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γ επιπλέον \  
οικογενειακή 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠ /ΛΩ Ν

ΜΟΤΟ/12μηνοΕΙΧ/6μηνο

ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ
ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ
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Ασφάλιση κλοπής κατοικίας με 30€ / έτος! Ευέλικτα νοσοκομειακά & Συνταξιοδοτικά προγράμματα σε άτοκες δόσεις! j )

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Πακέτο ΕΙΧ
Σωματι κές Βλάβες /θύμα: 1.000.000C 

Υλικές Ζημίες /θύμα:1.000.000€ 
Αστική ευθύνη κλέπτου 

Προσωπικό ατύχημα ο$ηγού 
Φιλικός Διακανονισμός 
Φροντίόα Ατυχήματος 

Ρυμούλκιση Συνέπεια Ατυχήματος 
Υλικές Ζημιές Από Ανασφάλιστο

• Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα

Πακέτο ΜΟΤΟ
Σωματικές Βλάβες /θύμα: 1.000.000€ 

Υλικές Ζημιές /θύμα: 1.000.000€ 
Προστασία Β/Μ  

Φροντίθα Ατυχήματος 
‘Υλικές Ζημιές Από Ανασφάλιστο

e-mail: sales@insteallh.gr

με την ίόρα και τα χαρακτηριστικά του οχήματος οδηγού.

Συν«ργααία μι όλες τις Ασφαλιστικές ετα ιρ ίες :ΔΥΝΑΜΙΣ. AM  TRUST .ENTERPRISE, EFG, INTERASCO, AIG...

-----------------  AT ΚΓ ΚΟΥΤΙΟΜΠΛΗΣ
Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

-  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 9 0 0  -18:00

mailto:sales@insteallh.gr


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1

από τον εκδότη

Η περίοδος που διανύουμε δεν ενδείκνυ ια ι για εφησυχασμό. 
Κάθε Έ λληνας πολίτης πρέπει να είναι σε εγρήγορσή.
Πολύ δε περισσότερο, ο Έ λληνας Αστυνομικός, ο οποίος 
καλείται να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί τον τεράστιο 
φόρτο των ημερών, υπό τη μεγίστη ψ υχολογική και όχι μό
νον, πίεση.
Ο Έ λλη να ς Α στυνομικός επιβάλλεται να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων με παρρησία, σθένος και αποφασιστικό
τητα. Οι Κασσάνδρες και οι σειρήνες θα συνεχίσουν το δικό 
τους «τραγούδι». Ό μω ς, ο Αστυνομικός, πρέπει να ορθωθεί 
ως άλλος Οδυσσέας απέναντι στην πλημμυρίδα των γεγονό
των, ως φάρος φωτεινός και κυματοθραύστης, πιστός στον 
όρκο του.
Κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι το λειτούργημα του 
Α στυνομικού είναι εύκολο. Απεναντίας, είναι δύσκολο, επ ι
κίνδυνο και επίπονο. Γ ι’ αυτό χρειάζεται σημαντική ηθική 
και ψ υχική  θωράκιση.
Ας οπλιστούμε όλοι με τις απαραίτητες αρετές που απαιτεί 
το έργο μας, π ιστοί στο ΧΡΕΟΣ εφ ’ ω ετάχθημεν. ]
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■ 'Δήλωσή κ. Υπουργού για χην επιχείρηση συλλήψεων μελών χης Χρυσής Αυγής 

Αποτίμηση δραστηριότητας Ελληνικής Αστυνομίας για το Α' εξάμηνο του 2013

1 &ΙΝε'ες επιστήμες για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Πολυπολιτισμικότητα & Π.Δ.

96Ανταλλαγή πληθυσμών

^Αστυνομία & ακούσια νοσηλία 

' ) ^Αλεξίσφαιρο γιλέκο
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ρόλος των Βαλκανίων στην πολίτικη πρακτική του Μπίσμαρκ
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Επαναλειτουργεί το Ελληνικό Σχολείο Ιμβρου 

Τα ταξίδια των αρχαίων Ελλήνων 

Νίκη της Σαμοθράκης L duL
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• Διάλογοι στην τάξη
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Α ν α σ κ ό π η σ η

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

Σύμφωνα μ ε την 901011/16-γ από 5/1/011/ΦΕΚ. Β ' -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε την υπ'αριθμ. 901011117-α από 18.9.2002 (Φ ΕΚ.Β-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούοα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήσχος
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμημαχάρχης 3ου Τμ. Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υ/Α' Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Συντάκτες
Υ/Β' Νίκη Δημηχρακοπούλου, Ανθ/μος Αγγελική
Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος, Π.Υ.
Μαρία Νέζερη, Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου.
Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
Διαχείριση-Διανομή
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
τηλ. 210/8161301

Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεαχρ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophshCoyahoo.gr

policemagazine(§ astynomia.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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



ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΝΙΚΟΥ ΛΕΝΑ!Α ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

«Το Κράτος Δικαίου επιβάλλει τη νομιμότη
τα προς όλους. Η  Πολιτεία, ήρθη στο ύψος 
των περιστάσεων και επιτέλεσε στο ακέραιο 
το δημοκρατικό καθήκον της. Διαβεβαιώνω 
την ελληνική κοινωνία ότι η έρευνα δεν στα
ματάει εδώ. Κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά θα συνεχισθεί προς πάσα 
κατεύθυνση και θα ολοκληρωθεί.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει χώρος για εγκλη
ματικές οργανώσεις που με τον μανδύα του 
πολιτικού κόμματος επιχειρούν να αλώσουν 
τη ζωή της χώρας, να υπονομεύσουν τους θε
σμούς της Πολιτείας, να υποκινήσουν φυλε
τικό μίσος, να αμφισβητήσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να διασαλεύσουν την κοινω
νική ειρήνη.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθή- 

κοντά μου διακήρυξα στο Κοινοβούλιο ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται ανεκτά τάγματα εφόδου. Παρά τούτα 
η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας. Εισπράττει σήμερα την απάντηση 
από το Κράτος Δικαίου.
Η  μηνυτήρια αναφορά μου προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είχε επισημάνει προς την Ελληνική 
Δικαιοσύνη τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να ενοποιήσει τις πολλές εκκρεμείς ενώπιον της δικογραφίες 
εναντίον της Χρυσής Αυγής. Να αντιμετωπίσει έτσι ολιστικά ως εγκληματική οργάνωση το νεοναζιστικό 
φαινόμενο.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη, όπως και η Ελληνική Αστυνομία, κινήθηκαν με ταχύτητα και με αποφασιστικό
τητα. Τους εκφράζω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου.
Π σημερινή ημέρα είναι ιστορική σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποδεικνύει προς όλους, και 
ιδίως προς τους νέους ανθρώπους, ότι το Κράτος Δικαίου δεν είναι γυμνό και ανήμπορο, απέναντι στη 
χυδαία απειλή της άλογης βίας.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2013

]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2013



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

Η
 Ελληνική Αστυνομία, συνεπής στην 
αρχή της ανοιχτής διακυβέρνησης και 
της ενημέρωσης του πολίτη, δημοσι
εύει στατιστικά απολογιστικά στοιχεία 
του Α' εξαμήνου του έτους 2013, σχε
τικά με το περιβάλλον ασφάλειας της 

χώρας, καθώς και τη συνολική αστυνομική ανταπόκριση, 
όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικά σύστημα Police On 
Line.
Από την αρχή του 2010, για πρώτη φορά, η Ελληνική 
Αστυνομία με ειδικό λογισμικό αποτυπώνει ηλεκτρονικά 
και σε πραγματικά χρόνο άλα τα αδικήματα και τα συμβά
ντα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Με το νέο αυτό τρόπο 
καταγράφονται καθημερινά, μέσω του συστήματος Police 
On Line, αναλυτικά και με πληρότητα όλα τα περιστατι
κά, σε κάθε αστυνομική Υπηρεσία της χώρας.
Στον απολογισμό που δημοσιοποιείται, περιλαμβάνονται 
στατιστικά στοιχεία των βασικών μορφών εγκληματικό
τητας, αναλυτικά και ανά κατηγορία αδικήματος, καθώς 
και τα συνολικά αποτελέσματα της αστυνομικής ανταπό
κρισης (συλλήψεις, εξιχνιάσεις, εξαρθρώσεις εγκληματι
κών ομάδων).
Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία 
για τις εγκληματικές συμπεριφορές, που στρέφονται κατά 
της Οικονομίας και της Δημόσιας Περιουσίας, την παρά
νομη μετανάστευση, την αστυνομική δραστηριότητα στα 
θέματα της οδικής ασφάλειας, καθώς και στοιχεία σχετι
κά με τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε συγκεντρώσεις, πορείες και αθλητικές εκ
δηλώσεις (αριθμό αστυνομικών που διατέθηκαν κ.λπ.).

Α. Γενική αξιολόγηση δεικτών εγκληματικότητας - περι
βάλλοντος ασφάλειας
Σε γενικές γραμμές, το Α' εξάμηνο του 2013, καταγράφο
νται διακυμάνσεις στη συχνότητα διάπραξης συγκεκρι
μένων αδικημάτων, που παρουσιάζουν επιμέρους αυξο
μειώσεις, με βάση τις τοπικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, ενώ παρατηρείται 
σημαντική μείωση σε ορισμένους δείκτες εγκληματικότη
τας, που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας (ληστείες, 
κλοπές και διαρρήξεις).
Ειδικότερα, το φετινό Α' εξάμηνο διαπράχτηκαν (7.871) 
λιγότερες κλοπές και διαρρήξεις και (539) λιγότερες λη
στείες, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Α' εξάμηνο του 
2013 συνελήφθησαν συνολικά (67.433) άτομα για εγκλή
ματα και αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και 
πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από αυτά, (7.123) άτομα 
συνελήφθησαν για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτι- 
ών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, Τραπεζών κ.λπ. 
Παράλληλα, εξαρθρώθηκαν (224) σημαντικές πολυμελείς 
εγκληματικές οργανώσεις, που διέπρατταν πράξεις βίας ή 
σοβαρές μορφές αδικημάτων με μεγάλη κοινωνική απα

ξία. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν (14.780) σοβαρές υποθέσεις 
του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν 
σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας. 
Επιπλέον, το περασμένο εξάμηνο, οι Υπηρεσίες της Ελλη
νικής Αστυνομίας διαχειρίστηκαν υποθέσεις σε επίπεδο 
διεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων, συνελή
φθησαν για σοβαρά αδικήματα (200) άτομα, τα οποία κα
ταζητούνταν διεθνώς.
Στον τομέα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ενί
σχυσης της Οικονομίας της χώρας μας, από τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν σε όλη την 
Επικράτεια (1.433) άτομα, για παραβάσεις της φορολογι
κής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. Σημειώνεται 
ότι οι συνολικές οφειλές προσεγγίζουν τα 8,5 δις. ευρώ. 
Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί ένα 
ουσιαστικό πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής, 
αξιοσημείωτη είναι η μείωση των θανάτων από τροχαία 
δυστυχήματα. Συγκεκριμένα, το Α' εξάμηνο του 2013 κα- 
ταγράφηκαν 58 λιγότεροι θάνατοι και 49 λιγότερα θανα
τηφόρα τροχαία δυστυχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα.
Επίσης το Α' εξάμηνο 2013, συνελήφθησαν (19.360) άτο
μα να εισέρχονται παράνομα τα σύνορα της χώρας μας. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν (13.065) επιστροφές 
αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους.
Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ένας μεγάλος αριθμός 
και συγκεκριμένα (87.426) αστυνομικοί διατέθηκαν για 
την ομαλή διεξαγωγή και τη διατήρηση της δημόσιας 
τάξης στις (2.859) κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συνα
θροίσεις και πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκλη
ρη την Επικράτεια.
Ανάλογα μεγάλος αριθμός διατέθηκε και στις (5.840) συ
νολικά αθλητικές εκδηλώσεις της περασμένης αγωνιστι
κής περιόδου, καθώς και για συνδρομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε άλλες Αρχές, Φορείς και Οργανισμούς, για 
την υποβοήθηση του έργου τους.
Αναφέρεται ενδεικτικά η αντιμετώπιση του παρεμπορί- 
ου, οι κοινοί έλεγχοι με άλλες Αρχές και Φορείς του Δημο
σίου, η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 
και δυσμενών καιρικών φαινόμενων και άλλα συναφή 
θέματα.

Β. Στατιστικά Στοιχεία Εγκληματικότητας 
Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί στατιστική απεικόνιση των 
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών, που προκα- 
λούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλο
πές -  διαρρήξεις) με συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 
Α' εξάμηνο 2012.

Ανθρωποκτονίες
Το Α' εξάμηνο του 2013 διαπράχθηκαν σε όλη την Επι
κράτεια (70) ανθρωποκτονίες, από τις οποίες οι (21) έγιναν 
με κίνητρο τη ληστεία. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα 
είχαν διαπραχθεί (85) ανθρωποκτονίες, από τις οποίες οι 
(26) με κίνητρο τη ληστεία. Επίσης, διαπράχθηκαν (72)

[ 7 ] Α/Α



απόπειρες αν
θρωποκτονίας,
gyQVXl (92) nOU *noflciAriAM*KU»s»TOMi<w
είχαν καχαγρα-
φεί χο Α' εξάμηνο του 2012.
Από τις αστυνομικές έρευνες, εξιχνιάστηκαν (114) περιπτώ
σεις τετελεσμένων ανθρωποκτονιών ή αποπειρών, επί συνό
λου (142) περιπτώσεων, ποσοστά το οποίο ξεπερνά το 80%. 
Ληστείες
Το Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαπράχθηκαν σε όλη 
την Επικράτεια (2.555) ληστείες, έναντι (3.094) για το αντί
στοιχο του 2012. Επίσης διαπράχθηκαν (121) απόπειρες λη
στείας, έναντι (162), που είχαν καταγραφεί το Α' εξάμηνο 
του 2012.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις πό
λεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται ο 
κύριος όγκος των ληστειών, στη σύγκριση του Α' εξαμήνου 
του 2013 με χο αντίστοιχο του 2012, καταγράφονται:
►539 λιγότερες ληστεί
ες σε όλη την Επικρά- 
χεια
(2.555 ληστείες έναντι 

3.094)
►367 λιγότερες ληστεί
ες στην Αττική 
(1.934 ληστείες έναντι 

2.301)
►54 λιγότερες ληστείες 
στη Θεσσαλονίκη 
(270 ληστείες έναντι 324).
Ως προς τα είδη των ληστειών που τελέστηκαν στην Επι

κράτεια κατά το Α' εξάμηνο του 2013, παρατηρείται αριθμη
τική μείωση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των ληστειών, 
με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2012, ως εξής:
► 142 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (157 έναντι 299)
► 87 λιγότερες σε Σ/Μ 
και καταστήματα ψιλι
κών (123 έναντι 210)
► 71 λιγότερες σε οικί
ες (534 έναντι 605)
► 62 λιγότερες σε κα
ταστήματα (184 έναντι 
246)
► 14 λιγότερες σε πρα
τήρια υγρών καυσίμων 
(54 έναντι 68)
► 11 λιγότερες σε τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ. (41 έναντι 52). 
Αντίστοιχα στην Αττική, παρατηρείται η ίδια τάση μείωσης 
ή μικρές αποκλίσεις στις επιμέρους κατηγορίες ληστειών, 
ως εξής:
► 142 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (128 έναντι 270)
►46 λιγότερες σε οικίες (355 έναντι 401)

Είδα λησχβών - Επ<*οα»«ια
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► 83 λιγότερες σε Σ/Μ 
και καταστήματα ψι
λικών (89 έναντι 172) 
►23 λιγότερες σε κα
ταστήματα (144 ένα
ντι 167)
►5 λιγότερες σε πρα
τήρια υγρών καυσί-

Είδη Anemwv - Αττική
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μων (32 έναντι 37)
Επίσης:
►2 περισσότερες σε
τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ. (28 έναντι 26).
Στη Θεσοαλονίκη, σε ορισμένες κατηγορίες ληστειών 

καταγράφηκαν:
► 18 λιγότερες σε καταστήματα (15 έναντι 33)
►4 λιγότερες σε τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ. (4 έναντι 8)
►1 λιγότερη με αρπαγή τσάντας (5 έναντι 6)
►ίδιος αριθμός σε οικίες

-

Ί i U i

(36 έναντι 36)
Επίσης:
►4 περισσότερες σε Σ/Μ 
και καταστήματα ψιλι
κών (20 έναντι 16)
►3 περισσότερες σε πρα
τήρια υγρών καυσίμων 
(6 έναντι 3)
Ως προς τις απόπειρες
ληστειών, παρατηρείται παρόμοια χάση μείωσης ή 
σταθεροποίησης τόσο στην επικράτεια όσο και στα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Συγκεκριμένα, το Α' 
εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012, 
σημειώνονται:
►41 λιγότερες απόπειρες σε όλη την Επικράτεια (121 
έναντι 162)
► 18 λιγότερες απόπειρες στην Αττική (61 έναντι 79) 
►σταθερός αριθμός στη Θεσσαλονίκη (32 έναντι 32) 

Αναφορικά με τα ποσοστά εξιχνιάσεων των ληστει
ών, παρατηρείται και πάλι μικρή αύξηση ή σταθερο
ποίηση των ποσοστών σε επίπεδο επικράτειας, στην 
Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι διακυμάνσεις αυτών 
των ποσοστών, επί του συνόλου των διαπραχθέντων 
ληστειών (τετελε
σμένες και απόπει
ρες), καταγράφο
νται ως εξής:
►σε επίπεδο επι
κράτειας, το φετι

νό α' εξάμηνο εξι
χνιάστηκε το 32% 
από το σύνολο των ΒΉ*£άι*ια Α«ΐι*.η β·οσαλον4»π 

ληστειών, έναντι
29,73% που είχε εξιχνιαστεί το αντίστοιχο περσινό, 
►στην Αττική, εξιχνιάστηκε το 23,61%, έναντι 23,24%
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το περσινό α εξάμηνο.
►στη Θεσσαλονίκη, εξιχνιάστηκε το 42,38%, έναντι 
42,98% το περσινά α' εξάμηνο.
Κλοικς -  Διαρρήξεις

Το Α' εξάμηνο του 2013 διαπράχθηκαν σε όλη την Επι
κράτεια (7.871) λιγότερες κλοπές-διαρρήξεις και (5.852) 
λιγότερες στην Αττική σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 
2012.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις 
πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφε
ται ο κύριος όγκος των κλοπών και των διαρρήξεων, στη 
σύγκριση των πρώτων εξαμήνων του 2013 και 2012, κα
ταγράφονται τα εξής:
►7.871 λιγότερες κλοπές - διαρρήξεις στην Επικράτεια 
(38.370 έναντι 46.241) -  μείωση 17% περίπου 
►5.852 λιγότερες κλοπές - διαρρήξεις στην Αττική 
(20.876 έναντι 26.728) -  μείωση 22% περίπου 
►258 πε-
piOCJOTCpCQ *λβτ«: - 6»«οβίξΒ<
κλοπές - δι
αρρήξεις στη 
Θ ε σ σ α λ ο 
νίκη (6.421 
έναντι 6.163)
-  αύξηση 4% 
περίπου.

Ως προς τα
είδη κλοπών - διαρρήξεων που τελέστηκαν στην επικρά
τεια, αξιοσημείωτη είναι η μείωση στο σύνολο των υπο
κατηγοριών, η οποία καταγράφεται ως εξής:.
►2.454 λιγότερες από ΓΧΕ αυτοκίνητα (8.078 έναντι 
10.532)

1.488)

► 1.171 λιγότερες σε κα
ταστήματα ( 4.528 έναντι 
5.699)
►849 λιγότερες σε οικίες 
(12.983 έναντι 13.832)
►739 λιγότερες με αρπαγές 
τσαντών (760 έναντι 1.499) 
►324 λιγότερες σε μέσα συ
γκοινωνίας (1.164 έναντι

► 77 λιγότερες σε Ιερούς Ναούς (248 έναντι 325) 
Αντίστοιχα, στην Αττική παρόμοια αντα η μείωση or όλες 
τις υποκατηγορίες των κλοπών -  διαρρήξεων, ως εξής:
► 1.742 λιγότερες από ΓΧΕ αυτοκίνητα (5.270 έναντι

7.012)
►931 λιγότερες σε καταστή
ματα (2.585 έναντι 3.516)
► 390 λιγότερες σε οικίες 
(6.813 έναντι 7.203)
► 601 λιγότερες με αρπαγές 
τσαντών (590 έναντι 1.191)

►423 λιγότερη σε μέσα συγκοινωνίας (665 έναντι 1.088)
► 28 λιγότερες σε Ιερούς Ναούς (34 έναντι 62) 
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται:
►76 λιγότερες σε οικίες (1.585 έναντι 1.661)
►18 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (91 έναντι 109)
►17 λιγότερες σε Ιερούς 
Ναούς (15 έναντι 32)
► 159 περισσότερες από 
ΙΧΕ αυτοκίνητα (1.543 
έναντι 1.384)
►103 περισσότερες σε 
καταστήματα (573 ένα
ντι 470)
►87 περισσότερες σε μέ
σα συγκοινωνίας (468 έναντι 381)
Περαιτέρω, εξίσου σημαντικές μειώσεις καταγράφονται 

στις απόπειρες κλοπών - διαρρήξεων στην επικράτεια και 
την Αττική, ενώ μικρή αύξηση παρατηρείται στη Θεσσα
λονίκη. Πιο συγκεκριμένα:
►326 λιγότερες σε όλη την 
επικράτεια (2.434 έναντι 
2.760)
► 184 λιγότερες απόπειρες 
στην Αττική (1.346 έναντι 
1.530)
►32 περισσότερες απόπει
ρες στη Θεσσαλονίκη (478 
έναντι 446)
Επίσης, στη σύγκριση των πρώτων εξαμήνων του 2013 

με το 2012, φέτος εμφανίζονται αυξημένα τα ποσοστά εξι- 
χνιάσεων των κλοπών - διαρρήξεων σε επίπεδο επικράτει
ας και στη Θεσσαλονίκη, ενώ μικρή μείωση παρατηρείται 
στην Αττική. Οι διακυμάνσεις αυτών των ποσοστών, επί 
του συνόλου των διαπραχθέντων κλοπών -  διαρρήξεων 
(τετελεσμένες και απόπειρες), αποτυπώνονται ως εξής: 
►σε επίπεδο επικράτειας, το φετινό α' εξάμηνο εξιχνιά
στηκε το 20% από το σύνολο των κλοπών - διαρρήξεων, 
έναντι 17,8% που είχε 
εξιχνιαστεί το αντί
στοιχο περσινό 
►στην Αττική, εξιχνι
άστηκε το 12,8%, ένα
ντι 13,5% το περσινό α' 
εξάμηνο
►στη Θεσσαλονίκη, 
εξιχνιάστηκε το 16,7%, 
έναντι 15,2% το περσι
νό α' εξάμηνο.
Κλοπές Τροχοφόρων

Το Α' εξάμηνο του 2013, παρατηρείται μικρή αύξηση σε 
ποσοστό 3,37% στις κλοπές τροχοφόρων σε όλη την επι
κράτεια, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
Έτσι καταγράφηκαν φέτος (15.352) κλοπές τροχοφόρων,

Ι*ααο4το o n  row «υνολοχ)
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ενώ το Α' εξάμηνο πέρσι είχαν καταγραφεί (14.851) κλοπές. 
Ωστόσο, κατά (108) λιγότερες, είναι οι απόπειρες κλοπών 
τροχοφόρων το φετινό Α' εξάμηνο όπου έχουν καταγραφεί 
(199) περιπτώσεις, ενώ αντίστοιχα πέρσι είχαν καταγραφεί 
(307) ανάλογες περιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις πό
λεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου καταγράφεται ο 
κύριος όγκος των κλοπών τροχοφόρων, στη σύγκριση του 
Α' εξαμήνου του 2013 με το Α' εξάμηνο του 2012, καταγρά
φονται τα εξής:
►501 περισσότερες κλοπές τροχοφόρων σε όλη την επικρά
τεια (15.352 έναντι 
14.851) ΚΑ©*\*ς τροχοΊΌβλυν

■ A cfouovo 2011 
1 Α (ΐΑιΐηνο 2012

V

► 129 περισσότερες 
κλοπές τροχοφόρων 
στην Αττική 
(9.226 έναντι 9.097)
► 25 λιγότερες κλο- ,
πές τροχοφόρων στη 
Θεσσαλονίκη (1.362 fnupm· Αττν.Γ OimoIaui

έναντι 1.387).
Ως προς τα είδη κλοπών τροχοφόρων που τελέστηκαν στην 
επικράτεια, οι διακυμάνσεις που καταγράφονται στις επιμέ- 
ρους κατηγορίες είναι οι εξής:
► 299 λιγότερες κλοπές φορτηγών (1.616 έναντι 1.915 ) 
►358 περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων (5.491 έναντι 
5.133)
► 112 περισσότερες κλοπές1 Γ 1 £>£π-Λβηινν uku>o4vu-v (Rupona
μοτοσυκλετών (6.074 ένα
ντι 5.962)
►344 περισσότερες κλοπές 
μοτοποδηλάτων (1.832 ένα
ντι 1.488)
► 14 λιγότερες κλοπές λοι
πών οχημάτων (339 έναντι **■>- 
353)
Επίσης, στην Αττική παρατηρείται σταθεροποίηση ή και 

