Πλέον δεν έχει χόσο σημασία χο ηθικό ή κοι
νωνικό βάρος χης υπόθεσης, ο χραυμαχισμός ή ο εξευχελισμός
χου θύμαχος, αλλά η διαχάραξη χης συνειδησιακής καχάσχασής χου, χο ψυχολογικό μαρχύριο, χου οποίου η ένχαση μεχριέχαι με βάση χην διάρκειά χου και χην ανχισχρεψιμόχηχα
ή μη ανχισχρεψιμόχηχα χου. Μάλισχα, η υπόθεση χων δύο
χουρισχριών είχε και άλλη μία παράμεχρο: Αυχή χου προσ
διορισμού χου βιασμού σε άρρηκχη σχέση με χο ζήχημα χης
συναίνεσης χου θύμαχος. Καχά χην διάρκεια χης δίκης δόθη
κε μεγάλη έμφαση σε ερωχήσεις όπως: "Έδωσαν οι κοπέλες
χην συναίνεσή χους για να γίνει ό,χι έγινε;” ή "Τελικά "υπο
χώρησαν” ή "υπέκυψαν”; Μια φράση χης υπεράσπισης αντέσχρεψε χο ερώχημα: "Ό χαν μια γυναίκα κοιμάχαι γαλήνια
μέσα σε μια σκηνή και δέχεχαι επίθεση από κάποιο ή κάποια
άχομα.... και απανχά σε αυχή χην επίθεση μέσω χης χρήσης
σφυριού, ποιος μπορεί να μιλά ακόμα για συναίνεση και για
ανχοχή;”
Β. ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΒΙΑΣΜΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

Οι βιασμοί καχά χην διάρκεια πολεμικών συρράξεων δεν
αποχελούν καινούργιο φαινόμενο. Μια έκθεση χης UNESCO
αναφέρει: ‘Ό ι βιασμοί γυναικών είναι ισχορικά άρρηκχα συνδεδεμένοι με χην παραφορά που δημιουργεί ο πόλεμος. Ανέ
καθεν παρουσιαζόνχουσαν και ακόμα παρουσιάζονχαι ως χο
συνηθισμένο λάφυρο κάθε πολέμου. Υφίσχαχαι η πεποίθηση
όχι ο βιασμός αποχελεί ένα χρέος, μια οφειλή που πρέπει να
πληρώσει η πόλη, χο χωριό που καχακχήθηκε, χο οποίο συμμεχέχει σχην ανχαμοιβή χου σχραχιώχη”.
I. ΑΙΤΙΑ ΓΩΝ ΒΙΑΣΜΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η σχραχιωχικοποίηση μιας κοινωνίας σημαίνει όχι σε αυ-

Α/Α [ 36 ]

Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2013

χήν κυριαρχούν οι σχραχιωχικές αξίες και συμπεριφορές15’.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ανχίκχυπος χης σχραχιωχικοποίησης γίνεχαι οραχός, μεχαξύ άλλων, σχην υποβάθμιση χων αν
θρωπίνων δικαιωμάχων εν ονόμαχι χης ασφάλειας. Ιδίως σε
καιρό πολέμου, η ανδρική επιθεχικόχηχα καχά χων γυναι
κών είναι συχνά ανεκχή ή και επιδιωκόμενη, καθώς οι γυ
ναίκες θεωρούνχαι όχι ενσαρκώνουν χην χιμή μιας φυλής,
κοινόχηχας ή εθνόχηχας, έχσι ώσχε όχαν η καχασχροφή αυχής χης χιμής αποχελεί σχραχιωχικό σχόχο, η βία καχά χων
γυναικών να νομιμοποιείχαι.
Έ να άλλο αίχιο χης πρακχικής χων ομαδικών βιασμών σε
καιρό πολέμου είναι η πεποίθηση όχι μέσω αυχών καχασχρέφεχαι η επόμενη γενιά χου εχθρού. Σχραχιώχες σχην Γουαχεμάλα, καχά χην διάρκεια χου 30εχούς Εμφυλίου, είχαν
επιχεθεί σε εγκύους και είχαν σκοχώσει έμβρυα για να "εξα
λείψουν χην σπορά χων ανχαρχών”. Ανχίσχοιχες πρακχικές
καχαγράφηκαν σχην Ρουάνχα και χην Λαϊκή Δημοκραχία
χου Κονγκό. Σχην Βοσνία, ο συσχημαχικός βιασμός χρησι
μοποιήθηκε ως χμήμα χης σχραχηγικής εθνοκαθάρσεων, κα
θώς γυναίκες βιαζόνχουσαν για να γεννήσουν παιδιά Σέρβων. Σχην Ρουάνχα, καχά χην διάρκεια χης γενοκχονίας,
διεπράχθησαν συσχημαχικά βιασμοί ενανχίον γυναικών χης
φυλής Τούχσι, ενώ εκχιμάχαι όχι 300.000 έως 500.000 γυναί
κες που επέζησαν χης γενοκχονίας βιάσχηκαν.
Επιπροσθέχως, ο βιασμός σε περίοδο πολεμικών συρράξεων
αποχελεί μέθοδο χρομοκραχίας και χαπείνωσης γυναικών.
Ενίοχε, οι βιασμοί διαπράχχονχαι μπροσχά σχις οικογένειες
χων θιηιάχων για να επιχαθεί χο αίσθημα χης νχροπής, με
αποχέλεσμα χον εκφοβισμό ολόκληρων χωριών. Ως εκ χούχου, η σεξουαλική βία ανάγεχαι σε διεθνή σχραχηγική εκφο
βισμού ολόκληρης εθνόχηχας. Γία παράδειγμα, σχην Γαλλία,
καχά χην διάρκεια χου Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, υπήρξαν
απεικονίσεις βιασμού χης "Μαριάννας”, εθνικού συμβόλου
χης χώρας, προκαλώνχας φόβο για χον ενδεχόμενο βιασμό
χων Γαλλίδων γυναικών και καχ’ επέκχαση χον συμβολικό
βιασμό χου έθνους.
Καχά συνέπεια, ο βιασμός εν καιρώ πολέμου αποχελεί μια
άκρως φυλεχικά προσδιορισμένη πρακχική. Ενώ οι άνδρες
σκοχώνονχαι, οι γυναίκες υπόκεινχαι σε διάφορες μορφές
σεξουαλικής κακοποίησης. Υπό αυχό χο πρίσμα, δεν αποχε
λεί συνέπεια ενός πολέμου αλλά εσκεμμένη μέθοδός χου που
χρησιμοποιείχαι για να αποσχαθεροποιήσει και να απειλήσει
ένα μέρος χου άμαχου πληθυσμού, πλήχχονχας καχ’ επέκχα
ση ολόκληρη χην κοινόχηχα.
II. Ο ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Τα θύμαχα βιασμού, πέρα από χο σωμαχικό ή ψυχολογι
κό σοκ που έχουν υποσχεί, καλούνχαι πλέον να ανχιμεχωπίσουν μια κλειστή συνήθως κοινωνία, η οποία έχει χην χά
ση να απενοχοποιεί χον βιασχή<6)· Η γυναίκα ενοχοποιείχαι,
καθώς αυχή θεωρείχαι όχι προκάλεσε χον βιασμό, ούσα κα
χά χ’ άλλα απολύχως ικανή να προσχαχεύσει χον εαυχό χης.
Η περύιχωση χων νεαρών κοριχσιών που βιάσχηκαν σχην
Βοσνία σχα πλαίσια χης σχραχηγικής εθνοκαθάρσεων είναι
πολύ πιο δραμαχική, αφού ο σχιγμαχισμός χους πολλαπλα-

66 Συμπερασματικά, ο βιασμός, ως κοινωνικό φαινόμενο, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος μ ε την επικράτηση, στερεότυπων και αντιλήψεων περί υπέροχης του
άνδρα έναντι της γυναίκας. Ιδιαίτερα σε περιόδους πολεμικών συρράξεων
σιάζεται, καθώς ζουν σε μια κοινωνία όπου η διατήρηση της
αγνότητας πριν τον γάμο είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
Με βάση λοιπόν το προαναφερθέν κοινωνικό καθεστώς, ο βια
σμός αποτελεί ένα επονείδιστο κακό που το θύμα πρέπει να αποκρύψει. Η απόκρυψη όμως αυτή έχει σοβαρές ψυχοσωματικές
συνέπειες: Η έκθεση της UNESCO αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι: ‘Ή πλειοψηφία των θυμάτων που έχουν πέσει θύματα βι
ασμού προτίμησαν να σιωπήσουν προκειμένου να επιβιώσουν
ψυχολογικά, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς άμυνας και
προσπαθώντας να ξεχύσουν ό,τι τους συνέβη”. Αυτοί οι μη
χανισμοί εξαρτώνται από τις συνθήκες του βιασμού, την ψυ
χοσύνθεση του θύματος, όπως επίσης και από τον οικογενεια
κό και κοινωνικό του περίγυρο. Εάν το θύμα εξακολουθεί να
μην μιλά για τον βιασμό, το ψυχολογικό τραύμα επιδεινώνεται
με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η εμφάνιση μακροχρόνιων ψυ
χοσωματικών επιπλοκών. Επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί
και η επίμονη άρνηση του κοινωνικού περίγυρου να πιστέψει
αυτό που συνέβη. Αυτή η σιωπή σε ό,τι αφορά την ατιμωρη
σία του δράστη δημιουργεί την πεποίθηση ότι και το θύμα και
ο δράστης είναι εξίσου ένοχοι, καθώς και ότι στην ουσία δεν
υπάρχει διάκριση θύματος-δράστη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κουλτούρας, η οποία ενθαρρύ
νει την προσπάθεια απόκρυψης του βιασμού, είναι η περίπτω
ση της περιοχής Νταρφούρ στο Σουδάν<7)· Σύμφωνα με την
μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία μιλά για τους κατά συρροή
βιασμούς που σημειώθηκαν εκεί: "Οι γυναίκες δεν μιλούν εύ
κολα για τον βιασμό τους γιατί στην κουλτούρα μας αυτό απο
τελεί ντροπή”. Ενδεικτικό είναι ότι στην Μπούνια, στα πλαί
σια του πολέμου στο Κονγκό, από το 45% των γυναικών που
υπέστησαν ομαδικό βιασμό, το 7% απορρίφθηκε στην συνέχεια
από τον σύζυγο ή την οικογένεια. Σε πολλές περιπτώσεις μά
λιστα, όπως για παράδειγμα στην Ρουάντα, οι σύζυγοι κατη
γορούν τις γυναίκες ότι φέρνουν την ατίμωση στην οικογέ
νεια, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν αβοήθητες εκείνες και
τα παιδιά τους, θεωρώντας ότι πλέον τους είναι βάρος.
Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που ως αποτέλεσμα του βιασμού
τους έγιναν φορείς του AIDS ή άλλων σεξουαλικά μεταδιδό
μενων νοσημάτων, η γνωστοποίηση αυτών των προβλημά
των υγείας στον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο συντε
λεί ακόμα περισσότερο στον στιγματισμό και την απομόνωσή
τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο γυναίκες
που έπεσαν θύματα βιασμού, στην προσπάθειά τους να κρατή
σουν κρυφό αυτό που τους συνέβη, δεν αναζήτησαν άμεση ια
τρική περίθαλψη αν και μπορούσαν. Μάλιστα, στην Ρουάντα
υπάρχει η πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί να κολλήσει AIDS
από μια απλή χειραψία με ένα θύμα βιασμού. Επιπλέον, ο κοι
νωνικός περίγυρος συμπεριφέρεται στις γυναίκες φορείς του
AIDS με ιδιαίτερη σκληρότητα, υπενθυμίζοντάς τους συνέχεια
ότι είναι μελλοθάνατες, ενώ η οικογένειά τους θεωρεί ότι δεν
αξίζει να ξοδέψει χρήματα για αυτές αφού έτσι και αλλιώς θα
πεθάνουν. Από τον στιγματισμό δεν γλιτώνουν ούτε τα παι
διά των θυμάτων, καθώς μερικές φορές αποκαλούνται όχι μό
νο από τον κοινωνικό περίγυρο αλλά και από τις ίδιες τις μητέ
ρες τους "interahamwe” (στη διάλεκτο της Ρουάντα σημαίνει
"παιδιά των άσχημων αναμνήσεων”).

Ο ανωτέρω στιγματισμός έχει περαιτέρω κοινωνικοοικο
νομικές συνέπειες: Οι γυναίκες θύματα ομαδικών βιασμών
που ταυτόχρονα είναι και φορείς του AIDS απολύονται
από την δουλειά τους μόλις γίνει γνωστή η κατάσταση της
υγείας τους παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο αποτελεί αδι
καιολόγητη απόλυση λόγω διάκρισης. Για αυτό και πολλές
φορές τα θύματα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η κατάστασή
τους να μην γίνει γνωστή, επινοώντας δικαιολογίες προκει
μένου να μπορέσουν να πάνε στο νοσοκομείο για θεραπεία.
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που οι γυναίκες φορείς
του AIDS αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε τράπε
ζες και δάνεια. Ό πως αναφέρει χαρακτηριστικά μια γυναί
κα θύμα ομαδικού βιασμού και φορέας του AIDS: "Στην
Λιβερία, είναι πολύ δύσκολο να πάρει δάνειο μια γυναίκα
σε τέτοια κατάσταση. Η διεύθυνση της τράπεζας ανησυχεί
μήπως πεθάνει και δεν προλάβει να το εξοφλήσει”. Τέλος,
δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες σπιτιών, μόλις μάθουν ότι τα άτομα στα οποία τα ενοικιάζουν εί
ναι φορείς του AIDS προβαίνουν άμεσα σε έξωσή τους.
Συμπερασματικά, ο βιασμός, ως κοινωνικό φαινόμενο, εί
ναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την επικράτηση στερεότυ
πων και αντιλήψεων περί υπεροχής του άνδρα έναντι της
γυναίκας. Ιδιαίτερα σε περιόδους πολεμικών συρράξεων,
οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε ένα καθεστώς βαρβαρό
τητας όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται και
η ανθρώπινη ζωή στερείται κάθε αξίας. Παρά την πρόοδο
στην δικαπκή αντιμετώπισή του - ο βιασμός εν καιρώ πο
λέμου αναγνωρίζεται πλέον ως έγκλημα κατά της ανθρω
πότητας - ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα υφίσταται
μεγάλο κενό ως προς την άμεση και αποτελεσματική απο
νομή δικαιοσύνης, καθώς και την ψυχολογική/υλική ανα
κούφιση των θυμάτων, ιδίως σε περιοχές που μαστίζονται
από μακροχρόνιες ένοπλες συρράξεις και εμφύλιους πολέ
μους. ]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•

Cicile Dauphin et Arlette Farge

De la violence et des femmes, iditions Albin Michel, 1997
• Georges Vigarello
Histoire du viol, iditions du Seuil, 1998
•

Βιβλίο της Διεθνούς Αμνηστίας, **Crimes against women in times of

conflict. ”
• www.amnesty.org.gr
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ΣΥΛΛΗΨΗ ΙΤΑΛΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Οι Κολομβίανές Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν
ένα σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα με τη
σύλληψη ενός Ιταλού βαρόνου των ναρκωτικών ο οποί
ος συνδέεται με την Νχρανγκέτα, τη μαφία της Καλαβρί
ας. Σε δήλωση του, το Κολομβιανό Υπουργείο Εσωτερι
κών περιγράφει τον Ρομπέρτο Πανούντσι ως «τον Ιταλό
Πάμπλο Εσκομπάρ» και αναφέρει πως ήταν ο αρχηγός
ενός δικτύου που δια
κινούσε λαθραία τόνους
κοκαΐνης από τη Νότια
Αμερική στην Ευρώπη.
«Εναντίον αυτού του
διεθνούς βαρόνου των
ναρκωτικών υπήρχαν
τέσσερα διεθνή εντάλ
ματα σύλληψης για λα
θρεμπόριο ναρκωτικών και συνέργεια με τη μαφία. Η
Ιταλία είχε σημάνει συναγερμό γι’ αυτόν», προσθέτει
το Υπουργείο. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης
ο Πανούντσι διέφευγε από το 2010 όταν είχε δραπετεύ
σει από μια κλινική στη Ρώμη όπου είχε μεταφερθεί για
καρδιολογικό πρόβλημα. Συνελήφθη από ειδικές δυνά
μεις στην Μπογκοτά, όπου η Ασιυνομία τον εντόπισε με
πλαστή ταυτότητα. «Πιστεύω πως ήταν ο μεγαλύτερος
προμηθευτής ναρκωτικών από την Κολομβία», δήλωσε
ο Φεντερίκο Καφιέρο ντε Ράο, εισαγγελέας της επαρχί
ας Ρέτζο-Καλάμπρια, προσθέτοντας ότι οι Ιταλικές Αρχές
συνέβαλαν στη σύλληψη του Πανούντσι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
Οι αρχές της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Γαλλίας
εξάρθρωσαν ένα σημαντικό κύκλωμα διακίνησης κοκα
ΐνης που δρούσε στην Ευρώπη και στη Νότια Αμερική.
Συνέλαβαν συνολικά 30 άτομα στο πλαίσιο μιας έρευνας
που διήρκεσε πέντε χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Ισπανική
Αστυνομία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας
6 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένων επενδυτικών τίτλων σε ακίνητα, πολυτελών αυ
τοκινήτων και θαλαμηγών. Η ποσότητα της κοκαΐνης η
οποία κατασχέθηκε υπολογίζεται ότι είχε μεταπωλητική
αξία 468 εκατομμυρίων
ευρώ στις ευρωπαϊκές
αγορές, κατά τις εκτιμή
σεις των διωκτικών Αρ
χών! Το κύκλωμα φέρε
ται να είχε δημιουργήσει
ένα περίπλοκο δίκτυο
εταιρειών που λειτουρ
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γούσαν ως βιτρίνες και νομιμοποιούσαν τα έσοδα από την
εγκληματική τους δραστηριότητα, σύμφωνα με όσα ανα
κοίνωσε η Αστυνομία. Η επιχείρηση, η οποία διεξήχθη
υπό τον συντονισμό της Europol, είχε ξεκινήσει το 2008,
με τη σύλληψη ενός Ελβετού υπηκόου στην Μπογκοτά
της Κολομβίας,. Δύο χρόνια μετά, το 2010, οι Αρχές της
Γαλλίας είχαν εντοπίσει ένα πλεούμενο που μετέφερε 1,4
τόνους κοκαΐνης στην Καραϊβική. Έ νας Σουηδός υπήκο
ος ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής του κυκλώμα
τος συνελήφθη το 2010 και καταδικάστηκε σε ποινή κά
θειρξης 18 ετών από τις Αρχές τις χώρας του. Συλλήψεις
αναφέρθηκαν επίσης στην Ισπανία, όπου η δίκη για την
υπόθεση αναμένεται να αρχίσει περί το 2014.
www.tanea.gr

ΝΕΚΡΟΣ «Ο ΝΟΝΟΣ» ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
Ο Lo H sing Han, τον οποίο οι ΗΠΑ αποκαλούσαν
«νονό της ηρωίνης» ενώ είχε υποστεί και οικονομικές
ποινές ως υποστηρικτής της κτηνώδους στρατιωτικής
χούντας στη Μιανμάρ, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Για δε
καετίες θεωρείτο αν όχι ο μεγαλύτερος, σίγουρα ένας από
τους μεγαλύτερους διακινητές ηρωίνης στον κόσμο. Στη
δεκαετία του 90 μαζί με τον γιο του δημιούργησαν τον
όμιλο εταιρειών Asia World που θεωρήθηκε προπύργιο
για τις δουλειές τους στο εμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα
με τον Bertin Lintner, συγγραφέα του βιβλίου «Το χρυσό
τρίγωνο του εμπορίου οπίου». Έ γιναν γρήγορα οι ισχυ
ρότεροι μεγιστάνες της Μιανμάρ εξασφαλίζοντας από τη
χούντα συμβόλαια για τη διαχείριση λιμανιών, αεροδρο
μίων αλλά και για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων.
Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών τον χαρακτή
ρισε «νονό της ηρωίνης» και επέβαλε οικονομικές ποινές
τόσο στον πατέρα όσο και στο γιο το 2008. Η εμπλοκή του
Lo Hsing Han με το εμπόριο ναρκωτικών χρονολογείται
από τη δεκαετία του ‘60. Ηγήθηκε ομάδας παραστρατιωτικών του τότε δικτάτορα Ne Win για την εξολόθρευση κομουνιστών στην περιοχή Κόκανγκ, με αντάλλαγμα
την απόλυτη ελευθερία στη διακίνηση οπίου και ηρωί
νης, σύμφωνα με τον Lintner. Η αστυνομία τον συνέλαβε
το 1973 στη βόρειο Ταϋλάνδη και παραδόθηκε στην κυ
βέρνηση της Μπούρμα, όπου η αρχική καταδίκη σε θανα
τική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη, όχι για διακίνηση ναρκωτικών
αλλά για προδοσία. Το ς οδηγίες για εκκίνηση του υπολογιστή όταν έχει >
από το κακόβουλο λογισμικό "Ransomware”'
1980 αφέθηκε ελεύθε
τρόποι για την εκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν έχει μολυνθεί από
ρος με γενική αμνη nware",
ή αλλιώς «ιός των 100 ευρώ». Οι οδηγίες αυτές δεν είναι δεσμευ
ι
μπορούν να κάνουν χρήση άλλων μεθόδων ή εργαλείων για τη
στία. Η κηδεία του ,. χρήστες
Αν κανένας από τους δύο προτεινόμενους τρόπους δεν επιτύχει \
έγινε στις 17 Ιουλίου. ις, τότε συνίσταται η λήψη βοήθειας από εξειδικευμένο τεχνικό.
Έ χει 4 γιους, 4 κόρες
ΐπαναφορό συστήματος):
και 16 εγγόνια.
θύμε τον υπολογιστή (από το κουμπί power ή αποσυνδέοντας από το ρεύ
πατάμε επανειλημμένως το κουμπί F8 έως ότου εμφανιστ
http:llwww.iefimerida.gr πανεκκίνηση
"Advanced Options" ή "Επιλογές για προχωρημένους" α ν α λ ό γ ι^ τ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χο ευρωπαϊκό γραφείο
της αστυνομικής δύναμης Europol σαράντα τρία άτομα
συνελήφθησαν σε 38 αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στην κατοχή των
οποίων βρέθηκαν αεροπορικά εισιτήρια που είχαν αγορά
σει με πλαστές πιστωτικές κάρτες. Η διεθνής επιχείρηση
διεξήχθη σε 38 αεροδρόμια 16 ευρωπαϊκών χωρών όπου
οι δυνάμεις της τάξης αναπτύχθηκαν για να συλλάβουν
και να ανακρίνουν άτομα τα οποία επιχείρησαν να επι
βιβαστούν σε αεροπλάνα στις 27 Ιουνίου. Αυτοί που εί
χαν στην κατοχή τους αεροπορικά εισιτήρια αγορασμένα
χάρη σε υποκλαπέντα τραπεζικά δεδομένα δεν μπόρεσαν
να επιβιβαστούν και ανακρίθηκαν από την Αστυνομία
που σχεδίαζε την επιχείρηση εδώ και επτά μήνες. Σαρά
ντα τρία πρόσωπα συνελήφθησαν, εκ των οποίων επτά
στη Βρετανία, επτά στην Ελλάδα, πέντε στην Ολλανδία,
τέσσερα στην Ιρλανδία και τέσσερα στην Ισπανία. Άλλες
συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία, τη Γερ
μανία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη
Ρουμανία. Ορισμένοι ύποπτοι εμπλέκονται και σε άλ
λες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως χο λαθρεμπόριο
ναρκωτικών, η λα
θραία μετανάστευ
ση και η πλαστο
γραφία εγγράφων.
Σε βάρος ορισμέ
νων εξ αυτών εί
χαν ήδη εκδοθεί
ευρωπαϊκά εντάλ
ματα σύλληψης.
ΑΠΕ

ΧΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ
Τουλάχιστον εβδομήντα κιλά χασίς κατάσχεσαν οι
Αλβανικές Αρχές, ενώ τρία άτομα στην κατοχή των οποί
ων βρέθηκαν τα ναρκωτικά αναζητούνται, ανακοίνωσε
εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Αργυροκάστρου. «Τα
ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε χωριό που βρίσκεται 20 χιλι
όμετρα από το Τεπελένι. Ή ταν συσκευασμένα σε κυλιν
δρικό σχήμα, χωρισμένα σε τρεις σακούλες με διαφορετι
κό βάρος». Τα ναρκωτικά είχαν αγοραστεί στο διαβόητο,
για την παραγωγή ναρκωτικών χωριό Λαζαράτι, σε μι
κρή απόσταση από
τα ελληνοαλβανικά σύνορα και εί
χαν προορισμό την
Ιταλία.
www.tanea.gr

ΛΗΣΤΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΚΕΣ
Η Βρετανική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωπο
κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ληστών
οι οποίοι, ντυμένοι με μπούρκες και οπλισμένοι με τσεκού
ρια, εισέβαλαν σε ένα πολυκατάστημα στο κεντρικό Λονδί
νο για να κλέψουν ρολόγια πολυτελείας. Οι δύο από τους
έξι δράστες συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στο γνωστό πο
λυκατάστημα Selfridges της Όξφορντ Σχριτ, του μεγαλύτε
ρου εμπορικού δρόμου του Λονδίνου. Οι δύο ύποπτοι προ
σπάθησαν να διαφύγουν με ένα παπάκι αλλά έπεσαν και
ακινητοποιήθηκαν από τους περαστικούς, οι οποίοι στη συ
νέχεια τους παρέδωσαν στην Αστυνομία. Στο σημείο του
ατυχήματος βρέθηκαν σκορπισμένα πολλά ρολόγια. Ο ένας
από τους συλληφθέντες παραμένει υπό κράτηση σε αστυνο
μικό Τμήμα ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο κα
θώς έχει χτυπήσει στο πόδι από την πτώση με το μηχανάκι.
Οι ληστές ήταν μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες και φορούσαν
μπούρκες. Αφού έσπασαν τις προθήκες των ρολογιών και
των κοσμημάτων με τα τσεκούρια, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν
και προσπάθησαν να διαφύγουν με μηχανάκια που οδηγού
σαν συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η
αξία των ρολογιών που κλάπηκαν. «Ήταν μια θρασύτατη
ληστεία που φαίνεται ότι την είχαν σχεδιάσει πολύ καλά.
Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς» δήλωσε ο Αστυνομι
κός Επιθεωρητής Αντί Νόις της Σκότλαντ Γιαρντ. Σημείω
σε ότι την ώρα της ληστείας στο κατάστημα υπήρχαν ελάχι
στοι πελάτες. Η Αστυνομία ευχαρίστησε τους περαστικούς
που επενέβησαν και συνέλαβαν τους δύο υπόπτους και έκα
νε έκκληση να εμφανιστούν τυχόν μάρτυρες που με τις κα
ταθέσεις τους θα βοηθήσουν στη σύλληψη και των υπόλοι
πων δραστών.
www.tanea.gr

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Υψηλόβαθμος καθολικός κληρικός, που διατηρεί σχέ
σεις με την τράπεζα του Βατικανού, συνελήφθη με την κατηγορία ότι βοηθούσε πλούσιους φίλους του να μεταφέρουν
εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από την Ελβετία στην Ιτα
λία.
Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για το Βατικανό, αφού ο
δίχρονος μονσινιόρ Νούντζιο Σκαράνο κατείχε εκεί υψη
λόβαθμη θέση λογιστή. Ο μονσινιόρ
Νούντζιο Σκαράνο συνελήφθη μαζί J |
με πράκτορα των Ιταλικών μυστικών
υπηρεσιών και έναν ακόμη διαμεσο
λαβητή. Σύμφωνα με τις Ιταλικές Δι
καστικές Αρχές, ο Σκαράνο προσπά
θησε να φέρει στην Ιταλία 40 εκατ.
ευρώ για λογαριασμό οικογένειας που
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δραστηριοποιείται στη ναυπήγηση πλοίων. Οι ίδιες Αρχές
ερευνούν αυτό το διάστημα πιθανές περιπτώσεις ξεπλύμα
τος χρήματος από την τράπεζα του Βατικανού και η σύλ
ληψη του Σκαράνο και των υπόλοιπων κατηγορουμένων
έγινε όταν αποκαλύφθηκαν στοιχεία εναντίον τους από τη
συγκεκριμένη έρευνα.
www.tanea.gr

ΗΘΕΛΑΝ ΜΙΖΑ
Με κουκούλες, μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα άνδρες
των ρωσικών ειδικών δυνάμεων εισέβαλαν στο σπίτι του
δημάρχου της πόλης Γιάροσλαβλ, 250 χιλιόμετρα ανατολι
κά της Μόσχας και του πέρασαν χειροπέδες σε απευθείας
τηλεοπτική σύνδεση με τον κρατικό σταθμό της χώρας. Η
Ρωσική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν 500.000 δο
λάρια στο σπίτι του Εβγένι Ουρλασόφ, δημάρχου της πό
λης Γιάροσλανλ που αριθμεί 590.000 κατοίκους. Πρόκειται
για τον μοναδικό δήμαρχο μεγάλης πόλης που ανήκει στη
ρωσική αντιπολίτευση και τώρα κατηγορείται για δωροδο
κία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο δήμαρχος μαζί με άλ
λους τρεις βοηθούς
του ζήτησαν από κα
τασκευαστή ιδιωτι
κών και δημόσιων
έργων 14 εκατομμύ
ρια ρούβλια, περίπου
420.000 δολάρια. Ο
Ουρλασόφ που κέρ
δισε άνετα τις εκλο
γές τον περασμένο χρόνο, αρνήθηκε την ενοχή του, μιλώ
ντας στους δημοσιογράφους τη στιγμή που οδηγείτο με
χειροπέδες στο αστυνομικό Τμήμα.
www.tanea.gr

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ύποπτοι που προετοίμαζαν
επίθεση στη Μόσχα, την οποία απέτρεψαν οι Ρωσικές Ει
δικές Υπηρεσίες (FSB), είχαν στόχο ένα ιδιαίτερα πολυσύ
χναστο σημείο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η FSB ανα
κοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση στην πρωτεύουσα και ότι
περικύκλωσε σπίτι στην περιοχή της Μόσχας, όπου κρύβο
νταν οι τρεις ύποπτοι-Ρώσοι πολίτες που είχαν εκπαιδευ
τεί στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν εκ των οποίων οι δύο
σκοτώθηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις
της τάξης. Ο αντάρτης που επέζησε επεχείρησε να διαφύγει
πηδώντας από ένα παράθυρο και υπέστη κατάγματα. Φέ
ρει επίσης τραύματα από πυρο
βόλο όπλο. Στόχος της FSB είναι
να αποσπάσει από αυτόν πληρο
φορίες για πιθανούς συνεργούς
στην περιοχή της Μόσχας και να
συγκρίνει τις πληροφορίες αυτές
με τα στοιχεία που είχε συγκε
ντρώσει πριν από τη σύλληψή
του. Οι Ρωσικές Ειδικές ΥπηρεJ σίες παρακολουθούσαν εδώ και
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ένα μήνα τους υπόπτους, οπαδούς του Ισλάμ. Οι ανακρι
τές προσπαθούν να επαληθεύσουν πληροφορίες για την πι
θανή συμμετοχή των τριών υπόπτων στο Ισλαμικό Κίνημα
του Ουζμπεκιστάν (ΜΙΟ), το οποίο συνδέεται με την ΑλΚάιντα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σ ε συλλήψεις δύο ανδρών τους οποίους θε
ωρεί υπόπτους για σχέ
σεις με την Αλ Κάιντα
του Ισλαμικού Μαγκρέμπ προχώρησε η
Ισπανική
Αστυνομία.
Σύμφωνα με δικαστικές
πηγές, από τα έως τώ
ρα στοιχεία δεν προκύπτει συμμετοχή των δύο σε πυρή
να τζιχάντ, ούτε κατοχή εκρηκτικών και σχεδιασμός επι
θέσεων. Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Ντίαζ
δεν ξεκαθάρισε αν ο 23χρονος Αλγερινής καταγωγής Νου
Μεντιούνι, που συνελήφθη στη Σαραγόσα και ο 52χρονος
Μαροκινής καταγωγής Χασάν ελ Ζαουάνι, που συνελή
φθη στη Μούρθια είχαν σχέσεις μεταξύ τους. Ο Ντίαζ είπε
ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε επαινέσει τους δρά
στες της επίθεσης στη γραμμή τερματισμού του Μαραθω
νίου της Βοστώνης. Ο 23χρονος έχει σπουδάσει υπολογι
στές και έχει εργαστεί σε ίντερνετ καφέ, ενώ θεωρείται από
την αστυνομία ικανός να αποκαταστήσει κωδικοποιημένες
επικοινωνίες με τα διεθνή δίκτυα της τζιχάντ. Ο 52χρονος
είναι άνεργος και έχει ιστορικό μικροκλοπών. Σύμφωνα
με την Αστυνομία, οι δύο επισκέπτονταν τακτικά ιστοσε
λίδα που χρησιμοποιείται από την Αλ Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ για τη στρατολόγηση μελών. Επίσης, ο
Μεντιούνι φέρεται ότι προσπάθησε να μεταβεί στο Βόρειο
Μάλι ώστε να εκπαιδευτεί ως μαχητής της διεθνούς τζι
χάντ, αλλά εμποδίστηκε χάρη στη διεθνή αστυνομική πα
ρουσία. Ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερι
κών ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του στην Ισπανία, ο
23χρονος εξέφρασε τη θλίψη του γιατί δεν μπόρεσε «να πεθάνει σαν μάρτυρας». Η εφημερίδα Ελ Παϊς αναφέρει ότι
τις τελευταίες ημέρες οι Αρχές ανίχνευσαν ότι οι δηλώσεις
τους στο ίντερνετ ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Γι’ αυτό, πα
ρά το γεγονός ότι η αστυνομία τους παρακολουθούσε εδώ
και παραπάνω από ένα χρόνο και θεωρούσε ότι πρόκειται
για τρομοκράτες «β' διαλογής» αποφάσισε να προχωρήσει
στις συλλήψεις προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.
Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν οι Αρχές της Γαλλίας και
του Μαρόκου. Ο 23χρονος, που ζει με τους γονείς του πολ
λά χρόνια στην Ισπανία, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία,
συχνός χρήστης γνωστής ιντερνετικής πλατφόρμας του ρι
ζοσπαστικού Ισλάμ, την οποία χρησιμοποιούν οι υπεύθυ
νοι της Αλ Κάιντα Ισλαμικού Μαγκρέμπ, που εδρεύουν στο
Μάλι, ώστε να στρατολογήσουν τους χρήστες με το πιο ρι
ζοσπαστικό προφίλ. ]
www.kathimerini.gr

Αντιβαλλιστικά Γυαλιά Ηλιου

Αντιβαλλιστικά Σκοπευτικά
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ΔΙΑΤΙΟΕΤΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σχεδιασμένα να αντέχουν στις εξαιρετικά αντίξοες και ακραίες συνθήκες που εμφανίζονται στα σύγχρονα πεδία μαχών, τα
προϊόντα της Wiley X σχεδιάζονται με βάση τις απαιτήσεις και συμβουλές των στρατιωτών και αξιωματικών που βρίσκονται
στην ενεργό δράση. Στη βάση σχεδιασμού όλων των προστατευτικών γυαλιών της Wiley X βρίσκεται η θεωρία της προστασίας
από ξένα σώματα υψηλής ταχύτητας (High Velocity Protection (HVP)). Η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας HVP κάνει τα γυαλιά
της Wiley X να διαφέρουν σημαντικά από τα παραδοσιακά ανάλογα προϊόντα, αφού τα προστατευτικά γυαλιά της Wiley X
μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα μάτια σας από θραύσματα και βλήματα λειόκαννων όπλων (σκάγια).
Υπάρχουν πολλές ιστορίες από τα πεδία μάχης για στρατιώτες που χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από θραύσματα ή σκάγια, αλλά
μπόρεσαν να συνεχίσουν να μάχονται, επειδή τα προστατευτικά γυαλιά της Wiley X προστάτευσαν την όρασή τους. Κατά
συνέπεια, τα προϊόντα της Wiley X είναι περιζήτητα από το προσωπικό Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας, επειδή είναι πολύ
ελαφρά και άνετα, έχουν αποδεδειγμένες προστατευτικές ιδιότητες και πολύ μοντέρνα εμφάνιση.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΡΘΡΩΣ Η ΣΠΕΙΡΑΣ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β/Α Αττικής
εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας μετά από εκτενείς
αστυνομικές έρευνες 2 αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας ηλι
κίας 21 και 30 ετών, μέλη της σπείρας ενώ αναζητούνται οι
συνεργοί τους. Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα,
οι 2 συλληφθέντες μαζί με άγνωστους συνεργους τους είχαν
συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στις οποίες εισέρχονταν παραβιάζοντας
τις θύρες εισόδου και τα παράθυρα και αφαιρούσαν χρηματικά
ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές ενδύματα και άλ
λα αντικείμενα. Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι, κατά το
τελευταίο τρίμηνο, έχουν διαπράξει 41 διαρρήξεις-κλοπές από
διαμερίσματα στην Αθήνα, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Ηρά
κλειο, το Γαλάτσι, τη Νέα Ιωνία, τα Μελίσσια, την Κηφισιά, τη
Μεταμόρφωση, την Κυψέλη, την Αγία Παρασκευή, την Πεύκη και τον Πειραιά. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις
κατοικίες τους στην περιοχή του Κολωνού, βρέθηκε και κατα-

σχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων:
κοσμήματα,
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
χαρτονομίσματα
ξένων χωρών, φωτογραφικές
μηχανές κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ. V
Τα κλοπιμαία φυλάσσονται στην
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β/Α Αττι
κής για να επιδειχθούν και να απο
δοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες
τους Σημειώνεται ότι ο 21χρονος
εξέτιε ποινή φυλάκισης για παράβα
ση του Νόμου περί ναρκωτικών και
αποφυλακίσθηκε με περιοριστικούς
όρους την 8-2-2013. Οι συλληφθέ
ντες με την σχηματισθείσα σε βάρος
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον
αρμόδιο εισαγγελέα , ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε
άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ...

Συνελήφθη στην Αργυρούπολη, από αστυνομικούς του Τμή
ματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων/ΔΑΑ,
ένας 57χρονος ημεδαπός για παράνομη κατοχή αρχαίων αντι
κειμένων. Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας
εντοπίσθηκε ο 57χρονος στην Αργυρούπολη να κατέχει εντός
αυτοκινήτου 1.338 αρχαία νομίσματα Συγκεκριμένα βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 16 χρυσά νομίσματα, εκ των οποίων τα
14 χρονολογούνται στους Βυζαντινούς χρόνους και 2 ενετικά.
Τα υπόλοιπα αργυρά και χάλκινα νομίσματα χρονολογούνται
στους Κλασικούς Ελληνιστικούς και Βυζαντινούς χρόνους
Για τα μεν Κλασικά και Ελληνιστικά νομίσματα αντιπρο
σωπεύονται διάφορες πόλεις-κράτη της Ελλάδος καθώς και
Ελληνιστικά Βασίλεια (π.χ. του Πτολεμαίου της Αιγύπτου).
Επισημάνθηκε μικρός αριθμός αδιάγνωστων νομισμάτων, 4
νομίσματα περσικά, 2 Δαρεικοί και 2 Σασσανιδικά. Σε έρευνα
στην οικία του στη Λυκόβρυση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,
τα παρακάτω αντικείμενα:
Α) 298 αρχαία νομίσματα, εκ των οποίων 15 αργυρά νομίσμα
τα από την Αθήνα, την Αίγινα, τη Θεσσαλία και τη Ρόδο, 279
χάλκινα, 3 αργυρά τα οποία χρονολογούνται σε διάφορες περι
όδους από τους Κλασικούς έαχ; και τους Ύστερους Βυζαντι
νούς χρόνους και 1 αυστριακό νόμισμα του 18ου αιώνα. Όλα
τα παραπάνω νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό
Μουσείο για την περαιτέρω τεκμηρίωσή τους.
Β) Επιπλέον: 1) Τμήμα Γαμικού λέβητα που χρονολογείται
στον 4ο αιώνα π.Χ., διαστάσεων 0,29 μ. ύψος που φέρει ται
νία με φυτικό διάκοσμο και θέμα τελετή γάμου. 2) 3 πήλινοι
λύχνοι, με εμπίεστη ή ανάγλυφη διακόσμηση. 3) 2 μπιρών δια
στάσεων ληκύθια, το ένα μελαμβαφές και το άλλο ερυθροβαφές
χρονολογούμενα στους Ελληνιστικούς ή υστεροκλασσικούς
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χρόνους 4) Δίωτος μελαμβαφής σκύφος ύψους 0,073 μ., ο οποί
ος χρονολογείται στους ύστερους κλασικούς - ελληνιστικούς
χρόνους 5) 1 αρυβαλλίσκος με μελανόμορφο διάκοσμο, χρονο
λογούμενο στον 6ο π,Χ. αιώνα, ύψους 0,057 μ.. 6) 1 όστρακο πι
θανώς μυκηναϊκής περιόδου με ταινιωτό διάκοσμο. 7) Άτεχνο
αγγείο αδιάγνωστης χρονολογίας και ύψους 10 εκ.. 8) 1 πήλινο
ειδώλιο χοίρου, μήκος 09 εκ. και ύψους 05 εκ., αδιάγνωστης
χρονολόγησης 9) Όστρακο αδιευκρίνιστης χρονολόγησης με
άτεχνες εγχαράξεις 10) Τμήματα 2 χυτών ειδωλίων από ψημέ
νο πηλό, χρονολογούμενα στους ελληνιστικούς χρόνους και με
μέγιστο ύψος από 07 έως 11 εκ.. 11) 2 λίθινοι πελέκεις αδιευκρί
νιστης χρονολογίας 12) Κεφαλή από πηλό, πιθανώς ανατολικής
προέλευσης με οπή στην κεφαλή και μέγιστο ύψος 07 εκ.. 13)
Χάλκινη ομφαλωτή ρηχή φιάλη, διαμέτρου 17 εκ., θραυσμένη
στο χείλος και στο σώμα, χρονολογούμενη στους υστεροκλασικούς - ελληνιστικούς χρόνους 14) Τμήμα πήλινου ειδωλίου,
όπου σώζεται μόνο η κεφαλή. 15) Αρχιτεκτονικό μέλος από επι
στύλιο με λέσβιο κυμάτιο και αστραγάλους και σωζόμενο γρα
πτό διάκοσμο, διαστάσεων 0,13Χ0,07μ. (αρχαϊκών - κλασικών
χρόνων). 16) 4 κίβδηλα αντικείμενα (δύο χάλκινα ειδώλια, μία
προτομή Αθηνάς και ένα δακτυλίδι). 17) Μία πήλινη αγνύθα.
18) Έ να σιδηρό δακτυλίδι, πιθανώς υστερορωμαικών χρόνων
με ανάγλυφη διακόσμηση ανδρικής μορφής Τα παραπάνω πα
ραδόθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για την περαιτέ
ρω τεκμηρίωσή τους
Γ) Τέλος βρέθηκαν: 1) 6 χάλκινα δακτυλίδια, πιθανώς βυζαντι
νών χρόνων με εγχάρακτη σχηματοποιημένη διακόσμηση στη
σφενδόνη. 2) 12 δακτυλίδια που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για το εάν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του
Ν. 3028/2002. 3) Σταυρός ευλογίας ξυλόγλυπτος με χάλκινη
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επένδυση, οι κεραίες του χωρίζονται σε τέσσερα διάχωρα με
παραστάσεις χριστολογικών σκηνών, μεταβυζαντινών χρό
νων, διαστάσεων 0,13X0,07 μ.. 4) Εικόνα με αργυρή επένδυ
ση, φέρουσα παράσταση Ζωοδόχου Πηγής και τοξωτά ξυλό
γλυπτο πλαίσιο, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 5) Ευλογία
- φλασκί, βυζαντινών χρόνων με αμφίπλευρη ανάγλυφη
παράσταση αγίου, διαστάσεων 0,07X0,10 μ.. 6) 9 σφραγίδες
άρτου (πέντε οστέινες και πέντε λίθινες) με εγχάρακτο διάκο
σμο. 7) 11 πόρπες, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων.
8) Πήλινη σφραγίδα άρτου με εγχάρακτη διακόσμηση. 9) 4
ενώτια βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. 10) 4 χάλκι
νες περόνες με πτηνόσχημη απόληξη, πιθανώς μεταβυζαντι
νών χρόνων και με ύψος από 0,06 έτος 0,11 μ.. 11) Χάλκινο
ιατρικό εργαλείο, πιθανόν βυζαντινών χρόνων, ύψους 11 εκ..
12) 3 χάλκινα αντικείμενα, εξαρτήματα κοσμημάτων, πιθανώς
μεταβυζαντινών χρόνων. 13) Ψέλιο μεταβυζαντινών χρόνων.

14) Αδιάγνωστο συρμάτινο
αντικείμενο. 15) Τριγωνικό
μεταλλικό αντικείμενο, πι
θανώς αιχμή βέλους. 16) Μία
οστέινη κτένα, βυζαντινών χρόνων, διαστάσεων 0,10X0,05 μ..
17) Μία μεταλλική κτένα με οστέινη επένδυση, πιθανώς βυ
ζαντινών χρόνων. 18) 19 σταυροί (εγκόλπια - λειψανοθήκες)
βυζαντινής - μεταβυζαντινής περιόδου. Τα παραπάνω παραδό
θηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για την περαι
τέρω τεκμηρίωσή τους. Όλα τα αντικείμενα επεδείχθησαν σε
αρχαιολόγους της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη
τισμού οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι εμπίπτουν στις προστατευ
τικές διατάξεις (πλην του αυστριακού νομίσματος) του Νόμου
«Περί Αρχαιοτήτων». Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε
βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΣΕ «ΣΤΟΥΝΤΙΟ»

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Α.ΔΑ , εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην σεξουαλική εκμε
τάλλευση αλλοδαπών γυναικών στη χώρα μας και στη διακίνηση ναρκοπικών. Συνελήφθησαν μετά
από συντονισμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής 6 αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας ηλι
κίας 25, 28, 32, 35, 41 και 56 ετών, μέλη της σπείρας ενώ αναζητούνται ακόμα 6 ομοεθνείς συνεργοί
τους Επίσης συνελήφθησαν και 2 αλλοδαπές γυναίκες υπήκοοι Αλβανίας για παράβαση των νόμων
«περί εκδιδομένων προσώπων» και «περί Αλλοδαπών». Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι
6 συλληφθέντες μαζί με τους συνεργούς τους που αναζητούνται, εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον, είχαν
συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό την οικονομική και γενετήσια εκμετάλλευ
ση αλλοδαπών γυναικών από χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενώ παράλληλα διακινούσαν και
ναρκωτικές ουσίες. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 32χρονος συλληφθείς ο οποίος μέχρι τον Μάρτιο του 2013 ήταν έγκλειστος
στις φυλακές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, από όπου και καθοδηγούσε τα άλλα μέλη του κυκλώματος Ειδικότερα,
μετά από καταγγελία 2 αλλοδαπών γυναικών Αλβανικής και Ρωσικής καταγωγής θύματα της οργάνωσης σε αστυνομικούς της
Υ Α Δ Α , και τη διενέργεια πολύμηνης έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν γυναίκες από
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων (κατά κύριο λόγο από την Αλβανία) και εκμεταλλευόμενα την δεινή τους
οικονομική κατάσταση, τις έπειθαν να έρθουν στην χώρα μας προκειμένου να εργαστούν. Μετά την άφιξή τους στη χώρα μας τις
υποχρέωναν, με απειλές για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα, να εκδίδονται σε διάφορα «studio» (οίκους ανοχής).
Τα τελευταία 4 χρόνια τα χρηματικά ποσά που είχαν αποκομίσει από κάθε γυναίκα, ανέρχονται στα 100.000 με 200.000 ευρώ.
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 1.ΧΕ. αυτοκίνητα, το ποσό των 20.140 ευρώ, έγγραφο τράπεζας
για καταθέσεις 80.000 ευρώ και αποδεικτικά καταθέσεων και αποστολής χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, πλαστά νομιμοποι
ητικά και άλλα έγγραφα και 19 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM. Οι ποθούσες αλλοδαπές γυναίκες χαρακτηριστήκαν
ως θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τους παρασχέθηκε προστασία και αρωγή. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
ΙΙΕΙΡΛΓΜΕΝΛ ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων δράσεων και εξειδικευμένων τροχονομικών ελέγχων σε Δ.Χ.Ε αυτοκίνητα (ταξί) από αστυνο
μικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.ΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη
σαν έξωθεν σταθμών μετεπιβίβασης επιβατικού κοινού (ΚΤ.ΕΑ Κηφισού, Σταθμός Προαστιακού Άνω Αοσίων, ΜΕΤΡΟ Εθνική
Άμυνα, Σταθμός Ηλεκτρικού Ακτής Ποσειδώνος), ξενοδοχειακών μονάδων και νοσοκομείων (INTERCONTINENTAL, LEDRA
MAERIOT, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Μαιευτήριο ΡΕΑ), καθώς και σε λοιπά σημεία της Αθήνας (Πλ. Συ
ντάγματος και Κυψέλης), της Νίκαιας (εμπορικό κέντρο VILLAGE), του Αμαρουσίου (εμπορικό κέντρο THE MALL), της Αργυρούπολης της Γλυφάδας και της Ηλιούπολης 46 οδηγοί ταξί, για παρέμβαση στο ταξίμετρο και στην ταμειακή μηχανή των οχημάτων
τους Ειδικότερα, 45 από τους παραπάνω οδηγούς με τη χρήση καλωδίου τύπου τηλεφώνου, προκαλούσαν παρεμβολή στην ταμεια
κή μηχανή και δεν προέβαιναν στην έκδοση αποδείξεων, ενώ επιπρόσθετα 2 εξ’ αυτών είχαν τοποθετήσει ειδικές
συνδεσμολογίες με τις οποίες αύξαναν πλασματικά το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο χρηματικό ποσό. Επιπλέον,
στην κατοχή ενός οδηγού βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόπ. Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνο
λικού χρηματικού ποσού 180.000 0 σε βάρος των εκμεταλλευτών των παραπάνω οχημάτων. Οι συλληφθέντες
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε πλήρως από το Τμήμα Συντονισμού της Διεύ
θυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Βρετανικής Αστυνομίας
(S.O.CA), πολυμελής εγκληματική ομάδα, που δραστηριοποιού
νταν συστηματικά, τα τελευταία τουλάχιστον επτά έτη, στη διακί
νηση παράνομων μεταναστών και στην κατάρτιση και διακίνηση
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο
ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιή
θηκε στο κέντρο της Αθήνας 12 αλλοδαποί, μέλη της εγκλημα
τικής οργάνωσης, εκ των οποίων 11 υπήκοοι Αφγανιστάν και 1
υπήκοος Πακιστάν. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευ
να, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη
εσωτερική διάρθρωση και δομημένη ιεραρχική
σχέση, μεταξύ των μελών της ενώ ηγετικό ρόλο
είχαν 2 άτομα Αφγανικής καταγωγής. Επιπλέον,
είχε διαρκή - συνεχή δράση, καθώς για περισσό
τερα από επτά χρόνια δραστηριοποιούνταν στην
κατ’ επάγγελμα παράνομη προώθηση μετανα
στών, τόσο από τις χώρες καταγωγής τους προς
τη χώρα μας, όσο και από τη χώρα μας προς άλλες
χώρες της Ε.Ε. Τα μέλη της συγκεκριμένης οργά
νωσης χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικό τρόπο δράσης με συγκε
κριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ εμφάνιζαν ιδιαίτερη
ευελιξία στην ανάπτυξη διασυνδέσεων και συνεργασιών με άλλες
ομοειδείς εγκληματικές οργανώσεις. Ενδεικτικά, προωθούσαν πα
ράνομους μετανάστες, από την Αθήνα στη Δυτική Ελλάδα, με λε
ωφορεία των ΚΤΕΛ ή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και στη συνέχεια τους
μετεβίβαζαν σε φορτηγά οχήματα, επιμελώς κρυμμένους, μέσα σε
εμπορεύματα ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κρύπτες) στο
εσωτερικό των οχημάτων. Στη συνέχεια, τα φορτηγά εισέρχονταν
στα πλοία της γραμμής, με προορισμό την Ιταλία, ενώ στη Ρώμη
γινόταν ο διαχωρισμός των μεταναστών σε εκείνους που θα παρεμεναν στη χώρα και σε εκείνους που θα συνέχιζαν για άλλες
Ευρωπαϊκά κράτη. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα τα μέλη της ορ
γάνωσης έχουν αποκομίσει από την εγκληματική τους δραστηρι
ότητα πάνω από 8,8 εκατομμύρια ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι
προωθούσαν παράνομα, περίπου 25 λαθρομετανάστες το μήνα,
έναντι χρηματικού ποσού ύψους 4.200 ευρώ, το άτομο.

Τα μέλη της οργάνωσης για τη διασφάλιση ομαλών και ασφα
λών χρηματικών ροών, μεταξύ των μεταναστών «πελατών»
τους και των ιδίων, εφάρμοζαν το σύστημα του «HAWALLA
BANKING». Επιπλέον 3 από τα συλληφθέντα μέλη του κυ
κλώματος, πέρα από την παράνομη μεταφορά των χρημάτων,
είχαν αναλάβει τη νομιμοποίηση «ξέπλυμα» των παράνομων
εσόδων τους, χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» 2 καταστήματα
ταχυμεταφοράς χρημάτων και εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών,
στην Αθήνα. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία
εισαγγελικού λειτουργού, σε 5 κατοικίες και στα 2 καταστή
ματα, που διατηρούσαν μέλη της οργάνωσης στην Αθήνα,
καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: 12 διαβατήρια, 1 δελτίο ταυ
τότητας διαφόρων χωρών, 3 άδειες διαμονής
διαφόρων κρατών, 6 άδειες ικανότητας οδήγη
σης διαφόρων χωρών, 1 έγγραφο Αλγερινών
Αρχών αμφιβόλου γνησιότητας 5 αεροπορικά
εισιτήρια εταιρειών με διαφορετικούς προορι
σμούς (Ζυρίχη, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη),
13 αποκόμματα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,
πλήθος φωτογραφιών τρίτων προσώπων,
πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ηλεκτρονικοί υπολο
γιστές, εκτυπωτές πολυμηχανήματα, ψηφιακές φωτογραφι
κές μηχανές ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων ( USB
και MICRO SD ), μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων,
μηχανήματα ελέγχου πλαστών χαρτονομισμάτων, 2 κάμερες
καταγραφής εικόνας μετά καταγραφικού μηχανήματος, πλή
θος δελτίων κατάθεσης και ανάληψης από διάφορες τράπεζες
αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών, τετράδια και πλή
θος ιδιόχειρων σημειώσεων που αναγράφουν χρηματικά ποσά,
ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία, 29 κινητά τηλέφωνα
και 27 κάρτες SIM, το χρηματικό ποσό των 5.530 ευρώ, 5 πι
στωτικές κάρτες και 2 βιβλιάρια τραπέζης. Οι συλληφθέντες
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη άλλων 3 ατόμων (2 ημεδαπών και
1 αλλοδαπού), που έχουν ταυτοποιηθεί για την συμμετοχή
τους στην εγκληματική οργάνωση.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΙΧΜΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Εξιχνιάστηκε έπειτα από συστηματική έρευνα αστυνομικών του
Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, υπό
θεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 65χρονου ημεδαπού, που έλαβε
χώρα πρωινές ώρες της 27-02-2013, στην περιοχή της Τούμπας.
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 41χρονη ημεδαπή και ο 50χρονος
σύζυγός της, καθώς και 33χρονος αλλοδαπός ενώ αναζητούνται
άλλοι 2 αλλοδαποί συνεργοί τους ηλικίας 29 και 41 ετών. Όπως
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω συγκροτήσαν
εγκληματική ομάδα, περί τα μέσα του έτους 2012, με σκοπό τη διάπραξη ληστείας εναντίον των παθόντων. Ειδικότερα η 41χρονη,
εργαζόμενη στο παρελθόν στο οικιακό περιβάλλον των θυμάτων,
παρείχε πληροφορίες στον 50χρονο σύζυγό της σχετικά με την
οικονομική κατάσταση των πρώην εργοδοτών της Ο 50χρονος
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γνωρίζοντας τον 33χρονο δρά
στη, προκάλεσε σε αυτόν την
απόφαση να διαπράξει τη ληστεία
εναντίον του ζεύγους με άτομα της
επιλογής του. Στη συνεχεία, οι ανωτέρω, μαζί με 29χρονο αλλοδαπό, τον
οποίο προσκάλεσε ο 33χρονος για την
εκπόνηση και εκτέλεση του σχεδίου
δράσης συνευρέθηκαν λί
γες ημέρες πριν την τέλεση
της πράξης προκειμένου να
υποδειχθεί από τον 50χρονο
η οικία των θυμάτων και να

παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό
και αιφνιδιασμό του θύματος, καθώς και για πιθανό χώρο από
κρυψης μεγάλου χρηματικού ποσού. Επί τετραημέρου περί
που οι δύο αλλοδαποί μαζί με 41χρονο ομοεθνή τους, ο οποίος
προσεκλήθη από τον 29χρονο, επιτηρούσαν την οικοδομή και
τις κινήσεις του ζεύγους, έως και τις πρωινές ώρες της 27-022013, οπότε ο 29χρονος και 41χρονος ακολούθησαν κατά την
είσοδο στην οικοδομή τον ΘΟχρονο, τον οδήγησαν στο υπόγειο
της οικοδομής με την απειλή μαχαιριού, τον χτύπησαν, τον
φίμωσαν και τον έδεσαν, προκαλώντας του ασφυκτικό θάνα

το, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα ένα ρολόι και μία
χρυσή βέρα. Ακολούθως, ανέβηκαν σε διαμέρισμα 5ου ορόφου
και χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που αφαίρεσαν από τα ρούχα
του 65χρονου, με τη χρήση σωματικής βίας σε βάρος της 60χρονης συζύγου του, αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε το χρη
ματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Επίσης, καθ’ όλη την διάρκεια ο
33χρονος βρίσκονταν εξωτερικά της οικοδομής, όπου επόπτευε
το χώρο και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 29χρονο. Οι
συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΣΕ Ι.Χ.Ε

Εξαρθρώθηκε έπειτα από συστηματική έρευνα αστυνομικών
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ Α Θεσσαλο
νίκης σε συνεργασία με τα Γραφείο D.EA Αθηνών και την
Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Δράμας, πολυμελής εγκληματική
οργάνωση, η οποία εισήγαγε ναρκωτικά από την Τουρκία και
τα διακινούσε περαιτέρω στην Ιταλία. Συνελήφθησαν ύστερα
από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση των προαναφερόμενων Υπηρεσιών στις πόλεις της Καβάλας, Καρδίτσας και
Θεσσαλονίκης, 2 ημεδαποί, ηλικίας 53 και 43 ετών και 4 αλ
λοδαποί, ηλικίας 27, 26, 25 και 30 ετών, μέλη της οργάνωσης.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα και προανάκριση,
οι συλληφθέντες, αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης
και ενεργώντας κατ' εντολήν αλλοδαπών - ηγετικών στε
λεχών, εισήγαγαν ναρκωτικές ουσίες στην Χώρα μας και τα
διακινούσαν περαιτέρω σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, ο 53χρονος ημεδαπός την 26-06-2013, μετέβη
σε περιοχή της Καβάλας, σε χώρο εργασί
ας του 43χρονου σύνεργού του, όπου το
ποθέτησε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του
43χρονου, σακίδιο με 41 δέματα ηρωίνης,
συνολικού βάρους 22 κιλών και 966 γρ. Σε
έρευνα που ακολούθησε βραδινές ώρες της
ιδίας ημέρας στο εν λόγω όχημα, βρεθήκαν
και κατασχέθηκαν ανωτέρω ποσότητες,
οπότε και συνελήφθη ο 43χρονος ενώ λί
γο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη
ο 53χρονος άντρας σε περιοχή της Καρδί

τσας. Συνεχιζόμενης της αστυνομικής έρευνας ξημερώματα
της 02-07-2013, συνελήφθησαν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, οι προαναγραφόμενοι 4 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης
οι οποίοι επέβαιναν σε δύο πολυτελή Ι.ΧΕ αυτοκίνητα, με σκο
πό την παραλαβή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα
που διεξήχθη στα οχήματα, διαπιστώθηκε ότι σε ένα εξ αυτών,
είχαν πραγματοποιηθεί ειδικές τροποποιήσεις σε κάθισμα που
διαμορφώθηκε ως κρύπτη, για την απόκρυψη και μεταφορά
των ναρκωτικών ουσιών. Επίσης στην κατοχή των 6 δραστών,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 12 κινητά τηλέφωνα
που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους και
το χρηματικό ποσό των 3.775 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπο
ρία ναρκωτικών ουσιών. Επιπροσθέτως κατασχέθηκαν τέσσε
ρα Ι.ΧΕ αυτοκίνητα. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι
σε βάρος του 53χρονου ημεδαπού εκκρεμούν αποφάσεις με τις
οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών
και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για τυχε
ρά παίγνια κατ' εξακολούθηση και φοροδι
αφυγή. Η προανάκριση διενεργείται από
την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών
Θεσσαλονίκης ενώ ερευνάται η πολυσχι
δής δραστηριότητα της εγκληματικής ορ
γάνωσης και συνεχίζονται οι προσπάθειες
για την ταυτοποίηση και σύλληψη των
λοιπών μελών καθώς και για τον ακριβή
καθορισμό του σημείου εισόδου των ναρ
κωτικών ουσιών.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσα
λονίκης κύκλωμα που προέβαινε σε αγοροπωλησίες βρεφών. Συνελήφθησαν στην περιοχή
των Αμπελοκήπων από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, 5 αλλοδαποί ηλικίας
52, 51, 34 και 32 ετών (δύο άνδρες - τρεις γυναίκες), ως μέλη του κυκλώματος. Ειδικότερα οι
προαναφερόμενοι αλλοδαποί είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα
αγοραπωλησίες βρεφών και την μεσολάβηση τους σε παράνομες υιοθεσίες. Συγκεκριμένα, ο
52χρονος και η δίχρονη, ήταν οι διευθύνοντες την ομάδα και ειδικότερα εντόπιζαν τις κυο
φορούσες γυναίκες και πρόβαιναν στις απαραίτητες διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους
«αγοραστές» βρεφών. Τα υπόλοιπα 3 μέλη δρούσαν επικουρικά, παρίσταντο στα ραντεβού και
διευκόλυναν την ομάδα στην εγκληματική της δράση. Επίσης προέκυψε ότι τα μέλη του
κυκλώματος αποκόμιζαν 15.000 ευρώ από την πώληση κάθε βρέφους ενώ οι φυσικές μητέρες αυτών εισέπρατταν το ποσό των
3.000 ευρώ. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά τη
διάρκεια προκαθορισμένου ραντεβού στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου αρχικά συνελήφθη η δίχρονη αλλοδαπή, η οποία
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έφερε μαζί της βρέφος (αγόρι) προς πώληση, το οποίο είχε
γεννήσει 27χρονη ομοεθνής της. Σε έρευνα που ακολούθη
σε σε οικία όπου διέμενε η δίχρονη μαζί με τους υπόλοιπους
δράστες, στην ανωτέρω περιοχή, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άπαντες οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί. Επίσης,
στην ίδια οικία διέμενε και συνελήφθη η 27χρονη, μητέρα
του υπό πώληση βρέφους, ηλικίας δυο εβδομάδων. Κατά την
έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 11 κινητά τηλέφωνα,
12 κάρτες sim και πληθώρα εγγράφων - ιατρικών εξετάσεων

του βρέφους. Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής
Δίωξης, το νεογνό μεταφέρθηκε άμεσα για φροντίδα και περί
θαλψη σε ειδική μονάδα Νοσοκομείου της πόλης. Συνεχίζονται
οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης σχετικά
με τη συμμετοχή και άλλων ατόμων στο εν λόγω κύκλωμα
επίσης και για την εμπλοκή των ήδη συλληφθέντων και σε
άλλες περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών. Οι συλληφθέντες
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
«ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ» ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα της Υ Α Καλαμάτας
τετραμελής εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται σε απάτες
σε βάρος εμπόρων και παραγωγών, από τους οποίους αγόραζαν
προϊόντα διατροφής και καλλυντικά μεγάλης εμπορικής αξίας
με «ακάλυπτες» επιταγές. Η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται
σε διάφορες περιοχές της επικράτειας όπως τη Μεσσηνία, την
Αρκαδία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τη Λάρισα, την Καρδί
τσα, την Κέρκυρα, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα,
το Ηράκλειο, το Λασίθι, το Ρέθυμνο, τη Λήμνο και τη Λέσβο.
Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε
βάρος των 4 μελών της οργάνωσης μεταξύ των οποίων είναι
ένας 36χρονος ημεδαπός και μία 38χρονη ημεδαπή, καθώς και
2 ακόμα άτομα των οποίων τα πλήρη στοιχεία διερευνώνται.
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν στα αδικήματα
της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση
και της απάτης κατ’ εξακολούθηση. Η διερεύνηση της συγκε
κριμένης υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από Παραγγελία του κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι, τα μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης εξαπατούσαν παραγωγούς και
εμπόρους ειδών διατροφής όπως ελαιολάδου, τυροκομικών
και γαλακτοκομικών προϊόντων, αλεύρων κ.ά., από τους οποί
ους αγόραζαν τα προϊόντα τους μεγάλης εμπορικής αξίας χρη
σιμοποιώντας ως αντίτιμο επιταγές οι οποίες όμως δεν είχαν

διαθέσιμα κεφάλαια από την πλη- ^
ρώτρια τράπεζα. Ειδικότερα, από
το Δεκέμβριο του 2012 έτος και τους ,
πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους |
ο 36χρονος αφού ίδρυσε ατομική επί- \
χείρηση και εξέδωσε μπλοκ επιταγών,
ερχόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με
εμπόρους και παραγωγούς αγοράζο
ντας τα προϊόντα τους με τη χρήση των
«ακάλυπτων» επιταγών. Μάλιστα, για
να είναι πιο πειστικός λειτουργούσε
δύο καταστήματα στο Μενίδι και το Κε
ρά τσίνι Αττικής στα οποία παρουσιάζο
νταν σαν εργαζόμενοι τα υπόλοιπα μέλη
της οργάνωσης τα οποία καθημερινά
πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες επιβεβαίω
ναν συμφωνίες και παραλάμβαναν προϊόντα. Όπως προέκυψε,
είχαν εξαπατήσει 18 εμπόρους και παραγωγούς σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας από τους οποίους απέσπασαν συνολικά
προϊόντα διατροφής και καλλυντικά, η εμπορική αξία των οποί
ων ξεπερνά τις 782.000 ευρώ, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο ει
σαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτο
ποίηση και των άλλων δύο μελών της οργάνωσης

Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ» ΑΔΕΙΑΣ.