μείωση στις υποκατηγορίες που αφορούν τις κλοπές οχημά
των, ως εξής:
► 190 λιγότερες κλοπές φορτηγών (785 έναντι 975)
►337 περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων (4.083 έναντι 
3.746)
► 10 λιγότερες κλοπές μο
τοσυκλετών (3.556 έναντι 
3.566)
►3 περισσότερες κλοπές μο
τοποδηλάτων (567 έναντι 
564)
► 11 λιγότερες κλοπές λοιπών 
οχημάτων (235 έναντι 246)
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται:
►52 λιγότερες κλοπές φορτηγών (192 έναντι 244)
► 13 λιγότερες κλοπές αυτοκινήτων (490 έναντι 503)

.1.
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► 18 λιγότερες κλοπές μοτοσυ
κλετών (503 έναντι 521)
► 57 περισσότερες κλοπές μοτο
ποδηλάτων (161 έναντι 104)
Περαιτέρω, λιγότερες είναι οι απόπειρες κλοπής τρο

χοφόρων που καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια, 
στην Αττική και τη Θεσσαλονί
κη.
Πιο συγκεκριμένα:
►108 λιγότερες απόπειρες σε όλη 
την επικράτεια (199 έναντι 307)
►25 λιγότερες απόπειρες στην 
Αττική (141 έναντι 166)
►50 λιγότερες απόπειρες στη Θεσ
σαλονίκη (0 έναντι 50)
Επίσης, μείωση παρατηρείται φέτος σε σχέση με πέρ
σι στα ποσοστά εξιχνιάσεων των κλοπών τροχοφόρων 
(τετελεσμένες και απόπειρες) στην επικράτεια και την 
Αττική, ενώ σταθεροποίηση καταγράφεται στη Θεσσα
λονίκη, ως εξής:
►σε επίπεδο επικράτειας, το φετινό α' εξάμηνο εξιχνιά
στηκε το 30,3% από το σύνολο των κλοπών - διαρρήξε
ων, έναντι 34,7% που είχε Ε& χνιάοιχ ►Aotu/.' τροχσφόρ-υν 

Ι ιοοοβτβ  tm  τον αι/νόΧου}εξιχνιαστεί το αντίστοιχο 
περσινό
► στην Αττική, εξιχνιάστη
κε το 22,5%, έναντι 26,6% 
το περσινό α' εξάμηνο 
►στη Θεσσαλονίκη, εξι
χνιάστηκε το 56,2%, ένα
ντι 56,6% το περσινό α' 
εξάμηνο.
Γ. Παράνομη Μετανάστευση 
Το Α' εξάμηνο του 2013 συνελήφθη- 
σαν συνολικά για παράνομη είσοδο 
και παραμονή στη χώρα (19.360) 
αλλοδαποί, ενώ το αντίστοιχο Α' 
εξάμηνο του 2012 είχαν συλληφθεί 
(44.602), καταγράφεται δηλαδή 
μία μείωση της τάξης περίπου του 
56,6%, γεγονός το οποίο συναρτά- 
ται άμεσα με την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 
την υλοποίηση στοχευμένων δρά
σεων στον τομέα αντιμετώπισης 
της μη νόμιμης μετανάστευσης.
Επιπλέον, το Α" εξάμηνο του 2013 

συνελήφθησαν 399 διακινητές μη 
νόμιμων μεταναστών, ενώ το αντίστοιχο του 2012 εί
χαν συλληφθεί 378.
Η εθνικότητα των συλληφθέντων μη νόμιμων μετα

ναστών κατανέμεται ενδεικτικά, ως εξής:
Σημειώνεται ότι από το Δεκέμβρη του 2010 καταργή-

ΠΟΙΟΙΤιΑιΑ ΜΙΤΑβΟΛΗ
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θηκε η υποχρέωση κατοχής θεώρησης (VISA) για τους 
πολίτες της Αλβανίας, κατόχων βιομετρικών διαβατηρί
ων, καθώς πλέον είναι δυνατή η τρίμηνη παραμονή τους 
μόνο με τη σφράγιση της εισόδου, γεγονός που έχει συμ
βάλλει κατά πολύ στη μείωση των δεικτών παράνομης 
εισόδου από τα βόρεια χερσαία σύνορα.
Στα βορειοανατολικά χερσαία σύνορα (συνοριακή γραμ

μή Ελλάδας -  Τουρκίας), το
ΚΑΤΑ TO HAHHO Μ Α' εξάμηνο του 2013 συνελή- 

φθησαν συνολικά για παράνο
μη είσοδο και παραμονή στη 
χώρα 455 μετανάστες, ενώ 
το αντίστοιχο Α' εξάμηνο του 

·” 2012 είχαν συλληφθεί 20.840
μετανάστες.
Αναλυτικά ανά περιοχή, ο 

αριθμός των συλλήψεων των μη νόμιμων μεταναστών 
είναι:
Για το Α' εξάμηνο του 2013 υποβλήθηκαν 3.935 αιτήμα
τα ασύλου, σε πρώτο (α') βαθμό και 2.863 προσφυγές σε 
δεύτερο (β') βαθμό, ενώ οι απορρίψεις ανέρχονται συνολι
κά σε 6.440 για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επί
σης, και στους δύο βαθμούς, εκδόθηκαν 471 αποφάσεις 
παροχής ασύλου (καθεστώς πρόσφυγα), ανθρωπιστικού 
καθεστώτος και επικουρικής προστασίας.

Για το αντίστοιχο Α' εξάμη-
irwiAwmw «*·ΜΜ(τ·»Αΐηι η» ιμμνομη hioao a iummox·
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vo του 2012 υποβλήθηκαν 
4.359 αιτήματα ασύλου σε 
πρώτο (α') βαθμό και 3.508 
προσφυγές σε δεύτερο (β') 
βαθμό, ενώ οι απορρίψεις 

Τ  Ξ ν; τ ,: : 7  :  -  ήταν 6.805 συνολικά, για
την εξέταση αιτημάτων τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, είχαν εκδοθεί, 
και στους δύο βαθμούς, 229 αποφάσεις παροχής ασύλου 
(καθεστώς πρόσφυγα), ανθρωπιστικού καθεστώτος και 
επικουρικής προστασίας.
Τέλος, το Α' εξάμηνο του 2013, αυξήθηκαν σε ποσοστό 

περίπου 29,2% οι επιστροφές μη νόμιμων μεταναστών.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 
13.065 επιστροφές, έναντι 10.108 το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από 
αυτές οι 8.022 περιπτώσεις πραγματο
ποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων 
αναγκαστικής επιστροφής και οι 5.043 
μέσω των εθελούσιων διαδικασιών επι
στροφής. Επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» 

για τη καταπολέμηση της μη νόμιμης μετανάστευσης. 
Σημαντικά αποτελέσματα σημειώθηκαν στο πλαίσιο της 
επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» για την καταπολέμηση της μη 
νόμιμης μετανάστευσης, από τις αρχές Αυγούστου μέχρι 
τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, στο ευρύτερο κέντρο 
της Αθήνας αλλά και στον Έβρο. Ειδικότερα στην Αττι

κή, από τους αστυνομικούς ελέγχους:
► Συνελήφθησαν 5.467 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν 
τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα και για 
άλλες παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών.
► Συνελήφθησαν 449 άτομα (αλλοδαποί και ημεδαποί) για 
παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, πα
ροχή καταλύματος σε μεγάλο αριθμό ατόμων και διευκό
λυνση της παραμονής τους, κατοχή λαθραίων τσιγάρων, 
παρεμπόριο, παρακώλυση κυκλοφορίας οχημάτων σε φω
τεινούς σηματοδότες, καταδιωκτικά έγγραφα καθώς και 
για πολεοδομικές παραβάσεις.
►Διενεργήθηκαν 606 έρευνες σε σπίτια, παρουσία εισαγ- 
γελικών λειτουργών.
Από την Οικονομική Αστυνομία:
►Ελέγχθηκαν 224 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ
ροντος, εμπορικά και παροχής υπηρεσιών.
► Βεβαιώθηκαν 101 φορολογικές παραβάσεις. 
►Συνελήφθησαν 14 άτομα (αλλοδαποί και ημεδαποί). 
Επιπλέον:
► Εντοπίστηκαν 14 παράνομα «μίνι καζίνο», ενώ συνε
λήφθησαν 265 άτομα (υπεύθυνοι και παίκτες) και κα
τασχέθηκαν συνολικά, μεταξύ άλλων, 253 ηλεκτρονικά 
παιγνιομηχανήματα «φρουτάκια», 39 ηλεκτρονικές και 
16 επιτραπέζιες ρουλέτες αντίστοιχα, 76 Η/Υ (μεταξύ των 
οποίων μονάδες και server για τα παιγνιομηχανήματα και 
τις κάμερες), 5 οθόνες, 24 τραπέζια για διενέργεια απαγο
ρευμένων παιγνίων, 18.775 μάρκες, 10 τηλεοράσεις, 45 
κάμερες επιτήρησης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων 
(με χειριστήρια και ηλεκτρονικούς καταγραφείς) και 
18.245 ευρώ.
►Εντοπίστηκαν 13 αποθήκες και λοιποί χώροι με πάνω 
από 3,8 εκατομμύρια είδη παρεμπορίου και λαθραία προ
ϊόντα.
►Ελέγχθηκαν 145 οίκοι ανοχής, 2 ξενοδοχεία, 1 κατάστη
μα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 1 νυχτερινό κέντρο και 
συνελήφθησαν 331 άτομα (αλλοδαποί και ημεδαποί) για 
παραβάσεις περί ηθών κ.ά. Κινήθηκε η διαδικασία διοικη
τικής απέλασης για 155 από τα άτομα αυτά (αλλοδαπές).
► Προσήχθησαν από υπαίθριους χώρους 2.630 εκδιδό- 
μενες γυναίκες (αλλοδαπές και ημεδαπές), σε βάρος των 
οποίων υποβλήθηκαν ισάριθμες μηνύσεις.
Στην περιοχή του Έβρου (επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΑ”): 
Σημαντική είναι η συμβολή της επιχείρησης στη μείωση 
της εισροής παράνομων μεταναστών στην περιοχή του 
Έβρου. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, που 
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιοχή, το χρονικό διά
στημα από 1η Ιανουάριου έως την 30 Ιουνίου 2013, ση
μειώθηκε κατακόρυφα μείωση στην εισροή παρανόμων 
μεταναστών, σε ποσοστό που φθάνει το 97,8% περίπου. 
Ειδικότερα συνελήφθησαν 455 αλλοδαποί, έναντι 20.840 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012.
Δ. Στατιστική απεικόνιση της Αστυνομικής Ανταπόκρι
σης
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To A' εξάμηνο του 2013 συνελήφθησαν συνολικά (67.433) 
άτομα για διάφορες παραβάσεις πλημμεληματικού και κα- 
κουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν στα αδικήματα 
της ανθρωποκτονίας, της ληστείας, των κλοπών - διαρρή
ξεων, την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τη 
διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, για καταδικαστικές 
αποφάσεις κ.λπ.
Ειδικότερα οι συλληφθέντες, ανά κατηγορία αδικημάτων, 
κατανέμονται ως εξής:

Επίσης, στο πλαίσιο της διε
θνούς αστυνομικής συνεργασί
ας, το Α' εξάμηνο του 2013, οι 
Υπηρεσίες του Σώματος διαχει
ρίστηκαν υποθέσεις, στο πλαίσιο 
των οποίων συνελήφθησαν στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό συνο
λικά 200 άτομα, σε βάρος των 
οποίων εκκρεμούσαν Ευρωπαϊ
κά και Διεθνή Εντάλματα Σύλ

ληψης, καθώς και Ερυθρές Αγγελίες για διάφορα ποινικά 
αδικήματα, ενώ το περσινό Α' εξάμηνο 
είχαν συλληφθεί 172 άτομα.
Επιπλέον, το Α' εξάμηνο του 2013, από 

s H B S l τις έρευνες που διενήργησαν οι Υπηρε- 
ι ” σίες της Ελληνικής Αστυνομίας η μέσω

της ενεργής συμμετοχής τους σε αυτές, 
εντοπίστηκαν 25 εξαφανισθέντα άτομα 
(ενήλικοι και ανήλικοι), τόσο εντός της 

επικράτειας όσο και σε χώρες του εξω
τερικού, ενώ το αντίστοιχο περσινό εξά
μηνο είχαν εντοπιστεί 29 εξαφανισθέντα 
άτομα.

Επίσης, εξαρθρώθηκαν 224 συνολικά εγκληματικές οργα
νώσεις και ομάδες, ύστερα από στοχευμένες αστυνομικές 
έρευνες και επιχειρήσεις, που αφορούν σε όλο το φάσμα του 
κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Σε αυτές συγκατα
λέγονται εγκληματικές ομάδες, που διέπρατταν ληστείες 
σε οικίες -  καταστήματα, κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια, 
οχήματα και πεζούς, καθώς και πολυμελείς εγκληματικές 
οργανώσεις, που διέπρατταν εγκλήματα βίας σε βάρος ιδι
οκτητών καταστημάτων και άλλων επιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων. Ακόμα, εξαρθρώθηκαν οργανώσεις που διακι
νούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικά:
Εξιχνιάστηκαν (14.780) 
υποθέσεις, ύστερα από με
θοδικές και συστηματικές 
αστυνομικές έρευνες, που 
αφορούν σε όλο το φάσμα 

,  της εγκληματικής δρα
στηριότητας, όπως εγκλή
ματα κατά της ζωής, της 

περιουσίας, υποθέσεις ναρκωτικών κ.λπ. αδικήματα, έναντι

(13.438) υποθέσεων το Α' εξάμηνο του 2012. 
Κατασχέθηκαν, σε διάφορες αστυνομικές έρευνες, με
ταξύ άλλων, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών 
και όπλων διαφόρων τύπων, κ.λπ. αντικείμενα. Παρα
τίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω:
► Κάνναβη: 7 τόνοι και 812 κιλά
► Ηρωίνη: 80 κιλά περίπου
► Κοκαΐνη: 20 κιλά περίπου
► Δενδρύλλια κάνναβης: 13.125
► Ναρκωτικά δισκία: 70.052
► Πιστόλια -  περίστροφα, REPLICA, κρότου, κυνηγε
τικά όπλα: 3.190.
Δραστηριότητα Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος στην αντιμετώπιση του οικονομικού και 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Στις σημαντικές επιτυχίες της συγκαταλέγεται, μετα
ξύ άλλων, η εξιχνίαση υποθέσεων, αλλά και αντίστοι
χα συλλήψεις ατόμων που διέπρατταν λαθρεμπόριο 
καυσίμων και απάτες κατά ασφαλιστικών ταμείων και 
Τραπεζικών Ιδρυμάτων με κέρδος χρηματικά ποσά 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Επίσης, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν αστυνομι
κές επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψης διαδικτυ
ακών παιδόφιλων, συνελήφθησαν εμπλεκόμενοι σε 
ηλεκτρονικές απάτες και υποκλοπές δορυφορικού ή 
τηλεοπτικού σήματος. Τέλος, σημαντικό έργο αφορά 
στον εντοπισμό και την περαιτέρω διαχείριση αρκετών 
εγκληματικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών, 
σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία.
Σημαντική ακόμα ήταν η συμβολή της Υπηρεσίας 
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, στην αποτροπή 123 περιπτώσεων αυτο
κτονίας από άτομα που είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή 
τους μέσω του διαδικτύου.
Αναλυτικά, για το Α' εξάμηνο του 2013, στον τομέα 
της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας πραγματο
ποιήθηκαν (90) έλεγχοι σε ιατρεία και σχηματίσθηκαν 
δικογραφίες σε (19) περιπτώσεις που αφορούσαν, κατά 
περίπτωση, τα αδικήματα της μη έκδοσης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών, τη μη ορθή τήρηση των Βιβλίων 
Εσόδων -  Εξόδων κ.λπ., ενώ σε (9) περιπτώσεις ακο
λουθήθηκε σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη 
λήψη συντάξεων και διαπίστωση παραβάσεων σε νοση
λευτικό ίδρυμα κ.α.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανασφάλι
στης εργασίας πραγματοποιήθηκαν (149) έλεγχοι σε 
εταιρείες, όπου διαπιστώθηκε ότι (192) άτομα εργάζο
νταν χωρίς την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική 
κάλυψη. Οι σχετικές παραβάσεις διαβιβάσθηκαν στα 
αρμόδια υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να καταλο-
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γιστούν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.
Στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής πραγ
ματοποιήθηκαν (411) έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα 
και σχηματίσθηκαν (129) δικογραφίες για τα κατά πε
ρίπτωση αδικήματα της μη έκδοση απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών, της λαθρεμπορίας καυσίμων κ.α. Οι είκοσι 
δύο (22) δικογραφίες από αυτές, πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Επιπλέον, από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
& Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και από τις 
λοιπές Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, 
συνελήφθησαν συνολικά (1.433) άτομα για οφειλές στο 
δημόσιο και λοιπά φορολογικά αδικήματα, που ξεπερνούν 
τα 8 δισεκατομμύρια και 468 εκατομμύρια ευρώ. Παράλ
ληλα οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστη
καν 193 υποθέσεις οφειλετών του δημοσίου, στις οποίες 
δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη των υπαιτίων, λόγω 
προηγούμενης διευθέτησης του χρέους τους με συνολικό 
ποσό οφειλής που ανέρχεται στα 98 εκατομμύρια και 967 
χιλιάδες ευρώ.
Στον τομέα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομι
κού εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 
που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων ενώ 
εξιχνιάστηκαν οκτώ (8) υποθέσεις αναφορικά με το λα
θρεμπόριο καυσίμων, τη διασπάθιση κοινοτικών κονδυ- 
λίων και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πνευματική 
ιδιοκτησία.
Στον τομέα αντιμετώπισης της εξαπάτησης σε βάρος 
ασφαλιστικών ταμείων, μεταξύ των οποίων και το Ι.Κ.Α., 
σχηματίστηκαν πέντε (5) δικογραφίες στο πλαίσιο της αυ
τόφωρης διαδικασίας σε βάρος ατόμων, που εξακριβώθη
κε ότι έπαιρναν συντάξεις θανόντων συγγενών τους. 
Επιπλέον, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των τυχερών 
παιχνιδιών, εντοπίστηκαν οργανωμένα παράνομα καζίνο 
και σχηματίστηκαν αντίστοιχα δικογραφίες αυτόφωρης 
διαδικασίας σε 8 περιπτώσεις, στις οποίες ενδεικτικά, με
ταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 194 Η/Υ, 6 ρουλέτες,16 τρα
πέζια διενέργειας παιγνίων, 63 παιγνιομηχανήματα, 39 
κάμερες με τα ανάλογα συστήματα καταγραφής, 4.490 
μάρκες, χρηματικό ποσό 4.175 ευρώ κ.α.
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου του 
2013, η Οικονομική Αστυνομία έχει δεχθεί συνολικά 1.804 
καταγγελίες για αδικήματα αρμοδιότητάς της. Οι καταγ
γελίες αυτές ομαδοποιούνται, κατά γεωγραφική περιοχή 
και είδος παράνομης δραστηριότητας, εξετάζονται από 
επιτροπές αξιολόγησης και προωθούνται στα Τμήματα 
της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος για περαιτέρω αστυνομική έρευνα. Από 
το σύνολο των καταγγελιών, οι 663 καταγγελίες έγιναν 
επώνυμα, ενώ οι 1.141 ανώνυμα.
Στον τομέα της ηλεκτρονικής μορφής εγκληματικών 
συμπεριφορών, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, χει
ρίστηκε (846) δικογραφίες για πληθώρα διαδικτυακών

ή ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Έμφαση στη δράση της 
δόθηκε στην αντιμετώπιση περιπτώσεων που αφορούν 
στην παιδική πορνογραφία, αλλά και εκείνες που σχετί
ζονται με ηλεκτρονικές παράνομες και ταυτόχρονα αντι
κοινωνικές συμπεριφορές, που στερούν από την Εθνική 
Οικονομία αρκετά έσοδα, προκαλώντας οικονομικό ρήγ
μα στις δομές κοινωνικής ασφάλισης και διαταράσσουν το 
κλίμα εμπιστοσύνης και υγιούς συναλλαγής, μεταξύ των 
ηλεκτρονικών χρηστών.
Σε άλλες (103) περιπτώσεις, ακολούθησε αστυνομική 
έρευνα και σχηματίσθηκε δικογραφία, από κλιμάκια της 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από καταγγε
λίες πολιτών, Φορέων Προστασίας Καταναλωτών, Οργα
νισμών, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Εταιρειών Τη
λεπικοινωνιών, καθώς και καταστημάτων ηλεκτρονικού 
εμπορίου (e shops).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνερ
γασίας (Interpol & Europol), η Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού εγκλήματος διαχειρίστηκε (269) αιτήματα 
συνεργασίας. Τα αιτήματα αφορούν περιπτώσεις διακρα
τικών αστυνομικών ερευνών, που είχαν ως αντικείμενο 
κακουργηματικού χαρακτήρα ηλεκτρονικά εγκλήματα, 
και αφορούσαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις διαδικτυ
ακάς απάτες, στις υφαρπαγές στοιχειών και κωδικών πρό
σβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις, πλατφόρμες και ιστοχώ- 
ρους ηλεκτρονικών οικονομικών δραστηριοτήτων.
Από τις χειρισθείσες υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για το Α' εξά
μηνο του 2013, έχουν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα 
(17) άτομα, ενώ έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε συνολικά 
(162) άτομα.

Τέλος, σημαντικό είναι το κοινωνικό έργο που επιδεικνύ
ει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στον τομέα της 
ενημέρωσης των πολιτών, των γονέων και των παιδιών 
τους, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση σε αυτό, καθώς επί
σης για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων 
του ψηφιακού κόσμου και την προσαρμογή στα νέα δε
δομένα.
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Συγκεκριμένα, για το Α' εξάμηνο του 2013 διοργανώθηκαν 
8 ημερίδες σε διάφορες πόλεις της χώρας, στις οποίες συμμε
τείχαν εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας. Σκοπό είχαν 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με την ασφάλεια και τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά 
την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Απευθύνονταν κυρίως σε γο
νείς και παιδιά, αλλά και σε όσους ενήλικες επιθυμούν να 
μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να αντιμετωπί
σουν τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και να προσαρ
μοστούν στα νέα δεδομένα.
Ε. ΓΙαρεμπόριο
Σχετικά με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το Α' 
εξάμηνο του 2013 συγκροτήθηκαν με τη συμμέτοχη αστυ
νομικών μικτά κλιμάκια ελέγχων αντιμετώπισης του παρε- 
μπορίου. Στο πλαίσιο αυτό συνεληφθησαν συνολικά (983) 
άτομα για αδικήματα συναφή με το παράνομο εμπόριο και 
άλλες παραβάσεις, ενώ σε (58.119) περιπτώσεις κατασχέθη
καν περισσότερα από 750.000 είδη παρεμπορίου (ρουχισμός, 
οπτικά, CD-DVD’s κ.λπ.):
Το μεγαλύτερο μέρος από τα παραπάνω κατασχεθέντα είδη 
παραεμπορίου βρέθηκαν σε δεκατρείς (13) αποθήκες και 
χώρους, έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, που 
εντοπίστηκαν από τις Αστυνομικές Αρχές κατά την περίοδο 
του εξαμήνου του τρέχοντος έτους.
ΣΤ. Απολογισμός τροχαίων ατυχημάτων 
Το Α' εξάμηνο του 2013 καταγράφηκαν λιγότεροι παθόντες 
από τα τροχαία ατυχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο του 
2012. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν (58) λιγότεροι θανό- 
ντες και (49) λιγότερα θανατηφόρα δυστυχήματα. 
Συγκεκριμένα, σε όλη την επικράτεια το Α' εξάμηνο φέτος, 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, σημειώθηκαν:
►353 θανατηφόρα ατυχήματα έναντι 402 (49 λιγότερα) 
►514 σοβαρά ατυχήματα έναντι 516 ( 2 λιγότερα)
►4.856 ελαφρά ατυχήματα έναντι 4.810 (46 περισσότερα)

►6.386 ελαφρά τραυματίες έναντι 6.391 ( 5 λιγότεροι).