Συνελήφθη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση
στη Στιμάγκα Κορινθίας ένας 28χρονος αλλοδαπός, υπήκοος
Αλβανίας, δραπέτης του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου, ο
οποίος αναζητείτο από την 14-5-2012, όταν δεν επέστρεψε από
εξαήμερη τακτική άδεια. Στην επιχείρηση για τη σύλληψή του
συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α. Κορίνθου, με τη συνδρομή
αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Α.Δ.
Κορινθίας Σε βάρος του 28χρονου, είχε σχηματιστεί δικογρα
φία κακουργηματικού χαρακτήρα, από το Τ Α Λαμίας για την
συμμετοχή του σε ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια ληστεί
ας η οποία διαπράχθηκε την 30-12-2012 σε βάρος 45χρονου
ημεδαπού, υπαλλήλου πρατήριου υγρών καυσίμων, στο Νέο
Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Σε παλαιά εγκαταλειμμένη
αποθήκη, στην οποία διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1
πολεμικό όπλο «καλάσνικοφ», 2 γεμιστήρες πολεμικού όπλου,
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54 φυσίγγια, διαφόρων τύπων, 1
κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε αφαιρεθεί την 9-2-2013, ύστερα από ληστεία
στην Αρκίτσα Φθιώτιδας διαρρηκτικά
εργαλεία, γάντια, κουκούλες κινητά τηλέ
φωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Επιπλέον
κατά την αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκε ένα Ι.Χ.
φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο, όπως προέκυψε από
την αστυνομική έρευνα είχε αφαιρέσει ο 28χρονος την 27-2013 από τη Νέα Σελεύκεια Ηγου
μενίτσας μαζί με 2 ομοεθνείς του,
ηλικίας 43 και 23 ετών αντίστοιχα.
Ο 28χρονος είχε συλληφθεί την 172-2010 και ήταν κρατούμενος του
Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου,

όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 9 μηνών, για διακεκρι
μένες περιπτώσεις κλοπών και παράνομη οπλοκατοχή. Ο συλληφθείς με την σχημαιισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές

έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το προανακριτικό έργο από το
Τ.Α. Κορίνθου, για την εξακρίβωση τυχόν συμμέτοχης τους σε
διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

ΤΟΥΣ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ» ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ...

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τ Α
Κορίνθου εγκληματική οργάνωση τα μέλη
της οποίας ενέχονται σε υφαρπαγές Δελτίων
Αστυνομικών Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων
Ελληνικών Αρχών, με τα οποία εφόδιαζαν
αλλοδαπούς, διευκολύνοντας έτσι τη νόμιμη
παραμονή τους αλλά και την έξοδό και είσοδο
τους, από και προς τη χώρα μας. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών, ηλικίας
από 27 έως 59 ετών, μελών της οργάνωσης,
στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 12 άτομα,
τα οποία κατηγορούνται για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα
της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας,
της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υφαρπαγής ψευδούς
βεβαίωσης και της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης. Ειδικότερα,
όπως προέκυψε από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, τα
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τις αρχές Φεβρουάριου
τρέχοντος έτους, έως και την 13-5-2013, αναζητούσαν ημεδα
πούς, τους οποίους έπειθαν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος,
το οποίο κυμαινόταν από 500 έως 1.500 ευρώ, να δηλώνουν
απώλεια των Δελτίων Αστυνομικής τους Ταυτότητας και πα
ράλληλα να τους παραδίδουν τα πιστοποιητικά γεννήσεως τους.
Ακολούθως παραχωρούσαν τα έγγραφα αυτά σε αλλοδαπούς,

οι οποίοι με την καθοδήγηση τους και «εμ
φανιζόμενοι» με τα στοιχεία των ημεδαπών,
εφοδιάζονταν με Δελτία Ταυτότητας Ελληνι
κών Αρχών, από Υπηρεσίες διαφορετικές από
εκείνες της αρχικής έκδοσης. Στη συνέχεια
με τα Δελτία αυτά εξέδιδαν Διαβατήρια Ελ
ληνικών Αρχών. Όπως προέκυψε, τα μέλη
της οργάνωσης επέλεγαν τους ημεδαπούς με
βασικό κριτήριο την εξωτερική τους εμφάνι
ση και τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να προ
σομοιάζουν με τους αλλοδαπούς, που προορί
ζονταν να εφοδιαστούν με τα ανάλογα έγγραφα. Επιπλέον, σε
κάποιες περιπτώσεις υπέγραφαν και ως μάρτυρες για την έκδο
ση των νέων Δελτίων Ταυτότητας. Από την έως τώρα αστυνο
μική έρευνα, προέκυψε ότι με τη μεθοδολογία αυτή κατάφεραν
να υφαρπάξουν συνολικά 6 Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
και 7 Διαβατήρια Ελληνικών Αρχών, για τα οποία ήδη έχουν
κινηθεί οι διαδικασίες ακύρωσης τους. Με τη μεθοδολογία αυτή
τα μέλη της οργάνωσης διευκόλυναν τη νόμιμη παραμονή των
αλλοδαπών αλλά και την ελεύθερη έξοδό και είσοδο τους από
και προς τη χώρα μας. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για
τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και την
πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Α.Δ. ΑΧΑΙΑΣ
ΧΑΣΙΣΟΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

Εξαρθρώθηκε, από το Τ.Δ.Ν. Πατρών, σε συνεργασία με αστυ
νομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας
Πατρών, κύκλωμα που διακινούσε και εξήγαγε ναρκωτικά
από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρώπης. Για την υπόθεση αυ
τή, συνελήφθησαν στον Αλισσό Αχαΐας, 2 αλλοδαποί, υπήκοοι
Μολδαβίας, (ανδρόγυνο) ηλικίας 35 και 38 ετών, μέλη του κυ
κλώματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων
ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε
βάρος ενός 35χρονου Αλβανού, ο οποίος όπως προέκυψε από τα
στοιχεία της έρευνας, αποτελεί τον «εγκέφαλο» του κυκλώμα
τος και αναζητείται από τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν
σταθμευμένο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύρ
γου, στο ύψος του Αλισσού Αχαΐας, ένα φορτηγό (νταλίκα) στο
όποιο επέβαιναν το ανδρόγυνο των Μολδαβών. Σε έρευνα που
ακολούθησε στο εσωτερικό της νταλίκας, εντοπίστηκε ποσότη
τα κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 45 κιλών, που ήταν
τοποθετημένη μέσα σε 42 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες. Το
συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο έφερε βουλγαρικές πινακί
δες και μετέφερε αγροτικά προϊόντα (καρπούζια) από την Ελλά
δα στην Ολλανδία, μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Στο πλαίσιο
της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε,

προέκυψε ότι εγκέφαλος του κυ
κλώματος είναι ένας 35χρονος Αλβα
νός, ο οποίος το πρωινό της προηγούμε
νης ημέρας στον Ασπρόπυργο Αττικής,
παρέδωσε τα ναρκωτικά στον 35χρονο
Μολδαβό, τοποθετώντας τα στις μπαγκαζιέρες του οχήματος. Πριν από τη σύλληψή
τους στον Αλισσό Αχαΐας, το ζευγάρι των Μολ
δαβών είχε μεταβεί στην περιοχή των
Λεχαινών Ηλείας, όπου φόρτωσαν
αγροτικό εμπόρευμα (καρπούζια) με
προορισμό το λιμάνι της Πάτρας. Κα
τά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνο
μικοί κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό
των 1.000 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα
καθώς επίσης και το φορτηγό, ως μέ
σο μεταφοράς των ναρκωτικών. Οι
συλληφθέντες με την σχηματισθείσα
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγε
λέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της
εγκληματικής δράσης των εμπλεκομένων και την τυχόν συμ
μετοχή τους σε παρόμοιες πράξεις.
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Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας της ΑΔ. Λάρι οργάνωσης είναι το γεγονός
σας ύστερα από πολύμηνη συστηματική έρευνα, εγκληματική
ότι τα μέλη της λάμβαναν αυ
οργάνωση σωματεμπορίας η οποία εξανάγκαζε αλλοδαπές γυ στηρά μέτρα «προστασίας». Εν
ναίκες να εκδίδονται στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Η δεικτικά, άλλαζαν τις τηλεφωνικές
εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από 19 συνολικά μέλη τους συνδέσεις ενώ ήταν ιδιαιτέ
(17 ημεδαπούς άνδρες 1 αλλοδαπή, υπήκοο Ρουμανίας και άλλη ρα προσεκτικοί στις μεταξύ τους
μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων), τα οποία έχοντας διακριτούς τηλεφωνικές επικοι
ρόλους συμμετείχαν στην παράνομη δραστηριότητα της οργά νωνίες και πολλές
νωσης που είχε εσωτερική ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, φορές χρησιμοποι
τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2013. Σε ευρείας κλίμακας ούσαν συνθηματικές
αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα φράσεις και ιδιαίτερο
και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη Θεσσαλονίκη, συνελή«κώδικα» συνεννό
φθησαν συνολικά 20 άτομα, από τα οποία το 1 αποτελεί ηγετικό ησης. Επίσης απα
στέλεχος και τα άλλα 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ανα- ραίτητη προϋπόθεση
ζητούνται επιπλέον 6 μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων για να κανονιστεί
και 2 ακόμη ηγετικά της στελέχη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται ερωτική συνεύρεση
για την πλήρη ταυτοποίηση τους 'Οσον αφορά στα 7 συλληφθέ- ήταν να μεταβεί ο
ντα άτομα, που δεν αποτελούν μέλη της οργάνωσης πρόκειται πελάτης στο κατάστημα, να «ελεγχθεί» η επαγγελματική του
για 2 ημεδαπούς άνδρες ιδιοκτήτη και προσωρινά υπεύθυνο
ιδιότητα αλλά και τα στοιχεία ταυτότητάς του, έτσι ώστε να
καταστημάτων «καφέ - μπαρ» και 5 αλλοδαπές γυναίκες από αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγγελίας στις Αρχές. Μετά την
Μολδαβία, Ρωσία και Ουζμπεκιστάν, που απασχολούνταν πα ολοκλήρωση της «ταυτοποίησης» τα μέλη της οργάνωσης επι
ράνομα στα καταστήματα αυτά, στερούμενες βιβλιαρίου υγείας κοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους πελάτες και όριζαν τον τόπο,
και νόμιμης παραμονής στη χώρα. Η δράση της οργάνωσης κα- το χρόνο, την αμοιβή, καθώς και την κοπέλα, με την οποία θα
τευθύνονταν από τα 3 ηγετικά της μέλη, τα οποία διακινούσαν πραγματοποιούνταν η συνεύρεση. Επισημαίνεται ότι μεταξύ
αλλοδαπές γυναίκες εκμεταλλευόμενα την ευάλωτη κοινωνική
των συλληφθέντων μελών της οργάνωσης είναι δύο αστυνο
και οικονομική τους θέση. Μάλιστα παρέχοντας σε αυτές χρήμα μικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία της ΑΔ. Λάρισας και
τα ή άλλες διευκολύνσεις τις παρέδιδαν σε άλλα μέλη της οργά- τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα με Απόφαση του Αρχηγείου
νωσης νόμιμους ή «αφανείς» ιδιοκτήτες καταστημάτων «καιρέ της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ρόλος τους στην εγκληματική
- μπαρ» κυρίως στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης
οργάνωση ήταν άρρηκτα συνυφασμένος με την επαγγελματι
σε περίπτωση προσαγωγής τους σε αστυνομικές Υπηρεσίες
κή τους ιδιότητα, καθώς κατηύθυναν και βοηθούσαν άλλα μέ
έστελναν άμεσα συνήγορο προκειμένου οι ίδιοι να διατηρούν την λη της οργάνωσης έτσι ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση της
ανωνυμία τους και να αποφεύγεται η αποκάλυψη της δράσης στις Αρχές Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και σε νο
της οργάνωσης στις Αρχές Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε καταστήματα και οικί
που παραλάμβαναν τις αλλοδαπές γυναίκες τις προσλάμβαναν ες των μελών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: το χρη
με το πρόσχημα της παροχής εργασίας (κυρίως ως σερβιτόρες) ματικό ποσό των 14.411 ευρώ, 33 κινητά τηλέφωνα, 5 κάμερες
και τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται. Επιπλέον, καθόριζαν τόσο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 2 πλαστά χαρτονομίσματα
το χώρο διαμονής τους όσο και τα ερωτικά ραντεβού τους με των 50 ευρώ, 1 αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και 13 σφαι
πελάτες σε ξενοδοχεία, οικίες ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους ρίδια, 50 αβολίδοτα φυσίγγια, 7 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου,
των καταστημάτων τους Επιπλέον, οι ίδιοι διαχειρίζονταν τα μία μεταλλική σπάθα, 1 μαχαίρι, 2 σουγιάδες 1 ξύλινο γκλοπ,
κέρδη από τη γενετήσια εκμετάλλευση των γυναικών, καταθέ 149 ναρκωτικά δισκία, κάνναβη, συνολικού βάρους 18,1 γρ.
τοντας προσυμφωνηθέντα χρηματικά ποσά στα ηγετικά στελέχη
και 9 δισκία άγνωστης σύνθεσης Επιπλέον, κατασχέθηκαν 6
και πληρώνοντας τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που ήταν αυτοκίνητα των μελών της οργάνωσης ως μέσα διευκόλυνσης
υπεύθυνα για την επίβλεψη των γυναικών, τη μίσθωση οικημά της παράνομης δραστηριότητάς τους Οι έρευνες συνεχίζονται
των για τη διαμονή τους αλλά και τη μεταφορά τους στα κανο προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης δρά
νισμένα «ραντεβού». Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργανωμέ σης της οργάνωσης και η τυχόν εμπλοκή των μελών της και σε
νης δομής και της «συγκαλυμμένης» δράσης της εγκληματικής άλλες αξιόποινες πράξεις
ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τ.Δ.Ν. της ΑΔ. Λάρισας διεθνής και πο
λυμελής εγκληματική οργάνωση, που εισήγαγε ναρκωτικά
στην ελληνική επικράτεια, από την Αλβανία, την Τουρκία και
τη Βουλγαρία και τα διακινούσε περαιτέρω σε διάφορες περιο
χές και σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας 'Υστερα από
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πολύμηνη συστηματική έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον 60
άτομα, από τα οποία 55 άνδρες και 5 γυναίκες έχοντας διακριτούς ρόλους συμμετείχαν στην οργάνωση, η οποία είχε ιεραρ
χική δομή και διαρκή δράση από το Νοέμβριο του 2012. Πρό
κειται για: 50 ημεδαπούς 5 αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας 4

αλλοδαπούς υπηκόους Βουλγαρίας και μία αλλοδαπή, υπήκοο
Ουγγαρίας. Από το σύνολο των παραπάνω μελών, 13 άτομα εί
ναι έγκλειστα σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας. Επι
πλέον, στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται 10
ακόμα άτομα, σε βάρος των οποίων προκύπτουν κατηγορίες για
παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, τα οποία όμως
δεν αποτελούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Τη δράση
της οργάνωσης κατηύθυναν 5 αρχηγικά στελέχη από τα οποία
ταυτοποιήθηκαν τα 3. Πρόκειται για έναν δίχρονο ημεδαπό,
ο οποίος συνελήφθη, έναν 38χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Βουλ
γαρίας έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, έναν ακόμη
38χρονο ομοεθνή του, ο οποίος δε συνελήφθη κι άλλα 2 άτομα,
τα στοιχεία των οποίων δεν ταυτοποιήθηκαν μέχρι στιγμής
Την 17-06-2013 με τη συμμετοχή 5 Εισαγγελικών Λειτουργών,
πραγματοποιήθηκαν σε Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κατε
ρίνη και Καστοριά, ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις
για τις οποίες διατέθηκαν 57 αστυνομικοί της Α.Δ. Λάρισας κι
ακόμη 13 αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. Θεσσαλονίκης και του Τ Α
Τρικάλων. Στο πλαίσιο αυτών, συνελήφθησαν συνολικά 25
άτομα, από τα οποία τα 23 αποτελούν μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης. Πρόκειται για 24 ημεδαπούς κι 1 αλλοδαπό, υπή
κοο Αλβανίας. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όπως
διαπιστώθηκε από την πρόοδο των αστυνομικών ερευνών, τα
αρχηγικά στελέχη λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας
για να μην αποκαλυφθούν στις αστυνομικές Αρχές. Πιο συγκε
κριμένα, απέφευγαν να μεταβαίνουν οι ίδιοι στα σημεία συνά
ντησης όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές ναρκωτικών
και έστελναν άλλα μέλη της οργάνωσης τα οποία κατηύθυναν
με τηλεφωνικές επικοινωνίες Η αποστολή των χρηματικών
ποσών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών, γίνονταν δι
αμέσου χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σε ονόματα τρίτων
ατόμων για να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τους Επιπλέον,
οι συναλλαγές-αγοραπωλησίες των ναρκωτικών πραγματοποι
ούνταν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται στο σημείο συ
ναλλαγής η ταυτόχρονη ύπαρξη μεγάλων χρηματικών ποσών
και ποσοτήτων διακινούμενων ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά
τη συνάντηση του διακινητή με τον αγοραστή δινόταν ένα μέ
ρος του χρηματικού ποσού για την παραλαβή των ναρκωτικών,
ενώ το υπόλοιπο είτε κατατίθετο σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε
αποστελλόχαν μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων. Σε πολλές
περιπτώσεις οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε πολυσύχνα
στους χώρους στάθμευσης οχημάτων μεγάλων πολυκαταστη
μάτων, έτσι ώστε να μην κινούνται υποψίες Εκεί οι διακινητές
λάμβαναν τα χρήματα από τους αγοραστές και αφού αποχωρού
σαν τους ενημέρωναν τηλεφωνικά για τον τόπο εναπόθεσης
των ναρκωτικών, που ήταν συνήθως κάποιο χαρακτηριστικό
σημείο, όπως πινακίδα σήμανσης στην ΠΑΘ.Ε. Τα κέρδη της
οργάνωσης από την εγκληματική της δράση, υπολογίζεται ότι
ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα κατατίθεντο από μέλη
της είτε κατ’ εντολή των ηγετικών
στελεχών τους είτε με δική τους
πρωτοβουλία σε χρηματοπιστω

τικούς οργανισμούς με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης
προέλευσής τους. Άλλες φορές σημαντικά χρηματικά ποσά αποστέλλονταν, μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε μέλη
της οργάνωσης που κρατούνταν σε Καταστήματα Κράτησης
για να καλυφθούν καθημερινές βιοποριστικές τους ανάγκες.
Επιπλέον, μέρος των κερδών αυτών χρησιμοποιούνταν για την
κάλυψη τρεχόντων καθημερινών αναγκών των μελών της ορ
γάνωσης όπως ενοικίαση αυτοκινήτων, μίσθωση οικημάτων,
έξοδα ποινικής διαδικασίας κάλυψη εξόδων για τις επικοινω
νίες μεταξύ των μελών και τη σίτιση τους Επισημαίνεται ότι
πολλά από αυτά τα χρήματα κατέληγαν σε χώρες και πόλεις του
εξωτερικού (Αλβανία - Τίρανα - Άγιοι Σαράντα και άλλες πό
λεις Βουλγαρία - Πετρσίτσι - Σόφια, Σερβία - Βελιγράδι), ενώ
σε άλλες περιπτώσεις τα αρχηγικά στελέχη λάμβαναν μέσω εμ
βασμάτων, χρηματικά ποσά προερχόμενα επίσης από το εξωτε
ρικό (Τουρκία - Κωνσταντινούπολη, Ιταλία - Μιλάνο - Ρώμη
- Νάπολη και άλλες πόλεις Μεγάλη Βρετανία - Αβερπουλ, Ρω
σία - Μόσχα και Βουλγαρία - Πετρίτσι - Σόφια), γεγονός που
καταδεικνύει τη διεθνή δράση της οργάνωσης Συγκεκριμένα,
προέκυψε ότι 45 άτομα συναλλάχθηκαν είτε ως καταθέτες, είτε
ως παραλήπτες χρηματικών εμβασμάτων με μέλη της εγκλη
ματικής οργάνωσης και διερευνάται το εύρος της συμμετοχής
τους στη διακίνηση χρημάτων από την εμπορία ναρκωτικών.
Εκτιμάται ότι η οργάνωση έχει διακινήσει μέχρι σήμερα του
λάχιστον 18 κιλά ηρωίνης ενώ όπως εξακριβώθηκε, μέλη της
έγκλειστα σε Φυλακές της χώρας εισήγαγαν στα Καταστήματα
Κράτησής τους παράνομα ποσότητες ηρωίνης κινητά τηλέφω
να και φορτιστές τηλεφώνων. Στο πλαίσιο των αστυνομικών
επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 20 νομότυπες κατ’ οίκον
έρευνες κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.226,2
γρ. κάνναβης 96,8 γρ. ηρωίνης 7 δενδρύλλια κάνναβης, 500
ναρκωτικά χάπια, 2 φιαλίδια υγρής μεθαδόνη, 0,7 γρ. τριμμάτων
βουπρενορφίνης 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας το χρημα
τικό ποσό των 4.545 ευρώ και 6 λέβα Βουλγαρίας 139 παραστα
τικά εταιρείας μεταφοράς χρημάτων, από τα οποία προκύπτει
η διακίνηση χρηματικών ποσών, ύψους 45.000 ευρώ περίπου,
1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 41 κινητά τηλέφωνα, 37
κάρτες SIM, 2 συσκευές «γουόκι τόκι», 5 πολυτελή οχήματα,
από τα οποία 4 I . X . Ε . αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, 3
ξίφη, 4 μαχαίρια, μία κροτίδα και 1 χημικό σπρέι. Σημειώνεται
ότι στο πλαίσιο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας για την
εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης είχαν
συλληφθεί κατά το παρελθόν - σε 13 διαφορετικές υποθέσεις -15
από τα ήδη αναφερθέντα μέλη της οργάνωσης ενώ ένα από αυτά
ήταν ήδη έγκλειστο σωφρονιστικού καταστήματος. Οι 15 αυτοί
συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στις κατά τόπο Εισαγγελικές Αρ
χές και από αυτούς είχαν προφυλακιστεί 5 μέλη της οργάνωσης
(4 άνδρες και μία γυναίκα). Επίσης για τις 13 αυτές υποθέσεις
είχαν κατασχεθεί: 1.710 γρ. ηρωίνης 64,7 γρ. κοκαΐνης 715,2
γρ. κάνναβης 51 ναρκωτικά δισκία, 5 ζυγαριές
ακρίβειας το χρηματικό ποσό των 1.370 ευρώ,
πλήθος παραστατικών εταιρείας μεταφοράς
χρημάτων, από τα οποία προκύπτει η διακίνηση
χρηματικών ποσών, ύψους 47.000 ευ-
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ρω περίπου, 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 13 κινητά τηλέφωνα και
10 κάρτες SIM. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται περαιτέρω η
πολυσχιδής δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης,
καθώς και ο ακριβής τρόπος μεταφοράς και διακίνησης των

►

ναρκωτικών και των χρηματικών ποσών, που χρησιμοποι
ούσαν ή/και προέρχονταν από τις παράνομες συναλλαγές
από Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Ρω
σία, αλλά και προς Αλβανία, Βουλγαρία και Σερβία.

Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ ΚΑΒΑΝΤΖΑ

Αστυνομικοί του Τ Α Πρέβεζας σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙΑΣ, της ΑΔ. Πρέβεζας
πέτυχαν στον Άγιο Νικόλαο Ατωλοακαρνανίας τη σύλληψη ενός 29χρονου εμπόρου
ναρκωτικών, υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος είχε αποκρύψει σε καβάντζα παραπάνω από 638 κι
λά κάνναβης την οποία προόριζε για εμπορία και περαιτέρω διάθεση. Ειδικότερα, μετά από
συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο αλλοδαπό, σε ερημική
βραχώδη παραλία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Ατωλοακαρνανίας να φυλάσσει 420
δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 638.550 γρ., τα οποία ήταν κρυμΑ 4, μένα και συσκευασμένα, με σκοπό τη μεταφορά τους. Ο 29χρονος αλλοδαπός ο οποίος
επιπλέον στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, συνελήφθη και
οι ναρκωτικά; ουσίες κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του
δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΑΝ >ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Εξιχνιάστηκαν από το Τ Α Έδεσσας Πέλλας περισσότερες
από 350 υποθέσεις απάτης σε βάρος πολιτών στους Νομούς
Πέλλας και Ημαθίας. Σχηματίσθηκε κακουργηματικού χα
ρακτήρα δικογραφία σε βάρος 3 ημεδαπών, ενός 47χρονου
διαχειριστή εταιρείας και αγροτικών συνεταιρισμών, ενός
58χρονου λογιστή και ενός 36χρονου σύνεργού τους κατά
περίπτωση για πλαστογραφία, απάτη και παράβαση της νο
μοθεσίας περί φορολογίας Ειδικότερα, ύστερα από κατάλ
ληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τ Α
Εδεσσας Πέλλας προέκυψε ότι ο 47χρονος και ο 58χρονος
τουλάχιστον από το έτος 2002 έως το 2012 χρησιμοποιώ
ντας φορολογικά στοιχεία αγροτών των νομών Ημαθίας
και Πέλλας εν αγνοία τους κατήρτιζαν εικονικά τιμολόγια
με εικονικές παραλαβές αγροτικών προϊόντων οικονομικής
αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία απέκρυπταν στην
οικία του 36χρονου. Στη συνέχεια τα υπέβαλαν στις αρμόδι
ες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παράνομα μέσω
Δ.Ο.Υ. τις προβλεπόμενες επιστροφές φόρου (Φ.ΠΑ ) αγρο
τών. Σε αστυνομική έρευνα στην οικία του 36χρονου σε χω
ριό της Ημαθίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός
τιμολογίων παράδοσης προϊόντων συμπληρωμένα με στοι
χεία αγροτών, καθώς και διάφορα παραστατικά έγγραφα
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αγροτικών συνεται
ρισμών, στους οποίους ήταν διαχειριστής ο 47χρονος. Στη
συνέχεια, στην οικία του 47χρονου σε χωριό της Ημαθίας
καθώς και σε αστυνομική έρευνα των γραφείων της εταιρεί
ας στην οποία είναι διαχειριστής βρέθηκε και κατασχέθηκε
πλήθος διαφόρων παραστατικών εγγράφων που σχετίζονται
με τη δραστηριότητα των προαναφερόμενων αγροτικών
συνεταιρισμών, καθώς και μπλοκ με έντυπα εκκαθαρίσεων
αγροτικού συνεταιρισμού. Στα προαναφερόμενα τιμολόγια
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συνολικά εμφαίνονται τα
στοιχεία 357 ατόμων,
ενώ μεταξύ αυτών
προέκυψε προανακριτικά ότι υπάρχουν και
άτομα τα οποία δεν ασκού
σαν και δεν ασκούν το
επάγγελμα του αγρότη.
Από το σύνολο των 357
ατόμων που εμφαίνονται
στα παραπάνω τιμολόγια,
εξετάστηκαν στο πλαίσιο
της αστυνομικής έρευνας
ενδεικτικά 11 περιπτώ
σεις για τις οποίες προέ
κυψε ότι έχουν εκδοθεί
εν αγνοία των παθόντων
εικονικά τιμολόγια αγρο
τικών προϊόντων συνολικής αξίας 879.142 ευρώ. Επιπλέον
στο όνομα του 36χρονου έχουν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια
αγροτικών προϊόντων ύψους 276.247 ευρώ ενώ στο όνομα
συγγενικού προσώπου του 58χρονου προκύπτει ότι έχουν
εκδοθεί τιμολόγια αγροτικών προϊόντων ύψους 230.949 ευ
ρώ, η νομιμότητα των οποίων καθώς και η συμμετοχή του
συγγενικού προσώπου στην υπόθεση ερευνάται. Η συνο
λική αξία των αγροτικών προϊόντων που αναγράφεται στα
ανευρεθέντα εικονικά - αμφιβόλου νομιμότητας τιμολόγια,
ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 4.982.163 ευρώ. Η αστυ
νομική έρευνα συνεχίζεται από το Τ Α Έδεσσας Πέλλας σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. ]
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Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Τα άρβυήα ιοποθειούνιαι
σε προσομοιωιή βάδισης,
μια ειδική συσκευή που
προσομοιώνει 100% τις
κινήσεις ιου ανθρώπινου
ποδιού.
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Επιμέλεια:

Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: ΑΙΑ ΠΙΣΚΟΤΑΚΗ Λεωνίδα, Α/Α ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Σταύρο, Α/Β
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρο, Α/Β ΝΙΑΦΑ Ευάγγελο διότι υπηρετούντες στην Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής ερ
γάστηκαν με ζήλο και μεθοδικότητα κατάφεραν την 04-08-2012 στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής ύστερα από αναζητή
σεις και άριστα οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση να συλλάβουν το δράστη απόπειρας ανθρωποκτονίας, ληστείας
και βιασμού που έλαβε χώρα την 22-07-2012 στην Πάρο σε βάρος ανήλικης ημεδαπής.

Απονεμηθηκε

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ
ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο, Α/Υ ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ιωάννη, Α/Α ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑ Μιχαήλ, Α/Β ΜΑΚΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ Κωνσταντίνο, Ανθ/μο ΡΟΥΣΣΗ Δημήτριο,
Αρχ/κα ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΚΟΜΠΟΤΟ
Βασίλειο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΖΗ Ευθύμιο, Αρχ/κα ΜΠΑΝΙΑ
Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΠΑΚΟΚΟΙΛΙΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΑΤΣΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΧΗΡΑ Τρύφωνα, Αρχ/κα ΒΕΛΛΙΟ Σωτήριο, Αρχ/κα ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ Χρήστο, Υπαρχ/
κα ΚΑΜΜΕΝΟ Σπυρίδωνα, Υπαρχ/κα ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ
Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ Ιωάννη, Υπαρχ/κα
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ Ιωάννη, Αστ/κα ΚΑΙΠΑΝΟ Αθανάσιο

διότι υπηρετούντες σε υπηρεσίες της Α.Δ Ακαρνανίας,
υπό την εποπτεία, συντονισμό, κατεύθυνση και έλεγχο
από τον Α/Δ ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο Δ/ντη του Επιτελείου της
Α.Δ Ακαρνανίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση παρε
χόμενων πληροφοριών, επέδειξαν εξαιρετική δραστηρι
ότητα, εργάσθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο, πολύ πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός περιφέρει
ας και κατάφεραν την 20-03-2013 και 23-03-2013 στην
ευρύτερη περιοχή της Α.Δ Κορινθίας να εντοπίσουν και
να συλλάβουν τους δύο (2) δραπέτες, έναν (1) ημεδαπό
και έναν (1) αλλοδαπό, οι οποίοι απέδρασαν την 19-032013 από τα κρατητήρια του Β’ A.T Αγρίνιου.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ανθ/μο ΧΑΛΕΠΛΗ Σταύρο υπηρετών στη Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε, Αρχ/κα ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α. Χαλκίδας, Αρχ/κα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ Γεώργιο υπηρετών στο Τ Α Χαλκίδας,
Υπαρχ/κα ΜΠΟΥΖΑΛΑ Στέφανο υπηρετών στο Τ.Α. Χαλκίδας, Αστ/κα ΚΑΠΕΝΗ Χρήστο υπηρετών στο Τ.Α. Χαλκί
δας διότι υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διοικητή του Τ.Α Χαλκίδας, Υ/Α ΓΑΤΟΥ Παρασκευά και Υ/Α ΖΕΡΒΑ
Αθανασίου επέδειξαν μεθοδικότητα και ζήλο υπερβαινοντας το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και κατόπιν
πολυήμερης έρευνας και παρακολούθησης συνέδραμαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενης
τουλάχιστον από τέσσερις (4) ημεδαπούς και έναν (1) αλλοδαπό, με δομημένη, διαρκή δράση και προκαθορισμένους
ρόλους, οι οποίοι από το 2007 δραστηριοποιούνταν στην εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ
ροντος της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας, Ερέτριας και Αλιβερίου Εύβοιας με το πρόσχημα παροχής προστασίας,
έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΤΖΙΤΖΗ Αντώνιο, AJA ΜΑΡΩΝΙΤΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΤΣΟΥΚΑ
Στέργιο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο, Αρχ/κα ΚΑΤΙΔΗ Παύλο, Υπαρχ/κα ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗ Ιωάννη, Υπαρχ/κα
'ΓΖΩΖΤΗ Χρύσανθο, Υπαρχ/κα ΔΕΛΙΣΚΟ Αναστάσιο διότι υπηρετούντες στην Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι / Τμήμα Εγκλημάτων κα
τά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσ/νίκης πέτυχαν την 24-01-2013 τη σύλληψη ιδιαιτέ
ρως επικίνδυνου κακοποιού υπηκόου Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
και αναζητούνταν από τις Βουλγαρικές Αρχές, ενώ επιπλέον πέτυχαν τη σύλληψη τριών (3) ακόμα ομοεθνών του για
την από κοινοί κατοχή όπλων.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στον: Α/Β ΓΚΙΟΥΛΗ Παντελή διότι υπηρετών στο A.T Ξυλοκάστρου και ευ
ρισκόμενος εκτός υπηρεσίας την 01-02-2013 στο Βραχάτι Κορινθίας επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα και συνέβαλ
λε αποφασιστικά στην προσαγωγή και σύλληψη τριών αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι νωρίτερα είχαν διαπράξει ληστεία σε παρακείμενη οικία από τη δική του, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής.
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Αΐΐονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υ/Α ΜΠΡΟΥΣΑΚΗ Αθανασία, Υ/Α ΚΑΡΑΘΑΝΟ Ευάγγελο, Υ/Β ΣΑ
ΜΑΡΑ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΚΡΕΤΣΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΝΙΑΡΟ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΝΤΑΝΤΑΜΗ Χρηστό, Αρχ/κα ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ Μιχάλη, Αρχ/κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνο, Υπαρχ/κα ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ Κωνσταντίνο, Αστ/κα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ Βασίλειο, Αστ/κα ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ Περικλή, Αστ/κα ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ
Δημήτριο διότι υπηρετούντες σε υπηρεσίες της ΒΆ.Δ. Δωδεκάνησου, εργάσθηκαν με ζήλο και μεθοδικότητα υπό την
εποπτεία και το συντονισμό της Υ/Α ΜΠΡΟΥΣΑΚΗ Αθανασίας, ως αναπληρωτή Διοικητή του ΤΑ Κω, πέτυχαν την
16-02-2013 στην Κω τη σύλληψη οκτώ (8) ατόμων τα οποία είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και αποδέχονταν προ
ϊόντα εγκλήματος με σκοπό τη διάθεσή τους προς τρίτους.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ιωάννη, Υ/Α ΚΑΡΑΚΑΣΗ Στυλιανό, Υ/Β ΖΑΝΤΙΔΗ Λεωνίδα, Ανθ/μο ΚΟΛΥΜΑΝΗ Λάζαρο, Ανθ/μο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Μιλτιάδη, Αρχ/κα ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ
Προκόπιο, Αρχ/κα ΤΟΥΡΛΑΚΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΤΟΥΡΛΑΚΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΣΑΚΙΤΑ Γεώργιο, Αρχ/κα
ΤΕΜΑΧΙΑΔΗ Πέτρο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΚΟΖΟΓΛΟΥ Ιωάννη διότι υπηρετούντες στο Τ.Α Έδεσσας , εργάσθηκαν
μεθοδικά και πέραν του ωραρίου τους και κατόρθωσαν να συλλάβουν την 02-05-2013 δύο (2) αλλοδαπούς υπη
κόους Ιράκ και Αλβανίας για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας (44.888γρ.) κάνναβης.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Α ΚΑΛΟΥΣΙΟ Χρήστο, Α/Β ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ Νικόλαο, Ανθ/μο ΚΟΥΤΟΒΑ Βασίλειο, Ανθ/μο ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Θωμά,
Αρχ/κα ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ Παναγιώη, Αρχ/κα ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΔΡΑΚΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΑΤΑ Νικό
λαο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία, Αρχ/κα ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη, Υπαρχ/κα
ΤΣΙΑΝΑΚΟΥΛΗ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΧΑΛΚΙΑ Ειρήνη, Υπαρχ/κα ΧΙΟΝΑ Κωνσταντίνο, Υπαρχ/κα ΧΑΛΑΤΣΗ Νικό
λαο, Υπαρχ/κα ΚΟΥΤΣΙΚΟ Ευάγγελο, Υπαρχ/κα ΤΖΗΚΑ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ Χρήστο, Αστ/κα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Φανή, Ε Φ ΜΗΝΙΑΤΗ Γεώργιο διότι υπηρετούντες στο Τ.Δ.Ν Λάρισας και ΓΑ Δ .Π Θεσσαλίας υπό την κα
θοδήγηση και συντονισμό του Α/Α ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ Χρήστου, Διοικητή του Τ.Δ.Ν Λάρισας, εργάσθηκαν με ζήλο και
μεθοδικότητα, πέραν του ωραρίου τους και κατόρθωσαν την 13-02-2013 σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Καρδίτσα να
εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εβδομήντα (70) άτομα και να συλλάβουν είκοσι τρεις (23)
ημεδαπούς και έναν (1) αλλοδαπό και να κατασχεθούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ οτους: Α/Δ
ΛΙΑΠΠΗ Αντώνιο υπηρετών στην Α.Δ Κιλκίς, Α/Α
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο υπηρετών στο Τ.Α Κιλ
κίς, Α/Β ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ Νικόλαο υπηρετών στο Τ.Α
Κιλκίς, Υ/Α ΠΑΡΔΑΛΗ Παναγιώτα υπηρετούσα στο
Τ.Α Κιλκίς, Υ/Α ΦΩΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος υπηρετών στο
Τ.Α Κιλκίς, Υ/Α ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος υπηρετών
στο Α.Τ Πολυκάστρου, Αρχ/κας ΜΠΑΜΠΟΣ Κωνστα
ντίνος υπηρετών στην Ομάδα Ασφαλείας Παιονίας,
Υπαρχ/κας ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ανδρέας υπηρετών στο
Τ.Σ.Φ Αξιούπολης, Υπαρχ/κας ΜΠΑΚΑΛΗΣ Γεώργιος
υπηρετών στο Τ.Σ.Φ Πολυκάστρου, Υπαρχ/κας ΤΣΑ
ΚΟΣ Νικόλαος υπηρετών στο Τ.Σ.Φ Πολυκάστρου,
Υπαρχ/κας ΕΛΜΑΚΛΗΣ Βασίλειος υπηρετών στο
Τ.Σ.Φ Αξιούπολης, Υπαρχ/κας ΠΕΤΡΙΔΗΣ Παύλος
υπηρετών στην Ομάδα Ασφαλείας Παιονίας, Υπαρχ/

κας ΓΕΓΑΣ Γεώργιος υπηρετών στο Τ.Σ.Φ Αξιούπο
λης, Υπαρχ/κας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Απόστολος υπηρετών
στο Τ.Σ.Φ Δοϊράνης, Υπαρχ/κας ΤΣΑΤΣΗΣ Θωμάς
υπηρετών στο Τ.Σ.Φ Δοϊράνης, Υπαρχ/κας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πολύκαρπος υπηρετών στο Τ.Σ.Φ Δοϊρά
νης, Ε.Φ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Κυριάκος υπηρετών στο Τ.Α
Κιλκίς διότι υπό τη συμμετοχή και το συντονισμό του
Α/Δ ΛΙΑΠΠΗ Αντωνίου εργάσθηκαν μεθοδικά και πέ
ραν του ωραρίου τους με αποτέλεσμα την 26-04-2013
να εξαρθρώσουν δομημένη εγκληματική οργάνωση, η
οποία σκοπό είχε την τέλεση αδικημάτων παραχάρα
ξης και κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων
στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας
και να συλληφθούν πέντε (5) ημεδαποί. Κατασχέθηκε
συνολικά χρηματικό ποσό ύψους 6.710.300 δολαρίων
ΗΠΑ σε παραχαραγμένα χαρτονομίσματα.
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Απονεμηθηκε Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ιωάννη, ΑΙΑ ΤΣΙΩΤΑ Ευ
άγγελο, Α/Β ΑΝΟΙΞΙΑΔΗ Δημήτριο, Α/Β ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πασχάλη, Α/Β ΤΣΑΚΜΑΚΗ Ελισάβετ, Υ/Β ΔΡΟΣΑΚΗ Απόστολο, Ανθ/μο ΝΑΤΣΙΟ Δημήτριο, Ανθ/μο ΚΟΥΝΙΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΓΙΑΝΝΕΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΑΡΑ
ΜΠΑΤΖΗ Αναστάσιο, Αρχ/κα ΜΑΝΤΕΛΑΚΗ Γρηγόριο, Αρχ/κα ΚΑΤΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ Χρηστό,
Αρχ/κα ΞΕΝΟΧΙΔΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΑΛΙΓΚΟ Δημητριο, Υπαρχ/κα ΜΑΛΙΤΑ
Δημητριο, Υπαρχ/κα ΙΑΤΡΙΔΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΑΡΙΩΤΗ Σταύρο, Υπαρχ/κα ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ Δημητριο δι
ότι υπηρετούντες στην Υ.Α Σερρών και στη Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας υπό τη συμμετοχή και την καθο
δήγηση του Α/Υ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ιωάννη εργάσθηκαν μεθοδικά και πέραν του ωραρίου τους και κατόρθωσαν να
συλλάβουν την 15-11-2012 στις Σέρρες, τέσσερις (4) αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, οι οποίοι κατά το χρονι
κά διάστημα από 20-11-2011 έως 15-11-2012 στην ευρύτερη περιοχή του Ν Σερρών και στους Δελφούς Φωκί
δας διέπραξαν πέντε (5) διαρρήξεις - διακεκριμένες κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο του ρκριφί αφαιρώντας κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ ΑΪΒΑΖΙΔΗ
Αβραάμ υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Α/Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γεώργιο υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, Α/Β ΒΑΡΕΛΑ Γεώρ
γιο υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Α/Β ΑΡΜΕΝΑΚΗ Δημήτριο υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, Υ/Α ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ
Αλέξανδρο υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Υ/Β ΤΣΟΛΑΚΗ Σωτήριο υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Ανθ/μο ΓΙΑΜΑΚΗ Βασίλειο υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Ανθ/
μο ΑΣΚΗΤΑ Σοφία υπηρετούσα στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε,
Αρχ/κα ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Χαράλαμπο υπηρετών στη
Δ.Α.Ε.Ε.Β, Αρχ/κα ΖΟΥΝΙΔΗ Βασίλειο υπηρετών στην
Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Αρχ/κα ΚΕΧΑΙΔΗ Γεώργιο υπηρετών
στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Υπαρχ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη
υπηρετών στην Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε, Αστ/κα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ιωάννη υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, Αστ/κα ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Θωμά υπηρετών υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β, Αστ/κα
ΚΟΠΕΛΙΑ Θωμά υπηρετών υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β,
Αστ/κα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο υπηρετών υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Ε.Β διότι συνέδραμαν αστυνομικούς της

Υποδ/νσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πο
λιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Ασφαλείας Θεσ/νίκης και με την αξιοποίηση στοιχείων,
σε συντονισμένη επιχείρηση την 26 και 27/12/2012 στη
Θεσ/νίκη επιδεικνύοντας εξαιρετική δραστηριότητα κα
τόρθωσαν να εξαρθρώσουν συγκροτημένη εγκληματική
οργάνωση και να συλλάβουν τρία (3) άτομα, που τελού
σαν τα αδικήματα της απάτης κακουργηματικής φύσεως, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος ηλικιωμένων
ατόμων. Ειδικότερα, με τη χρήση συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας, ενεργοποιημένες με απολεσθέντα ή πλαστογραφημένα Δ.Α.Τ, σάρωναν αριθμούς σταθερής τηλε
φωνίας, ηλικιωμένων ατόμων, συστήνονταν ως γιατροί
κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και αναφερόμενοι
σε ψευδή περιστατικά, σοβαρών ασθενειών συγγενικών
τους προσώπων, αποκόμιζαν από αυτά μεγάλα χρηματι
κά ποσά. Συνολικά από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του
2012 αποκόμισαν παράνομα το ποσό των 153.850 ευρώ.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στην: Αρχ/κα ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα διότι υπηρετούσα στο Τ.Α Βέροιας, εργάσθηκε
με εξαιρετικό ζήλο, προθυμία και μεθοδικότητα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και πέρα από ότι επέβαλε η απλή αί
σθηση του καθήκοντος και κατόρθωσε να πετύχει τη σύλληψη ενός (1) ημεδαπού κατοίκου Φλώρινας, καταδιωκόμενου με ένταλμα σύλληψης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για κακουργήματα.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ Μιχαήλ, Α/Β ΚΟΥΡΜΠΕΤΛΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΖΗ Βασίλειο, Αρχ/κα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ Αλέξανδρο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΚΟΥ Απόστο
λο, Υπαρχ/κα ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ Αντώνιο, Αστ/κα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ Σάββα διότι υπηρετούντες στο Τ Α Βέροιας, υπό
την άμεση καθοδήγηση και συντονισμό του Α/Α ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ Μιχαήλ, Διοικητή της Υπηρεσίας, εργάσθηκαν με εξαι
ρετικό ζήλο και πέτυχαν τη σύλληψη δύο (2) ημεδαπών, κατοίκων Βέροιας, κατηγορούμενων για παράβαση των άρ
θρων 98 & 385 Π.Κ (εκβίαση κατ’ εξακολούθηση) και ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ’ εξακολούθηση αντίστοιχα.
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Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ οχους: Αρχ/κα ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΚΑΤΣΑΡΟ Κωνσταντίνο,
Υπαρχ/κα ΤΣΙΟΥΜΑ Αχιλλέα διότι υπηρετούντες στην Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Αστυνομικής Δ/νσης
Φθιώτιδας εργάστηκαν με σοβαρό αίσθημα ευθύνης και κινηθέντες άμεσα και μεθοδευμένα κατόρθωσαν να συλλάβουν την 07-03-2013 μετά από καταδίωξη και επίπονες αναζητήσεις έναν (1) ημεδαπό και δύο (2) αλλοδαπούς υπηκό
ους Αλβανίας. Λίγο νωρίτερα ένας εκ των δραστών, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο και με την απειλή μαχαιριού, είχε
διαπράξει ληστεία σε κατάστημα μίνι μάρκετ στη Λαμία, προσπαθώντας να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τον ιδιο
κτήτη, ο οποίος τον αιφνιδίασε χτυπώντας τον με ξύλο.

Α

πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: ΑΙΑ ΧΡΙ-

ΣΤΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο υπηρετών στο Α.Τ Γαργαλιάνων, Α/Β ΣΠΑΡΑΓΓΗ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α
Τρίπολης, Υ/Α ΣΩΦΡΟΝΑ Νικόλαο υπηρετών στο Α.Τ
Μεσσήνης, Υ/Α ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο υπηρε
τών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Υ/Β ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Γε
ώργιο υπηρετών στο Α.Τ Καλαμάτας, Υ/Β ΡΕΝΤΖΙΟ
Νικόλαο υπηρετών στο Α.Τ Γαργαλιάνων, Ανθ/μο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο υπηρετών στην Υ.Α. Καλα
μάτας, Ανθ/μο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μαργαρίτα υπηρετούσα
στην Υ.Α. Καλαμάτας, Ανθ/μο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Αλέξαν
δρο υπηρετών στο Τ.Α Τρίπολης, Ανθ/μο ΤΖΙΟΥΒΕΛΗ Νικήτα υπηρετών στην Α.Δ Αρκαδίας/Ο.Π.Κ.Ε,
Ανθ/μο ΑΛΕΒΙΖΟ Πέτρο υπηρετών στην Α.Δ Μεσ
σηνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/κα ΚΑΡΤΑΛΙΑ Ιωάννη υπηρε
τών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Αρχ/κα ΚΑΤΣΑΡΕΑ Φώτιο
υπηρετών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Αρχ/κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο υπηρετών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Αρχ/κα
ΜΙΧΟ Βασίλειο υπηρετών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Αρχ/
κα ΔΙΑΜΑΝΤΗ Δημήτριο υπηρετών στην Υ.Α. Καλα
μάτας, Αρχ/κα ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Βασίλειο υπηρετών στο
Α.Τ Περκρ. Καλαμάτας, Αρχ/κα ΜΠΑΛΑΣΗ Παναγιώ
τη υπηρετών στο Τ.Α Τρίπολης, Αρχ/κα ΓΙΟΛΔΑΣΕΑ
Ευγένιο υπηρετών στο Τ.Α Σπάρτης, Αρχ/κα ΖΗΚΟ
Γεώργιο υπηρετών στην Α.Δ Αρκαδίας/Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/
κα ΜΠΟΡΑ Αθανάσιο υπηρετών στην Α.Δ Αρκαδίας/
Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/κα ΓΑΛΑΝΗ Αθανάσιο υπηρετών στο
Α.Τ Κροκεών, Αρχ/κα ΡΑΛΛΗ Σπυρίδωνα υπηρετών
στην Α.Δ Λακωνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/κα ΧΑΤΖΑΚΟ Δη-

μήτριο υπηρετών στην Α.Δ Λακωνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/
κα ΠΑΝΟΥΣΗ Νικόλαο υπηρετών στην Α.Δ Μεσση
νίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/κα ΧΡΟΝΕΑ Μιχαήλ υπηρετών
στην Α.Δ Μεσσηνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Αρχ/κα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο υπηρετών στο Α.Τ Γαργαλιάνων, Αρχ/
κα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο υπηρετών στο Α.Τ Γαργαλιάνων, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο υπη
ρετών στο Α.Τ Γαργαλιάνων, Αρχ/κα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα υπηρετών στο Γ.Ε.Ε Καλαμάτας, Αρχ/κα
ΒΟΥΤΣΑ Αλέξανδρο υπηρετών στο Γ.Ε.Ε Καλαμάτας,
Υπαρχ/κα ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική υπηρετού
σα στο Τ.Δ.Ν Καλαμάτας, Υπαρχ/κα ΔΡΟΥΓΑ Πέτρο
υπηρετών στην Υ.Α. Καλαμάτας, Υπαρχ/κα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο υπηρετών στην Υ.Α. Καλα
μάτας, Υπαρχ/κα ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Δημήτριο υπηρετών
στο Α.Τ Μεσσήνης, Υπαρχ/κα ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Σαράντο υπηρετών στην Α.Δ Αρκαδίας/Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/
κα ΤΟΥΠΛΗ Παναγιώτη υπηρετών στην Α.Δ Λακω
νίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/κα ΚΟΝΙΔΗ Ιωάννη υπηρετών
στην Α.Δ Λακωνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/κα ΚΑΡΚΟΥΛΑ Μιχαήλ υπηρετών στην Α.Δ Λακωνίας/ Ο.Π.Κ.Ε,
Υπαρχ/κα ΤΣΟΥΡΟΥΝΗ Ηλία υπηρετών στην Α.Δ
Λακωνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/κα ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ Ανδρέα
υπηρετών στην Α.Δ Μεσσηνίας/ Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/κα
ΜΠΟΥΝΑ Γεώργιο υπηρετών στην Α.Δ Μεσσηνίας/
Ο.Π.Κ.Ε, Υπαρχ/κα ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Γεώρ
γιο υπηρετών στο Γ.Ε.Ε Καλαμάτας, Αστ/κα ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο υπηρετών στην Α.Δ Αρκα
δίας/Ο.Π.Κ.Ε, Αστ/κα ΚΟΥΛΟ

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ οτους: AJA ΝΑΛΙΑ Αλύπιο υπηρετών στο Α.Τ Εχίνου, Α/Β ΖΑΚΟ Στέργιο
υπηρετών στο Α.Τ Εχίνου, Ανθ/μο ΛΑΒΤΖΗ Δημήτριο υπηρετών στον Α.Σ Μύκης, Αρχ/κα ΒΟΙΒΟΛΑ Πανα
γιώτη υπηρετών στο Α.Τ Εχίνου, Αρχ/κα ΔΑΡΓΑΝΑΚΗ Νικόλαο υπηρετών στο Τ.Α Ξάνθης, Αρχ/κα ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννη υπηρετών στην Α.Δ Ξάνθης/ΟΕΠΤΑ, Αστ/κα ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ Ευαγγέλου υπηρετών στη
Δ.Α.Ε.Θ/Τμ. Περιπολιών διότι εργασθέντες με μεθοδικότητα, ζήλο και επιμονή, υπερβαίνοντας σημαντικά το
καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και κάτω από τις συνεχής οδηγίες και επίβλεψη του Διοικητή του Α.Τ
Εχίνου, ΑΙΑ ΝΑΛΙΑ Αλύπιου, ο οποίος αξιοποίησε κατάλληλα πληροφορία που έλαβε, κατάφεραν να ανακαλύψουν και να συλλάβουν τον ΠΑΛΑΖΛΗ Ραμαδάν του Αχμέτ και της Φατμέ, γεν. 15-02-1978 στον Κένταυρο
Ξάνθης, δραπέτη επί επτά (7) έτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας.
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η θ ικ ές αμοιβές
Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ ΤΣΑΜΑΔΙΑ Γεώργιο, Α/Α ΜΟΥΤΣΩΚΟ Χρήσχο, Α/Α ΣΙΟΛΟ Δημήχριο, Α/Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ Λάμπρο, Αρχ/κα ΚΟΡΔΑ Πέχρο, Αρχ/κα
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Δημήχριο, Αρχ/κα ΡΙΖΟ Λουκά, Αρχ/κα ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΤΟΛΙΑ Ιωάννη,
Υπαρχ/κα ΓΚΑΡΕΛΗ Θεοφάνη διόχι υπηρεχούνχες σχο Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας χην 15-05-2013, εργάσχηκαν με μεθοδικόχηχα καχά χην εκχέλεση χων καθηκόνχων χους και πέραν χου προβλεπόμενου ωραρίου
εργασίας και καχάρθωσαν να εξαρθρώσουν εγκλημαχική ομάδα αποχελούμενη από χρία (3) άχομα, η οποία
διέπραχχε λησχείες σε βάρος ηλικιωμένων σχο Ν. Φθιώχιδας. Άπανχα χα μέλη χης εγκλημαχικής ομάδας
συνελήφθησαν, ενώ από χην προανάκριση εξιχνιάσθηκαν εννέα (9) λησχείες.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ σχους: Α/Β ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ Σωχήριο, Α/Β ΚΩΣΤΗ Δημήχριο, Α/Β ΓΙΑΠΑ
ΛΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΓΚΕΚΑ Δημήχριο, Αρχ/κα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώχη, Αρχ/κα ΜΑΝΩΛΗ Ηλία, Αρχ/κα ΚΑΛΗΜΕΡΗ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΤΣΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα
ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟ Μιχαήλ, Υπαρχ/κα ΚΟΛΟΒΟ Γεώργιο διόχι υπηρεχούνχες σχα Τ.Α Καρδίχσας και Τρι
κάλων υπό χην καθοδήγηση και χο συνχονισμό χου Α/Β ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ Σωχήριο Αναπληρωχή Διοικηχή
χου Τ.Α Καρδίχσας, εργάσθηκαν με ζήλο και μεθοδικόχηχα και πέραν χου ωραρίου εργασίας και καχάρθω
σαν καχά χο χρονικά διάσχημα από 10-03-02013 έως και 23-05-2013 να εξαρθρώσουν κύκλωμα διακίνησης
και εμπορίας ναρκωχικών ουσιών, να συλλάβουν χρεις (3) ημεδαπούς και να ανευρεθούν και καχασχεθούν
7752,7 γρ. κάνναβη.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ σχους: Ανθ/μο ΣΚΑΛΤΣΑ Ανασχάσιο, Αρχ/κα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟ Κωνσχανχίνο, Υπαρχ/κα ΔΑΒΑΡΑ Αθανάσιο, Ασχ/κα ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ Γεώργιο διόχι υπηρεχούνχες σχην Ομάδα
Δίκυκλης Ασχυνόμευσης χης Ασχυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας, εργασθένχες με ευσυνειδησία και εξαιρεχικό ζήλο χην 22-02-2013 σχη Σπάρχη Λακωνίας, πέχυχαν χη σύλληψη δύο (2) ημεδαπών αχόμων σχην
καχοχή χων οποίων βρέθηκαν και καχασχέθηκαν ναρκωχικές ουσίες.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ σχους: Α/Β ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία υπηρεχών σχο Τ.Α Σπάρχης, Υ/Α ΛΥΜΠΕΡΗ Παναγιώχη υπηρεχών σχο Τ.Α Σπάρχης, Ανθ/μο ΘΗΒΑΙΟ Παναγιώχη υπηρεχών σχο Τ.Α Σπάρχης, Αρχ/κα ΓΙΟΛΔΑΣΕΑ Ευγένιο υπηρεχών σχο Τ.Α Σπάρχης, Αρχ/κα ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ Βασιλική
υπηρεχούσα σχο Τ.Α Σπάρχης, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χρήσχο υπηρεχών σχο Α.Τ Σπάρχης, Υπαρχ/
κα ΔΑΒΑΡΑ Αθανάσιο υπηρεχών σχο Τ.Α Σπάρχης, Υπαρχ/κα ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ Σάββα υπηρεχών σχο Α.Τ
Περιφ.Σπάρχης, Ασχ/κα ΓΡΟΖΗ Δημήχριο υπηρεχών σχο Α.Τ Περιφ.Σπάρχης, Ασχ/κα ΠΑΠΑΔΑΚΟ Παναγιώχη υπηρεχών σχο Α.Τ Περιφ.Σπάρχης, Ασχ/κα ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ Γεώργιο υπηρεχών σχο Α.Τ Μολάων
διόχι εργασθένχες με ευσυνειδησία χωρίς φειδώ χρόνου, με υψηλά αίσθημα ευθύνης, υπερβαίνονχας καχά
πολύ χα συνήθη υπηρεσιακά καθήκονχα και αξιοποιώνχας καχάλληλα παρασχεθείσες πληροφορίες, χην
31-01-2013 σχη Σπάρχη Λακωνίας, πέχυχαν χη σύλληψη δύο (2) αλλοδαπών υπηκόων Γεωργίας, οι οποί
οι όπως προέκυψε από χη διενεργηθείσα προανάκριση είχαν προβεί σχη διάπραξη έξι (6) κλοπών και μίας
(1) απόπειρας διακεκριμένης κλοπής σχην περιοχή χης Σπάρχης.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ σχους: Υ/Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σχαύρο, Υ/Β ΜΑΡΚΟΥ Γεώργιο, Υ/Β ΠΕΝΤΑΛΙΟ Κωνσχανχίνο, Ανθ/μο ΛΕΝΤΑ Κωνσχανχίνο, Υπαρχ/κα ΛΙΑΠΗ Νικόλαο διόχι υπηρεχούνχες σχο
Ασχυνομικό Τμήμα Αχαλάνχης χην 18-05-2013, εργαζόμενοι με ζήλο, αποφασισχικόχηχα και μεθοδικό
χηχα καχά χην εκχέλεση χων καθηκόνχων χους και πέραν χου προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας καχάρ
θωσαν να εξαρθρώσουν εγκλημαχική ομάδα αποχελούμενη από χρία (3) άχομα, η οποία διέπραχχε κλοπές
σχην περιοχή χου Δήμου Λοκρών Φθιώχιδας.
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Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Α ληθινή α σ φ ά λ ισ η
ΑΘΗΝΑ 01/03/2013

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Ε.Ι.Χ.