Παθόντες αηο τροχαία ατυχήματα

Ειδικότερα, ως προς τα αίτια των θανατηφόρων ατυ
χημάτων, οι «επικίνδυνες» παραβάσεις εξακολουθούν 
να αποτελούν τις βασικότερες αιτίες για την πρόκλησή 
τους. Τα περισσότερα από τα (353) θανατηφόρα ατυχή
ματα έχουν ως αίτια:
►22 την υπερβολική ταχύτητα 
►28 την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 
►5 την οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή
► 15 την παραβίαση προτεραιότητας
► 18 την απόσπαση προσοχής οδηγού 
►7 το αντικανονικό προσπέρασμα
► 115 αίτια που σχετίζονται με οδηγική συμπεριφορά 
(μέθη κ,λπ.)
► 143 αίτια λοιπά (σχετίζονται με συμπεριφορά πεζών 
κ.λπ.)
Επίσης, από την ανάλυση των θανατηφόρων τροχαίων

; A in a  θ α ν α τ η φ ό ρ ω ν  τ ρ ο χ α ίω ν  α τ υ χ η μ ά τ ω ν  I

Επίσης, το περασμένο εξάμηνο σε σχέση με το περσινό, σε 
όλη την επικράτεια καταγράφηκαν:
►377 θάνατοι από ατυχήματα έναντι 435 (58 λιγότεροι) 
►610 σοβαρά τραυματίες έναντι 637 (27 λιγότεροι)

ατυχημάτων, προκύπτει ότι οφείλονται (κατά είδος):
► 114 σε σύγκρουση
► 110 σε εκτροπή
► 79 σε παράσυρση πεζού
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►39 σε πρόσκρουση 
► 11 σε ανατροπή
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Η πλειοψηφία των θανατηφόρων ατυχημάτων συνέβη- 
σαν στο δευτερεύον οδικό δίκτυο (επαρχιακές οδούς) και 
συγκεκριμένα (179), ενώ στις κατοικημένες περιοχές (158 
). Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών -  Θεσσαλονίκης συνέβησαν (7) , 
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών -  Πατρών (3), στην Αττική Οδό (1) 
και στην Εγνατία Οδό (5) ατυχήματα.
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To μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημά
των καταγράφεται κατά τις νυχτερινές ώρες (24.00' έως 
07.00') με 75 ατυχήματα και τις απογευματινές (17.00' 
έως 21.00') με 72 ατυχήματα, καθώς επίσης υψηλό ποσο
στό παρατηρείται κατά τις ώρες 13.00' έως 17.00' με 67 
ατυχήματα.
Επιπλέον, κατά το Α' εξάμηνο του 2013, από τις Υπηρε

σίες Τροχαίας, βεβαιώθηκαν συνολικά (233.251) παραβά
σεις σε όλη την Επικράτεια. Οι παραβάσεις, που βεβαιώ
θηκαν, αφορούν:
►86.143 παραβάσεις ταχύτητας
►31.601 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων
►27.434 μη χρήση κράνους
►21.410 παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ)
► 17.503 μη χρήση ζώνης ασφαλείας
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► 14.387 ένδειξη μέθης
► 11.605 χρήση κινητού τηλεφώνου 
►6.473 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη 
►5.092 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
►3.097 κίνηση στην αριστερή λωρίδα, μη κίνηση στο 
άκρο δεξιό οδού
►2.959 αντικανονικό προσπέρασμα 
►2.612 φθαρμένα ελαστικά
► 1.384 αντικανονικοί ελιγμοί 
►781 παραβίαση προτεραιότητας
►535 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες 
►235 μη χρήση παιδικών καθισμάτων.
Η. Διαδηλώσεις -  Πορείες και Αθλητικές Εκδηλώσεις 
Κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου του 2013 πραγματο
ποιήθηκαν 2.859 διαδηλώσεις, πορείες και συγκεντρώσεις 
πολιτών σε όλη την χώρα συνολικά, στις οποίες διατέθη
καν συνολικά 87.426 αστυνομικοί.
Επιπλέον, τη φετινή αθλητική περίοδο 2012-2013 πραγ
ματοποιήθηκαν 5.840 αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την 
επικράτεια (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρι- 
σης κ.ά.), όπου απασχολήθηκαν συνολικά 137.832 αστυ
νομικοί. Συνελήφθησαν για αδικήματα της αθλητικής 
βίας συνολικά 244 άτομα.
Αντίστοιχα, την προηγούμενη αθλητική περίοδο (2011- 
2012), οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν 
λάβει μέτρα σε 5.950 αθλητικές εκδηλώσεις, στις οποίες 
απασχολήθηκαν 133.995 αστυνομικοί και είχαν συλλη- 
φθεί για αθλητική βία συνολικά 285 άτομα.
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Θ. Αποτίμηση δραστηριότητας Τομέα Επικοινωνίας για το 
Α' εξάμηνο του 2013
Το φετινό Α" εξάμηνο, ο Τομέας Επικοινωνίας δημοσιοποί
ησε συνολικά 5.514 Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις - Συνε
ντεύξεις, ως ακολούθως:
► 141 αφορούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστα
σίας του Πολίτη,
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V ►358 αφορούν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
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και ειδικότερα:
►201 σε δράσεις - σχεδίασμά του Αρχηγείου.
►85 στην Υ.Π.Ο Α.Δ.Η.Ε. (Οικονομικό - Ηλεκτρονικά 
Έγκλημα)
►32 στην Αστυνομική Ακαδημία
►17 στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
►23 στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ ΑΕ.Ε.Β.)
Επιπλέον:
►5.015 Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις - Συνεντεύξεις 
δημοσιοποιήθηκαν από τα 14 Γραφεία Ενημέρωσης 
Δημοσιογράφων (Γ.Ε.Δ.) των Γενικών Αστυνομικών 
Διευθύνσεων της χώρας. Από αυτά, 4.332 αφορούσαν 
θέματα ασφάλειας (87%), τα 310 θέματα τάξης (6%) και 
τα 373 τροχαίας (7%). ]

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911, 210-9541761
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! ΙΠ Π Ο Ι Αττική Θεσσαλονίκη
Υπόλοιπη
Ελλάδα

Έ ω ς 6 101,40 85,56 78,56

7 έως 8 110,85 92,17 85,77

9 έως 10 130,24 108,67 103,59

11 έως12 143,51 119,57 113,07

13 έως 14 155,83 132,67 121,10
*0/ τιμές αφορούν εξάμηνο. Ακόμη καλύτερες τιμές στην παραμεθόριο
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Παράγοντες που επηρεάζουν την

αναφορά ενός εγκλήματος
από τον πολίτη στην Αστυνομία

Ο κύριος ρόλος χης Αστυνομίας είναι να αποκαλύ
πτει διαπραχθέντα εγκλήματα. Για τον ρόλο αυτό όμως 
πολλές φορές χρειάζεται την συνδρομή των θυμάτων ή 
των πολιτών που βρίσκονται κοντά στο έγκλημα πριν η 
Αστυνομία ενημερωθεί για αυτό. Έτσι, ο συντομότερος 
τρόπος για να κινητοποιηθεί το σύστημα είναι να ανα
φέρουν οι πολίτες το έγκλημα στην Αστυνομία. Παρό
λα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Σύμφωνα με μία από 
τις πιο πρόσφατες μελέτες με θέμα την σύγκριση των 
αναφερθέντων και συνολικών εγκληματικών ενεργει
ών, μόλις το 46% των βίαιων εγκλημάτων αναφέρεται 
από τους πολίτες ή τα θύματα, σε αντίθεση με το ποσο
στό των αναφορών παραβάσεων κατά ιδιοκτησίας που 
ξεπερνά το 70% (Tarling, & Morris, 2010). Από τα προ- 
αναφερθέντα αντιφατικά αποτελέσματα της μελέτης, εί
ναι εμφανές ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν 
την απόφαση ενός πολίτη που γνωρίζει ότι έχει διαπρα- 
χθεί ένα έγκλημα να το αναφέρει στις Αστυνομικές αρ
χές-
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αναφέρει κάποιος ένα 
έγκλημα στην Αστυνομία (μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύ
ου, αυτοπροσώπως στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, 
ανώνυμα ή επώνυμα κτλ). Συνεπώς, η απόφαση για ανα
φορά ή μη ενός περιστατικού δεν στηρίζεται στο μέσο 
που θα γίνει αυτή αλλά στον τύπο του περιστατικού και 
την συσχέτιση με τον αναφέροντα, όπως αυτός την αντι
λαμβάνεται. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες θα μπο
ρούσαν να κατανεμηθούν οι συνιστώσες αυτής της από
φασης (προς ευκολία έρευνας και μελέτης) είναι ο τύπος 
του εγκλήματος, το θύμα, και οι προσωπικοί παράγοντες 
στην πρόθεση. Από τις τρεις κατηγορίες, η πρώτη (τύ
πος του εγκλήματος) θεωρείται αντικειμενική, αφού για 
κάθε έγκλημα υπάρχει ορισμός από τις επίσημες αρχές. 
Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία (θύμα και προσωπικοί 
παράγοντες στην πρόθεση) είναι καθαρά αντιληπτικές 
κατηγορίες, δηλαδή στηρίζονται στο πώς ο κάθε πολί
της αντιλαμβάνεται την θυματοποίηση και την ανάμει
ξή του αναφέροντας στην Αστυνομία. Η στιγμή της από

φασης της αναφοράς ενός εγκλήματος είναι αποτέλεσμα 
ξεχωριστής αλλά και παράλληλης επιρροής παραγόντων 
που αφορούν και στις τρεις κατηγορίες, πιθανόν όμως με 
διαφορετική αναλογία εξαρτώμενη από το εκάστοτε πε
ριστατικό.

Τόπος του εγκλήματος
Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεά
ζουν την απόφαση ενός πολίτη στο ποια εγκλήματα θα 
αναφέρει στην Αστυνομία είναι ο τύπος του εγκλήμα
τος. Το αναμενόμενο θα ήταν τα σοβαρότερα εγκλήμα
τα (όπως ο ξυλοδαρμός ή η ανθρωποκτονία) να αναφέ- 
ρονται χωρίς ενδοιασμό στις αρμόδιες αρχές, σε αντίθεση 
με τα μικρότερα εγκλήματα (όπως τα εγκλήματα κατά 
ιδιοκτησίας) όπου η εκτίμηση για το μέγεθος της απώ
λειας θα προβλημάτιζε για το αν πρέπει να αναφερθεί το 
περιστατικό. Παραδόξως, τα εγκλήματα που έχουν μόνο 
υλικές ή όχι ιδιαίτερες σωματικές επιπτώσεις αναφέρο- 
νται στην Αστυνομία πιο άμεσα, από περισσότερους αυ- 
τόπτες μάρτυρες, συνήθως επώνυμα και χωρίς ιδιαίτερο 
προβληματισμό από τον πολίτη, όπως αυτό αναδεικνόει 
και η μακρότερη διάρκεια των τηλεφωνικών καταγγελι
ών (Sheu, & Chiu, 2012).
Τα αντίθετα χαρακτηριστικά σημειώνονται σε σοβα
ρές εγκληματικές ενέργειες, όπου οι καταγγελίες γίνο
νται συνήθως ανώνυμα, με σχετική καθυστέρηση από 
την ανακάλυψη του συμβάντος και από περιορισμένο 
αριθμό καλούντων. Οι επικρατούσες εξηγήσεις αυτού 
του παράδοξου φαινομένου (όπως αυτές αναδεικνύο- 
νται από παράλληλες παραγοντικές μελέτες) είναι ο φό
βος για αντίποινα από τον εγκληματία αλλά και η ανησυ
χία για πιθανή εμπλοκή κατά την ανακριτική διαδικασία 
(Avdija, 2010), η οποία ανησυχία όμως εξουδετερώνεται 
με την προηγούμενη θετική συναναστροφή με τις Αστυ
νομικές Αρχές.

Το θύμα
Η σχέση της απόφασης για αναφορά ενός εγκλήματος με
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το θύμα και την θυματοποίηοη είναι ιδιαίτερα πολύπλο
κη. Σε αυτήν μπορεί να εμπλέκονται η ηλικία του θύμα
τος, η επαναλαμβανόμενη ή κλιμακούμενη θυματοποίηοη, 
ακόμα και το ενδεχόμενο ο αναφέρον να είχε ο ίδιος ανάλο
γη εμπειρία θυματοποίησης. Παρά την δεδηλωμένη πρόθε
ση αναφοράς θυματοποίησης σε μικρές ηλικίες (κάτω των 
18 ετών), στην πραγματικότητα η αναφορά εγκλημάτων με 
θύματα νεαρά άτομα είναι η μικρότερη αναλογικά των λοι
πών ηλικιακών κατηγοριών.
Οι βασικές αιτίες που οδηγούν (συνήθως) σε άρνηση αναφο
ράς τέτοιων περιστατικών είναι κυρίως ο φόβος για κοινω
νικό στιγματισμό του θύματος, ακολουθούμενος από την 
πιθανότητα επανάληψης της θυματοποίησης μέχρις ότου 
ληφθούν μόνιμα μέτρα για την προστασία του (Olafson, 
2011). Ανάλογες είναι οι αιτίες άρνησης αναφοράς περιστα
τικών επαναλαμβανόμενης ή κλιμακούμενης θυματοποίη
σης. Σε όλες τις προαναφερθείσες αιτίες καταλυτικό ρόλο 
παίζει το κίνητρο που μπορεί να δώσει στον αμφιταλαντευ- 
όμενο πολίτη η Αστυνομία για διακριτικούς χειρισμούς και 
διασφάλιση της ακεραιότητας του θύματος, σε συνεργασία 
πάντα με τις λοιπές αρμόδιες αρχές.

συνήθως από άνδρες, ηλικίας άνω των 
30 ετών, με εθνικότητα την επικρατούσα 
της χώρας που έγινε το περιστατικό, και 
που κατοικούν ή κατοίκισαν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στα προάστια (Bosick, 
Rennison, Gover, & Dodge, 2012). Τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά αντιστοιχούν 
στο προφίλ ανθρώπων κατασταλαγμένων 
στις προθέσεις τους, με αρκετή γνώση 
των απαραίτητων διαδικασιών και κοι- 
νωνικώς επιβαλλόμενων πράξεων, καθώς 

και με αίσθημα ηθικής ευθύνης απέναντι στον συνάν- 
θρωπο-θύμα της εγκληματικής ενέργειας. Καθένα από 
τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμεύει ως κίνητρο υπέρ 
της απόφασης κάποιου να επικοινωνήσει με τις Αστυνο
μικές Αρχές και να αναφέρει ένα έγκλημα.
Για να αποκαλυφθεί ένα έγκλημα, η Αστυνομία χρειάζε
ται την συνδρομή των πολιτών. Από την πλευρά του πο
λίτη όμως, η αναφορά ενός εγκλήματος είναι μία πολύ
πλοκη και πολύπλευρη διαδικασία. Την απόφασή του να 
επικοινωνήσει με τις Αρχές επηρεάζουν πληθώρα παρα
γόντων, οι οποίοι όμως αν αναγνωριστούν μπορούν να 
αποτελόσουν την κινητήριο δύναμη μίας αποδοτικής συ
νεργασίας μεταξύ του πολίτη και της Αστυνομίας. ]
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Πολλοί άνθρωποι ακόμα στις μέρες μας πάσχουν από μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό. Τα γυαλιά ή οι 
φακοί επαγφής που φοράμε, γίνονται πολλές φορές αιτία ενοχλήσεων και συχνά μειονέκτημα μια και ο καθένας έχει 
τους δικούς του λόγους να επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτά. Είτε πρόκειται για λόγους ασφαλείας, είτε για λόγους 
προσωπικής αισθητικής και άλλοτε πάλι για την δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. αθλητές), ή 
όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φορούν γυαλιά (π.χ. αστυνομικοί, πυροσβέστες κλπ). Επίσης 
πολλοί χρήστες φακών επαφής δεν τους ανέχονται πλέον μιας και όλο περισσότερα μάτια εμφανίζουν δυσανεξία και 
αλλεργίες είτε στους ίδιους τους φακούς, είτε συνηθέστερα στα χημικά υγρά καθαρισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία διαπιστώνοντας τη δυσκολία των εν ενεργεία αστυνομικών να λειτουργήσουν 
χρησιμοποιώντας διορθωτικά γυαλιά ή φακούς αγκάλιασε και αποδέχθηκε ως την πλέον ενδεδειγμένη, τη χειρουργική 
επέμβαση των ματιών με λέιζερ. Η χρήση του λέιζερ σ’ αυτού του είδους τις επεμβάσεις έδωσε άμεση και 
αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα χιλιάδων αστυνομικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έγινε 
αποδεκτή με ενθουσιασμό. Η μόνιμη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος, τους απαλλάσσει πλέον από την 
ανησυχία για την πρακτική δυσκολία των γυαλιών τους που θολώνουν ή των φακών επαφής που βγαίνουν ξαφνικά.

Επίσης η ύπαρξη μίας διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης στις 
Στρατιωτικές Σχολές. Έτσι ακόμα και αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα κριτήρια εισαγωγής του σε μία τέτοια σχολή, η 
ύπαρξη ενός διαθλαστικού σφάλματος ακόμα και με διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής (οπτική οξύτητα 10/10) δεν 
του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά την οπτική οξύτητα που 
απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής αρκεί η οπτική τους 
οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται. Στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας 
(Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και ο αστιγματισμός δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής 
Αστυνομίας

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

Είναι προφανές ότι ακόμα και εάν η οπτική οξύτητα με διόρθωση είναι ικανοποιητική, το ίδιο το ύψος της 
διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελεί τροχοπέδη στην συμμετοχή των υποψηφίων στις συγκεκριμένες σχολές. Οι 
διαθλαστικές επεμβάσεις είναι πλέον αναμφισβήτητα μία εξαιρετική εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας η οποία 
μπορεί να ανοίξει τις πόρτες της μελλοντικής επαγγελματικής τους αποκατάστασης σε πολλούς νέους, οι οποίοι μέχρι 
τώρα έβλεπαν τις επιλογές τους να περιορίζονται λόγω της κατασκευής των ματιών τους, ενώ είχαν όλα τα προσόντα 
να ακολουθήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία.

Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε ότι η ακρίβεια και 
η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε να εξαλείψουμε 
οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.



Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μικρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και 
αστιγματισμού: η PRK και η LASIK (η συμβατική LASIK, όπου η δημιουργία του κρημνού γίνεται με μηχανικό 
μικροκερατόμο και η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με femtosecond laser): Τόσο η μέθοδος PRK όσο και η LASIK 
διορθώνουν διαθλαστικές ανωμαλίες με τη βοήθεια ενός λέιζερ που αλλάζει το σχήμα του κερατοειδούς, του διαυγούς 
χιτώνα του οφθαλμού που βρίσκεται πάνω από την κόρη του οφθαλμού.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, όμως, είναι διαφορετικές, ενώ από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η LASIK 
έγινε η πιο δημοφιλής μέθοδος διόρθωσης της μυωπίας. Παρ’ όλα αυτά, για μερικούς ασθενείς η PRK παραμένει 
καλύτερη επιλογή. Και αυτό γιατί στη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) δεν δημιουργείται κανένας κρημνός, 
απλά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και εφαρμόζεται απευθείας το laser. Στο τέλος της επέμβασης 
εφαρμόζεται ένας θεραπευτικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
όταν ο κερατοειδής είναι λεπτός, σε χαμηλές διαθλαστικές ανωμαλίες και σε άτομα που έχουν μεγάλες πιθανότητες να
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χτυπήσουν το μάτι τους, όπως αθλητές και εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας κ.λ.π..
Η laser in situ κερατοσμίλευση (LASIK), ενδείκνυται για μυωπίες από -1.00 μέχρι -12.00 D και ανάλογα με 

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

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη η διόρθωση γίνεται στην 
επιφάνεια του κερατοειδούς, ενώ στη δεύτερη στο εσωτερικό του. Στη μεν PRK έχουμε κάποιες μικροενοχλήσεις τις 2- 
3 πρώτες ημέρες, ενώ στη LASIK οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι 
άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως και στις δύο περιπτώσεις. Η εφαρμογή της 
μίας ή της άλλης μεθόδου εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού.

Το σημαντικότερο σημείο μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, ο 
οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και 
σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης.

Από πλευράς χρόνου, η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. 
Ο γιατρός χρησιμοποιεί τοπική αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση 
είναι μόνιμη και ακόμη και στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει 
συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης διόρθωση.

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

Έρευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει να 
κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία για 
μια επιτυχή επέμβαση λέιζερ είναι η επιλογή ενός έμπειρου και πολύ καλά εξειδικευμένου ιατρού και η τεχνολογία του 
excimer laser. Ο χειρουργός σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί λέιζερ τελευταίας γενιάς, που έχουν αποδειχθεί ως πιο 
εξελιγμένα, ασφαλή και ακριβή στην διόρθωση.

Ο στόχος του ιατρού είναι να ενημερώσει τους υποψήφιους ασθενείς και να τους συμβουλέψει για το κατά 
πόσο είναι καλοί υποψήφιοι, περιλαμβάνοντας και την ενημέρωση επάνω στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, την 
μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση, τους εν υπάρχοντες κινδύνους καθώς επίσης και για το τι θα πρέπει να 
κάνει την επόμενη ημέρα.

Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τεχνογνωσία, αλλά και την διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε 
κάθε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή 
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.

Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρχει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, 
αποφασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομένους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(Y m m 'y ^ d a y c l i i ik . g i  &  >vw>v,cycdinic.coin.tn )
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ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
Εισαγωγικές παρατηρήσεις*
Β’ ΜΕΡΟΣ
6.1.3. Πολιτιστική διάφορά και άμυνα

Συνεχίζοντας με τους όρους της άμυνας σύμφωνα με το 
άρ. 22 ΠΚ, η πολι τιστική διαφορά μπορεί να παίξει καθο
ριστικά ρόλο στην εκτίμηση α) των όρων της άμυνας και 
β) του αναγκαίου της χαρακτήρα. Ως προς τους όρους της 
άμυνας δυνατ ή είναι η διάσταση αξιακών παραστάσεων αρ
χικά ως προς τα πληττόμενα έννομα αγαθά, τα οποία μπο
ρούν να ενεργοποιήσουν το δι καίωμα της άμυνας. Για πα
ράδειγμα στη Βραζιλία το έννομο αγαθό της τιμής των 
συζύγων έχει ένα ιδιαίτερο αξιακό βάρος. Αυτά δείχνει και 
η βραζιλιάνικη νομολογία, η οποία αποδέχεται, ότι σε περί
πτωση που ο/η σύζυγος πιάσει επ’ αυτοφώρω τον/τη σύζυ
γο του/της να απατάει, ο/η «απατημένος/η σύζυγος» υφί- 
σταται μια επίθεση κατά της τιμής του, η οποία αίρει το 
άδικο ακόμα και μιας ανθρωποκτονίας39. Στις ευρωπαϊκές 
έννομες τάξεις γίνεται γενικά δε κτό, αν και με εξαιρέσεις, 
ότι η τιμή μπορεί να αποτελεί ένα έννομο αγαθό που πλήτ
τεται από μια επίθεση, παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να υποστη
ριχτεί ότι μια εξωσυζυγική σχέση μπορεί ως τέτοια να θε
ωρηθεί ως επίθεση κατά της τιμής σύμφωνα με τους όρους 
του άρ. 22 ΠΚ40.

Ο ρόλος του εννόμου αγαθού της τιμής σε άλλους πολιτι
σμούς είναι επί μαχος και συγκρούεται με τις δικές μας πα
ραστάσεις για την τιμή και στο επόμενο παράδειγμα: το μέ
λος μιας διαφορετικής πολιτιστικής ομάδας, από την οποία 
η ανταλλαγή φιλιών στη δημοσιότητα μεταξύ μη συζύγων 
θεωρεί ται αποκρουστική, συναντάει τυχαία την αδερφή 
του, η οποία επιδίδεται σε τρυφερές περιπτύξεις με έναν 
άγνωστο άνδρα. Σύμφωνα με τις παραστάσεις για το βάρος 
αυτής της αξίας, η οποία επεκτείνεται και στην προστασία 
της οικογενειακής τιμής, αυτά το πρόσωπο χαστουκίζει τον 
άγνωστο άνδρα και ασκεί παράνομη βία και απέναντι στην 
αδερφή του. Σύμφωνα με τις αντί λήψεις της εγχώριας κοι
νωνίας οι εκφράσεις αγάπης και τρυφερότητας στη δημο
σιότητα δεν αποτελούν πρόβλημα. Η διαφορετικότητα του 
δράστη συ γκρούεται και σε αυτό το παράδειγμα με τις κυ

ριαρχούσες αξιακές αντιλήψεις σχετικά με ένα έννομο αγα
θό.

Αντίστοιχα προβλήματα ανακύπτουν και σχετικά με τον 
αναγκαίο χαρα κτήρα της άμυνας. Ενώ γίνεται ευρέως απο
δεκτό ότι δεν απαιτείται μια αυ στηρή αναλογία μεταξύ του 
σωζόμενου από την επίθεση και του πληττόμενου αγα
θού41, η παρ. 3 του άρ. 22 ΠΚ εισάγει κάποια κριτήρια για 
την κρίση της αναγκαιότητας, τα οποία χωρίς αμφιβολία 
χρήζουν συγκεκριμενοποίησης. Αυτή η συγκεκριμενοποί
ηση γίνεται σαφώς με βάση τις κυρίαρχες αξίες στο πολιτι
στικό και κοινωνικό περιβάλλον. Έ τσι τίθεται το ερώτη
μα κατά πόσο το αναγκαίο μέτρο της άμυνας λόγω και της 
ελαστικότητας της διατύπωσης της σχετικής παρ. 3 του άρ. 
22 μπορεί να εξειδικευθεί με βάση την πολιτιστι κή διάφο
ρα του αμυνόμενου ή/και του επιτιθέμενου. Κλασικό παρά
δειγμα το οποίο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον 
ευρωπαϊκό χώρο και όχι σπάνια χρησιμοποιείται για την 
καλλιέργεια αντι-ισλαμικών αισθημάτων είναι το φαινόμε
νο των φόνων τιμής. Ακόμα και κοινωνίες, οι οποίες ανα- 
γνωρί ζουν την οικογενειακή τιμή ως προστατευτέο έννο
μο αγαθό, δεν αποδέχο νται την ανθρωποκτονία ως μέσο 
υπεράσπισης ή προστασίας του εννόμου αγαθού. Κάποιες 
όμως αποδέχονται την ύπαρξη πρόκλησης από την πλευ
ρά του θύματος, η οποία δικαιολογεί την επιβολή ελαττω
μένης ποινής43.

Στις ΗΠΑ. π.χ. υπάρχουν δράστες σωματικών βλαβών 
και ανθρωποκτονι ών, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολο
γήσουν τις πράξεις του, όταν τα θύμα τα τους είναι αστυ
νομικά όργανα και η πράξη έλαβε χώρα στα πλαίσια μιας 
συμπλοκής μεταξύ των δραστών και της αστυνομίας, επι
καλούμενοι το ιστό ρικό διακρίσεων και καταχρήσεων της 
αστυνομικής εξουσίας. Στην υπόθεση New York vs Odinga 
(1988) ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ως μέλος του 
Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, βάσει και της εμπειρί
ας του σχετικά με τις μεθόδους μεταχείρισης μαύρων ακτι- 
βιστών από την αστυνομία θεώρησε ότι οι αστυνομικοί που
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τον καταδίωκαν, ήθελαν να τον σκο
τώσουν, πράγμα που κατά τη γνώμη 
του τού έδινε το δικαίωμα να αμυν
θεί τελώντας αυτός αν θρωποκτονία j 
εναντίον τους. Στην περίπτωση αυτή 
το δικαστήριο δε δέχτηκε τους ισχυ
ρισμούς αυτούς και τόνισε ότι ακόμα 
και αν οι αναγκαίοι όροι της άμυνας 
θεωρηθούν ότι υπήρχαν, ο δράστης 
ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο της”.

6.1.4. ΙΙολιτισιική διαφορά και κατά
σταση ανάγκης

Ο συγκρουσιακός χαρακτήρας της πολυπολιτισμικότητας 
με τη δογματική του ποινικού δικαίου διαφαίνεται ακόμα κα
λύτερα εξ αφορμής της κατάστα σης ανάγκης ως λόγου άρ
σης του αδίκου (άρ. 25 ΠΚ). Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: 
α) γιατί σε αυτήν τη διάταξη η κατάσταση η οποία ενεργοποι
εί το λόγο άρσης του αδίκου είναι η εννοιολογικά ευρύτερη 
κατηγορία του κιν δύνου, ο περιορισμός της οποίας ανάγεται 
επίσης σε πολιτισμικές επιλογές και β) γιατί από αυτήν τη δι
άταξη απαιτείται μια άμεση σταθμιστική εργασία ανάμεσα σε 
περισσότερα επαπειλούμενα έννομα αγαθά. Αυτή η στάθμι- 
ση διαφέρει ανάλογα με το αξιακό βάρος που έχει ένα έννο- 
μο αγαθό45.

Έτσι λοιπόν η πολιτιστική διαφορά ενός ατόμου μπορεί να 
οδηγήσει σε μια πλάνη σχετικά με τις πραγματικές προϋπο
θέσεις ή και με τα νομικά απο δεκτά όρια ενός λόγου άρσης 
του αδίκου. Οι νομικές συνέπειες βέβαια είναι διαφορετικές. 
Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο δράστης πλανάται σχετικά με 
τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ενός λόγου άρσης του αδί
κου, άπως π.χ. για το αν υφίσταται ένας παρών και άδικος 
κίνδυνος ή μια επίθεση, υπάρχει δι χογνωμία για το εάν αυτή 
η πλάνη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πραγματική ή ως νομι
κή48. Σύμφωνα με μια άποψη μια τέτοια πλάνη κρίνεται ως 
νομική η οποία μόνο στη περίπτωση που αυτή διαγνωσθεί ως 
συγγνωστή οδηγεί σε αποκλεισμό του καταλογισμού σε ενο
χή47. Μια άλλη άποψη, ορμώμενη από το γεγονός ότι αυτή η 
πλάνη δεν αναφέρεται στο εύρος ή την ύπαρξη νομικών κανό
νων αλλά σε πραγματικά περιστατικά και άρα δεν παρουσιά
ζει σημεία επαφής με το φρόνημα του δράστη, την θεωρεί μια 
υποκατηγορία της πραγ ματικής πλάνης, πράγμα που οδη

γεί σε αναλογική εφαρμογή του 
άρ. 30 ΠΚ και άρα σε αποκλεισμό 
του δόλου48. Η άποψη αυτή θεω
ρείται από μεγάλο μέρος της θε
ωρίας πιο εύλογη49.

Προσπαθώντας να βρούμε ένα 
πεδίο εφαρμογής, ας θυμηθού
με το προα ναφερθέν παράδειγ
μα: ο δράστης ανθρωποκτονίας 
λόγω του ιστορικού κα ταχρή- 
σεων της αστυνομίας θεωρεί μια 

νόμιμη καταδίωξη ως άδικη επίθεση50. Σε αυτήν την πε
ρίπτωση η πολιτιστική ταυτότητα του τον εμποδίζει να 
κάνει μια σύμφωνα με τις αξιακές ιεραρχήσεις της κυρί- 
αρχης κοινωνίας «σωστή» εκτίμηση των περιστάσεων. 
Έτσι θεωρεί ότι οι πραγματικές προϋποθέσεις του λόγου 
άρσης του αδίκου υφίστανται, ενώ με βάση τις αντιλή
ψεις του μέσου κοινωνού αυτό δε συμβαίνει. Μια συνε
πής εφαρμογή των παραπάνω οδηγεί λοιπόν σε αποκλει
σμό του δόλου και άρα του αξιοποίνου. Βέβαια παραμέ 
νει η δυνατότητα του αξιοποίνου ενός εγκλήματος αμέ
λειας σύμφωνα με το εδ. β’ του άρ. 30 παρ. 1 ΠΚ. Εκεί 
τίθεται ξανά το ερώτημα της επιρροής της πολιτιστικής 
διαφοράς του δράστη στο βαθμό που η αμέλεια απαιτεί 
την έλλειψη της προσοχής την όποια οφείλε κατά τις πε
ριστάσεις και μπορούσε να καταβάλει ο δράστης. Η συ
γκεκριμενοποίηση του τι σε μια συγκεκριμένη περίπτω
ση οφείλει να πράξει κάποιος χρωματίζεται όμως χωρίς 
αμφιβολία από ιεραρχήσεις εννόμων αγαθών και από μια 
συγκεκριμένη αντίληψη των υποχρεώσεων ενός πολίτη. 
Αυτά τα μεγέθη με τη σειρά τους είναι απότοκα πολιτι
στικών επιλογών και άρα όχι αντικειμενικά ορίσιμα.

Στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιπτώ
σεις οι αποκλίνου σες αξιακές εκτιμήσεις των δραστών 
δε λαμβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια με τα οποία εξετά
ζονται οι προϋποθέσεις των όρων άρσης του αδίκου είναι 
προκαθορισμένα και κινούνται στα όρια των αξιακών 
παραστάσεων και των πολιτιστικών επιταγών και επι
λογών της εγχώριας κοινωνίας. Αυτή είναι η κυρίαρχη 
θέση στη δογματική του ποινικού δικαίου, η οποία πέρα 
από συ νταγματικά ερείσματα, χρησιμοποιεί και δικαιο- 
πολιτικά επιχειρήματα, όπως την ασφάλεια και ισότητα
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δικαίου. Αυτή θα πλήττονταν σοβαρά, αν η πολιτι στι- 
κή διαφορά επέτρεπε στον ποινικό δικαστή διαφοροποι
ήσεις ως προς την εφαρμογή των ποινικών κανόνων. Το 
κατά πόσο όμως η πολιτιστική διαφορά πρέπει ή όχι και 
σε ποιο βαθμό να λαμβάνεται υπόψη σε μια πολυπολι- 
τισμική κοινωνία αποτελεί παρόλα αυτά μια εξαιρετικά 
πολύπλοκη ερώτηση, η οποία δεν απαντάται επαρκώς 
με τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

7. Η επίδραση των πολιτιστικών διαφορών στο επίπε
δο της ενοχής

Καθώς εξετάζουμε την πιθανή επίδραση των πολιτι
στικών διαφορών στο αξιόποινο μιας πράξης είναι από
λυτα λογικό η προσοχή μας να στρέφεται κατά πρώτο 
λόγο στο επίπεδο της ενοχής. Διαφορετικά από το άδικο, 
το οποίο ανάγεται σε αντικειμενικές απαγορεύσεις και 
ενσαρκώνει μια τυπική και μια ουσιαστική απαξία, την 
οποία ο νομοθέτης έχει επιλέξει να τυποποιήσει, η ενο
χή είναι μια αξιολογική κρίση, η οποία προκύπτει μόνο 
μετά από ένα συ σχετισμό της πράξης του δράστη με τις 
επιλογές του νομοθέτη. Η ερώτηση η οποία τίθεται στα 
πλαίσια της κρίσης για την ενοχή είναι συγκριτικής φύ
σης και αφορά από τη μία πλευρά την εξατομικευμένη 
εκδήλωση συμπεριφοράς του δράστη με την έννοια του 
φρονήματος και από την άλλη την αντίστοιχη «γνώση 
του κανονικού ανθρώπου», τη «θέληση του μέσου συ
νετού πολίτη» κτλ. Ενώ η ουσία του αδίκου εντοπίζεται 
στην προσβολή ενός προστατεύομε νου εννόμου αγαθού 
με μια ανθρώπινη συμπεριφορά, ο πυρήνας της ενοχής 
είναι η συνείδηση του δράστη ότι προσβάλλει ένα έν- 
νομο αγαθό, με άλλα λόγια η συνείδηση του αδίκου51. 
Πολύ εύστοχα γίνεται βέβαια διάκριση μετά ξύ αυτής 
της πλατιάς έννοιας της συνείδησης του αδίκου και της 
συνείδησης του αδίκου με τη στενή του όρου έννοια, η 
οποία αναφέρεται στη γνώση του χώρου της απαξίας. Ο 
καταλογισμός σε ενοχή λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο πα
ρά μια μομφή της έννομης τάξης απέναντι στο δράστη, 
γιατί ενώ είχε γνώ ση της απαξίας της πράξης του και τη 
δυνατότητα να αποφασίσει για το δίκαιο, αυτός επέλε- 
ξε όχι το σεβασμό αλλά την προσβολή του εννόμου αγα
θού.

7.1. Ιίολιτιστική διάφορά ως νοσηρη διατάραξη των 
πνευματικών λειτουργιών;

Μετά από αυτά γίνεται σαφές, ότι αυτή η μομφή και 
αποδοκιμασία της έννο μης τάξης απέναντι σε άτομα με 
αποκλίνουσες πολιτιστικές ταυτότητες είναι δυνατόν σε 
κάποιες περιπτώσεις να μην μπορεί να εκφραστεί. Ο λό
γος είναι ότι τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο τα άτο
μα αυτά λόγω της πολιτιστικής τους διαφοράς παρά το 
αρχικό άδικο των πράξεων τους δεν είχαν την ικανό τη- 
τα γνώσης του αδίκου ή παρόλη την γνώση αυτή δεν 
είχαν τη δυνατότητα επιλογής. Νοητές είναι για παρά
δειγμα καταστάσεις, όπου μέλη διάφορων πολιτιστικών,

εθνοτικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων βρίσκονται 
αντιμέτωπα με ένα τέτοιο «ηθικό δίλημμα» ή καλύτε
ρα με μια ακραία κατάσταση, στην οποία συγκρούο
νται από την μία πλευρά οι επιταγές της κυρίαρχης έν
νομης τάξης ως προς την προστασία εννόμων αγαθών 
και από την άλλη πλευρά οι εσωτερικευμένες αξιακές 
παραστάσεις της δικής τους πολιτιστικής ταυτό τη- 
τας. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συγκρουσιακής κατάστα
σης το άτομο είναι δυνατό να είναι ανίκανο να προβεί σε 
μια αξιολογική αφαίρεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις τί
θεται το ερώτημα αν η ιδιότητα του μέλους μιας πολι
τιστικής μειονότητας μπορεί να οδηγήσει σε μια από τις 
περιγραφόμενες καταστάσεις του άρ. 34 ΠΚ, δηλαδή σε 
μια νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουρ γιών 
ή σε μια διατάραξη της συνείδησης. Η πολιτιστική δι
αφορετικότητα θα ήταν τότε το αίτιο για την ανικανό
τητα της αντίληψης του αδίκου ή - περισσότερο πιθανό 
- για την αδυναμία του δράστη να ενεργήσει σύμφωνα 
με την αντίληψη του αδίκου. Καθώς γίνεται αποδεκτή 
η μικτή βιολογική-αξιολογική μέθοδος για την κατάφα
ση της ανικανότητας καταλογισμού52, η νοσηρή δια τά- 
ραξη των πνευματικών λειτουργιών μπορεί να ανάγεται 
π.χ. σε νευρώσεις, οι οποίες εξωτερικεύονται με ιδιαίτε
ρα έντονο τρόπο53.

Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την προβλημα
τική στο παρακάτω παράδειγμα από τη νομολογία των 
ΗΠΑ54: Όταν η αμερικανίδα ιαπωνικής καταγωγής 
Kimura πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγος της την απατά- 
ει, αποφά σισε να διαπράξει «oyako-shinju». Αυτό απο
τελεί ένα παραδοσιακό ιαπωνικό έθιμο, σύμφωνα με το 
οποίο μια γυναίκα, της οποίας η τιμή προσβάλλεται κα
τάφωρα, αυτοκτονεί και οδηγεί στο θάνατο και τα παι
διά της για να μην αναγκαστούν αυτά να ζουν μια «άτι
μη ζωή» χωρίς μητέρα. Έτσι και έγινε: η Kimura μαζί 
με τα παιδιά της μπήκε στη θάλασσα, τα παιδιά της πνί
γηκαν, ενώ η ίδια επέζησε της απόπειρας αυτοκτονίας. 
Αυτό το έθιμο δεν είναι άγνωστο στην Ιαπωνία, παρ’ όλα 
αυτά είναι αξιόποινο. Στην πράξη όμως ο γονέας, ο οποί
ος επιβιώνει της απόπειρας, τιμωρείται σπανιότατα55.

Η εν λόγω Kimura κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση. Στο πλευ ρό της τάχθηκε η ιαπωνική κοι
νότητα του Λος Αντζελες, μέλη της οποίας τόνιζαν ότι 
η όλη έκβαση της υπόθεσης είναι τόσο τραγική, ώστε 
να μην υπάρχει ανάγκη επιβολής ποινής από την αμε
ρικανική έννομη τάξη. Στη διάρκεια της δίκης η κα τη- 
γορουμένη παραδέχθηκε ότι σαφώς γνώριζε το αξιόποι
νο της ανθρωποκτονίας στο αμερικανικό δίκαιο και ότι 
ήξερε ότι σύμφωνα με τις επιταγές του η πράξη της θε
ωρείται ανθρωποκτονία (ώστε να αποκλείεται κάθε νο
ητή περίπτωση πλάνης). Τόνισε όμως ότι εξαιτίας των 
πολιτιστικών της καταβολών περιήλθε σε μια ακραία 
συναισθηματική κατάσταση, όπου της ήταν αδύνατο να 
ακολουθήσει το αμερι κανικό ποινικό δίκαιο. Κατά την 
πορεία της διαδικασίας η κατηγορία άλλαξε σε ανθρωπο-
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κτονία δεύτερου βαθμού, καθώς το 
δικαστήριο έκανε δεκτή προσωρινή 
αδυναμία καταλογισμού λόγω της 
ακραίας συναισθηματικής φόρτισης, 
η οποία οφείλεται στην πολιτιστική 
διαφορά της κατηγορουμένης. Τε
λικά της επιβλήθηκε στερητική της 
ελευθερίας ποινή, της οποίας η εκτέ
λεση ανέσταλη56.

Η υπαγωγή της υπόθεσης αυτής στους όρους της δογμα
τικής του ελληνι κού ποινικού δικαίου προσκρούει σαφώς 
στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ αυτού και του σίγουρα 
πιο ευέλικτου57 αμερικανικού δικαίου. Ακόμα και αν αγνο
ήσουμε αυτές τις διαφορές, η υπόθεση θα είχε μάλλον δι
αφορετική έκ βάση ενώπιον ενός ελληνικού δικαστηρίου. 
Αν και φαίνεται να μην υπάρχει (ακόμη;) σχετική νομολο
γία, η δογματική του ελληνικού ποινικού δικαίου (όπως 
και η αντίστοιχη του γερμανικού) δεν θα έκανε αποδεκτή 
την πολιτιστική διαφορά ενός κατηγορουμένου ως επαρ
κή όρο για την έλλειψη της ικανότητας καταλογισμού. Εν
διαφέρον είναι ότι για την αιτιολόγηση αυτής της κρίσης 
δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί επιχειρήματα δογματι
κής και συστηματικής υφής, η συζήτηση κινείται γύρω 
από σκέψεις αντεγκληματικής πολιτικής και φιλοσοφίας 
του δικαίου. Συγκεκριμένα ερωτάται κανείς για ποιο λό
γο να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ τέτοιων δραστών 
με πολιτιστικές διαφορές και κλασικών περιπτώσεων δρα
στών εκ πεποιθήσεως. Στην περίπτωση των δεύτερων δεν 
συζητείται καν ο αποκλεισμός της ικανό τητας καταλογι
σμού τους. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, οι οποίοι να καθιστούν 
τη διαφορετική μεταχείριση των ατόμων της πρώτης κα
τηγορίας αναγκαία και αν ναι, σε ποια πεδία μπορούν αυ
τοί να αναζητηθούν;58 Η αναγνώριση της πολιτιστικής δι
αφοράς ως μιας κατάστασης, η οποία μπορεί να επιφέρει 
«νοσηρή διατάραξη της συνείδησης» αντίκειται στη βασι
κή έννοια της αυτό νομίας του ατόμου και της ελεύθερης 
βούλησης (της δυνατότητας συνειδητής επιλογής μετα
ξύ δικαίου και αδίκου). Τέλος μια τέτοια δικαίίκή επιλογή 
θα σήμαινε την κατηγοριοποίηση πολιτιστικών διαφορών 
και ταυτοτήτων ως νόσων ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ο κίν
δυνος, απλές αποκλίνουσες συμπερι-φορές να χαρακτηρι
στούν παθολογικές59.

Παρόμοιες δυσκολίες συναντά η προσπάθεια να χαρα
κτηριστούν τέτοιες πολιτιστικές διαφορές και ιδιαιτερό
τητες ως πρόσκαιρη διατάραξη της συ νείδησης. Αν ανα- 
λογιστεί κανείς ότι ως τέτοιες αναγνωρίζονται π.χ. η δια 
τάραξη της συνείδησης λόγω λήψης εξαρτησιογόνων ή 
φαρμακευτικών ου σιών, η πλήρης μέθη που οφείλεται σε 
αλκοόλ, η ύπνωση και το πυρετικό παραλήρημα, αναλο
γίες με τέτοια φαινόμενα είναι σχεδόν αδύνατες στην πε
ρίπτωση των πολιτιστικών διαφορών. Αλλά ακόμα και αν 
αποδεχθούμε ότι σε εξαιρετικές καταστάσεις οι πολιτιστι
κές διαφορές μπορούν αιτιακά να προκαλέσουν έντονες 
συναισθηματικές υπερδιεγέρσεις και άρα διαταράξεις της

συνείδησης, αυτές θα επιφέρουν μάλλον μείωση και 
όχι άρση του κατα λογισμού (άρ. 36 ΠΚ) και άρα το 
αξιόποινο θα παραμένει.

7.2. Πολιτιστική διαφορά και νομική πλάνη
Η νομική πλάνη ως πλάνη που αναφέρεται στην 

ίδια την ύπαρξη και τα ακριβή όρια του αξιοποίνου 
είναι το σημείο στο οποίο η πολιτιστική διαφορά μπο
ρεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι 
τα κλασικά παραδείγματα νομικής πλάνης στα εγ
χειρίδια ποινικού δικαίου χρησιμοποιούν συχνά δρά 
στες αλλοδαπούς με ξένες πολιτιστικές ταυτότητες, οι 
οποίοι π.χ. αγνοούν το αξιόποινο διακίνησης μικροπο- 
σότητας ναρκωτικών ή προσβολής των ωρών κοινής 
ησυχίας60. Αυτό οφείλεται στο ότι η νομική πλάνη, 
έτσι όπως περί γράφεται στο άρ. 31 ΠΚ, αφορά στη 
συνείδηση του αδίκου υπό στενή έννοια, στη γνώ
ση του χώρου του αδίκου. Αυτή η γνώση με τη σειρά 
της συναρτάται από τη διάθεση του ατόμου απέναντι 
στα έννομα αγαθά, τα οποία η κρατική εξουσία έχει 
επιλέξει να προστατεύσει ποινικά. Οι σχετικοί κρατι
κοί κανό νες αποτελούν βέβαια τη συνισταμένη πολι
τικών, κοινωνικών, οικονομικών και τελικά πολιτι
στικών σχέσεων και συμφερόντων. Έτσι μια νομική 
πλάνη, άσχετα με το χαρακτήρα της ως συγγνωστής 
ή όχι, αποτελεί μια εκδήλωση της υποτίμησης αξιών 
ή πιο ουδέτερα μια διαφορετική στάθμιση αξιακών 
μεγεθών και άρα μια διαφορετική εκτίμηση των εν- 
νόμων αγαθών και των προσβολών τους.

Ισχύει όμως αυτή η περιγραφή χωρίς εξαιρέσεις και 
για άτομα με πολιτιστι κές διαφορές όπως οι δράστες 
των προηγούμενων παραδειγμάτων; Η ερώτη ση που 
τίθεται και απασχολεί δικαίως πολλούς θεωρητικούς 
είναι αν μπορεί να καταλογιστεί ενοχή σε ένα άτο
μο, το οποίο έχει κοινωνικοποιηθεί σε μια διαφορετι
κή κοινωνία στην οποία οι παραπάνω αναφερθείσες 
πολιτιστικές σχέσεις είναι διαφορετικές. Οπωσδήπο
τε για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να λη- 
φθεί υπόψη από την μια πλευρά η αδιαμφισβήτητη 
υπερτροφία του ποινικού δικαίου με την έννοια της 
εισχώρησης του σε ετερογενείς το μείς της ανθρώπι
νης ζωής και από την άλλη οι πραγματικές δυνατότη
τες του ατόμου με την πολιτιστική διαφορά να προ
σεγγίσει τη γνώση και συνείδηση του αδίκου. Με την 
εξέταση αυτών των παραγόντων προσεγγίζουμε τα εν
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νοιολογικά όρια του συγγνωστού χαρακτήρα της νομι
κής πλάνης.

Σε σχέση με τον πρώτο παράγοντα, ο οποίος μπορεί 
να επηρεάζει τη ου νείδηση του αδίκου στα υπό εξέτα- 
ση άτομα, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για 
μια συγγνωστή νομική πλάνη, όταν οι ποινικές προσβο
λές εννόμων αγαθών αφορούν εγκλήματα, τα οποία τυ
ποποιούνται από τη μεγάλη πλει οψηφία των γνωστών 
εννόμων τάξεων και ανάγονται σε βασικούς κανόνες της 
ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής οργάνωσης. Ακό
μα και αν αγνοή σουμε τη συζήτηση περί ύπαρξης ενός 
μίνιμουμ δικτύου ποινικής προστασίας που αξιώνει πα
γκόσμια ισχύ®1 είναι σχεδόν αδύνατον να νοηθεί άγνοια 
του αδίκου μιας ανθρωποκτονίας, μιας ληστείας, ενός 
βιασμού. Αυτές οι πράξεις προσβάλλουν θεμελιώδεις 
αξίες, οι οποίες δεν είναι ίδιες μόνο του ελληνι κού ποι
νικού συστήματος αλλά φαίνονται να έχουν μια διαπο- 
λιτισμική ισχύ. Έτσι, η απόφαση μιας γυναίκας τουρκι
κής υπηκοότητας και καταγωγής που ζει στην Ελλάδα 
να ζει μια ζωή σύμφα)νη με τα δυτικά πρότυπα δεν μπο
ρεί να αποτελέσει για τον αδερφό της μια πρόκληση, η 
οποία μπορεί να άρει το αξιόποινο, αν αυτός προς υπερά
σπιση της οικογενειακής τιμής την δολοφονήσει.