από

9 4 ,0 5

από

8 6 ,6 6

»

9 9 ,8 9

»

8 6 ,6 4

1 4 2 ,0 1

1 2 7 ,7 2

»

1 1 0 ,0 9

1 3 8 .7 1

1 3 3 ,4 8

»

1 0 7 ,1 9

1 6 3 ,1 7

1 6 1 ,3 9

»

1 1 9 ,3 6

1 8 7 .7 2

1 6 8 ,1 5

»

1 3 6 ,4 7

1 1 4 ,2 5

Αστική ευθύνη. Φ ρ ο ν τίδ α /
Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχή
ματος, Κάλυψη από ανασφά
λιστο όχημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ι.Χ.
Αττική

Περιφέρεια

από

6 6 ,7 7

από

6 5 ,0 0

από

6 0 ,0 0

51-1 2 5

»

9 5 ,6 0

»

7 8 ,0 3

»

6 0 ,0 0

1 2 6 -2 5 0

»

1 1 4 ,3 6

»

9 3 ,0 0

»

8 5 ,0 0

2 5 1 -5 0 0

»

1 5 9 ,3 6

»

1 26 ,7 7

»

1 2 4 ,2 7

501ανω

»

1 9 4 ,0 0

»

1 4 5 ,0 0

»

1 3 5 ,0 0

1-50

Πακέτο Καλύψεων

Υπόλοιπη Ελλάδα

Αστική ευ θ ύνη , Φ ρ ο ν τίδ α /
Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχή
ματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: · Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
οχήματος, ιδιοκτήτη, οδηγού κ.λ.π. (παραμετρικό τιμολόγιο)
• Προαιρετικά Οδική Βοήθεια από 14,50 € το εξάμηνο
1
Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και
• Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας:
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 4 5 - Αθήνα, τηλ.: 8 0 1 .3 0 0 .3 0 6 9 ,* 2 1 0 9 2 .3 3 .6 5 0
fax: 211 800.21.61, τηλ. ανάγκης: 6944.478885
www.real-ins.gr, e-mail:info@real-ins.gr

στους υπόλοιπους ασφαλιστι
κούς κλάδους
• Άμεση ασφάλιση

*Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

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

V

Παράδοση ασφαλιστηρίου στο
χώρο σας
Προσωπική εξυπηρέτηση
Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
Ανάλυση αναγκών
Αξιολόγηση Ασφαλιστικών
Συμβάσεων
Αποτελεσματική διαχείριση
αποζημιώσεων

[

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :

Επιμέλεια:

Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙΒ'

Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν οι διακόσιοι δεκαεννέα (219)
νέοι Υπαστυνόμοι Β’, που αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια τελετής
που πραγματοποιήθηκε (20-06-2013) στις εγκαταστάσεις της Σχο
λής στους Θρακομακεδόνες Αττικής
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Τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς επέδωσε ο Πρόεδρος της Ελλη
νικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και ακολούθως ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης
κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού κ.
Αντώνη Σαμαρά και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος.
« Είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να παραστώ σήμερα
στην ορκωμοσία των νέων Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας. Θα ήθελα ναιτωότι είναι μια στιγμή συγκινη
τική για όλους. Τα νέα στελέχη αποδίδονται στην Ελληνική
κοινωνία για να υπερασπίσουν τη ζωή και τη περιουσία των
Ελλήνων πολιτών. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους νέους αυ
τούς αξιωματικούς και να τους πω άτι από την πλευρά της, η
Ελληνική κοινωνία στο σύνολά της, θα τους στηρίξει στο έρ
γο τους », δήλωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαος Δένδιας
Στην ορκωμοσία παρέστηοαν ο τέως Πρωθυπουργός
κ. Παναγιώτης Πικραμμένος ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Παναγιώτης Καράμπελας ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης ο Βουλευτής κ. Δημήτριος
Τσουκαλάς ως Εκπρόσωπος του Αρχηγού της Μείζονος
Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσύιρα, ο Βουλευτής κ. Βα
σίλης Οικονόμου, ως Εκπρόσωπος του Προέδρου της
Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη, ο κ. Πέ
τρος Μούγιος, ως Εκπρόσωπος του Προέδρου των Ανε
ξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Κομμένου, οι Βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Νταβλούρος και
Δημήτριος Κυριαζβης, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
κα. Ρένα Ασημακοπούλου, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου κ. Γεώργιος Χρυσικός ο Γενικός Γραμματέας
της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Κωνστα
ντίνος Γεωργίου και οι πρώην Υπουργοί Προστασίας
του Πολίτη κ.κ. Χρήστος Παπουτσής και Ελευθέριος
Οικονόμου.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελεί
ου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος ο
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Ευάγ
γελος Τουρνάς η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής
τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο
και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήριος Γεωργακόπουλος Επίσης παραβρέθηκαν επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωμα
τείων και Φορέων, Καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς
και συγγενείς και οικείοι των νέων Υπαστυνόμων.
Αφού οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την πολεμική σημαία
της Σχολής στους 4ετής Δοκίμους Υπαστυνόμους στη συνέ-

όρκο τους, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος Νικητάκης Φώτιος ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας συνεπικουρούμενος από τον Προ
ϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας Αρ
χιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο.

Στη τελετή παρέστησαν οι Βουλευτές του Νομού Ημαθίας κ.κ. Από
στολος Βεσυρόπουλος Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος και η κα. Γε
ωργία Μπατσαρά, ο πρώην Βουλευτής κ. Ηλίας Φωτιάδης η Δήμαρ
χος Δήμου Βέροιας κα. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, ο Διοικητής του
Β' Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Ζαχαρίας Βερίγος ο Ταξίαρχος
Ιωάννης Τσακνής ως εκπρόσωπος του Διοικητή της 1ης Μεραρχίας
Πεζικού, ο Επιθεωρητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βορείου Ελλά
δος Αντιστράτηγος Ιωάννης Καραλιάς ο Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Ηλίας Στεφά
νής ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας Ταξίαρχος
Νικόλαος Μπαντουβάκης ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Κοζάνης Ταξίαρχος Γεώργιος Καραϊτσης ο Διοικητής της Σχο

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’, (Τ.Ε.ΜΑ)

Τελετή ορκωμοσίας των (119) νέων Υπαστυνόμων Β’, απο
φοίτων των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), πραγματοποιήθηκε, (14.06.2013),
στις έδρες των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνι
κής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά

τηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, επέδωσε τα ξίφη σε εβδομήντα
επτά (77) νέους Υπαστυνόμους Β’, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε
στην έδρα της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευ
τικού της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος κ,κ. Νεκτά
ριος Κιούλος
Παρέστησαν ο Αντιεισαγγελέας Εφετών κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
Αδαμάντιος Σταματάκης ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο
Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης ΥποστράτηγοςΛυγιδάκης Ευθύμιος ο
Προϊστάμενος Κλάδου Ασφαλείας Υποστράτηγος Νίτσας Γεώργιος
ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Υποστράτηγος Λάσκαρης Αναστάσιος ο Διευθυντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός η Διοικητής της
Σχολής Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, διπλωματικές αντιπροσωπείες
ξένων χωρών, καθηγητές της Σχολής άλλοι Αξιωμα
τικοί του Σώματος και αστυνομικό προσωπικό καθώς
και συγγενείς των αποφοιτησάντων Αξιωματικών.
Στη Βέροια, τα ξίφη στους (42) νέους Υπαστυνόμους
Β’ επέδωσε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θε
όδωρος Καράογλου, παρουσία του Γενικού Επιθεω
ρητή Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγου Δημήτριου
Τσακνάκη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην
έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Βόρειας Ελλάδας στο Πανόραμα Βεροίας
Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροί
ας Ναούσης & Κομπανίας κ.κ. Παντελεήμονας.

λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδας Αστυνομι
κός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας ανώτεροι Αξιωματικοί του
Σώματος και των λουιών Σωμάτων, εκπρόσωποι Στρατιωτικών και
Δικαστικών Αρχών, διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και
συγγενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών.
Οι (119) νέοι Αξιωματικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων
(Τ.Ε.ΜΑ) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνι
κής Αστυνομίας διάρκειας τεσσάρων (4) περίπου μηνών.
Στόχος της μετεκπαίδευσης ήταν η συμπλήρωση της επαγγελματι
κής και νομικής μόρφωσης των νέων Αξιωματικών, η ανάλυση προ
βλημάτων που ενέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
ως Υπαξιωματικοί και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και
γενικότερα θέματα διοίκησης προσωπικού. Αποστολή της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρ
φωση και εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά
θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του.
Η «ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων»
πραγματοποιήθηκε (30-06-2013), σε κεντρική εκδήλωση στον
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πρώην Σχολής Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας (Α Μεσογείων 96).
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευ
τικού της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρί
της Νεκτάριος Κιούλος.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος σύσσωμη η Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο
Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι
Αξιωματικοί.
Επίσης παρεσχησαν επίτιμοι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας,
εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επίτιμοι και απόστρατοι αστυνομικοί, λοιπό αστυνομικό προσωπικό, καθώς και πλήθος
κόσμου.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης στον χαιρετισμό που απηύθυνε, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η σημερινή γιορτή των Αγίων Πάντων
έχει καθιερωθεί ως ημέρα προς τιμή των αποστράτων, των βετερά
νων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο συμβολισμός αυτός δεν είναι τυ
χαίος. Οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι καταξιώθηκαν στις κοινωνίες τις οποί
ες υπηρέτησαν με τον ανιδιοτελή αγώνα τους, για τους ανθρώπους
- κυρίως τους φτωχούς, τους ταπεινούς και τους κατατρεγμένους
- και με την βαθειά πίστη τους, στο Θεό. Γί αυτούς τους αγώνες και
για αυτή τους την πίστη, για την οποία πολλές φορές μαρτύρησαν,
θυσιάζοντας τη ζωή τους αναγνωρίσθηκαν και τιμώνται ανά τους
αιώνες ως Άγιοι.
Το ίδιο και οι απόστρατοι, καταξιώθηκαν στην κοινωνία για την δι
αχρονική, κοινωνική προσφορά τους για την προσφορά τους στον
πολίτη, αλλά και για τους αγώνες και τις θυσίες τους για την πατρί
δα σε χαλεπούς καιρούς που κινδύνευε η εθνική ανεξαρτησία και η
Δημοκρατία...
Θα ήθελα να διαβεβαιώοω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το
πόσο ευγνώμονες είναι η Ελληνική πολιτεία και η Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου μας ειδικότερα δε ο Υπουργός μας κ. Νικόλαος Δένδιας στους βετεράνους της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μεγάλη
διαχρονική προσφορά τους στην πατρίδα και την κοινωνία.
Και με την ευκαιρία θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Ελληνική
Αστυνομία για την μεγάλη προσπάθεια που, παρά τις αντίξοες κοι
νωνικές και οικονομικές συνθήκες καταβάλλουν τα στελέχη της για
την εμπέδωση της τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας
των πολιτών, που είχε ως αποτέλεσμα τις πρόσφατες εξαιρετικές επι
τυχίες στον αγώνα που διεξάγουν κατά της εγκληματικότητας».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημερήσια Διαταγή,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Αν σήμερα η Ελληνική Αστυνομία στέ
κεται στο ύψος των περιστάσεων και αποτελεί το βασικότερο ίσως
παράγοντα σταθερότητας σ’ αυτή την κρίσιμη για τη χώρα και τους
πολίτες χρονική συγκυρία, το οφείλει όχι μόνον στην προσπάθεια των
εν ενεργεία, αλλά και στις παρακαταθήκες το έργο και την προσφορά
των παλαιών συναδέλφων. Των παλαιών αστυνομικών. Αν σήμερα η
Ελληνική Αστυνομία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας
αν ο σύγχρονος Έλληνας αστυνομικός έχει ταυτιστεί στην αντίλη
ψη του κάθε πολίτη με τις έννοιες της τάξης της ομαλότητας της
προστασίας και της ασφάλειάς του, το οφείλει σε όλους εκείνους που
πριν από αυτόν κατάφεραν με τον καθημερινό τους μόχθο, τη συ
μπεριφορά, τις θυσίες και τους αγώνες τους ενάντια στο έγκλημα να
διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις γι’αυτό. Το οφείλει στους απόστρατους του Σώματος που ακόμη και μετά την αποστρατεία τους δεν
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αποκόπτονται, δεν απομακρύνονται, δεν αποστασιοποιούνται από
την αστυνομική πραγματικότητα...
Είναι αυτονόητο ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλεται
σ’αυτόν τον αγώνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την διατήρηση
και διασφάλιση συνθηκών ομαλότητας ασφάλειας και κοινωνικής
συνοχής δεν περισσεύει κανείς Σ’ αυτήν την εθνική προσπάθεια,
σ’ αυτόν τον εθνικό αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ρόλος μας
ως εν ενεργεία αστυνομικοί αλλά και ως πρώην, ως συνταξιούχοι
αστυνομικοί, είναι σημαντικός Γιατί είτε εν ενεργεία, είτε εν απο
στρατεία, ο αστυνομικός έχει αποδείξει πως παραμένει πάντοτε, εφ’
όρου ζωής ενεργό και πολύτιμο μέλος μιας ευρύτερης συμπαγούς
δραστήριας και αποτελεσματικής οικογένειας. Της ένστολης οικογέ
νειας που συνδυάζοντας ιδανικά τον επαγγελματισμό, τη φιλοπα
τρία, το ζήλο, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των εν ενεργεία
νεότερων και την πείρα, τη γνώση, την ωριμότητα και την αειθαλή
διάθεση για προσφορά των εν αποστρατεία μελών της καταφέρνει
να παράγει διαρκώς το πολύπλευρο, σημαντικό και υπό τις παρούσες
συνθήκες πολύτιμο εθνικό και κοινωνικό της έργο».
Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφα
λείας Υποστράτηγος ε.α Θεόφιλος Αθανασίου και ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών της Αστυνομίας
Πόλεων Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Παπαευθυμίου.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, γιορτάστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά η «Ημέρα προς
Τιμή των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», όπου
τελέσθηκε Δοξολογία και Δέηση υπέρ Αποστράτων Αστυνομι
κών. Ακολούθησε η ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του

Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής-Ελληνικής Αστυνομίας Ν.
Θεσσαλονίκης, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Παύλο Αντωνίου και χαιρετι
σμός από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Εν Αποστρατεία
Ν. Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιο Αναστασιάδη.
Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος

Τρύφων Κούκιος ο Διοικητής του F Στόματος Στρατού, Αντιστρά
τηγος κ. Νικόλαος Δεβετζής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ
βουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιστράτηγος ε.α κ.
Αντώνιος Μπάμιατζης ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρι
κής Μακεδονίας, Επίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Ελληνικής Αστυνο
μίας, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΓΑΔ.Θ., Αξιωματι
κοί Στρατού και Αεροπορίας, ο Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ. της Δ.ΕA
Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΉΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στις ε'δρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, ακολού
θησε δέηση υπέρ των αποστράτων αστυνομικών και στη συνέχεια
αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, στην οποία υπογράμμιοε μεταξύ άλλων:

ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κάθε χρόνο, η εορτή των Αγίων Πάντων, αφιερώνεται από
την Ελληνική Αστυνομία ως ημέρα τιμής στους απόστρατους
της Για το σκοπό αυτό, τελέστηκαν (30-6-2013), δοξολογίες σε όλους

«Αν σήμερα η Ελληνική Αστυνομία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων
και αποτελεί το βασικότερο ίσως παράγοντα σταθερότητας σ’ αυτή την
κρίσιμη για τη χώρα και τους πολίτες χρονική συγκυρία, το οφείλει όχι
μόνον στην προσπάθεια των εν ενεργεία, αλλά και στις παρακαταθήκες,
το έργο και την προσφορά των παλαιών συναδέλφων. Των παλαιών
αστυνομικών. Αν σήμερα η Ελληνική Αστυνομία έχει καταξιωθεί στη
συνείδηση της κοινωνίας, αν ο σύγχρονος 'Ελληνας αστυνομικός έχει

τους Ιερούς Μητροπολιτικούς Ναούς της Περιφέρειας στις οποίες
παραβρέθηκαν οι Αρχές οι τοπικοί φορείς αντιπρόσωποι των Σωμά
των Αοφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι απόστρατοι του σώματος Παράλληλα αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Νικόλαου
Παπαγιαννόπουλου, ενώ αμέοως μετά στην έδρα της Γενικής Αστυ

νομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρατέθηκε και
μικρή δεξίωση. Για την ημέρα εορτής των αποστράτων της Ελλη
νικής Αστυνομίας ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δη
μοσιογράφων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Αστυνόμος Β' κ. Χαράλαμπος Σφέτσος προέβη
στην ακόλουθη δήλωση:
«Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωσημας, ναμην ξεχνάμε τους ανθρώπους
οι οποίοι επί τρεις και τέσσερις δεκαετίες, εργάστηκαν και συνέβαλαν,
τόσο στην επιτυχία όσο και στην εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Για
το σκοπό αυτό, τιμούμε σήμερα, ημέρα των Αγίων Πάντων, όλους τους
αποστράτους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνοντας
με τον καλύτερο τρόπο, ότι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι μας αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι μας.
Ως ενεργό μέλος της Αστυνομικής οικογένειας, εύχομαι στους συνταξι
ούχους συναδέλφουςμας, να συνεχίζουν τη ζωή τουςμε το ίδιο ήθος και
να είναι πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι».

ταυτιστεί στην αντίληψη τον κάθε πολίτη με τις έννοιες της τάξης, της
ομαλότητας, της προστασίας και της αοφάλειάς του, το οφείλει σε όλους
εκείνους που πριν από αυτόν κατάφερανμε τον καθημερινό τουςμόχθο,
τη συμπεριφορά, τις θυσίες και τους αγώνες τους ενάντια στο έγκλημα να
διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις γι ’αυτό. Το οφείλει στους απόστρατους
του Σώματος, που ακόμη και μετά την αποστρατεία τους δεν αποκόπτονται, δεν απομακρύνονται, δεν αποστασιοποιούνται από την αστυνομική
πραγματικότητα...»
Αναλυτικότερα:
►Στην Κέρκυρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κέρκυρας ώρα
11.00 και αμέσως μετά παρατέθηκε μικρή δεξίωση στην Αστυνο
μική Διεύθυνση Κέρκυρας
►Στην Κεφαλονιά στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κεφαλληνίας
και ώρα 10.00
►Στην Λευκάδα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λευκάδας και ώρα
11.00

►Στη Ζάκυνθο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μώλου και ώρα
10.30
Στις εκδηλώσεις παραστάθηκαν οι Θρησκευτικές και Πολιτικές
Αρχές εκπρόσωποι του επιστημονικού - επαγγελματικού κόσμου
και απόστρατοι Αστυνομικοί.
Η «ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ» ΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων»
πραγματοποιήθηκε, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Έδεσσας

[ 61 ] Α/Α

[

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

και ακολούθως στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Έδεσσας. Στην τε
λετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας
κ. Ιωήλ. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Βάιος
Χονδρός ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και επίτιμοι και απόστρατοι αστυνομικοί και λοιπό αστυνομικό προσωπικό.
Επίσης παρέστησαν ο βουλευτής
Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής ο Αντιπερκρερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος
Θεοδωρίδης ο Δήμαρχος Έδεσσας κ.
Δημήτριος Γιάννου και εκπρόσωποι
συλλόγων και φορέων της περιοχής
Στην τελετή που έλαβε χώρα στη Λέ
σχη Αξιωματικών Φρουράς Έδεσσας
αναγνώσθηκε το εορταστικό μήνυμα
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας και πραγματοποιήθηκε ομι
λία από τον Αστυνόμο Β' κ. Βασίλειο
Πλουγαρλή, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της καθιέρωσης του εορτα
σμού της σημερινής ημέρας προς τιμή των Αποστράτων της Ελληνι
κής Αστυνομίας καθώς και τους άρρητους δεσμούς που υφίστανται
μεταξύ του εν ενεργεία προσωπικού και των τελευταίων.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.ΑΑΘ. ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ
Την 1/7/2013, στο γραφείο του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, όπου βραβεύθηκε αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ ,
που διακρίθηκε για εξαίρετες πράξεις ανδραγαθίας.
Συγκεκριμένα, με το μετάλλιο
Αστυνομικού Αριστείου Ανδρα
γαθίας βραβεύτηκε ο Υπαστυνόμος Β' Ευάγγελος ΤΣΙΡΙΔΗΣ, που
υπηρετεί στο Α.Τ. Καλαμαριάς για
έξοχη πράξη ανδραγαθίας που έλα
βε χώρα στη Θεσσαλονίκη την 3-32010, κατά την οποία, εκτελώντας
διατεταγμένη υπηρεσία, εξέθεσε τη
ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, σε συμπλοκή με ένοπλους
και επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κακοποιούς
Με το μετάλλιο Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας βραβεύ
τηκαν ο ι:
- Υ/Β’Αναστάσιος ΧΗΤΑΣ, που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας/ΥΕΛ
- Υπαρχ/κας Γεώργιος ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΗΣ, που υπηρετεί στο Α.Τ. Λα-
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γκαδά
- Υπαρχ/κας Μιχαήλ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,που υπηρετεί στη Δ/νση
Ασφαλείας/ΥΕΛ, για έξοχη πράξη ανδραγαθίας που έλαβε χώρα στον
Εύοσμο Θεσσαλονίκης την 29- 4-2010, κατά την οποία, εκτελώντας
διατεταγμένη υπηρεσία, εξέθεσαν τη ζωή τους σε άμεσο και προφανή
κίνδυνο, σε συμπλοκή με ένοπλους και επικίνδυνους για τη δημόσια
τάξη και ασφάλεια κακοποιούς ενώ με το μετάλλιο Αστυνομικού
Σταυρού, βραβεύτηκαν οι:.
- Ανθ/μος Δημήτριος ΓΟΥΡΛΩΜΑΤΗΣ, που υπηρετεί στη Δ/νση
Ασφαλείας/ΥΕΛ,
- Αρχ/κας Γρηγόριος ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ, που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας/ΥΕΛκαι
- Αστ/κας Παναγιώτης ΧΕΡΕΣΤΑΝΙΔΗΣ, που υπηρετεί στο ΤΑ
Ευόσμου, διότι την 294-2010, με κίνδυνο της ζωή τους στον Εύο
σμο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με λίαν επι
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ένοπλο κακοποιό, δράστη
ληστείας σε υποκατάστημα της εταιρείας S.M. LIDL κατόρθωσαν
και συνέλαβαν αυτόν και τη σύνεργό του.
Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος
Τρύφων ΚΟΥΚΙΟΣ, αφού συνεχάρη τους προαναφερόμενους
αστυνομικούς για τις πράξεις αυτοθυσίας τους τόνισε: «ΗΕλληνική
Αστυνομία ξέρει όχι μόνο να ευχαριστεί, αλλά και να αναγνωρίζει και
να τιμά την προσφορά του κάθε Αστυνομικού, που με τις ενέργειες και
τις πράξεις του καταθέτει αυτοβού.Ιως ή υπηρεσιακός, τον «οβολό του»
στο κοινωνικό κεφάλαιο της καθημερινής μας ζωής και συμβάλλει στη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής»
Στην εκδήλωση πέραν των προαναφερομένων παρέστησαν ο Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ταξίαρχος Βασίλει
ος ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ, ο Δ/ντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος
Βασίλειος ΜΩΥΣΙΔΗΣ και ο Υποδ/ντής της Δ/νσης Ασφαλείας Ταξί
αρχος Θεόφιλος ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η Υπηρεσία Μουσικής Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας,
διοργάνωοε (6 Ιουλίου), στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων της
πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Μεσογεί
ων 96), συναυλία για τον εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα «Το Χαμόγελο του παιδιού».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Προϊστάμενος Επιτε
λείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Σπυρίδων
Παπασπύρου, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κ. Κων
σταντίνος Γιαννόπουλος ο Δήμαρχος Ζωγράφου, κ. Κωνσταντίνος
Καλλίρης και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Μουσικής Αθηνών της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος
Κανούτας Επιπλέον, τη συναυλία παρακολούθησαν τα παιδιά από
το «Χαμόγελο του παιδιού» μαζί με τους συνοδούς τους, εθελοντές
του Οργανισμού, καθώς και αστυνομικό προσωπικό με τις οικογένειές του. Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Υπαρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αδαμά
ντιος Σταματάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό
στους παρισταμένους όπου μεταξύ άλλων ανέφερε
τα ακόλουθα:
«...Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο «Χα
μόγελο του Παιδιού», έναν εθελοντικό οργανισμό, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συμβάλλει τα
μέγιστα στην αναγνώριση και προστασία των δικαιω
μάτων των παιδιών στη Χώρα μας και αποτελεί έναν

πολύτιμο εταίρο και συ
νεργάτη, της Ελληνικής
Αστυνομίας. Είναι αφι
ερωμένη στα παιδιά, το
πιο ευαίσθητο τμήμα
της ελληνικής κοινωνί
ας, η προστασία των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική
Αστυνομία. Η αγαστή συνεργασία που έχει μέχρι σήμερα η Ελληνική
Αστυνομία με το Χαμόγελο του Παιδιού διαφαίνεται από τα θετικά απο
τελέσματα, ιδίως στον τομέα της αναζήτησης των εξαφανιαθέντων ανη
λίκων με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος
AMBER ALERT καθώς και στον τομέα της πρόληψης και της έγκαι
ρης παρέμβασης σε περιστατικά θυματοποίησης ανηλίκων.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» μας συνδράμει ουσιαστικά στις περιπτώ
σεις που η διαχείριση των ανηλίκων από την Αστυνομία απαιτεί την
εξασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών από άλλους φορείς. Σας ευ
χαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, κ. Γιαννόπουλε για τη συνδρομή σας αυτή
και ευελπιστούμε ότι όποια περιθώρια για τη βελτίωση της συνεργασίας
αυτής υπάρχουν, θα τα εξαντλήσουμε.
Ολοκληρώνοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου θα ήθελα δώσω συγχα
ρητήρια στο Διοικητή και στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μουσικής της
Ελληνικής Αστυνομίας για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν τη
σημερινή εκδήλωση και να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς που την
υποστήριζαν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους γονείς,
τα παιδιά και γενικά όσους παρευρίσκσνται μαζί μας και εύχομαι να
περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα.
Σας ευχαριστώ πολύ»
Τέλος, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος σε χαιρετισμό του προς τους παρευρισκόμενους με
ταξύ άλλων τόνισε:
«...Η σημερινή εκδήλωση είναι με μια φωνή για ένα χαμόγελο σε κάθε
παιδί, ένα χαμόγελο σε κάθε ενήλικα. Είναι πολλοί συμβολισμοί, που
σήμερα αυτό που γίνεται μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ όμορφα, σε
μια περίοδο πολύ δύσκολη, που η μιζέρια και η καταστροφολογία δημι
ουργεί συναισθήματα περίεργα.
Πρέπει να σας πω άτι
σήμερα εσείς οι φίλοι
της Αστυνομίας, οι
άνθρωποι της Αστυ
νομίας, οι φίλοι του
χαμόγελου, φοράτε το
χαμόγελο του παιδιού,
ένα σήμα που δημι
ούργησε πριν από 18
χρόνια ένα μικρό παι
δί. Αυτό το ίδιο σήμα
λοιπόν είναι πολύ ιερό και σήμερα εσείς το έχετε μπροστά στην μπλού
ζα σας, τιμώντας αυτό το χαμόγελο του παιδιού... Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω για την ιδέα που είχαν οι άνθρωποι να κάνουν αυτή την
εκδήλωση, που για μας η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη περισσότερο
στα παιδιά που είναι σήμερα εδώ. Που είναι απόμικρότερες ηλικίες μέ
χρι μεγαλύτερες εκπροσωπώντας. Μετά στους μεγάλους που πρέπει να
είμαστε λίγο πιο κοντά στα παιδιά και φυσικά στους αστυνομικούς....
...εμείς λοιπόν τους αγκαλιάζουμε και τους λέμε ευχαριστώ γιατί προ
σφέρουν στην κοινωνία, δίνουν την ασφάλεια αλλά και προσφέρουν στην
κοινωνία κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ γιατίείσαστε εκεί, παρα
μείνατε σταθεροί. Κρατήστε, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες στιγμές και
ξέρουμε άτι αυτό που γίνετε, για να γίνει χρειάστηκαν θυσίες.
Σας ευχαριστώ.»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥΑΘΗΝΩΝ
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε (10.07.2013) στις
εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών, παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία, τρία (3) επιβατικά αυτοκί
νητα, ως δωρεά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρεστη ο Υπαρχηγός του
Σώματος Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Προϊστάμενος
Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου,
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος
Αναστάσιος Λάσκαρης
Από τον Όμιλο Ιατρικού Αθη
νών παρεστη ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος στον οποίο ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Αδαμάντιος Σταμα

τάκης παρεδωσε τιμητική πλακέτα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
«Κύριε Πρόεδρε,.. Παραλαμβάνουμε σήμερα από τον Ιατρικό σας Όμι
λο, ως δωρεά, τρία οχήματα μεγάλου κυβισμού, που θα διατεθούν άμεσα
σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξυπηρετή
σουν τις αυξημένες υπηρεσιακέςμας ανάγκες.
Όπως γνωρίζετε, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δίνουν καθη
μερινά έναν δύσκολο αγώνα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και
τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και είναι αναγκαίο να έχουμε στη
διάθεσήμας τα απαραίτητα μέσα για να πειύχουμε τους στόχους μας.
Εκ μέρους του κ. Αρχηγού και εγώ προσωπικά, θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες για την πρωτοβουλία σας να προσφέρετε
στην Ελληνική Αστυνομία τα οχήματα αυτά.
Η ανιδιοτελής χειρονομία σας αναδεικνόει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
ως ένα υπεύθυνο φορέα που ασπάζεται στρατηγικές και δράσεις με χα
ρακτήρα κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες είναι τόσο αναγκαίες την
περίοδο που διανύουμε.
Παράλληλα, ενισχύει την υλικοτεχνική μας υποδομή για την κάλυψη
βασικών λειτουργικών αναγκών του Σώματος και ενισχύει το ηθικό του
προσωπικούμας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι
μόνη της στον αγώνα κατά του εγκλήματος, αλλά έχει τη στήριξη του
υγιούςμέρους της κοινωνίαςμας, που αποτελεί ο σύγχρονος επιχειρημα
τικός κόσμος, όπως εκφράζεται και από τον Ιατρικό σας Όμιλο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα κ. Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω και πάλι για
την προσφορά σας και να σας διαβεβαιώαω ότι τα οχήματα που παρα
λαμβάνουμε σήμερα θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο από τις
Υπηρεσίεςμας».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Γεώργιος
Αποστολόπουλος τόνισε:
«Κι εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο
κάναμε, σε σχέση με το μέγεθος της προσφοράς που κάνετε στην ελλη
νική κοινωνία. Και αυτό από μικρό παιδί μου το έλεγε ο πατέρας μου
«Πάντα τους ανθρώπους που φροντίζουν για εμάς να τους φροντίζουμε
κι εμείς». Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσετε εμάς, αλλά
εμείς να ευχαριστήσουμε εσάς».
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΩΝ Η.ΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ ΓΑΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 9-7-2013, η Πρόξενος των Η.Π.Α. στην Αθήνα κα Annita
Lyssikatos, συνοδευόμενη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Αποφυγής Απάτης κ. Telly Bousios, επισκέφτηκε τη Γενική Αστυνο
μική Δ/νση Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυ
νομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο.
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Καχά χη συνάντησή χους συζηχήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέρο
ντος αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία
για χην εδραίωση και ανάπχυξη σχενόχερης συνεργασίας μεχαξύ χων
Υπηρεσιών χων δυο χωρών.
Μεχά χο πέρας χης συνάντησης ο Γενικός Αστυνομικός Δ/νχής Θεσ
σαλονίκης προσέφερε σχην κα Πρόξενο αναμνησχικό χου Σώμαχος
χης Ελληνικής Αστυνομίας
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Στις εγκαταστάσεις χης Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Ασχυνομίας Β.Ελλάδας χης Αστυνο
μικής Ακαδημίας σχο Πανόραμα χης Βέροιας, (13-04-2013) η
τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών ολοκλήρωσε τις εργασίες
χου χο πρώτο εργαστήριο που υλοποιείται σχο πλαίσιο ανάπτυξης
χης Ελληνοτουρκικής Συνερ
γασίας για χην αποδοτικότερη
εφαρμογή χης υφιστάμενης
Συμφωνίας Επανεισδοχής με
θέμα «Θέματα αναγνώρισης
- ταυτοποίησης υπηκοότητας
χων παράνομων μεταναστών
(Screening)» και απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σπουδών
στους συμμετέχοντες Έλλη
νες και Τούρκους Αστυνομι
κούς, οι οποίοι είναι ειδικοί
τόοο στην ταυτοποίηση υπη
κοότητας όσο και στον τομέα
επιστροφών. Το ανωτέρω ερ
γαστήριο πραγματοποιήθηκε
κατά το χρονικό διάστημα από 08-04-2013 έως 13-04-2013.
Τα πιστοποιητικά σπουδών στους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου
επέδωσε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής
Αστυνομίας Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός ως εκπρόσωπος της
Ηγεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουροόμενος από τον ορισθέντα με εντολή του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας Επικεφαλή και Συντονιστή του Εργαστηρίου και Διοι
κητή της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχο Γεώργιο Χατζηβασιλειάδη
και τη Διοικητή της Σχολής Α/Α' Σοφία Γαϊτανίδου.
Β. Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας της Αστυνο
μικής Ακαδημίας στο
Πανόραμα της Βέροιας,
πραγματοποιήθηκε (16-042013) η τελετή απονομής
πιστοποιητικών σπουδών
σε εξήντα (60) Αστυνομι
κούς που προέρχονται από
Υπηρεσίες Αερολιμένων
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και Συνοριακής Φύλαξης που διαχειρίζονται θέματα αλλοδαπών.
Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε η Διοικητής της Σχολής Α/Α’
Σοφία Γαϊτανίδου.
Γ. Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β.Ελλάδας της Αστυνομι
κής Ακαδημίας στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθη
κε (19 και 23-04-2013) η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών
σε εξήντα (60) Αστυνομικούς που προέρχονται από Υπηρεσίες της
Βόρειας Ελλάδας που
διαχειρίζονται θέματα
αλλοδαπών που τελούν
υπό επιστροφή, και
συμμετείχαν στις δύο
εκπαιδευτικές
σειρές
του Εκπαιδευτικού Προ
γράμματος διαχείρισης
Μεταναστευτικών Ροών
2007-2013, υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων έτους 2011, του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής (Ε' Δράση).
Οι ανωτέρω Αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν από Εμπειρογνώμονες
Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα μεταχείρισης
ευάλωτων ανθρώπων που τελούν υπό επιστροφή. Τα πιστοποιητικά
σπουδών των δυο εκπαιδευτικών σειρών απένειμε ο Διοικητής της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Β. Ελλάδος Α/ΥΔιονύσιος Κούγκας.
Δ. Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας χης Αστυνομι
κής Ακαδημίας στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε
(26-04-2013) η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε είκοσι
ένα Αστυνομικούς που στελεχώνουν Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατη
ρίων της Βόρειας Ελλάδας, και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρό
γραμμα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών 2007-2013, υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων έτους 2011,
του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, τα
οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας
- Schengen.
Οι ανωτέρω Αστυνομικοί εκπαιδεύ
τηκαν από καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
εμπειρογνώμονες - στελέχη του Ορ
γανισμού της FRONTEX, το Νομικό Σύμβουλο του Γραφείου της
Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων Θεσσαλονίκης καθώς και Εμπειρογνώμονες Αξιωματι
κούς της Ελληνικής Αστυνομίας
Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδος
Α/ΥΔιονύσιος Κούγκας
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙ
ΝΑΡΙΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (21-06-2013), το σεμινάριο της Ευρω
παϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ( European Police College - CEPOL
) με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαδικτυακών Σεμιναρίων»,
που υλοποιήθηκε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βό
ρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Πανόραμα Βέροιας
Στο σεμινάριο διάρκειας (5) ημερών συμμετείχαν είκοσι τέσσερις
Αξιωματικοί - Στελέχη των Αστυνομιών και εμπειρογνωμόνων Κρα
τών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λε
τονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρου
μανία, Σλοβακία, Τσεχία) καθώς επίσης και εμπειρογνώμονες από

Η Ελληνική Αστυνομία

τον Οργανισμό της
Ευρωπαϊκής Ένω
σης EUROPOL.
Την έναρξη του
σεμιναρίου πραγμα
τοποίησε ο Διευθυ
ντής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ( European Police
College - CEPOL ) κ. Ferenc Banfi, ενώ παρέστησαν ο Υπεύθυνος
Εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων της CEPOL κ. Didier Martin και ο
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας
Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας.
Οι εκπαιδευόμενοι στη διάρκεια του σεμιναρίου είχαν τη δυνατότη
τα να επηιορφωθούν κατάλληλα από έμπειρους εκπαιδευτές της Ευ
ρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) και των Αστυνομικών
Ακαδημιών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα,
Ολλανδία και Γερμανία), σε θέματα υλοποίησης διαδικτυακών σεμι
ναρίων (webinars).
Πιο συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, που αναπτύχθηκαν
οε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, αφορούσαν στα εξής:
►Αναγνώριση θεματικών ενοτήτων κατάλληλων για διαδικτυακά
σεμινάρια.
►Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων με τη βοήθεια της
CEPOL.
►Καθοδήγηση τους για την άρτια προετοιμασία της συνεισφοράς
τους.
►Διοργάνωση ενός διαδικτυακού σεμιναρίου και παρακολούθηση
της δραστηριότητας των εκπαιδευόμενων και των εμπειρογνωμό
νων.
►Αξιολόγηση του σεμιναρίου και κατόπιν σχολίων των συμμετεχάντων.
►Συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων του σεμιναρίου και ανα
φορά των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.
Την απονομή πιστοποιητικών σπουδών στα στελέχη του σεμιναρίου
πραγματοποίησε
ο Διευθυντής της
Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης
Περιφέρειας Κε
ντρικής Μακεδο
νίας Υποστράτη
γος ΒάϊοςΧονδρός.
Ο Διοικητής της
Σχολής Μετεκπαί
δευσης Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας προσέφερε
αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες και εκπαιδευτές.

ΔΩΡΕΑ 140 ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝΑ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΑ θ.
ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ τις 21-6-2013, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε παρελήφθησαν 40 επιτοίχια φαρμακεία και 100 φαρμακεία Α’ βοηθειών
αυτοκινήτου, τα οποία πρόσφερε ανιδιοτελώς η Φιλόπτωχος Αδελ
φότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος
Δημήτριος Τσακνάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη
Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης και ευχήθηκε να
συνεχίσει με την ίδια επιτυχία το
πολύτιμο κοινωνικό και πολιτι
στικό έργο στην πόλη μας
Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής
Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγος

Τρύφων Κούκιος
καλωσόρισε στη ΓΑΔΘ τον Πρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ. της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης εξέφρασε τις θερμές και εγκάρδιες
ευχαριστίες του για τη γενναιόδωρη προσφορά των 140 φαρμακεί
ων και τόνισε ότι «η δωρεά αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση
της προσφοράς και του έργου της ΓΑΔΘ , αλλά και των φίλιων αι
σθημάτων των δωρητών, συνολικά προς το Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας». Στη συνέχεια ο κ. Γενικός απένειμε στον Πρόεδρο της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρο ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργα
σία με το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, την 13 και 17 Μαϊου 2013, στο Αστυνομικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης
διοργάνωσε εθελοντική
αιμοδοσία για την ενίσχυ
ση της Τράπεζας Αίματος
της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Ιδιαίτερα συγκινητική
ήταν η ανταπόκριση του
προσωπικού των Υπη
ρεσιών της ΓΑΔ.Θ., οι
οποίοι έδωσε το παρόν σε
ένα κάλεσμα ανθρωπιάς
δείχνοντας τα φιλάνθρω
πο συναισθήματά τους
και αποδεικνύοντας ότι ση σύγχρονη ατομιστική εποχή έχουν παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά, αξίες και σημάδια ανθρωπισμού. Συ
γκεντρώθηκαν συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) φιάλες
αίματος οι οποίες από τη μια αποτελούν θεραπευτικό μέσο, πιάνο να
σώσει ζωές και από την άλλη συμβολίζουν τον κεντρικό στρατηγικό
στόχο και τη φιλοσοφία της Ελληνικής Αστυνομίας που αποτυπώνεται στο τρύιτυχο «Ελληνική Αστυνομία, Σύγχρονη, Αποτελεσμα
τική, Κοντά στον Πολίτη».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Η Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμή
μα Εκπαίδευσης
του Επιτελείου
της ΓΑ Δ . Θεσ
σαλονίκης την
22 και 23/5/2013,
στο Αστυνομικό
Μέγαρο Θεσσα
λονίκης διοργάνωσε διήμερη
εκπαίδευση-ενημέρωση σε θέμα
τα «Απόκτησης βασικών γνώσεων σε λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα
και παροχής πρώτων βοηθειών στους τελούντες υπό κράτηση». Η εν
λόγω εκπαίδευση-ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Αστυνομι
κό Υποδ/ντή Δημήτριο Καραπαναγιωτίδη, ιατρό του Κεντρικού Ια
τρείου Θεσσαλονίκης και την παρακολούθησαν πενήντα πέντε (55)
αστυνομικοί που υπηρετούν στα Τμήματα Φρουράς Κρατητηρίων
και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσα
λονίκης Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για τα λοιμώδη νοσήματα
(φυματίωση, υπατίτιδα A,B,C, για τον ιό HIV καθώς και για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΟΙΙΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
Με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, Υποστράτηγο Χρηστό Κονταρίδη, συναντήθηκε ο πρό
εδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος,
στο πλαίσιο εθιμοτυπικής
επίσκεψης
(13.06.2013)
στην Κέρκυρα.
Κατά τη διάρκεια της συ
νάντησης τονίστηκε η
σπουδαιότητα και το υψη
λό επίπεδο συνεργασίας
που υπάρχει ανάμεσα στο
Χαμόγελο του Παιδιού και
τις αστυνομικές υπηρεσίες
στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν, στις δυσκολίες και τις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η διαχείριση περιστατικών στα οποία
εμπλέκονται μικρά παιδιά και παράλληλα εκφράστηκε με βεβαιότητα
η πρόθεση, η συνεργασία που υπάρχει, να επεκταθεί και σε μελλοντι
κές κοινές δράσεις στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης πολι
τών και παιδιών σχετικά με σύγχρονες παραβατικές συμπεριφορές
όπως είναι η ενδοσχολική βία.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΉΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΑΤΟΜΟΥ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης και υποστήριξης
του αστυνομικού προσωπικού από τους ψυχολόγους του Κε
ντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, στις 25/4/2013 στο αμφιθέατρο
του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκ

παιδευτική ημερίδα σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία
και αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
►Η διαδικασία της υποστήριξης από τους οικείους: Πότε είναι πραγ
ματικά χρήσιμη; Εισηγητής: Α/Β’ Απόστολος Καλιαμπός
►Προτάσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων
σε μια στενή διαπροσωπική σχέση. Εισηγητής: Α/Β' Γεώργιος Ζησόπουλος
►Τα γενεσιουργικά αίτια των ψυχικών διαταραχών. Εισηγητής: Υ/
Α' Αθανάσιος Κανάκης
►Η γνωριμία μας με χον εαυτό. Εισηγητής: Υ/ΑΆναστάσιος Κατραμάδος.
►Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες Εισηγητής: Υ/Α' Γεώργιος
Λαγομάτης
► Εθισμός στο διαδίκτυο και ασφαλής πλοήγηση. Εισηγήτρια: Υ/Α'
Ελένη Καντόγλου.
Την ημερίδα παρακολούθησαν αστυνομικοί, πολιτικοί υπάλληλοι
και συνοριακοί φύλακες των Δ/νσεων Δικαιοδοσίας και του Επιτε
λείου της Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης.
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Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση των ψυχολό
γων με το προσωπικό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου η επίσημη εκπαιδευτική
εκδρομή των Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής στο Οχυρό

της Νυμφαίας, όπου τους υποδέχθηκε ο υπεύθυνος Αξιωματικός
του Οχυρού, ο οποίος τους ξενάγησε στους χώρους του Οχυρού. Στο
ιστορικό της ευρύτερης περιοχής αναφέρθηκε ο διδάσκων καθηγη
τής κ. Ιωάννης Σιδηράς Τους σπουδαστές συνόδευαν ο Διοικητής
της Σχολής Α/Α’ κ. Πέτρος Δεμερτζίδης ο Υποδιοικητής Α/Α’ κ. Γε
ώργιος Ελευθεριάδης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Σπουδών
Α/Β’ κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης.

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η Τ.Δ. Χίου, της Διεθνούς 'Ενωσης Αστυνομικών, κατόπιν
ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., την 03/02/2013 προέβη στον

καθαρισμό - ευπρεπισμό του άλσους της πρώην Ελληνικής Χωρο
φυλακής στην περιοχή της Παναγίας Βοήθειας έναντι του Ιερού
Ναού Αγίου Αρτεμίου. Η συνάντηση έγινε στο προαύλιο του Ι.Ν.
στην οποία έδωσαν παρόν μέλη της Δ.ΕΑ Τ.Δ. Χίου, καθώς και φί
λοι συνταξιούχοι αστυνομικοί και φίλοι της Ελληνικής Αστυνομίας
γενικά. Μετά το πέρας της εργασίας, προσφερθηκε καφές με κέρασμα
στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγ. Αρτεμίου.
Στο σημείο αναρτήθηκε νέα ταμπέλα, δωρεά της Τ.Δ. Χίου, προς
υπενθύμιση των νεοτέρων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο διαδίκτυο (2 Ιουνίου
2013) πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνο
μίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην Λευκάδα Στόχος
είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που προκύ
πτουν κατά την πλοήγηση
στο διαδίκτυο
Ημερίδα για την Ασφαλή
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
πραγματοποιήθηκε, με ιδι
αίτερη επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή πολιτών και επι
σήμων, χθες (01.06.2013) το
απόγευμα στην αίθουσα συ
νεδριάσεων του πνευματικού
κέντρου στην Λευκάδα
Η Ημερίδα, που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Οικονο
μικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο πλαί
σιο αποφάσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας
ως στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τη δύναμη του διαδικτύου,
καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει, ως προς τους κινδύνους
που ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση σε αυτό.
j
Στόχος είναι οι γονείς να μπορέσουν να κατανοήσουν το διαδί
κτυο και να προφυλάξουν τα παιδιά τους από τους νέους κιν
δύνους που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, με την ανάπτυξη
των νέων τεχνολογιών, απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολ
λαπλά οφέλη του ψηφιακού κόσμου. Στην ημερίδα-διάλεξη
παρέστη η βουλευτής κ. Ράπτη 'Ελενα, ως η μόνη εκπρόσω
πος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Δίκτυο ενάντια στην
παιδική σεξουαλική κακοποίηση και επικεφαλής στην Ελλά
δα για το συντονισμό των εθνικών ενεργειών ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την πρόληψη
και αποτελεσματική αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακο
ποίησης των παιδιών, ως μέρος μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής
εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο « ΕΝΑ
στα ΠΕΝΤΕ».
Κατά τις εργασίες της ημερίδας ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σφακιανάκη καθώς και τα
εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας αναφέρθηκαν μεταξύ
άλλων:
►Σε μέτρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακο
ποίηση μέσω διαδικτύου.
►Στο Cyberbullying.
►Στην πρόληψη αυτοκτονιών που εκδηλώνονται μέσω δι
αδικτύου.
Οι ημερίδες θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Ελλά
δας, καθώς εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της κοινω
νικής αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην
προσπάθεια έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την
πρόληψη σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών Εξο-

χών πραγματοποιήθηκεΑγιασμός στις παιδικές κατασκηνώσεις στον
Άγιο Ανδρέα Αττικής. Στην τελετή Αγιασμού χοροστάτησε ο Προϊ
στάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Χαιρετισμό
απηύθυνε ο Διευθυντής του Ιδρύματος «Εξοχά; Ελληνικής Αστυ
νομίας» Παιδικές Κατασκηνώσεις Ταξίαρχος π. Ιωάννης Κοκκώνης.
Παρέστησαν οι: ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και
Πληροφορικής Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ
Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκαρης και ο Προϊστάμενος Κλάδου
Ασφάλειας Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας. ]
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αθλητισμός
Επιμέλεια:

Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Αγώνες Στίβου Ε.Δ. & Σ.Α..
ι αγώνες Στίβου Ενό
πλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας,
πραγματοποιήθηκαν στο Εθνι
κά Στάδιο του Ναυπλίου την 25
Μαϊου 2013. Την διοργάνωση
και διεξαγωγή των αγώνων είχε
αναλάβει η Τεχνική Επιτροπή
Στίβου της Γραμματείας του
ΑΣΑΕΔ, με την συνδρομή φορέ
ων της περιοχής. Στους αγώνες
έλαβαν μέρος τα Γενικά Επιτε
λεία Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυρο
σβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

νης (Ύ ψος 400μ. Εμπόδια).

Ο

Τα αργυρά μετάλλια στην κα
τηγορία ανδρών, κατέκτησαν:
Υπαρ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάρι
ος (Μήκος).

Τα χάλκινα μετάλλια στην κα
τηγορία ανδρών, κατέκτησαν:
Υπαρ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος (Μήκος), Ανθ/μος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Λουκάς (Ύψος),
Αστ/κας
ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ
Αθανάσιος (400μ), Αστ/κας
ΠΕΪΒΑΝΗΣ Θεόδωρος (Ακο
ντισμό).

Τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία γυναικών, κατέκτησαν: Ειδ.

Την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν:

Φρ. ΦΕΡΡΑ Ανδριάννα (ΙΟΟμ).

Α/Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής Υ/
Β' ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ως αρχηγός ομάδος Αρχ/κας
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος ως προπονητής ομάδος και οι Υ/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος Υ/Β’ ΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος Ανθ/μος
ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος Ανθ/μος ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Λουκάς Αρχ/
κας ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Αντώνιος Υπαρχ/κας ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος
Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Υπαρχ/κας ΕΥΑΓΓΕ
ΛΟΥ Μάριος Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος Υπαρχ/κας
ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια, Αστ/κας ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη, Αστ/
κας ΠΕΪΒΑΝΗΣ Θοδωρής Αστ/κας ΝΤΙΜΕΡΗΣ Φώτιος Αστ/κας
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία, Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανά
σιος Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Χρήστος Αστ/κας ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ
Ματθαίος Ειδ. Φρουρός ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ Μαγδαληνή, Ειδ. Φρου
ρός ΦΕΡΡΑ Ανδριάννα, Ειδ.Φρ. ΔΟΝΤΑ Ελένη, Ειδ.Φρ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος Ειδ. Φρ. ΜΠΟΥΚΑΣ Ιωάννης Ειδ. Φρ.
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Ιωάννης, Ειδ. Φρ. ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Νικόλαος ως
αθλητές και αθλήτριες

Τα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία γυναικών, κατέκτησαν:

Η ομαδική κατάταξη ανδρών - γυναικών της Ελληνικής Αστυνο
μίας και η βαθμολογία έχει ως εξής:
Ανδρών: 1η Ελληνική Αστυνομία, 2η Στρατός Ξηράς, 3η Πυρο
σβεστικό Σώμα.
Γυναικών: 1η Ελληνική Αστυνομία, 2η Λιμενικό Σώμα, 3η Στρα
τός Ξηράς.

Αποτελέσματα ατομικών αγωνισμάτων
Τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία ανδρών, κατέκτησαν: Υπαρχ/
κας ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος (Ακοντισμός), Ειδ.Φρ. ΜΠΟΥΚΑΣ Ιωάν

Αστ/κας ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη (Σφαιροβολία), Υπαρχ/κας
ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια (400μ)

Τα χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία γυναικών, κατέκτησαν:
Εδ.Φρ. ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ Μάγδα (Σφαιροβολία), Αστ/κας ΝΕΟΦΟΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία (Μήκος ΙΟΟμ.).

Αποτελέσματα ομαδικών αγωνισμάτων
Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 4 χ 100 ανδρών κατέκτησαν
οι: Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ X , Ειδ.Φρ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ, Αστ/κας
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Α. και Υ/Β' ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ.

Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 4 χ 100 γυναικών κατέκτησαν
οι: Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ, Αστ/κας ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ, Αστ/κας
ΔΟΝΤΑ και Ειδ.Φρ. ΦΕΡΡΑ.

Λοιπές επιδόσεις αθλητών και αθλητριών: Ανθ/μος ΧΡΗΣΤΟΥ
Αθανάσιος (4η θέση στη σφαιροβολία), Υ/Β' ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ
Αθανάσιος (4η θέση στα 100μ.), Ανθ/μος ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος
(4η θέση στα δ.ΟΟΟμ.), Αστ/κας ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη (5η θέ
ση στο μήκος), Ειδ.Φρ. ΔΟΝΤΑ Ελένη (5η θέση στα 1.500μ), Ειδ.
Φρ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος (6η θέση στα 1.500μ.), Αστ/κας
ΝΤΙΜΕΡΗΣ Φώτιος (7η θέση στη σφαιροβολία), Αστ/κας ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ματθαίος (7η θέση στα 1.500μ.).
Τους αγώνες παρακολούθησε ως εκπρόσωπος του Σώματος ο
Αστυνομικός Διευθυντής ΓΚΙΚΑΣ Ανδρέας, Υποδ/ντής της ΑΔ.
Αργολίδας, ο Αστυν. Υποδ/ντής
ΓΑΛΑΝΗΣ Ιωάννης Δ/ντής της Τροχαίας Ναυπλίου, με ολιγομε
λή αντιπροσωπεία αστυνομικών.

Αγώνες Σκοποβολής Αεροβόλων & Πυροβόλων Όπλων
ην 8,9 και 15,16 Ιουνίου 2013 η Υ .Φ Α Αθλητισμού, διοργάνωσε αγώνες Α ’ Κατηγορίας πυροβόλων και αεροβόλων όπλων
αντίστοιχα, στο Εθνικό Σκοπευτήριο του Βύρωνα. Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη των συναδέλφων ΧΡΙΣΤΑΚΗ Χρι
στόδουλου και ΔΑΒΙΛΛΑ Γεωργίου. Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος πληθώρα σκοπευτών και σκοπευτριών, από όλα τα
σωματεία της ΣΚΟ.Ε. Η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη, πράγμα που αναγνωρίσθηκε από τους συμμετέχοντες. Από τους
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Αστυνομικούς σκοπευτές και σκοπεύτριες της ομάδας σκοποβολής
του Σώματος, οι παρακάτω πέτυχαν τις έξης διακρίσεις: 8 Ιουνίου 2013
Τυφέκιο 3X20 Γυναικών: 1η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, 2η Θέση Ανθ/μος ΠΑ
ΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.
Τυφέκιο 3X40 Ανδρών: 3η θέση Υ/Β' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος.
9 Ιουνίου 2013
Τυφέκιο 0,22 Πρηνηδόν Γυναικών: 1η θέση Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, 2η θέση
Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
Τυφέκιο 0,22 Πρηνηδόν Ανδρών: 3η θέση Υ/Β' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος.
Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών: 1η θέση Α/Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος.
15 Ιουνίου 2013
Αεροβόλο Τυφέκιο Γυναπτών: 1η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
Αεροβόλο Τυφέκιο Νεανίδων: 1η θέση Δοκ.Υπαστ/μος. ΘΩΜΑΙΔΟΥ Αγάπη.
16 Ιουνίου 2013
Αεροβόλο Τυφέκιο Ανδρών: 1η θέση Υ/Β' ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελής, 2η θέση Υ/Β' ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ Νικόλαος.
Αεροβόλο Τυφέκιο Εφήβων: 1η θέση ΔοκΑστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος, 3η Θέση
Δοκ.Υπαστ/μος ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας.
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών: 1η θέση Α/Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος.
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων: 3η θέση Δοκ.Υπαστ/μος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος.
Συνολικά η Ελληνική Αστυνομία κατάκτησε 8 Χρυσά, 3
Ασημένια και 4 Χάλκινα μετάλλια. Στις τελετές απονομών
που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος των αγώνων, παρευρέθησαν και απένημαν τα μετάλλια στους νικητές, ο
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος
Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, η Τμηματάρχης Διοικητικού της
Αστυνομικής Ακαδημίας Α/Α' Ν ίκη ΜΕΘΕΝΙΤΗ και ο
Γενικός Γραμματέας της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας κ.
Αθανάσιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αγώνες Ποδοσφαίρου Ε.Δ. & ΙΑ.
ι αγώνες ποδοσφαίρου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2013 πραγματοποιήθηκαν ως ακολούθως:

Ο

α. Η προκριματική, ημιτελική φάση και ο αγώνας κατάταξης για την τρίτη και τέταρτη θέση στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας στις
20,22,24,28 και 31 Μαΐου 2013.

β. Ο τελικός αγώνας στο Δημοτικά Στάδιο Καλαβρύτων την 2 Ιουνίου 2013.
Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στην Πολεμική Αεροπορία, εκτός του τελικού αγώνα
που ανέλεβε η Τεχνική Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Γραμματείας Α Σ Α Ε .Δ ., με τη συνδρομή του
Δήμου Καλαβρύτων και την εποπτεία της Γραμματείας Α Σ Α Ε .Δ . Στους αγώνες ποδοσφαίρου
έλαβαν μέρος αθλητές των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
και μετά από κλήρωση οι ομάδες χωρίσθηκαν σε δύο ομίλους.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Α/Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύ
σιος ως αρχηγός αποστολής - ομάδας, Αρχ/κας ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ Αντώνιος ως προπονητής και οι Αρχ/
κας ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ Ευτύχιος, Αρχ/κας ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Αρχ/κας ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ
Νικόλαος, Υπαρχ/κας ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Σταμάτιος, Αστ/κας ΤΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος, Αστ/κας ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ Πέτρος, Αστ/κας ΒΑΤΣΙΟΣ Κων/νος, Αστ/κας ΞΥΝΤΑΡΑΣ Μιλτιάδης, Αστ/κας ΚΙΛΙΑΣ
Ιωάννης, Αστ/κας ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σταύρος, Ειδ. Φρ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αλέξανδρος, Ειδ. Φρ. ΑΡΓΑΝΗΣ Νικόλαος, Ειδ. Φρ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κων/νος, Ειδ. Φρ. ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Θεμιστοκλής,
Ειδ. Φρ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αναστάσιος, Ειδ. Φρ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Ειδ. Φρ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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Κυριάκος, Ειδ. Φρ. ΜΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος, Ειδ. Φρ. ΡΟΔΑ
ΤΟΣ ως αθλητές.
Τελική Ομαδική Κατάταξη: 1η θέση Ελληνική Αστυνομία, 2η
θέση Πυροσβεστικά Σώμα, 3η θέση Στρατός Ξηράς, 4η θέση Λ ι
μενικό Σώμα, 5η θέση Πολεμική Αεροπορία, 6η θέση Πολεμικό
Ναυτικό.
Στον τελικό αγώνα παρευρεθη ο Αστυνομικός Διευθυντής κ.
Χρήστος
ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ντής της Αστυνομικής Υποδ/νσης Α ίγι
ου ως εκπρόσωπος του Σώματος και ο Α/Β'ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Χρή
στος, Διοικητής του A T . Καλαβρύτων με ολιγομελή αντιπροσω
πεία αστυνομικών.

12οι Τελικοί Αγώνες Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος την Τρίτη 28 Μαίου διοργάνωσε
την τελική φάση του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης αστυνομικών υπη
ρεσιών Ν. Α ττικής για την αγωνιστική χρονιά 2012-2013. Ο μικρός και ο
μεγάλος τελικός πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης».
Αντιμέτωπες στον μικρό τελικό ήταν οι ομάδες Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.-ΑΤ. Νέας Ερυθραίας με
νικητή την ομάδα της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. με σκορ 114-66.
Στον μεγάλο τελικό για ακόμα μια φορά έδωσαν το παρών το A T . Πεντέλης και το
A T . Καλλιθέας. Η ομάδα του A.T. Πεντέλης αναδείχτηκε πρωταθλήτρια για την
αγωνιστική περίοδο 2012-2013 κερδίζοντας την αντίστοιχη του A.T. Καλλιθέας με
σκορ 78-76.
Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο τέλος των αγώνων ευχαρίστησε τους παίκτες όλων των ομάδων
για το ήθος που επέδειξαν όλη την αγωνιστική περίοδο, συγχάρηκε τις ομάδες των τελικών για την παρουσία τους και δεσμεύτηκε
για την πρόοδο των διοργανώσεων της Αθλητικής Ένωσης. Επίσης επεσήμανε τον μεγάλο στόχο της φετινής χρονιάς για την
Αθλητική Ένωση που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση για δεύτερη συνεχή φορά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλα
θοσφαίρισης Αστυνομικών το Σεπτέμβριο στην Ιταλία
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυν. Β/Α Α ττικής Ταξίαρχος κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ο Α Δ ' κ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος της Δ/νσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών, η Δ/ντρια της Ε' Υπ/νσης Β/Α Α ττικής AJA' κ. ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Γιούλια, ο Υποστράτηγος (ε.α) κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ο Αντιπρόσωπος του Δήμαρχου Παπάγου Χολαργού κ.
ΜΠΕΛΙΤΣΑΚΟΣ Άγγελος καθώς και πλήθος συναδέλφων.
Πολυτιμότερος παίκτης του παιχνιδιού αναδείχτηκε ο Αστ/κας ΚΟΥΠΙΔΗΣ Θεμιστοκλής του A T . Πεντέλης και την απονομή
του επάθλου έκανε ο Υποστράτηγος (ε.α) κ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.
Ν ικητής του διαγωνισμού τρίποντων ανα
δείχτηκε όπως και στο θεσμό του Κυπέλλου
ο Ε.Φ. ΔΕΛΛΙΟΣ Γεώργιος του A T . Νέας
Ερυθραίας, την απονομή του οποίου έκανε ο
Δ/ντης της Δ .ΑΒ/ΑΑ Ταξίαρχος κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε
να ευχαριστήσει τον Διευθυντή και το προ
σωπικό της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του
Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού /Α Ε Α για την συνεργασία καθόλη την
αγωνιστική περίοδο και τη στήριξη στην
ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού.
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6ος Τελικός Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης
ην Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 έλαβε χώρα ο 6ος τελικός
Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών
Ν. Α ττικής που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Αστυ
νομικών Ελλάδος. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο κλειστά
γυμναστήριο της Πεντέλης και οι ομάδες που αγωνίστηκαν
στον τελικό, ήταν η ομάδα της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρή
σεων Α ττικής (Δ.Α.Ε.Α.) και η ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης.
Η Αθλητική Ένωση οργάνωσε πριν τον τελικό αγώνα επίδειξης
των τμημάτων υποδομής της Αθλητικής Ένωσης Πεντέλης
με τους μικρούς αθλητές να προσφέρουν όμορφο θέαμα στους
παρευρισκόμενους. Εν συνεχεία οι παίκτες των δύο ομάδων
αντάλλαξαν εθιμοτυπικά δώρα με τους μικρούς αθλητές. Επί
σης μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, που διέθεσε η Δ/νση
Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα
την κυκλοφοριακή συμπεριφορά των πεζών και των οδηγών,
έχοντας ως στόχο την ενημέρωση για την τήρηση των μέτρων
ασφαλείας αλλά και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τ

To Α.Τ. Πεντέλης με σχετική άνεση κατάκτησε το κύπελλο με
τελικό σκορ 97-74. Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισαν οι
Βελιζιώτης (18π), Κουπίδης (17π) και Κωνσταντώνης (13π) ενώ
από την ομάδα της Δ.Α.Ε.Α. οι Μαλοόκος (22π) και Ντιφαντής
(12π). Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ανακηρύχτηκε κατό
πιν ψηφοφορίας ο Κωνσταντώνης του Α.Τ. Πεντέλης. Στον δι
αγωνισμό τρίποντων συμμετείχε ένας αθλητής από κάθε ομάδα

που έλαβε μέρος στον θεσμό του κυπέλλου, νικητής του οποίου
αναδείχτηκε ο Δέλλιος Γ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας.
Τον αγώνα με την παρουσία τους τίμησαν ο Δήμαρχος Πεντέ
λης κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Καψάλης, ο Υποστράτηγος (ε.α.) κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σωτήριος, ο Ταξίαρχος (ε.α) κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ Νικό
λαος, ο Α/Δ' κ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος της Δ/νσης Αστυνομίας
Αερολιμένα Αθηνών, ο Α ίΥ κ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος της
Δ/νσης Χειρισμού Κρίσεων / Α.Ε.Α., ο Α/Υ' κ ΜΑΡΡΕΣ Λουκάς
της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ο Διοικητής
του Α.Τ. Πεντέλης Α/Α' κ. ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ Απόστολος, ο Διοι
κητής του Α.Τ. Βριλησσίων Α/Α' κ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Αθανάσιος,
ο Διοικητής του Τ.Α Μελισσίων Α/Β' ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Σωτήριος,
ο Διοικητής του Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α Υ/Α' ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ηλίας, ο Αν.
Διοικητή του Α.Τ. Πεντέλης Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης, κα
θώς και εκπρόσωπος της Δ/νσης Δημοσίων σχέσεων/Α.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους
για την στήριξη τους στον αστυνομικό αθλητισμό και στις δι
οργανώσεις της Αθλητικής Ένωσης, συνεχάρη τους αθλητές
όλων των ομάδων για την συμμετοχή τους στο θεσμό του κυ
πέλλου και δεσμεύτηκε πως η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών
Ελλάδος θα στηρίξει οποιονδήποτε αστυνομικό αθλητή θελήσει
να αθληθεί σε εγχώριο και πανευρωπαϊκό επίπεδο σεβόμενος
τους στόχους και τον σκοπό της Αθλητικής Ένωσης Αστυνο
μικών Ελλάδος.