Ενώ σε τέτοια παραδείγματα, στα οποία προσβάλλο
νται τόσο θεμελιώδη έννομα αγαθά, μπορεί να επιτευ
χθεί συμφωνία ως προς το μη συγγνωστό της νομικής 
πλάνης, μπορεί κανείς να φανταστεί πολλά άλλα παρα
δείγματα στα οποία αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να εί
ναι αυτονόητη. Αυτό φαίνεται στο εξής απλό παράδειγ
μα: ένας μετανάστης από το Πακιστάν που ζει στην 
Ελλάδα συνάπτει σεξουαλικές σχέσεις με ένα κορίτσι 14 
χρονών εν γνώσει της πραγματικής του ηλικίας. Στην 
πατρίδα του το όριο, που καθιστά τέτοιες πράξεις αξιό
ποινες, είναι τα 12 χρόνια. Είναι και αυτή η πλάνη μη 
συγγνωστή;

Ο ορισμός του συγγνωστού χαρακτήρα ίσως μπορεί να 
μας βοηθήσει να δώσουμε απάντηση: σύμφωνα με την 
κυρίαρχη στη νομολογία άποψη η πλάνη είναι συγγνω
στή, όταν «ο δράστης δεν μπορούσε να διαγνώσει τον 
άδικο χαρακτήρα της πράξης του, οποιαδήποτε επιμέ
λεια και προσπάθεια και αν κατέβαλε μέσα στις συγκε
κριμένες συνθήκες και περιστάσεις, ενόψει και της ηλι
κίας του και των πνευματικών και επαγγελματικών του 
δράστη ριοτήτων»62· Αυτή η εννοιοδότηση του συγγνω
στού χαρακτήρα απαιτεί από την μία πλευρά μια αυξη
μένη εκ των προτέρων προσπάθεια του ατόμου να πλη- 
ροφορηθεί αν η πράξη, στην οποία προτίθεται να προβεί 
είναι αξιόποινη. Κριτήριο για το αναγκαίο μέτρο της 
προσπάθειας φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση να 
είναι ο μέσος συνετός πολίτης. Συγχρόνως ο ορισμός αυ
τός απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές ιδιαι
τερότητες του δράστη. Λόγος γίνεται για τις συγκεκρι
μένες συνθήκες και περιστάσεις, ηλικία και πνευματικές 
και επαγγελματικές δραστηριότητες. Η προσθήκη αυτή

είναι πολύ σημαντική: καθώς η κρίση για το συγγνω
στό χαρακτήρα της νομικής πλάνης ανάγεται στον πυ
ρήνα της ενοχής, τη βουλητικά και γνωστικά συ νειδη- 
τή επιλογή του δράστη για το άδικο, αυτή η κρίση θα 
ήταν άδικη αν βασιζόταν αποκλειστικά σε «αντικειμε
νικά στοιχεία» και δε λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περίπτωσης.

Τίθεται το ερώτημα λοιπόν αν είναι δυνατόν να υπα
χθούν υπό τον όρο των «συγκεκριμένων συνθηκών και 
περιστάσεων» και οι πολιτιστικές διαφορές που μας απα
σχολούν. Παρόμοιες σκέψεις έχουν απασχολήσει και τη 
θεωρία. Έτσι ως κριτήριο για την ασφαλή εκτίμηση της 
νομικής πλάνης αναφέρεται από τον Παρασκευόπουλο η 
συνθήκη ότι «ο δράστης διαβιώνει έξω ή μακριά από τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες διακινούνται και αξιολογού
νται τα έννο μα αγαθά»63. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δυ
νατόν υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση η πολιτι
στική διαφορά να οδηγεί σε μια συγγνωστή νομική πλά 
νη. Και σε αυτήν την περίπτωση η δογματική του ποι
νικού δικαίου (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) δυσκολεύε
ται να δώσει τελικές απαντήσεις και να συ γκεκριμενο- 
ποιήσει τα κριτήρια, τα οποία οδηγούν σε μια ασφαλή 
κρίση περί του συγγνωστού της νομικής πλάνης. Έτσι 
οι προϋποθέσεις, οι οποίες στην περίπτωση της πολιτι
στικής διαφοράς δυνητικά οδηγούν σε μια συγγνωστή 
νομική πλάνη πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο της 
πολιτικής (κοινωνικής και αντεγκληματικής), η δε αι
τιολόγηση τους στη σφαίρα της θεωρίας και φιλοσοφί
ας του δικαίου.

7.3. I Ιολιτιοπκη διάφορά και λόγοι άρσης του καταλο
γισμού

Ενώ στην περίπτωση της νομικής πλάνης λείπει η συ
νείδηση του αδίκου υπό τη στενή της έννοια, ένα γνω
στικό δηλαδή στοιχείο, είναι νοητές περιπτώ σεις, στις 
οποίες ο δράστης παρά την ακριβή γνώση του αδίκου 
διακατέχεται από βουλητική αδυναμία να ακολουθήσει 
τους κανόνες της έννομης τάξης και άρα να αποφασίσει 
υπέρ του δικαίου64. Συνήθως αυτή η αδυναμία απο φυ
γής του αδίκου οφείλεται σε μια ιδιαίτερη ψυχική πί
εση, η οποία ασκείται στο δράστη από εξωτερικά γεγο
νότα ή από άλλα πρόσωπα ενώ στη θεωρία συζητείται 
ταυτόχρονα το κατά πόσο μια τέτοια ψυχική πίεση, που 
αποκλείει τον καταλογισμό, μπορεί να ανάγεται και σε 
αποκλειστικά εσωτερικές ψυ χικές καταστάσεις και δι
αθέσεις του δράστη, όπως ένα ηθικό δίλημμα65. Στις πε
ριπτώσεις αυτές η ψυχική πίεση στην οποία είναι εκτε
θειμένος ο δράστης οδηγεί σε μια ακραία ψυχολογική 
κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας η έν νομή τάξη δεν 
μπορεί να απαιτεί συμμόρφωση με τις επιταγές της66.

Αυτή η αδυναμία αποφυγής του αδίκου τυποποιείται 
στους λόγους άρσης του καταλογισμού. Ο πιο σημαντι
κός από αυτούς είναι η κατάσταση ανάγκης που αίρει 
τον καταλογισμό (άρ. 32 ΠΚ). Τίθεται λοιπόν και σε αυ-
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ιό  το στά διο το ερώτημα κατά πόσο 
η πολιτιστική διαφορετικότητα μπο
ρεί να παί ξει ένα ρόλο στην εξέταση 
των προϋποθέσεων του άρ. 32 ΠΚ.
Το ακόλουθο παράδειγμα μπορεί να 
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την 
προβληματική: το μέλος μιας φυλής 
ιθαγενών, Chimney Evans και ένας 
φίλος του, τέλεσαν ανθρωποκτονία 
κατά ενός προσώπου, μέλους της φυλής, όταν έγινε γνω
στό ότι το πρόσωπο αυτό ήταν υπεύθυνο για την κλοπή 
ιερών λίθων από το λα τρευτικό χώρο της φυλής τους. Οι 
δύο νεαροί άνδρες ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη του να
ού. Σε περίπτωση που δεν «απέδιδαν δικαιοσύνη» με αυ
τόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα έθιμα της φυλής τους θα 
έφεραν τις συνέπειες, κάτι που θα σήμαινε ότι θα έβαζαν 
σε σοβαρό κίνδυνο τη δική τους ζωή. Το αμερικανικό δι
καστήριο τους καταδίκασε για ανθρωποκτονία αλλά έλαβε 
υπόψη του αυτήν τη συνθήκη κατά την επιμέτρηση της 
ποινής και επέβαλλε ελαττωμένη ποινή67.

Εξετάζοντας τώρα τα στοιχεία που πρέπει να πληρούνται 
για να εφαρμο στεί το άρ. 32 ΠΚ φτάνουμε στα ακόλου
θα συμπεράσματα: δε χωρεί αμφι βολία άτι υπήρχε ένας 
κίνδυνος για έννομα αγαθά των ίδιων των δραστών, αυ- 
τάς αφορούσε τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους. 
Αυτός ο κίνδυνος δεν προκλήθηκε από δική τους υπαιτι
ότητα αλλά από την προηγηθείσα πράξη του δράστη. Επί
σης από τα πραγματικά περιστατικά συνάγεται ότι ο κίν
δυνος ήταν παρών: στην περίπτωση που οι δυο άνδρες δεν 
σκότωναν τον κλέφτη, η τάξη θα αποκαθίστατο με τη δι
κή τους «θυσία». Η βλάβη του θύμα τος είναι με αυτόν τον 
τρόπο ανάλογης σπουδαιότητας με την απειλούμενη βλά
βη. Υπάρχει όμως ένας όρος, ο οποίος εμποδίζει την εφαρ
μογή του άρ. 32 ΠΚ στο συγκεκριμένο ιστορικό: ο κίνδυ
νος σύμφωνα με αυτήν τη διάτα ξη πρέπει να μην είναι 
δυνατόν να αποτραπεί με άλλα μέσα. Όπως και στην πε
ρίπτωση του κινδύνου του άρ. 25 ΠΚ αυτός δε θεωρείται 
αναπότρεπτος όταν η αποτροπή του είναι δυνατή με άλλα 
λιγότερο επαχθή μέτρα68. Έτσι οι δράστες αυτοί θα μπο
ρούσαν να είχαν προσφύγει στην αστυνομία και να είχαν 
ζητήσει προστασία. Είναι βέβαια σαφές ότι μια τέτοια αντί
δραση θα οδηγούσε στο να αποτραπεί η απώλεια της ζω
ής του θύματος, ταυτόχρονα όμως οι δύο νέοι άνδρες θα 
αποκλείονταν ως μέλη της φυλής τους και άρα θα έχαναν 
οποιαδήποτε θέση στον κοινωνικό περίγυρο τους, η τιμή 
τους και η πολιτιστική τους ταυτότητα θα είχαν προσβλη
θεί ανεπανόρθωτα.

Αυτές οι συνθήκες δε λαμβάνονται υπόψη: Και στην πε
ρίπτωση της έρμη νείας των προϋποθέσεων της κατάστα
σης ανάγκης του άρ. 32 ΠΚ θεωρία και νομολογία βασίζο
νται σε ένα είδος «λογικής συμπεριφοράς». Εισάγουν δη 
λαδή ένα νομικό πλάσμα, αυτό του μέσου συνετού ανθρώ
που, οι αντιδράσεις του οποίου είναι το μέτρο με τη βο
ήθεια του οποίου κρίνεται και συγκρίνεται η συμπεριφο

ρά του δράστη. Υπολείπεται η πράξη του αυτών των 
standards, δρα αυτή η έλλειψη επιβαρυντικά για αυ
τόν, οι αντικειμενικές προϋποθέ σεις θεωρούνται ως 
μη πληρωθείσες και άρα η πράξη του τού καταλογί
ζεται. Αντιστοιχεί η συμπεριφορά του με την υποθε
τική συμπεριφορά του μέσου κοινωνού, δρα αυτή η 
ψυχική πίεση υπέρ του και αποκλείει τον καταλογι
σμό.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν η πολιτιστική δια
φορά οδηγεί σε μια πλάνη σχετικά με τους όρους της 
κατάστασης ανάγκης του άρ. 32 ΠΚ. Καταρχήν δεν 
μπορεί να αγνοηθεί η θεωρητική διχογνωμία γύρω 
από τη δογματική αντιμε τώπιση μιας τέτοιας πλά
νης καθώς λείπει μια αντίστοιχη ρύθμιση στον ΠΚ. 
Μια άποψη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η 
περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται αυτοτελώς και ότι 
συνιστά έναν αυτοτελή λόγο απαλλαγής69. Επίσης 
υποστηρίζεται ότι αυτή η περίπτωση πρέπει να εξο
μοιωθεί με μια πραγματική πλάνη70 ή με μια νομική 
πλάνη71. Αν ακολουθηθεί η θεωρία περί εξομοίωσης 
αυτής της πλάνης με πραγματική, παραμένει το αξιό
ποινο της αμέλειας.

Η συγκεκριμενοποίηση της υποχρέωσης επιμέλειας 
προσανατολίζεται όμως και πάλι σε πρότυπα συμπε
ριφοράς ενός ατόμου που ανήκει στην κυρίαρχη πολι
τιστική ομάδα και άρα είναι μικρά έως ανύπαρκτα τα 
περιθώρια να ληφθεί υπόψη η πολιτιστική διαφορά 
στον καθορισμό των ορίων της επιμέλειας/αμέλειας. 
Σε παρόμοια συμπεράσματα ερχόμαστε αν ακολουθή
σουμε την οδό της νομικής πλάνης: τα ίδια ερωτήμα
τα ανακύπτουν σχετικά με το συγγνωστό χαρακτή
ρα της πλάνης. Έ τσι λοιπόν είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
να δοθεί μια γενική απάντηση για το αν σε περιπτώ
σεις πλάνης για τους όρους της κατάστασης ανάγκης 
του άρ. 32 ΠΚ η πολιτιστική διαφορά μπορεί να λη
φθεί υπόψη.

Μια τέτοια δυνατότητα είναι κατά τη γνώμη μου κα
τά τι μεγαλύτερη στην περίπτωση που υιοθετήσουμε 
την άποψη εξομοίωσης αυτής της πλάνης με νομική. 
Και αυτό συμβαίνει γιατί η κρίση του συγγνωστού 
φαίνεται να αφήνει περισσότερο χώρο σε υποκειμενι
κούς όρους όπως η πολιτιστική διαφορά από ότι τα 
κριτήρια για την έλλειψη προσοχής.
8. Συμπεράσματα

Αυτή η πολύ σύντομη παρουσίαση μας οδηγεί στο

__________________________
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συμπέρασμα όχι η δογματική του ποινικού δίκαιου έχει 
απαντήσεις στις περιπτώσεις στις οποίες η πολιτιστική 
διαφορά του δράστη συγκρούεται με τις δικαίίκές επι
ταγές της έννομης τάξης: ο παράγοντας της πολιτιστι
κής διαφοράς μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις έναν 
ρόλο μόνο σε ακραίες περιπτώσεις στις οποίες αυτή οδη
γεί σε μία «αναπόφευκτη» άγνοια του χώρου του αδίκου 
ή συντελεί στη δημιουργία εξαιρετικών ψυχολογικών 
αδιεξόδων, τα οποία μόνο με τη διάπραξη του εγκλήμα
τος μπορούν να αρθούν. Λίγο πολύ η έννομη τάξη απαι
τεί από ένα άτομο με πολιτιστικές διαφορές να τις απο- 
κηρύξει, να τις αρνηθεί και να απέχει από το έγκλημα, 
ό,τι και αν αυτό σημαίνει για το άτομο. Η ανάγκη απο
φυγής του εγκλήματος υπερτερεί κανονιστικά της ανά
γκης (και δικαιώ ματος) του ατόμου στην πολιτιστική 
του διαφορά και ταυτότητα. Η ποινική εξουσία μερολη
πτεί και προφανώς έχει τους λόγους τους. Η έννομη τά
ξη έχει ένα ιδιαίτερο συμφέρον να επιβάλλει την πολι
τιστική της ταυτότητα. Έτσι φαίνεται καθόλα θεμιτή 
η τυποποίηση στους ποινικούς κανόνες των κυρίαρχων 
πολιτιστικών κανόνων που ισχύουν σε μια κοινωνία. 
Πέρα από αυτή τη σταθεροποιητική λειτουργία του δι
καίου, εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η αναγνώ
ριση της πολιτιστικής διαφοράς από το ποινικό δίκαιο 
(τυμ βιβάζεται με την αρχή της ισότητας, τη ανάγκη 
ασφάλειας δικαίου αλλά και με την υποχρέωση του κρά
τους να προστατεύει αποτελεσματικά τα έννομα αγαθά 
των πολιτών του.

Παρ’ όλα αυτά ο αποκλεισμός της πολιτιστικής δια
φοράς ως ένα σχετικό μέγεθος εντός του συστήματος 
του ποινικού δικαίου αποκαλύπτει σε κάποιες περι
πτώσεις μια αμηχανία της δογματικής του ποινικού δι
καίου να δράσει εξισορροπηχικά. Όπως φάνηκε και σε 
κάποια παραδείγματα που εκτέθηκαν παραπάνω οι απα
ντήσεις της δογματικής του ποινικού δικαίου έρχονται 
σε κάποιες περιπτώσεις σε αντίθεση και με υπερκείμε
νες αρχές του δικαίου (όπως η αρχή της αναλογικότη- 
τας), με το αίσθημα δικαιοσύνης αλλά και με δικαιοπολι- 
τικές σκοπιμότητες όπως οι διακηρυγμένοι σκοποί της 
ποινής. Με την περιχαράκωση πίσω από την απροθυ
μία της δογματικής να αναγνωρίσει την πολιτιστική δι
αφορά, σίγουρα δεν προωθείται η ουσιαστική δικαιοσύ
νη. Έτσι λοιπόν καθίσταται απαραίτητο να θέσουμε τα 
ερωτήματα διαφορετικά και να αναζητήσουμε τις απα
ντήσεις αλλού. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η 
πολιτιστική διαφορά μπορεί να παίξει κάποιον ρόλο στο 
ποινικό δίκαιο αλλά αν αυτό πρέπει να συμβεί. Ακόμα 
και αν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι τελικά αρνη
τική, απαιτείται μια επιστημονικά ενδελεχής θεωρητι
κή θε μελίωση για ποιους ακριβώς λόγους η πολιτιστική 
ετερότητα δεν πρέπει να αποτελεί ένα μέγεθος στο πεδίο 
του ποινικού δικαίου. Η δικαιολόγηση αυτής της θέσης 
δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται σε επιχειρήματα που 
αφορούν τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας αναγνώρι

σης αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συ μπεριλαμβάνει δεο
ντολογικές προτάσεις: μόνο η άμεση αναγωγή στις ιδέες 
της δικαιοσύνης (τυπικής, ουσιαστικής και διαδικαστι
κής) και του κράτους δικαίου είναι ικανές να εξασφαλί
σουν στις ολοένα και περισσότερο υβριδικά δομούμενες 
κοινωνίες τον εγγυητικό ρόλο του ποινικού δικαίου. Οι 
απαντή σεις πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν στο πεδίο 
της θεωρίας και φιλοσοφίας της ποινής και του ποινι
κού δικαίου.]

*Το κείμενο τον κ. Σωτηριάδη αποτελεί εισήγηση σε Συνέδριο προς τι
μήν τον ομότιμου καθηγητή κ. Στέργιον Αλεξιάδη με τον τίτλο «Ο δρόμος 
προς τη Δικαιοσύνη» (15-16/1012009) που διεξήχΟη στην αίθουσα τελε
τών παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής «Αλέξανδρος Παπαναστασί
ου». Οι εισηγήσεις τον Συνεδρίου εξεδόθησαν ομότιτλα από τις «εκδόσεις 
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[  ΕΡΕΥΝΑ I

Του Υ/Β Ευάγγελου Διαμαντή

1. Εισαγωγικά
Περί ψυχής ο λόγος του παρόντος. Η συστηματική 

έρευνα της Ψυχής έγινε από τον Αριστοτέλη στο ομώ
νυμο έργο του.® Η επιστήμη του δικαίου, μας βοηθά να 
την προσδιορίσουμε και ως νομική έννοια. Πηγή της 
προσπάθειας, το θετό δίκαιο. Η ενοποίηση των λαών της 
Ευρώπης έφερε μια νέα πραγματικότητα, στην προστα
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπογραφή και η 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου(ΕΣΔΑ) από την χώρα μας, είχε ως επακόλου
θο την ενσωμάτωση των αρχών της στο εθνικό μας δί
καιο. Οι αρχές της ΕΣΔΑ συμπληρώνουν το Συνταγμα
τικό δίκαιο και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης 
νόμου. Ο ρόλος της κυριαρχίας του Κράτους περιορίζε
ται με αυτές για να δοθεί χώρος στα ανθρώπινα δικαιώ
ματα.11

Όμως, το ζητούμενο είναι η ουσιαστική εφαρμογή 
των αρχών της από τις τρεις λειτουργίες του Κράτους 
μας. Ανύσταχτος αρωγός μας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναλαμβάνει να εφαρμόσει 
και να ερμηνεύσει την ΕΣΔΑ. Η θέσπιση του δικαιώμα
τος ατομικής προσφυγής στο δικαστήριο, κατά πράξεων 
ή παραλείψεων των οργάνων της Διοίκησης του Ελλη
νικού Κράτους και της προσβολής των δικαστικών του 
αποφάσεων, αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέ
σα, δημιουργούν τελικά ένα ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωμά

των του ανθρώπου.0 Το Ελληνικό Κράτος σε περίπτωση 
καταδίκης χου έχει υποχρέωση 1. Να προβεί σε εξάλειψη 
των συνεπειών της παραβίασης 2. Να λάβει τα κατάλλη
λα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί 
στο μέλλον παρόμοια περίπτωση. 3. Να καταβάλλει στο 
παθόντα αποζημίωση, σε περίπτωση ατελούς εξάλειψης 
των συνεπειών της παραβίασης ( Άρθρα 41,46 ΕΣΔΑ)

2. Ν ο μ ο λ ο γ ια κ έ ς  εξελίξε ις .
Οι πρόσφατες αποφάσεις, 4902 από 26-07-2011 υπόθε

ση ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ κατά Ελλάδας και 4429 από 05-07- 
2011 υπόθεση ΒΕΝΙΟΣ κατά Ελλάδας, αφορούσαν την 
χώρα μας. Η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση 
του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ, συγκεκριμένα ότι στε
ρήθηκε την ελευθερία του ψυχικά ασθενής σε ψυχια
τρικό Νοσοκομείο για την ακούσια νοσηλεία χου, λόγω 
υπερβάσεων στην διαδικασία που προβλέπει ο εθνικός 
νομοθέτης. Πρόδρομες αποφάσεις για την νομιμότητα 
της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και υπό το φως της ΕΣ
ΔΑ ήταν η 6301/73 Winterwerp κατά Ολλανδίας(24- 
101979) και 50272/99 Hutchison Reid κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου (20-02-2003). Σε αυτές το Δικαστήριο ερμή
νευσε διατάξεις της ΕΣΔΑ σε σχέση με την νοσηλεία ψυ
χικά ασθενών. Επιπλέον, υπεισήλθε σε επιμέρους διατά
ξεις των εθνικών δικαίων, ελέγχοντας την συμβατότητα 
τους με τις αρχές της ΕΣΔΑ.
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3. Το εθν ικό  δίκαιο
Α. Ο ΑστικόςΚώδικας.
Το δίκαιο της χώρας μας αξιολογείται από το Ευρωπαϊ

κό Δικαστήριο, ως επαρκές. Η δυνατότητα ακούσιας νοση
λείας ορίζεται στο άρθρο 1687 του Αστικού Κώδικα ‘όταν 
η κατάσταση ενός προσώπου επιβάλλει την ακούσια νο
σηλεία σε μονάδα ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται μετά από 
προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου και με τις διατάξεις ει
δικών νόμων.’ Η ακούσια νοσηλεία αποτελεί θεσμό του δη
μοσίου δικαίου, περιγράφεται όμως στον αστικό κώδικα και 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις των ειδικών νόμων. Τονίζεται 
με τον τρόπο αυτό από τον νομοθέτη, ιδιαιτέρως και πα
νηγυρικά ότι η εισαγόμενη αρχή ρυθμίζεται αφενός ουσια
στικά, σε ένα νομοθέτημα πάγιου χαρακτήρα, αφετέρου δι- 
κονομικά, διότι εφαρμόζονται διαδικασίες πολιτικής δίκης 
(εκούσια δικαιοδοσία)11 Αποτελεί έκφραση του οφειλόμενου 
σεβασμού στην προσωπικότητα του ατόμου και την ανθρώ
πινη αξία.'1

Γιατί όμως ο νομοθέτης εφαρμόζει την ακούσια νοσηλεία 
με αυτόν το ιδιόρρυθμο τρόπο, ο οποίος δεν είναι πρωτότυ
πος, αλλά γερμανικό πρότυπο και γιατί η Αστυνομία δεν 
επιλαμβάνεται άμεσα; Διότι ο ασθενής δεν είναι εγκλημα
τίας και δεν πρέπει να επιχειρείται να ποινικοποιηθεί η συ
μπεριφορά του, όταν στερείται την προσωπική του ελευ
θερία και πλήττονται ατομικά συνταγματικά δικαιώματα 
του. Στον Αστικό Κώδικα περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο

διασφάλισης των δικαιωμάτων του ασθενούς από την 
αυθαίρετη επέμβασή των κρατικών οργάνων στην 
βούληση και στην ιδιωτική του ζωή/

Β. Ο Νόμος 2071/92.
Β. Η επίδραση της ΕΣΔΑ, ανάγκασε την πολιτεία να 

λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, αντικαθιστώ
ντας το Ν.Δ.104 της 1/16-8-1973, με ένα σύγχρονο Νό
μο 2071/92 Εκσυγχρονισμός & Οργάνωση συστήμα
τος Υγείας’. Χαρακτηρίζεται από το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου, ότι θεσπίζεται με αυτόν μια δικαστική 
διαδικασία με βάση προθεσμίες και διαδικαστικούς κα
νόνες, καλά ορισμένους με στόχο την προστασία της 
ζωής ασθενούς και την προσβολή του από την αυθαι
ρεσία των κρατικών αρχών.

Προϋποθέσεις του εγκλεισμού ασθενούς σε κατάλλη
λη μονάδα ψυχικής υγείας χωρίς την θέληση του εί
ναι. 1. Να πάσχει από ψυχική διαταραχή. 2. Να μην εί
ναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του.3. 
Αποτέλεσμα από την έλλειψη νοσηλείας, ο αποκλει
σμός θεραπείας ή η επιδείνωση της κατάστασης της 
υγείας του. Σε κάθε περίπτωση να μην είναι επικίν
δυνος για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφά
λεια τρίτων, από πράξεις βίας. Η αδυναμία προσαρ
μογής του ανθρώπου στις πολιτικές, κοινωνικές και 
ηθικές αξίες δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή.(άρθρο 
95 Ν.2071/92).
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4. Δ ιαδικασία  της α κ ού σ ια ς  νοσ η λεία ς .
Ο Εισαγγελέας κινεί την διαδικασία για ακούσια νοση

λεία, κατόπιν αίτησης συγγενούς ή συζύγου του ασθε
νούς ή και αυτεπαγγέλτως. Ακολούθως, εάν η αίτηση 
γίνει δεκτή εκδίδει παραγγελία που απευθύνεται στους 
ανακριτικούς του υπαλλήλους, συνήθως στις αστυνομι
κές αρχές. Αυτές έχουν υποχρέωση να συλλέξουν στοι
χεία, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, γνωματεύσεις, μαρ
τυρικές καταθέσεις. Με την έρευνα τους στοχεύουν να 
βοηθήσουν τον εισαγγελέα να διαπιστώσει αν συντρέ
χουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Σε θετική περίπτω
ση, αν ο ασθενής αρνείται να εξετασθεί, διατάσσεται από 
τον εισαγγελέα να μεταφερθεί για εξέταση σε Δημόσια 
Ψυχιατρική Κλινική, ώστε να εκδοθούν δύο ξεχωριστές 
γνωματεύσεις από Ψυχίατρους που θα αναφέρονται και 
αυτές στην πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου. Η 
μεταφορά πρέπει να διενεργείται με σεβασμό στην αξιο
πρέπεια και την προσωπικότητα του ασθενή.

Όμως, η διαδικασία δεν τερματίζεται εδώ. Η παραμονή 
του ασθενούς στο Νοσοκομείο δεν μπορεί να διαρκεί πε
ρισσότερο από 48 ώρες. Γία αυτό τον λόγο, ο εισαγγελέ
ας που διέταξε την μεταφορά, μέσα σε τρεις (03) ημέρες, 
υποβάλλει αίτηση, στο Ειρηνοδικείο ( άρθρο17 παρ.2 Ν. 
4055/12), προκειμένου να αποφασίσει για τον εγκλεισμό 
του ασθενούς στο Νοσοκομείο.

Το δικαστήριο συνεδριάζει με την διαδικασία της εκού
σιας δικαιοδοσίας μέσα σε δέκα(10) μέρες, κεκλεισμένων 
των θυρών, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
ασθενούς, ο οποίος δικαιούται να παραστεί με συνήγο
ρο και Ψυχίατρο ως τεχνικό σύμβουλο, αφού κλητευ- 
θεί προς τούτο πριν 48 ώρες.8 Σε περίπτωση που αίτη
ση αναγκαστικής νοσηλείας γίνεται δεκτή, συνεχίζεται 
η παραμονή του στο Νοσοκομείο, διαφορετικά διατάσσε- 
ται η άμεση έξοδος του.

Ο δικαστικός έλεγχος της παραμονής στο Ψυχιατρείο 
είναι περιοδικός, ενώ κατά της απόφασης προβλέπονται 
ένδικα μέσα. Οι ασφυκτικές προθεσμίες επιβάλλουν οι

(Endnotes)
α. Για το έργο του Αριστοτέλη, Ingemar Doring, Ο Αριστοτέλης, παρου
σίαση και ερμηνεία της σκέψης του. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1994.
b. A I. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η εκδ. Θες/νίκη, 2005, 
Σελ. 97, 128 και F.Chaltier, La souueraineti de V Etat et V Union 
Europienne. L exemple franpais, Librairie Gimrale de Droit et ck 
Jurisprudence,(L.G.D.J.) Paris, 2000.
c. Στ. Κτιστάκη, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο και ΕΣΔΑ, Αθήνα 2004 σελ. 
7 υποσημείωση .J.F. Renucci, Droit europeen des droites de V homme, 
Pans 2002 L.G.D.J.
d. Αχιλλέας Κουτσουράδης -  Αγγέλα Γεωργιάδη, Προστατευτικοί θεσμοί 
του αστικού δικαίου, Αθήνα, 2002. .ΣεΙ. 180-191.
e. Ε. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τ' I I 2012, ΘεςΙ 
νίκη, Σελ. 585, Η  αρχή εκτήχθη με τον Ν.2447196.

γνωματεύσεις των γιατρών να περιέρχονται στον εισαγ
γελέα το ταχύτερο δυνατόν, με αγγελιοφόρο, με μέριμνα 
των συγγενών, ακόμη και με τον τηλεομοιότυπο της 
υπηρεσίας( fax), αφού όλα τα έγγραφα που συγκεντρώ
θηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους θα αποτελό
σουν την ύλη από την οποία το δικαστήριο θα εκδώσει 
την απόφαση του. Ιδανικότερη λύση, η ηλεκτρονική δι
ασύνδεση εισαγγελικών - αστυνομικών υπηρεσιών που 
θα εξασφάλιζε τις αρχές από την τήρηση των προθεσμι
ών του Νόμου.

5. Η θέση της Ν ο μ ολογ ία ς .
Αυτός είναι και ένας από τους διαφορετικούς λόγους 

που καταδικάστηκε η Χώρα μας από το Δικαστήριο του 
Στρασβούργου. Η υπέρβαση των προθεσμιών, αποτελεί 
κατά το δικαστήριο, επαρκή λόγο παραβίασης του άρ
θρου 5 παρί. της σύμβασης που ορίζει ‘Κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα συιν ελευθερία και την ασφάλεια. Κανείς 
δεν επιτρέπεται να στερηθεί την ελευθερία του, παρά μό
νο στις ακόλουθες περιπτώσεις και σύμφωνα με την νόμι
μη διαδικασία:....ε) περίπτωση αν πρόκειται για νόμιμη
κράτηση ατόμων που μπορούν να μεταδώσουν μεταδοτι
κή ασθένεια, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς...' 
Επομένως, το δικαστήριο κρίνοντας ad hoc, αποφάνθη- 
κε ότι η στέρηση της ελευθερίας των προσφευγόντων 
δεν διατάχθηκε ‘με τις νόμιμες οδούς’1’.

Η αναμόρφωση των προθεσμιών, σε χρόνο εύλογο όπως 
απαιτεί η ΕΣΔΑ,1 με γνώμονα τον κίνδυνο αυθαιρεσίας, 
αλλά και την ανάγκη εφαρμογής του νόμου στην πράξη 
κρίνεται επιβεβλημένη.

Από το δικαστήριο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των 
ακούσιων νοσηλειών σε άλλες χώρες της Ευρώπης εί
ναι 7% με 8% , ενώ στην Ελλάδα 55% με 65% με αποτέ
λεσμα η μέριμνα του νομοθέτη για τον δικαστικό έλεγχο 
της διαδικασίας να παρακάμπτεται ή να έχει αντανακλα
στικό χαρακτήρα. Η έλλειψη πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
περίθαλψης ψυχικά ασθενών, μετατοπίζει το πρόβλημα 
στις διωκτικές και δικαστικές αρχές.

f. Κώστας Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε μονάδα ψυχικής υγείας. 
Ερμηνευτικές διατυπώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή τον νόμου 
2071/92. Σελ. 19-31
g. Αλεξιάδη, Η  πρόσφατη νομολογία της ΕΣΔΑ σχετικά με τις εγγυήσεις 
της προσωπικής ελευθερίας και της ασφάλειας των κρατουμένων Ψυχα- 
σθεντάν ΕΕΕυρ,Δ 1 1984 σελ. 185. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το 
δικαίωμα της ακρόασης.
h. Βλέπε Κείμενο επίσημης Μετάφρασης Υπουργείου Εξωτερικών και 
ειδικότερα, παρ.44-47 υπόθεση ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ κατά Ελλάδας και 
παρ.50-54 υπόθεση ΒΕΝΙΟΣ κατά Ελλάδας. Οι επισημάνσεις στις διοι
κητικές και δικαστικές αρχές του Κράτους, μετά την απόφαση, αποτυπώ- 
νονται στο νπ 'αριθμόν 48275/575.007 από 04-04-2012 έγγραφο του Νο
μικού Συμβουλίου του Κράτους.
ί. Βλέπε επίσης, Α Μανιτάκης, Οι εγγυήσεις προσωπικής ελευθερίας
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6. Α κούσ ια  νοσ η λεία  και π ρ οσ τα τευ τικ ή
φ ύλα ξη
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακρίνουμε την ακούσια 

νοσηλεία από την προστατευτική φύλαξη των ψυχοπαθών, 
μεθυσμένων και ανηλίκων του άρθρου 118 Π.Δ.141/91 ‘Αρ
μοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσωπι
κού Υ.Δ.ΊΥ Η προστατευτική φύλαξη αποτελεί προληπτι
κό διοικητικό μέτρο*, στα πλαίσια του άμεσου διοικητικού 
καταναγκασμού, χωρίς την έκδοση διοικητικής πράξης με 
υλικές ενέργειες των οργάνων,k λόγω κατάστασης ανάγκης 
ή άμυνας, όπως αυτές περιγράφονται στον Ποινικό Κώδι
κα.1 Α. Έχει προσωρινό χαρακτήρα Β. Δεν αποτελεί σύλ
ληψη Γ. Δεν περιγράφεται στον Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας. Δ. Συντάσσεται έκθεση για την έναρξη, την λήξη 
της και τον λόγο που εφαρμόστηκε, υποβαλλόμενη στον ει
σαγγελέα, με παράλληλη εγγραφή στο ηλεκτρονικό Βιβλίο 
Συμβάντων, ενώ ο εγκλεισμός στο κρατητήριο, επιτρέπε
ται όταν δεν μπορούν να αποτραπούν οι κίνδυνοι κατά του 
ίδιου προσώπου ή τρίτων με άλλο τρόπο. Συνεπώς, οι δι
αδικαστικές εγγυήσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυ
τές της ακούσιας νοσηλείας. Η αρχή της αναλογικότητας, 
της απαγόρευσης της προσβολής του πυρήνα του ατομικού 
δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας, της αιτιολογίας, 
της τήρησης του έγγραφου τύπου, με παράλληλη τήρηση 
του γενικού και αφηρημένου χαρακτήρα της κανονιστικής 
πράξης, αφού συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επι- 
χειρείται με αυτή περιορισμός της ελευθερίας των προσώ
πων με την θέσπιση δεσμευτικής ρύθμισης με προσταγή 
προς συμμόρφωση1" αποτελούν κανόνες δημοσίου δικαίου 
που απορρέουν από την αρχή της νομιμότητας.

Ο Εισαγγελέας λοιπόν καλείται σήμερα να εξετάζει in 
concreto τις ενέργειες των διοικητικών οργάνων περισσό
τερο με βάση τις αρχές και τους κανόνες του διοικητικού 
και μάλιστα του αστυνομικού δικαίου. Αξίζει στο σημείο 
αυτό να επισημανθεί ότι ο εισαγγελέας πρέπει να καταβάλ
λει ιδιαίτερη προσοχή, διότι η αρχή της νομιμότητας στο 
ποινικό δίκαιο, " εφαρμόζεται αρκετά διαφορετικά από το

της ΕΣΔΑ, και η κράτηρη ‘ψυχασθενούς’ σε Ψυχιατρικό ίδρυμα ΕΕΕυρ. 
Δ. 1983, σελ.547.
j ■ Α,Ι.Τάχος, Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης Θεο/νίκη,1990 σελ. 80-83.
k. Ιακ. Ματθιουδάκης, Π  αστική ευθύνη τον Κράτους από τις υλικές ενέργει
ες των οργάνων του,2006 Θες/νίκη σελ.462-465.
l. Κυριακόπουλου Διοικητικόν Δίκαιον οελ.430-432, Η. Furler, Das 
Polizeiliche Notrecht und die EntschMigungspflicht des Staates, 1928, 
οελ.33.
m. Ανδ. Μαρκαντωνάτου Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου βί εκδ. 
2013 Αθήνα, οελ.128-131.
η. Κ. Σταμάτης, Η  προκαταρκτική εξέταση οτην ποινική διαδικασία και οι 
αρχές της νομιμότητας και της σκοπιμότητας, Αθήνα 1984. 
ο. Για την αρχή της νομιμότητας Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαια 
ε εκδ. Αθήνα,2004, Σελ.169-190 Ζ. Παπαϊωάννου, Αστυνομικό δίκαιο, β"

αστυνομικό δίκαιο” Η τήρηση των παραπάνω γενι
κών αρχών ως ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό, μεθοδολο
γικό εργαλείο, θα περιορίσει αντιθέσεις που προβάλλο
νται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.Ρ

7. Α κούσια  νοσ η λεία  & Φ ύλαξη
α κα τα λόγισ του  εγκλη μα τία
Όπως και με την προστατευτική φύλαξη, από πα

λαιό είχαν διατυπωθεί οι διαφορές στο ποινικό Δίκαιο, 
της ακούσιας νοσηλείας ψυχασθενούς, με την φύλαξη 
ακαταλόγιστων εγκληματιών.11 Αυτή ρυθμίζεται από 
το άρθρο 69 του Π.Κ. ‘Αν κάποιος, λόγω νοσηρής δια
τάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή της κωφαλαλί
ας, απαλλάχθηκε από ποινή ή δίωξη για κακούργημα ή 
πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή ανώτερη των έξι 
(06) μηνών το δικαστήριο διατάσσει την φύλαξη του σε 
δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα, εφόσον κρίνει ότι είναι 
επικίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια ’

Πρόκειται για κατασταλτικό μέτρο ασφαλείας και 
όχι ποινής.Γ Προϋποθέτει την τέλεση αξιόποινης πρά
ξης, έχει περισσότερο φυλακτικό χαρακτήρα παρά θε
ραπευτικό. Κριτήριο του, η ψυχική διαταραχή και η 
επικινδυνότητα του ασθενούς και όχι όπως στην ακού
σια νοσηλεία, η προσωπική ασφάλεια του ασθενούς και 
ασφάλεια τρίτων από πράξεις βίας.

Στην ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται η αρχή της ανα- 
λογικότητας stricto sensu, αφού ανάμεσα στο συγκε
κριμένο ατομικό διοικητικό μέτρο, για την πρόληψη 
της αξιόποινης πράξης και τον βαθμό του κινδύνου δι- 
άπραξης ή επανάληψης της πράξης αυτής, πρέπει να 
υπάρχει εύλογη σχέση.8

Τα συμπεράσματα από την νομολογία του Δικαστηρί
ου του Στρασβούργου εμπνέουν συχνά την νομολογία 
των εθνικών μας δικαστηρίων, οδηγούν σε αναμόρφω
ση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και βοηθούν 
να τεθεί το απαραίτητο πλαίσιο για την δράση των δι
οικητικών οργάνων. ]

εκδ. Αθήνα, 2006 σελ. 491-503.
ρ. Θ. Ντουράκης Η  αναγκαστική στέρηση της προσωπικής ελευθερίας 
των ψυχικά πασχόντων μέσα από την νομολογία των διακιοδοτικών 
οργάνων της ΕΣΔΑ, Σύμμεικτα Φ. Βεγλερή 1998II, σελ.308 Η  ακού
σια νοσηλεία και η φύλαξη του ακαταλόγιστου εγκληματία.
q. Βλέπε την εμπεριστατωμένη εισήγηση Ν. Παρασκευόπουλου, Ο 
εγκλεισμός σε Ψυχιατρείο, ως προληπτικό μέτρο και ως μέτρο ασφα
λείας του ελληνικού Ποινικού Κώδικα in Παρασκευόπουλος- Κοσμά- 
τος, Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε ψυχιατρείο, 
Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή, Αθήνα, 1997, Σελ .59-64.
r. Λ.Μαργαρίτης- ·Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία άρθρα 50-133 
Π.Κ. ζ  εκδ. Θεσσαλονίκη 2005 Σελ.44-56
ε.ΠΑ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, δ' 
εκδ. Αθήνα 2012, σελ.294.
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[  ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ

Δελλής Αναστάσιος
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α' - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ
Υποχρέωση ή ανάγκη;

Καθ’ όλη την ιστορική του πορεία 
ο άνθρωπος, χρησιμοποιούσε διάφο
ρους τύπους υλικών ως θωράκιση, 
προκειμένου να προστατεύεται από 
τραυματισμούς σε μάχες ή άλλες επι
κίνδυνες συνθήκες. Ο πρωτόγονος 
προστατευτικός ρουχισμός ήταν κα
τασκευασμένος από δέρμα ζώων. Κα
θώς ο πολιτισμός εξελίχθηκε, χρησι
μοποιήθηκαν και άλλα υλικά όπως 
ξύλο και μέταλλο. Σταδιακά το μέ

ταλλο χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των γνωστών 
πανοπλιών που έφεραν οι ιππότες του μεσαίωνα. Μια από 
τις πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις εύκαμπτης πανο
πλίας είχε χρησιμοποιηθεί τα μεσαιωνικά χρόνια από τους 
Ιάπωνες και βασικό υλικό κατασκευής της ήταν το μετάξι.

Ωστόσο μετά την εμφάνιση των ραβδωτών πυροβόλων 
όπλων αναγνωρίστηκε η ανάγκη δημιουργίας πιο αποτε
λεσματικών μέσων προστασίας. Η πρόοδος της τεχνολογί
ας επέτρεψε τη δημιουργία συνθετικών υφασμάτων χαμη
λού βάρους, που μπορούν να συρραφτούν δημιουργώντας 
εύκαμπτες πλάκες και να αποτελόσουν μέρη μονάδων ένδυ
σης, έχοντας ικανότητα βαλλιστικής αντίστασης. Στις μέρες 
μας, για την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων, μεγάλη ση
μασία δίδεται τόσο στην αποτελεσματικότητα (συγκράτηση 
της βολίδας, απορρόφηση της ενέργειας πρόσκρουσης, προ
στασία του ατόμου από επικίνδυνο αμβλύ τραύμα) όσο και 
στην πρακτικότητα (βάρος, ευκαμψία, θερμική επιβάρυν
ση) για τον χρήστη.

Η χρήση πυροβόλων όπλων κάθε είδους, και ειδικότερα 
όπλων χειρός από άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματική 
δραστηριότητα, δημιουργεί μια διαρκή απειλή στο αστυνο
μικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας, όποτε υπάρ
χει ανάγκη ανταπόκρισης σε περιστατικό. Συχνά, ακόμη 
και σε μια ιδιωτική διαμάχη ο θυμός των εμπλεκόμενων 
στο επεισόδιο μπορεί να στραφεί εναντίον των αστυνομικών 
που επιχειρούν μια ειρηνική επίλυση. Ομοίως, ένας έλεγχος 
ρουτίνας μπορεί να καταλήξει σε ένοπλη συμπλοκή. Σε τέ
τοιες στιγμές είναι απαραίτητη η προβλεπόμενη βαλλιστι
κή προστασία.

Όταν κάποιος πλήττεται από βολίδα, η έκταση του τραύ
ματος που θα υποστεί εξαρτάται από το σημείο όπου η βο

λίδα χτύπησε το σώμα και από την τροχιά της βολίδας 
εντός ή διαμέσου του σώματος. Η βλάβη σε ζωτικά όργα
να συνήθως είναι μοιραία. Γι’ αυτό, πρωταρχικός και βα
σικότερος σκοπός της βαλλιστικής προστασίας αποτελεί 
η αποτροπή διάτρησης του ανθρώπινου κορμού από βο
λίδα. Ωστόσο, σκοπός είναι να αποτραπεί όχι μόνο η διά
τρηση αλλά και μια σοβαρή εσωτερική αιμορραγία ή ρή
ξη οργάνου από αμβλύ τραύμα.

Τα ειιίπεδα προστασίας των αλεξίσφαιρων γιλέκων κα
θορίζονται από διεθνή πρότυπα, ανάλογα με το σκοπό 
της χρήσης. Για παράδειγμα, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που 
έχουν καθιερωθεί για χρήση από αστυνομικό προσωπι
κό και προσωπικό ασφάλειας θα πρέπει να παρέχουν επί
πεδο προστασίας ΙΙΙΑ, σύμφωνα με το πρότυπο Ballistic 
Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 2008 
(Πρότυπο για τη Βαλλιστική Αντίσταση των Προστα
τευτικών Μέσων / Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τε
χνολογίας / Γραφείο Προτύπων Υπηρεσιών Ασφαλείας 
/ Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης / Η.Π.Α.). Παραδείγ
ματα άλλων κοινώς αποδεκτών προτύπων είναι το Ευ
ρωπαϊκό prEn ISO 14876-2, το Βρετανικό HOSDB (UK 
Home Office Scientific Development Branch), το Γερ
μανικό German Police TR-Technische Richtlinie και το 
πρότυπο του εργαστηρίου Underwriters Laboratory (UL 
752 Ballistic Standard).

Ο σκοπός ύπαρξης των προτύπων είναι να προσδιορί
ζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων και τις τυπο
ποιημένες μεθόδους δοκιμής της βαλλιστικής αντοχής 
των προστατευτικών μέσων, ιδίως των αλεξίσφαιρων γι
λέκων που προορίζονται για την προστασία του ανθρώ
πινου κορμού από βολές πυροβόλων οπλών. Επομένως, 
τα συγκεκριμένα πρότυπα δεν αφορούν στην προστασία 
από μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά εργαλεία, τα οποία αποτε
λούν διαφορετικού τύπου απειλή και για τα οποία υπάρ
χουν άλλα πρότυπα διαφορετικών απαιτήσεων (π.χ. NIJ 
Standard-0115.00, Stab Resistance of Personal Body 
Armor). Διευκρινίζεται ότι πιθανή ύπαρξη πιστοποίησης 
τύπου ISO σχετίζεται με την ποιότητα της κατασκευα
στικής διαδικασίας κατά την παραγωγή και όχι με το επί
πεδο βαλλιστικής προστασίας.

Το τραυματικό αποτέλεσμα που προκαλείται από μια 
βολίδα πυροβόλου όπλου εξαρτάται μεταξύ άλλων και
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από τη σύνθεση της, το σχήμα, το διαμε'τρημα, τη μάζα, τη 
γωνία πρόσπτωσης και την ταχύτητα πρόσκρουσης. Λόγω 
της μεγάλης ποικιλίας βολίδων και γομώσεων που διατί
θενται σε συγκεκριμένο διαμέτρημα φυσιγγίων και λόγω 
της ύπαρξης αναγομωμένων και αυτοσχέδιων φυσιγγίων, 
τα αλεξίσφαιρα που μπορούν να αποτρέψουν διάτρηση από 
μια τυποποιημένη δοκιμαστική βολή, ίσως να μην συγκρα
τήσουν άλλες βολίδες ίδιου διαμετρήματος που βάλλονται 
με πυροδότηση διαφορετικών γομώσεων. Ωστόσο, τα πυ- 
ρομαχικά των δοκιμών που ορίζονται στα πλαίσια των διε
θνών προτύπων αποτελούν αντιπροσωπευτικές και συνή
θεις απειλές για αστυνομικούς και προσωπικό ασφαλείας.

Όταν μια βολίδα πυροβόλου όπλου πλήττει ένα αλεξί
σφαιρο γιλέκο, αυτή εγκλωβίζεται σε έναν ιστό από πολύ 
ισχυρές ίνες. Οι ίνες αυτές απορροφούν και διαχέουν στο 
γιλέκο την ενέργεια πρόσκρουσης, προκαλώντας ακινη- 
τοποίηση και εγκλωβισμό της βολίδας ταυτόχρονα με πα
ραμόρφωση ή επιπεδοποίησή της. Έτσι η ενεργεία της βο
λής απορροφάται από κάθε διαδοχική στρώση υλικού μέσα 
στο γιλέκο, μέχρι η βολίδα να ακινητοποιηθεί. Επειδή οι 
ίνες αλληλεπιδρούν σε κάθε στρώση ξεχωριστά, αλλά και 
οι στρώσεις υλικού αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην αντι- 
βαλλιστική πλάκα, μια μεγάλη επιφάνεια του μέσου εμπλέ
κεται στην πρόληψη της διάτρησης από τη βολίδα. Αυτός ο 
τρόπος λειτουργίας βοηθάει επίσης στην απορρόφηση των 
δυνάμεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνο 
αμβλύ τραύμα.

Αρκετοί κατασκευαστές έχουν ασχοληθεί με τη δημιουρ
γία και την εξέλιξη υλικών για χρήση σε αλεξίσφαιρα γιλέ
κα. Οι πασίγνωστες ίνες Kevlar της εταιρίας Du Pont εμφα
νίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 
και ήταν το πρώτο υλικό που έτυχε αναγνώρισης για χρή
ση σε σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα. To Kevlar είναι μια 
συνθετική οργανική ίνα με δυνατότητα ύφανσης σε πλέγ
μα, που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, χαμηλό βάρος, 
υψηλή χημική αντοχή και αντίσταση στην τομή. To Kevlar 
έχει επίσης πυρίμαχες ιδιότητες, δεν μειώνεται η αντοχή 
του υπό καθημερινές εξωτερικές συνθήκες, δεν τήκεται, 
δεν ρευστοποιείται και δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή

του σε νερό. Μετέπειτα εκδοχές της ίνας Kevlar επέτρεψαν 
τη δημιουργία πρακτικών εύκαμπτων γιλέκων με δυνατό
τητα απόκρυψης. Οι νεότερες εκδοχές Kevlar συνθέτουν 
υφάσματα υψηλής απόδοσης που επιτρέπουν μικρότερο 
βάρος, μεγαλύτερη ευκαμψία και ισχυρή βαλλιστική προ
στασία στα αλεξίσφαιρα γιλέκα λόγω της μοριακής δομής 
της. Η ισχυρή ελαστικότητα και η ικανότητα απορρόφη
σης ενέργειας έχουν αυξηθεί με την ανάπτυξη νέων διαδι
κασιών ύφανσης.