Αγώνες Αντισφαίρισης Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ. & Σ.Α.
τις 22 και 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες αντισφαίρισης παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας στο χώρο τις σχολής Ικάρων στο Τατόι. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε τη δεύτερη θέση
στο ομαδικό και την πρώτη στο διπλό, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα στο διπλό αγωνίστη
καν οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι: Κανταρέλης Αριστείδης και Τατσιώνας
Αποστολής και στο ομαδικό: οι Βάσσος Ευάγγελος Μαραγκάκης Στέλι
ος και Μπίκης Τηλέμαχος

Σ

[ 71 ] Α/Α

? ί* -@

αθλητισμός
Ευχίδειος Αθλος

ιεξήχθη το Σάββατο 11-5-2013, ο 14ος Διεθνής αγώνας Υπεραπόστασης 107,5 χλμ (Ευχίδειος Άθλος) από τις Πλαταιές στους Δελφούς,
στον οποίο συμμετείχαν 95 δρομείς από την Ελλάδα κ ι από χώρες της
Ευρώπης. Ο Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Ζαχαρώδης, που υπηρετεί στο Α.Τ.
Πτολεμαΐδας τερμάτισε με επιτυχία σε χρόνο 11 ωρών και 40 λεπτών. Στον
αγώνα έτρεξε και ο συνάδελφος Καπιράκης Γ εώργιος (Αλλοδαπών Πειραιά).
Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχουν διεξαχθεί 14 Ευχίδειοι Άθλοι με εξαι
ρετική επιτυχία. Οι διοργανωτές φροντίζουν με πολύ καλή σηματοδότηση,
με σωστή τροφοδοσία στους 28 σταθμούς ελέγχου και ανεφοδιασμού, με φυ
σιοθεραπευτές σε δύο σημεία, με αυτοκίνητα για βοήθεια και ασφάλεια που
παρέχουν στους αθλητές την απαραίτητη υποστήριξη για να μπορέσουν να
γευτούν τη χαρά του τερματισμού σ’ έναν αγώνα με ιστορία και περιεχόμε
νο. Ό ταν οι αθλητές τερματίσουν στους Δελφούς στο κέντρο της γης νερό από την Κασταλία πηγή, ένα δάφνινο στεφάνι και το ζεστό
χειροκρότημα όλων τους περιμένει. Ο επόμενος στόχος του Ζαχαρώδη είναι το «31ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013» που θα διεξαχθεί τέλη
Σεπτεμβρίου, τρέχοντας από Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη.

Δ

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας
ην 3η θέση ανάμεσα σε 31 συμμετοχές από 8 χώρες κατέκτησε
η ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με πλήρω
μα τον Υπαρχ/κα ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο της Υ .Φ Α Α
και κυβερνήτη τον Αστ/κα ΜΑΥΡΟ Νικόλαο της Υ.Τ.Ε.Β.Ε. στο Πα
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας με σκάφη καταμαράν τύπου
Tornado, που διεξήχθη κατά τις ημέρες από 17 έως 21 Μαΐου 2013 στη
λίμνη Constant της Αυστρίας.

Τ

Ο αθλητής και εκπαιδευτής της ΑΓΑ TAEKWON
DO ΕΥΚΑΕΑΣ ΑΕΥΚΑΔΛΣ Ανθ/μος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ το
έτος 2013 είχε έως τώρα τις εξής συμμετοχές σε αγώνες μαχητικών αθλημάτων:
ην 02/02/2013 στην Αθήνα συμμετείχε στο ATHENS CHALLENGE
όπου συμμετείχαν αθλητές από 6 χώρες όπως Ελβετία, Σουηδία, Τουρ
κία, Ιταλία κ.α και πολλοί ελληνικοί σύλλογοι Taekwon do, Kick box,
όπου κατέκτησε στο light contact ένα χάλκινο μετάλλιο.
-Την 26-27-28/04/2013 έλαβε μέρος σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον ελ
ληνικό χώρο το διεθνές σεμινάριο με το γιο του ιδρυτή του Taekwon do it f και το
3ο ανοιχτό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
στην Πρέβεζα όπου κατέκτησε ένα χρυ
σό.
-Την 09/06/2013 στο Πέραμα Αθήνας
συμμετείχε σε αγώνες της ΕΟΜΑ στο
grappling όπου κατέκτησε ένα ασημένιο
και στο kick box όπου κατέκτησε ένα
χρυσό.
-Την 11-15/07/2013 θα λάβει μέρος στο
επίσημο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Taekwon do It f στη Βαρκελώνη της
Ισπανίας.

Τ
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8ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

Ο

Αστυφύλακας ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσα-

λονίκης/Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού, συμμετείχε την 21 Απριλίου 2013 στη διορ
γάνωση του 8ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» στην Θεσσαλονίκη τερματίζο
ντας το δρόμο των ΙΟχλμ με χρόνο 1:03.

Τρίαθλο Sprint Distance
ιεξήχθη την Κυριακή 19 Μαίου ο πρώτος Αγώνας Τριάθλου
για το 2013. Το παρόν έδωσαν 198 αθλητές στο ατομικό και
11 ομάδες που αγωνίστηκαν σε 11 συνολικά Age Groups. To
Start List συμπλήρωσαν και πάνω από 20 παιδιά που έκλεψαν στο τέ
λος την παράσταση με τις επιδόσεις τους στο Πανελλήνιο Παίδων /
Παμπαίδων.
Ο Αστυφύλακας ΑΛΙΦΕΡΗΣ Δημητριος που υπηρετεί στην ομάδα
ΔΙΑΣ. Β/Α Α ττικής ήταν 34ος στη γενική κατάταξη.
Age Group A l: 1) ΓΤΑΡΜΕΝΙΤΗΣ Δημήτριος 1.1313” , 2) ΠΑΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ Γεώργιος 1.13121” 3) ΑΛΙΦΕΡΗΣ Δημήτριος 1.1610” .

Δ

1ο Πρωτάθλημα Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ.
ην Τρίτη 14 Μαίου 2013 διεξήχθησαν στο
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς ο
μικρός και ο μεγάλος τελικός του 1ου Πρω
ταθλήματος Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Στο μικρό τελικό αγωνίστηκαν η ομάδα της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με την ομάδα
του Τμήματος Πλατείας Δημοκρατίας. Νικήτρια
αναδείχθηκε η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης με σκορ 92-86.

Τ

Την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΔΑ.Θ. αποτε
λούσαν οι: ΚΑΝΕΛΗΣ ως προπονητής και οι ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, ΚΑΚΑΚΗΣ, ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ, ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΒΕΡΡΑΣ,
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΓΝΑΚΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ
ως αθλητές.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του ΤΑ. ΙΙλ. Δημο
κρατίας αποτελούσαν οι: ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ως προπονητής και οι
ΚΑΡΑΓΙΩΡΙΉΣ, ΜΥΛΏΝΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ, ΒΑΡΓΑΛΗΣ ως αθλητές.
Στο μεγάλο τελικό αναμετρήθηκαν οι ομάδες του Τμήματος Δίω
ξης Εκβιαστών και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Τμήματος Δ ί
ωξης Εκβιαστών με σκορ 74-71

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του ΤΑ Εκβιαστών αποτελού
σαν οι: ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ως προπονητής και οι ΚΑΝΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ, ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ, ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ,

ΜΠΟΚΑΣ, ΜΠΑΡΠΩΤΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ, ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ,
ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ως αθλητές

Την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΔΑΕ.Θ. αποτελούσαν οι:
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ως προπονητής και οι ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ, ΑΡΣΑΒΕΛΗΣ, ΤΟΥΒΕΝΤΣΙΔΗΣ, ΔΕΛΟΓΛΟΥ, ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ, ΜΟΑΒΓΝΗΣ, ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑΔΗΣ, ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ, ΓΕΩΡΠΟΥ ως
αθλητές. Μετά το τέλος του τελικού ακολούθησαν βραβεύσεις σε
άτομα και ομάδες που διακρίθηκαν με αποκορύφωμα την απονο
μή του κυπέλου στην πρωταθλήτρια ομάδα του Τμήματος Δίωξης
Εκβιαστών. ]
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Επιμέλεια:

Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα ΙΙΑ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Αγγελόπουλος Αντώνιος Ατάλογλου
Ελένη, Δημητρίόυ Δημήτριος, Ζουγρη Μαρία, Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Καϊντας Αναστάσιος Καριοφυλλάκης Ευάγγελος Λαμπρινέα Μάρθα,
Λανός Γεώργιος Λατσωνα Ευαγγελία, Νικολε'τα Βασιλική, Πάλες Ιωάν
νης Πουροανίδης Ιωάννης Ρούσσης Ιωάννης Σαμαριτάκης Εμμανουήλ,
Σαρακατσάνος Κων/νος Σταυρογιάννης Χρηστός Ταμπάκης Δημητριος
Τηλέμαχου Χρηστός Τοακαρδάνος Δημητριος Τυρολόγος Σπυρίδων.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Γεωργιάδης Παύλος
Γιανναράκης Νικόλαος Δημητριάδης Ιωάννης Διγαλετος Δημητριος
Μακρής Βασίλειος Παπαγεωργίου Αγγελική, Φρουδαράκης Εμμανουήλ
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Δινοβίτσης Αιμίλιος, Δούρος Ιωάννης Ζούμας Δημητριος Καλαμαρας Δημητριος Φαλάρας Ναπολέων.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι: Βραντζάς Χρηστός Γερομίχαλος
Νικόλαος Γκιουζέλης Γεώργιος Δαβαριας Ευάγγελος Κατσαρός Δημήτριος Μαθιουδάκης Ιωάννης Μαρουδιας Αθανάσιος Μαρτίνης Πλάτω
νας Μοσχάτος Νικόλαος Νταλταγιάννης Χρηστός Σερδενες Κων/νος,
Σπυρόπουλος Σπυρίδωνας Φαρμάκης Παναγιώτης Φωτοπουλου Αθανα
σία, Χαραλαμπόπουλος Στυλιανός, Χριστοδουλάκη Μερόπη.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Αλμπάνης Κων/νος Ανθουλάκης Λεωνίδας Βαλαβάνης Νικόλαος Βασιλάκης Γεώργιος Γαλάνης Ανδρόας Γυρνάς Αλέξανδρος Μπιτσάκης Ιωάννης Τσουμάνης Δημητριος
Φουρος Νικόλαος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' on Γαλιανδρας Απόστολος Ζήσης
Ανδρόας Θεοδούσης Κων/νος Ιωαννίδης Νικόλαος Κανέλλος Μηνάς Κόκκαλης Ηλίας Κοντογιώργος Αχιλλεας Λαμπούκας Μιχαήλ Μιχαηλδης
Ιωάννης Μορίδης Χρηστός Μουσης Βασίλειος Μυλωνάς Γεώργιος Παπαθανάσης Βασίλειος Παπατόλος Αριστείδης Σαλτας Ιωάννης
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αγγελετος Παναγιώτης
Αγγελόπουλος Ιωάννης Αθανασόπουλος Παναγιώτης Ακριβός Ευάγγε
λος Αναστασίου Μάρκος Αντωνάκης Σπυρίδων, Ασλανίδης Νικόλαος
Αυλακιώτης Δημητριος Βαβανος Δημητριος Βαλούτης Χαράλαμπος
Βανταράκης Γεώργιος Βατιανης Ιωάννης Βερρας Σπυρίδων, Γκλεζάκου
Δήμητρα, Γραμμενούδης Νικόλαος Δήμου Ζωή, Διαλυνάς Κων/νος, Ευθυμόπουλος Ιωάννης, Ευσταθίου Θεόδωρος Ζαμπραΐλας Κων/νος ΖαχαράκηςΑχιλλεύς Ζερβάκης Γεώργιος ΘεοδωρίδηςΑθανάσιος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Ιωσηφίδης Χρήστος Κακκαβά Αγγελική, Κακμεζης Χρήστος
Καλαφάτης Κων/νος Καλμπάσης Βασίλειος Καλλντερης Δημήτριος
Καπετανίδης Δημοσθένης Καραμανώλης Αλέξανδρος Κατερης Χρήστος

-[

ΑΠΩΛΕΙΕΣ...
Λίγες ώρες πριν από την απότιση φόρου τιμής στον αείμνηστο συνάδελφό μας
Νεκτάριο ΣΑΒΒΑ, που είχε δολοφονηθείάνανδραστις 17Ιουνίου 2009 απόαδί
στακτους τρομοκράτες στα Πατήσια, ένας άλλος συνάδελφός μας, ο 37χρονος
Υπαρχιφύλακας Γιώργος ΑΝΔΡΓΓΣΟΠΟΥΛΟΣ -πατέρας δυο παιδιών και με
]
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> 0 Αστυφύλακας Ριζόπουλος Γρηγόριος που υπηρετεί στο
Α.Τ Μαντουδίου Εύβοιας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης τηλ
6977832809.
>Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Α Δ Γρεβενών, επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης Α Δ Καβάλας Σερρών ή Άρτας τηλ.
6936712775.
> Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ Α Α Θεσσαλονίκης, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία
των ΑΔ Πρέβεζας Αρτας Ιωαννΐνων ή Λευκάδας τηλ. 6973845484.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη ΔΑΕΑΎ.ΜΕ.Τ, επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
της Γ Α Δ . Αττικής 6983800270.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ Α Θεσσαλονίκης, επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε άλλη υπηρε
σία της ΑΔ. Σερρών, 6945463051.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :
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Κατσαρός Γεώργιος Κοντος Νικόλαος Κόρακα Παγώνα, Κουκουλατας
Χρήστος Κουτσαντώνης Κων/νος Κυριακούλας Δημήτριος Κωνσταντινόπουλος Κων/νος Κωτος Ευάγγελος Λαϊνας Γεώργιος Λαοκαράκης
Μιχαήλ, Δήλος Πέτρος Μακρίδης Συμεών, Μακρόπουλος Αλέξανδρος
Μακρυγιάννης Παναγιώτης Μάρκου Θεόδωρος Μαρτσακης Ιωάννης
Μελγγιώτης Χρήστος Μητρόπουλος Άγγελος Μήτρου Δήμος Μπα
κάλης Χαράλαμπος Μπίκας Γεώργιος Μπ&ας Θεοχάρης Μπούρας
Ιωάννης Μπούχρας Νικόλαος Νικηφοράκη Αικατερίνη, Ντεμήρης
Διονύσιος Ξανθόπουλος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Κων/νος Παπου
τσής Γεώργιος Πατσαρουχας Κων/νος Πετρόπουλος Η λας Πετσοΰδης
Σπυρίδων, Πίοπας Γεώργιος Πολ'της Ανδρέας Ποτουρίδης Θεοχάρης
Ράπτης Νικόλαος Σαμωλης Φώτιος Σιδερίδης Ιωάννης Σιταρας Γεώρ
γιος Σμυριλος Πέτρος Σπυριάδης Ιωάννης Στιβαβακτάκης Νεκτάριος
Στρατής Βασίλειος Τσελέπη Χριστίνα, Τσιαπάλας Χαράλαμπος Τσιμαρας
Παναγιώτης Τσιρώνας Γεώργιος Τυπάλδος - Κωνσταντακάτος Χριστό
δουλος Χάλος Περικλής - Παναγιώτης Χαμαλδης Ευστράτιος Χουλιάρας Κων/νος Χρυσοόλας Δημήτριος Ψυχογιός Ανδρέας
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Αυγενάκης Μύρων, Δημητριάδης
Σάββας Καρυωτάκης Δημήτριος Κουζελης Σωκράτης Χατζηιωαννίδης
Δημήτριος

τη σύζυγό του να κυοφορεί το τρίτο τους παιδί- τραυματίστηκε θανάσιμα κατά
τη διάρκεια ελέγχου επικίνδυνων δραπετών, στο Δίστομο.
Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μας για τη νέα αυτή τραγική εξέλι
ξη, καθώς ήρθε να υπενθυμίσει κατά τον mo σκληρό και αδυσώπητο τρόπο τις
βαρύτατεςευθύνες της πολιτείας και των αρμοδίων εκείνων κυβερνητικών ορ
γάνων, που έχουν μετατρέψει τον 'Ελληνα Αστυνομικό σε αναλώσιμο «είδος»
για πάσηςφύσεωςεγκληματίες
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει κρούσει προ πολλού τον κώδωνα του κιν-

δύνου και αρνείται να αποδεχτεί μοιρολατρικά ότι στις παρούσες συνθήκες
έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια θωράκισης του λειτουργήματος του
Αστυνομικού και ότι το να δολοφονούνται αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας,
είναι απόρροια των φυσιολογικών επαγγελματικών κινδύνων και των συν
θηκών εργασίας
Καλούμε την Πολιτεία να αφήοει επιτέλους τα «κροκοδείλια δάκρυα» και να
πράξει επιτέλους τα αυτονόητα. Αναγνώριση εδώ και τώρα της εργασίας μας
ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής ουσιαστική θεσμική θωράκιση όλων των
συναδέλφων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός θυσιάζοντας
ακόμα και τη ζωή τους ώστε να παράξουν το αγαθό της ασφάλειας στην ελ
ληνική κοινωνία.
Στο τρισάγιο που τελέστηκε σήμερα το πρωί στο χώρο θυσίας του Νεκτάριου
ΣΑΒΒΑ, χοροστατούντος του Ταξιάρχου π. Ιωάννη ΚΟΚΚΩΝΗ, παρέστη
σαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος
ΔΕΝΔΙΑΣ, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, ο Γενικός Γραμματέας
της ΑΔΕΔΥ κ. ΗλίαςΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων
των Ομοσπονδιών μας συγγενείςκαι συνάδελφοι του αείμνηστου Νεκτάριου
ΣΑΒΒΑ.
Τέλος εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
οικείους του δολοφονηθέντος συναδέλφου μας Γιώργου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, καταθέτοντας και πάλι την ευχή να είναι ο τελευταίος νεκρός αστυνο
μικός κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (12 Ιουνίου)
Συναδέλφωσες και συνάδελφοι, ύστερα από την παρέμβαση των Ομοσπον
διών μας προς το Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Φορολογίας αναφο
ρικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2012 για φορολογική χρήση που
εκδόθηκαν από την Διαχείριση Χρηματικού της ΕΑΑΣ. και στις οποίες είχε
συμπεριληφθεί και η αναδρομική μείωση που είχαμε υποστεί από 1/8/2012,
όπως πληροφορηθήκαμε από την προαναφερόμενη Δ/νση του Υπουργείου
Οικονομικών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ12Α-1092217 ΕΞ 2013 από 5/6/2013,
διευκρινιστική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία:
Για όσους συναδέλφους έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναδρομική παρακράτηση
θα πράιει να εκδοθεί σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ποοόν
των συνολικών αναδρομικών κρατήσεων από 1/8 μέχρι 31/12/2012 το οποίο
και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα που θα δηλωθεί κατά
την υποβολή της φορολογικής δήλωσης η οποία ως γνωστόν αν δεν δοθεί
παράταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/6/2013.
Παράλληλα για όσουςδεν έχει περατωθεί η αναδρομική παρακράτηση η αντί
στοιχη βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί αμέσως μετά το τέλος των αντί
στοιχων μηνιαίων παρακρατήσεων και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία
υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί
συμπληρωματική.
Συναδέλφωσες και συνάδελφοι, μετά την εξέλιξη αυτή αποδείχιηκε περίτρα
να το πόσοορθή και σημαντική ήταν η παρέμβασήμαςγια την διόρθωση ενός
λάθους που διαφορετικά θα επέφερε σημαντική φορολογική επιβάρυνση σε
μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας
Αναμένουμε ότι θα εκδοθεί σύντομα αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος από
την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού της ΕΑΑΣ. ώστε να υπάρξει πληρέ
στερη ενημέρωση των συναδέλφων μας
ΠΡΟΣ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
(23ΜΑΪΟΥ)
Κύριε Υφυπουργέ, μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει στις τάξεις μαςση
μερινά δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωναμε τα οποίαπροωθείται νομοθετι
κή ρύθμιση έτσι ώστε «οποιαδήποτε εφάπαξ καταβολή ή επιμίσθιο ή παροχές
οε χρήμα ή είδος ή παρόμοιες πληρωμές πέραν του μηνιαίου εισοδήματος να
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με συντελεστή 42%».
Επειδή το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει νέα σοβαρά ερωτηματικά ως προς
την ακολουθητέα πολιτική της Κυβέρνησης με δεδομένη την ήδη συντελεσθείοαμια και δυο φορέςαφαίμαξη του εισοδήματος του χειμαζόμενου Έλλη
να Αστυνομικού, παρακαλούμε να έχουμε άμεση ενημέρωση όσον αφορά τις
προωθούμενες από σας ρυθμίσεις προκειμένου αφενός να πληροφορήσουμε
τα μέλη μας αφετέρου δε για να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2012»

Συναδέλφωσες - Συνάδελφοι, μετά τις παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών μας
στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου
να διευκρινιστεί ο τρόπος φορολόγησης των ποσών που προκύπτουν από τις
μειώσεις που επήλθαν με τον Ν. 4093/2012 στις αποδοχές μας αναδρομικά
από την 01-08-2012 έως και 31-12-2012, εκδόθηκε από την Γενική Δ/νση Φο

ρολογίας του Υπ. Οικονομικών διευκρινιστική Εγκύκλιος που διαβιβάστηκε
στην Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού της ΕΑΑΣ., η οποίακατ’ εφαρμογή αυτής
εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1543Α/13/899735 από 17-06-2013 διαταγή σύμφωνα με
την οποία:
α) για όσους ήδη ολοκληρώθηκε η μηνιαία παρακράτηση των αναδρομικών
μειώσεων (εντός του 2013) θα εκδοθούν άμεσα συμπληρωματικές βεβαιώσεις
αποδοχών που θα αναγράφεται το συγκεντρωτικό ποσό που παρακρατήθηκε,
το οποίο και θα αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα (καθαρό εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες) που αναγράφουν τα αρχικά εκκαθαριστικά (οι φόροι θα
δηλωθούν όπως γράφονται στα αρχικά εκκαθαριστικά) και το ποσό που θα
προκόψει θα αποτυπωθεί ωςεισόδημα (κωδ. 301) κατά την υποβολή της φορο
λογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2012.
β) για όσους δεν έχει ολοκληρωθεί η μηνιαία παρακράτηση θα τους χορηγηθεί
η προαναφερόμενη βεβαίωση σταδιακά, μετά την ολοκλήρωση των μηνιαίων
δόσεων. Στη περίπτωσηαυτή θαπρέπει να υποβληθείσυμπληρωματική τροποποιητική δήλωσηφορολογίαςεισοδήματος Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο φόρος
πουέχει παρακρατηθείθα συμψηφιστεί το επόμενοέτος 2014 με την εκκαθάρι
ση της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους
γ) για τις φορολογικές δηλώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους που θα υπο
βληθούν το επόμενο έτος (2014) οι σχετικές βεβαιώσειςπου θαμαςχορηγηθούν
θα αποτυπώνουν το εισόδημά μας όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις μειώσεις
του Ν. 4093/2012.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε ότι το ποσό του εκλογικού
επιδόματος που αποτυπώνεται σε ξεχωριστή στήλη στο αρχικό εκκαθαριστικό
σημείωμα θα πρέπει κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να προστε
θεί στο φορολογικό εισόδημα (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες - κωδ. 301),
όπωςκαι ο φόροςπου έχει παρακρατηθεί γι’ αυτό θα προστεθεί στο σύνολο του
παρακρατηθέντα φόρου (κωδ. 315). Ομοίως αφού προσδιοριστεί ο αναλογούν
φόρος του εκλογικού επιδόματος (το ποσό X 0,20) και το ποσό που προκύπτει
θα προστεθεί στο σύνολο του αναλογούντα φόρου (κωδ. 313)
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (30 Μαΐου)
Κύριε Υπουργέ, πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του Τύπου, ότι με επι
στολή σας προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς επιβάλλατε τον αποκλεισμό των Ασφαλιστικών Ταμείων από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών ελληνικών τραπεζών, επειδή
η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση που υπαγορεύτηκε από τους
επικεφαλής της Τρόικας
Παράλληλα, μας γνωστοποιήθηκε ότι το Ταμείο μας έλαβε επιστολή από τσν
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ακυρώ
σει την απόφαση που είχε ληφθεί εκ μέρους του Διοικητικού του Συμβουλίου
για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK
Επειδή πρόκειται για εντελώς ακατανόητες σε μας ενέργειες που προκαλούν,
όμως νέα ζημία στον ασφαλιστικό μας φορέα, σας καλούμε να παγώσετε την
απαράδεκτηδιαδικασία που έχει δρομολογηθείκαι να γίνει σεβαστή η ισχύουσα
νομοθεσία που επιτρέπει στις διοικήσεις των Ταμείων να συμμετέχουν, εφόσον
το κρίνουν σκόπιμο, κανονικά όπως δικαιούνται ως μέτοχοι των τραπεζών,
στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους καθώς έχουν πλήρη κατοχυρω
μένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο, δικαιώματα και δεν επιτρέπονται
παρακλήσεις και επιλεκτικοί αποκλεισμοί.
Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς η μη πώληση μόνο π.χ. των δικαιωμά
των 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 ότι τα Ταμεία μας όταν υπέστησαν
το κούρεμα μέσωτου PSI, χαρακτηρίστηκαν «ιδιωτικός τομέας» γιατί έτσι προ
φανώς βόλευε το ελληνικό δημόσιο ενώ ξαφνικά σήμερα θεωρείται ότι είναι
«δημόσιος τομέας».
Τέλος οι Ομοσπονδίες μας έχοντας ιερή υποχρέωση να προστατέψουν και να
διασφαλίσουν τόσο την περιουσία των ασφαλιστικών μας Ταμείων, όσοκαι των
συμφερόντων των μετόχων τους θα καταφύγουν στα Ελληνικά και Ευρωπαϊ
κά δικαστήρια Αλλωστε σύσσωμη η αστυνομική οικογένεια έχει καταδικάσει
και καταγγείλει και τις προγενέστερες - μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις
για το κούρεμα των αποθεματικών του Ταμείου μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Ομοσπονδίες μας (27 Μαίου) εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους με
αφορμή τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας περί εξυγίανσης της
ΕΡΤ, μέσω απολύσεων και ιδιωτικοποίησης ορισμένων τομέων λειτουργίας
της γεγονός που θα αφήσει στο δρόμο 2.500 εργαζόμενους
Η πραγματική εξυγίανση της δημόσιαςραδιοφωνίας και τηλεόρασης πρέπει να
γίνει σε συνεργασία με τους εργαζόμενους σε αυτή και να υπηρετεί ένα και
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μοναδικό στόχο: Την πληρέστερη ενημέρωση μέσω της πραγματικής αλή
θεια και την ψυχαγωγία του Έλληνα φορολογούμενου και όχι τις οποιεοδήποτε σκοπιμότητες Η ΕΡΤ ανήκει στον ελληνικό λαό, δεν ανήκει οε
καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα Άλλωστε, σήμερα αναδεικνύεται
σε μοναδικό φάρο πολιτισμού σε ένα ζοφερό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και η
δημόσια τηλεόραση είναι η μόνη που αντιστέκεται στην επιχειρούμενη μα
ζική αποχαύνωση των Ελλήνων.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπούμε τους χιλιάδες εργαζομένους
στην Ελληνική Αστυνομία εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στους ερ
γαζόμενους της ΕΡΤ που πλήττονται πέραν των άλλων κι αυτοί από τις
μνημονιακές πολιτικές παραμένοντας απλήρωτοι επίμήνες
Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε διαδικασία εκχώρησης σε ιδι
ώτες του δημόσιου αγαθού της ενημέρωσης και να βάλει τάξη στον άγριο
κόσμο της «τηλεοπτικής δημοκρατίας», κάνοντας πράξη, όσα κατά καιρούς
έχουν εξαγγελθεί από τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης (6 Ιουλίου) για κατάργηση
της Δημοτικής Αστυνομίας ως θεσμού και μετάταξης Υπαλλήλων της στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη γεννά εύλογα ερω
τηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται μείζονα ζητήματα
δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη Χώρα μας αλλά και αυτή καθαυτή την
αναγκαιότητα αναφορικά με το αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος
Σε μια περίοδο κατά την οποία έχει τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα από
πλευράς του Συνδικαλιστικού Κινήματος ο εκσυγχρονισμός των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση του αστυνομικού θεσμού και
της επαγγελματικής λειτουργίας των στελεχών του, καθώς και τη δημι
ουργία μιας Αστυνομίας σύγχρονης και αποτελεσματικής απαλλαγμένης
από αλλότρια καθήκοντα, με έκπληξη πληροφορούμαστε την ισοπέδωση
των διακριτών ρόλων Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας
Ουσιαστικά δηλαδή την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων της δεύτερης από
την πρώτη και την επαναφορά ενός «μοντέλου», όπως τον παλιό καλό και
ρό, όταν η αστυνομική εξουσία εκπορεύονταν εντός των στεγανών τειχών
της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας μακριά και πέρααπότις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών και των Δημοτικών τους Αρχών.
Στο όνομα της εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας και κατ’ απαίτηση της
Τρόικα, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να δεχθεί ένα άνευ προηγουμέ
νου πισωγύρισμα, όταν είναι γνωστοί οι αγώνες μας για μια νέα Ελληνική
Αστυνομία, απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές διαδικασίες και συγκεκρι
μένα καθήκοντα αστυνόμευσης που εκπληρώνονται ευκολότερα και mo
αποτελεσματικά από μη ένοπλα ένστολα σώματα, όπως είναι αυτά των Δη
μοτικών Αστυνομιών, παγκοομίως
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την εξέλιξη αυτή και καλούμε
την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της λαμβάνοντας υπόψη ότι με
τις αποφάσεις της δεν απαξιώνει μόνο τους θεσμούς (μετακίνηση στολών
μεταξύ δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών), αλλά «νεκρώνει» και τους
ανθρώπους που «επιστρατεύει», εκόντες άκοντες να τους υπηρετήσουν.
Τέλος εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στουςάντρες και τις γυναίκες των
Δημοτικών Αστυνομιών και τους διαβεβαιώνουμε ότι το Συνδικαλιστικό
μας Κίνημα σε κάθε περίπτωση αγωνίζεται για σύγχρονες αστυνομικές δο
μές όπως αρμόζει άλλωστε οε μια σύγχρονη δημόσια Αστυνομική Αρχή,
ώστε να αισθάνεται ασφαλής ο συμπολίτης μας και να μην αναζητά προστα
σία σε μη εξουσιοδοτημένα εξωθεσμικά, σκοτεινά σχήματα φυλάκων και
παραφυλάκων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο των επισκέψεων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες αντιπροσωπείας
της Επιτροπής Ισότητας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης με
αντικείμενο την εκπόνηση έκθεσης με θέμα: «Καταπολεμώντας το ρατσι
σμό στην Αστυνομία», πραγματοποιήθηκε την 13η Ιουνίου 2013 στα γρα
φεία μας συνάντηση με τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας προκειμένου
να υπάρξει ενημέρωση.
Το ενδιαφέρον της αντιπροσωπείας εστιάστηκε στο κατά πόσο αναπτύσσο
νται φαινόμεναρατσιστικών συμπεριφορών στους κόλπους της Ελληνικής
Αστυνομίας και ποιά είναι τα αίτιά τους
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών, τονίστηκε ότι εδώ και πολλά χρόνια το συν
δικαλιστικό μας κίνημα έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις για την
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πρόληψη της ρατσιστικής βίας και τα όποια κρούσματα είναι μεμονωμένα
Km δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά Km την νο
οτροπία του συνόλου των συναδέλφων μας Επειδή ωστόσο υπάρχουν στην
ελληνική κοινωνία οι συνθήκες και τα αίτια δημιουργίας ακραίων συμπερι
φορών, όχι μόνο δεν εφησυχάζουμε, αλλά απαιτούμε τη λήψη των μέτρων
εκείνων που Km θα τα εξαλείφουν Km θα προστατεύουν τον Έλληνα Αστυ
νομικό απόκάθε πιθανή επίμεμπτη δράση.
Ως τέτοια, αναφέραμε τις πιέσεις που δέχεται η χώρα από την μεταναστευτική έξαρση και τη διαχείρισή της σχεδόν αποκλειστικά από την Ελληνική
Αστυνομία, τις κάκιστες συνθήκες κράτησης παράνομων αλλοδαπών στα
αστυνομικά κρατητήρια, τις ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής εργασίας Km
ασφάλειας τις δυσμενείς επιπτώσεις των οικονομικών περικοπών, το έλλειμ
μα εκπαίδευσης Kmάλλα
Σημείο αιχμής υπήρξε, τέλος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξα
κολουθεί να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος του μεταναστευτικού προβλή
ματος μην αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, δεδομένου
ότι ενώ τα ελληνικά σύνορα αποτελούν εξωτερικά σύνορα της κοινότητας η
χώρα μας καλείται να σηκώσει δυσανάλογα βάρη.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΟ.Κ.ΕΑ)
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ (5 Ιουνίου)
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, μ ε το Ν. 3688/5-8-2008 (Τεύχος Α -163), ουστάθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (Π Ο .Κ.ΕΑ), ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η εγκατάσταση του Π Ο .Κ .Ε Α , ενόψει
του σκοπού της λειτουργίας του προβλέπεται να γίνει στην περιοχή «Γουδή» και
συγκεκριμένα, σε ιστορικό χώρο, που υποδηλώνεται και από δύο μνημεία πεοόντατν αστυνομικών και οε υφιστάμενο «διατηρητέο» κτίριο των πρώην Σχολών
Χωροφυλακής, Μεσογείων 96.
Η θεσμοθέτηση του Π Ο .Κ .Ε Α ήταν πάγιος και διαχρονικός στόχος όλου του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ενέργεια και αποστρατεία, για την
ανάδειξη της ιοτορίας και της εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας,
τη συγκέντρωση, διάσωση συντήρηση και έκθεση των κειμηλίων, του αρχειακού
υλικού και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στην ιστορική πορεία του θε
σμού στην Ελλάδα, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση
συνεδρίων, πολιτιστικών δράσεων και άλλων εκδηλώσεων, σύμφωνα μ ε τα ορι
ζόμενα στον ανωτέρω νόμο.
Τούτο αρχικά είχε τεθεί το έτος 2004 στον τότε Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καρα
μανλή και υπήρξε από την πλευρά του σχετική δέσμευση για την ίδρυσή του.
Σε μια χώρα όπου κυρίαρχη δύναμη είναι ο πολιτισμός της και σεμια εποχή, που
βιώ νει τις προκλήσεις της που συνδέονται μ ε παγκόσμιες εξελίξεις, η καλύτερη
απάντηση είναι η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, της ιστορικής μας μνή
μης και της εθνικής μας αυτογνωσίας.
Το Π Ο .Κ .Ε Α παρστι μέχρι σήμερα δε λειτούργησε ουσιαστικά λόγω της έΐλειφης των αναγκαίων χορηγιών, το τελευταίο διάστημα φέρεται ότι τελεί υπό
κατάργηση μαίξ με άΠους φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο περιστολής των
κρατικών δαπανών. Η ενδεχόμενη κατάργηση του Π Ο .Κ .Ε Α , ενός θεσμικού
φορέα που δεν έχει προκαλέοει ουδεμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προ
ϋπολογισμού και ούτε προβλέπεται να προκαλέοει, ως Ν .Π .ΙΑ , με τη λειτουργία
του, δεν εξηγείται από εμάς παρά μόνο ως έλλειψη σεβασμού στην ιστορία και
στη μνήμη των αγώνων και θυσιών που προσέφερε η Αστυνομία στην υπηρεσία
της πατρίδας, ένας καταξιωμένος και νευραλγικός για την κρατική λειτουργία
θεσμός. Ο νόμος για το Π Ο .Κ .Ε Α , συνδέεται άρρηκτα μ ε τη διατήρηση του χώ 
ρου και την ανάπτυξη των δράσεων, που προβλέπονται σ' αυτόν, αλλά και μ ε την
ανέγερση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράιων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας
(Π .Ο Α Α Σ Α ), η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π .Ο Α Ξ ΙΑ ),
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), οργάνωσαν
την 4-6-2013, κοινή συνάντηση με τους Επίτιμους Αρχηγούς της Ε ΑΑΣ., παρουσίατουκ. Αρχηγού και κ. Υπαρχηγού του Σώματος της ΕΛΑΣ. για το μείζρν θέ
μα της φερόμενης κατάργησης του Π Ο .Κ .Ε Α . Στη συνάντηση αυτή εκφράστηκε
ομόφωνα και μ ε τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η κοινή και αταλάντευτη θέλη
ση και απόφαση όλων να υπερασπιοθούν το αυτονόητο δικαίωμα στη συνείδηση
της συνέχειας της διαχρονικάτητας ενός ιστορικού θεσμού,
κ. Πρωθυπουργέ,
με βαθύ αάβημα ευθύνης και επίγνωση της ιστορικότητας των στιγμών που

δημιουργούν τα δεδομένα της κρίσης, εκφράζοντας τη μεγάλη και αδιαίρετη
αστυνομική οικογένεια στο σύνολό της, στην οποία κατά την πρόσφατη επίσκεψή
σας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εκφράοατε την
εκτίμηση και αναγνώριση σας για την προσφορά της, ζητούμε τη δική σας παρέμ
βαση για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Οι αστυνομικοί με μεγάλη καρτερικότητα υπομένουν τις ασύμμετρα οδυνηρές
και ιοοπεδωτικές περικοπές που έγιναν σεβάρος των αποδοχών τους, είναι όμως
αδύνατο να δεχθούν την προσβολή και την απαξίωση εκείνων των πνευ
ματικών δυνάμεων που αποτελούν τις ζωογόνες πηγές τους και τα
πολυτιμότερα εφόδιά τους στην πορεία του χρόνου.
Μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στις 12 Ιουνίου 2013, ήμερα Τετάρτη, συνεδρίασε το Διοικητικά Συμβούλιο
της Ομοσπονδίαςμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ για την γενικότερη λειτουργία του Ταμείου, μετά την υπαγωγή του στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για το
νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ.
β. Συζήτηση - Λήψη απόφασης για τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τις υποβληθείσες προτάσεις του ΤΕΑΠΑΣΑ για το εφάπαξ,
γ. Συζήτηση - περαιτέρω προτάσεις για το θέμα της αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκόψει κατά τη διάρκεια της συνεδρία
σης ή προταθεί απόμέλος του Δ.Σ.
Σύμφωνα και με την ημερήσια διάταξη, κατά την έναρξη της συνεδρίασης
ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Νικόλαο ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ, για τα γενικότερα θέματα του Ταμείου και ειδικότερα ότι την
περίοδοαυτή είναι σεεξέλιξη η διαδικασίαεκπόνησηςαναλογιστικής μελέτης
για τα οικονομικά του Ταμείου. Όπως είπε δε, αμέσωςμετά την ολοκλήρωσή
της και ανάλογα με τις προτάσεις και τις εκτιμήσεις των αναλογιστών, το
Ταμείο θα προβεί στο σχεδίασμά του νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ,
που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία, οδηγούν
στο εξής συμπέρασμα:
Για το μεν Ταμείο Πρόνοιας της τέως Χωροφυλακής δεν θα υπάρξουν ση
μαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού και κατ’ επέκταση στο ύψος του
χορηγούμενου εφάπαξ, ενώ για το αντίστοιχο ταμείο της τέως Αστυνομίας
Πόλεων, θα απαιτηθεί εξορθολογισμός και εναρμόνιση του ύψους του χορη
γούμενου εφάπαξ με τα αποθεματικά του ταμείου, σε κάθε περίπτωση όμως
η όποια μείωση θα είναι κατά πολύ μικρότερη του ποσοστού (48%) που προβλέπεται στο νόμο 4093/2012.
Επίσης στην πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, θα συμπεριληφθεί και η μείωση των απαιτούμενων ετών προϋπηρεσίας για τη χορή
γηση του εφάπαξ από τα 31 στα 30 έτη. Τον προβληματισμό του όμως εξέφρασε ο πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, για τα επικουρικά μας ταμεία, αφού όπως
τόνισε, η αναλογία συνταξιούχων - μερισματούχων είναι σχεδόν οριακά στο
ένας προς έναν και γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και μέτρα
εξυγίανσης για τη σωτηρία των ταμείων.
Από την πλευράμας επισημάνθηκε, ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την
έγκαιρη καταβολή του εφάπαξ στους αναξιοπαθούντες ή έχοντες προβλήμα
τα υγείας συναδέλφους κάτι που και ο ίδιος ο πρόεδρος του ταμείου απο
δέχτηκε ως δίκαιο και λογικό αίτημα Τονίσαμε ακόμα ότι ως Ομοσπονδία,
θα παράξουμε κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση στις πρωτοβουλίες
του διοικητικού συμβουλίου μετά και από την υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο
υπουργείο ΔημόσιαςΤάξηςκαι Προστασίας του Πολίτη, ώστε να καλυφθούν
τα όποιανομοθετικά κενά (λειτουργία οργάνων, εποπτικέςαρχές κλπ), υπάρ
χουν ακόμη.
Επίσης κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκφράστηκε ο έντονος προβληματι
σμός μας αναφορικά με την προωθούμενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών,
καθώς ουδεμία ενημέρωση έχουμε επί του θέματος αν και σύμφωνα με δη
λώσεις του κ. Υπουργού επίκειται να μπει σε διαβούλευση εντός του Ιουνί
ου και ενώ όλοι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι πρόκειται για μείζονος
σημασίας ζήτημα, που δεν αφορά μόνο στενά επαγγελματικά το συμφέρον
της παρούσας αλλά και μελλοντικών γενεών των Ελλήνων Αστυνομικών,
καθώς επίσης και το δημόσιο και εθνικό συμφέρον του τόπου.
Σε συνάρτηση με το φλέγον αυτό άλλωστε ζήτημα, η Ομοσπονδία μας έχει
αναδείξει και έχει συμπεριλάβει σε όλα σχεδόν τα ψηφίσματα του συνεδρίου
της γεγονός που τονίστηκε και πάλι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., την έλ
λειψη τόσο διοικούντων αξιωματικών όσο και την υποστελέχωση γενικότε
ρα που παρατηρείται στις διοικήσεις αξιωματικών, με ότι αυτό συνεπάγεται

τόσο για τους αξιωματικούς όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών γενικότερα. Το γεγονός αυτό, κάνει επιτακτικότερη την
ανάγκη της αναδιάρθρωσης και μέσω αυτής και της ανακατανομής του
προσωπικού, ούτως ώστε να επιτευχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμαγια μια αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσμα
τική, όπως απαιτούν οι καιροί.
Τέλος αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία για το θέμα του μισθολογίου
με μέλη της Επιτροπής που έχει συσταθεί στο ΥΕΘΑ αφενός μεν διότι το
υπουργείο μας τηρεί στάση ανεξήγητη μη έχοντας απαντήσει στο αίτημά
μας για συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα,
αλλά και για να έχουμε σαφή εικόνα του μεγέθους των περικοπών που έχει
υποστεί το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων, καθώς
υπάρχει η πληροφόρηση ότι οι περικοπές που έχουν γίνει είναι κατά πολύ
μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν προϋπολογιστεί στο Ν. 4093/2012.
Σε κάθε περίπτωση, τονίστηκε ότι περαιτέρω περικοπές με αφορμή ένα νέο
μισθολόγιο θα προκαλέσουν νέες δραματικές καταστάσεις με ανεξέλεγκτες
πλέον επιπτώσεις και αντιδράσεις Δεν λέμε όχι σε ένα νέο μισθολόγιο, αλλά
με την προϋπόθεση ότι αυτό θα κινείται στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού του υπάρχοντος και στην εξάλειψη των αδικιών που αυτό έχει επιφέ
ρει κυρίως σε βάρος των Αξιωματικών.
Τέλος εκφράσαμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη και τη συμπαράστα
ση μας στουςεργαζόμενους της δημόσιαςραδιοτηλεόρασης που αντιμετωπί
ζουν από τη μια στιγμή στην άλλη το φάσμα της ανεργίας μάλιστα με έναν
τρόπο που δεν έχει προηγούμενο.
Συναδέλφισαες και Συνάδελφοι, το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν εφη
συχάζει, αλλά αντίθετα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να
απαντήσει σε όποια νέα πρόκληση υπάρξει που θα πλήττει το φιλότιμο την
αξιοπρέπειάμαςκαι την υπόστασημαςωςεπαγγελματίες ανθρώπους
αλλά και οικογενειάρχες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
(www.poasy.gr)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΙΙΕΤΩΝ

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νι
κόλαο ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κύριε Αρχηγέ, από τα Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φωκίδας Αθηνών, Αιτωλίας Ακαρνανίας Αχαϊας Βοιωτίας Ευρυτανίας
Κοζάνης Λάρισας Φθιώτιδας που συμμετείχαν σε κοινή συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε την 27-06-2013 στην Άμφισσα Φωκίδας με αφορμή
τις επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψης των αδίστακτων - κακοποιών
- δραπετών φυλακών Τρικάλων, εκδόθηκε το επισυναπτόμενο ψήφισμα στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται αιτήματα που η ικανοποίησή τους θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.
Επιπρόσθετα, επισυνάπτεται και το υπ’ αριθ. 405/4/1 από 284)6-2013 έγγρα
φο της ΕΑΥ. Λάρισας με ανάλογο περιεχόμενο.
Κύριε Αρχηγέ, κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την από
μέρους σας παρέμβαση προκειμένου τα διαλαμβανόμενα στο ψήφισμα αιτή
ματα τύχουν θετικής αντιμετώπισης
Ψ ΗΦ Ι Σ Μ Α
Εμείς τα Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας
Αθηνών, Αιτωλίας Ακαρνανίας Αχαϊας Βοιωτίας Ευρυτανίας Κοζάνης
Λάρισας Φθιώτιδας που συμμετείχαμε στη συνεδρίαση που πραγματο
ποιήθηκε σήμερα 27-06-2013 στην Άμφισσα Φωκίδας μαζί με τα μέλη του
Προεδρείου της Π.ΟΑΣ.Υ. Αντιπρόεδρο Διοικητικών Θεμάτων Π.ΟΑΣ.Υ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο, Πρόεδρο Δ.Σ. Π.ΟΑΣ.Υ. ΤΟΛΙΚΑ Μιχαήλ, Μέλη
Δ.Σ. Π.ΟΑΣ.Υ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ Νικόλαο και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο,
για να εξετάσουμε τους τρόπους αντιμετώπισης των σοβαρότατων προβλη
μάτων που απασχόλησαν και απασχολούν τους συναδέλφους που συμμετέ-
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χουν σε επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψης των αδίστακτων κακοποιών
- δραπετων φυλακών Τρικάλων και άλλων συνεργών τους, ύστερα από τη
διεξοδική συζήτηση αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Να χαρακτηριστεί άμεσα η ανωτέρωαστυνομική επιχείρηση ως «ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ» με αναδρομική ισχύ, αρχής γενομένης από την 11-06-2013.
2. Να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι διατάξεις των Π.Δ. που ορίζουν το χρόνο
εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού και τη λήψη διοικητικής μέριμνας.
Για παράδειγμα, οι βιολογικές επιπτώσεις και η σωματική και ψυχολογική
φθορά που πηγάζουν από τη διάθεση συναδέλφων είτε σε συνεχόμενη νυχτε
ρινή υπηρεσία, είτε σε υπηρεσία που από τη λήξη της προηγούμενης έχουν

περάσει μόλις οκτώ (8) ώρες, είτε με αυθημερόν μετακινήσεις που ξεπερνούν
τις 10 και πλέον ώρες, είναι τεράστιες και έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη
εξάντληση αυτών και τη μείωση της αποδοτικότητάς τους. Αυτονόητη θεω
ρείται επίσης και η παροχή ιατρικής βοήθειας όπου παραστεί ανάγκη.
3. Να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων μέσω του οποίου θα συ
ντονίζονται και θα καθοδηγούνται με σαφήνεια όλες οι εμπλεκόμενες δυνά
μεις μιας και λόγω του δύσβατου της περιοχής αλλά και την εμπλοκή πολλών
Αστυνομικών Διευθύνσεων, πολλές φορές είναι αδύνατη η επικοινωνία μετα
ξύ των δυνάμεων, οι οποίες έχει τύχει να συντονίζονται συγχρόνως από δύο
κέντρα επιχειρήσεων.
4. Να γίνεται πλήρης και άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων συναδέλφων
για τις όποιες νέες πληροφορίες και εξελίξεις υπάρχουν και να τοποθετηθεί
αστυνομικός - σύνδεσμος, γνώστης της περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους
που εκτελούν υπηρεσία σε παντελώς άγνωστες περιοχές.
5. Να ενισχυθεί άμεσα η Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας και οι όμορες
εμπλεκόμενες ΑΔ. με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και με τον κατάλληλο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι
πληρώνουν το ξενοδοχείο από την τσέπη τους ή συνάδελφοι να φοράνε ληγ
μένα αλεξίσφαιρα ή να χρησιμοποιούνται οχήματα τα οποία έχουν σοβαρά
προβλήματα και είναι πεπαλαιωμένα σε μία τέτοια επιχείρηση. Επίσης να
χρησιμοποιηθεί όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός και να υπάρξουν εφεδρείες οι
οποίεςνα χρησηιοποιηθούν με σαφέςχρονοδιάγραμμα.
Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί - αποσταλεί:
α) Στην πολιτική και φυσική Ηγεσία προκείμενου δρομολογήσουν λύσεις και
ικανοποιήσουν τα αναφερόμενα αιτήματα.
β) Στα πολιτικά κόμματα προκειμένου απότην πλευρά τους συνδράμουν προς
τον σκοπόαυτό.
Άμφισσα, 27 Ιουνίου 2013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Φωκίδας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Αθηνών
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Ατωλίας
ΡΟΥΣΣΗΣ Δημήτριος - Πρόεδρος ΕΑ.Υ. Ακαρνανίας
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Αχαίας
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Βοιωτίας
ΓΊΑΝΝΙΩΤΗΣ Στέφανος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Ευρυτανίας
ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα - Πρόεδρος ΕΑΥ. Κοζάνης
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος - Πρόεδρος ΕΑΥ. Λάρισας
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος - Πρόεδρος Ε.Α.Υ. Φθιώτιδας
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

10 & 11 Ιουλίου 2013
Με την επίδοση Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων ολο
κληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
μας, σηματοδοτώντας την ήτιρξη ενός νέου γύρου κινητοποιήσεων για την
επίλυση συγκεκριμένων υπερώριμων ζητημάτων μας αλλά και ενάντια στην
απαξιωτική στάση με την οποία αντιμετωπίζονται τα άνευ οικονομικού κό
στους αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος που αφορούν στην ανα
κούφιση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας τις δύσκολες
ώρες που και αυτό διάγει.
Οπως είναι γνωστό σε όλους και έχει τονιστεί κατά κόρον τους τελευταίους
μήνες στην πολιτική και αστυνομική ηγεσία, την ώρα που θρη
νούμε νεκρούς συναδέλφους και τα δυσβάσταχτα υπηρεσιακά και
οικονομικά προβλήματα βαραίνουν τις ψυχές χιλιάδων άλλων,
αναμέναμε με ιδιαίτερη ψυχραιμία και υπευθυνότητα, την επίλυ
ση συγκεκριμένων, αυτονόητων αιτημάτων.
Αντί, να δοθούν απαντήσεις ή έστω μια νότα αισιοδοξίας τόσο
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο όσο και τον Διευθυντή του Γραφεί
ου του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Δημήτριο Περδ&η -λόγω απουσίας του κ. Υπουργού εκτός Αθη
νών-, «εισπράξαμε» παρελκυστικές τοποθετήσεις ωραιοποιημένης
απόρριψης των επιτακτικών ζητημάτων μας που απαξιώνουν
αυτά αλλά και τις προσδοκίες των συναδέλφων μας για ελάφρυν
ση του καθημερινού βάρους που σηκώνουν από τις ολοένα και
αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις
Ο κύριος Αρχηγός όταν έλαβε το λόγο, είπε ότι είναι γνωστά
εν πολλοίς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και η παρουσία
των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων στο Γενικό Συμβού
λιο καταδεικνύει την αναγνωσιμότητα και την καταξίωση του έργου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και το γεγονός ότι οι Αστυνομικοί ασκούν τα καθήκοντά
τους με αυταπάρνηση, με τόλμη και υψηλό φρόνημα, χωρίς υπολογισμό αντιστοίχισης παροχής υπηρεσίας με το μισθό, καθημερινά μάχονται και προσπα
θούν να τηρήσουν την ισορροπία που πρέπει, για να μην είναι αντιμέτωποι
με τις κοινωνικές τάξεις των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται την δύσκολη
περίοδο που διανύουμε.
Στη συνέχεια απάντησε στα αιτήματά μας -ένα προςένα- ωςεξής:
Εκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση: Είμαστε όλοι μέσα στην κατάσταση
του απρόβλεπτου. Μετά από υπόμνηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος
εκδόθηκε, ωστόσο, η γνωστή εγκύκλιος με την οποία καταβάλλεται προσπά
θεια να βγαίνει τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα η υπηρεσία, χωρίς να εμπο
δίζει αυτό τον διοικούντα να βγάζει την υπηρεσία νωρίτερα, όμως χωρίς να
παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχουν έκτακτα συμβάντα που αναγκάζουν
το Αρχηγείο να μην δεσμεύει κεντρικά τη διοίκηση στα διάφορα επύίεδά της
για τον επιζητούμενο απόεμάς προγραμματισμό της υπηρεσίας, διότι το απρό
βλεπτο είναι πλέον κανόνας. Το να βάλουμε τον προγραμματισμό στη μια
εβδομάδα έχει πάντα τον κίνδυνο της ακύρωσης. Ωστόσο εάν κάποιοι θεωρούν
ότι μπορούν να το προγραμματίσουν, δεν το απαγορεύουμε. Υπάρχει έντονη
υπόδειξη από μας προς αυτό αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη διοί
κηση σε όλα τα επίπεδα που θα ακυρώνουν την ανταπόκρισή της οε όλες τις
ανάγκες.
Απογραφή στην κατηγορία ΤΕ: Ξέρετε ότι υπήρξε ένσταση εκ μέρους μας
όταν προέκυψε το θέμα απογραφής ως ΔΕ, ενώ προσφάτως εστάλη επιστολή
και από τον Γραμματέα Δημόσιας Τάξης προς τον αντίστοιχο Γραμματέα του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διότι το απογραφικό δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από την αστυνομία. Δεν παραιτούμεθα της προσπάθειας και
βεβαίως εκείνο που φοβάται το υπουργείο Οικονομικών και Διοικητικής Με
ταρρύθμισης είναι μήπως με την επαναφορά του θέματος εγερθούν ζητήματα
οικονομικών διεκδικήσεων.
Ίδρυση Λεσχών Εστίασης: Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και έγινε όπου
υπάρχουν υποδομές και προσωπικό, αλλά δεν μπορούμε να αδρανοποιούμε
προσωπικό σε θέσεις εξυπηρέτησης των αναγκών των λεσχοόν. Είμαστε σε
συνεννόηση με τον κ. υπουργό- και το έκανε αποδεκτό- στο πλαίσιο της «κι
νητικότητας» των δημοσίων υπαλλήλων μπορείνα αξιοποιηθούν σε μια τέτοια
κατεύθυνση. Το έντονο δημόσιο συμφέρον που καλούμε να υπηρετήσουμε δεν
μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες εκπτώσεις σε αστυνομικό προσωπικό όταν
πασχίζουμε έστω και έναν αστυνομικό να εξασφαλίσουμε στη μάχη της εγκλη
ματικότητας. Αναζητούμε μέσω δωρεών και χορηγιών να εξασφαλίσουμε τις

υποδομές. Επίσης, υπάρχει προσπάθεια να μας δέχονται στις Λέσχες των Ενό
πλων Δυνάμεων.
Συμμέτοχη ΠΟΑΣΥ στις υπηρεσιακές επιτροπές: Κανείς δεν στερείται του
δικαιώματος λόγου, του να υποβάλλει τις προτάσεις του. Και ούτε νομίζω κα
νείς πέρασε «αβρόχοις ποσί» τις προτάσεις σας και τις πέταξε στον κάλαθο των
αχρήστων. Προτάσεις λοιπόν, ευπρόσδεκτες να συνεκτιμηθούν και να δούμε
μέχρι πού μπορεί να πάμε. Δεν χρειάζονται επιτροπές απλώς για να συμμετάσχει ο συνδικαλιστής. Εδώ (εννοεί την αναδιάρθρωση) μπορεί να γίνονται
κάποιες σκέψεις αλλά δεν έχουν λάβει την τελική μορφή. Η συμμετοχή για
σχολιασμό θαγίνει στο τέλος Θαπρέπει όμωςνα διαμορφώσουμε μια πρόταση
από κοινού και όποιοι έχουν προτάσεις τις καταθέτουν, δεν είναι μόνο για το
σχολιασμό. Θέλουμε καθένας στην ευθύνη που τον διακρίνει να καταθέσει την
ολοκληρωμένη πρότασή του.
Κοστολόγηση της κάθε είδους μετακίνησης: Το αίτημα μάλλον τίθεται λόγω
των επιτακτικών αναγκών μετακίνησης δυνάμεων που γίνεται σε πολύ μεγά
λο αριθμό αστυνομικών και αυτό ήταν θα έλεγα το κίνητρο της Ομοσπονδίας
επειδή θέλετε την προκαταβολή, έστω του μισού της μετακίνησης. Ο χαρα
κτηρισμός περί άσκοπων μετακινήσεων για επιχειρησιακές ενέργειες να είναι
mo προσεκτικός όπως εκτιμάται εκ των υστέρων από σας Η πρότασή σας
δεν αρνείται κανείς να εξεταστεί για να μπορεί να καταβληθεί το ήμισυ διότι
υπάρχει μια υστέρηση στην καταβολή και των εκτός έδρας και των εξόδων
μετακίνησης
Κώδικας Μεταθέσεων: Δεν δέχομαι ότι είναι «διάτρητος» και ότι παραβιάζεται
η νομοθεσία. Δεν το δεχόμεθα. Αν έγινε κάποιο λάθος διορθώνεται.
Εππανδυνότητα επαγγέλματος (για την οποία πριν από τις εκλογές ο σημερι
νός Πρωθυπουργόςείχε δεσμευτείστην Ομοσπονδίαότι θαθεσμοθετηθείμε το
πρώτο κιόλας νομοσχέδιο): Νομίζω ότι το επικίνδυνο «είναι γνωστό τοις πάω».
Δεν έχωνα πωκάτι. Εξ ορισμού από τη στιγμή που κατατάσσεται ο αστυνομι
κός γνωρίζει ότι στην άτυπη μονομερή ατομική σύμβαση προσχώρησης στην
εργασία, αποδέχεται ότι μπαίνει σεένα επικίνδυνο επάγγελμα. Σε ό,τι αφοράτο
χρέος της πολιτείας και έναντι εκείνων που μας εγκατέλειψαν στο βωμό του
καθήκοντος, αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους Είναι σαφώςκαι σε όλους
τους τόνους το υπενθυμίζουμε προς την επίσημη πολιτεία ότι το επάγγελμα
του αστυνομικού και η προσφοράτου δεν εξαγοράζεται με χρήματα, δεν αποτε
λεί ποτέ όσα και να του δώσουν, αντιστοιχηση με την προσφορά αυτή η οποία
ενέχει καθημερινά κίνδυνο ζωής και σωματικής ακεραιότητας.
Δημοτική Αστυνομία: δεν μπορώ να πάρω καμία θέση διότι κανείς από μας
δεν ερωτήθη. Δεν μπορώνα εκφράσω άποψη για όσα αποφασίζονται από την
Κυβέρνηση.
Μετακινήσεις για τη φύλαξη του στρατοπέδου στην Κόρινθο: Ισχύει η δέ
σμευση ότι όταν θα προσληφθούν σεκιούριτι, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλη
μα.
Ο κ. Αρχηγός αποχώρησε από τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου χωρίς
να αναμείνει τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων
και πριν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις του ο κ. Διευθυντής του Υπουργού,
γεγονός που προκάλεσε την όχληση των συναδέλφων, αλλά και την έντονη
δυσαρέσκεια των προσκεκλημένων μας
Στη συνέχεια δόθηκε ολόγος στον κ. Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές σε εμάς θέσεις από προηγού
μενη συνάντησή μας με τσν κ. Υπουργό , μάλιστα για το επίμαχο θέμα της
αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίαςμας θεώρησε σκόπιμονα προ
σθέσει ότι είναι μεν ηθικό θέμα, αλλά στο ΓΛΚ έχουν άλλα κριτήρια.
Για το άλλο μεγάλο θέμα της αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας το
οποίο προωθείται από την κυβέρνηση, χωρίς να ληφθεί υπόψη η Μελέτη της
Ομοσπονδίας είπε ότι την προσεχή Δευτέρα θα μπει σε δημόσια διαβοόλευση
το σχέδιο νόμου. Επί της εφαρμογής των διατάξεών του ανά γεωγραφική περι
οχή δεν μπορείο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία (!) να έχουν άποψη διότι αυτά εί
ναι ζητήματα του Αρχηγείου, αφορούν επιχειρησιακά σχέδιαγια τη λειτουργία
των υπηρεσιών και τον τρόπο λειτουργίας των επιτελείων. Για την ανάληψη
των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας είπε ότι δεν ρωτήθηκαν. Επί
σης ανέφερε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν έχει προβεί σε μελέτες για
τη διαχείριση των καυσίμων και του στόλου οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.
Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω περικοπές και το νέο μισθολόγιο, τη συμμετοχή
μας στις επιτροπές αλλά και για το μείζον ζήτημα των συνδικαλιστικών διώξε
ων, δεν λάβαμε καμία απάντηση.
Τη συμπαράστασή τους στον αγώνα μας εξέφρασαν ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. ΤάσοςΜαυρόπουλος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τριαντάφυλλος ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλης Καπερνάρος και ο

εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλης Μαστρογιάννης
Επίσης στην αναγκαιότητα των κοινών αγώνων αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι
των Ομοσπονδιώνκ.κ. Δημήτρης Γεωργατζής (ΠΟΑΞΙΑ), ΙωάννηςΣταμούλης
(ΕΑΠΣ), Νικόλαος Αθάνατος (ΠΟΕΥΠΣ) και Σπυρίδων Πασσάκος (ΠΕΑΛΣ)
για να μπει επιτέλους φρένο στον κατήφορο, αλλά και για να αποτραπεί η οπι
σθοδρόμηση των Σωμάτων Ασφαλείας και του ένστολου προσωπικού τους
Κατόπιν αυτών, η Ομοσπονδία μας με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της
γνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των ένστολων κινητοποιήσεών μας
διαχρονικά και την κοινωνική δυναμική που αντιπροσωπεύουν επ’ ωφελεία
και της Ελληνικής Αστυνομίας θα αντιμετωπίσουν δυναμικά οε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως κάθε φορά
πράττουν, τις προκλήσεις ενάντια στην φαλκίδευση του συνδικαλιστικού μας
ρόλου και την απαξίωση ζητημάτων που αν υπήρχε λίγο καλή θέληση από
πλευράς των κυβερνώντων, αυτά ήδη θα έπρεπε να είχαν αντηιετωπισθεί.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπάλλη
λων και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της που συμμετείχαμε στις διήμερες
εργασίες του Γενικού Συμβουλίου, την 10 και 11 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα,
εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση, χωρίςνα λαμβάνει υπόψη της ότι η αστυνομική οικογένεια βιώνει
το δικό της δράμα, συμπιεζόμενη τόσο από την οικονομική ύφεση που πλήττει
την ελληνική κοινωνία, όσοκαι απότα υπηρεσιακά συσσωρευμένα προβλήμα
τα, γνωστά και αναγνωρισμένα από όλους πολλές φορές έως σήμερα.
Τους τελευταίους μήνες επιδείξαμε υπεύθυνη στάση, καλώντας επανειλημμέ
να κάθε αρμόδιο κυβερνητικό και υπηρεσιακό παράγοντα, να ανταποκριθούν
εμπράκτως στις εκκλήσεις μας για ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων,
που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών και που η επίλυσή
τους θα ανακούφιζε στοιχειωδώς το συνάδελφό μας από την καθημερινή υπη
ρεσιακή πίεση Km το επαγγελματικό άγχος που τη διακρίνουν.
Δυστυχώς, ακόμα και αιτήματα που δεν έχουν οικονομικό κόστος, όπως η
έγκαιρη ανακοίνωση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, η απογραφή του
Αστυνομικού στην κατηγορία ΤΕ, η λειτουργία λεσχών εστίασης, η κοστολό
γηση της κάθε είδους μετακίνησης, η αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας, η συμμετοχή μαςοε Επιτροπές (π.χ. εκπόνησης μισθολογίου - αναδι
άρθρωσης Ελληνικής Αστυνομίας κλ,π.), δεν έχουν απαντηθεί εκ μέρους της
Ηγεσίας Επίσης θεσμοί που δημιουργήθηκαν με τον αγώνα του συνδικαλι
στικού μας κινήματος για τη διασφάλιση των Αστυνομικών, όπως ο Κώδικας
Μεταθέσεων έχουν υποστεί σημαντική «βλάβη» από αρνητικές μεταβολές με
δυσμενείς συνέπειες στην υπηρεσιακή - οικογενειακή κατάσταση των συνα
δέλφων. Αντιθέτως οχ; αστυνομική οικογένεια εξακολουθούμε να θρηνούμε
το χαμό στο βωμό του καθήκοντος συναδέλφων μας καθώςεπίσης και να αντι
μετωπίζουμε τη διαρκή αγωνία Km αβεβαιότητα πολλών άλλων για το αύριο.
Ο τραγικός θάνατος της τροχονόμου στην Κηφισιά, η άνανδρη δολοφονία του
συναδέλφου στο Δίστομο, οι αυτοκτονίες συναδέλφων ή ακόμα Km οι νέες
απειλές των τρομοκρατών, προφανώςδεν αρκούν για να συναισθανθούν οι αρ
μόδιοι την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνει ο Έλληνας Αστυνομικός!
Η κυβέρνηση, ακολουθεί την ίδια πολιτική των περικοπών Km της αποψίλω
σης της Ελληνικής Αστυνομίας επκρυλάσσοντάς μας μια ζοφερή πραγματικό
τητα Km τούτο όταν η αναγκαιότητα θωράκισης του ένστολου Km ενίσχυσης
του θεσμικού του ρόλου αποτελούν καθολικές Km πανθομολογούμενες διαπι
στώσεις. Προς μεγάλη δε έκπληξη όλων μας τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε Km την αιφνιδιαστική απόφασή της να καταργήσει το θεσμό της
Δημοτικής Αστυνομίας Kmνα επαναφέρει τις αρμοδιότητές της στην Ελληνι
κή Αστυνομία, ωσάν να πρόκειται για μια τρέχουσα διευθέτηση ενός θέματος
της καθημερινότητας
Επειδή με το αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη δεν μπορεί επιτέλους κανείς
να πειραματίζεται, καλούμε την Κυβέρνηση να μη συνεχίσει στον ίδιο δρόμο
των τετελεσμένων Km των αιφνιδιαστικών ανακοινώσεων νέων μέτρων είτε
οικονομικού είτε υπηρεσιακού χαρακτήρα. Για το συνδικαλιστικό μας κίνημα
αποτελεί «casus belli» κάθε απόφαση που θα επιδεινώνει την ήδη οικτρή οικο
νομική Km υπηρεσιακή θέση του Έλληνα Αστυνομικού.
Προτάξαμε τα τελευταία χρόνια την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης των
λειτουργιών Kmτου οργανογράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά αντί
αυτού, διαπιστώνουμε ότι η Κυβέρνηση εκπονεί νομοσχέδια που απέχουν πα
ρασάγγεςαπότο εκπεφρασμένο αίτημά μαςγια μια σύγχρονη Kmδημοκρατική
Ελληνική Αστυνομία.
Προτάξαμε, επίσης το αίτημά μας «όχι άλλες περικοπές» στον ευαίσθητο τομέα
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

της ασφάλειας tou τόπου μας, αλλά αντί να εφαρμοστούν «ισοδύναμα μέτρα»
και να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας κλη
θήκαμε να αποδεχτούμε αποφάσεις που υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο
και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών.
Κατόπιν όλων αυτών, αλλά και τόσων άλλων μικρών και μεγάλων προβλημά
των που κατατέθηκαν στο Γενικό μας Συμβούλιο και τα οποία συνθέτουν την
τραγική κατάσταση στην οποίαέχει περιέλθει οένστολος καλούμε την κυβέρ

νηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να αφουγκραστούν την αγω
νία μας και να σκύψουν πραγματικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Από την πλευρά μας είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους
αρκεί μέσω της διαδικασίας του ουσιαστικού και όχι του προσχηματικού δια
λόγου να μας δοθείαυτή η δυνατότητα.
Οχρόνος κυλά αντίστροφα για όλους Έως εδώ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ
ΣΩΜΑΤΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.ΟΑΑ.ΣΑ)
Στην Πάτρα την 09-06-2013 τα μέλη του 14ου Συνεδρίου της Πανελλή
νιας ΟμοσπονδίαςΑποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας μετά
από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου κ. Θεόφιλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και τη διεξαγωγή συζητήσεως και ανταλλαγή απόψεων, ομοφώνως απο
φάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του ψηφίσματος το οποίο έχει ως
εξής
1. Αποτίουν φόρο τιμής στους αστυνομικούς που θυσιάστηκαν στο
βωμό του καθήκοντος στον αγώνα τους κατά αδίστακτων εγκληματιών
και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους
προς τους συγγενείς και τους συναδέλφους τους
2. Εκφράζουν την κατανόησή τους και την αμέριστη συμπαράστασή
τους στους εν ενεργεία συναδέλφους τους στη μεγάλη προσπάθειαπου
καταβάλλουν, κάτω απόδυσμενείς συνθήκες προκειμένου να εξασφαλί
σουν τους απαραίτητους όρους τάξεως ασφάλειας και κοινωνικής γαλή
νης στους πολίτες
3. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους σε κάθε μεθοδευμένη προσπάθεια
που πλήττει το κύρος και το ηθικό των αστυνομικών καθώς και τις απα
ράδεκτες γενικεύσεις μεμονωμένων ενεργειών επίορκων αστυνομικών
με απώτερο στόχο την απαξίωση του συνόλου των αστυνομικών.
4. Ανησυχούν για τη μεγάλη κρίση, που διέρχεται η Πατρίδα μας Ανη
συχούν για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας για τις ιταμές προκλήσεις
για το δυσθεώρητοχρέος για την έκταση της ανεργίας για την κλιμάκω
ση της εγκληματικότητας και τις ακραίες μορφές βίας για το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας ανομίας και ατιμωρησίας για τη μεγάλη κρίση
των θεσμών και των αξιών.
5. Ανησυχούν γιατί στην έσχατη αυτή ανάγκη για τον τόπο, ακόμα τα
πολιτικά κόμματα, δεν έχουν αναστείλει τις κομματικές ταυτότητες και
πέραν από στείρες αντπιαραθέσεις ή εγωιστικές διαθέσεις δεν αποφασί
ζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το λαό τους να κηρύξουν εθνικό
συναγερμό και με εθνικό σχέδιο να συνεργαστούν για τη σωτηρία της
Πατρίδας
6. Καταδικάζουν κάθε πολιτική που δε συγκρούεται με το λαϊκισμό, το
πελατειακό σύστημα, τις συντεχνίες και τα κατεστημένα συμφέροντα.
Που δεν κηρύσσει ανένδοτο αγώνα κατά μεγαλύτερης ελληνικής παθογένειας της φοροδιαφυγής και κάθε μορφής διαφθοράς αδιαφάνειας και
παρασιτισμού. Που προστατεύει τους ισχυρούς εις βάρος τν αδυνάτων,
που διατηρεί ακόμα προνόμια και ασυλίες Που εθνικοποιεί τις ζημιές
και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη.
7. Καταδικάζουν την «επιλεκτική» πολιτική που μετακυλίει όλα τα βάρη
στους μισθωτούς και συνταξιούχους στα μεσαία και μικρά εισοδήματα,
στους πλέον αδύναμους πολίτες που υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες
της κρίσης αφήνοντας στο απυρόβλητο άλλες κατηγορίες και κυρίως
αυτούς που έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία της.
8. Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις αλλεπάλληλες άδι
κες και οριζόντιες περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, χωρίς να λαμβάνονται υπό
ψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας τους και το μέγεθος της προσφοράς
τους Παραβλέπεται ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ένα αδυσώπητο
και διαρκή πόλεμο με το έγκλημα και τις ακραίες μορφές βίας ότι μάχο
νται στην πρώτη γραμμή και δίνουν το αίμα τους για να προασπίσουν τη
νομιμότητα και το κράτος δικαίου. Παραγνωρίζεται ότι οι αστυνομικοί
είναι οι χαμηλότερα, με τεράστια διαφορά, αμειβόμενοι, έναντι όλων των
άλλων κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων.

9. Καλούν την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να υπερασπιστούν με σθέ
νος και αποφασιστικότητα τα οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα
των Σωμάτων Ασφαλείας Στο νέο σύστημα ασφάλισης των εργαζομέ
νων, να προστατεύσουν τα κεκτημένα δικαιώματα και να επιδιώξουν τη
δημιουργία νέου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης στο οποίο να υπα
χθούν τα υφιστάμενα Ταμεία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας. Κάθε λύση που θα υποβαθμίζει και θα φαλκιδεύει τα ασφαλιστικά
μας δικαιώματα θα μας βρει αντιμέτωπους
10. Εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την άμεση ενεργοποίηση του
Νόμου που προβλέπει τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της
Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α), που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό
αίτημα όλων των αστυνομικών.
11. Δηλώνουν όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας σε αρραγή
ενότητα και ομοψυχία με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας ότι δε θα
υποστείλουν τη σημαία του αγώνα και ότι θα αγωνιστούν με όλες τους
τις δυνάμεις μέχρι η δικαιοσύνη να γίνει πράξη, γιατί πάνωαπό όλα θέ
λουν την Πατρίδα μας περήφανη μαζί με το λαό της
12. Τέλος εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να υποβάλει το
παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς
ΑΓΓΕΛ ΙΕΣ

► Συνάδελφος ε.α. πωλεί το ιδιωτικά του πιστόλι 9mm
μάρκας CZMod. 75 στην τιμή των 200 ευρώ, τηλέφωνο
6977762490.
^ Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι μόρκπς
VALTER (Ρ99) στην τιμή των 300 ευρώ, τηλέφωνο
6970249313 - 2645041208.
► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του όπλο 9mm μάρκας
CLOCKστην τιμή των 350 ευρώ, τηλέφωνο 2104539485.
----------------------------- --- -------------------------- /
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Οσυνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης συλλέκτης
στολών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής της τ. Αστυνομίας
Πόλεων, του Πυροσβεστικού Σώματοςκαι 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 μέροςαυτών.
Επίοης συλλέγει και είδη αστυνομικού εξοπλισμού από
Αστυνομίες του εξωτερικού. Παρακαλεί του συναδέλφους
του, ε.α και ε.ε., πουενδιαφέρονται να διατηρηθεί η ιστορική
μνήμη των ενδόξων Σωμάτων, να επικοινωνήσουν μαζί του στο
τηλέφωνο: 6974718657.
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ΠΕΝΘΗ :

t Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο Βασίλειος Κωνσταντινίδης υποστράτηγος ε.α. της
Ελληνικής Αστυνομίας. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το από
γευμα 7 Ιουλίου 2013, στο χωριό Αγιό Πάργας Πρεβέζης. Στην τελετή παρεστησαν η σύ
ζυγός του Αφροδίτη Κωνσταντινίδου, η κόρη του Δήμητρα με το σύζυγό της Μιχάλη Κατσαϊτη, τα δύο εγγόνια του Μαρία και Βασίλης, ο αδελφός του Σπόρος με την οικογένειά
του, συγγενείς, φίλοι, συχωριανοί του και αντιπροσωπεία εκ τριών αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.
Ο εκλιπών, κατήγετο από το χωριό Αγιό Πάργας Πρεβέζης και ήταν το τρίτο εκ των
τεσσάρων παιδιών του αείμνηστου Δημοδιδασκάλου Δημητρίου Κωνσταντινίδη. Τελείωσε τις Γυμνασιακές του
σπουδές στο Γυμνάσιο Κερκύρας και ακολούθως εισήλθε στο σώμα της Αστυνομίας Πόλεων. Υπηρέτησε το σώ
μα της Αστυνομίας με υπευθυνότητα και συνέπεια. Υπηρέτησε σε πολλές διευθύνσεις του Σώματος της Αστυνο
μίας όπως στις διευθύνσεις Αθηνών, Κερκύρας, Χίου, Καλαμάτας και Πάτρας. Μετά την φοίτηση του στις ανώ
τατες Σχολές του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας εξελίχθη μέχρι το βαθμό του Υποστρατήγου με τον οποίο
και εξήλθε του Σώματος.

t Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Δημήτριος Παπαδόπουλος υποστράτηγος ε.α. της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Η νεκρώσιμος ακολουθία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι
17-12-2012, στη Σταμάτα Αττικής. Στην τελετή παρέστησαν η σύζυγός του Καλλιόπη Παπαδοποόλου, η πρώην σύζυγος και μητέρα των παιδιών του Κατερίνα Γκρέκα, οι δύο γιοι του
Αριστείδης και Χρήστος, τα αδέλφια του, συγγενείς, φίλοι και αντιπροσωπεία εκ τριών αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο εκλιπών, 86 ετών, κατήγετο από το χωρίο Αβραμιού Μεσσηνίας και ήταν το πρώτο εκ των
έξι παιδιών του αείμνηστου Αριστείδη Παπαδόπουλου. Τελείωσε τις Γυμνασιακές του σπου
δές στο Γυμνάσιο Μεσσήνης και ακολούθως εισήλθε στο σώμα της Αστυνομίας Πόλεων. Μετά την φοίτησή του
στις ανώτατες Σχολές του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας εξελίχθη μέχρι το Βαθμό του Υποστρατήγου με
τον οποίο και εξήλθε του Σώματος. Έταν πτυχιούχος της Παντείου Σχολής και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την έξοδο του από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εξασκούσε Δικηγορία
ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

t Αστυνομικός Υποδιευθυντής Βασίλειος Αναγνώστου. Γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κρυοπηγή Καρδίτσας.
Κατετάγη το 1983 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και των Α.Δ. Τρικάλων, Καρ
δίτσας και Β' Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 3-5-2013 από παθολο
γικά αίτια.

t Ανθυπαστυνόμος Ευθύμιος Τασσόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1964 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Κατετάγη το
1988 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Αρκαδίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίω
σε την 16-2-2013 από παθολογικά αίτια.

ΐ Ανθυπαστυνόμος Σπυρίδων Νταγιάς. Γεννήθηκε το έτος 1966 στην Πρέβεζα. Κατετάγη το 1988 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 21-3-2013 από παθολογικά αίτια.

t Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Λιάπης. Γεννήθηκε το έτος 1963 στην Κορυφή Τρικάλων. Κατετάγη το 1987
και υπηρέτησε στην Άμεση Δράση Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου.
Απεβίωσε την 24-2-2013 από παθολογικά αίτια.

t Αρχιφύλακας ε.α. Γεώργιος Σκουλάκης. Γεννήθηκε το έτος 1926 στον Πλάτανο Κισάμου Χανιών. Κατετάγη το 1955 στη Χωροφυλακή και υπηρέτησε στους Σταθμούς Κα
λάμι και Μουρνιών Χανιών και στα Α.Τ. Αιγάλεω και Κορυδαλλού. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 2-2-2013 από παθολογικά αίτια.
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Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ
Το αστικό φαινόμενο στη διάρκεια του Μεσαίωνα είναι
από τα μαζικότερα κινήματα αστικοποίησης που γνώρισε
ποτέ η Ευρώπη. Πολλοί ήταν οι ιστορικοί που ασχολήθη
καν με το συγκεκριμένο θέμα, και οι θεωρίες που εξήγαγαν,
προκειμένου να εξηγήσουν αυτή την ανάπτυξη που γνώρι
σε η δυτική, κυρίως, Ευρώπη από τον 10ο έως τον 13ο αι
ώνα Αλλοι κατέδειξαν τον κυρίαρχο ρόλο της ανάπτυξης
του εμπορίου που παρατηρείται από τον 100 αιώνα, ενώ
άλλοι έδαχιαν μςγαλύτερη προσοχή στην αγροτική ανάπτυ
ξη. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε, όπως το κα
ταδεικνύει έξρχα ο H enri Pirenne, πως η μεσαιωνική πόλη
γεννιέται και αναπτύσσεται στη βάση της οικονομικής της
λειτουργίας". Αυτή είναι που δίνει ώθηση, για την πρωτο
φανή ανάπτυξη που συντελείται μεταξύ του 10ου και του
14ου αιώνα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΟΝ 10ο ΑΙΩΝΑ
Ή δη από τον 3ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ζει μια
έντονη κρίση, η οποία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από τις επι
δρομές των θύννων και των γερμανικών φυλών κατά τον
4ο και τον 5ο αιώνα Αν και το δίκτυο των αρχαίων πόλε
ων, που είχε αποτελέσει τον σκελετό της αυτοκρατορίας, δι
ατηρείται ακμαίο μέχρι τον 4ο αιώνα1’, εν τοότοις οι λεηλα
σίες και οι καταστροφές οδηγούν τις πόλεις σε παρακμή. Η
ατονία του εμπορίου, η οποία προκαλείται από την μετριό
τητα που παρατηρείται στην κυκλοφορία των νομισμάτων
(που χαρακτηρίζονται από την ελάττωση της περιεκτικότητάς τους) μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις αιτίες αυτού
του φαινομένου. Δεν είναι, όμως, η μόνη. Η αποδιοργάνω
ση των θεσμών, τα διάφορα πολίτικο - στρατιωτικά γεγο-

“ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩ Ν ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΕ Ι ΤΟ Ν ΣΚ ΕΛ ΕΤΟ Τ Η Σ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, Δ ΙΑ Τ Η ΡΕ ΙΤ Α Ι
ΑΚΜΑΙΟ Μ ΕΧ ΡΙ Τ Ο Ν 4ο ΑΙΩΝΑ, Ε Ν ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΙ Λ ΕΗ Λ Α ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
Κ Α ΤΑ ΣΤΡΟ Φ ΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ Τ ΙΣ Π Ο Λ ΕΙΣ Σ Ε Π Α ΡΑ Κ Μ Η ”

νότα που συγκλονίζουν τους αιώνες αυτούς, η χάραξη των νέ
ων συνόρων, όπως και των εμπορικών αρτηριών, η εξάπλωση
των ελών σε ολόκληρα τμήμα τα των δρόμων, η δημογραφική
στασιμότητα και η παρακμή της βιοτεχνίας οδηγούν προς μια
και μόνο κατεύθυνση: την υποβάθμιση και την αλλοίωση του
αστικού δικτύου.
Παρ’ όλα αυτά η παραδοσιακή εστία του πολιτισμού, η πό
λη, δεν παύει να υφίσταται και να ακτινοβολεί από τη μια στιγ
μή στην άλλη. Επιβιώνει “ με σχετική επιτυχία για ένα αρκε
τά μεγάλο χρονικό διάστημα” 0. Στην Προβηγκία, σε αντίθεση
με άλλες περιοχές της βόρειας Ισπανίας και της Γαλλίας (όπου
οι civitates, δηλαδή οι πολιτείες, εγκαταλείφθηκαν από τον
κοσμικό πληθυσμό τους επί ένα χρονικό διάστημα μετά την
εγκατάσταση των νεοφερμένωνά), οι πόλεις συνεχίζουν να
γνωρίζουν άνθηση, χωρίς διακοπή στις δραστηριότητές τους,
όπως επίσης και χωρίς καμία μείωση της περιμέτρου των τει
χών τους0. “ Σε πολλές πόλεις η αστική ζωή διατηρείται ως
προς τις ουσιώδεις τουλάχιστον λειτουργίες της, προτιμώντας
καμιά φορά να αλλάζει απλώς τοποθεσία και να κ τίζει καινού
ρια τείχη, εγκαταλείποντας τη ρωμαϊκή στρατοπέδευση’,f. Άλ
λες, πάλι, διατηρούν ακόμα και την αρχική τους τοποθεσία,
τη ρωμαϊκή (Κολωνία, Κόμπλεντς) Στην Ιταλία, κυρίως, κά
ποιες πόλεις διατήρησαν τη ζωντάνια και την ευημερία τους,
εξαιτίας μιας παλιάς (όπως ήταν η συνέχιση του μεσογειακού
εμπορίου) ή καινούριας οικονομικής δραστηριότητας, που
συνδέεται με την εισαγωγή κάποιων προϊόντων πολυτελεί
ας κυρίω ς από την Ανατολή μέσω κάποιων Εβραίων και Σύ
ρον εμπόρων. “ Το ότι δεν σταμάτησε το εμπόριο στη δυτική
Ευρώπη σ’ αυτούς τους παλαιούς αιώνες οφείλεται σε μεγά
λο βαθμό στο επιχειρηματικό πνεύμα των εμπόρων και των
τεχνιτώ ν από την Ανατολή” *. Έ τσ ι πόλεις όπως η Ρώμη, η
Μασσαλία και η Ορλεάνη παραμένουν πύλες της Ανατολής ό
που παρατηρείται διατήρηση των αστικών δομών, παρά την
μερική αλλοίωση του εμπορίου και την πολιτισμική υποβάθμιση (όχι φυσικά στον β ίο βαθμό με τη Δύση). Άλλωστε άλ

λες πόλεις αναγεννήθηκαν ή γεννήθηκαν από τους νέ
ους πληθυσμούς που κατέφευγαν σε αυτές προκειμένου
να προφυλαχθούν από τις βαρβαρικές πιέσεις (χαρακτη
ριστική είναι η περίπτωση της Βενετίας)11.
Στη Δόση οι mo σημαντικές αστικές εστίες είναι εκεί
νες που χρησιμεύουν ως τόποι διαμονής των βαρβάρων
βασιλέων ή εκείνες όπου εγκαθίσταται κάποια επισκοπή
(όπως στη Λεών, που θα αναπτυχθεί μετά το 8251) και
είναι τόποι ονομαστών προσκυνημάτων (πόλεις όπως η
Τουρ, η Ρεμς και η Μπριούντ ευημερούν, φροντίζοντας
τους ευσεβείς οι οποίοι έφθαναν εκ εί ζητώντας βοήθεια ή
θεραπεία από τα λείψανα των αγίων Μαρτίνου, Ρεμύ και
Ιουλιανού). Έ τσ ι θα αναπτυχθεί η πόλη της Κομποστέλ
λα, στη σημερινή Ισπανία, χάρη στο πλέον δημοφιλές
προσκύνημα του Μεσαίωνα, αυτό του Αγίου Ιακώβου,
όπως και η πόλη της γειτονικής Πορτογαλίας το Γκιμαράες πόλη της δακρυσμένης Παρθένου και της ελιάς*. Ο
χριστιανισμός θρησκεία καθαρά αστική θα λειτουργή
σει με τέτοιο τρόπο στη διάρκεια του Μεσαίωνα, ώστε σε
αρκετά; περιπτώσεις η αναγέννηση του αστικού δικτύ
ου να οφείλεται σε κινήσεις των φορέων το ιΑ Παλαιότερα πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν πως οι βάρβα
ροι απεχθάνονταν τις πόλεις Παρά τις καταστροφές και
τις λεηλασίες όμως στα ακραία σύνορα της αυτοκρατο
ρίας επιβίωσε ένας τεράστιος αριθμός πόλεων. Οι βάρβα
ροι δεν περιφρόνησαν πάντα τις πόλεις (το Τολέδο, πρω
τεύουσα των Βησιγότθων, πλουτίζεται στα 568 - 586 με
έναν καθεδρικό ναό, αφιερωμένο στην Παναγία, ενώ και
στη Γενεύη, τόπο εγκατάστασης των Βουργουνδών, ξα
νακτίζεται ο ναός που κάηκε το 500). Διατήρησαν τις πα
ραδοσιακές δομές διοίκησης (δικαστήρια και επισκοπικές
δικαιοδοσίες). Εντούτοις εγκαταστάθηκαν και σε παλιά
ρωμαϊκά κάστρα ή έκτισαν καινούρια για στρατιωτικούς
λόγους. Οι Φράγκοι, μη θέλοντας οι ακόλουθοί τους να
αναμειγνύονται με τους τοπικούς πληθυσμούς αξιοποιούν πόλεις που αρχικά ήταν δευτερεύουσας
σημασίας (Σουασόν, Τουρνέ, Σενλί)1. Κάποι
ες περιοχές αναδεικνύονται σταδιακά σε επί
πεδο άστεως Ενδεικτικά παραθέτουμε τις
περιπτώσεις της Γάνδης, της Βόννης και του
Στρασβούργου. Αντίθετα οι Οστρογότθοι θα
προτιμήσουν τα ήδη οργανωμένα κέντρα (Ρα
βέννα). Αν δεν κτίζονται νέες πόλεις, τουλά
χιστον οι παλιές χρησιμοποιούνται. Η βασιλι
κή εγκατάσταση, σε πόλεις ακόμα και μικρής
σημασίας, ακολουθείται από την εγκατάστα
ση τεχνιτώ ν και προμηθευτών, μετατρέποντας τις πόλεις αυτές σε μικρές, έστω, πρω
τεύουσες. Αλλά οι Μεροβίγγειοι ηγεμόνες
αρέσκονται να διαμένουν στις επαύλεις τους
στην ύπαιθρο” . Στα χρόνια τους είναι δεδο-
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μένη η υποχώρηση των τεχνικών, των οικονομικών μέσων
και της φιλοκαλίας. Τα περισσότερα οικοδομήματα είναι ξύ
λινα. 'Ομως διασώζεται εν μέρει ο αστικός χαρακτήρας ορι
σμένων περιοχών, ό πως και η εμπορική δραστηριότητα,
ενώ θριαμβεύει η μικροτεχνία".
Ό λα αυτά τα χρόνια έχει συντελεστεί μια βαθιά τομή σε
ότι αφορά το περιεχόμενο του όρου civitas. “ Ενώ για τους
Ρωμαίους επρόκειτο για την διοικητική υποδιαίρεση μιας
επαρχίας, στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια σημαίνει μόνο την
περιοχή μιας πρώην ρωμαϊκής πόλης στο εσωτερικό των
τειχών, όπου η επισκοπή ασκούσε την κοσμική εξουσία” ”.
Άλλωστε από τον 6ο αιώνα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για
να δηλώσει το επισκοπικό άστυ, το κέντρο της επισκοπής.
Έ τσ ι, λοιπόν, οι πρώτοι αστικοί πυρήνες αναπτύσσονται
γύρω από αυτά; τις επισκοπές, καθώς και γύρω από διάφο
ρα φρούρια - κάστρα. Σε αυτές τις πόλεις καταφθάνουν νέοι
πληθυσμοί (φοβούμενοι την δουλεία και την πώλησή τους
σε μια αγορά της βορείου Αφρικής απ τους νέους επιδρομείς
του 9ου αιώνα) με αποτέλεσμα να σχηματίζονται, μετά από
κάποιες συγκρούσεις, νέοι κατοικήσιμοι χώροι (suburbia)
σε ένα ύψωμα, αλλά και επεκτείνοντας τον ήδη τειχισμέ
νο χώρο της πόληςρ. Δεν πρόκειται παρ’ όλα αυτά για ένα
γενικευμένο φαινόμενο. Η νέα αστική χριστιανική κοινω
νία οργανώνεται γύρω από τους επισκόπους και τις ενορίες
που δημιουργούνται, κάπως αργά, στο εσωτερικό των επι
σκοπών. Θα λέγαμε πως με τις επισκοπικές πόλεις το αστι
κό καθεστώς, που είχε υποβαθμιστεί, αναπληρώνεται από
ένα θεοκρατικό καθεστώς, αφού οι επίσκοποι (πανίσχυροι
μέσα στις πόλεις και τις επισκοπικές τους περιφέρειες) θε
ωρούνται πλέον ως οι εγγυητές της τάξης της ειρήνης της
κοινής ωφέλειας". Η επισκοπική εγκατάσταση είναι συνή
θως οχυρωμένη, ενώ το αστικό τοπίο μεταμορφώνεται σε
αυτές τις πόλεις με την ανέγερση νοσοκομείων, διαφόρων
μονών, νέων ναών και μεγαλοπρεπών καθεδρικών (καπίτολο, chapitre), η κατασκευή των οποί ων, όπως και άλλων
οικοδομών, στηρίζεται στα τείχη που χρησιμοποιούνται ως
κατασκευαστικό υλικό. Οι δε καθεδρικοί μετατρέπονται σε
οικιστικά σύνολα, καθώς “ γύρω τους οικοδομούνται άλλα
κτίρια, όπως το σχολείο, η αίθουσα του άσματος το πτωχοκομείο, τα σπίτια των κανονικών” Γ. Μπροστά από τους
καθεδρικούς ή από τα μοναστήρια (τα λεγάμενα “ καταφύ
για της πόλης” ), μάλιστα, ξεκίνησαν την λειτουργία τους
οι παλαιότερες αγορές της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η ανέ
γερση, λοιπόν, των καθεδρικών ναών μέσα στην περίμε
τρο των τειχών, η εγκατάσταση των βαρβάρων έξω από τα
τείχη, καθώς και οι επιμέρους ιδιω τικές καταπατήσεις ήδη
από τον 4ο αιώνα, αναστατώνουν τον ρωμαϊκό γεωμετρι
κό σχεδίασμά των δρόμων και των δημόσιων χώρων (στην
Υόρκη της Α γγλίας η οποία αποτελούσε ίσως το μεγαλύτε
ρο λιμάνι του κόσμου των Β ίκινγκς “ οι δρόμοι ονομάστη
καν gate από τους Σκανδιναβούς εποίκους που εγκαταστά
θηκαν έξω από τα τείχη και σχημάτισαν το προάστιό τους
το Kuninssgarth” s). Γ ί αυτό και οι περισσότερες μεσαιω
νικές πόλεις χαρακτηρίζονται από έναν ακανόνιστο πολεοδομικό σχεδίασμά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως
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το επισκοπικό οικοδομικό σύνολο καταλαμβάνει συχνά το
ένα τέταρτο του κατοικημένου χώρου (τη στιγμή που εντός
των τειχών ο κατοικημένος χώρος ήταν σχετικά περιορι
σμένος), κερδίζοντας σε βάρος άλλων συνόλων και σε βάρος
των δρόμων. “ Σ τις γερμανικές πόλεις μάλιστα, κυριαρχεί
εντελώς αφού καταλαμβάνει με τον όγκο του την mo ψη
λή κορυφή της πόλης” 1.
Επί των Καρολιδών είναι που δημιουργούνται νέες εγκα
ταστάσεις κυρίως φρούρια (bourgs στη Φλάνδρα, boroughs
στην Αγγλία), στη διάρκεια των σαξονικών πολέμων στα
ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας Βλέπουμε, δηλα
δή, να διατηρείται η αμυντική λειτουργία των πόλεων,
κληρονομιά της Ρώμης Μόνο που τώρα δεν πρόκειται για
αμυντικό σύνορο, αλλά για ένα σύστημα αμυντικώ ν κόμ
βων, κέντρο συγκέντρωσης στρατευσίμων. Πρόκειται για
βάσεις του στρατού, όπως και των ιεραποστόλων... Όσες
από αυτές τις νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε καίρια ση
μεία αναδεικνύονται γρήγορα σε επισκοπές και σε πολιτεί
ες (civitates), όπως συμβαίνει με το Βύρτσμπουργκ και την
Ερφούρτη. Εκλαμβάνουν, δηλαδή, ρόλο διοικητικώ ν κέ
ντρων. Γύρω από το φρούριο αναδεικνύεται σταδιακά το
“ άστυ, κέντρο διοικητικό, θρησκευτικό, πολιτικό και οικο
νομικό ολόκληρης της εδαφικής περιφέρει ας” ". Εδώ στα
ματούν οι έμποροι, ίσως περιστασιακά, αλλά συχνά. Λόγω
αυτής της κίνησης ιδρύονται τελωνεία και νομισματοκο
πεία (μαρτυρούνται τόσο στο Βύρτσμπουργκ όσο και στη
Κομιιιένην). Ο πυργοδεσπότης ή ο επίσκοπος περιβάλλεται
με διοικητικές ή, διαχειριστικές και δικαστικές εξουσίες
Δεν παρατηρούμε, αντίθετα, να αναλαμβάνει οικονομικές
αρμοδιότητες Αυτές τις επωμίζονται βασιλικοί απεσταλμέ
νοι. Εξάλλου η αυτοκρατορία των Καρολιδών χαρακτηρίζε
ται από μια δημοσιονομική αδυναμία\ν. Η διοικητική δομή
της κρατούνταν πάνω σε μια οικονομική βάση αδύναμη να
την υποστηρίξει. Προκειμένου να αναζωογονήσει την οι
κονομία του κράτους του, να προωθήσει το νόμισμα στους
αγρούς και να κινητοποιήσει εκ νέου τις εμπορικές δραστη
ριότητες με το εξωτερικό (η αυτοκρατορία του Καρλομά-

γνου, σε αντίθεση με εκείνη των Μεροβιγγείων, είναι ουσια
στικά ηπειρώτικη και σχεδόν πλήρως απομονωμένη από το
εξωτερικά - το κέντρο της μεταφέρεται προς την κοιλάδα του
Ρήνου) ο Καρλομάγνος και πριν από αυτόν ο Πιπίνος προχω
ρούν στην αναδιοργάνωση του νομισματικού συστήματος και
στην κυκλοφορία νομισμάτων από ασήμι, μεγάλης περιεκτι
κότητας \ “ Πρόκειται για την ασημένια πένα, το δηνάριο, που
εξυπηρετούσε τις μικρές ανταλλαγές στα τοπικά παζάρια”3'
Αλλά και στην Αγγλία, όπου οι πόλεις που περικλείονταν
από τα τείχη είχαν μετατραπεί σε απλούς οικισμούς που ανα
γνωρίζονται με τη λέξη boroughs (όπως αναφέραμε και παρα
πάνω), κατά το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, “ διακρίνεται μια
σαφής πολιτική βούληση για τον σχεδίασμά ή την ανανέωση
ενός αστικού δικτύου” 1, το οποίο υποστηρίζεται από τη βασι
λική δύναμη. Η ίδια σαφής πολιτική βούληση είναι που οδη
γ εί τους Καρολίδες στο Άαχεν και την Κομπιένη, σύνολα αφι
ερωμένα στη διοίκηση της αυτοκρατορίας, επιβλητικά μέσα
στο περιβάλλον τους, πόλεις με φιλοδοξίες πρωτεύουσας κρά
τους1"*.
Αν κοιτάξουμε, όμως, πιο προσεκτικά αυτούς τους νέους
σχηματισμούς θα διαπιστώσουμε σημαντικές διαφορές από τις
πόλεις που θα αναπτυχθούν μετά το 1000 στη δυτική Ευρώ
πη. Κατά την καρολίδεια εποχή, λοιπόν, δεν συναντούμε πό
λεις με την κοινωνική, οικονομική και νομική σημασία της
λέξης. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη νομοθεσία, ούτε την αυτο
νομία των μελλοντικών μεσαιωνικών πόλεων. Τόσο τα άστη
όσο και τα κάστρα ήταν οχυρές θέσεις και διοικητικά κέντρα
χωρίς ιδιαίτερους θεσμούς, ενώ ο πληθυσμός τους ήταν αμε
λητέος (στα κάστρα κατοικούν λίγες εκατοντάδες ψυχές, ενώ
στα άστη όχι πάνω από δύο με τρεις χιλιάδες άνθρωποι)®*’. Ελ
λείψ ει, δηλαδή, κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης
και αστικοί) πληθυσμού, ο τρόπος ζωής του οποίου είναι κοι
νός για όλα τα μέλη του, οι πόλεις των Καρολιδών διαφορο
ποιούνται αισθητά από τις αντίστοιχες που θα πάρουν τη θέ
ση τους μετά το 1000 και θα αποτελέσουν τον κατεξοχήν τόπο
μεσαιωνικής πόλης.
Επί των Οθωνιδών κάποιες πόλεις προωθούνται περισσότε
ρο, μέσω αυτοκρατορικής βασιλικής ή εκκλησιαστικής πρω
τοβουλίας, οπότε και προάγονται σε κυβερνητικά και τελε
τουργικά κέντρα, όπως το Μαγδεμβούργο, στο οποίο το 968
ο Όθων Α ’ εγκαθιστά μια αρχιεπισκοπή και κ τίζει για τους
Εβραίους μια αγορά για την προώθηση του εμπορίου**. Άλλες
τέτοιες πόλεις είναι το Ρένγκενσμπουργκ και το Ουίντσεστερ
(στην Αγγλία), που προσλαμβάνουν πλέον έναν ρόλο ανάλογο
με αυτό που είχε επωμιστεί ήδη η πόλη της Παβίας στη βόρεια
Ιταλία ως πρωτεύουσα των Λομβαρδών βασιλέων*1. Επρόκειτο για “ προαστικούς πυρήνες” , εμπορικούς οικισμούς που δεν
διαφοροποιούνταν από την περιβάλλουσα ύπαιθρο.
Στη διάρκεια του 10ου αιώνα είναι που αλλάζουν οι συν
θήκες ολοκληρωτικά. Έ νας νέος δυναμισμός κατακλύζει
την Ευρώπη, τώρα που παρατηρείται οικονομική ζω τικότη
τα, βελτίωση της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και
αναζωογόνηση του εμπορίου μέσω των Φρισσίων (Κεντοβίκ,
Ντόρεσταντ) και των Βαράγγων εμπόρων (ανατολική Ευ
ρώπη και κεντρική Ασία), όπως και μέσω της αναζωπύρω

σης των συναλλαγών στη Μεσόγειο, λόγω της μουσουλ
μανικής και της εβραϊκής κινητικότητας... Τώρα είναι
που ανθεί το βάρβαρο, αλλά και επικερδές εμπόριο σκλά
βων (που διχάζει τους χριστιανούς·*) και όπλων, που με
τη σειρά τους ωθούν οε άνθηση και τις ανταλλαγές κά
θε είδους**. Τώρα είναι που λόγω της αλλαγής των οι
κονομικών συνθηκών εμφανίζεται στην Ευρώπη ένα
νέο πλαίσιο εξουσίας. “ Πρόκειται για τη χωροδεσποτεία
(seigneurie): το χωριό, το κάστρο, και λίγο αργότερα η δι
φορούμενη πόλη” **. Μετά το 1000 οι καινούριες πόλεις
που προκύπτουν βαθμιαία και αυθόρμητα στην Ευρώπη
και αναπτύσσονται πάνω σε χερσαίες οδούς (Wike) και
πλάι σε ποταμούς (portus, για τα οποία θα μιλήσουμε πα
ρακάτω), περικλείοντας αυτούς σταδιακά στα όριά τους
θα αποτελέσουν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του μέσου και ύστερου Μεσαίωνα*11. ]

* Πτνχιονχον του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
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To Πάσχα του θέρους, xo Πάσχα της Παναγίας μας έχει χο
επίκεντρά του κατά τον μήνα Αύγουστο. Και επειδή χο Πάσχα
αυτό είναι της Παναγίας συνάμα είναι και Πάσχα του Οικουμε
νικοί} Πατριαρχείου μας, αφού η προαιώνια καθέδρα του ταπει
νού, μαρτυρικού και καθαγιασμένου Πατριαρχείου της Ορθοδο
ξίας και της Ρωμιοσύνης βρίσκεται στα μυρόπνοα χώματα της
Πόλεως της Παναγίας Υπερμάχου, που είναι η Κωνσταντινού
πολη, η άλλως καλουμένη προσφυώς «Θεοτοκούπολις».
Την Παναγία, η πολίτικη Ρωμιοσύνη την έχει στο διάβα των
αιώνων σε αδιάσπαστη και ακατάλυτη ενότητα μαζί της, αλλά
και το πάνσεπτο και σταυραναστάσιμο Φανάρι του ευσεβούς Γέ
νους μας, ζεί, αναπνέει, ζωογονείται και πορεύεται με την Πολίτισσα Παναγία σε ακατάλυτη ενότητα μέσα στο χωροχρόνο και
στις περιπέτειες του ιστορικού γίγνεσθαι του κόσμου τούτου.
Συνευρίσκονται μέσα στο «κεκρυμμένον μυστήριον» της, που
το συντηρεί σωστικά ο Θεός. Η Θεοτόκος Παναγία ως χώρα της
θεωρεί την Πόλη και ως θρόνο της το Θεομητορικό Φανάρι, που
το σκέπουν στοργικά οι εύτονες της Παμμακάριστου και της Φα
νερωμένης μέσα από την Πάνσεπτο Πατριαρχικά Ναό του Αγίου
Γεωργίου, και λίγο παραπέρα και ψηλά η βυζαντινή και αγέρω
χη Παναγία η Μουχλιώτισσα. Θεομητοροσκέπαστο το Φανάρι,
το σταυραναστάσιμο Πατριαρχείο και η Π ολίτικη Ρωμιοσύνη,
την οποία «η χώρα του αχωρήχου» Παναγία σκέπει, φρουρεί και
φυλάττει από παντός κινδύνου και πάσης επιβουλής βεβήλων
και βαρβάρων δυναστών και μιαρών Ιεροσύλων. Η Πόλη είναι ο
χώρος της ακοίμητης περιπέτειας του Φαναριού και η ακοίμητη
παρουσία και αεί ζώσα χάρη της Θεομήτορος, που είναι «η χώρα
των ζώντων».
Η Π ο λ ιικ κ κ ι Π αναγία είναι η βεβαίωση του ζωογόνου θρύ
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λου της Ρωμιοσύνης και της ορατής και απτής πραγματικότη
τας του Φαναριού που συνυφαίνει μυστικά και μυστηριακά
την παρουσία, πορεία και ουσιαστική διακονία του μαζί της.
Το αποφατικό μυστήριο της Θεομητορικής χάριτος ενούται
με το μυστήριο της Π ολίτικης ιστορίας και της φαναριώτικης
Ρωμιοσύνης στα καθαγιασμένα χώματα της λαβωμένης Βασι
λεύουσας Πόλεως, που ακόμη σε πείσμα του χρόνου και των
περιπετειών του ιστορικού γίγνεσθαι συνεχίζει προσευχετικώς
και ιεροπρεπώς να στέκει όρθια και αγέρωχη.
Η Φαναριώτη Ρωμιοσύνη βαδίζει την Θεοβάδιστη περπατισιά της με μοναστική και μοναδική υποταγή και αγιοπνευματική υπακοή στο μυστήριο της δικής της ιστορίας. Βιώνει
ατελεύτητα και αδιάλειπτα την θεία επιστασία, την φοβερά
προστασία και την φιλόστοργη μητρική χάρη της πολίτισσας
Παναγίας, η οποία διατηρεί και συντηρεί μυστικά, σωστικά και
σιωπηρά την ιερή ιθαγένεια του Θεοσφράγιστου τόπου της,
της Πόλεώς της και των Ρωμιών πιστευόντων κατοίκων της.
Ακόμη, «έτι και έτι», το θέλει. Εκείνη του Βοσπόρου η Κυρά
και Οικοδέσποινα να κρατεί «ζητοτύπως» την Πόλη της και το
Φανάρι της ως θεία παρεμβολή, μέσα στον κόσμο ως τηλαυγής
φάρος, ακοίμητη κανδήλα και ορατή απτή απόδειξη και μαρτυ
ρία της ουράνιας σκέπης και ακαταμάχητης υψηλής προστασί
ας της. Για να συνεχίζεται ψαλλόμενο το «... αναγράφω σοι, η
Πόλις του Θεοτόκε».
Τα βήματά της, σταθερά και αγέρωχα, περιδιαβαίνουν τα
καλντερίμια και τα σοκάκια της Πόλεως και πάντα κατευθύνονται και μας οδηγούν στα στενά δρομάκια του Φαναριού και
σταματούν με συστολή φρονήματος έμπροσθεν του πανσέπτου
Πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου, όπου μυστικώς και
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αθορύβως λαμβάνει ιεροπρεπώς σεμνοπρεπώς και μεγαλοπρεπώς την καθιερωμένη θέση της στις δύο παλαίφατες ιστορικές
και θαυματουργές εφέστιες εικόνες της, της Παμμακάριστου και
της Φανερωμένης για να ακούσει και πάλι μέσα στο Πάσχα του
θέρους τους καημούς τους θρήνους τις εγκάρδιες παρακλήσεις
και τις ολόψυχες δεήσεις του Πατριάρχου τη ς των φαναριωτών
λειτουργών της και του περιούσιου και φιλότιμου λαού της. Και
βεβαιώνεται πάλι η πολίτικη παρουσία, προστασία και θεομητορι
κή ευλογία της
Σ τον Π ατριαρχικά ναό βλέπει τον μαρτυρικό Πατριάρχη
να βάζει μετάνοια στις εικόνες της και ν ’ ανέρχεται την κλίμακα
του Πατριαρχικού Θρόνου για την αδιάλειπτη δέηση υπέρ της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του φιλοχρίστου λαού και των
ευσεβεστάτων κληρικών τη ς Τα εναγώνια ενδακρυσμένα μάτια
του μαρτυρικού Πατριάρχου βυθίζονται στα ελπιδοφόρα μάτια
της Πολίτισσας Παναγίας για τον κοινό τόπο, την κοινή λατρευτή
πόλη με τις βυζαντινές εκκλησίες τα θεοσκέπαστα μοναστήρια,
τα φιλογενή εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ευαγή καθιδρύματά
τη ς αλλά εξόχως με τους ωραίους και φιλότιμους ανθρώπους της
με την μοναδική εγκαρτέρηση και υπομονή, που θαυμαστά εκπηγάζουν από την βεβαιότητα της αενάως υπαρχούσης Θεομητορι
κής παρουσίας της Πολίτισσας Παναγίας
Μέσα στην πεμπτουσία του Θεομητορικοί) Πάσχα του θέρους
τα θεόπνευστα κείμενα του φιλόμουσου Μητροπολίτου Πέργης
Ευαγγέλου (Γαλάνη) μας εισοδεύουν στο μυστήριο του Παναγίου
προσώπου της Θεομήτορος που υπερβατικά ενσαρκώνεται μέσα
στην πολίτικη Ρωμιοσύνη, στην Κωνσταντινούπολη και στο θεοσκέπαστο Φανάρι.
Ο πολιός Μ ητροπ ολίτης Π έργης Ευάγγελος γράφει χαρα
κτηριστικά: « Λ ειτουρ γούμ α ι σ τον π α τ ρ ια ρ χ ικ ό να ό. Α κ ο ύ ω τη μ ία
μ ετά τη ν ά λλη τις εκ φ ω νή σ εις του ιερέω ς. Έ ρ χ ετ α ι κ α ι η σ ειρ ά της
α π ο κ λεισ τικ ή ς εκφ ω νή σ εω ς γ ια τη ν Π α να γία , π ο υ β ρ ίσ κ ει τον Π α τρ ι
ά ρ χη γο να τισ τό α π ό τον π ρ ο η γο ύ μ ενο ύ μ νο της ευχα ρ ισ τία ς. Κ α ι δ εν
α ν εβ α ίν ει μ ετά σ τον θ ρόνο του. Τ ο ν β λ έ π ω «εξαιρέτω ς» ν α π α ρ α μ ένει
ό ρ θ ιο ς κ α ι α σ κ επ ή ς στο δά π εδο. Σ α να τον κ α θ η λώ νει η χά ρ η της κ ι
εκ είν ο ς να δ ε ίχ ν ε ι σ τη ν ο ικ ο υ μ ένη ό τι «ά ξισν εστί», να ορθοστατεί. Μ α
β λ έ π ω κ α ι κ ά τι ά λ λ ο στον Π α τρ ιά ρ χη . Ν α κ ά νει το σ χή μ α του Σ τα υ
ρ ο ύ κ α ι π ά λ ι εξα ιρέτω ς, τρις, π ρ ιν α νέβ ει τα σ κ α λιά του θ ρ ό νο υ του.
Μ ε σ χή μ α τα α ρ χο ντικ ά μ ετά νο ια ς τη ν κ ά θ ε φ ορά . Μ ία , α τενίζοντα ς
κατά ματα τη ν εικ ό να τη ν δ εσ π ο τικ ή της Π α να γία ς του τέμ π λο υ κ α ι
ευχα ρισ τώ ντα ς τη ν γ ια τη ν προστα σία της στο κ έντρο της ορθοδοξία ς,
το Φ α νά ρ ι. Μ ία , γι'α υ τή ν π ο υ τετρα κόσια χ ρ ό ν ια α γρ υ π ν ε ί στο κ λίτο ς
το δ ε ξ ί του Π α τρ ια ρ χ ικ ο ύ να ού. Κ α ι μ ία γ ια τη ν εικ ό να της «α ντα λλα 
γή ς» , π ο υ σ χη μ α τίζει το τόξο της χ ά ρ ιτο ς α π ό τ ’ α ρισ τερ ά ...
Ώ ρ α λ ειτ ο υ ρ γικ ή μ έσ α στον π ά νσ επ το Π α τρ ια ρ χ ικ ό να ό του Φ α να 

ρ ιο ύ , π ο υ μ ε τη ν ορα τή τη ς φ α νέρω σ η η Μ εγά λη του Χ ρ ισ το ύ Ε κ 
κ λη σ ία σ χεδ ιά ζει τη ν ευγνω μ ο σ ύνη της. Κ α ι π ά νω στη λ α μ π ερ ή
επ ιφ ά ν εια της εικ ό να ς της Π α να γία ς, β λ έ π ε ι ό λο το ν α θέα το π ό 
νο του λ α ο ύ της να γίνετα ι ένα μ ε το μ ή ν υ μ ά της. Κ α ι να τη ν κ α λ ε ί
μ ε ονόμ α τα π ο υ τα α φ ιέρ ω σ ε το γένο ς: Π α μ α κ ά ρισ τος, Φ α νερω 
μ έν η , Μ π α λο υ κ λιώ τισ α , Β λα χ ερ νίτισ σ α , Χ ρ υ α α λη θ ινή , Μ ο υ χ λ ιώ τισαα, Χ α τζεριώ τισ σα , Κ α φ α τια νή , Κ α μ σ ρ ιώ τισ ο α , Ο δ η γή τρια ,
Α κα τα μ ά χη τος, Ε λεούσ α , Κ ο υμ α ριώ τισ σ α , Π ερ α τικ ή κ .ά .».

Α υ τή η μ υσ τική σχέση της Πολίτισσας Παναγίας με την
Πόλη, το Πατριαρχείο και το αμείωτο Γένος των Ρωμιών εί
ναι σχέση ζωογόνου επιβιώσεως και ενισχύσεως για το ιερό
κέντρο της Ορθοδοξίας και τους πολίτες Ρωμιούς, που βιώνουν μοναδικά το Θεομητορικό Πάσχα του θέρους ατενίζο
ντας την ελπιδοφόρα μορφή της καθώς σκέπει ακατάβλητα
την Πόλη της
Αυτό πολύ γλαφυρά και παραστατικά το περιγράφει ο Μ η
τροπολίτης Πέργης Ευάγγελος: «... Π όσ ο ο μ ο ρ φ α ίν ει ο χ ρ ό ν ο ς
στο Φ α νά ρ ι μ ε τη ν Π α να γία τη ν Φ α νερ ω μ ένη . Μ α ς σ π ρ ώ χ νει
σε ώ ρες φ ιλ ία ς μ ε τη μ ο ίρ α . Μ α ς ω θ εί μ έ χ ρ ι να νη στέψ ουμ ε, να
υπ ερ β ο ύ μ ε τον εα υτό μ α ς , να μ ετα λά β ο υ μ ε. Ν α φ θ ά ο ο υ μ ε κ α ι
π ά λ ι στο θέρος. Ν α ξα νά ρθ ο υ μ ε εδώ μ ια β ρ α δ ιά του Δ εκ α π εντα ύ γουστου. Ν α μ ιλ ή σ ο υ μ ε μ α ζ ί τη ς γ ια τα π ερ α σ μ ένα ...
Σ κ εφ θ ή κ α τε τι θα π ε ι α σ π α σ μ ός τη ς Π α μ μ α κ ά ρισ το υ α π ό τον
Π α τρ ιά ρ χη τη ν ώ ρα π ο υ τα π ά ντα σ ω π α ίνο υ ν μ ε το «ά λα λα τα
χ ε ίλ η τω ν α σ εβ ώ ν ττον μ η π ρ οσ κ υνούντω ν τη ν εικ ό να σ ου τη ν
σ επ τή ν...»·,

Ε ίν α ι η δραματική διάσταση του Οικουμενικού Π ατρι
αρχείου που εκφράζεται σε ώρα λειτουργική. Είναι η σάρκωση του λυτρωτικού του λόγου. Συγκεφαλαίωση της μαρτυρί
ας του, που καταγράφεται εκείνη την στιγμή πάνω στο χέρι
της Οδηγήτριας...».
Εορτάζουμε το Πάσχα του θέρους το Πάσχα της Κυράς
του Γένους, της Πολίτισσας Παναγίας αλλά και το Θεομητο
ρικό Πάσχα του Πατριαρχείου, αφού Παναγία και Πατριαρ
χείο, Παναγία, Πόλη και Γένος στη συνείδηση των ευλαβών
είναι άρρηκτα συνυφασμένα μέσα στην ιστορία και την πνευ
ματική ζωή των Ρωμιών.
Το γάλα και το μέλι της Π ολίτικης Ρωμιοσύνης είναι η
Πολίτισσα Παναγία. Ο άρτος της ζωής και η ακένωτη πηγή
της ματωμένης Ρωμιοσύνης του σταυραναστάσιμου Γένους
συνταυτίζονται με την Πολίτισσα Παναγία, που στο δικό της
Πάσχα συνεγείρει από περάτων γης τα φιλομητορικά τέκνα
της για να συνεχίζουν αδιαλείπτως να γράφουν και να κατα
θέτουν το: «αναγράφει σοι, η πόλις του Θεοτόκε», σε πείσμα
των καιρών και της ιστορικής δυστροπίας... ]
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Παρουσίαση: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Βιογραφικά στοιχεία
Γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το 1933, την ημέρα των γενεθλίων του
(29 Απριλίου), στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου. Στην ίδια αυτή πόλη
έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Ο ίδιος αυτοβιογραφείται
ως εξής: «Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ’ ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυ
γα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία.
Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρο
νικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν
κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα εί
ναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλ
λήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και
ολίγα Ιταλικά».
Γόνος οικογένειας μεγαλεμπόρων που ξέπεσε, ο Καβάφης ζή
τησε στα νιάτα του να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία κα ι «να
μπει στα πολιτικά», «μα τα παραίτησεν» για να προσληφθεί τε
λικά, στα 29 του χρόνια, και να υπηρετήσει επί μια 30ετία (μέ
χρι το 1922) ως έμμισθος υπάλληλος «εις ένα κυβερνητικόν γρα
φείον εξαρτώμενον από το Υπουργείον των Δημοσίων Έργων της
Αιγύπτου», όπως ο ίδιος προσδιόρισε τη βιοποριστική του εργασία.
Εξωτερικά τουλάχιστον, η ζωή του Καβάφη κύλησε μοναχική, «τακτο
ποιημένη και πεζή», και «θεαματικά και φοβερά» δεν είχε. Αξιομνημό
νευτες ίσως είναι μερικές ιδιορρυθμίες της ζωής του, όπως ό τι ποτέ δεν
έβαλε το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του, και φώτιζε με τα θρυλικά κε
ριά· ή ό τι άφησε πεθαίνοντας μικρή αλλά όχι ασήμαντη περιουσία, κα
θώς και ένα συναφές μνημόνιο για τις χρηματιστηριακές δραστηριότη
τες -κυρίως όμως ένα ποιητικό Αρχείο τακτοποιημένο με τη φροντίδα
άριστου υπαλλήλου, έτοιμο να δεχθεί τους μελετητές του έργου του.
Αν κά τι εντυπωσιάζει στη ζωή του, είναι ό τι αφοσιώθηκε απόλυτα στο
έργο του. Τούτη η προσήλωση εκφράζεται ποικιλότροπα όπως λόγου
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“ ...Και συνεδριάζουνε την
νύχτα μυστικά
και συζητούν των Λαγιδών τα
οικογενειακά.
Αλλά ιδού οι πρέσβεις
επανήλθαν. Χαιρετούν.
Στην Αλεξάνδρεια επιστρέφουν,
λεν. Και δεν ζητούν
χρησμό κανένα. Κ’ οι ιερείς τ’
ακούνε με χαρά
(εννοείται, που κρατούν τα
δώρα τα λαμπρά),
αλλ’ είναι και στο έπακρον
απορημένοι,
μη νοιώθοντας τί η εξαφνική
αδιαφορία αυτή σημαίνει.
Γιατί αγνοούν που χθες στους
πρέσβεις ήλθαν νέα βαρυά.
Στην Ρώμη δόθηκε ο χρησμός·
έγιν’ εκεί η μοιρασιά. ”
«Πρέσβεις από την Αλεξάνδρεια»

χάρη, δραματικά καταγράφεται στο ακόλουθο σημείωμα του
ποιητή: Έ νας νέος ποιητής μ’ επεσκέφθηκε. Ή τα ν πολύ
πτωχός, εζούσε από την φιλολογική του εργασία, και με φαί
νονταν σαν κάπως να λυπούνταν βλέποντας το καλά σπίτι
που κατοικούσα, τον δούλο μου που τον έφερε ένα καλά σερβιτό τσάι, τα ρούχα μου τα καμωμένα σε καλά ράπτη. Είπε,
«Τι φρικτό πράγμα να έχει κανείς να παλεύει να βγάζει τα
προς το ζην, να κυνηγάς συνδρομητάς για το περιοδικά σου,
αγοραστός για το βιβλίο σου».
Δεν θέλησα να τον αφήσω στην πλάνη του και τον είπα με
ρικά λόγια, περίπου σαν τα εξής. Δυσάρεστη και βαρειά η
θέσις του -αλλά τ ι ακριβά που με κόστιζαν εμένα οι μικρές
μου πολυτέλειες. Για να τες αποκτήσω βγήκα απ’ την φυ
σική μου γραμμή κ ι έγινα ένας κυβερνητικός υπάλληλος
(τι γελοίο), και ξοδιάζω και χάνω τόσες πολύτιμες ώρες την
ημέρα, στες οποίες πρέπει να προστεθούν και οι ώρες καμά
του και χαυνώσεως που τες διαδέχονται. Τ ί ζημιά, τ ί ζημιά,
τ ί προδοσία. Ενώ εκείνος ο πτωχός δεν χάνει καμιά ώρα· εί
ναι πάντα εκεί, πιστό και του καθήκοντος παιδί της Τέχνης.
Πόσες φορές μες στην δουλειά μου μ’ έρχεται μια ωραία ιδέα,
μια σπάνια εικόνα, σαν ετοιμοκαμωμένοι αιφ νίδιοι στίχοι,
και αναγκάζομαι να τα παραμελώ, διότι η υπηρεσία δεν ανα
βάλλεται. Έ π ειτα σαν γυρίσω σπίτι μου, σαν συνέλθω κομ
μάτι, γυρεύω να τ ’ ανακαλέσω αλλά πάνε πια. Και δικαίως.
Μ οιάζει σαν η Τέχνη να με λέγει “ Δεν είμαι μια δούλα εγώ·
για να με διώχνεις σαν έρχομαι, και να ‘ρχομαι σαν θες. Είμαι
η μεγαλύτερη Κερά του κόσμου. Και αν με αρνήθηκες -προ
δότη και ταπεινέ- για το ελεεινά σου καλό σπίτι, για τα ελεει
νά σου καλά ρούχα, για την ελεεινή καλή κοινω νική σου θέ
ση, αρκέσου μ’ αυτά λοιπόν, (αλλά πού μπορείς ν ’ αρκεσθείς)
και με τες λίγες στιγμές που όταν έρχομαι συμπίπτει να είσαι

έτοιμος να με δεχθείς, βγαλμένος στην πόρτα να με πε
ριμένεις, όπως έπρεπε να είσαι κάθε μέρα.
Ο Κ α ζα ντά κη ς γ ια το ν Καβάφη
Στο μεσόφωτο του αρχοντικού σπιτιού του προσπαθού
σα να διακρίνω τη μορφή του. Ανάμεσα μας είναι ένα μ ι
κρό τραπεζάκι, γεμάτο ποτήρια με χιώ τικη μαστίχα και
ουίσκι - και πίνουμε. Μ ιλούμε για πλήθος πρόσωπα κ ι
ιδέες, γελούμε, σωπαίνουμε και πάλι αρχίζει με κάποια
προσπάθεια, η κουβέντα. Εγώ πολεμώ να κρύψω στο
γέλιο τη συγκίνηση και τη χαρά μου. Να ένας άνθρω
πος μπροστά μου άρτιος, που τελεί τον άθλο της τέχνης
με υπερηφάνια και σιωπή, αρχηγός ερημίτης, κ ι υπο
τάσσει την περιέργεια, τη φιλοδοξία και τη φιληδονία
στον αυστηρό ρυθμό μιας επικούρειας ασκητικής.(...).
Η φωνή του είναι γεμάτη ακκισμούς και χρώμα -και
χαίρουμαι με τέτοια φωνή να διατυπώνεται η πονηρή,
όλο κοκεταρία βαμμένη, στολισμένη γραία αμαρτωλή
ψυχή του(...). Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη
ενός πολιτισμού. Με διπλά ξεθωριασμένα φύλλα με μα
κρύ ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο».
Ο πόλεμος α ιιό το π ο ιη τικ ό κατεσ τημένο
Παρά το γεγονός ό τι ο Κ.Π. Καβάφης είναι σήμερα ο πιο
πολυμεταφρασμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος Έ λ 
ληνας ποιητής, παρά το γεγονός ό τι η διαχρονικότητα
και αντοχή της καβαφικής ποίησης στο χρόνο αγγίζει
τα όρια του κλασσικού, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέ
ει για τον ποιητή ο Νάνος Βαλαωρίτης ό τι «Δεν ήταν ο
Καβάφης που προηγήθηκε της εποχής του, είναι η σύγ
χρονη εποχή εκείνη που του έμοιασε...», εν τούτοις η
π οιητική αναγνώριση γ ι’ αυτόν όσο ζούσε, κάθε άλλο
παρά ήταν δεδομένη. Έ να πλήθος από αναγνωρισμέ-
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“ Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη ενός
πολιτισμού. Με διπλά ξεθωριασμένα φύλλα με μακρύ
ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο ”