Επίσης, ως εναλλακτικές επιλογές υλικών που χρησι
μοποιούνται για την κατασκευή αντιβαλλιστικών επιφα
νειών, αναφέρονται οι ίνες πολυαιθυλενίου Spectra και οι 
αραμιδικές ίνες Goldflex της εταιρίας Honeywell, οι αρα- 
μιδικές ίνες Twaron της ομώνυμης εταιρίας, το Ολλανδι
κό Dyneema και το Zylon της Ιαπωνικής Toyobo. Οι προα- 
ναφερθείσες ίνες και τα υλικά που αυτές συνθέτουν έχουν 
ποικιλία εφαρμογών και πέρα από τα αλεξίσφαιρα γιλέκα. 
Παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα 
σκαφών και αεροσκαφών, βιομηχανικά καλώδια, προστα
τευτικό εξοπλισμό όπως κράνη και σε εξοπλισμό αναψυ
χ ή ς -

Άλλος ένας τύπος αλεξίσφαιρου γιλέκου είναι το Dragon 
Skin που κατασκευάζεται από την εταιρία Pinnacle Armor 
και η βαλλιστική του προστασία παρέχεται από τη σύνθε
ση κυκλικών δίσκων, διαμέτρου δύο ιντσών. Οι εν λόγω δί
σκοι είναι κατασκευασμένοι από φύλλα καρβίδιου σιλικό
νης και κεραμικά στοιχεία τα οποία αλληλεπικαλύπτονται 
σαν φολιδωτή θωράκιση, δημιουργώντας ένα ελαστικό σύ
νολο που επιτρέπει επαρκές εύρος κινήσεων και δύναται να 
απορροφήσει μεγάλο αριθμό βολών από πυροβόλα όπλα.

Στόχος είναι η σχεδίαση της ελαφρύτερης κατά το δυνα
τόν μονάδας η οποία επιτυγχάνει επιθυμητό επίπεδο προ
στασίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άνεση και ελευθερία 
κινήσεων. Από πλήθος κατασκευαστών διατίθενται προ
στατευτικά μέσα διαφορετικής κατασκευής και σύνθεσης, 
που το καθένα από αυτά έχει μοναδικές ιδιότητες προστα
σίας από πλήγμα βολίδας ή επίθεση με αιχμηρό αντικείμε
νο. Ο κατασκευαστής ενός προστατευτικού μέσου μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ένα ή να συνδυάσει περισσότερα είδη
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“ 'Οταν μια βολίδα πυροβόλου όπλου πλήττει ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, αυτή 
εγκλωβίζεται σε έναν ιστό από πολύ ισχυρές ίνες

υφασμάτων από συνθετικές ίνες.
Η κατανομή, ο αριθμός και το εί
δος των στρώσεων κάθε υφάσμα
τος μέσα στο προστατευτικό μέ
σο επηρεάζουν τη συνολική του 
απόδοση. Συνεπώς είναι αδύνα
τη η σύγκριση προϊόντων με μο
ναδικό κριτήριο τον αριθμό των 
στρώσεων υφάσματος που έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Η σύνθεση του 
αντιβαλλιστικού υλικού (αριθμός 
στρώσεων και είδος υλικού), το 
επίπεδο προστασίας και το βάρος 
του ανά τετραγωνικό μέτρο, βε
βαιώνονται με πιστοποιητικό ερ
γαστηρίου αναγνωρισμένου από 
κρατικό ή διεθνή οργανισμό.

Κάθε χρήσιης αλεξίσφαιρου γι
λέκου θα πρέπει να κατανοεί την 
προστασία που αυτό του παρέχει 
καθώς και τους περιορισμούς της.
Παρόλο που η απόλυτη προστα
σία σε κάθε περίσταση είναι ανέφικτη, η συστηματική χρή
ση του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου μειώνει την πιθα
νότητα θανάσιμου τραυματισμού. Το βάρος και ο όγκος του 
προστατευτικού μέσου είναι ανάλογα με το βαθμό προστασί
ας που θα προσφέρει.

Ο τύπος NIJ-IIIA παρέχει το μέγιστο επίπεδο προστασίας 
που διατίθεται σε εύκαμπτα αλεξίσφαιρα γιλέκα δυνάμενα 
να φορεθούν αφανώς. Συνεπώς, ο τύπος NIJ-IIIA είναι κα
τάλληλος για καθημερινά καθήκοντα παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι τύποι NIJ-III 
και NIJ-IV, οι οποίοι παρέχουν προστασία από βολές πολεμι
κών τυφεκίων μεγάλης ισχύος, προορίζονται για χρήση μόνο 
σε επιχειρησιακές καταστάσεις όπου η υφιστάμενη απειλή δι
καιολογεί τέτοιου τύπου προστασία. Τα προστατευτικά μέσα 
που προορίζονται για την προστασία από πολεμικά τυφέκια 
είναι κατασκευασμένα δύσκαμπτα ή άκαμπτα, συσσωματώ
νοντας συνήθως σκληρά υλικά, κεραμικά ή μεταλλικά.

Οι αστυνομικοί και το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει να 
παρακινούνται να φέρουν αλεξίσφαιρο γιλέκο σε κάθε εκτέ
λεση εξωτερικής υπηρεσίας. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, παρόλο 
που εκ κατασκευής αποσκοπούν στην προστασία από επιθέ
σεις πραγματοποιούμενες με πυροβόλα όπλα, μπορούν να απο
τρέψουν σοβαρούς και πιθανώς θανάσιμους τραυματισμούς 
σε τροχαία ατυχήματα (με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες), να 
προστατεύσουν από φυσικές επιθέσεις με αμβλέα όργανα και 
σε περιορισμένο βαθμό από μαχαίρια. Είναι σημαντικό να θυ
μόμαστε ότι ο εξωτερικός φορέας, χωρίς τις πλάκες βαλλιστι

κής προστασίας, δεν προσφέ
ρει καμία ειδική προστασία 
από ένοπλες επιθέσεις.

Τα ίδια υλικά που χρη
σιμοποιούνται για την κα
τασκευή προστατευτικών 
μέσων για ένστολους αστυ
νομικούς, μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν και για την 
κατασκευή ενδυμάτων συμ
βατικής μορφής για την 
προστασία προσωπικού που 
παρέχει υπηρεσίες ασφαλεί
ας υπό κάλυψη. Τέλος σε 
ό,τι αφορά στη σχεδίαση και 
στην κατασκευή αλεξίσφαι
ρων γιλέκων, υπάρχει μια 
διαρκής εξέλιξη στον τομέα 
της άνεσης με χρήση νέων 
υλικών. Η ανάπτυξη νέων 
ινών υψηλής απόδοσης υπό
σχεται σταδιακή μείωση του 

βάρους και του όγκου των αντιβαλλιστικών υλικών και 
την αύξηση της άνεσης και της χρηστικότητας, ταυτό
χρονα με τη βελτίωση της αντοχής σε πλήγμα από πυρο
βόλα όπλα και πυρομαχικά διαρκώς εξελισσόμενα. ]
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

με έκπτωση -22,1% μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας 
BERETTA HELLAS

Πρόκειται για επανάσταση στο χώρο των φορητών όπλων που διεκδικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.
Ενα αυτόματο πιστόλι, που μοιάζει περισσότερο με το κλασσικό πασχαλιάτικο πιστόλι, εξ’ ου και το όνομα «ΝΑΝΟ», 
αλλα πρόκειται για το πιο φονικό μικρό όπλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά σε τέτοιο 
μεγεθος κατασκευάστηκε πιστόλι με 6 φυσίγγια των 9 mm (9x19 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
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(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

6 + 1 Διπλή 143/5,6 78/3,1 23/0,9 106/4,2 125/4,9 562/20,0

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-Mail: sales@beretta.gr, Internet Site: www.berettahellas.com

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

©BERETTA
c n o  ν Π Λ Μ Ι Λ  Tkl A n  A^/>r500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος καννης 4.5
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη

• Επιχειρησιακή σκανδάλη 
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40  

Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2 0 0 9
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XDM

2 0 0 3
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F T H E  YEAR  
X D  P IS T O L

2 0 0 6
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F T H E  YEAR  
X D  4 5 A C P  P IS T O L

2 0 0 6
S H O O T IN G  IN D U S T R Y  A C A D E M Y  O F EXCELLEN C E 

H A N D G U N  O F TH E  YEAR  
X D  4 5 A C P  P IS T O L SPRINGFIELD ARMORY'S

H A S 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



ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BSST ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

Α ρ κ ε το ί δ ε ν  θα  το  έκ α να ν  ή δ ε ν  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν . Μ ερ ικο ί εκ λ εκ το ί και θα  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  και θα  ήθ ελα ν, α ν  ή ξ ερ α ν  το  γιατί.

Άν ήξεραν, ό,τι ία  γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο 
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην 
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.

Άν ήξεραν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
Dyneem a, το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές 
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο, 
γιλέκα BS5T.

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

Άν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJΙΙΙΑ, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΩΡΑ ΕΡΟΥΝ

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜ Π ΤΟ  ΑΛΕΞ ΙΣΦ ΑΙΡΟ  ΓΙΛΕΚΟ  Δ Ε Ν  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Α Π Ο  ΒΟ ΛΕΣ  
ΤΥΦ ΕΚΙΩΝ Χ Ω Ρ ΙΣ  ΕΠ ΙΠ ΡΟ ΣΘ ΕΤΕΣ ΑΝΤ ΙΒΑΛΛΙΣΤ ΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



[  ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο  :

r ,τ r  r r
J J i i U r . Θέρμο

ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ

Ιστορία του Θερμού
Της Φιλολόγου Αγλαΐας Σύρρου

Ο μαγικός παράδεισος της Αιτωλίας, μυσταγωγία ομορφιάς π’ αγκαλιάζει τις μέρες 
μας με το γαλάζιο τ’ ουρανού, το κελάρυσμα του νερού, το πράσινο της ράχης, τον καρπό του κά
μπου, τα αγέρωχα πλατάνια που λες και ξεπίτηδες φύτρωσαν για να κατευοδώνουνε και να κα
λωσορίζουν. Θέρμο! Έ να οδοιπορικό που ξεκινάει χιλιάδες χρόνια πίσω κι ανοίγει την ψυχή μας 
στον αιτωλικό πολιτισμό, θαυμάζοντας τον πολιτικό στοχασμό, το κοινωνικό γίγνεσθαι, κυρίως, 
όμως, την πολιτειακή οργάνωση. «Των Θερμίων το πεδίον», «η Ακρόπολις συμπάσης της Αιτωλί
ας», όπως λέει ο Πολύβιος, είναι το αρχαίο Θέρμο που η γέννηση του χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Ο χώρος ήταν κατοικημένος ήδη από τα προϊστορικά χρόνια (1.600-1.200 π.Χ.) όπως απέδειξε η αρ
χαιολογική σκαπάνη. Επίσης, αποκαλύφτηκαν τα ιερά του Θερμίου Απόλλωνα, του Λυσείου Απόλ
λωνα και της Λαφρίας Αρτέμιδας ως θεάς της γονιμότητας όπως δείχνει το πήλινο αγαλματίδιο της 
τίκτουσας γυναίκας των 2.500 χιλιάδων χρόνων που βρέθηκε στη γειτονική Χρυσοβίτσα.
Ο ναός του Θερμίου Απόλλωνα αποτελεί το θαυμασιότερο αρχιτεκτόνημα και το λαμπρότερο κό
σμημα της κεραμικής ζωγραφικής τέχνης της αρχαιότητας και είναι ένας από τους αρχαιότερους 

ναούς στην Ελλάδα. Από το 367 π.Χ. που ιδρύθηκε το «κοινό των Αιτωλών», ο Θέρμος υπήρξε το πολιτικό και θρη
σκευτικό κέντρο όλης της περιοχής. Η Αιτωλική συμπολιτεία όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Γιάννη Καρύτσα που 
έχει γράψει για το αρχαίο Θέρμο, δηλ. η ένωση όλων των πόλεων της Αιτωλίας σ’ ένα ομοσπονδιακό κράτος κατάφε-
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ρε να κυριαρχήσει στην ιστορική ζωή ο'λης της Ελλάδας κατά 
τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Τον 3ο αιώνα σημειώνεται η μεγίστη 
εξάπλωση των Αιτωλών και η έκταση της συμπολιτείας διπλα
σιάζεται φτάνοντας μέχρι την Πελοπόννησο. Το καταστατικό 
της συμπολιτείας βασιζόταν σε δημοκρατικές αρχές. Κάθε μία 
από τις πόλεις είχε ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είχε πλή
ρη αυτονομία, δικούς της άρχοντες και νόμους υπό την προϋ
πόθεση ότι το πολίτευμά της ήταν δημοκρατικό. Είχε δε και το 
σπουδαίο πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες πολιτικές ενώσεις 
ότι στηριζόταν σε πλήρη ισοπολιτεία των μελών της χωρίς να 
προβάλλει ποτέ κάποιο από τα κράτη - μέλη της τις αξιώσεις 
της Ηγεμονίας. Έτσι κάθε χρόνο αμέσως μετά τη φθινοπωρι
νή ισημερία πραγματοποιούνταν τα Θερμικά, δηλ. η σύνοδος 
της μεγάλης λαϊκής ομοσπονδιακής συνέλευσης των Αιτωλών. 
Όλοι οι Αιτωλοί πολίτες που είχαν νόμιμη ηλικία συνέρχονταν 
για να εκλέξουν τους άρχοντες της συμπολιτείας και επίσης για

ν ’ αποφασίσουν για τα σπουδαία πολιτειακά τους ζητή
ματα. Στην ομοσπονδιακή συνέλευση που ήταν το κυρί
αρχο όργανο εφαρμοζόταν η απόλυτη δημοκρατική αρχή 
της άμεσης εκλογής των εκτελεστικών οργάνων του κρά
τους. Ίσχυε το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας αφού 
η εκλογή στηριζόταν στη λαϊκή ψήφο και όλοι οι Αιτω- 
λοί ψήφιζαν κατά κεφαλήν. Έτσι το ομοσπονδιακά πολί
τευμα των Αιτωλών αποτέλεσε πρότυπο ορισμένων σύγ
χρονων ομοσπονδιακών κρατών όπως της Ελβετίας και 
Γερμανίας. Επίσης ο θεσμός της διαιτησίας που σήμερα 
στηρίζει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φο
ρά στην ιστορία της ανθρωπότητας ανακαλύπτεται επι
γραφικά στο αρχαίο Θέρμο. Στο Θέρμο οι Αιτωλοί συνέρ
χονταν κάθε χρόνο για πάνω από 1.000 χρόνια. Κανένα 
γεγονός, όσο δραματικό κι αν ήταν, δεν μπορούσε να με
ταβάλλει τον τρόπο που γίνονταν οι συνελεύσεις των Πα-
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-I ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο  :

ναιτωλών στο Θερμό. Η παράδοση αποτελούσε θέσφατο, κα
μιά δύναμη δεν μπορούσε να μεταλλάξει αυτό το βίωμα. Οι 
Αιτωλοί δημιούργησαν ένα κράτος κλειστής κοινωνίας και 
ανταλλακτικής αγροτικής οικονομίας, χωρίς την ύπαρξη 
φτωχών, δούλων και αιχμαλώτων που να προσφέρουν κα- 
ταναγκαστική και φτηνή δουλειά. Δεν υπήρχαν τάξεις αρι
στοκρατών ή γαιοκτημόνων. Μόνο κοινός και ισότιμος βίος. 
Κανένα άλλο παράδειγμα δεν έχει τόση συνέχεια, διάρκεια 
και επιρροή όσο το Θέρμο μέσα στην ελληνική ιστορία. Το 
γεγονός βέβαια που σφράγισε την ιστορία των Αιτωλών και 
τους ανέβασε στα μάτια των άλλων Ελλήνων ήταν η συμβο
λή τους στην απόκρουση των βαρβάρων Γαλατών που είχαν 
εισβάλλει στην Ελλάδα το 297 π.Χ. Νομοτελειακά όμως κάθε 
μεγάλη ακμή την ακολουθεί και η παρακμή. Πρώτος ο νεα
ρός βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Ε' για να τιμωρή
σει τους Αιτωλούς που συμμάχησαν με τους Λακεδαιμόνιους 
και τους Ηλείους εισέβαλε στην Αιτωλία, κυρίευσε το Θέρ
μο, λεηλάτησε και κατέστρεψε το ιερό του. Ο Πολύβιος καυ
τηριάζει δριμύτατα τη βάρβαρη διαγωγή του Φιλίππου. Γρά
φει ότι γύρω στις 15.000 πανοπλίες άρπαξε, και υπήρχαν στο 
Θέρμο 2.000 αγάλματα από τα οποία άλλα πετάχτηκαν στη 
λίμνη και άλλα τα πήραν μαζί τους οι Μακεδόνες. Η τελει
ωτική βέβαια απογύμνωση του Θέρμου και των άλλων πό
λεων της Συμπολιτείας έγινε μετά τη ναυμαχία του Ακτίου 
όπου ο νικητής Αύγουστος ερήμωσε, λεηλάτησε την περιο
χή και μετέφερε ένα μεγάλο μέρος των καλλιτεχνικών της 
θησαυρών στη Νικόπολη. Κατά τον Στράβωνα κυρίαρχη εί
ναι τότε «η των Αιτωλών ερημιά» ο αφανισμός και η σιωπή. 
Κι όπως λέει ο Λουκόπουλος ο γεροσεβάσμιος χρόνος άρχισε 
ανεμπόδιστα το έργο της καταστροφής του. Κι ήταν τόση η 
καταστροφή και η άγνοια ώστε πολλοί να τοποθετούν το αρ
χαίο Θέρμο στο Βλοχό και να ονομάσουν για λίγο την περιο
χή Βλοχού σε Δήμο Θέρμου. Κατ’ ευτυχή συγκυρία δυο λα
μπροί αρχαιολόγοι κατάφεραν να φέρουν ξανά στο φως το 
αρχαίο Θέρμο και την Ιστορία των Αιτωλών.
Το καλοκαίρι του 1897 ήρθε στο Θέρμο ο Γεώργιος Σωτη- 

ριάδης, Ιστορικός και έφορος αρχαιοτήτων της αρχαιολογι
κής εταιρείας, άνθρωπος ενθουσιώδης και διορατικός που 
προχώρησε με το πάθος της έρευνας του στον εντοπισμό και 
την αποκάλυψη του αρχαίου Θέρμου. Και βέβαια η μεγάλη 
του επιτυχία ήταν η αποκάλυψη του αρχαϊκού Θέρμου, του 
ναού του Θερμίου Απόλλωνα και η ίδρυση του μουσείου το

1909.Το αξιόλογο έργο του Σωτηριάδη το συνεχίζει ο Κων
σταντίνος Ρωμαίος ο οποίος εκτός από τις έρευνες του στον 
αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου, κατάφερε να αναδείξει την 
ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί ένα σπουδαίο άρθρο 
του αρχιτέκτονα καθηγητή του ΕΜΠ Αλ. Παπαγεωργίου: 
«Ο Θερμός, είναι ο πρώτος αρχαιολογικός χώρος που πρέ
πει να επισκεφτεί ο μελετητής της κλασσικής ελληνικής να
οδομίας...». Και η διαδρομή μας φτάνει στη ρωμαϊκή εποχή 
που η Αιτωλία αποτέλεσε τμήμα της Αχαΐας με κέντρο την 
Κόρινθο. Βέβαια, ο Θέρμος στα χρόνια της βυζαντινής επο
χής και μέχρι την απελευθέρωση βυθίζεται στη σιωπή του 
χρόνου αλλ’ όχι της λήθης. Δεν είναι πια το πολιτικό και 
οικονομικό κέντρο της περιοχής. Στην περίοδο της Τουρ
κοκρατίας και μετέπειτα μιλάμε για την περιοχή του Από- 
κουρου κι ο Πουκεβίλ το επιβεβαιώνει κατά το 1815 που 
ήρθε στην Αιτωλία καταγράφοντας 23 χωριά της περιοχής 
και των αριθμό των οικογενειών τους. Σαν πρωτεύουσα του 
Απόκουρου οι περισσότεροι αναφέρουν το Μέγα Δένδρο. Το 
ίδιο λέει και ο Ευγένιος Γιαννούλης σε επιστολή του προς 
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
Παρότι όμως τα δεινά είναι πολλά και το πνευματικό σκο
τάδι καλύπτει τον τόπο στα χωριά του Θέρμου-Απόκουρου 
στα χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς, γεννήθηκαν μεγάλοι 
άντρες και δάσκαλοι του γένους, όπως ο Ιωσήφ ο ιερομόνα
χος, ο Ευγένιος Γιαννούλης, Γεώργιος Αιτωλός, Προκόπιος 
Γιαννέλος ο Αιτωλός, Χρύσανθος ο Αιτωλός και ο κορυφαί
ος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με πολύ μεγάλη δράση σε όλο 
τον υπόδουλο ελληνικό χώρο. Στην περιοχή όμως του Από
κουρου αξίζει κανείς να μελετήσει ή τουλάχιστον να γνωρί
σει τους πνευματικούς βυζαντινούς του φάρους. Στην πιο 
γραφική τοποθεσία, βρίσκεται το μοναστήρι της Μυρτιάς 
από το 12ο αιώνα. Στην Αγία Σοφία του Θέρμου από τον 13ο 
αιώνα μ.Χ. υπάρχει ένα σύμπλεγμα τριών βυζαντινών να
ών. Οι δίδυμοι ναοί Ταξιαρχών και Αγίου Νικολάου καθώς 
και ο ναός της Αγίας Σοφίας ερειπωμένος σήμερα που χτί
στηκαν από την Άννα Καντακουζηνή. Οι ναοί αυτοί είναι 
χτισμένοι στα θεμέλια του ναού της θεάς Αρτέμιδος και με 
υλικά του ίδιου ναού.
Η ιερά μονή Καταφυγίου ή Καραφάλας, η ιερά μονή Αγίας 
Παρασκευής Μάνδρας και το μοναστήρι του Τίμιου Προ
δρόμου στην Ανάληψη. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, 
στην περιοχή του Απόκουρου έδρασαν μεγάλοι οπλαρχηγοί
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όπως ο Καραϊσκάκης, ο Κίτσος Πλάκας, ο Κατσαντώνης και άλ
λοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε καθοριστικές για την απελευθέ
ρωση της περιοχής μάχες. Στην εκκλησία του Αγ. Θωμά του 
χωριού Πετροχωρίου σώζεται η εικόνα που αφιέρωσε σ’ αυτή ο 
Γ. Καραϊσκάκης. Ο Λουκόπουλος, αναφέρει ότι τα πρώτα σπί
τια στο Θέρμο χτίστηκαν πριν το 1831. Από έγγραφο με ημε
ρομηνία 1830 πληροφορούμαστε ότι τη χρονολογία αυτή το 
Κεφαλόβρυσο ήταν η έδρα του Απόκουρου, παρότι στα χαρτιά 
επίσημη έδρα ήταν το Πετροχώρι. Το 1838 στο Κεφαλόβρυσο, 
φιλοξενήθηκε ο Όθωνας, ο οποίος έδωσε και 500 χρυσές δραχ
μές για να χτιστεί η εκκλησία και ενθουσιασμένος από τη μο
ναδική ομορφιά του τόπου ενέκρινε την ίδρυση οικισμού. Το 
1845 με βασιλικό διάταγμα μεταφέρθηκε από το Πετροχώρι 
στο Κεφαλόβρυσο η έδρα του δήμου Παμφίας και το ειρηνοδι
κείο Κουρήτιδος και αλματικά πια αρχίζει να αναπτύσσεται. Το 
1912 ορίζεται αυτοτελής κοινότητα και το 1915 μετονομάζεται 
σε Θέρμο. Έτσι γίνεται και το εμπορικό κέντρο της περιοχής. 
Μικρό Παρίσι το έλεγαν τότε...Ένας άλλος σταθμός στην ιστο
ρία του Θέρμου ήταν η επίσκεψη του Χαριλάου Τρικούπη, αλ
λά και η παραμονή του στην πρωθυπουργία αποτέλεσε δώρο 
για την πόλη μας γιατί την έβγαλε από το γεωγραφικό της αδι
έξοδο με τους αμαξιτούς δρόμους που ανοίχτηκαν και ιδιαίτερα 
με το δρόμο Θέρμου- Αγρίνιου.
1926. Ίδρυση του Γυμνασίου, η οποία βέβαια οφείλεται στον 
μεγάλο οραματιστή Κων. Διαλέτη. (Η ίδρυση Γυμνασίου στις 
υπόλοιπες πρωτεύουσες επαρχιών έγινε μετά από 25 χρόνια). 
Ακολουθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος και η Κατοχή. Μια μάχη έκ
πληξη που η φήμη της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έφτα
σε μέχρι την Ευρώπη, ήταν η μάχη της Γουρίτσας. Την αντρει
οσύνη όμως αυτή την πλήρωσε το Θέρμο με το ολοκαύτωμα 
του Σεπτέμβρη του 1943, με πολύ αίμα και εκτελέσεις. Μετά το 
ολοκαύτωμα δεν μένει τίποτε που να θυμίζει το χθες.
Δεκαετία 1950-1960: Χαλεποί καιροί για το Θέρμο. Χρόνια με
ταπολεμικά, φορτωμένα χιλιάδες δεινά. Της μετανάστευσης τα 
μάγια αδειάζουν τον τόπο από νέους με αποτέλεσμα τη σταδια
κή ερήμωση της αιτωλικής επαρχίας. Παρ’ όλα αυτά το Θέρμο 
ως κέντρο όλης της ορεινής Τριχωνίδας δε χάνει την οικονο
μική του ευρωστία. Σήμερα το Θέρμο παρά την ερήμωση της 
γύρω περιοχής εξακολουθεί να αντιστέκεται και ν ’ αναπτύσ
σεται. Το κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου που 
λειτούργησε για μια δωδεκαετία αποτέλεσε μοχλό σημαντικής 
οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής εκπαίδευσης, κοινωνι

κής αναβάθμισης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
και δράσης. Έγιναν σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστά
σεις καθώς αξιοποιήθηκε τουριστικά η περιοχή αλλά και 
τα θρησκευτικά μνημεία όπως η νεοσύστατη Μονή Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού, όπου υπάρχει απότμημα του Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η Ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής Μάνδρας με τα κέρινα ομοιώματα του 
Κρυφού Σχολειού που προσελκύουν διαρκώς πολλούς 
προσκυνητές. Θέρμο, ένας τόπος καλλίμορφος και πολύ
μορφος, με αέναες και πολύτροπες δυνάμεις που απαιτούν 
το ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις και την ευρηματι- 
κότητα να τις αξιοποιήσουν.