νους ελλαδίτες ποιητές της εποχής του, τον αποδοκίμασαν,
ακόμη και τον λοιδόρησαν, ενοχλημένοι κυρίως από την
σταθερή του απόφαση να γράφει ελεύθερο στίχο και όχι με
ρίμα, δηλαδή ομοιοκαταληξία, όπως ήταν η κυρίαρχη τάση
εκείνης της εποχής.
Κορυφαίος και αναγνωρισμένος ποιητής της εποχής ο Κωστής Παλαμάς άσκησε εναντίον του δριμύτατη πολεμική
λέγοντας μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην «Οθόνη»
το 1924 «Για ποιητής. .. Δεν ξέρω, ίσως να κάνω λάθος...
Μάλλον για ρεπορτάζ μοιάζουν τα γραφτά του», ενώ την
ίδια χρονιά ο Ψυχάρης τον είχε χαρακτηρίσει «Καραγκιόζη
της δημοτικής...».
Από την πλευρά του ο Καβάφης σε συνέντευξή του στον
αλεξανδρινό «Ταχυδρόμο» απαντώντας στο ερώτημα: «Ο κ.
Παλαμάς δεν έχει την εκτίμησ ιν σας;» απάντησε: «Ο κ. Πα
λαμάς, φίλε, είναι μεγάλος λυρικός ποιητής... μα του Καβάφη δεν του αρέσει η λυρική ποίησις. Η ενθουσιώδης ποίησις
δεν με ελκύει. Σε σχετική ερώτηση για την ομοιοκαταληξία,
είπε: «Η ρίμα είναι δεσμός, αλλά και ευκολία. Η ρίμα φέρνει
κάποτε και μίαν ιδέαν... Εγώ δεν θεώρησα ποτέ την ομοιο
καταληξία ως απαραίτητον δια τον ελληνικόν στίχον. Κό
σμημα ναι».
Ο ποιητής, η αναζήτηση, ο ενιαίος «Καβαφικός κύκλος»
Ο Καβάφης, όπως κάθε ποιητής, λειτουργεί κυρίως μέσω
των συμβόλων. Η τέχνη του είναι η συγκέντρωση αρχετύ
πων, που δίνουν ένα φευγαλέο υπ αινικτικό νόημα στο λό
γο του. Α ν τλ εί μνήμες από το παρελθόν, και τις αποθέτει
στο παρόν, ενίοτε ως προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Ε ί
ναι τέτοια η σχέση του με τη συλλογική ψυχή και τα πε
ριεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης της
λογοτεχνίας του 20ου αιώνα με τη συλλογική συνείδηση.
Ιδιαίτερο στοιχείο της τεχνικής του είναι μία σπάνιας υφής
σκηνοθετική ικανότητα αντίστοιχη με αυτήν που συναντά
ει κανείς στον πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. Άλλο ένα
όμως χαρακτηριστικό του συμπληρωματικό του προαναφερόμενου είναι η τάση, μέσω του λόγου του, να υποδύε
ται θεατρικά. Το εν λόγω χαρακτηριστικό δημιουργεί μια
πολυεπίπεδη ποίηση αλλά και αινιγματικότητα μιας και εί
ναι συχνά δυσδιάκριτο για τον αναγνώστη να αναγνωρίσει
μέσω τίνος προσώπου μιλάει ο ίδιος ο ποιητής και με ποιο
ταυτίζεται. Η συμβολιστική του τάση είναι έντονη και συν
δυάζεται με λόγο λιτό αλλά διαχρονικά επίκαιρο. Η ειρω νι
κή διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία συν
δυάζεται με την τραγικότητα της πραγματικότητας, για να
καταστεί κοινω νικά διδακτική και οι ηδονιστικοί του προ
σανατολισμοί ανακατεύονται με κοινω νικές επισημάνσεις.
Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκά
θαρα σε θεματικούς κύκλους την π οιητική του Καβάφη. Η
ιστορία ανακατεύεται με τις αισθήσεις και το στοχασμό σε

μια ενιαία οντότητα, αυτήν πιθανώς που ο ίδιος ο Καβάφης
προσδιορίζει ως «ενιαίο καβαφικό κύκλο», αλλά σε κάθε ξε
χωριστή περίπτωση, στον αμέσως επόμενο στίχο, η εναλ
λαγή δικαιώ νει όσους χαρακτήρισαν την καβαφική ποίη
ση πρωτεϊκή.
Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες:
τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.
Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνι
σ τική περίοδο, και στα περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η
Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα προέρχονται από την ελληνορω
μαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, χωρίς να λείπουν και
ποιήματα με μυθολογικές αναφορές (π.χ. Τρώες). Ε ίναι χα
ρακτηριστικό το γεγονός ό τι ο Καβάφης δεν εμπνέεται κα
θόλου από το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή την
επανάσταση του 1821, αλλά ούτε και από την κλασική αρ
χαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι παρακ
μής ή μεγάλων αλλαγών και οι περισσότεροι ήρωές του εί
ναι «ηττημένοι».
Τα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο
λυρικά, κυριαρχεί η ανάμνηση και η αναπόληση. Αυτό που
προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι το παρόν, αλλά το πα
ρελθόν, και πολύ συχνά ο οραματισμός
Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους «διδακτι
κά». Ο Ε.Π. Παπανούτσος τα διαίρεσε στις εξής ομάδες: ποι
ήματα με «συμβουλές προς ομοτέχνους», δηλαδή ποιήματα
για την ποίηση, και ποιήματα που πραγματεύονται άλλα
θέματα, όπως το θέμα των Τειχών, την έννοια του χρέους
(Θερμοπύλες), της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο
Θεός Αντώ νιον), της μοίρας (Καισαρίων) κ.α.
Ο Ο ικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρ
θολομαίος για τον Καβάφη
«Ο Καβάφης ουδέποτε ξεχνά τήν Κωνσταντινούπολιν.
Τήν φέρει μέσα του, μέσα εΟς τήν ψυχήν του, μέσα είς τήν
υπαρξίν του. Η Πόλις τον ακολουθεί, όπως και η πόλις είς
τΟν οποίαν αναφέρεται είς το ομώνυμον ποίημά του γράφο
ντας: «Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στοάς δρόμους θα γυρνάς
τους ίδ ιο υ ς... Πάντα στήν πάλι αυτή θα φθάνεις».
Η ποίησις του επιβεβαιώνει τούς λόγους του, καθώς ένα έκ
τών σημαντικοτέρων χαρακτηριστικώ ν της αποτελεί ο δι
αρκής και αδιάρρηκτος σύνδεσμός της με την παράδοσιν
και την ιστορίαν του Γένους μας, την οποίαν είχε μελετήσει
ο Καβάφης είς βάθος, ώστε θα ηδύνατο νά καυχάται διά τάς
γνώσεις του, όπως ο εξόριστος βυζαντινός άρχων τόν οποί
ον παρουσιάζει λέγοντα: «Στα σοβαρά πράγματα ήμουν πά
ντοτε/ επιμελέστατος. Και θα επιμείνω,/ ο τι κανείς καλλίτερά μου δεν γνω ρίζει/ Πατέρας ή Γραφάς, ή τούς Κανόνας
τών Συνόδων. / Είς κάθε αμφιβολίαν του ο Βοτανειάτης, /
είς κάθε δυσκολίαν στα εκκλησιαστικά, / εμένα συμβουλευ
όταν, εμένα πρώτον.»
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Ενδεχομένως είς χήν ψυχήν του Κωνσταντίνου Καβάφη το
παρελθόν, αν και ένδοξον, να φαίνεται όπως το περιγράφει:
«μιά θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων»· δέν τού λείπει
όμως η αισιοδοξία διά τίς ημέρες του μέλλοντος οι οποίες «στέκοντ’ έμπροστά μας / σά μια σειρά κεράκια αναμένα - / χρυσά,
ζεστά, και ζωηρά κεράκια». Δεν απογοητεύεται, διότι αισθά
νεται πλούσιος από αυτήν την ιστορίαν, πλούσιος από το πα
ρελθόν, δι’ αυτό και συστήνει εις το ποίημα του «Άπολείπειν
ο Θεός Αντώνιον» να μην θρηνήση «ανωφέλετα», αλλά «σαν
έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,/ σαν που ταιριάζει σε που
αξιώθηκες μια τέτοια πάλι,» να ακούση με συγκίνησιν «αλλ’
οχι / με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα I ... / τ α εξαί
σια όργανα του μυστικού θιάσου».
Αυτά «τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου», τα οποία
ηχούν μέσα από τά ποιήματα τού Κωνσταντίνου Καβάφη συγκινούσαν ανέκαθεν την ψυχήν μας. Δ ι’ αυτό και μαθητής
είς τήν πρώτην τάξιν τού Λυκείου τής Θεολογικής Σχολής
τής Χάλκης ηρχίσαμεν να τα αντιγράφωμεν είς εν απλούν
τεχράδιον, μαζί με ποιήματα άλλων ποιητών. Το μαθητικόν
αυτό τετράδων τού 1954 κυκλοφόρησε πρό ετών, όπως εν
δεχομένως γνωρίζετε, είς φωτοστατικήν έκδοσιν, και αποτε
λ ε ί γλυκείαν ανάμνησιν τών μαθητικώ ν μας χρόνων αλλά
κ α ί απόδειξιν της αγάπης μας διά τόν Αλεξανδρινόν κα ι Κωνσταντινουπολίτην ποιητήν Κωνσταντίνον Καβάφην, τα έρ
γα του οποίου συνεχίζομεν να αναγινώσκωμεν και ώς Πατριάρχης, όταν ευρίσκωμεν ολίγον χρόνον έν μέσω τών πολλών
απασχολήσεων κ α ί υποχρεώσεών μας.
Τον αγαπούμε, διότι και εκείνος ηγάπησε τόν τόπον αυτών
πολύ, ώς προκύπτει τόσον έκ τών ποιημάτων του όσον και
έκ τών ολίγων πεζών κειμένων του, ώς τού ολίγον γνωστού

κειμένου του «Μία νύξεις τό Καλιντέρι», το οποίον είναι,
όπως ο ίδιος γράφει, «μία εκτεταμένη ακρογιαλιά μεταξύ
Νεοχωρίου κ α ί Θεραπειών, τών δύο ώραιοτέρων χωρίων
τού Βοσπόρου».
Τόν αγαπούμε κ α ί μας συγκινεί, διότι κ α ί εκείνος αγάπη
σε τήν ιστορίαν, τάς παραδόσεις κ α ί τήν πίστιν τού εύσεβούς μας Γένους, τάς όποιας κ α ί ημείς αγαπώμεν κ α ί στηρίζομεν κ α ί φυλάττομεν όση ημίν δύναμις, φυλάσσοντες
«Θερμοπύλες ... ποτέ από το χρέος μή κινούντες». Δ ιό τι
αυτό είναι το χρέος μας, χρέος το οποίον μας δίδει χαράν
κ α ί ικανοποίησιν. Κ α ί ειμεθα αισιόδοξοι ότι τό μέλλον θα
δικαιώσή τάς ελπίδας, τάς προσδοκίας κ α ί τάς προσπά
θειας μας. Είμεθα αισιόδοξοι κ α ί δΓ αυτό συνεχίζομε τον
αγώνα μας». (Απόσπασμα από την ομιλία του Πατριάρ
χη Βαρθολομαίου σε εκδήλωση που έγινε στις 11 Ιουνίου
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με αφορμή
ποιήματα ανθολογημένα από τον κ.κ. Βαρθολομαίο που
παρουσιάστηκαν στη μελοποιημένη μορφή τους μεταξύ
των οποίων και ποιήματα του Καβάφη). ]
Πηγές
- Κ.Π. Καβάφη, Ποιήματα, εκδ Καστανιώτης, 2005
- Πολίτης, Λ., 2001, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα εκδ.
11η, 230
- Ιλίνσκαγια, Σ., 1983, Κ. Π. Καβάφης: Οι δρόμοι προς το ρεαλισμό στην ποίηση τον
20ου αιώνα, Κέδρος 3η εκδ. 14.
- http:llel.wikipedia.org
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ΘΕΑΤΡΟ :

Ολάκερος, ο κόσμος είναι ένα θέατρο και όλοι εμείς, γυναίκες κι
άντρες δεν είμαστε παρά ηθοποιοί **
Ο υ ίλ ια μ Σ αίξττηρ

ονομάζεται to σύνθετο είδος της τέχνης που
f i και υπηρετείται συνάμα, από το λόγο και την εικότοινη αναγνωρίσιμη αίσθηση επαφής όμοια με αυτή
ρχει σε βασικά στοιχεία της καθημερινότητας όπως
; και η χαρά. Τα θέατρο αποτελεί παράλληλα και ένα
5α, ένα κομμάτι της ζωής
Η γένεση του θεάτρου
Το θέατρο ξεκινάει από τα πρωτόγονα χρόνια όπως όλες οι
τέχνες. Τελετές γέννας διαιώνισης γάμου και ταφής Μέσα
από αυτές τις ίδιες τελετές, όταν πριν αιώνες άρχισε ο άνθρω
πος να τις τελεί και να τις καλλιεργεί, αναζητώντας συγχρό
νως και τον καλύτερο τρόπο τέλεσής τους ξεκίνησε και το
πρώτο σπέρμα του θεάτρου.
Οι ρίζες του θεάτρου φτάνουν πολύ βαθιά πίσω στο παρελ
θόν στις θρησκευτικές τελετουργίες των πρώτων κοινω νι
ών. Σε όλη τη πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας συνα
ντά κανείς ίχνη από τραγούδια και χορούς προς τιμ ήν ενός
θεού που ερμηνεύονται από ιερείς και πιστούς καθώς και μ ι
ας απεικόνισης της γέννησης του θεού, του θανάτου και της
ανάστασής του.
Στην Ελλάδα το θέατρο γεννιέται μέσα από τις λατρευτι
κές γιορτές του θεού Διόνυσου. Ως λογοτεχνικό είδος είναι
γνήσιο δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος.
Για το θέατρο πάντως, όπως σήμερα το αντιλαμβανόμα
στε, είναι απαραίτητα τρία στοιχεία: α) ηθοποιοί που μιλούν
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ή τραγουδούν, β) ένα στοιχείο σύγκρουσης μεταφερμένο στο
διάλογο και γ) ένα κοινό που συμμετέχει συναισθηματικά
στη δράση, χωρίς όμως να παίρνει μέρος σε αυτήν. Χωρίς τα
παραπάνω βασικά στοιχεία μπορείνα υπάρξει θρησκευτική ή
κοινω νική τελετή, όχι όμως θέατρο.
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Πρώτη μεγάλη θεατρική εποχή στην ιστορία του Δυτικού
πολιτισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά ο 5ος αιώνας π,Χ.
στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη, οι τραγωδίες και οι κωμω
δίες ερμηνεύτηκαν για πρώτη φορά όχι από ιερ είς αλλά από
ηθοποιούς και σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους ή τοπο
θεσίες που αν και τόποι ιεροί, δεν ήταν όμως ναοί. Σώζονται
μέχρι σήμερα μερικά ντοκουμέντα τόσο για τις παραστάσεις
όσο και για τους χώρους ενώ ίχνη της επίδρασης των πα
ραστάσεων αυτών μπορεί να βρει κανείς στο Ευρωπαϊκό και
στο Αμερικάνικο θέατρο μέχρι σήμερα.
Το θέατρο δημιουργείται και ακμάζει μέσα σε συγκεκρι
μένο πολιτειακό καθεστώς τη δημοκρατία. Ενώ δεν αποκόπτεταα από τις τελετουργικές ρίζες του, κυρίως από τη διο
νυσιακή λατρεία, αποκτά ταυτόχρονα αισθητική αυτονομία,
ολοκληρωμένη φόρμα και ιδιαίτερη σημασία ως θεσμός της
πόλης. Η επικοινωνία εντός της παράστασης δεν αφορά πλέ
ον στο δίπτυχο άνθρωπος-θεός αλλά στον υποκριτή/μιμητή
πράξεων και στον θεατή.
Τ ις ημέρες των θρησκευτικών εορτών, στα Μεγάλα Δ ίο-

νύσια και στα Λήναια, διοργανώνονται
δραματικοί αγώνες. Οι πολίτες συμμε
τέχουν είτε ως υποκριτές ή μέλη του
χορού είτε ως θεατές. Επίσης εύποροι
πολίτες αναλαμβάνουν, ως χορηγοί, τα
έξοδα της παράστασης.
Στην αρχαία Ελλάδα του 5ου αιώνα
το θέατρο ήταν μέρος της διαπαιδαγώ
γησης των νέων. Με μια λέξη : ήταν
Π ΑΙΔΕΙΑ και ήταν άμεσα συνδεδεμένο
με το κοινω νικοπολιτικό κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ή τα ν η δια βίου εκ
παίδευση των πολιτών της Αθήνας. Η δια βί
ου εκπαίδευσή τους, στην δημοκρατία, στους
νόμους, στη τέχνη, στη θρησκεία Οι παρα
στάσεις δε, ονομάζονταν διδασκαλίες. Χ ιλιά
δες άνθρωποι συνέρρεαν στα θέατρα για να
παρακολουθήσουν, ενώ τα καλύτερα βρα
βεύονταν. Οι περισσότερες αρχαιοελληνικές
τραγωδίες βασίζονταν σε θρύλους. Συχνά οι
θεατές που τις παρακολουθούσαν ένιωθαν δέος, φρίκη και οί
κτο. Τα αρχαία ελληνικά θεατρικά έργα που σώθηκαν μέχρι σή
μερα, και αυτά που γνωρίζουμε από τις έμμεσες πηγές, ανήκουν
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : την τραγωδία, την κωμωδία και
το σατυρικό δράμα.
Αρχαία Ελληνική Τραγωδία
Κύριο υλικό για τη γένεση της τραγωδίας θεωρείται ο διθύ
ραμβος. Έ να αρχαιότατο αυτοσχεδιαστικό χορικό τραγούδι,
ένα είδος ύμνου, μια ομαδική καλλιτεχνική έκφραση που είχε
ως αφορμή θρησκευτικές - λατρευτικές λειτουργίες.
Τα πρώτα δείγματα θεατρικής παράστασης τοποθετούνται
στην αρχαία Ελλάδα όταν ο Θέσπης παρουσίασε το πρώτο δρά
μα στην Αθήνα, που ο πυρήνας του ήταν ένα εγκώμιο θεού ή
ήρωα. Αυτή τη μορφή είχαν και οι πρώτες τραγωδίες και ήταν
επίσης βασικό θέμα και στις μετέπειτα τραγωδίες. Η τραγωδία
διατηρεί σε όλη την εξέλιξή της το θρησκευτικό περιεχόμενο.
Ό λες οι παραστάσεις δράματος διδάσκονταν κατά τη διάρκεια
δημοσίων εορτών προς τιμήν του Διονύσου. Ο Αισχύλος, ο Σο
φοκλής, ο Ευριπίδης πλούτισαν και τελειοποίησαν την τραγω
δία. Οι Έ λληνες δραματικοί συγγραφείς ήταν οι πρώτοι που
δημιούργησαν χαρακτήρες οι οποίοι συζητούσαν μεταξύ τους.
Αισχύλος
Ή τα ν ο πρώτος μεγάλος δημιουργόςαναμορφωτής της τραγωδίας. Το αισχυλικό έργο αποτελεί τεκμήριο για την τρα
γωδία της πρώιμης κλασικής εποχής. Οι
καινοτομίες του Αισχύλου (π.χ. την προ
σθήκη δεύτερου υποκριτή) σηματοδοτούν
τη μετάβαση της τραγωδίας από την αρχα
ϊκ ή στην κλασική φάση της.
Σοφοκλής
Το έργο του Σοφοκλή αντιπροσωπεύει την
ώριμη κλασική φάση της αρχαιοελληνικής
τραγωδίας και απηχεί την ακμή της αθηναϊ
κής πόλεως του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Σοφοκλής
εισήγαγε τον τρίτο υποκριτή και τη σκηνο-

γραφία. Το έργο του επικεντρώνε
ται στην έννοια της ανθρώπινης
«αμαρτίας» και αποτυπώνει τον θεματολογικό προβληματισμό πάνω
στη σχετικότητα και στα όρια του
ανθρώπινου όντος.
Ευριπίδης
Ο Ευριπίδης ανανεώ
νει την π οιητική τέχνη,
πάντοτε βεβαίως εντός
του πλαισίου του τραγι
κού κώδικα. Δέχεται τις
επιδράσεις της σοφιστι
κής, φιλοσοφεί από σκη
νής, παρουσιάζει «από μηχανής θεούς»
που δίνουν τη λύση στη δύσκολη στιγ
μή της δράσης του έργου, φωτίζει τα πάθη των ανθρώπων
θέλοντας να γνωρίσει τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και τα
«παράδοξα» της ανθρώπινης ύπαρξης.
Αριστοφάνης
Ο Αριστοφάνης ήταν σπουδαίος πολιτι
κός κωμωδιογράφος, εκπρόσωπος της α ττι
κής κωμωδίας. Με το οξύ πνεύμα του καυ
τηρίαζε τα «κακώς κείμενα» της εποχής του
και συχνά «γελοιοποιούσε» γνωστά πρόσω
πα για τις ενέργειές τους. Οι κωμωδίες, που
προκαλούσαν το γέλιο, συχνά αφορούσαν
διάσημες προσωπικότητες. Με τα έργα του, εκτός από τη
φροντίδα της τέχνης του, θέτει στο επίκεντρο της σάτι
ράς του την πολιτική πραγματικότητα της εποχής, τα ήθη
των συμπολιτών του, εφαρμόζοντας το «ονομαστί κωμωδείν» επί της σκηνής.
Α ρχιτεκτονική του θεάτρου
Τα θέατρα της αρχαιότητας είναι υπαίθρια, ενταγμένα
στο φυσικό τοπίο. Ή τα ν ένας κυκλικός χώρος με το βωμό
του Διόνυσου τη θυμέλη στο κέντρο. Ο χώρος αυτός βρι
σκόταν κοντά σε κάποιο λόφο για να μπορούν οι θεατές
να παρακολουθούν από ψηλά και να ακούν καλύτερα. Με
την εξέλιξη του διθυράμβου σε δράμα αυτός ο χώρος άρχι
σε να διακρίνεται σε τρία κυρίως σ τοιχεία: τη σκηνή, την
ορχήστρα και το κυρίως θέατρο ή κοίλο. Το κτίρ ιο ανε
ξαρτήτως από τις αλλαγές που υπέστη, φιλοξενεί τα έργα
της δραματικής ποίησης και ταυτόχρονα γίνετα ι το βασι
κό υλικό της σκηνογραφίας. Η ένταξη στον χώρο και στον
χρόνο της θεατρικής πράξεως συντελείται και με τα μηχα
νήματα που είχαν εφευρεθεί, βασικά εξαρτήματα της σκη
νής, κυριότερα από τα οποία είναι το εκκύκλημα, ο γερα
νός, οι περίακτοι. Η οικοδομική δραστηριότητα την εποχή
του Περικλή, στην οποία οφείλεται η ανέγερση των λα
μπρών μνημείων της Αθήνας, αντανακλάται και στο θεα
τρικό οικοδόμημα. Στους ελληνιστικούς χρόνους το θεα
τρικό κτίριο διαφοροποιείται αρκετά από το προγενέστερο
ΗΗΗΗΒΜΒΗΗΙ
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των κλασικών.
Στο αρχαίο
ελληνικό θέα
τρο, τους πρω
ταγωνιστές συ
νόδευε ο χορός,
μια ομάδα ηθο
ποιών (χορευ
τών) που τρα
γουδούσαν, χόρευαν και σχολίαζαν τη δράση (χορικό).
Ό λοι οι ηθοποιοί ήταν άνδρες και για τους γυναικείους
χαρακτήρες. Κάθε ηθοποιός υποδυόταν περισσότερους από
έναν ρόλους, αλλάζοντας προσωπεία (μάσκες), ώστε οι θεα
τές να ξεχωρίζουν τους χαρακτήρες. Μέσω του ενδύματος
και του προσωπείου επιτυγχάνεται η μεταμόρφωση που
εξυπηρετεί τόσο αισθητικούς όσο και πρακτικούς σκοπούς.
Όσο εξελίσσεται το θέατρο, ανοίγει ο διάλογος. Οι ηθοποι
ο ί γίνονται περισσότεροι, δηλαδή τα δρώντα πρόσωπα (πρω
ταγωνιστές) γίνονται περισσότερα. Ξεκινάνε λιγότεροι στον
Αισχύλο περισσότεροι στον Σοφοκλή κ ι ακόμα πιο πολλοί
στον Ευριπίδη που είναι πιο εξελιγμένοι και ζωντανοί.
Το Ρωμαϊκό Θέατρο
Οι Ρωμαίοι έχτιζαν αμφιθέατρα που έμοιαζαν με δύο ελ
ληνικά θέατρα ενωμένα, ώστε να σχηματίζουν ένα μεγάλο
στάδιο. Η τραγωδία, η κωμωδία και γενικά το θεατρικό έρ
γο, εισήχθησαν στην Ρώμη από τους Έ λληνες σαν είδος θε
άματος. Προτιμούσαν τα υπερθεάματα όπως τους αγώνες
με μονομάχους, από τις θεατρικές παραστάσεις. Πλήθη των
50.000 ανθρώπων παρακολουθούσαν αυτούς τους εντυπω
σιακούς αλλά βίαιους αγώνες.
Η εποχή του Μεσαίωνα - Βυζαντινό και Κρητικό Θέατρο
Μετά την εξαφάνιση του κλασικού δράματος, ήρθε η επο
χή του λειτουργικού ή εκκλησιαστικού δράματος της Δ υ τι
κής Ευρώπης (12ος και 13ος αιώνας). Αυτό ίσως να επηρεά
στηκε από το Βυζαντινό θέατρο του 9ου και 10ου αιώνα. Η
βυζαντινή χιλιετηρίδα δεν φαίνεται να κληροδότησε τη θε
ατρική ζωή της Αρχαιότητας στα νεότερα χρόνια. Δημιουργείται ένας δογματικός φραγμός στην εξέλιξη του θεάτρου.
Σε αυτό προστίθεται και η αποστροφή της μαχόμενης χρι
στιανικής εκκλησίας των πρώτων αιώνων προς τα θεάμα
τα και το θέατρο, το οποίο θεωρούσε όχι μόνο ένα ρηχό και
συχνά ανήθικο θέαμα αλλά και τελευταίο προπύργιο του ειδωλολατρισμού. Στο Βυζάντιο έγιναν προσπάθειες να προ
σαρμόσουν το παλιό παγανιστικό θέατρο στις ανάγκες του
Χριστιανισμού και υπάρχουν δείγματα θρησκευτικών έρ
γων που παίζονταν με στόχο την
ηθική βελτίωση των πιστών, ίσως
και κάτω από την επίδραση της
αυτοκράτειρας Θεοδώρας, η οποία
υπήρξε ηθοποιός πριν παντρευτεί
τον Ιουστινιανό.
Το μεσαιωνικό θρησκευτικό έρ
γο έφτασε στην κορωνίδα της εξέ
λιξης του τον 14ο αιώνα. Κάπου
εκεί συναντάμε και το σχολικό
δράμα (έργα με διδακτικό περιε
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χόμενο, γραμμένα από καθηγητές ή σπουδαστές για να παι
χτούν σε γιορτές ιερατικών σχολών. Αυτό γραφόταν ακόμα
στα λατινικά.
Κατά τον 16ο αιών ο Κρητικός πολιτισμός που διαμορφώ
νεται μέσα από συνεχείς εξεγέρσεις και επαναστάσεις, ανα
πτύσσει τα γράμματα και τις τέχνες. Οι λόγιοι της Κρήτης,
επηρεασμένοι από την ιτα λική και γενικότερα τη δυτική λο
γοτεχνία, δημιουργούν σπουδαία έργα στον τομέα του δρά
ματος και της κωμωδίας.
Ευρωπαϊκό Θέατρο
Τον 15ο και 16ο αιώνα, πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις οργά
νωναν θεατρικές παραστάσεις κατά τις επετείους των χρι
στιανικών εορτών. Τα έργα βασίζονταν σε ιστορίες από τη
Βίβλο και παίζονταν μέσα σε άρματα, δηλαδή άμαξες που τις
περίφεραν στην πόλη.
Έ να ιδιαίτερο είδος θεάτρου εμφανίστηκε στην Ιταλία,
παράλληλα με την ανάπτυξη του σοβαρού, ακαδημαϊκού θε
άτρου. Πρόκειται για την Commedia dell Arte που στηρίζε
ται πρωταρχικά στον ηθοποιό και όχι στον συγγραφέα. Με
αυτήν η Ιταλία πρόσφερε στην Ευρώπη τους πρώτους καθα
ρά επαγγελματίες ηθοποιούς σε οργανωμένους θιάσους, ενώ
παράλληλα με το έργο των Αναγεννησιακών αρχιτεκτόνων,
προετοίμασε το δρόμο για την εμφάνιση του κλειστού θεά
τρου με το ζωγραφιστό σκηνικό και το αψιδωτό προσκήνιο.
Η Αγγλία όμως διεκδικεί τον τίτλο της πατρίδας του πρώ
του σύγχρονου συγγραφέα που μπορεί να συγκριθεί με τους
δασκάλους του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, τον Ουχλιαμ
Σαίξπηρ (1564-1616), που έγραψε 37 θεατρικά έργα με ποι
κίλη θεματολογία από τον φόνο και τον πόλεμο μέχρι την
αγάπη και τη ζήλια.
Στη δεκαετία του 1870, το θέατρο στην Ευρώπη έκανε
στροφή προς το ρεαλισμό: τα έργα παρουσίαζαν τα προβλή
ματα της καθημερινής ζωής, οι ηθοποιοί συμπεριφέρνονται
ως απλοί άνθρωποι, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια έμοι
αζαν όσο το δυνατόν περισσότερο με αληθινά. Υπάρχουν και
άλλες σύγχρονες τάσεις στην υποκριτική, ωστόσο ο ρεαλι
σμός παραμένει δημοφιλής στο θέατρο, την τηλεόραση και
τον κινηματογράφο.
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο άσκησε τεράστια επίδρα
ση στην ανάπτυξη του παγκόσμιου θεάτρου. Όπως η αρ
χαία ελληνική φιλοσοφία έτσι και αυτό αποτελεί κομμάτι
του πολιτισμού μας. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμε
ρα το θέατρο αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ψυχαγωγί
ας του ανθρώπου. Η παρακολούθηση μιας θεατρικής παρά
στασης καλλιεργεί την κρίση, τη δημιουργία, τη φαντασία.
Ο θεατής τα υ τίζετα ι με τον ηθο
ποιό, νοιώθει, προβληματίζεται,
■·
χ· ·
φαντάζεται, ταξιδεύει σε τόπους
Μ ι'^ Γ
μαγικούς.
]
.... ··*
Πηγές: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, Ε.
Ανδριανοό - Π. Ξιφαρά
Η. C. Baldry «Το τραγικό θέατρο στην
Αρχαία Ελλάδα »
Φϋλλις Χάρτνολ «Ιστορία του θεάτρου»
H orst - Dieter Blume «Εισαγωγή στο
αρχαίο θέατρο»
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Του Γεωπόνου

Ο Ιπποκράτης, είναι ο πρώτος που
ανακάλυψε και χρησιμοποίησε τις θερα
πευτικές ιδιότητες των φυτών. Τα αρω
ματικά - φαρμακευτικά φυτά παρουσιά
ζουν ενδιαφέρον, διότι τα προϊόντα τους
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην καθημε
ρινή μας ζωή.
►Παράγουν προϊόντα ποιότητας που χρησιμο
ποιούνται στην αρωματοποιία, ποτοποιία, ζαχαροπλαστική,
μαγειρική, φαρμακευτική κ.λπ.
►Παρουσιάζουν εξειδικευμένη βιολογική δράση, όπως κυτταροστατική, αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή κ.λπ.
Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλ
λων χωρών της Ε.Ε, να παρουσιάζει εδαφικές και κλιματι
κές συνθήκες, ο συνδυασμός των οποίων είναι ευνοϊκός στην
καλλιέργεια των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών.
Σήμερα, οι νέες τάσεις, σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές, δείχνουν ότι τα αρωματικά - φαρμακευτικά φυ
τά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, ως εναλλακτικές
καλλιέργειες στην αναπλήρωση των αγροτικών εισοδημά
των, που προβλέπεται να μειωθούν, λόγω αναμόρφωσης της
Κ.Α.Π. και της εφαρμογής της GATT (Π.Ο.Ε).
Η ζήτηση των αρωματικών φυτών εντοπίζεται σε τρεις μορ
φές:
►Σε νωπή μορφή, κατά την οποία χρησιμοποιούνται αχ;
προσθετικά στα διάφορα σκευάσματα.
►Σε ξηρή μορφή, κατά την οποία χρησιμοποιούνται αχ; κα
ρυκεύματα στα φαγητά ή αχ; ροφήματα και,
►Σε μορφή αιθέριων ελαίων κατά την οποία χρησιμοποιού
νται στην αρωματοποιία, ζαχαροπλαστική και φαρμακοποι
ία.
Τα αρωματικά και κυρίως τα φαρμακευτικά φυτά βοηθούν
αποτελεσματικά στην πρόληψη, προστασία και βελτίωση
της υγείας γενικότερα. Δεν δύνανται να αντικαταστήσουν
τις Ιατρικές υπηρεσίες.
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Α ΙΎ ΙΑ Δ Α (A G R O P Y R O N R E P E N S )

Οικογένεια: Gramineae
Η ρίζα περιέχει γλυκόζη, κόμμι, άλα
τα μηλικού οξέος, αζωτούχες οργανι
κές ενώσεις κλπ. Και το εκχύλισμά της
χρησιμοποιείται ως μέσο διουρητικό,
σπουδαίο καθαρτικό του αίματος, κα
τά του ίκτερου και των αρθριτικών,
ως εφιδρωτικό, καταπραϋντικό ερεθι
σμών, κατά νεφρικών και ηπατικών
παθήσεων.
Η ρίζα περιέχει επίσης βιταμίνη Α και
Β και ινσουλίνη και συνεπώς δρα ευνοϊκώς σε σακχαροδιαβητικές παθήσεις.
Α Γ Ρ ΙΟ Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Α Μ Α ( R O S A C A N I N A )

Οικογένεια: Rosaceae
Οι καρποί έχουν πολύ σάκχαρο, μηλικό και κ ιτρ ι κό οξύ, λ ί
πη, πηκτικές ουσίες, ρητίνες, βιταμίνη C και βανιλίνη, χρη
σιμοποιούνται ως τσάι εναντίον νεφρικών παθήσεων, της
χολολιθιάσεως και του κατάρρου της ουροδόχου κύστεως.

ΑΝΙΘΟΣ (ANETHUM GRAVEOLENS)
Οικογένεια; Umbelliferae
Φυτό αρωματικό, αρτυματικό, χρήσιμο για τα φύλλα και τα αι
θέρια έλαια τα οποία εξάγονται από τα σπέρματα με απόσταξη.
ΑΠΗΓΑΝΟΣ
(RUTA
GRAVEOLENS)
Οικογένεια:
Ruraceae
Πολυετές
φυτό,
ύψους έως 45εκ. Τα
φύλλα είναι εναλ
λασσόμενα,
διαι
ρεμένα σε λεπτούς
λοβούς. Τα άνθη διατάσσονται σε κύματα
και έχουν χωριστοπέταλη στεφάνη, από
τέσσερα κίτρινα, οδο
ντωτά πέταλα. Βρί
σκεται σε πετρώδεις,
φωτεινές θέσεις, στα
μικρότερα και μέσα
υψόμετρα. Θεωρεί
ται ότι δεν είναι ιθαγενές της Ελλάδας, αλλά έχει διαφύγει από
κήπους, όπου καλλιεργείται ως καλλωπιστικό. Περιέχει αλ
καλοειδή και αιθέρια έλαια και είναι ισχυρά δηλητηριώδες με
έντονη οσμή. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις θε
ραπευτικές του ιδιότητες, κυρίως σε διαταραχές του νευρι
κού συστήματος (μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρ
μα, ακόμη και με απλή επαφή.
Η βοτανοθεραπευτική το χρησιμοποιεί για τις ηπατικές παθή
σεις, την αρτηριακή πίεση και το διαβήτη.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (VALERIANA OFFICINALIS)
Οικογένεια; Valerianaceae
Αυτοφυής πόα. Σπάνιο αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό.

Αυτοφυές φυτό που καλλιεργείται σε μικρές ποσότητες
για τη ρίζα του. Η βαλεριάνα φυτρώνει συνήθως σε σκιε
ρά και υγρά μέρη. Παραδοσιακό, αρωματικό φυτό της πε
ριοχής του Πηλίου. Είναι άγνωστο πότε άρχισε να φύεται
στην περιοχή, όπως και ο λόγος της αποκλειστικής ανά
πτυξής του στο Πήλιο.
Η Βαλεριάνα Πηλίου χρησιμοποιείται κυρίως για το αιθέ
ριο έλαιο, που εξάγεται από τη νωπή ρίζα της, για την παραγωγή καρδιοτονωτικών ιδιοσκευασμάτων, καθώς και
φαρμάκων για νευρικές διαταραχές. Τα φύλλα της κα
ταναλώνονται επίσης και ως σαλάτα. Η συλλογή της ρί
ζας πραγματοποιείται το καλοκαίρι. Η Βαλεριάνα Πηλίου
συλλέγεται σε μικρά; ποσότητες, που προορίζονται κυρί
ως για φαρμακοβιομηχανίες.

ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ (HYPERICUM PERFORATUM)
Οικογένεια; Hypericaceae
Πολυετής πόα, ύψους έως 1μ. Οι βλαστοί έχουν δύο αδρές
γραμμές σε όλο το μήκος τους. Τα φύλλα είναι αντίθετα,
ωοειδή έως γραμμοειδή, διάστικτα από διαφανείς κουκίδες, μήκους έως 3εκ. Συνήθως σχηματίζει πολυάριθμα,
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πενταμερή άνθη, σε διακλαδισμένη ταξιανθία. Έχουν λογχο
ειδή σέπαλα, ακέραια και χωρίς στίγματα, κίτρινα πέταλα και
πολυάριθμους, μακριούς στήμονες. Απαντάται σε φωτεινές, ξη
ρά; θέσεις, συνήθως σε χαμηλά υψόμετρα. Είναι ένα ιδιαιτέρως
ποικιλόμορφο ευρασιατικό φυτά, το οποίο έχει εισαχθεί και στο
Νέο Κόσμο.
Είναι πολύ διαδεδομένο στην Ηπειρωτική Ελλάδα και σε με
ρικά από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. To HYPERICUM
PERFORATUM είναι ένα πολύ δημοφιλές βότανο και χρησι
μοποιείται ευρύτατα στη λαϊκή θεραπευτική. Ακόμα και σήμε
ρα πωλείται σε πολλά σύγχρονα και παραδοσιακά καταστήματα
φυτικών προϊόντων. Το φυτό τοποθετείται σε λάδι (συνήθως
ελαιόλαδο) και αφήνεται για μερικές ημέρες προκειμένου να εκχυλισθούν τα δραστικά του συστατικά. Το λάδι αυτό, γνωστό
ως βάλσαμο, χρησιμοποιείται ως επουλωτικό πληγών.

'f

ΒΟΪΔΑΓΚΑΘΟ (ONONIS SRINOSA)
Οικογένεια: Papilionaceae
Η ρίζα χρησιμοποιείται ως διουρητικό, καθαρτικό του αίματος
και διεγερτικό των αδένων. Αναφέρεται ότι τα φύλλα του έχουν
βλέννες, ρητίνες, δεψικές ουσίες, μυρμηκικό και μηλικό οξύ και
χρησιμοποιούνται κατά της νευραλγίας της μήτρας, του καρκί
νου της μήτρας και της γλώσσας.

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Σ (O C I M U N B A S I U C U M )

Οικογένεια: Χειλανθών (Labiatae)
Φυτό μονοετές, πολύκλαδο, με πολύ γλυκό άρωμα. Είναι λεπτόφυλλος, πλατύφυλλος, αραιόφυλλος, συμπαγής κ.λπ. Είναι
φυτό αρωματικό και φαρμακευτικό, με ύψος 20-80εκ., ανάλογα
με την ποικιλία. Τα φύλλα του είναι πλατιά πράσινα και ιδιαί
τερα αρωματικά. Ο βασιλικός κατά την αρχαιότητα εχρησιμοποιείτο κατά της μελαγχολίας.
Ο Ιπποκράτης τον συνιστούσε εναντίον του εμέτου. Η ελληνι
κή παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Ελένη ανακάλυψε τον Τίμιο
Σταυρό από το άρωμα του βασιλικού, που φύτρωνε στο μέρος
όπου βρισκόταν ο Σταυρός, γι’ αυτό χρησιμοποιείται κατά τη
γιορτή της υψώσεώς του. Λέγεται και σταυρολούλουδο. Η καλ
λιέργεια του βασιλικού εισήλθε στην Ελλάδα από την Ινδία.
Ο βασιλικός καλλιεργείται για φαρμακευτική χρήση και για το
αιθέριο έλαιό του, που χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία, αρω
ματοποιία κλπ. Ο βασιλικός σε μικρή κλίμακα χρησιμοποιείται
και ως σαλατικό. Η εκκλησία θεωρεί το βασιλικό ως ευλογημέ
νο φυτό και οι ιερείς το χρησιμοποιούν στους αγιασμούς. Εί
ναι φυτό που μπορεί α καλλιεργηθεί τόσο σε θερμά; όσο και σε
ψυχρά; περιοχές. Οι mo κατάλληλες όμως περιοχές είναι αυ
τές που έχουν εύκρατο κλίμα, ενώ τα πλέον κατάλληλα εδάφη
είναι τα μέσης σύστασης, πλούσια σε οργανική ουσία και κα
λά αρδευόμενο. Ο βασιλικός πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπό
ρο, που παράγεται σε αφθονία. Η κατάλληλη εποχή για τη σπο
ρά είναι αρχές με μέσα Μαρτίου. Οι κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες αφορούν την προετοιμασία του χωραφιού, τη λίπαν
ση και τη ζιζανιοκτονία.
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ΓΙΑΣΕΜΙ (JASMINUM SAMBAC)
Οικογένεια: Oleaceae
Πολυετής θάμνος. Τι υπόγειο τμήμα και οι ξυλοποιημένοι βλα
στοί αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι -50 C. Οι τρυφεροί βλα
στοί όμως είναι ευαίσθητοι στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ως εκ
τούτου, απαιτείται προσοχή στην επιλογή της περιοχής καλλιέργειάς του. Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών, με εξαίρε
ση τα αργιλώδη, βαριά ή αμμώδη. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύ
ματα, τα οποία φυτεύονται το φθινόπωρο ή αργά την άνοιξη (στο
ύπαιθρο) και όλο το χρόνο στα θερμοκήπια ή με καταβολάδες ή
με εμβολιασμό. Τα έρριζα μοσχεύματα φυτεύονται στο χωράφι
το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που
απέχουν 1,5-2 μέτρα και επί των γραμμών 1-1,5 μέτρων (500
φυτά/στρέμμα περίπου). Θεωρείται απαραίτητη η καλή προε
τοιμασία του αγρού, η βασική λίπανση με 30-40 κιλά φωσφο
ρική αμμωνία και 10 κιλά κάλιο και η καταπολέμηση των ζιζα
νίων. Η συλλογή των ανθάον γίνεται από τον Ιούνιο μέχρι τον
Οκτώβριο. Η πλήρης παραγωγή αρχίζει από τον τρίτο χρόνο.
Η στρεμματική απόδοση λουλουδιών φτάνει τα 350κιλά ή ένα
κιλό κονκρετά (προϊόν εκχύλισης με πτητικό διαλύτη). Καλλι
εργείται για το αιθέριο έλαιο των ανθέων, που χρησιμοποιείται
στην αρωματοποιία

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ (PIMPINELLA ANISUM)
Οικογένεια: Σκιανδανθων (Umbelliferae)
Ο γλυκάνισος είναι φυτό μονοετές, με βλαστό όρθιο. Ο γλυκάνισος δεν έχει ποικιλίες και δεν πρέπει να συνχέεται, λόγω ομοιότη
τας, με το μάραθο. Είναι φυτό των παραμεσόγειων περιοχών. Το
φυτό έχει ύψος 50-80εκ. και ο καρπός του έχει σχήμα κυρτό, ωο
ειδές ή επίμηκες και χρώμα καστανοπράσινο ή καστανό. Ο γλυ
κάνισος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες
τον χρησιμοποιούσαν εναντίον του πονοκεφάλου, της δυσεντερί
ας και της οσφυαλγίας. Οι καρποί του γλυκάνισου, αφού αποξηρανθούν, χρησιμοποιούνται ως άρτυμα σε διάφορα τρόφιμα. Επίσης χρησιμοποιείται στο ούζο και στο τσίπουρο. Το αιθέριο έλαιό
του χρησιμοποιείται στην ποτοποιία και σε άλλες βιομηχανίες τρο
φίμων. Όλες σχεδόν οι πεδινές και ημιορεινές περιοχές της Ελλά
δας, όπου το κρύο δεν είναι ιδιαίτερα έντονο, είναι κατάλληλες γαα
την καλλιέργεια του γλυκάνισου. Ο γλυκάνισος πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Η κατάλληλη εποχή για τη σπορά είναι η άνοιξη. Η
ποσότητα του σπόρου που απαιτείται για ένα στρέμμα είναι 1,5-2,5
κιλά. Η συλλογή του γλυκάνισου γίνεται τον Ιούλιο με μηχανή
(χορτοκοπτική) ή με τα χέρια. Η απόδοση σε καρπό ανά στρέμμα
ανέρχεται σε 60-70 κιλά για ξηρικές καλλιέργειες και 100-200 κιλά
για ποτιστικές Το αιθέριο έλαιο του γλυκάνισου είναι καλύτερο
και ακριβότερο από τα αιθέρια έλαια άλλων αρωματικών φυτών
(π.χ. μάραθο), διότι περιέχει περισσότερη ανηθόλη (80-90%).
ΔΑΦΝΗ (LAURUS NOBILIS)
Οικογένεια: Lauraceae
Αειθαλές δίοικο δένδρο, ύψους έως 20μ. ή θάμνος Τα φύλλα είναι
εναλλασσόμενα, δερματώδη, αρωματικά, ελλειψοειδή ή λογχοει
δή, μήκους 5-10εκ., με παρυφές κυματιστές Τα άνθη είναι μικρά,
πρασινοκίτρινα και διατάσσονται σε ομάδες. Ο καρπός (δρύπη) εί
ναι μαύρος ελλειψοειδής μήκους έως 1,5εκ. Εμφανίζεται σπορα
δικά στους μεσογειακούς θαμνώνες ιδιαίτερα σε σκιερές και υγρές
θέσεις Είναι μεσογειακό είδος Καλλιεργείται συχνά ως καλλω
πιστικό και για τα αρωματικά του φύλλα. Είναι σύμβολο της νί
κης και το ιερό φυτό του Απόλλωνα. Χρησιμοποιείται στη μαγει
ρική ως άρτυμα, στην κονσερβοποιία ψαριών, κρεάτων, το αιθέριο
έλαιο στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, βιομηχανίες τροφίμων.
Θεωρείται αντιρρευματικό και διευκολυντικό της πέψης

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (ROSMARINUS OFFICINALIS)
Οικογένεια: Χπλανθων (Labiatae)
Είναι φυτό αειθαλές με αρωματική οσμή. Τα φύλλα του χρη
σιμοποιούνται ως άρτυμα και είναι άριστο μελισσοκομικό φυ
τό. Αυτοφυές θαμνώδες με πυκνά, λεπτά, λογχοειδή φύλλα
και ευώδη. Το χρώμα του φυτού είναι σκούρο πράσινο. Είναι
γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Χρησιμοποιείται
νωπό ή αποξηραμένο ως άρτυμα και ως αφέψημα. Έχει επί
σης φαρμακευτικές ιδιότητες και ευνοεί τη μελισσοκομία. Το
δενδρολίβανο καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς
Η παραγωγή των αιθέριων ελαίων του ανέρχεται σε 1,5 λίτρο
το στρέμμα και θεωρείται χωνευτικό, τονωτικό, σπασμολυτικό, χολαγωγό. Πολλαπλασιάζεται με μόσχευμα (αγενής πολ
λαπλασιασμός), μήκους 10εκ. και φυτεύεται σε ξερικά χωρά
φια, σε αποστάσεις 60-80εκ. πάνω στη γραμμή και 1 μέτρου
μεταξύ των γραμμών. Μπορεί να συλλεγεί οποιαδήποτε επο
χή του χρόνου. Ριζοβολάει σε 2-4 μήνες.

ΔΙΚΤΑΜΟ (ORIGANUM DICTAMNUS)
Οικογένεια: Χειλανθων (Labiatae)
Το δίκταμο είναι πολυετής αυτοφυήςπόα. Υπάρχουν τρεις πα
ραλλαγές του δίκταμου, που είναι ανάλογες του μεγέθους των
φύλλων του: το στενόφυλλο, το πλατύφυλλο και το μεσόφυλλο. Σπάνιο, αρωματικό φυτό, φύεται και καλλιεργείται μόνο
στην Κρήτη. Το δίκταμο είναι φυτό πολύκλαδο, με φύλλα ωο
ειδή, μήκους 8-10χιλ. με πυκνό άσπρο τρίχωμα. Τα άνθη του
σχηματίζουν κορύμβους όπως στο λυκίσκο και έχουν χρώμα
ρόδινο ανοιχτό. Είναι φυτό που αντέχει στην ξηρασία, γι’ αυ
τό συνίσταται σε άγονες ορινές περιοχές της Κρήτης Είναι
φυτό γνωστό στην αρχαιότητα ως «δίκταμον», φυτό των ορέων της Δίκτης Είναι ένα από τα σπουδαιότερα φαρμακευτικά
φυτά της αρχαιότητας αφού εθεωρείτο ως πανάκεια για όλες
τις παθήσεις Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε εναντίον των
παθήσεων του στομάχου και του πεπτικού συστήματος κα
θώς και της σπλήνας των ρευματισμών, των αρθριτικών, της
δυστοκίας και των παθήσεων της μήτρας. Ειδικότερα, εθεω
ρείτο αποτελεσματικό παυσίπονο και επουλωτικό των πλη
γών. Το δίκταμο χρησιμοποιείται στην παραγωγή του βερ
μούτ και ως αφέψημα. Το δίκταμο πολλαπλασιάζεται με τρεις
τρόπους: με σπόρο, μοσχεύματα και παραφυάδες ]
* Από το βιβλίο τον Γεωπόνου Νικόλαου Θεοδαφακύηουλου: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, εκδ.
Καλλιεργητής, Γρήγορης Μπούκας, Αριανίτον 13, Νεάπολη, 11472 Αθήνα,

τη)ι. 210-3600222.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Γενικές οδηγίες προφύλαξης
ντύ σ ιμ ό μας πρέπει να είναι κατά το
δυνατό ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.
Το υλικά του ρουχισμού να είναι πορώδες
ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του
σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα
χρήση το υ καπ έλου και γενικά
καλύμματος επιβάλλεται, με υλικά
φυσικά που να επιτρέπει καλά αερισμό του
κεφαλιού.

Η

χρηση μαύρω ν η σκουρόχρω μω ν
γυα λιώ ν που προστατεύουν τα μάτια

Η

ικ ρ ά σε π οσότητα κ α ι ελαφρά
γεύματα με έμφ αση σ τη
λή ψ η φ ρούτω ν κ α ι Λ αχανικώ ν
κ α ι π εριορισμός στα λιπ αρά.

Μ

ήψ η άφ θονω ν υγρώ ν
(νερού κ α ι χυμώ ν
φ ρούτω ν). Αν η εφίδρωση είναι

Λ

μεγάλη τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού
για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον
οργανισμό. Επίσης συνιστάται η αποφυγή λήψης
οινοπνευματωδών ποτών.

I

από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου είναι
απαραίτητη.
CU
π οφυγή έκθεσης στον ή λιο .

Α

Παραμονή σε σκιερά και δροσερά
μέρη. Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί
συνωστισμός.
π οφυγή βαρείας σ ω μα τική ς
εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε

Α

χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και
μεγάλη υγρασία. Αποφυγή βαδίσματος για
πολλή ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.
χλια ρ ά ν το υ ς σ τη δ ιά ρ κ εια

Καλά θα είναι επίσης να
υγρά πανιά στο κεφάλι και στον
λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα.

π οφ υγή πολύωρων
τα ξιδ ιώ ν με διάφορα μέσα

Α

συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια
υψηλής ζέστης.
το ί ια που πάσχουν από
χ \χ ρ ό ν ια νοσ ήμ ατα (αναπνευστικά, καρδιαγ-

γειακά κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον
θεράποντα γιατρό τους για εφαρμογή
ειδικών για την περίπτωση τους
οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν
φάρμακα να συμβουλευτούν
τον γιατρό τους αν πρέπει να τα
συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία
γιατί μερικά έχουν την ιδιότητα
να αυξάνουν τη θερμοκρασία του
σώματος.

Ο δηγίες για χα νεο γνά και χα βρέφ η
α νεογνά πρέπει να είν α ι ντυ μ ένα

Τ

όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο
είναι τα χέρια και τα πόδια τους να είναι
ελευθέρα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

α βρέφ η κ α ι κ υ ρ ίω ς τα μεγαλύτερα

Τ

παιδιά καλό είναι να τρώνε
περισσότερα χορταρικά και φρούτα και
λιγότερα λίπη.

■ ''/''V ia v κ ά ν ει ζέσ τη να προσφέρονται

V - r συχνά εκτός από το γάλα (μητρικό
η άλλο) και υγρά όπως χαμομήλι νερό
κ.λ.π.
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Τ Τ ααλό
λ ό είν α ι τα π α ιδ ιά να μην παρα

πολύ ώρα στον ήλιο μετά το
Χ \μ έ νινούν
ι

Ο δηγίες για χη ν προστασία τω ν ηλικιω μένω ν
ι πολύ ζεστό κ α ι υγρό περιβάλλον
είναι επικίνδυνο για τους
[ ηλικιωμένους. Επειδή η μετατροπή του
' διαμερίσματος στη μεγάλη ζέστη είναι
πολύ δύσκολη υπόθεση προτιμότερη είνα ι η
μετακίνηση του ηλικιω μένου σε δροσερότερες
περιοχές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα.
ν η μ ετα κίνη σ η σε θάλασσα ή οε βουνό δεν είναι
εύκολη, η παραμονή του ηλικιω μένου στα κατωτέρα
διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών είναι σχετικά εύκολη
λύση.

Α

ο δω μάτιο ή το σ π ίτι γ εν ικ ά κατά τη διάρκεια
της ζεστής ημέρας πρέπει να είναι ερμητικά
κλειστό, αφού έχει δροσισχεί και μείνει ανοιχτό όλη τη
νύχτα

Τ

ι ο ικο γένειες που έχουν η λικιω μ ένα
άτομα καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα
εγκαταλείπουν μόνα τους σε περίπτωση θερινών
διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από το σπίτι.

Ο

ε α ν τίθ ετη περίπτω ση πρέπει να εξασφαλίσουν
κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Σ

Π ροβλήματα - Δ ιαταραχές - Ν οσηρά Φ αινόμενα
αρά τ ις δια κυ μ ά νσ εις τη ς θερμοκρασίας του περι
βάλλοντος ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικα
νότητα να προσαρμόζεται κα ι να διατηρεί σταθερή την θερ
μοκρασία του. Αυτό το κατορθώνει μονό μέχρι ενός ορίου
(43ο C) πέρα από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει. Τότε
αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές
και ελαφρά ή βαριά νοσηρά φαινόμενα.
Έ να από αυτά είναι η θερμική εξάντληση, η οποία εμφα
νίζετα ι μετά από παρατεταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες ή
ημέρες) σε υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται για παροδική
ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος σε ένα θερμικό
stress.
Τα αρχικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλος ίλιγγοι, ανορε
ξία, ανία, έντονο αίσθημα εξάντλησης τα οποία καταλήγουν
σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση. Η αρτηριακή
πίεση είναι χαμηλή κα ι υπάρχει ταχυκαρδία. Το δφ μα είναι
ψυχρό και υγρό. Ο ι κόρες είναι διασταλμένες Η θερμοκρα
σία είναι φυσιολογική. Το σύνδρομο αποδίδεται σε μέτρια
απώλεια ύδατος κα ι χλωριούχου νατρίου. Η θεραπεία είναι
απλή και συνίσταται στη μεταφορά του ατόμου σε δροσερό
περιβάλλον και τη χορήγηση ύδατος και χλωριούχου νατρί
ου (αλάτι) συνήθως ενδοφλέβια λόγω της ναυτίας.
Μ ια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερμοπληξία Η
θερμοπληξία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλ
λοντος είναι πολύ υψ ηλή και η σχετική υγρασία της ατμό
σφαιρας είναι πάνω από 70% γεγονός που δυσκολεύει και
εμποδίζει την εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμό
τητας του σώματος Υπάρχουν όμως κα ι άλλοι παράγοντες
που βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμοπληξία. Μ ερ ικοί από
αυτούς είναι η βαριά σωματική εργασία, η παρατεταμένη
βάδιση κάτω από τον ήλιο η περιβολή με θερμά σκούρου
χρώματος ρούχα που απορροφούν μεγάλο ποσό ηλιακών
ακτινώ ν, η ανεπαρκής λήψ η νερού, τα άφθονα και βαριά
γεύματα και η κατάχρηση των αλκοολούχων ποτών.
Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντονη
και ακατανίκητη δίψα κα ι η ξηρότητα του στόματος του
φάρυγγα και του δέρματος Στη συνέχεια εμφανίζεται ερυ-

Π

θρότητα του προσώπου που συνοδεύεται από άφθονο
ίδρωτα ζάλη, πόνο στο κεφάλι και στο στήθος κατά
πτωση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια κα ι μυϊκές
κράμπες δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά
στα αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί
να φθάσει τους 42ο C. Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά
φαινόμενα κα ι ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος
Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πάσχουν από
αναπνευστικές και καρδιαγγειακες παθήσεις οι αλκοο
λικο ί, οι ηλικιω μένοι και κυρίως τα βρέφη των οποίων
ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να αντιδρά και να
προσαρμόζεται στις μεταβολές της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος προσβάλλονται ευκολότερα από θερμο
πληξία

Π ρώ τες βοή θειες
Μ εταφ έρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή σε
μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κάτω από δέντρα αν
υπάρχουν. Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα κα ι απομακρύ
νουμε τους περίεργους που συγκεντρώ νονται, γ ια να
μην εμποδίζουν τον αερισμό.
Α φ α ιρ ο ύ μ ε τα βαριά ρούχα κ α ι του αερίζουμε το
σώμα με οποιοδήποτε πρόχειρο μέσο (π.χ. βεντάλια ή
χαρτόνι).
Τοπ οθετούμε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες ή παγοκύστη) στο μέτωπο κα ι στο κεφάλι.
Β ρέχουμε το πρόσωπο, τον λαιμό, το στήθος κα ι γεν ι
κά το σώμα με κρύο νερό.
Κ άνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα, χέρια κ α ι ποδιά,
με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
Δ ίνο υ μ ε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αμμωνία κ α ι αν
μπορεί να π ιει του δίνουμε άφθονα υγρά κα ι μικρές
ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυτό που έχα
σε ο οργανισμός του εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης
Αν η κατάσταση του είνα ι πολύ βαριά πρέπει να
κλη θ εί επειγόντως γιατρός ή να μεταφερθεί στο νοσο
κομείο. J
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Το ψάρεμα της

μουρμουράς

με ψ α ρ ο ν ι ο ύ φ ε κ ο
ιΗ Μουρμούρα ήΒασι
λόψαρο (Lithognathus mormyrus - Λιθόγναθος ο μόρμυρος, είναι ένα μεσογειακό ψάρι του αλμυρού νερού που
ανήκει στην οικογένεια Σπαριδών και είναι ένα από τα
πιο νόστιμα ψάρια του Αιγαίου.
Έ χει επίμηκες και ωοειδές σώμα, με μυτερό ρόγχος
και σαρκώδη άσπρα χείλη. Το χρώμα της είναι λαμπε
ρό ασημί με κάθετες ρίγες που την κάνουν να μοιάζει με
τιγράκι.
Η μουρμούρα είναι ψάρι σαρκοφάγο, ζει σε ρηχά νερά
κοντά στις ακτές, σε βυθούς με άμμο η αμμολάσπη και
μαύρες φυκιάδες.Τη συναντάμε σε μικρά κοπάδια και σε
βάθη που δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα.Τη μέρα κρύβεται,
και τη νύχτα βγαίνει ως την αυγή και κυνηγά την τρο
φή της, που είναι μικρά ψάρια και καρκινοειδή.
Αναπαράγεται την άνοιξη και το καλοκαίρι, μόλις κλεί
σει τα 2 χρόνια και φτάσει το μέγεθος των 14 εκατοστών.
Ζει κοντά στις ακτές σε μικρά κοπάδια και σε βάθη που
δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα.
Είναι από τα πρώτα ψάρια που συναντά ο ψαροντουφεκάς κυρίως στον αμμώδη βυθό όπου ζεί κοπαδιαστά ανα
κατεμένη συχνά με κέφαλους, λαβράκια και σαργούς.
Την συναντάμε επίσης και σε κλειστά λιμανάκια νη
σιών ή παραθαλάσσιων κλειστών ακτογραμμών όπου
αναζητά την τροφή της κάτω από τις ψαρόβαρκες, από
τα υπολείμματα των ψαριών που πετούν οι ψαράδες κα
θαρίζοντας τα δίχτυα τους.
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Ψαρεύεται και με καθετή από βάρκα ή με πεταχτάρι - πε
τονιά με αγκίστρι και βαρίδι που εκτοξεύουμε από τα βράχια
της ακτής με δόλωμα σωλήνα, σαμάρι, σαλιγκάρι ή κατεψυγμένη γαρίδα.
Ψαρεύεται και με ψαροντούφεκο τις πολύ πρωινές ώρες
στην ανατολή του ήλιου ή το δειλινό πριν δύσει ο ήλιος,
με μπουνάτσα (νηνεμία) όταν πλησιάζει τα ρηχά νερά και
ανακατεύει την άμμο προς αναζήτηση της τροφής της.. Το
βάρος της σπάνια ξεπερνά το μισό κιλό.
Είναι προτιμότερο στο ψάρεμά της η τρίαινα παρά η βέρ
γα ταϊτής, γιατί συνήθως η βολή γίνεται όταν βλέπουμε το
ψάρι από πάνω κάθετα.
Μια αρκετά καλή μουρμούρα 500 γραμμαρίων είχα πιάσει σε ρηχά νερά στο Μεγανήσι Λευκάδας το καλοκαίρι του
1998. Χρησιμοποίησα 90άρι λαστιχοβόλο ψαροντούφεκο με
καλά ακονισμένη μονόφτερη βέργα ταϊτής και η βολή μου
ήταν κάθετη προς το ψάρι, ενώ το είχα πλησιάσει πολύ ήσυ
χα από πάνω του την ώρα που έχωνε τη μουσούδα της στην
άμμο για αναζήτηση τροφής.
Το ψάρεμά της με ψαροντούφεκο δεν είναι δύσκολο αρκεί
να την πλησιάσει ο ψαροντουφεκάς αθόρυβα. Ο εξοπλισμός
μας και εδώ πρέπει πάντα να είναι καλοσυντηρημένος και να
φοράμε πάντα ολόκληρη τη στολή μας κατά την ελεύθερη
κατάδυση μαζί με τον προστατευτικό πλωτήρα με το ενδει
κτικό σηματάκι σήμανσης..
Πιο ενδιαφέρον θα έλεγα ότι παρουσιάζει το ψάρεμά της με
καθετή από τη βάρκα ή με πεταχτάρι από την ακτή. ]
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Κέντρο ΠΓΙέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
αριστεύειν - Κομνηνακίδης έ χ ο υ μ ε δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι

Σ το

Συγχαρητήρια

σ το υ ς

Αστυφύλακες μαθητές

μας

ε ιδ ικ ά

Τσψπίδη Χρήστο Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3
Ιέπαππα Χρήστο - Σπάρτακο Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3
Κώτσίο Σταύρο Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 13
Κουρεντζή Νικόλαο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3
ΓΤΙανωλούδη Αλέξανδρο Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3
Παναγιώτου Κωνσταντίνο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3
Καλτάκη Δημήτρη - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 3

τ μ ή μ α τ α κ α ι π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α σ π ο υ δ ώ ν γ ια ε σ έ ν α μ ε β ά σ η

Καραμπέτσο Σταύρο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2
Τσαμπαρλή ίΤΙιχάπη - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2
Βέλκο Νικόλαο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2
Τσανεκλίδη Κωνσταντίνο Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2
Ηλιάδη Ευθύμιο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2
Ραφαήλ Γεώργιο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 2

Σ το

τ ο ω ρ ά ρ ι ο ε ρ γ α σ ί α ς σ ο υ . Γ Π π ο ρ ε ίς ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι ς
τ α μ α θ ή μ α τ ά σ ο υ σ τ α π ρ ω ιν ά τ μ ή μ α τ α , ε ά ν ε ρ γ ά ζ ε σ α ι
α π ο γ ε υ μ α τ ιν έ ς ώ ρ ε ς , ή σ τ α β ρ α δ ιν ά τ μ ή μ α τ α , ε ά ν
ε ρ γ ά ζ ε σ α ι π ρ ω ιν έ ς ώ ρ ε ς , κ α ι μ ά λ ι σ τ α σ ε κ α θ η μ ε ρ ι ν ή
β ά σ η γ ι α ό λ η τ η ν π ε ρ ίο δ ο τ η ς π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ία ς σ ο υ .

Κέντρο ίϊΐέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
αριστεύειν - Κομνηνακίδης μ π ο ρ ο ύ μ ε υ π ε ύ θ υ ν α

ν α σ ε β ο η θ ή σ ο υ μ ε ν α π ε τ ύ χ ε ις τ ο υ ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ ς
σ τό χ ο υ ς σ ο υ .

Τ α π α ρ α π ά ν ω ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι τ μ ή μ α τ α

Δόση Δονάτο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 1
Χολάτση Δημήτρη - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 1
Καρρά Ευθύμιο - Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 10
Δημητρούλη Παρασκευή Π α ν ε λ λ ή ν ιε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ις 2 0 1 0

ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ α γ ι α ό σ ο υ ς θ έ λ ο υ ν ν α ε π ιτ ύ χ ο υ ν σ τ ις

πανελλήνιες εξετάσεις μ έ σ ω Τεχνολογικής και
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Λ ό γ ω τ ω ν π ε ρ ιο ρ ι σ μ έ ν ω ν
θ έ σ ε ω ν ε π ι κ ο ιν ω ν ή σ τ ε μ α ζ ί μ α ς κ α ι κ λ ε ί σ τ ε θ έ σ η γ ι α τ η

γ ια τ η ν ε π ιτυ χ ία τ ο υ ς σ τις

το υ ς

νέα περίοδο 2013 - 2014

σ τη ν

σ ε ιρ ά ί!

θ α

Πανελλήνιες Εξετάσεις κ α ι τ η ν ε ισ α γ ω γ ή
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κ α ι μ ε κ α λ ή

Τ ο υ ς ε υ χ ό μ α σ τ ε κ α λ ή σ τ α δ ιο δ ρ ο μ ία !!

τ η ρ η θ ε ί σ ε ι ρ ά π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς σ τ ις α ι τ ή σ ε ις τ ω ν

ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ω ν .

_____

Η διεύθυνση σπουδών

Γραφείο μαθημάτων : Αλικαρνασσού 13. Νέο Ελβετία, Βύρωνος
Τηλ-Fox: 210-75 63 555 Κιν. 6945 49 98 31 - 6972 22 71 84
e-mail: edu.offices@gmail.com
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ΕΝΑΡΙΗ ΙΤΙΑΘΗίΤΙΑΤΩΝ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΓΠΒΡΙΟΥ

Ρ Α Φ Ε ΙΟ

° ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Α
Ε Τ Ο ΙΜ Ε Σ Σ Τ Ο Λ Ε Σ Κ ’ Ε ΙΙΙ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
Ο Λ Α Τ Α Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α Π Α Ρ Α Σ Η Μ Α

e

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΣ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ Γ ΙΑ ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ε Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α)
SECURITY
Το Κ.Ε.Κ NEW YOAK STUDIES Α.Ε, θεσ μοθετημένο από τον
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με
κωδικό 2472-12, σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α), σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο
(Φ.Ε.Κ. 2899/τ. Β /2 9 .10.2012) όπως τροποποιήθηκε με το
(ΦΕΚ 25/T.B710.1.2013) απ οτελεί το πλέον οργανω μένο
εκπ αιδευτικό συγκρότημα. Εγγυάται τη ν επιτυχή διδασκαλία
γνώσεων και δεξιοτήτω ν, που καθιστούν το υ ς σπουδαστές
ικ α ν ο ύ ς γ ια τ η ν μ ε λ λ ο ν τ ικ ή ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή τ ο υ ς
δραστηριότητα.
Σύμβουλος Επιστημονικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης
Α Σ Η Μ Α Κ Η Σ Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ / Α Ν Τ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ

ε.α. Ε Λ .Α Σ

ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΕΚΑ 96. ΠΑΤΡΑ
Τηλ. & Φάξ: 2610340135
Α ΡΒΥ Λ Α
ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΑ
ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜ ΕΣ
Α Ν Τ ΙΑ Ν Ε Μ ΙΚ Α
Μ Π Λ Ο Υ ΖΑ Κ ΙΑ
ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑ Ν ΤΙΑ
Κ ΑΛΤΣΕΣ
ΣΚ Ο Υ Φ Ο Υ Σ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
Υ Π Ο Κ Α Μ ΙΣ Α
ΙΣΟ Θ Ε ΡΜ ΙΚ Α
ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟ Κ ΕΫ
ΣΑ Κ Ο Υ Σ

NEW YORK

STUDIES

Vocational Training Center
KINTPO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

www.newyorkstudies.gr

Σκούφου 3, Σύνταγμα, Αθήνα, Τηλ.: 210 324 2954, Φαξ: 210 323 6769

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

σννέβησα ν στο κόσμο
Επιμέλεια: Π./Υ. Μαρίνα Βαρσαμίδου

ια ομάδα κβαντικώ ν φυ
σικών του πανεπιστημίου
Μ ΙΤ των Η Π Α θεωρούν ό τι
είναι δυνατή η δημιουργία
μιας χρονομηχανής, η οποία θα επιτρέπει
το ταξίδι στο παρελθόν και συνεπώς την
πρόκληση αλλαγών σε αυτό, χωρίς καν να
δημιουργούνται παράδοξα στο παρόν και
το μέλλον.
Ο ι κβαντομηχανικοί έχουν καταφέρει
μέχρι σήμερα - αξιοποιώντας το μυστη
ριώδες φαινόμενο του «κβαντικού ενα
γκαλισμού» (που ξένιζε ακόμα και τον
Αϊνστάιν)- να τηλεμεταφέρουν κβαντικές
καταστάσεις από το ένα μέρος στο άλλο, σε
απόσταση χιλιομέτρω ν.
Τώρα ο καθηγητής Σιθ Λ όιντ και οι συνερ
γάτες στο Τεχνολογικό Ινσ τιτούτο της Μασαχουσέτης (Μ ΙΤ), σύμφωνα με τη βρετανι
κή «Τέλεγκραφ», φιλοδοξούν να πάνε ακόμα
παραπέρα, αξιοποιώντας ένα άλλο κβαντικό
φαινόμενο, την «μετα-επιλογή», προκειμένου
να ταξιδέψουν ανάποδα στον χρόνο. Οπως δήλωσε ο Λ όιντ
στο περιοδικό “ Technology Review” , «είναι δυνατό για τα
σωματίδια (και, θεωρητικά, για τους ανθρώπους) να ταξιδέ
ψουν στο τούνελ του χρόνου, από το μέλλον προς το παρελ
θόν». Ο ι ερευνητές του Μ ΙΤ θεωρούν ό τι αν συνδυαστούν
τα φαινόμενα του «κβαντικού εναγκαλισμού» κα ι της «κβα

Μ

ν τικ ή ς μετα-επιλογής», είνα ι η εφ ικτή η
τηλεμεταφορά στο παρελθόν.
Α ντίθετα με άλλες θεωρίες τηλεμεταφοράς στον χρόνο, η συγκεκριμένη κβα
ν τικ ή θεωρία αποφεύγει διλήμματα και
παράδοξα (του τύπου: «αν φρόντισα ο
μπαμπάς κα ι η μαμά μου να μη συνα
ντηθούν ποτέ στο παρελθόν, τότε εγώ
πώς υπάρχω σήμερα;» ή «αν σκότωσα
τον παππού μου όταν τον συνάντησα
στο παρελθόν, τότε πώς εγώ γεννήθηκα
και πώς γίνετα ι μετά να ταξίδεψα στο
παρελθόν κοκ»).
Α ντίθετα με άλλες θεωρίες «επιστροφής
στο μέλλον», η κβ αντική χρονομηχα
νή δεν προϋποθέτει τη ν κάμψη του
χωροχρόνου (κά τι που υπ οτίθεται ό τι
κάνουν οι μαύρες τρύπες, όμως ένα
ταξίδι μέσω αυτών φαντάζει ιδιαίτερα
απίθανο από πρακτική άποψη...).
Φ υσικά κα ι το κβαντικό ταξίδι στο πα
ρελθόν δεν φαντάζει προς το παρόν πιο κοντά στην πραγ
ματικότητα, καθώς δεν είνα ι παρά μια αμφιλεγόμενη θεω
ρία κα ι πολλοί φ υσ ικοί δεν πιστεύουν ό τι μπορεί ποτέ να
υλοποιηθεί. Πάντως η ομάδα του Μ ΙΤ την παρουσίασε με
τίτλ ο «Η κβαντομηχανική του ταξιδιού στον χρόνο μέσω
μετα-επιλεγμένης τηλεμεταφοράς» στο
a rxiv.o rg - Quantum www.apocalypsejohn.com

ΙΙέθανε ο εφευρέτης χου «ποντικιού» Ντάγκλας Έ νγκελμπαρτ
"έθανε σε η λ ικ ία 88 ετών ο εφευρέτης του «ποντικιού» για τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Ν τάγκλας Έ νγκελμπαρτ. Ο πρω
ί
§
τοπόρος εφευρέτης στο χώρο της πληροφορικής άφησε την τε■ JL
.J L λευταία του πνοή, στο σπίτι του στο Άθερτον της Καλιφόρνια,
ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών, SRI.
Το 2000 ο Έ νγκελμπαρτ έλαβε το Εθνικό Βραβείο Τεχνολογίας, ενώ το
1997 είχε τιμ η θ εί με τα βραβεία Λεμελσον κα ι Τούρινγκ. Τον Δεκέμβριο
του 1968 παρουσίασε, για πρώτη φορά, ένα πρωτότυπο του ποντικιού
(mouse). Η παρουσίαση αυτή ονομάστηκε «Μητέρα όλων των Επιδείξεων».
Η συσκευή, την οποία αρχικά ο Έ νγκελμπαρτ αποκάλεσε «ΧΥ ένδειξη θέσης
για σύστημα απεικόνισης», απαρτιζόταν από ένα ξύλινο κ ο υ τί με δύο κυλιό
μενους δίσκους κα ι ένα μικρό κόκκινο κουμπί».
“W
Μ

W

§

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ - ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ
κούγεται σαν κινηματογραφικό σενάριο. Κ ι όμως, οι υπεύθυνοι του μουσείου του Μάντσεστερ ήρθαν αντιμέτω 
ποι με αυτό το φαινόμενο το οποίο αδυνατούν να εξηγήσουν. Έ να άγαλμα του αιγυπ τιακού θεού του θανάτου,
του Ό σ ιρι, κ ιν είτα ι μόνο του! Το μουσείο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που συγκεντρώ νει πολλαπλές
διαδοχικές φωτογραφικές λήψεις. Σε αυτό φαίνεται το αγαλματίδιο ύψους περίπου 25 εκ. να περιστρέφεται
γύρω από τον άξονα του κατά 180 μοίρες. Π ρόκειται για έκθεμα που υπάρχει στο μουσείο τα τελευταία 80 χρόνια, αλλά το
μυστήριο, που σχετίζεται με την «κατάρα των Φαραώ» εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο
μύθο, η κατάρα π λήττει εκείνους που τολμούν να πάρουν κειμ ήλια από τάφους των Φαραώ. Το συγκεκριμένο ανασύρθηκε
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από αρχαιολόγος τη δεκαετία του 1920 κ α ι όπως επισημαίνουν οι ειδ ικ ο ί υπήρξαν
θύματα της κατάρας, που βρήκαν αιφνίδιο θάνατο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της
D aily M ail, οι άνθρωποι του Μουσείου τοποθε'τησαν μια κάμερα πάνω από τη γυ
άλινη προθήκη στην οποία βρίσκεται το άγαλμα και παρατήρησαν ό τι αυτό περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του, όταν δεν
είνα ι κανείς κοντά. «Είμαι ο μόνος που είχα κλ ειδ ί για την αίθουσα. Μπήκα το πρωί της προηγούμενης ημέρας κα ι είδα ό τι το
άγαλμα είχε γυρίσει κατά 90 μοίρες. Άνοιξα την προθήκη, το έστριψα στην αρχική του θέση και μετά από λίγη ώρα είχε κ ιν η 
θ εί ξανά», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ο αιγυπτιολόγος Κάμπελ Πράις ο οποίος εξήγησε πως το άγαλμα βρισκόταν στον
αρχαίο τάφο μαζί με τη μούμια κα ι πρόκειται για αφιέρωμα των οπαδών του Φαραώ «Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν πως αν
κάποιος “ ενοχλήσει” την μούμια και τη μετακινήσει, τότε το άγαλμα αποκτά ειδικές δυνάμεις με το πνεύμα του νεκρού Φαραώ
να το ελέγχει», πρόσθεσε ο ειδικός. Βέβαια οι άνθρωποι του μουσείου επισήμαναν πως μικρές δονήσεις του εδάφους ενδέχεται
να προκαλοόν συγκυριακά το όλο φαινόμενο, αλλά θα ερευνήσουν το θέμα.

Το κορίτσι Μόγλης
καθημερινότητά της έχε να κάνει με το να προστατεύει το μπιμπερό της
από τις μαϊμούδες που ήθελαν να το κλέψουν. Θα με φώναζε, δείχνοντας
μου έναν ελέφαντα που έτρωγε κα ι θα μου έλεγε να κάνουμε σιγά για
να μην τον τρομάξουμε. Ή τα ν σαν να είχε στη διάθεσή της τη μεγαλύ
τερη παιδική χαρά. Ζούσαμε σε σκηνή, στην άγρια φύση.
Ξυπνούσε με τον ήλιο να λάμπει και είχε πάντα δίπλα τους
γονείς της» δήλωσε στην D aily M ail η μητέρα της, Σ ιλ β ί
Ρομπέρ. Όσο για την επαφή της μικρής Τύπ με τα ζώα,
«ήταν πάντα καλή με αυτά. Τους μιλούσε με τα μάτια και
την καρδιά» συμπλήρωσε η φωτογράφος. Κοιμόταν κρατώντας στην αγκαλιά της πιθήκους, έμαθε
να χαϊδεύει και να παίζει με τίγρεις, έγινε φ ίλη με λεοπαρδάλεις και έκανε βόλτες πάνω στη ράχη
ενός τεράστιου ελέφαντα, που έβλεπε σαν αδελφό της... Η Τ ίπ ι Μ πέντζαμιν Ο κάντι Ν τεγκρέ, είναι
το πραγματικό κορίτσι «Μόγλης», που πέρασε τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής της στην Α φ ρική
δίπλα σε άγρια ζώα. Στα 23 χρόνια της τώρα και ενώ μένει πλέον στη Γαλλία, η Τ ίπ ι θυμάται τη
ζωή της στην Ναμίμπια κα ι δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να θαυμάσουν αυτή την ιδιαίτερη
φ ιλία του ανθρώπου με τα ζώα, χάρη στο βιβλίο της «Tippi: M y Book o f Africa».

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ (;)
την ανακάλυψη τριώ ν αρχαίων πυραμίδων στην ήπειρο της Α νταρκτικής, οδηγήθηκε
ομάδα οκτώ επιστημόνων από την Αμερική και την Ευρώπη, σύμφωνα με το euronews.
Ο ι πρώτες αναφορές σχετικά με τις πυραμίδες εμφανίστηκαν στα δυτικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης πριν ένα χρόνο. Γ ια την ώρα, η ερευνητική ομάδα διατηρεί τη σιωπή της,
καθώς συνεχίζει τις έρευνες, οπότε τα δεδομένα είναι λίγα. Οι μόνες αξιόπιστες πληροφορίες είναι
πως οι δύο πυραμίδες βρίσκονται σε απόσταση 16 χιλιομέτρω ν από την ακτή κα ι η τρ ίτη πυραμίδα
λίγο μακρύτερα.Η ταυτότητα των πυραμίδων αποτελεί μυστήριο για τους εξερευνητές, οι οποίοι
δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη εάν τις κατασκεύασε άνθρωπος ή εάν αποτελούν φυσικό δημιούρ
γημα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ό τι αποτελούν ανθρώπινο δημιούργημα, θα πρόκειται αναμ
φισβήτητα για μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορία. Το χρονικό πλαίσιο της απο
στολής παραμένει άγνωστο. Μ ια σειρά από παράξενες αλλά ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις έχουν γ ίν ει τον τελευταίο καιρό στην
Α νταρκτική. Το 2009 επιστήμονες βρήκαν σωματίδια γύρης. Το 2012, επιστήμονες από Desert Research Institu te της Νεβάδα
εντόπισαν 32 είδη βακτηρίω ν στη λίμ νη Vida στην Α νατολική Α νταρκτική. Μ έχρι τώρα, στην κάποτε πράσινη Α νταρκτική,
που καλύπτεται σήμερα από παχύ στρώμα πάγου, έχουν εντοπ ιστεί απολιθώματα δεινοσαύρων και άλλων αρχαίων ζώων.

“HERMES”, Η άγνωστη συσκευή επικοινωνίας μέσω τηλεπάθειας

Μ

ια ψυχοτρονική συσκευή που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε γύρω στο 1957 είναι η συσκευή “ HERMES” . Η συ
σκευή αυτή κατασκευάστηκε ως μέσον τηλεπαθητικής επικοινωνίας. Η ιστορία της δημιουργίας της περιβάλλε
τα ι από πολλούς μύθους. Από πλευράς τεχνολογίας, είναι πολύ παρωχημένη σε σχέση με την σημερινή τεχνολο
γία. Σαν ενεργό εξάρτημα χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική μικρο-λυχνία της οποίας η χρήση και κατασκευή έχουν
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οννέβησα ν στο κόσμο
πλέον σταματήσει. Σύμφωνα δε με τον κατασκευαστή της συσκευής,
η λυχνία που χρησιμοποιήθηκε αρχικά, κατασκευαζόταν από την
Reytheon, και χρησιμοποιήθηκε σε ένα είδος φορητών ραδιόφωνων.
Η συσκευή “HERMES” αρχικά αναφέρεται σαν συσκευή «ράδιοαισθησίας». Σκοπός της συσκευής αυτής ήταν να αποτελέσει μια
«μηχανή τηλεπαθητικής επικοινωνίας». Η συσκευή δημιουργεί ένα
πεδίο υψηλής συχνότητας που έχει σαν αποτέλεσμα την διέγερση
«αχρησιμοποίητων» τμημάτων του ανθρώπινου εγκεφάλου, ενώ η
πιθανή δημιουργία υπερετεροδυνώσεων να προκαλεί και άλλα πνευματικά φαινόμενα στον άνθρωπο. Με τον όρο
«υπερετεροδυνωση εννοούμε μία ηλεκτρονική μέθοδο με την οποία ένας ραδιοφωνικός δέκτης, απλοποιείται ως προς
τον χειρισμό του συντονισμού του. Άρα ο ανθρώπινος νους, σαν ένας δέκτης, δέχεται την εκπεμπόμενη συχνότητα
από την συσκευή.

Εικονικός κόσμος
σο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο πιο κοντά είμαστε στη δημιουργία ενός νέου, ψηφιακού κόσμου, ενός
matrix. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Oculus Rift. Πρόκειται για τα πρώτα, προσιτά
στον κόσμο, υψηλής ποιότητας στερεοσκοπικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.
Οι συνηθισμένες αντιδράσεις των χρηστών τους είναι ενθουσιασμός, δυσπιστία αλλά και μια ήπια σύγ
χυση σχετικά με τις φωνές στο δωμάτιο, λόγω της τάσης του εγκεφάλου να νομίζει ότι ανήκει στον εικονικό χώρο.
Αν όμως το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να μπερδευτεί τόσο εύκολα, φαίνεται ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από την δημι
ουργία ενός νέου ψηφιακού κόσμου...
Βέβαια, ένα ζευγάρι στερεοσκοπικών γυαλιών δεν είναι ικανό να μας εντάξει σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο, άλλα σε συν
δυασμό με την εξελίξιμη τεχνολογία BCI (brain-computer interface) θα μπο
ρούσε να γίνει. Το αποτέλεσμα των πειραμάτων είναι εντυπωσιακό. Άνθρωποι
και ζώα που δοκίμασαν την νέα αυτή τεχνολογία, μπόρεσαν να δημιουργήσουν
αντικείμενα, παιχνίδια αλλά ακόμη και ένα δικό τους τρισδιάστατο περιβάλλον
μόνο με τη σκέψη τους.
Ο συνδυασμός του Oculus Rift, του BCI, του διαδικτύου και ενός κατάλληλου
λογισμικού θα μπορούσαμε, θεωρητικά, να δημιουργήσει ένα είδωλο σε ένα ει
κονικό κόσμο, το οποίο θα πλοηγείται μέσω της σκέψης μας και θα «συζεί» με
άλλα είδωλα, διαφορετικών ανθρώπων.

Ο

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή σχο
στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
(Λ. Κηφισίας 23,151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - φαξ. 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)
► Έ στειλα το ποσό των......... ευρώ, με την ιπΥ αριθμ....................... ταχυδρομική επιταγή και σας
αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.
► Κατέθεσα στον in f αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ATE Bank, το
ποσό τ ω ν ......... ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.
► Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τ ω ν .............ευρώ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:........................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................... ΤΗΑ:..................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................
Ε πισήμα νσή: Παρακαλούνχαι οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή
τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των
Υπηρεσιών μας.

Π Α Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α.Ε.
Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Υ Σ Η Σ

ΠΡΟΣ: ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ
ΕΞΑΜ Η Ν Α Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΡΑ
ΙΠ Π Ο Ι
ΚΟΣΤΟΣ

7 -8
1 10€

ΕΩΣ 6
100€

Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α ________________________________
•

Ο δική Β οήθεια με 20 ευρώ το εξάμηνο για Ε.Ι.Χ

•

Ο δική Β οήθεια από 20 ευρώ το χρόνο για
Μ Ο ΤΟ από 50cc και πάνω

•

Κ άλυψη Φ ω τιά ς/Κ λοπή ς με 3,5 ευρώ ανά 1000
ευρώ , και με ελάχιστο όριο τις 3000 ευρώ

•

Θ ραύση Κ ρυσ τάλλω ν με 11 ευρώ το εξάμηνο

•

Έ κ π τω σ η 10% σ τα ασφ άλιστρα Π υρός Κ ατοικίας
και 5% στα α σ φ άλιστρα Ε.Ι.Χ όταν σ υνυπάρχουν
και 5% σε ετήσια πληρω μή

1 3 -1 4
157€

1 1 -1 2
134€

9 -1 0
137€

Β α σ ικ έ ς Κ α λ ύ ψ ε ι ς

•
•
•
•
•
•

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΑΑΒΕΣ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
BONUS-MALUS
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Μ ε την σ υνεργασ ία μαζί μας εξασ φ αλίζετε προνόμια —
εκπτώ σ εις όπω ς :
•
Έ κ πτω σ η στα Κ ΤΕΟ , συμβεβλημένα σ υνεργεία ζημιάς και
εγκατάσταση υγρ α εριοκίνησ η ς μπαταρίες κ.α.
Τα α σ φ άλιστρα δια φ οροποιούνται ανάλογα με τη ν ηλικία του οδηγού ή του οχήματος, ενώ
σ τα οχήμ ατα επαογίαε πα ρέχοντα ι μεγάλες εκπτώ σεις
3 ΗΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 96 & Χ Ε Υ Δ Ε Ν , Π Λ. Β Ι Κ Τ Ω Ρ Ι Α Σ Τ Η Λ . 2 1 0 . 8 2 . 5 1 . 8 2 3 , Φ Α Ξ . 2 1 0 . 8 2 . 5 1 . 8 2 4

Email:info@papachristos.gr
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Site: www.papachristosgroup.com
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Προσφορά για
Αστυνομικούς και
πολιτικό προσωπικό
- 25% στα γυαλιά
ηλίου και οράσεως
Εντελώς δωρεάν οι
πρώτοι δοκιμαστικοί
φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜ ΑΝ 48, 115 26 ΑΘ ΗΝΑ
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ)
THA./FAX: 210 69 13 481

e-m ail: nikolopoulos_optics@ yahoo.gr

Δ εκτά όλα τα ταμ εία
Δ ε κ τ έ ς ό λ ε ς οι
π ισ τ ω τ ικ έ ς κ ά ρ τ ε ς

νέες εκδόσεις
Επιμέλεια: Υ/Α' Κων/νος Κούρος
Α Ι

Ο Δ ΡΟ Μ Ο Σ
Π ΡΟ Σ ΤΗ
Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η
ίουομΛιιμΟυ«οβπγη'ΐΐ

Ιηψ»Λ€η

Γ.Πηβ.Α«

UUOIHI ΧΛΚΚΟΥΛΛ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ
ΕΠΙΜ ΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ.
ΠΙΤΣΕΛΑ
ΕΚΛ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23,10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3387500
ΦΡΑΓΚΩΝ 1, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310-535381
E-M AIL: info(n>sakkoulas.gr

υλλογή χων εισηγήσεων από χο συνέδριο προς χιμή
χου Ομόχ. Καθηγηχή κ. Σχέργιου Αλεξιάδη με χίχλο:
Ο δρόμος προς χη Δικαιοσύνη (Οκχώβριος 2009).
Εισηγήσεις:
Αρχινοπούλου
Βάσω,
Αποκαχασχαχική δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώμαχα Γεωργούλας Σχράχος, Οι κάμερες σχα γήπε
δα υπό χη σκοπιά χης «Νέας Εγκλημαχολογίας»
ΚαρράςΑργύριος, Το χέλος χης προδικασίας σχην ισχύουσα
ποινική διαδικασία Κουκουχσάκη Αφροδίχη, Νεολαία k c u
«Ηθικοί Πανικοί» Κουράκης Νέσχωρ, Το πρόβλημα χης
ανεπαρκούς αιχιολογίας καχά χην επιμέχρηση χης ποινής
Λαμπροπούλου Έ φη, Συζήχηση και απόψεις για χη δια
φθορά - η κατασκευή ενός φαινομένου: χα αποχελέσμαχα
μιας έρευνας Πανούσης Γιάννης, Μικρό - πικρό οδοιπορι
κό σε χώρους / χρόνους έκχακχου (!) μη-δικαίου. Φυλακές
και εξορία σχον εμφύλιο Πιχσελά Αγγελική, Γιάγκου Ανασχασία, Η Υπηρεσία Επιμεληχών Ανηλίκων σε ελληνογερμανική σύγκριση Σωχηριάδης Γεώργιος, Πολυπολιχισμικόχηχα και ποινικό δίκαιο: εισαγωγικές παραχηρήσεις
Συκιώχου Αθανασία, Η αυσχηρόχηχα χης ανχεγκλημαχικής πολιχικής για χους ανήλικους δράσχες Τσουραμάνης Χρήσχος, Το οικονομικό κόσχος χου εγκλήμαχος
Χάιδου Ανθοζωή, Η διαχρονικόχηχα χης σωφρονισχικής
καχασχολής και η προσχημαχική επίκληση χων ανθρω
πίνων δικαιωμάχων Αρχιμανδρίχου Μαρία, Οι γυναίκες
και χο έγκλημα: Το παράδειγμα μιας ερμηνείας Γαλανού
Μαρία, Το δικαίωμα επικοινωνίας χων κραχουμένων.
Θεμελιώδεις αρχές και νομολογιακό πεδίο εφαρμογής
χου άρθρου 8 ΕΣΔΑ Χαχζησπύρου Θεοφίλη, Συμμορίες
Ανηλίκων. Διαπίστωση μιας νέας εξέλιξης ή παρανόηση
μιας υπάρχουσας έννοιας; Παρουσίαση έρευνας με θέμα
«κρατούμενοι και ανθρώπινα δικαιώματα στις ελληνικές
φυλακές» Πιτίϊελά Αγγελική, Εισαγωγή στην έρευνα με
θέμα «Κρατούμενοι και Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Ελ
ληνικές Φυλακές» Κουλούρης Νίκος, «Υποδειγματικοί»
κρατούμενοι σε ιδανικές «ανθρωπαποθήκες» Τσιλώνης
Βίκτωρ, Τέσσερα κρίσιμα ζητήματα του Ελληνικού Σω
φρονιστικού Συστήματος: απασχόληση, εκπαίδευση,
επικοινωνία και πειθαρχικός έλεγχος χων κρατοχτμένων
Παπαχρήστου Δέσποινα, Συνθήκες διαβίωσης και η υγει
ονομική περίθαλψη χων κραχουμένων Γιοβάνογλου Σο
φία, Το «πέρασμα στη φυλακή» και χα προβλήματα χων
κρατουμένων
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ΜΕ ΛΕΝΕ ΝΤΑΤΑ
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ
ΕΚΔ. ΨΥΧΟΠΟΣ,
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1,10679
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-2804800 E-M AIL:
info@ psichogios.gr

ε λένε Νχάχα... Χρόνια χώ
ρα... Κοντεύω κι εγώ να
ξεχάσω πως κάποτε με βάφτισαν
Αλεξάνδρα... Αλεξάνδρα Σαλβάνου χου Ροβέρτου και χης Χαριτίνης... Είμαι ένοχη για
όλα χα αμαρτήματα που μπορεί να φανταστεί η εκκλησία
ή η αστυνομία κι όμως δεν αισθάνομαι ένοχη για τίποτα.
Όλα ήρθαν φυσιολογικά στο διάβα μου ή εμένα μου φά
νηκαν έτσι. Δεν πέρασε καν από χην σκέψη μου όχι μέσα
μου γεννιόταν πρώτα χο κακό, μετά χο χειρότερο και ποτέ
χο καλό. Γεννήθηκα πολύ όμορφη και αυτό ήταν ένα ακό
μα όπλο, μια αόρατη παγίδα για χα υποψήφια θύματά μου.
Κανείς δεν περιμένει η όψη ενός αγγέλου να κρύβει τόσο
έντεχνα χη μαύρη ψυχή ενός σατανά που είναι ταγμένος
να γεννά το θάνατο και τον όλεθρο. Ίσως μάλιστα ο θάνα
τος, που τόσο εύκολα αποφάσιζα, ήταν λύτρωση, κάθαρ
ση, εξαγνισμός. Εχθρούς... Μόνο τέτοιους έκανα στη ζωή
μου. Φίλους δεν απέκτησα ποτέ, αλλά δεν αισθάνθηκα και
ποτέ χην έλλειψή τους. Η φιλία ήταν για μένα αδυναμία,
ένα όπλο στα χέρια χου αντιπάλου, και δεν ήμουν από
αυτές που έδιναν τέτοια περιθώρια, ούτε ήθελαν περιττά
βάρη. Με λένε Νχάχα... Ζω σε έναν άλλο κόσμο, που μόνη
μου έφτιαξα, με δικούς μου νόμους. Με λένε Νχάχα και δε
μετανιώνω...
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ΚΑΒΑΦΙΚΟΙ ΦΟΝΟΙ
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΚΔ. Ψ ΥΧΟ ΓΙΟΣ,
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1,10679
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-2804800 E-M AIL:
info@ psichogios.gr

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Καβαφικοί
φόνοι

λεξάνδρεια, δεκαετία χου
1920.Η λεχτκή πόλη χης Με
σογείου ζει τις μεγάλες στιγμές
χης δόξας χης. Φυλές, γλώσσες,
πολιτισμοί. Βαμβακέμποροι στην
μπόρσα, τροτέζες στο λιμάνι. Αποικιοκράτες και τυχο
διώκτες. Πόρνες και ποιητές. Ανάμεσά χους, ο μεγάλος
Έλληνας ποιητής Κ Π. Καβάφης. Κι η σκιά του μεγάλου
Άγγλου συγγραφέα Έ . Μ. Φόρστερ.
Αθήνα 2010. Ο ποιητικά σκηνοθετημένος φόνος μιας
υπερήλικης Αιγυπτιώχισσας, λάχριδος του Κ. Π. Καβάφη, πυροδοτεί μια σειρά από εγκλήματα βασισμένα σε
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κάποια από τα εκλεκτότερα έργα του μεγάλου Αλεξανδρι
νού. Καθώς στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια οι καβαφι
κοί φόνοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον σαν μια θλιβερή
γραμμή κεριών σβησμένων, ο κυνικός νχεντέκτιβ Νίκος
Μάντης κι ο ιδιόρρυθμος καθηγητής Ξενοφών Δαρείος
αποδυονχαι σ’ ένα ασθματικά κυνήγι για να ανακαλύψουν το μυστικά που φυλάσσει η αινιγματική Λέσχη
της Ιθάκης και να λύσουν μια ιεροτελεστική ακολουθία
ποιητικών εγκλημάτων, νιώθοντας στο πετσί τους τους
στίχους του λατρεμένου ποιητή:
“Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν. ”

ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
ΕΚΔ. ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 27,11631
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6898448 E-MAIL:
topontiki 1(wyahoo.gr
ο τέλος του Ψυχρού
Πολέμου και η κατάρ
ρευση του κομμουνισμού
δεν σημαίνουν ούτε το
“τέλος της Ιστορίας” ούτε
την απλή μετάβαση του
διεθνούς συστήματος από
μια διπολική σε μια πολυ
πολική δομή. Αποτελούν,
απεναντίας, μιαν ιστορική
τομή και την απαρχή μιας
νέας φάσης στην ιστορία της πλανητικής πολιτικής των
Νέων Χρόνων, η οποία άρχισε με τις μεγάλες ανακαλύψεις
και τον εμπορικά καπιταλισμό για να γνωρίσει ακολού
θως τις μεγαλύτερες τροπές της με τον ευρωπαϊκά ιμπε
ριαλισμό του 19ου αιώνα και με τον ανταγωνισμό Ανα
τολής και Δύσης στον 20ό. Για να συλλάβουμε όμως τον
τωρινό χαρακτήρα της παγκόσμιας πολιτικής δεν αρκεί
η ανασκόπηση αυτής της προϊστορίας. Απαραίτητη είναι
επίσης η εξέταση του παρελθόντος και του μέλλοντος του
κυρίαρχου κράτους, της συνύφανσης της πολιτικής με οι
κονομικούς και ίσως βιολογικούς παράγοντες, των νέων
λειτουργιών του εθνικισμού και των νέων δυνατοτήτων
της διεξαγωγής πολέμου. Τέλος πρέπει να συζητηθούν οι
πολιτικές συνέπειες του οικουμενισμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και οι προοπτικές μιας παγκόσμιας τάξης
σε συνάφεια με τα εκρηκτικά οικολογικά και πληθυσμιακά προβλήματα. Σκοπός των αναλύσεων αυτών δεν
μπορεί να είναι βέβαια η πρόβλεψη μεμονωμένων συμ
βάντων, παρά η διερεύνηση των κινητήριων δυνάμεων
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και των κεντρικών τάσεων της πλανητικής πολιτικής.
Έ να επίμετρο γραμμένο ειδικά για την ελληνική έκδοση
του βιβλίου εξετάζει τις προϋποθέσεις, τις παραμέτρους
και τις ψευδαισθήσεις της ελληνικής εθνικής πολιτικής
μέσα στις σημερινά; ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνθή
κες. Το βιβλίο κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις «Θεμέ
λιο».

Ο «ΑΛΛΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΡΑΜΦΟΥ
ΕΚΔ. ΑΡΜΟΣ, ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 11,10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3304196 E-MAIL:info(ft armosbooks.gr
ι παιδιάστικες συμπε
> 1 PAiOY ΡΑΜΦΟΥ
ριφορές προκαλούν δι
Λ Λ Ο Σ » ΤΟ Υ Κ Α Θ Ρ ΕΦ ΤΗ
λήμματα και αμφιβολίες που Ο «Α
ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
απλώνονται σαν αχόρταγη
δυσπιστία προς τους άλλους,
όπως και ανασφάλειες που
γυρνούν πολύ εύκολα σε τυ
ραννία. Με τέτοια ψυχολογία
μόνο σαν προστατευόμενη
ύπαρξη βρίσκουμε τον εαυτό
μας· αλλιώς για να διατηρού
με την ισορροπία μας ζητού
με εναγώνια την πατρική
σκιά και πετυχαίνουμε ψυχι
Norm
κή ανάπαυση όταν “μας κρα
τούν από το χεράκι”.
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ΕΚΔΟΧΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΚΔ. ΓΚΟΒΟΣΤΗ, ΤΗΛ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 73,
ΤΗΛ. 210-3815433 ΕΚωνσταντίνος Π. Φράγκος
MAIL: info(« govostLs.gr
Ε_Γ_Κ_ Λ_Η Μ A
Έγκλημα στο Πε
JL ντάγωνο
νχ
είναι μια
αλληγορική ιστορία, στην
οποία ο αναγνώστης δεν θα
δυσκολευτεί να αναγνωρί
σει σκηνικά και πρωταγω
νιστές. Ο φόνος δεν είναι
παρά η κορύφωση ενός
δράματος όπου οι αδίστα
κτοι οδηγούνται από την
απληστία τους στην πλήρη
ηθική εξαχρείωση. Στο τέ
λος του βιβλίου ο αναγνώ
στης θα διαπιστώσει πως η
φαντασία δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. ]
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μυθιστόρημα
Του Ζορζ Όργουελ
Επιμέλεια - Διασκευή:

Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

ίω ν ζώων
Ο κ. Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης της φόρμας των αφεντάδων,
κλείδωσε τα κοτε'τσια για το βράδυ, αλλά τύφλα στο μεθύ
σι καθώς ήταν, ξέχασε να σφαλίσει τα παραθυράκια τους...
Μόλις έκλεισε το φως στην κρεβατοκάμαρά του, ακούστηκε
φασαρία από τα σπιτάκια της φόρμας.
... Από το πρωί κυκλοφορούσε η φήμη πως ο γέρο-στρατηγός -άσπρος κάπρος- είχε δει ένα όνειρο και ήθελε να το διηγηθεί στα άλλα ζώα. Είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν όλα
στη μεγάλη σιταποθήκη...
Όταν ο στρατηγός είδε ότι όλα τα ζώα είχαν βολευτεί και
τον περίμεναν καθάρισε το λαρύγγι του και άρχισε:
... «Σύντροφοι έχετε ακούσει όλοι για το περίεργο όνειρο
που είδα. Θα σας μιλήσω όμως αργότερα γι’ αυτό. Τώρα θέλω
κάτι άλλο να πω. Δε νομίζω σύντροφοι ότι θα είμαι μαζί σας
για πολύ καιρό ακόμα και πριν πεθάνω θέλω να σας μεταδώ
σω όλη την πείρα που απέκτησα. Τι νόημα έχει η ζωή μας
σύντροφοι; Είναι μίζερη, κοπιαστική και σύντομη. Γεννιόμα
στε, μας δίνουν τόση τροφή όση χρειάζεται για να ζούμε, μας
εξαντλούν στη δουλειά και όταν παύουμε να είμαστε χρήσι
μοι μας σφάζουν με τον πιο φριχτό τρόπο... Η ζωή μας κυλά
μέσα στη δυστυχία και τη σκλαβιά. Φταίει μήπως γΓ αυτό η
φύση;... Ό χι σύντροφοι! Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να ζούμε

Α/Α [ 1 1 0 ]

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες; Επειδή όλα τα προϊό
ντα των μόχθων μας, τα κλέβουν οι άνθρωποι.... Ο άνθρωπος
είναι ο μόνος, πραγματικός εχθρός που έχουμε. Ο άνθρωπος
είναι το μόνο πλάσμα που καταναλώνει δίχως να παράγει.
Παρ’ όλα αυτά είναι ο αφέντης όλων των ζώων.... Δεν είναι
λοιπόν ξεκάθαρο σύντροφοί μου πως όλες μας οι συμφορές
πηγάζουν από την τυραννία των ανθρώπων; Φτάνει μόνο να
απαλλαγούμε από τον άνθρωπο και οι καρποί των μόχθων
μας θα είναι δικοί μας...
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Τι άλλο από να παλέψουμε
μέρα και νύχτα για να αποτινάξουμε τον ανθρώπινο ζυγό.
Αυτό είναι το μήνυμα σύντροφοί μου: Επανάσταση! Και να
θυμάστε, όλοι οι άνθρωποι είναι εχθροί. Όλα τα ζώα είναι
σύντροφοι. Όλα τα ζώα είναι ίσα.
Και τώρα σύντροφοι, θα σας πω για το όνειρο που είδα χθες.
Ονειρεύτηκα πώς θα είναι η γη χωρίς τον άνθρωπο και μου
θύμισε ένα παλιό τραγούδι που θα σας τραγουδήσω τώρα».
Ο στρατηγός ξεκίνησε το τραγούδι και στη συνέχεια τον
ακολούθησαν και τα άλλα ζώα.
... Δυστυχώς η οχλοβοή ξύπνησε τον κ. Τζόουνς, που πετάχτηκε από το κρεβάτι του, σίγουρος πως στην αυλή έχει μπει
αλεπού. Η συνέλευση διακόπηκε και όλη η φάρμα βυθίστη-

“Οι άνθρωποί του ήταν νωθροί, τα χωράφια ήταν γεμάτα
αγριόχορτα, τα κτήρια ήθελαν καινούργια στέγη και τα ζωα
υποσιτίζονταν. Δεν μπορούσαν πια να το ανεχθούν άλλο. Μια
από τις αγελάδες έσπασε την πόρτα του υπόστεγου μ ε τα κέρατά
της και όλα τα ζώα άρχισαν να τρώνε μόνα τους από το κελάρι99
κε αμέσως στον ύπνο. Τρεις
νύχτες αργότερα ο στρατηγός
ξεψύχησε ήρεμα στον ύπνο
του...
Στο διάστημα των τρι
ών επόμενων μηνών υπήρξε
αρκετή κρυφή δραστηριότη
τα. Δε γνώριζαν πότε θα γινό
ταν η επανάσταση, αλλά τα
ζώα έβλεπαν ξεκάθαρα καθή
κον τους να την προετοιμά
σουν.
... Η οργάνωση και η διδα
σκαλία των άλλων ανατέθηκε
στα γουρούνια που γενικώς
θεωρούνταν τα πιο έξυπνα
από όλα τα ζώα. Ανάμεσά τους
υπερτερούσαν δύο γουρούνια:
ο Χιονής και ο Ναπολέων...
Τα υπόλοιπα γουρούνια δεν
ήταν παρά για σφάξιμο. Το πιο
γνωστό ανάμεσά τους ήταν ο
Γρυλής, ο οποίος ήταν έξοχος
ρήτορας.
...Αυτοί οι τρεις είχαν επε
ξεργαστεί τις διδαχές του Στρατηγού και είχαν αναπτύξει
ένα ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης, το οποίο ονόμασαν
Ανιμαλισμό. Εφτά νύχτες τη βδομάδα, αφού είχε κοιμηθεί ο
κ. Τζόουνς, οργάνωναν κρυφές συναντήσεις στο στάβλο και
εξηγούσαν στους άλλους τις αρχές του ανιμαλισμού...
Όπως αποδείχτηκε, η Επανάσταση έγινε πολύ νωρίτε
ρα κι ευκολότερα απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να περιμέ
νει. Στο παρελθόν, ο κ. Τζόουνς, παρ’ όλο που ήταν σκληρός
αφέντης, ήταν ένας ικανός κτηματίας, τελευταία όμως περ
νούσε άσχημες μέρες. Είχε απογοητευθεί πολύ, επειδή είχε
χάσει λεφτά σε μια δίκη, και άρχισε να πίνει. Για ένα μεγάλο
διάστημα, καθόταν επί μέρες ολόκληρες ξαπλωμένος στην
πολυθρόνα του. Οι άνθρωποί του ήταν νωθροί, τα χωρά
φια ήταν γεμάτα αγριόχορτα, τα κτήρια ήθελαν καινούργια
στέγη και τα ζώα υποσιτίζονταν. Δεν μπορούσαν πια να το
ανεχθούν άλλο. Μια από τις αγελάδες έσπασε την πόρτα του
υπόστεγου με τα κέρατά της και όλα τα ζώα άρχισαν να τρώ
νε μόνα τους από το κελάρι.
Εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο κ. Τζόουνς και μαζί με τους
ανθρώπους του πήγαν στο υπόστεγο με τα μαστίγια στα
χέρια τους, χτυπώντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό
ήταν πάρα πολύ για να το σηκώσουν τα ζώα. Όλα μαζί ενω
μένα, με μια κίνηση, ρίχτηκαν πάνω στους βασανιστές τους

παρ’ όλο που τίποτα δεν είχε σχεδιαστεί από πριν. Ο Τζόουνς
και οι άνθρωποί του, βρέθηκαν ξαφνικά χτυπημένοι και
γρονθοκοπημένοι παντού. Λίγο αργότερα έφυγαν τρέχοντος,
με τα ζώα πίσω τους να τους κυνηγούν θριαμβολογώντας.
Κι έτσι, πριν να καταλάβουν τι συνέβη, η Επανάσταση είχε
τελειώσει με επιτυχία.
... Η «Φάρμα των Αφεντάδων» μετονομάστηκε σε «Φάρμα
των Ζώων» και τα γουρούνια συνόψισαν τις αρχές του Ανι
μαλισμού σε επτά εντολές οι οποίες αναγράφηκαν σε εμφανές
σημείο της φάρμας και ήταν οι εξής:
1. Ό τι έχει δύο πόδια είναι εχθρός.
2. Ό τι έχει τέσσερα, ή έχει φτερά, είναι φίλος.
3. Κανένα ζώο δεν πρέπει να φορέσει ρούχα.
4. Κανένα ζώο δεν πρέπει να κοιμηθεί σε κρεβάτι.
5. Κανένα ζώο δεν πρέπει να κάνει χρήση οινοπνευματω
δών.
6. Κανένα ζώο δεν πρέπει να σκοτώσει άλλο ζώο.
7. Όλα τα ζώα είναι ίσα....
Τις επόμενες ημέρες τα ζώα ξεκίνησαν να εργάζονται σκλη
ρά στη φάρμα με σκοπό η απόδοσή τους να ξεπερνά αυτή των
ανθρώπων.
...Όλα τα ζώα εργάζονταν σύμφωνα με τις δυνατότητές
τους πλην των γουρουνιών τα οποία δε δούλευαν αλλά διεύθυναν και παρακολουθούσαν τα άλλα ζώα... Με τις ανώτερες
γνώσεις που διέθεταν ήταν φυσικό να αναλάβουν την αρχη
γεία. Όλο το καλοκαίρι η δουλειά στη φάρμα πήγαινε ρολόι...
Η Κυριακή ήταν αργία... Μετά το πρωινό τους, όλα τα ζώα
πήγαιναν στη μεγάλη σιταποθήκη για τη γενική τους συνέ
λευση που ονόμαζαν συγκέντρωση. Εκεί προγραμμάτιζαν
τις δουλειές της επόμενης εβδομάδας...
... Προς το τέλος του καλοκαιριού τα νέα για τη φάρμα των
ζώων είχαν εξαπλωθεί στη μισή επαρχία. Κάθε μέρα ο Χιονής
και ο Ναπολέων, έστελναν σμήνη περιστεριών, δασκαλεμέ
να ν ’ ανακατεύονται με τα ζώα στις γειτονικές φόρμες και να
τους διηγούνται την ιστορία της Επανάστασης...
Η φάρμα γειτόνευε με δύο κτήματα οι ιδιοκτήτες των οποί
ων βρίσκονταν συνεχώς στα μαχαίρια.
... Παρ’ όλα αυτά ήταν και οι δύο πολύ θορυβημένοι από
την εξέγερση στη φάρμα των ζώων και είχαν αγωνία μη
τυχόν μάθουν και τα δικά τους ζώα τα συμβάντα...
ΓΓ αυτό διέδιδαν ότι τα ζώα στη φάρμα επιδίδονταν σε
κανιβαλισμούς και βασάνιζαν το ένα το άλλο... Αυτές οι ιστο
ρίες δεν έγιναν απόλυτα πιστευτές. Οι φήμες για μια παραδεισένια φάρμα, όπου οι άνθρωποι είχαν εκδιωχθεί και τα ζώα
έκαναν μόνα τους κουμάντο, εξακολουθούσαν να κυκλοφο
ρούν και μέσα σε ένα χρόνο ένα κύμα επαναστατικότητας
κατέκλυσε ολόκληρη την ύπαιθρο...
Στις αρχές του Οκτώβρη ο Τζόουνς με τους άνδρες του και
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μυθιστόρημα
“Στο μέλλον όλα τα θέματα που αφορούσαν τις δουλειές
στη φάρμα θα τα αναλάμβανε μ ία επιτροπή yουρουνιών99
άλλους έξι από τα δύο γειτονικά κτήματα, είχαν περάσει τη
σιδερένια πύλη και ανέβαιναν στον καρόδρομο που έβγαζε
στη φάρμα. Είχαν όλοι στα χέρια τους ραβδιά, εκτός από τον
Τζόουνς που πήγαινε μπροστά κρατώντας καραμπίνα.
...Ήταν φανερό πως θα επιχειρούσαν να ανακαταλάβουν
τη φάρμα. Ή ταν κάτι που τα ζώα περίμεναν από καιρό και
όλα ήταν προετοιμασμένα...
Ακολούθησε επίθεση, με τα ζώα να διώξουν τους ανθρώ
πους και να εξακολουθούν να απολαμβάνουν την ελευθερία
τους.
Το Γενάρη έπεσε χειμώνας βαρύς και καμιά δουλειά δε
μπορούσε να γίνει στα χωράφια. Τα ζώα συγκεντρώνονταν
συχνά στη μεγάλη σιταποθήκη και τα γουρούνια σχέδιαζαν
τις δουλειές της Άνοιξης. Είχε γίνει αποδεκτό ότι τα γουρού
νια, που ήταν αναμφισβήτητα τα πιο έξυπνα ζώα θα αποφά
σιζαν για όλα τα θέματα της διαχείρισης στη φάρμα, αν και οι
αποφάσεις τους θα έπρεπε να επιδοκιμαστούν από την πλειοψηφία...
Αυτό θα ήταν αποτελεσματικό, αν δεν υπήρχαν οι διαφω
νίες του Ναπολέοντα με το Χιονή, οι οποίοι διαφωνούσαν σε
όλα τα θέματα. Ο καθένας είχε τους δικούς του οπαδούς και
γίνονταν σκληροί αγώνες. Αλλά από όλες τους τις φιλονι
κίες καμιά δεν ήταν τόσο άγρια όσο αυτή που αφορούσε το
θέμα του ανεμόμυλου. Ολόκληρη η φάρμα βρέθηκε διχασμέ
νη πάνω στο θέμα του ανεμόμυλου. Ο Χιονής παραδέχτηκε,
ότι το χτίσιμό του θα ήταν δύσκολη δουλειά. Αλλά ισχυρίζο
νταν ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε ένα χρό
νο και μετά θα εργάζονταν μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Ο
Ναπολέων, απ’ την άλλη μεριά, υποστήριζε πως εκείνο που
προέχει, είναι να αυξήσουν την παραγωγή των τροφίμων και
ότι αν σπαταλούσαν τον καιρό τους για τον ανεμόμυλο, θα
πέθαιναν από την πείνα.
..Τα ζώα εξαιτίας του ανεμόμυλου χωρίστηκαν σε δύο
παρατάξεις. Η μία είχε το σύνθημα «Ψηφίστε Χιονή για λιγότερη δουλειά» και η άλλη «Ψηφίστε Ναπολέοντα για γεμά
το παχνί»...
Τελικά, έφτασε η μέρα που θα γινόταν η ψηφοφορία για το
αν θα έπρεπε να χτιστεί ο ανεμόμυλος ή όχι. Όταν μαζεύτη
καν όλα τα ζώα στη μεγάλη σιταποθήκη, ο Χιονής στάθηκε
στο βήμα και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους υπερά
σπιζε το χτίσιμο του ανεμόμυλου. Τότε ο Ναπολέων σηκώ
θηκε να απαντήσει. Είπε πολύ ήσυχα ότι ο ανεμόμυλος ήταν
ανοησία και ότι δε συμβούλευε κανένας να ψηφίσει υπέρ.
Πάνω σ’ αυτό ο Χιονής σηκώθηκε και έκανε έκκληση να
ψηφίσουν υπέρ του ανεμόμυλου. Μέχρι τώρα τα ζώα ήταν
διχασμένα, αλλά η ευγλωττία του Χιονή τα πήρε με το μέρος
του. Στο τέλος της ομιλίας του, δεν υπήρχε αμφιβολία για το
ποιον θα ψήφιζαν τα ζώα. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή,
ο Ναπολέων σηκώθηκε και ρίχνοντας ένα λοξό βλέμμα στο
Χιονή και έβγαλε μία κραυγή. Αμέσως μετά ακούστηκε ένα
τρομερό γαύγισμα απ’ έξω και εννέα σκυλιά μπήκαν τρέχο
ντος στη σιταποθήκη. Όρμησαν κατευθείαν πάνω στο Χιο-
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νή, ο οποίος πρόφτασε να πεταχτεί από τη θέση του και να
γλιτώσει. Τα ζώα πολύ τρομαγμένα μαζεύτηκαν στην πόρ
τα για να δουν το κυνηγητό. Ο Χιονής πήδηξε μέσα από μία
τρύπα του φράχτη και έγινε άφαντος.
Τα ζώα σιωπηλά ξαναγύρισαν στην αποθήκη και ακο
λούθησαν και τα σκυλιά χοροπηδώντας και κουνώντας τις
ουρές τους στον Ναπολέοντα όπως συνήθιζαν άλλοι σκύλοι
να κάνουν στον Τζόουνς στο παρελθόν.
...Ο Ναπολέων με τα σκυλιά να τον ακολουθούν ανέβηκε
στην εξέδρα. Ανακοίνωσε πως οι συγκεντρώσεις της Κυρια
κής καταργούνταν. Στο μέλλον όλα τα θέματα που αφορού
σαν τις δουλειές στη φάρμα θα τα αναλάμβανε μία επιτρο
πή γουρουνιών υπό την προεδρεία του και οι αποφάσεις θα
ανακοινώνονταν στα υπόλοιπα ζώα...
Ο Γρυλής έκανε μια βόλτα στη φάρμα, εξήγησε τη νέα
κατάσταση στα ζώα και φρόντισε να τα πείσει γι’ αυτήν
με το ρητό «Αφού το λέει ο σύντροφος Ναπολέων, έτσι θα
είναι».
Την τρίτη Κυριακή μετά την εκδίωξη του Χιονή, τα ζώα
αιφνιδιάστηκαν όταν άκουσαν τον Ναπολέοντα να τους
αναγγέλλει ότι ο ανεμόμυλος τελικά θα χτιζόταν, τα προει
δοποίησε πως αυτό σήμαινε πολλή σκληρή δουλειά και μεί
ωση στις μερίδες του φαγητού.
...’Ό λη εκείνη τη χρονιά τα ζώα δούλεψαν σαν σκλάβοι.
Ή ταν όμως ευτυχισμένα με τη δουλειά τους. Δε βαρυγκω
μούσαν για τις θυσίες που έκαναν, γιατί ήξεραν καλά πως
ό,τι έκαναν ήταν για το καλό τους και προς όφελος των
ζώων που θα γεννιούνταν αργότερα και όχι για τους κλέ
φτες και ακαμάτηδες ανθρώπους Ό λη εκείνη την άνοιξη
και το καλοκαίρι δούλευαν εξήντα ώρες τη βδομάδα και τον
Αύγουστο, ο Ναπολέων τους ανακοίνωσε πως τους περίμενε
δουλειά και τα απογεύματα της Κυριακής. Η επιπλέον εργα
σία ήταν εθελοντική, αλλά όποιο ζώο δεν έδινε το παρών, θα
έπαιρνε μισή μερίδα φαγητό...
Ο ανεμόμυλος παρουσίασε δυσκολίες Παρ’ όλα το φόρτο
εργασίας τα ζώα δεν αισθάνονταν άσχημα.
... Μια Κυριακή πρωί τα ζώα μαζεύτηκαν να πάρουν εντο
λές και ο Ναπολέων τους ανακοίνωσε πως θα εφαρμόσει και
νούρια τακτική. Από εδώ και εμπρός η φάρμα θα άρχιζε τις
εμπορικές συναλλαγές με τα γειτονικά κτήματα. Ό χι για
εμπορικό σκοπό, αλλά για να αποκτήσουν κάποια υλικά που
τα χρειάζονταν επειγόντως. Προείχαν οι ανάγκες του ανεμό
μυλου είπε...
Τα ζώα ανησύχησαν, καθ’ ότι οι πρώτες αποφάσεις μετά το
διωγμό του Τζόουνς ήταν: «όχι δοσοληψίες με ανθρώπους»,
«όχι εμπορικές συναλλαγές», «όχι επαφή με χρήματα».
Ο Ναπολέων είχε κανονίσει με ένα δικηγόρο να μεσολαβεί
μεταξύ της φόρμας και του έξω κόσμου, ώστε να μη χρειάζε
ται κανένα ζώο να έρχεται σε επικοινωνία με ανθρώπους.
... Εκείνη την περίοδο τα γουρούνια μετακόμισαν ξαφνι
κά στο σπίτι και εγκαταστάθηκαν εκεί για τα καλά. Τα ζώα
φάνηκε πάλι να θυμούνται ότι από την αρχή είχε ληφθεί η

απόφαση να μη γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ο Γρυλής καιάφερε
να χα πείσει πως κάτι λάθος είχαν καταλάβει. Ή ταν απολύτως αναγκαίο τους είπε, τα γουρούνια που ήταν τα μεγάλα
μυαλά της φάρμας να έχουν ένα ήσυχο μέρος να εργάζονται.
Επιπλέον ταίριαζε περισσότερο στην αξιοπρέπεια του Αρχη
γού - τελευταία είχε αρχίσει να προσφωνεί το Ναπολέονχα
«Αρχηγό»- να ζει σε σπίτι και όχι σε χοιροστάσιο...
Το φθινόπωρο τα ζώα ήταν κατάκοπα, αλλά ευτυχισμένα.
Πέρασαν δύσκολο χρόνο, οι προμήθειες των τροφίμων για
το χειμώνα δεν ήταν αρκετές αλλά ο ανεμόμυλος, που ήταν
σχεδόν μισοχτισμένος ήταν η ανταμοιβή για όλα. Ο Νοέμβρι
ος έφτασε με σφοδρούς ανέμους. Μία νύχτα ξέσπασε θύελλα
και το πρωί ο ανεμόμυλος είχε σωριαστεί σε ερείπια.
... Ο χειμώνας έπεσε βαρύς. Μετά την ανεμοθύελλα άρχισε
το χιονόνερο και το χιόνι και στο τέλος ήρθε και μια βαριά
παγωνιά που κράτησε όλο το Φλεβάρη. Τα ζώα έβαλαν τα
δυνατά τους να ξαναχτίσουν τον ανεμόμυλο...
Το Γενάρη το φαγητό λιγόστεψε. Τα ζώα αντιμετώπιζαν
άμεσα λιμό.
... Προς το τέλος του Γενάρη, έγινε φανερό ότι υπήρχε
ανάγκη να προμηθευτούν από κάπου μερικά σιτηρά ..
Μια Κυριακή πρωί ο Γρυλής ανακοίνωσε ότι οι κότες
έπρεπε να δώσουν τα αυγά που θα γεννούσαν για να αγορά
σουν σιτάρι ώστε να συντηρηθεί το κτήμα ώσπου να έρθει
το καλοκαίρι. Οι κότες διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι αν
δώσουν χώρα τα αυγά τους -επειδή ήταν έτοιμες να κλωσή
σουν- θα ήταν καθαρή δολοφονία. Για πρώτη φορά ύστερα
από την ανατροπή του Τζόουνς δημιουργήθηκε μία ατμό
σφαιρα που θύμιζε Επανάσταση.
...Τέσσερις μέρες αργότερα κατά το απογευματάκι, ο
Ναπολέων πρόσταξε όλα τα ζώα να μαζευτούν στην αυλή.
Όταν συγκεντρώθηκαν, ο Ναπολέων βγήκε επίσημα από το
σπίτι, με τα εννιά σκυλιά του να χοροπηδούν ολόγυρά του
και ν ’ αλυχτούν τόσο άγρια που έκαναν τα άλλα ζώα ν ’ ανα
τριχιάζουν σύγκορμα από το φόβο τους. Ζάρωσαν όλα στη
θέση τους λες και ήξεραν πως κάτι τρομερό επρόκειτο να
συμβεί...
Ο Ναπολέων διέταξε τα ζώα να ομολογήσουν τυχόν εγκλή
ματα που είχαν διαπράξει και όσα ομολόγησαν θανατώθη
καν από τα σκυλιά.
Λίγες μέρες αργότερα τα ζώα που είχαν απομείνει διαπί
στωσαν ότι η έκτη εντολή είχε μετατραπεί ως εξής: «Κανένα
ζώο δεν θα σκοτώνει άλλο, χωρίς λόγο», άρα ο Ναπολέων δεν
την είχε παραβιάσει, όπως νόμιζαν.
... Ολόκληρη εκείνη τη χρονιά, τα ζώα δούλεψαν σκλη
ρότερα από την προηγούμενη. Το ξαναχτίσιμο του ανεμό
μυλου, με τοίχους δύο φορές πιο χοντρούς από πριν και το
τελειωμό του στον καθορισμένο χρόνο, κάνοντας ταυτό

χρονα και τις συνηθισμένες δουλειές στη φάρμα απαιτούσαν
τεράστιο μόχθο. Υπήρχαν φορές που τους φαινόταν πως δού
λευαν περισσότερο και έτρωγαν πιο λίγο απ’ ότι στον καιρό
του Τζόουνς...
Ο Ναπολέων πλέον εμφανιζόταν κάθε δεκαπενθήμερο, τον
συνόδευαν τα σκυλιά και ένας πετεινός που προπορευόταν
και έπαιζε το ρόλο του σαλπιγκτή. Κατοικούσε πλέον σε δια
φορετικά διαμερίσματα από τους άλλους, γευμάτιζε μόνος
του με δύο σκυλιά να τον υπηρετούν και έτρωγε πάντα σε
σερβίτσια φαγητού.
... Στο μεταξύ ο Ναπολέων είχε αναμειχθεί μέσω του δικη
γόρου σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με το Φρέντερικ και
τον Πίλιγκτον - ιδιοκτήτες των γειτονικών κτημάτων. Η
ξυλεία παρέμενε απούλητη. Ο Φρέντερικ φλεγόταν να την
αγοράσει, αλλά δεν προσέφερε λογική τιμή. Τον ίδιο καιρό
ξαναφούντωσαν οι φήμες ότι ο Φρέντερικ και οι άντρες του
σχέδιαζαν να επιτεθούν στη φάρμα των ζώων και να κατα
στρέψουν τον ανεμόμυλο, το χτίσιμο του οποίου είχε ξυπνή
σει την άγρια ζήλια του...
Εκείνες τις μέρες ακούστηκε πως ο Ναπολέων είχε κανο
νίσει να πουλήσει την ξυλεία στον κ. Πίλινγκτον και να
προχωρήσει μαζί του σε συμφωνία ανταλλαγής προϊόντων.
Οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τον Πίλινγκτον ήταν τώρα
σχεδόν φιλικές. Τα ζώα δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στον
Πίλινγκτον, αφού ήταν άνθρωπος, αλλά τον προτιμούσαν
από το Φρέντερικ, τον οποίο τον φοβούνταν.
Καθώς έφευγε το καλοκαίρι και ο ανεμόμυλος κόντευε να
χτιστεί, οι φήμες για επίθεση φούντωναν.
Μια Κυριακή ο Ναπολέων εμφανίστηκε στη σιταποθήκη
και εξήγησε ότι δεν είχε σκεφτεί να πουλήσει την ξυλεία στο
Φρέντερικ. Θεωρούσε ότι ήταν αναξιοπρεπές να έχει δοσολη
ψίες με τέτοιου είδους άτομα.
...Το Φθινόπωρο, ύστερα από εξαντλητική προσπάθεια,
γιατί έπρεπε να γίνει και ο θερισμός κατάφεραν να τελειώ
σουν και τον ανεμόμυλο. Δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα
μηχανήματα, γιατί ο δικηγόρος διαπραγματευόταν ακόμα
την αγορά τους. Το χτίσιμο πάντως είχε ολοκληρωθεί. Σε
πείσμα όλων των δυσκολιών, της απειρίας τους, των πρω
τόγονων εργαλείων που διέθεταν και των κακοτυχιών, το
έργο τελείωσε την ημέρα ακριβώς που έπρεπε! Αποκαμωμένα αλλά γεμάτα περηφάνια, τα ζώα έκοβαν βόλτες γύρω από
το αριστούργημά τους, που τώρα έμοιαζε που τώρα έμοια
ζε πολύ πιο όμορφο από την προηγούμενη φορά. Επιπλέον
οι τοίχοι ήταν δύο φορές πιο χοντροί. Ούτε εκρηκτικά δε θα
τους γκρέμιζαν αυτή τη φορά. Κι όσο αναλογίζονταν τους
κόπους που είχε κοστίσει και τις δυσκολίες που είχαν υπερ
νικήσει αλλά και τη μεγάλη αλλαγή που θα ερχόταν στη ζωή
τους όταν θ’ άρχιζαν να γυρίζουν τα φτερά και να λειτουρ-
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μυθιστόρημα
Ολα τα ζώα είναι ίοα , αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από
τα άλλα99
γούν οι μηχανές, η κούραση χανόταν και χοροπηδούσαν
βγάζοντας κραυγές θριάμβου. Ο ίδιος ο Ναπολέων με την
κουστοδία των σκύλων και του πετεινού, κατέφτασε να επι
θεωρήσει το τελειωμένο έργο, έδωσε τα συγχαρητήρια στα
ζώα για το επίτευγμά τους και ανακοίνωσε άτι ο μύλος θα
βαφτιζόταν «Μόλος του Ναπολέοντα»...
Δύο μέρες αργότερα, τα ζώα εξεπλάγησαν όταν ο Ναπολέ
ων τους ανακοίνωσε ότι είχε πουλήσει την ξυλεία στον Φρέντερικ. Όλον αυτό τον καιρό που ο Ναπολέων έκανε φίλο
τον Πίλινγκτον, ταυτόχρονα έκλεινε κρυφές συμφωνίες και
με το Φρέντερικ.
Τα γουρούνια ήταν εκστασιασμένα από την εξυπνάδα του
Ναπολέοντα. Με το να κάνει το φίλο στον Πίλιγκτον, είχε
αναγκάσει το Φρέντερικ να ανεβάσει την τιμή. Ο Φρέντερικ ήθελε να πληρώσει την ξυλεία με επιταγή. Ο Ναπολέ
ων όμως ζήτησε να πληρωθεί με χαρτονομίσματα που έπρε
πε να εισπραχθούν πριν τη μεταφορά. Ο Φρέντερικ είχε ήδη
προπληρώσει και το ποσό ήταν αρκετό για να αγοραστούν τα
μηχανήματα του μύλου.
Τρεις μέρες αργότερα ήρθαν τα πάνω κάτω. Τα χαρτονο
μίσματα ήταν πλαστά και ο Φρέντερικ είχε πάρει την ξυλεία
τσάμπα. Ο Ναπολέων μάζεψε τα ζώα και απήγγειλε τη θανα
τική καταδίκη του Φρέντερικ. Τα προειδοποίησε ακόμα
πως ύστερα από αυτό ήταν πολύ πιθανό ο Φρέντερικ και οι
άντρες του να προχωρήσουν σε επίθεση.
... Την επόμενη κιόλας μέρα δέχτηκαν επίθεση. Τα ζώα
έπαιρναν το πρωινό τους, όταν ήρθαν τρέχοντος οι σκοποί
να αναγγείλουν πως ο Φρέντερικ και η στρατιά του είχαν
είδη περάσει τη σιδερένια πύλη. Τα ζώα χίμηξαν με τόλμη να
τους αντιμετωπίσουν αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν
πιο δύσκολα από την προηγούμενη. Ή ταν δεκαπέντε άνδρες
και μισή ντουζίνα όπλα που άνοιξαν πυρ μόλις βρέθηκαν σε
απόσταση πενήντα μέτρων. Τα ζώα δε μπόρεσαν να τα βγά
λουν πέρα με τα τσουχτερά σκάγια και παρά τις προσπάθει
ες του Ναπολέοντα να τα συγκρατήσει υπαναχώρησαν γρή
γορα...
Ο Φρέντερικ και οι άνδρες του άνοιξαν μια τρύπα στη
βάση του ανεμόμυλου, τη γέμισαν με δυναμίτη και αμέσως
μετά στη θέση του ανεμόμυλου δέσποζε ένα μαύρο σύννεφο
καπνού. Τότε τα ζώα όρμησαν στον εχθρό και κατάφεραν με
απώλειες βέβαια να τον εκδιώξουν.
Δύο μέρες κράτησαν οι πανηγυρισμοί Μέσα στη χαρά και
το γλέντι η υπόθεση με τα χαρτονομίσματα είχε
ξεχαστεί.
Ο καιρός περνούσε και τα ζώα εξακολουθού
σαν να δουλεύουν ακατάπαυστα.
.. . Η Φάρμα έμοιαζε να είχε πλουτίσει χωρίς
βέβαια να περνούν καλύτερα τα ζώα, εκτός
από τα γουρούνια και τα σκυλιά. Τσακ; αυτό
να οφειλόταν στο γεγονός ότι τα σκυλιά και τα
γουρούνια ήταν περισσότερα και όχι στο ότι δεν
εργάζονταν...Όσο για τα υπόλοιπα ζώα, η ζωή

Α/Α [ 1 1 4 ]

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

τους απ’ ότι είπαν δεν είχε αλλάξει καθόλου. Ή ταν μονίμως πεινασμένα, κοιμούνταν στα άχυρα, έπιναν νερό από τη
στέρνα και δούλευαν νυχθημερόν στα χωράφια. Το χειμώ
να τουρτούριζαν από το κρύο και το καλοκαίρι τα βασάνι
ζαν οι μύγες...
Έ να βράδυ ενώ όλα τα ζώα είχαν τελειώσει τις δουλειές
τους και επέστρεφαν στους στάβλους τους, είδαν με έκπληξη
τον Γρυλή να περπατά όρθιο στα πισινά του πόδια, να σερ
γιανίζει την αυλή και να τον ακολουθούν όρθια όλα τα γου
ρούνια. Τελευταίος εμφανίστηκε ο Ναπολέων όρθιος, κρατώ
ντας μαστίγιο και αφού έκανε και αυτός το γύρο της αυλής,
μπήκαν όλα μαζί στο σπίτι αφήνοντας κατάπληκτα και τρο
μαγμένα τα υπόλοιπα ζώα.
... Τα χρόνια πέρασαν. Οι εποχές έρχονταν και έφευγαν και
μαζί τους και η ολιγόχρονη ζωή των ζώων. Έφτασε κάποτε ο
καιρός που δεν υπήρχε κανείς να θυμάται τα χρόνια πριν από
την Επανάσταση, εκτός από μερικά γέρικα ζώα...
Τα γέρικα ζώα της φάρμας πηγαίνοντας στη σιταποθή
κη διαπίστωσαν στον τοίχο ότι στη θέση των επτά εντολών,
πλέον αναγραφόταν μόνο μία: «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά
μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα».
. . Μια εβδομάδα αργότερα, ένα απόγευμα έφτασαν στη φάρ
μα μερικά δίτροχα αμαξάκια που τα έσερναν σκυλιά. Κάποιοι
ιδιοκτήτες από γειτονικές φάρμες είχαν λάβει πρόσκληση να
επισκεφθούν τη Φάρμα των Ζώων. Τους έδειξαν ολόκληρη
τη φάρμα και αυτοί εξέφρασαν το θαυμασμό τους για κάθε
τι που έβλεπαν, ιδιαίτερα για τον ανεμόμυλο -που είχε πλέ
ον χτιστεί Τα ζώα ξεχορτάριαζαν τα γογγύλια. Δούλευαν με
ζήλο χωρίς να σηκώνουν κεφάλι. Δεν ήξεραν αν τους τρόμα
ζαν περισσότερο τα γουρούνια ή οι επισκέπτες...
Το βράδυ ακούστηκαν γέλια και τραγούδια στο σπίτι. Ο
Ναπολέων και τα υπόλοιπα γουρούνια κάθονταν στο ίδιο
τραπέζι με τους κτηματίες. Οι κτηματίες έκαναν θετικά σχό
λια για τη Φάρμα των Ζώων και πλέον είχαν αναπτυχθεί
φιλικά συναισθήματα μεταξύ τους. Ο Ναπολέων τους ανα
κοίνωσε πως μετονόμαζε τη «Φάρμα των Ζώων» σε «Φάρμα
των Αφεντάδων».
... Καθώς τα ζώα παρακολουθούσαν απ’έξω τη σκηνή, τους
φάνηκε πως κάτι αλλόκοτο συνέβαινε. Τί ήταν αυτό που είχε
αλλάξει τις φάτσες των γουρουνιών;...
Ξαφνικά στο σπίτι ξέσπασε καβγάς μεταξύ των γουρουνι
ών και των ανθρώπων γιατί παίζοντας τράπουλα ο Ναπο
λέων και ο Πίλινγκτον είχαν ρίξει ταυτόχρο
να άσσο μπαστούνι. Οι φωνές που ακούγονταν
ήταν όλες ίδιες.
...Τώρα ήταν ολοφάνερο τι είχε συμβεί στις
φάτσες των γουρουνιών. Τα ζώα απέξω κοιτού
σαν πότε τα γουρούνια και πότε τους ανθρώ
πους, πότε τους ανθρώπους και πότε τα γου
ρούνια, ύστερα πάλι τα γουρούνια και πάλι
τους ανθρώπους, αλλά ήταν αδύνατον να δια
κρίνουν ποιος ήταν ποιος. ]

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911, 210-9541761
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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 γλυκά & κρασί
ή αναψυκτικό.
Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ
Μόνο δείπνο 2 ευρώ
Καθημερινά 12.00'-16.30'και 19.00'-23.00'
Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνον Γεύμα.

Σε βλέπω από ψηλά, μοιάζεις μ ε υγρό καθρέπτη όταν ο άνεμος δε ζαρώνει τα νερά
σου, σε βλέπω από ψηλά, μοιάζεις παγωμένη όταν τα πτηνά δε ταράοσουν τα νερά σου.
...Σχηματίζεσαι γιγάντιος νερόλακος, στάδιο ανάπτυξης, παρούσας κατάστασης και
εξέλιξης, υδροβιότοπος ξαναεμφανιζόμενος μέσα στη ροή του χρόνου. Όσα δεν ήξερα
για σένα, όσα σε συνοδεύουν απ' το παρελθόν, μυθικά ιστορικά περάσματα, φιλοξενίες
και ίχνη που έμειναν στο χρόνο...
Κίόστας Σ(ψός

Η Βοιβηΐς

ή Κάρλα άλλοτε λίμνη και μετά την αποξήρανση της (1962) μια εύφορη πεδιάδα
νοτιοανατολικά της Λάρισας κοντά στις βόρειες πλαγιές του Πηλίου, στα όρια των Νομών Λάρισας και
Μαγνησίας, συνιστά ένα φυσικά τοπίο όπου η ανθρώπινη παρουσία ήταν συνεχής και διαχρονική.
Τα στοιχεία που συνθέτουν τον λιμναίο περιβάλλον της λίμνης Κάρλας και την νεότερη πολιτιστική
κληρονομιά των ψαράδων στους παρακάρλιους σπασμούς αποτέλεσαν βιώματα πρωτόγνωρα.
Όλοι οι Θεσσαλοί βιώνουν τις επιπτώσεις από την αποξήρανση του δευτέρου σε μέγεθος υγροβιότοπου
της Ελλάδας της λίμνης Κάρλας σε όλους τους τομείς.
Η έντονη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, αποτελεί σημαντική απώλεια της παραλίμνιας χλωρίδας
και πανίδας. Οι έντονες κλιματικές αλλαγές, καθώς και οι έντονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στις
παρακάρλιες περιοχές έφεραν το μαρασμό τους
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής ήταν μεγαλύτερες από το
όφελος που προσέφερε η αποξήρανσή της. Έτσι, σήμερα γίνεται προσπάθεια για αναδημιουργία της
λίμνης που θα έχει μέγεθος 38.000 στρέμματα.[2] Η αρχική λίμνη είχε μέγεθος 180-195 χιλιάδες στρέμ
ματα και το βάθος της έφτανε τα 4-6 μ.
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Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας- Βοιβηίδας αναδεικνύει το
πρόβλημα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων που
είναι άρρηκτα συνδεδεμενοι με το ευρύτερο εθνικό και παγκό
σμιο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος με παράλλη
λο σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την ανασύσταση της λίμνης
ήρθαν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα (ενδεικτικά:
κοσμήματα, αγγεία, νομίσματα, κλίβανοι, υπολείμματα κτιρίων,
αγωγοί, τάφοι). Το υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε μάλιστα
τη διατήρηση και μετατροπή σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο,
ενός τμήματος προϊστορικού οικισμού, έκτασης 3,5 στρεμμάτων,
του τέλους της Νεολιθικής Εποχής.
Η λίμνη Βοιβηίδα (Φοίβη - Βοίβη), ή Κερκινίτις ή Κάρλα, ή Κάρλα Σού, ή Κάρλα Γκιόλ, ο «Βάλτος» για τους ντόπιους, πορεύτη
κε μαζί με τους παραλίμνιους ανθρώπους ανάμεσα στο μύθο και
την πραγματικότητα.
Υμνήθηκε από τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, τον Στράβωνα κ.α. Ο
τόπος συνδέθηκε με τον θεό Απόλλωνα, το «Φοίβο», που στην
περιοχή ερωτεύτηκε την όμορφη Κυρήνη, την καλλονή Δάφνη
και με την Κορωνίδα γέννησε το φημισμένο γιατρό της αρχαιό
τητας, Ασκληπιό.
Απ’ την περιοχή της Κάρλας εκκινούν για την Αργοναυτική εκ

στρατεία ο Αρμενος ο Πρόθοος και ο Εύμηλος ενώ η λίμνη
ήταν πέρασμα ή καταφύγιο για πολλούς ημιθέους και ήρωες (Θησέας, Ηρακλής Αμαζόνες) στην πορεία τους για τις
διάφορες αποστολές τους
Στα νερά της λίμνης άκμασε ένας λιμναίος πολιτισμός που
η αρχή του χάνεται στα βάθη του χρόνου και το τέλος του
έρχεται το 1962 με την αποξήρανση της Κάρλας
Για πολλά; γενιές οι κάτοικοι της παραλίμνιας περιοχής
ήταν αποκλειστικά ψαράδες και ζούσαν κυριολεκτικά στη
αγκαλιά της λίμνης μέσα σε καλύβες για εννιά μήνες περί
που κάθε έτος Επέστρεφαν στο χωριό την Κυριακή των
Βαΐων, για να ξαναγυρίσουν και πάλι στη λίμνη το Δεκαπενταύγουστο. Το ενδιάμεσο αυτό διάστημα, απαραίτητο για
να αναπτυχθεί ο γόνος των ψαριών ονομάζονταν απεργία.
Στην υδάτινη πολιτεία επικρατούσαν οι καλύβες τα «κα
ράβια» - οι πρωτότυπες χωρίς καρίνα βάρκες των ψαρά
δων της Κάρλας - οι ψαράδες τα ψάρια, τα πουλιά και τα
ραγάζια Όλα μαζί, άνθρωποι, ζώα και φυτά σε αρμονική
σύνθεση. ]
Πιγγές: - Δικτυακός τόπος της λίμνης Βοιβηίδας - Κάρλας. KEMF..BO.
- Ιστοσελίδα 7ον Γυμνασίου Λάρισας για την Κάρλα - Βικιπαίδεια
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PRK Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Χρονόπουλου
Επιστημονικού
Δ ιευθυντή 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 Α ξιωματικών και
Α στυφυλάκων της Ελληνικής
Αστυνομίας

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

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

Υπάρχουν δύο μέθοδον αποτελεσματικής διόρθωσης μικρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και
αστιγματισμού: η P R K και η L A S IK (η συμβατική L A SIK , όπου η δημιουργία του κρημνού γίνεται με μηχανικό
μικροκερατόμο και η F E M T O -L A SIK , 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 φ ω τοδιαθλαστική κερατεκτομή (PR K ) δεν δημιουργείται κανένας κρημνός,
απλά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και εφαρμόζεται απευθείας το laser. Στο τέλος της επέμβασης
εφαρμόζεται ένας θεραπευτικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί
όταν ο κερατοειδής είναι λεπτός, σε χαμηλές διαθλαστικές ανωμαλίες και σε άτομα που έχουν μεγάλες πιθανότητες να
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χτυπήσουν το μάτι τους, όπως αθλητές και εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας κ.λ.π..
Η laser in situ κερατοσμίλευση (L A SIK ), 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.
Έ ρ ευ να 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% έκπτω ση σε όλες τις διαθλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομένους στην
Ελληνική Αστυνομία.
Γ ιώ ργος Χ ρονόπουλος
Χ ειρουργός Ο φ θαλμίατρος
Ε πιστη μονικός Δ ιευθυντή ς Eye D ay C linic
(w w w .eyedavclin ic.gr & w w w .eveclinic.com .gr)
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τις ελεύθερες ώρες ί
Επιμέλεια:

Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

CΑστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδιd

Οδηγείτε σζύστά; (παιχνίδι)

Οι τόσο σπάνιες ορχιδέες του θερμοκηπίου του
Γεωργίου Σιδέρη ήταν μάρτυρες στη στυγερή δο
λοφονία του υπομονετικού και παθιασμένου καλ
λιεργητή τους. Ο Αστυνόμος Στεργίου έριξε ένα
βλέμμα σ’ αυτά τα καταπληκτικά λουλούδια, μέσα
από τα αστραφτερά τζάμια. Μετά αποφάσισε να πε
ράσει το κατώφλι αυτού του παραδείσου. Ένιωσε
αμέσως ένα κύμα υγρής ζέστης. Όταν βγήκε πάλι
έξω ένιωσε να κρυώνει. Ακριβώς μπροστά σε αυτό
το τζαμωτό, που βιάστηκε να το κλείσει για να μην
μπει το κρύο στο εσωτερικού του θερμοκηπίου, είχε
δολοφονηθεί ο πρώην «νονός» της νύχτας Σιδέρης.
Μια ριπή από αυτόματο τον είχε χτυπήσει μπροστά
στο μέρος όπου περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της
κάθε μέρας του και όπου χάριζε όλες τις δυνάμεις
του. Το έγκλημα δεν είχε μάρτυρες. Το πτώμα ανα
καλύφθηκε τις πρώτες ώρες της αυγής από τον Νι
κόλαο Τσούμη, φίλο και
συνέταιρο του θύματος,
που ερχόταν κάθε μέρα
να του δώσει ένα χέρι.
Ο Αστυνόμος αποφάσι
σε να μιλήσει με αυτό
το πρόσωπο, που με τη
σειρά του ήταν ήδη γνω
στό στην αστυνομία, αν
και πια φαινόταν ότι είχε
πάρει τον ίσιο δρόμο. Ο
άντρας άρχισε να διηγεί
ται: «Έφτασα μπροστά

1. Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
Α. Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.
Β. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.
Γ. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.

Α/Α [ 1 2 0 ]
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3. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης
των 30 km/h.
Β. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύ
τητας 30 km/h.
Γ. Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας 30 km/h.
4. Ό ταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα, οδηγείτε
σε δρόμο με προτεραιότητα:
Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ

ο

Ποιά είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυνόμο
Στεργίου να κάνει αυτή τη δήλωση;

σεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
Α. Αλλάζετε λωρίδα.
Β. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Φ

στην καγκελόπορτα τη συ
νηθισμένη ώρα. Έ χω τα δικά μου κλειδιά, γ ι’ αυτό
μπήκα χω ρίς να χτυπήσω. Πάρκαρα στο βάθος του
μικρού διαδρόμου και έκανα μ ε τα πόδια τα τελευταία
μέτρα, για να φτάσω στο θερμοκήπιο. Ό λα ήταν φυσι
ολογικά. Κανένα ίχνος δε μ ε έκανε να υποψιαστώ την
τραγωδία. Μόνο όταν βρέθηκα λίγα βήματα μακριά
του κατάλαβα ότι ο Γιώργος είχε δολοφονηθεί. Πρώ
τα, από μακριά, υπέθεσα ότι είχε πέσει από κάποια
αδιαθεσία. Τι παράξενη μοίρα! Να πεθάνει μπροστά
στα αγαπημένα του λουλούδια»!
«Δε νομίζω πραγματικά ότι ο φίλος σας δολοφονήθηκε
εδώ», σχολίασε ο Αστυνόμος. «Πιθανότατα μπροστά
στο θερμοκήπιο να πέταξαν το πτώμα μετά το θάνατο
του. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο τόπος όπου
βρήκε το τέλος του».

2. Βρίσκεστε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύν-

5. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:
Α. Ισχυρού μετωπικού ανέμου λόγω προσεγγίσεως σε
αεροδρόμιο.
Β. Συχνού ισχυρού ανεμού (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμου
ρίου).

Ο ηαζοκεζραλιά (παιχνίδι 4)
Έ νας άντρας απάτην Αθήνα έχει κάνει ως τώρα 43 γόμους με 43
διαφορετικές γυναίκες. Μόνο μια απ αυτές έχει πεθάνει και
μόνο 3 απ αυτές έχουν πάρει διαζύγιο. Ο άντρας αυτός εν τού
τους δεν έχει παραβεί κανόναν νόμο. Πως γίνεται;

(Ανέκδοτο
Μια χελώνα κι ένα σαλιγκάρι κινούνταν αντίθε
τα Προχωρούσε η χελώνα .. Προχωρούσε και το
σαλιγκάρι και πλησίαζαν... Προχωρούσε η χελώνα...
Προχωρούσε και το σαλιγκάρι... Συνεχιζόταν αυτό για δυο
μέρες... Σε κάποια φάση το σαλιγκάρι κουτουλάει με τη χελώνα,
αναποδογυρίζει το σαλιγκάρι, τραυματίζεται και μέσα στα αίμα
τα έρχεται να το πάρει το ασθενοφόρο.
Ρωτάνε τη χελώνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος:
-Μα, πώς συνέβη;
-Εντελώς ξαφνικά, ούτε που το είδα!

Παιχνίδια γνώσης

(π α ιχνίδ ι 3)

1. Ποιο διάσημο άνομα στα κρασιά βρίσκετα ι στο Ν. Φ θι
ώτιδας;

Α) Χατζημιχάλη, Β) Μπουτάρη, Γ) Αχαΐα Κλάους
2. Ποιο χω ριό βρίσκετα ι δίπλα στο Μ εσολόγγι;

Α ) Ευηνοχώρι, Β) Αιτωλικό, Γ) Κεφαλόβρυσο

λόγια σοφών ανδρων
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TJ γλωσσά μας
αποτίνω ή αποτίω; εκτίνω ή εκτίω; Στην Αρχαία Ελληνική χρησι
μοποιήθηκαν δύο διαφορετικά στη σημασία τους ρήματα: τα τίνω
(τίσω, έτισα) και τίω (τίσω, έτισα)- το τίνω σήμαινε «πληρώνω, ξε
πληρώνω, αποδίδω», το τίω (από όπου το τι-μή) σήμαινε «τιμώ». Από
τον μέλλοντα και τον αόριστο των δύο ρημάτων που συνέπιπταν
(τίσω, έτισα), επήλθε από την αρχαία εποχή σύγχυση ανάμεσα στα
δύο ρήματα, που επεκτάθηκε και στους νεότερους χρόνους. Αυτά
ως προς τα απλά ρήματα τίνω και τίω. Από μόνο το ρ. τίνω σχηματί
στηκαν τα σύνθετα ρ. αποτίνω και εκτίνω - *αποτίω και *εκτίω δεν
σχηματίστηκαν ποτέ! Άρα, και σημασιολογικώς και μορφολογικώς
(από πλευράς σχηματισμού) είναι ορθότερα τα αποτίνω φόρο τιμής
(όχι αποτίω...) και εκτίνω ποινή (όχι εκτίω...), με παράγωγα: απότι
ση και έκτιση. Ας σημειωθεί εδώ και η γνωστή λ. τίσις, που ήταν «το
ξεπλήρωμα, η ανταμοιβή, η εκδίκηση», αυτό
που έπρεπε να πληρώσει όποιος διέπραττε την ϋβριν, όποιος προ καλούσε με τα έργα ή με τα λόγια του και έβλαπτε προκλητικά και με
έπαρση αθώα θύματα.
στήλες - στύλοι. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν λίθινες ή μαρμάρινες
κατασκευές διαφορετικού τύπου, σχήματος και χρήσεως. Η λ. στή
λη (πληθ. στήλες) δήλωνε την επιτύμβια ή αναθηματική πλάκα που
έστηναν σε τάφους ή σε δημόσιους χώρους και πάνω στην οποία
χάραζαν επιγραφές διαφόρου περιεχομένου. Η λ. στύλος (πληθ. στύ
λοι) δήλωνε την κολόνα, τους κίονες που αποτελούσαν αρχιτεκτο
νικά μέλη ναών, στοών, οικοδομημάτων κ.τ.ό. Σύμφωνα με τη διά
κριση αυτή, είναι προφανές ότι είναι ορθότερο να μιλάμε για «τους
στύλους του (ναού) του Ολυμπίου Διάς» και όχι για «τις
στήλες του Ολυμπίου Διός».
Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας τον Γ. Μπαμπινιώτη

Ύ ιατί το λέμε έτσι;
«Μου ‘γινες στενός κορσές»
Τα παλιά τα χρόνια, οι γυναίκες για να δείξουν ότι έχουν ωραίο σώ
μα, το περιτριγύριζαν με έναν σφιχτό «κορσέ» (λέξη γαλλική corcet,
που παράγεται από την επίσης γαλλική - λατινική corps, που θα πει
σώμα). Φανταστείτε, λοιπόν, τι τραβούσαν οι κακομοίρες οι γυναίκες·
αλλά «μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος». Αφού διέθεταν και ειδικές
γυναίκες για να τους «σφίγγουν τον κορσέ», το δε καλοκαίρι με τη
ζέστη και το σφιγμένο κορσέ, τα πράγματα γινσντουσαν ακόμη χει
ρότερα Από αυτά και αυτά, ο λαός σκάρωσε τη φράση «μου ‘γινες
στενός κορσές»και που τη λέμε για πρόσωπα που μας ενοχλούν. Για
την ιστορία αναφέρουμε πως τον κορσέ, τον κατάργησε πρώτη μία δι
άσημη ηθοποιός του γαλλικού θεάτρου, γύρω στα 1920, και από τότε
άρχισαν με τη σειρά τους να τη μιμούνται όλες οι γυναίκες
«Μου έπρηξες το συκώτι»*
Τη φράση αυτή τη λέμε, όταν στενοχωρέσουμε κανέναν σε μεγάλο
βαθμό. Οι επιστήμονες γιατροί παραδέχονται πως η στεναχώρια «διο
γκώνει το ήπαρ» και τούτο γνωρίζοντας το ο λαός έβγαλε τη φράση.
Βέβαια, η όλη ιστορία του συκωτιού - «ήπατος», είναι περίεργη. Οι
αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν πολύ το «ήπαρ» τόσο, που έτρεφαν τα
ζώα τους με σύκα, που κι αυτά τα λάτρευαν. Και τα ζώα αυτά, όταν
έτρωγαν πολλά σύκα, τους πρηζότανε το συκώτι. Έχουμε βέβαια και
τις φράσεις «έβγαλε τα συκώτια του» (σε ακατάσχετο εμετό) και «μη
χαλάς το συκώτι σου» (μη στενοχωριέσαι).
*Βραχνός -μον. βαρυχνάς - βαρυφνάς - βαρυ-υπνύς (Α’Κορ. Αι. 4,47, Φ Κουκ.

Ευσι. λαο-γραφ.2,70).Το ήπαρ ονομάστηκεσυκώτι,γιατίάρεσεστουςαρχαίουςνα τρώνε
συκώτι από ζώα που είχανφάει πολλά σύκα Κατ’άλλους: Ανακάτευαν, πολτοποιούσαν
το συκώτι -ήπαρ, με σύκα γινσμένα και αυτά το κατασκεύασμα το έτρωγαν πάρα πολύ.
Κάτι με το σημερινά «pate foiegrass» χωρίς, βέβαια, σήμερα να βάζουν σύκα Έτρωγαν,
δηλαδή, «συκωτάν ήπαρ». Με τον καιρό έφυγε η λέξη «ήπαρ» και έμεινε τοσυκωτόν, για
να γίνεισυκώτι με τον καιρό.
ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστουλη, εκδ.
Σμυρνιωτάκη

η φωτογραφία του μήνα
The «I» Family________________________

(Τταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τζόζεφ..., Άγγλος χημικός και φιλόσοφος του 18ου αιώνα
2. Αρχαία πόλη ιηςίωνίας
3. Παλιό αντικείμενο μεγάλης αξίας
4. Πληθυντικός άρθρου - Η σημερινή περιοχή της αρχαίας
Δεκελείας
5. Γνωστός πρώην τερματοφύλακας του α γ γ λ ικ ο ύ ποδοσφαίρου
- Τζων..., Σκοτσέζος οικονομολόγος του 18ου αιώνα
6. Θεατρικό έργο του Χίου Λέοναρντ - Ένα από τα πρώτα είδη
λογοτεχνικών κειμένων
7. Τόμας..., ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα και του
φωνόγραφου
8. Μάρτιν..., Βρετανός νομπελίστας φυσικός του περασμένου
αιώνα - Αρχαία αντωνυμία

ΚΑΘΕΤΑ
1. Χανς..., Γερμανός συνθέτης του προηγούμενου αιώνα
2. Νησίδα στα νοτιοδυτικά του Καστελόριζου - Το μεγαλύτερο
ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης
3. Ασφαλιστικό ταμείο - Ένα όργανο του σώματος
4.... Μαρία, παραθαλάσσιος οικισμός της Πάρου - Κιμ Γιονγκ...,
ηγέτης της βόρειας Κορέας
5. Τα παιδιά του Ουρανού και της Γης στην ελληνική μυθολογία
6. Κατηγορία τροφίμων και ποτών με λίγες θερμίδες -... αρτ,
εικαστικό ρεύμα του προηγούμενου αιώνα
7. Βιτόρια..., Ιταλίδα ποιήτρια του 16ου αιώνα
8. Αρχαίος Έλληνας ρήτορας και συγγραφέας
http:llwww.8-tetragono.netl2008l02l2-2.htm l

Ιεστ αστυνομικών γνωσεων
1) Όταν ο Α αρνείται να υπογράψει στο αποδεικτικό
επίδοσης, ο Β δεν αποδέχεται να διοριστεί ως πραγματογνώμονας, ο Γ αν και έχει κλητευθεί νομίμως δεν Φ ' λ
εμφανίζεται στο ακροατήριο αχ; μάρτυρας, ο Δ αρνείται να εξέλθει από αυθαίρετο κτίσμα για να ματαιώσει
την κατεδάφισή του, ο δε Ε αρνείται να αποδεχθεί τα
καθήκοντά του αχ; διερμηνέας εφόσον προηγήθηκε νό
μιμη πρόσκληση από τον αρμόδιο υπάλληλο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, οι Α, Β, Γ, Δ, και Ε έχει
τελέσει ο καθένας ξεχωριστά το έγκλημα:
α) της παθητικής μορφής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ
- απείθεια)
β) της βασικής μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)
γ) της διακεκριμένης μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 2 ΠΚ)
2) Όταν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου που δίνει το δικαίωμα
στον αρμόδιο υπάλληλο να εισέλθει στο κατάστημα για έλεγ
χο, ο δε καταστηματάρχης έχει υποχρέωση να επιτρέψει την
είσοδο στον αρμόδιο υπάλληλο για τη διενέργεια της νόμιμης
υπηρεσιακής πράξεως (διενέργεια αγορανομικού ελέγχου),
πλην όμως αυτός, μετά από προηγηθείσα νόμιμη πρόσκληση
αρνείται την είσοδο στο κατάστημα, διαπράττει το έγκλημα:
α) της βασικής μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)
β) της παθητικής μορφής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ - απεί
θεια)
γ) της διακεκριμένης μορφής αντίστασης (αρ. 167 § 2 ΠΚ)
3) Όταν ο ένοικος Ε, μετά από προηγηθείσα νόμιμη πρό
σκληση των αρμοδίων υπαλλήλων (Αστυνόμου Α και αρμο
δίου Εισαγγελέα), αρνείται την είσοδό τους στο διαμέρισμα
για να διενεργηθεί νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια (έρευνα κατ’
οίκον - αρ. 253,254 ΚΠΔ), διαπράττει το έγκλημα:
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 - απεί
θεια)
ΠΗΓΉ: τον Νομικού Εγκληματολόγον Ν. Δερμενοά5η.

ατάκες από τον ελληνικό
κινηματογράχρο
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Ειψταλόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι I)

Το γεγονός ότι ανάμεσα στα εργαλεία, δίπλα στο χρηματο
κιβώτιο, δεν βρίσκονται τα γυαλιά προστασίας, που είναι
απαραίτητα για όποιον χρησιμοποιεί τη φλόγα της οξυγο
νοκόλλησης.
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)

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

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

Απάντηση: Στα 297 ευρώ που δώσανε και οι τρεις μαζί,
συμπεριλαμβάνονται και τα 2 ευρώ του φιλοδωρήματος.
Γι' αυτό πρέπει να αφαιρέσουμε και όχι να προσθέσουμε
το φιλοδώρημα στο ποσό που πλήρωσαν για να βρούμε
την αξία του κρασιού. Πράγματι: 297-2= 295
«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»

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

1) Παπαλεβέντης Νικόλαος, 2) Μπαρουξή Μαρία.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352.
(Παρακαλείαθε να αποστέλλετε τα πλήρη, στοιχεία σας, την
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του
δώρου σας).
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Ανάργυρος, Δαμιανός, Κοσμάς
Ανατόλιος, Ζουμπούλια
Κυριακή
Θεόφιλος, Φιλιώ, Προκόπης
Αμαλία
Όλγα
Βερενίκη
Σάρα
Νικόδημος
Μαρίνα, Μαρίνος
Γαρυφαλλιά
Ηλίας
Μαγδαληνή
Αννα, Ολυμπία.
Παρασκευή, Παρασκευάς
Παντελής
Ειρήνη

1/7
3/7
7/7
8/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
17/7
19/7
20/7
22/7
25/7
26/7
27/7
28/7

Αύγουστος

Μάρκελος
Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος, Σωτηρία
Αστέριος
Τριανταφυλλιό, Τριαντάφυλλος
Ηρώ, Λαυρέντιος
Δέσποινα, Ηλιοστάλακτη, Κρυστάλλω, Μαργέτα,
Παναγιώτης, Παναγιώτα, Σιμέλα, Μαρία
Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Διομήδης, Σαράντης
Αρσένιος
Φανούριος
Δάμων
Αλέξανδρος

1/8
6/8
7/8
8/8
10/8
15/8
16/8
18/8
27/8
28/8
30/8

(*) Κινητή γιορτή

ΕΝΑΣ πολεμιστής του φωτός πιστεύει στη βασική διδασκαλία
του Άι Τσινγκ: «Η επιμονή είναι ευνοϊκή».
Γνωρίζει πως η επιμονή δεν έχει καμιά σχέση με την εμμονή.
Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες οι μάχες διαρκούν περισσότε
ρο απ’ όσο είναι απαραίτητο, εξαντλώντας τις δυνάμεις και μειώ
νοντας τον ενθουσιασμό. Τέτοιες στιγμές ο πολεμιστής συλλογί
ζεται: «Ο πόλεμος που παρατείνεται καταστρέφει ακόμα και το
νικητή».Τότε αποσύρει τις δυνάμεις του από το πεδίο της μάχης
και αποφασίζει να παραχωρήσει στον εαυτό του εκεχειρία Επιμέ
νει στη θέληση του, αλλά ξέρει να περιμένει την καλύτερη στιγμή
για τη νέα επίθεση. Ένας πολεμιστής επιστρέφει πάντα στη μά
χη. Δεν το κάνει ποτέ από ξεροκεφαλιά, αλλά γιατί παρατηρεί την
αλλαγή των καιρών.
Paulo Coelho Το εγχειρίδιο του ΠαΧεμιστή, του Φωτός
«Νέα Σύνορα» - Α Α ΛΙΒΑΝΗ

επιστολές
V /////////////////////////////////////////////A M

Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Η Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους
ευχαριστεί θερμά τσν Διοικητή
του A T. Καρύων Αστυνόμο A
Θεόδωρο Μεταβιτσιάδο, Υ/Α Δημήτριο Πρόξενο, Y/R Φίλιππο
Καραμφυλλίδη και ΑστΙκα Μιχα
ήλ Τζέμη για την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους και εξιχνίαση
κρουσμάτων κλοπών που έλαβαν
χώρα στο Άγιο Όρος.
0 Δήμος Αιγίου ευχαριστεί τον
Αρχηγό της ΕΑΑΣ. Αντιστράτη
γο κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο για την παρουσία του στην πόλη
του Αγίου και για την συμμετοχή
της Φιλαρμονικής της ΕΑΑΣ.
στην τοπική εορτή της Ζωοδόχου
Πηγής (Παναγίας Τρυπητής) στις
10-5-2013.
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Η ΕνυκτηΠραιηριούχων Υγρτόν Καυσίμυτν
«Ο Άγιος Χριστόφορος» και το Επαγγελ
ματικό Σωματείο Εμπόρων Καυσίμων ΙΟ
Μέγας Αλέξανδρος» ευχαριστούν θερμά και
συγχαίρουν την Γ Α Λ . Θεσσαλονίκης για την
άμεση κινητοποίηση του προσωπικού της σε
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που είχε σαν
αποτέλεσμα τσν εντοπισμό και τη σύλληψη
των διαρρηκτών που δρούσαν σε βάρος πρα
τηρίων υγρών καυσίμων.
Η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής ευ
χαριστεί θερμά τσν Υπουργό Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη για το ενδιαφέρον
του κατά τη συνάντησή τους για θέματα ασφα
λείας και δημόσιας τάξης που απασχολούν
τον κλάδο.
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Ο Διευθυντής του Δημοτικού
Σχολείου Δρυμού ευχαριστεί το
προσωπικό των υιτηρεσιών της
Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης για την γρή
γορη και πλήρη διαλεύκανση υπό
θεσης παρενόχλησης μαθητών.

οϊ^ρ/χ**. ^ f.
0~l4>

s Z y /r -v

t'jb $
<η*/έχ<~

'ro'^c.p /--

e -ζΛ 'Ί 'Ί

τ^ώ

Ο Πρύτανης τον Αριστοτέλειον
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
J / y a t A - jS ' *? / « A S Y
Ιιοάννης Μνλόπουλος ευχαριστεί
o ’ yf**
'
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυ
THyZ-xAi. -ooop
A . · Ζϊ*/χΑ*.
T’/''Ρ ί? / j f
ντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο
**00^0 -*P 7.^l·' ■^
Τρύφωνα Κούκιο για την άμεση
v yy&rt<y't'r~^ yy»» »'βό1
ανταπόκρισή του και την επιτυχή
επέμβαση και την επίλυση προ
βλημάτων που είχαν δημιουργηθεί εντός της
Ο Δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Αρα- Πανεπιστημιούπολης.
/Ιανης, ευχαριστεί θερμά τσν Ταξίαρχο
κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη και τους Το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Κοζάνης
Αριστείδη Μούρτο, Κώνστα Λαμπρινή ευχαριστεί θερμά τους Αστυνομικούς της 5ης
και Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, για αλλαγής της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης
την συμμετοχή τους σε ημερίδα του Δή για την πολύτιμη βοήθειά τους στην άμεση
μου με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διακομιδή νηπίου στο Ιπποκράτειο Νοσοκο
μείο.
διαδίκτυο.
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Ο Δήμαρχος Οιχαλίας, κ. Φί
λιππος Μπαμης, συγχαίρει τσν Διοικητή του
AT. Μελιγαλά και τσν ΔΙντή της ΑΔ. Μεσ
σηνίας για τις προσπάθειες που καταβάλουν
για την αστυνόμευση της περιοχής και για τις
τελευταίες επιχειρήσεις (εξιχνιάσεις κλοπών
και ληστειών) που έγιναν στην περιοχή του
Δήμου Οιχαλίας.
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Βακαλάκης Πέτρος ευχαριστούν
θερμά την Υπηρεσία Μουσικής
της ΕΛ.ΑΣ. για την συμμετοχή
της στις εορταστικές εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν την 106-2013 στην Σταμάτα Αττικής.
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Ο κ. Paul D. Johnson, Διοικητής της
1ης Περιφέρειας / Περιοχής ACCI της
Συμμαχικής Διοίκησης Αντικατασκοπείας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες
του στον Γεν. Αστυν. ΔΙντή Θεσσαλονί
κης, Υποστράτηγο Τρύφωνα Κούκιο για
την βοήθεια, την υποστήριξη και τη συ
νεργασία που παρείχαν οι Υπηρεσίες της
Γ.ΑΑ. Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια
του 8ου ετήσιου συνεδρίου εγρήγορσης
που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονί
κη από 13 έως 17 Μαϊου 2013.
Ο Πρόεδρος της κοινότητας Σταμάτας
και ο εφημέριος της περιοχής πατήρ

*'

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ευχαριστεί τσν Αστυνομικό
Διευθυντή της Α.Δ. Κορίνθου κ. Κολαϊτη Λεωνίδα καθώς και τους Καχπόπουλο Βασίλειο
και Γούλα Αριστείδη για την βοήθειά τους σε
ελεγκτικό έργο της Υπηρεσίας.
Η ΔΕ.Η. με επιστολή της προς τον Αρχη
γό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο
Παπαγιαννόπουλο, ευχαριστεί τον Αστυν.
Κ Αύσσαρη Ευθύμιο και Υ/Α' Παναγιώτη
Χατζηπαναγιώτη για την πολύτιμη συμβολή
τους σε εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων της με θέμα την ασφαλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο.
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Με αντη την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου
ευχαριστίες προς το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας που υπεύθυνα
και μεθοδικά συνέβαλαν στην ανεύρεση του αυτοκινήτου μου
που είχε κλαπεί
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξαιρετικό ήθος και τον
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του προς τον Αρχηγό της
Εύχομαι προς τους αστυνομικούς ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες
\
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Ελληνικής Αστυνομίας, koiVO(\>OIOrte t-WTOi. XO?V(tOO
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ευχαριστεί θερμά το προ TAPnfePA Uf\-s_ VlO olpoM AlO O MiUHTPlO.
ΣΥΚΟΜΙΤΗΣΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗ!
σωπικό της ΥΠΟΑΔΗΕΙ
ΥΠΟΑΙΤμήμα Προστασί
^
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ας Δημόσιας Περιουσίας
για την επιτυχή αντιμετώπιση της μεγαλύτερης
περίπτωσης ομαδικής παραβίασης πνευμα Η τράπεζα EUROBANK ευχαριστεί τον τσιγάρων και χύμα καπνού.
τικής ιδιοκτησίας.
αρχηγό της ΕΛΑΣ. αντιστράτηγο κ. Ν.

Η Ομοσπονδία Χειροοφαιρίσεως Ελλάδος,

ευχαριστεί το προσωπικό της ΓΑΔ Θεσσαλο
νίκης για την συμβολή του στην ομαλή διε
ξαγωγή του 3ου τελικού αγώνα για την Α1
Εθνική κατηγορία χάντμπολ.
Η Λέσχη Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τον Γε
νικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ.
Τρύφωνα Κούκιο για την ανταπόκρισή του
στην εκδήλωση με θέμα «Η ασφάλεια του πο
λίτη στο σπίτι και στο δρόμο».
Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικό Σχο
λείου Πολυγύρου ευχαριστεί το Τμήμα
Τροχαίας Πολυγύρου για την πολύτιμη
βοήθειά του στην υλοποίηση προγράμ
ματος «κυκλοφορώ με ασφάλεια» που
διοργάνωσε το εν λόγω σχολείο.
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών
Λεωφορείοιν Κέρκυρας ευχαριστεί το
προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας
Κέρκυρας για την άμεση ανταπόκρισή
τους και το σωστό χειρισμό τηλεφωνικής
καταγγελίας.
Η εταιρεία “Giostra di Zante" ευχαρι
στεί τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαί
ας Ζακύνθου κ. Νεκτάριο Τσώλο καθώς
και όλο το προσωπικό του για τη συμβο
λή τους στην επιτυχία εκδήλωσης που
διοργάνωσε η εν λόγω εταιρεία.

Παπαγιαννόπουλο, τον επικεφαλή της
Δ Α Α και το προσωπικό της ΥΑ.Ε.Ζ.Ι.
για τη σύλληψη δράστη 18 ένοπλων λη
στειών και 5 αποπειρών σε βάρος της
τράπεζας.
Η εταιρεία «Παπαστράτος» ευχαριστεί
θερμά την Ταξίαρχο κ. Φούντα, και τον
Ταξίαρχο κ. Κοντσγιάννη για την εκπρο
σώπηση της ΕΛΑΣ. στην εκδήλωση που
διοργάνωσε η εταιρεία σε αναγνώριση των
σημαντικών επιτυχιών της ΕΛΑΣ. στην
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου
Αθήνα 8/7/2013
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ

1.Α.Ε.Α/ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΡΩΓΗΣ
ν2. Α.Ε.Α/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
3.κ.ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
4.Ε.ΑΣ.Υ.Α
Me την παρούσα επιστολή μου θέλω να εκφράσω τις
θερμές ευχαριστίες μου προς το περιοδικό «Αστυνομική
Ανασκόπηση» της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Ειδικό Λογαριασμό
Αρωγής του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» και
τηνΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής γιατην
οικονομική βοήθεια που μου παρείχατε λόγω του σοβαρού
τραυματισμού μου ύστερα από τροχαίο ατύχημα στις
16/10/2012.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα όλους τους
συναδέλφους μου από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α γιατην άμεση
ανταπόκρισή τους γιαπροσφορά αίματος που χρειάστηκα κατά
τη νοσηλεία μου στο 401 Γ.Σ.Ν.Λ αλλά και όλους τους
συναδέλφους μου που μου συμπαραστάθηκαν αμέριστα στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζω -

Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστι
κών Υπηρεσιών του νομού Χανίων, ευχαρι
στούν τον Δ/ντή της ΑΑ. Χανίων Ταξίαρχο κ.
Κουτσαυτάκη Αρτέμιο και τον Αστυνόμο Α'
κ. Καστανάκη Ελευθέριο καθώς και όλο το
προσωπικό της Διεύθυνσης για την βοήθειά
τους στην εκκένωση των οικισμών Βαμβόπούλο και Καλλιθέα και την κατάσβεση πυρ
καγιών εντός των αυλών των απατών.
Η τράπεζα Eurobank ευχαριστεί το Τμήμα
Εκπαίδευσης της ΓΑΔΑ για το υψηλό επίπε
δο εκπαίδευσης που παρείχε σε προσωπικό
της ανωτέρω τράπεζας.
Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ευχαριστεί τον Αστυν.
Δ/ντή Κυκλάδων κ. Νίκο Βελέντζα, τον
Διοικητή και το προσωπικό του A T.
Πάρου για την βοήθειά τους σε ελέγχους
που πραγματοποίησε στην Πάρο.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ / ΕΤΑΜ Περιφέ
ρεια Αττικής ευχαριστεί την ΑΑ. Ηρα
κλείου Κρήτης για την συνδρομή της στη
διενέργεια ελέγχων σε επιχεψήσεις του
νομού Ηρακλείου.
Η Λέσχη LIONS Κέρκυρας ευχαριστεί
την Ελληνική Αστυνομία για την βοή
θεια και την συμπαράστασή της στην
επιτυχία διοργάνωσης εβδομάδας μου
σικών εκδηλώσεων στην Κέρκυρα με
την συμμετοχή της ορχήστρας της Ολ
λανδικής Αστυνομίας.
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Κασοανδρεία 19 Δεκεμβρίου 2012

Η εταιρεία brinks ευχαριστεί τους
κ. Γεωργατζή Δημήτριο, ΔΙντή της
ΔΙνσης Ασφαλείας Αττικής και κ.
Ζαγκα Δημήτριο, ΔΙντή της ΔΙνσης
Αμεσης Δράσης Αττικής καθώς και
το προσωπικό των ανωτέρω Διευ
θύνσεων για την αμέριστη συνδρομή
τους στις χρηματαποστολές της εται
ρείας.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος συγχαίρει
τον Ταξίαρχο Δημήτριο Γεωργατζή,
ΔΙντή της ΔΙνσης Ασφαλείας Αττι
κής για την επιτυχημένη επιχείρηση
εξάρθρωσης εγκληματικής οργά
νωσης που διακινούσε παράνομα
φάρμακα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Αρχ/κα ΜΑΛΛΝΔΡΗ Χαριλάου του A Τ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ
I A E A / Ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(2) A Ε Α/Δ/νση ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Me την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να εκψράσω της απέραντες ευχαριστίες τόσο της δικές μου όσο
και της οικογένειας μου. για την οικονομική ενίσχυση. που μας παρείχατε εξαπίας σοβαρού προβλήματος
υγείας, που αντιμετώπισε η ανήλικη κόρη μου Σμαράγδα και έχριζε άμεσης χειρουργικής επέμβασης
Το περιοδικό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ παρακαλεπαι όπως δημοσιεύσει την παρούσα σε
μελλοντική έκδοση

Μετά τιμής κας ευγνωμοσύνης
> **ΛΝ ΔΡΗΙ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

AlwAiree;

_______

Ο κ. Σόλων Μάιγνης ευχαριστεί θφμά τους
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της
ομάδας ΔΙΑΣ για την άμεση ανταπόκρισή
τους και τον επαγγελματισμό τους σε περιστα
τικό που είχε με το αυτοκίνητό του.

άννη και Αστ/κα Δημητρούκα Δημήτριο
για την ευαισθησία και την αποτελεσματικότητά τους σε πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με παράδοση φαρμάκων και
βιβλιαρίου υγείας ασθενούς.

Ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης συγχαίρει το
προσωπικό του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»
για την άμεση ανταπόκρισή του οε πρόβλημα
που δημιουργήθηκε σχετικά με έλεγχο διαβα
τηρίων.

Ηκ.ΜαρίαΔήμονευχαριστεί θερμά τους
Αστυνομικούς του A T. Μαρκοπούλσυ
και ιδιαίτερα τον ΥΙΑ Ταρασιάδη Μάριο
και τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ για την
άμεση ανταπόκρισή τους σε κάλεσμά της
και τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν σε
επεισόδιο που είχε στο κατάστημά της.

Οι διοργανωτές τον 8ου Διενθή Μαραθώνι
ον «Μέγας Αλέξανδρος» ευχαριστούν θφμά
την Γ.ΑΔ. Θεσσαλονίκης για την υποστήριξή
της στην διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα.

Ο κ. Ματθιόπουλος Ανδρέας, Δημοτικός
Σύμβουλος της Κοινότητας Σαλαμίνας ευ
χαριστεί τον Διοικητή του A T. Σαλαμίνας,
Αστυνόμο Κ Νικόλαο Σασά για την αντα
πόκρισή του σε χρόνιο πρόβλημα που ταλαι
πωρούσε τους κατοίκους του νησιού και την
βοήθειά του στη λύση του.
Η κ. Ελευθερία Μτιουμπονχεροπονλον συγ
χαίρει και ευχαριστεί τους ΑρχΙκα Σιώρο Ιω-

Α/Α [ 1 2 6 ]

Ο κ. Γρηγόρης Αζαριάδης ευχαρι
στεί θφμά τον A Α Χασιώτη Korvl
νο και την ομάδα του του Τμήμα
τος Εγκλημάτων κατά Ζωής και
Προσωπικής Ελευθερίας για την
ενημέρωση που του παρείχαν για
τις διαδικασίες που ακολουθούνται
από το ανωτέρω Τμήμα.

Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2013

Η ΔΕΔΔΗΕ Δντ. Θεσσαλονίκης ευχα

ριστεί θφμά τον Αστυνομικούς της ομά
δας ΔΙΑΣ 302: ΑστΙκα Αιαλιάκα, Ε.Φ.
Κούκη, Ε.Φ. Ζιχνάλη και Ε.Φ. Δρόσο, οι
οποίοι την 18-5-2013 συνέλαβαν του δρά
στη κλοπής σε αποθήκη της εταιρείας.
Ο κ. Σαββόπουλος Γιάννης ευγνωμονεί
τους αστυνομικούς της ΑΛ. Καστοριάς
και του Τ.Σ.Φ. Κορεστείων για την άμεση
ανταπόκρισή τους και την ανεύρεση φί
λου του που χάθηκε σε δασώδη πφισχή
του Αγ. Αντωνίου Καστοριάς.

Η κ. Μαρία - Φωτεινή Παπα
κωνσταντίνου ευχαριστεί θφμά
τον Υπαστυνόμο κ. Καλλιακμάνη
Γέωργιο για την αμέριστη βοήθεια
που της παρείχε σε πρόβλημα συγ
γενικού της προσώπου το οποίο
βρισκόταν σε χώρα του εξωτφικού.

Ο κ. Νικόλαος Γιαννακάκης ευ
χαριστεί θερμά του Αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙΑΣ Ράράκο Δημήτριο, Ααημακόπουλο Σπυρίδωνα και Κιμπάρογλου
Χρήστο για την πολύτιμη βοήθειά τους σε
τροχαίο ατύχημα που είχε καθώς και για την
σύλληψη του δράστη ο οποίος εγκατέλειψε
τον τόπο του ατυχήματος.
Ο κ. Ζακολίκος Βασίλειος ευχαριστεί και
συγχαίρει το προσωπικό του Α.Τ. Αράχωβας
Βοιωτίας για την εξάρθρωση σπείρας κλο
πών που δρούσε στο Λιβάδι Αράχωβας.
Ο κ. Παγώνης Ιωάννης ευχαριστεί θφμά
τους: ΑρχΙκα Σουγιάννη Σπυρίδωνα, ΑρχΙ
κα Μπικουβαράκη Δημήτριο και ΑρχΙκα
Βενεκε Ιωάννη για την προσφορά αίματος
που είχε ανάγκη προκειμένου να προβεί σε
χειρουργική επέμβαση.
Ο κ. Σταματέλος ΚωνΙνος συγχαίρει και ευ
χαριστεί τους άνδρες της ΟΠΚΕ Θεσσαλονί
κης για την άμεση αντίδρασή τους σε τροχαίο
ατύχημα με εγκατάλειψη και την σύλληψη
του υπαιτίου οδηγού.
Ο Ανακριτής τον 8ον Τμήματος τον ΓΙριοτοδικείον Πείρα ιτός κ. Αντώνιος Αλαπά-
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νιας ευχαριστεί το προσωπικό τον 8ου Τμή
ματος της Δ.Ε.Ε. για τψ άμεστι βοήθεια τους
σε υποθέσεις που χειρίζεται.
Ο κ. Παππάς Αλέξανδρος ευχαριστεί τον
Αστ/κα Αραμπατζή Στέργιο, πλήρωμα περι
πολικού ττις Άμεσης Δράσης Αττικής για τον
επαγγελματισμό του και την βοήθειά του σε
προσωπικό του πρόβλημα.
Ο κ. Μαγκιώτης Χαρίλαος ευχαριστεί θερ
μά τον Ταξίαρχο κ. Χατζη/ΐασιλειάδη για
την άμεση βοήθεια που παρείχε στον υιό του
Δόκιμο Αστ/κα οε πρόβλημα που προέκυψε
κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
Η κ. Μαρία Παπαδανιήλ, Περιφερειακή
Διευθύντρια Α/θμιας και ΒΙΘμιας εκπαί
δευσης βορείου Αιγαίου, ευχαριστεί το προ
σωπικό των ΑΔ. Λέσβου, Χίου και Σάμου
για τη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η κ. Ιωάννα Τερλιγκάκη ευχαριστεί το
προσωπικό του Τ.Τ. Αττικής Οδού για την
βοήθειά τους σε τροχαίο ατύχημα που είχε ο
σύζυγός της που είχε σαν αποτέλεσμα να σω
θεί η ζωή του.
Ο Διευθυντής της Διπλοιματικής Ακαδη
μίας κ. Ιωάννης Οικονόμου, ευχαριστεί
θερμά τη Δ/νση Διαβατηρίων του Κλάδου
Ασφαλείας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για
την πολύτιμη βοήθειά της στην εκπαίδευση
των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών
σε θέματα διαβατηρίων.
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πολύ
χρονου Χαλκιδικής ευχαριστούν θερμά το
προσωπικό του A T . Κασσάνδρειας, του Τ Α
Πολυγύρου και της ΟΠΚΕ Χαλκιδικής για
τη διαλεύκανση της κλοπής που έγινε σε βά
ρος του διδακτηρίου του ανωτέρω σχολείου
και την ανάκτηση του κλαπέντος ηλεκτρονι
κού υλικού.

~

,

V ......' V

■
—

L

^W

Η ΙΣΤ Εφορεία Προϊ
στορικών και κλασικών
αρχαιοτήτων ευχαριστεί
θερμά την Γ.ΑΔ. Θεσσαλο
νίκης για την ανταπόκρισή
της μετά από αίτημα της
Εφορείας για την απομά
κρυνση μαύρου πανό από
την Αψίδα του Γαλέριου
στην Θεσσαλονίκη.

And:

iheo gavrae (gavraatheo@hotmail gr)

Προς.

anesKophsh®yahoo gr

ΗμιρομπνΙο:
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προς

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ο Ε.Φ ΓΑΒΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΣΟΛΩΜ1ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΣ ΟΜΑΛΕΣ ΔΙ.ΛΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ Λ' ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ <3112) ΥΙΙ/ΚΑΣ ΚΑΜ ΠΟΥΡΗΣ, ΥΙ1/ΚΛΣ ΤΆΡΡΛΣ, Ε.Φ ΤΣΕΛ ΙΚΗ Σ,
Ε.Φ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
(303) ΥΠ/Κ α Σ
ΓΕΩΡΓ1ΛΛΗΣ,
Ε.Φ
ΜΠΡΑΤΣΙΩΓΗΣ,
Κ.Φ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Φ ΓΓ.ΩΡΠΑΑΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΠ Σ 22/5/2013 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 13 15-10.15 ΔΙΟΤΙ. ΠΕΡΙ ΩΡΑ 13:30 ΣΥΝΟΔΕΥΣΑΝ ΤΟ
IX.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Π Ι ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΙΌΡΑΚΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΣ/Ν1ΚΙΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Π IN ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΙΟΥΣ ΛΦΙΧΘΗΚΛΝ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ι1ΑΡΛ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ.

Η ΚΑ.Ε. Παναθηναϊκός ευχαριστεί και
συγχαίρει το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. για
τα άψογα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρ
κεια του αγώνα της ομάδος στο ΣΕΦ στις
12-6-2013.
Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ευχαριστεί και
συγχαίρει τον Αστυν. Δ/ντή κ. Ταμβάκη
της ΑΑ. Μαγνησίας για τα μέτρα ασφα
λείας και τάξης στον αγώνα με την ομάδα
του Ολυμπιακού βόλου.
Ο Πρόεδρος ιης Δημ. Κοινότητας Ροδόπολης κ. Βασίλειος Κλεφτάκης, ευχα
ριστεί θερμά την ΕΛΛΣ. για τη διάθεση
του Τμήματος της Μουσικής κατά τις
εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού
της Αγίας Τριάδος.
Ο Περιφερειακός ΔΙντής ΠΙΘμιας και
ΔΙβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου
κ. Μεσσάρης Διονύσιος ευχαριστεί τον
Αστυν. Δ/ντή Κυκλάδων κ. Βελέντζα
Νικόλαο για την ουσιώδης και επιτυχής
υποστήριξή του στις διαδικασίες διεξαγω
γής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η Ε.Π.Ο. ευχαριστεί θερμά το προσωπι
κό της ΕΛΑΣ. και ειδικότερα τους Ταξί
αρχο κ. Γεώργιο Ζαφειρόπουλο και Υπαστυνόμο Τσαγγάρη Ηλία για την άψογη
λειτουργία των δυνάμεων της Αστυνομίας
κατά τον τελικό κυπέλου επαγγελματιών
Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο
Ο Α Κ Α την 11-5-2013.

Ο κ. Δαμασκός Χρ. και οι κάτοικοι των
οδών Ανδροντσου και Μιαούλη στον
Ασπρόπυργο ευχαριστούν την ομάδα ΔΙΑΣ
για τη σύλληψη ληστή και τη συνεργασία τους
με τους πολίτες καθώς και για την μετέπειτα
συμπεριφορά τους η οποία δημιούργησε αι
σθήματα συγκίνησης και ασφάλειας.
Η κ. Δανάη Μουστάκα ευχαριστεί θερμά
τους Αστυνομικούς του Τ.Τ. Αττικής Οδού
για την άμεση επέμβασή τους σε τροχαίο που
είχε ο ούζυγός της στην Αττική οδό που είχε
σαν αποτέλεσμα να σταθεί η ζωή του.
Ο κ. Σπόρος Καλογιάννης, πρόεδρος της
football league και της football league 2,
ευχαριστεί το προσωπικό της ΕΛΑΣ. για τις
προσπάθειες του κατά τη διάρκεια της αγωνι
στικής περιόδου που είχε σαν αποτέλεσμα την
ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.
Η κ. Λουκία Αντωνιάδου, πρόεδρος του συλ
λόγου «Προσέχω» ευχαριστεί την ΕΛΑΣ. για
την παρουσία Αξιωματικών στην «ημέρα του
περιπάτου» αποδεικνύοντας έμπρακτα στους
μαθητές, γονείς και κατοίκους της περιοχής
το ενδιαφέρον της ΕΛΑΣ. στην ασφαλή δια
κίνησης των μαθητών στην πόλη.
Ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καππας ευχαρι
στεί θερμά το προσωπικό και τον επικεφαλή
αξιωματικό του Τ.Τ. Καισαριανής, Υπαστ.
Α Θεόδωρο Παπαδοπούλα για την άψογη
παρουσία τους κατά την πανήγυρη του Ιερού
Ναού της Αγίας Φωτεινής. ]

Ας προστατεύσουμε το κεκτημενο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»
Συνάδελφε,
W
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υνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από χα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά
με συνεχή ροή έκδοσης από χο 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «ΑστυΧρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που
ικαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

ενημερωτικού - επιμορφωτικού - χαρακτήρα η Αστυνομική Ανασκόπηση
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες
έτερο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχούς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομι
κής οικογένειας.

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίώς από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΏΝ (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.
Ε πί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο)
και παράλληλα με το «Τδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό, κατά το 2012 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο
χρηματικό ποσόν των 340.824,10 ευρώ.

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 όχι 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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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ · ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

—

Κοντά σας με
καταστήματα

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
(ΔΗΜ ΟΤΙΚΟ)

Μεσογείων 105
Αθήνα Π 5 26
Τηλ.: 210 6993046-47
Φαξ:210 6993051

Λ.Θρακομακεδόνων 85
Αχαρνές 136 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17
Φαξ:2102448597

J A /Νίκης & Κομνηνών
Θεσσαλονίκη 546 24
Τηλ./fax: 2310 224147

αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα,
ΔΩ!
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
Υ

ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΚΟ Μ ΑΣ

ΕΥΡΩ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΚΟ ΣΑ Σ
O W

ΕΥΡΩ

Υ Π Ο Κ Α Μ ΙΣ Ο
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΚΟ ΣΑ Σ

ΕΥΡΩ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΑΤΟΚΕΣ ΑΡΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΑΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
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E q u ip m e n r

Κατάστημα
Μιχαλακοπούλου, 121 115 27 Αθήνα Τηλ . 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Κπιάσιημπ 2- AnMnio0vas. 16 115 22 Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127
Fax. 0934/557452
e-mail, info@targetgroupitalia.it
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Κατάστημα 1: ΜιχαΑακοπούΑου, 121 115 2 7 Αθήνα Tnfl.: 210 771 8 89 0 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Κατάστημα 2: Δημητσάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 647 0 01 0 e-mail.: info@targetgroup.gr
Κατάστημα Uartias: Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127
Fax. 0934/557452
e-mail, info@targetgroupitalia.it