Άγιος Κοσμάς
ο Αιχωλός (1714-1779)
Του δάσκαλου Αθανασίου Ζέρη

«Στο Μέγα Δένδρο ξεκινά 
στα καλοντάσι αγιάζει,
χτίζει σχολεία, χτίζει εκκλησίες, χτίζει τη Ρωμιοσύνη.
Πάτερ, Κοσμά, σαν ήταν χθες
το κήρυγμά σου αχάζει,
στη Ρούμελη, στην 'Ηπειρο,
στην απεραντοσύνη!...»

Μέσα σ’ αυτούς τους λίγους στίχους, περικλεί
εται, κατά τρόπο σαφή, πλήρη και επιγραμματικό η ζωή 
και η δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Του Πατρο- 
κοσμά, ενός εμπνευσμένου Ιεραποστόλου και φωτισμένου 
Εθναποστόλου, ενός φλογερού κοινωνικού αναμορφωτή 
και Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους, ενός Μεγαλόπνο
ου «Εθνεγέρτη», αλλά και μάρτυρα της Ορθοδοξίας και 
του Έθνους. Η ζωή του όλη είναι ένας κόσμος ολόκληρος. 
Ένα κόσμημα πολύτιμο. Το κόσμημα της Νεώτερης Ελ
ληνικής Ιστορίας και Ορθοδόξου πίστης μας και Παράδο
σης. «Ούτος ο διδάσκαλος και κήρυξ του Θείου Ευαγγελί
ου Κοσμάς, ήτον από την Αιτωλίαν από ένα μικρόν χωρίον 
ονομαζόμενον Μέγα Δένδρον», γράφει ο Άγιος Νικόδημος 
ο Αγιορείτης. Το ίδιο ομολογεί και ο ίδιος στην Α' Διδαχή 
Του. «Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινος, η ματαία, είναι 
από του Αγίου Άρτης την Επαρχία, από του Απόκουρο» 
(σημερινό Θέρμο). Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο 
του Δήμου Θέρμου. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κώνστας 
Δημητρίου. Οι γονείς του, ήταν ευσεβείς Ορθόδοξοι Χρι
στιανοί, οι οποίοι τον πότισαν με τα νάματα της Ορθόδο
ξης πίστης, την οποία και αύξησε μέσα από τα πρώτα του 
«παπαδογράμματα» που έμαθε από τον πρώτο διδάσκαλό 
του, τον Ιερομόναχο Προκόπιο Γιανέλο, στο ιστορικό Μο
ναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μάνδρας, δίπλα στη γε
νέτειρά του, όπου λειτουργούσε Κρυφό Σχολειό, (αναπα
ράστασή του με κέρινα ομοιώματα υπάρχει σήμερα στην 
ιερά κρύπτη της Μονής), καθώς και στα άλλα ιστορικά 
και ευλογημένα μοναστήρια μας, στην περιοχή της Ορει-
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και τον αφανισμά των Ελλήνων. Έ γινε ο Απόστολος του 
σκλαβωμένου Ελληνισμού και υπήρξε ο πρωτομάρτυρας 
του Νεώτερου Ελληνικού Έθνους και της Ορθοδοξίας μας. 
Χαρακτηρίστηκε ως ο Άγιος των Σκλάβων, όπου περίπου 
τρεις αιώνες αργότερα από την αποφράδα ημέρα της 29ης 
Μαΐου 1453, αναπτέρωσε το φρόνημα ολόκληρου του μαρ
τυρικού Γένους μας, κτίζοντας πάνω από 200 κατώτερα και 
10 ανώτερα σχολεία. Πίστευε και διαλαλούσε παντού, ότι 
«η μόρφωση είναι το στόμα του λαού» και ότι «τα γράμμα
τα είναι στολίδι του ανθρώπου». «Δεν βλέπετε», έλεγε, «ότι 
το Γένος μας αγρίεψε από την αμάθεια και εγινήκαμεν ωσάν 
τα θηρία;» «Καλύτερα αδερφέ μου, να έχεις σχολείο Ελλη
νικό, παρά βρύσες και ποτάμια και όταν μάθει το παιδί σου 
γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος... Καλύτερα να τα αφή- 
σετε πτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμ
ματα».. «Η ανάσταση του γένους μας θα έλθει μέσα από το 
σχολείο» καθώς και «οι ρίζες μας είναι η Ελλάδα, η Ορθο
δοξία και η Παράδοσή μας» τόνιζε και διαλαλούσε παντού. 
Πήρε την σπίθα της παιδείας του έθνους μας και της Ελ
ληνικής συνείδησης που ήταν κρυμμένη στη στάχτη μέσα 
από τα Κρυφά Σχολειά και την έκανε φλόγα, πολεμώντας 
παντού τα κατεστημένα της εποχής του, ήτοι: την αγραμ
ματοσύνη, την απαιδευσία, την βαρβαρότητα, την απιστία, 
τον εξισλαμισμό και χον εξευτελισμό της ζωής και έδωσε ελ
πίδα ζωής. Και όλα αυτά χωρίς χρήμα, χωρίς στρατό, χω
ρίς προστάτιδες δυνάμεις, αλλά όλα τα κατανίκησε μ’ ένα 
σταυρό στο χέρι, μ’ ένα τριμμένο ράσο, μ’ ένα ροζιασμένο 
ραβδί κι ένα σκαμνί, ο Κοσμο - Καλόγερος, Πατροκοσμάς. 
Και τούτο γιατί είχε μέσα στην καρδιά του «ψυχή και Χρι
στό». Ακούραστος και ασταμάτητος πάντα, ο δε λόγος του 
φωτιά. Δεν άφησε κοινωνική πληγή που να μην καυτηρι
άσει. Χτύπησε Τούρκους και Φράγκους, Τουρκόφιλους άρ
χοντες και κοτζαμπάσηδες. Ο αγνός του αγώνας χτυπούσε 
συμφέροντα, όχι μόνο εθνικά και ηθικά, αλλά και κοινωνι
κά και οικονομικά. Γι’ αυτό όσο ο λαός τον αποδεχόταν και 
τον αποθέωνε, τόσο μεγάλωνε εναντίον του, το μίσος του 
κάθε ισχυρού, του κάθε εκμεταλλευτή και του κάθε δυνά
στη. Ο Πατροκοσμάς, έχυσε το ίδιο του το αίμα δι’ απαγχο
νισμού, στο Κολικόντασι στις 24 Αυγούστου 1779, μονολο
γώντας τους λόγους του ψαλμωδού: «Διήλθομεν δια πυρός 
και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Και από τότε
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νής Τριχωνίδας Θέρμου, κοντά στους αγιασμένους γέροντές 
τους, που του προσέφεραν γράμματα ευσεβείας και την φλό
γα για την Ορθοδοξία και την Πατρίδα. Συνέχισε τις σπου
δές του στη Σιγδίτσα Παρνασσίδος, κοντά στον Ιεροδιάκο
νο Γεράσιμο Λύτσικα, στη Σχολή Λομποτινάς Ναυπακτίας, 
όπου διορίζεται ως υποδιδάσκαλος, ενώ συγχρόνως διδάσκε
ται από τον πολυγνώστη Ιεροδιάκονο Ανανίαν Δερβισάνον, 
στην Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Βραγγιακών στη Γούβα Αγρά- 
φων, με σχολάρχη χον αδελφό του Χρύσανθο και τον ιστορι
ογράφο Θεοφάνη και ολοκληρώνει την παιδευτική του πο
ρεία, στην περιώνυμη Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, η 
οποία αποτελεί το αποφασιστικότερο βήμα της Αγίας και πο
λυώδυνης πορείας του. Στην Αθωνιάδα, εστία παιδείας και 
Ορθοδόξου Χριστιανικού ήθους, θέλγεται από τη σοφία των 
διαπρεπών Διδασκάλων του Γένους, (Νεόφυτο Καυσοκαλυ- 
βίτη, Παναγιώτη Παλαμά, Νικόλαο Τζαρτζούλη) όπου μορ
φώνεται Θεολογικώς, Φιλολογικώς και Φιλοσοφικώς και 
μυείται στη Μεγάλη Ιδέα από τον άλλον μεγάλο Διδάσκα
λό του Ευγένιο Βούλγαρη και 17 ολόκληρα χρόνια προετοι
μάζεται για το γιγάντειο εθναποστολικό του έργο. Πάντα 
τον βασάνιζε η έννοια του υπόδουλου Ελληνισμού, γι’ αυτό 
ξαφνικά διέγραψε την επί γης φωτεινή τροχιά του με γνώ
μονα τη βιβλική επιταγή «Μηδείς το εαυτού ζητείτο αλλά 
το του ετέρου έκαστος» Έτσι, αφού φανέρωσε τις άγιες προ
θέσεις του, στους ευλαβείς αρχιερείς και Διδάσκάλους του, 
μετέβηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήρε άδεια και ευ
λογία από τον Πατριάρχη Σεραφείμ Β' και άρχισε το απί
στευτο γόνιμο, πολύπλευρο, μεγαλειώδες και σωτήριο Ιερα
ποστολικό έργο του, οργανώνοντας με 4 περιοδείες και για 
μια εικοσαετία, ολόκληρο το Ελληνικό γένος , απ’ άκρη σ’ 
άκρη. Με την ευγλωτία και την πειθώ του, με την θερμή πί
στη και αρετή του, με τον αγνό Πατριωτισμό και την μέχρις 
αυτοθυσίας αυταπάρνηση του, ανέπτυξε πλουσιωτάτη Ιε
ραποστολική, Εθνική και Παιδαγωγική δράση. Στάθηκε πι
στός μέχρι θανάτου στην καχηγορική προστακτική η οποία 
εδονούσε από τα βάθη της ψυχής του: Τα πάντα για τους 
άλλους! Τα πάντα για το Γένος. Τα πάντα για το Θεό! Δεν 
πήρε στα χέρια του τουφέκι, αλλά με την πνευματική και 
ηθική αναγέννηση των υποδούλων προετοίμασε, το έδαφος 
για την μεγάλη Ιδέα, «το ποθούμενο», την Ελευθερία. Η φω
νή του ήταν η μοναδική όαση ελπίδας μέσα στην απελπισία



έγινε θρύλος, σύμβολο και πρότυπό για όλους, η δε αγιόχητά 
του αναγνωρίστηκε αμέσως απ’ όλο το σκλαβωμένο Γένος. 
Δικαίως έλαβε πολλούς τίτλους και επωνυμίες όπως: Ιερα
πόστολος, Ισαπόστολος Εθναπόστολος, Ιερομάρτυρας, Εθνο
μάρτυρας, Νεομάρτυρας, Μέγας Διδάχος, Προφήτης, Φωτι
στής του γένους μας, Καθοδηγητής, Προστάτης των δασών, 
Πολιούχος των Βαλκανίων, Πολιούχος όλης της Ορθοδοξίας 
και άλλα. Η μεγαλύτερη όμως εθνική προσφορά του σε ένα 
λαό που κινδύνευε να χάσει κάθε ελπίδα για την ελευθερία 
και την αναγέννησή του, ήταν οι Προφητείες. Δεν μίλησε 
μόνο για το ποθούμενο, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύμα
τος είπε προφητικά λόγια σε πρόσωπα, προειδε τις τεχνολο
γικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και προέβλεψε πολλά 
μελλοντικά γεγονότα τα οποία πραγματοποιήθηκαν ή πρό
κειται να πραγματοποιηθούν.Ενδεικτικά μερικές Προφητεί
ες του που αγγίζουν τις μέρες που ζούμε και βρίσκουν την 
επαλήθευσή τους.
«Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο, που θα έχει μέγα μέλλον στην 
Ανατολή», (γραφειοκρατία) «Θα’ ρθει καιρός που θα διευθύ
νουν τον κόσμο τα άλλαλα και τα μπάλαλα» (υπολογιστές). 
«Τα πιάτα σας θα είναι γεμάτα αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγο
νται.» Αυτές και εκατοντάδες άλλες προφητείες, έκαναν ειδι
κούς επιστήμονες ανά τον κόσμο να τρέχουν για εξηγήσεις 
και διασταυρώσεις με άλλους «άγιους γέροντες» της εποχής 
μας, και όλοι μας να αγωνιούμε για τον καιρό της πραγματο
ποίησής τους και για το μέλλον μας. Βέβαια, θα ήταν ουτο
πία αν θέλαμε να κλείσουμε μέσα σ’ αυτές τις σελίδες τον γί
γαντα της αρετής και της πίστης, τον κοινωνικό επαναστάτη 
με την αδούλωτη ψυχή του. Τον Πατροκοσμά. Ο οποίος μα
ζί με το νέφος των αναρίθμητων Νεομαρτύρων έβαλε το λί
πασμα για την Ελληνορθόδοξη αυτοσυνείδηση των υποδού
λων, η οποία οδήγησε στην Παλιγγενεσία του 1821. Γι’ αυτό 
το Μέγα Δένδρο, το Θέρμο, η Ελλάδα όλη, το γένος μας: «Ευ
γνωμονεί, υμνολογεί και κλείνει γόνυ καρδίας σε δέηση μυ
σταγωγίας», μπροστά στο απότμημα του Ιερού Λειψάνου 
του, που φυλάσσεται με ευλάβεια στην Ι.Μονή Αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού, στη γενέτειρά του. Επίσης στη γενέτειρά του, 
Μέγα Δένδρο, 700μ. απόσταση από την I. Μονή, τα θεμέλια 
του πατρικού του σπιτιού, καθώς και ο τάφος των γονέων 
του, αγιάζουν τον όλο χώρο και καλούν τα βήματα του κάθε 
προσκυνητή -  επισκέπτη, κοντά τους.

Ι.Μ. Αγίας Παρασκευή 
Μάνδρας Θερμού -
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
Του καθηγητή (Φυσικού-Θεολόγου) 
Δημητρίου Κόκκοτου

Η ίδρυση της ανάγεται στον 16ο αιώνα. Στη δι
άρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν το σημαντικότερο μο
ναστήρι με σπουδαίο κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό 
ρόλο. Ή ταν πλούσιο με χωράφια και αιγοπρόβατα, νερό
μυλο, ελαιοτριβείο και αμπελώνες. Ο ηγούμενος, πέρα από 
το θρησκευτικό του ρόλο, επικύρωνε έγγραφα και συμ
βόλαια και καθόριζε τον τρόπο άρδευσης των αγρών στο 
Θέρμο. Σπουδαίος ο εθνικός του ρόλος, ιδιαίτερα στη περί
οδο της Τουρκοκρατίας. Βοηθούσε τους οπλαρχηγούς της 
περιοχής, γίνονταν σ’ αυτό συσκέψεις και κατά την παρά
δοση, λειτούργησε στο μοναστήρι κρυφό σχολειό για να 
μαθαίνουν τα παιδιά τα στοιχειώδη γράμματα (ανάγνωση 
και γραφή) με βοηθήματα τα εκκλησιαστικά βιβλία. Σπου
δαία η μαρτυρία του λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλου, 
σύμφωνα με την οποία το 1831, μετά τη δολοφονία του 
Ιωάννη Καποδίστρια, έγινε στο μοναστήρι συνάντηση πε
νήντα εκπροσώπων της περιοχής του Απόκουρου, (βορει
οανατολικά του Αγρίνιου) με σκοπό να αποσταλεί συλλυ- 
πητήριο τηλεγράφημα στην κυβέρνηση για το θάνατο του 
κυβερνήτη και να εκλεγούν δύο εκπρόσωποι-εκλέκτορες 
για την εθνοσυνέλευση που ακολούθησε. Αργότερα επί 
Βασιλιά Όθωνα, το μοναστήρι καταργήθηκε (1834), τα 
κτήματα δόθηκαν σε ακτήμονες και δημιουργήθηκε ο οι
κισμός της Μάνδρας. Τα μεγάλα κελιά ερημώθηκαν και 
ο ναός λειτουργεί έκτοχε ως ενοριακός ναός του χωριού. 
Στα νεότερα χρόνια οι κάτοικοι του χωριού και των άλλων 
γειτονικών περιοχών ευλαβούνται πολύ την Αγία Παρα
σκευή και εκφράζουν έντονα την ευλάβειά τους με επισκέ
ψεις και προσφορές στις εορτές του μοναστηριού. Σήμερα 
δεν υπάρχει αδελφότητα στο μοναστήρι και για την όλη 
λειτουργία και τη συντήρησή του είναι υπεύθυνη επτα- 
μελής Διαχειριστική Επιτροπή. Στο χώρο του Μοναστη
ριού υπάρχει μεγάλη υπόγεια κρύπτη, η οποία χρονολο
γείται από τον 12ο μ.Χ. αιώνα. Μέχρι πριν είκοσι χρόνια, 
η κρύπτη ήταν μπαζωμένη κατά το ήμισυ. Με την ευθύ
νη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της μονής και των: 
«Συλλόγου Μανδριωχών Αγία Παρασκευή» και «Συλλό
γου Φίλων Θερμίων Κρυφού Σχολειού», ανεδείχθη ο χώ
ρος της κρύπτης, διαμορφώθηκε κατάλληλα και τοποθε
τήθηκαν τα Κέρινα Ομοιώματα του «Κρυφού Σχολειού», 
που είναι έργο του γλύπτη και ζωγράφου Οδυσσέα Βόντα 
με την ενεργό συμμετοχή στην όλη διαμόρφωση του χώ
ρου και της αναπαράστασης του αρχιτέκτονα Δημήτρη 
Παπακωνσταντίνου. Η όλη αναπαράσταση στηρίζεται 
στη παράδοση της ύπαρξης κρυφού σχολειού στο μονα
στήρι στα δύσκολα χρόνια που η Ελλάδα ήταν υποδουλω
μένη στους Τούρκους και δεν λειτουργούσαν σχολεία. Το
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κρυφό σχολειό ήταν μια ιστορική κατάσταση που όχι μόνον 
υπήρξε, αλλά αφορούσε όλη την τουρκοκρατία. Το κρυφό 
σχολειό τέμνει κάθετα όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, 
φτάνοντας μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, όπως μας αποκα
λύπτουν οι μαρτυρίες του Μάρκου Δραγούμη και του Φω- 
τάκου, και μέχρι τις παρυφές του 20ου, σύμφωνα με την 
μαρτυρία του Ρενέ Πυώ. Τέλος, πρέπει εδώ να σημειώσου
με πως τα κρυφά σχολεία ήταν κυρίως σχολεία της στοιχει
ώδους παιδείας, αλλά στην ύστερη τουρκοκρατία υπήρχαν 
κρυφά σχολειά και της ανώτερης, δηλαδή Ελληνικά σχο
λεία. Το κρυφό σχολειό έχει κομβική και εξέχοντος βαρύ- 
νουσα σημασία για καίρια ιδεολογικά και πολιτικά διακυ- 
βεύματα, όπως ο ρόλος του έθνους, του εθνικού κράτους και 
της παρεμβατικής δυνατότητας της εκκλησίας σε αυτά. Με 
την απόδειξη της ύπαρξης του κρυφού σχολειού αναδεικνύ- 
εται και ο πολύπλευρος χαρακτήρας της τουρκικής τυραν
νίας. Οι Τούρκοι τοπικοί διοικητές δεν περιορίζονταν να κα
ταπιέζουν τους Έλληνες μόνον με τις ακόρεστες επιθυμίες 
τους για χρήμα και παροχή κάθε λογής αγαθών, αλλά και με 
το να τους απαγορεύουν τα σχολεία και την παιδεία τους.

Ιερά Μονή Εισοδίων 
Θεοτόκου Μυρτιάς
Με τη Μονή ασχολήθηκαν αρκετοί από τους ει
δικούς, γιατί με την μακρά ιστορία της προκαλεί το ενδι
αφέρον των μελετητών. Το 1928 ο λαογράφος Δημ. Λου- 
κόπουλος δημοσίευσε αρχειακές πληροφορίες από τον 
χειρόγραφο Κώδικα της Μονής, που φέρει τον τίτλο «Πρό- 
θεσις της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης Μυρ
τιάς των Κουρητών πλησίον Γουρίτσας και Καλυδώνος λί
μνης». Η προσωνυμία της «Μυρτιάς» συναντάται και σε 
περγαμηνό Κώδικα του Μεγάλου Σπηλαίου, έτους 1634. 
Τα κτίσματα της Μονής καταστράφηκαν από τα γερμανι
κά στρατεύματα κατοχής το 1943, διασώθηκε όμως το κα
θολικό της. Το καθολικό, αφιερωμένο στα Εισόδια της 
Θεοτόκου, έχει το σχήμα του δικιόνιου σταυροειδούς εγγε
γραμμένου με τρούλλο και διασώζει μερικές αξιόλογες τοι
χογραφίες, του τέλους του 12ου έως και του 18ου αιώνος.

Από τα λίγα διασωθέντα κειμήλια αξιομνημόνευτα είναι: 
Παλαιό εικόνα της Παναγίας και άλλη νεότερη του 1659, 
δωρεά και με την ιδιόγραφη υπογραφή του Ευγενίου Γιαν- 
νούλη του Αιτωλού. Ειδικοί διατυπώνουν την άποψη ότι 
την εικόνα ιστόρησε ο Ξένος Διγενής, όταν ζωγράφιζε το 
παλαιό καθολικό (το 1491), η ο Ιωάννης, παρακινούμενος 
από τον Ευγένιο Γιαννούλη (1659). Μετά την περίφημη 
μάχη της Γουρίτσας το 1943 στην οποία σκοτώθηκαν 132 
Γερμανοί, μετά από ενέδρα, οι Γερμανοί για να εκδικηθούν, 
βομβάρδισαν το χωριό, και το μοναστήρι, όπου καταστρά
φηκαν όλα τα κελιά του.

Ιερά Μονή Τίμιου 
Προδρόμου
Βρίσκεται στο χωριό Ανάληψη Θέρμου Αιτωλοα
καρνανίας. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Καύχημα και αγλάι
σμα της Μονής, ή άσκηση τον 16ο αιώνα του Αγίου Νέου 
Ιερομάρτυρος Ιακώβου και των μαθητών του Ιακώβου & 
Διονυσίου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΟΥ

κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΟΡΦΥΡΗ

Αοτυνομικη Αναοκοι ιηοη: Κύριε Πορφυρή, συγκαταλέ
γεστε στους μακροβιότερους Δημάρχους όχι μόνο στην Αι
τωλοακαρνανία αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού εκλέ- 
γεστε Δήμαρχος Θερμού για πέντε συνεχείς θητείες. Τι είναι 
εκείνο που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά του τόπου 
σας;
Δ ήμαρχος Θερμού: Αυτό που με ώθησε στην ενασχόληση με 
τις τοπικές υποθέσεις σχετίζεται με τη διάθεση μου για προσφο
ρά στον τόπο μου χωρίς καμιά υστερόβουλη σκέψη για περαιτέ
ρω ανάδειξη μου στο πολιτικό σκηνικό, σε συνέχεια της προσφο
ράς μου στην κοινωνία ως ενεργού πολίτη μέσω της δράσης μου 
στον επαγγελματικό στίβο, όπου υπηρέτησα ως «μάχιμος» καθη
γητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για πολλά χρόνια και στον 
συνδικαλισμό. Το γεγονός ότι οι συμπολίτες μου με τιμούν εκλέ- 
γοντάς με Δήμαρχό τους για πέντε συνεχείς θητείες θεωρώ πως 
οφείλεται στην ανιδιοτελή προσφορά, δική μου και των συνα
δέλφων μου στη διοίκηση του Δήμου -  Δημοτικών Συμβούλων, 
Προέδρων, Εκπροσώπων και Συμβούλων των Τοπικών Κοινο
τήτων -  στην τίμια διαχείριση των οικονομικών τον Δήμου και 
στα θετικά αποτελέσματα της δράσης μας στην προαγωγή των το
πικών υποθέσεων.

Πεντε ολόκληρες θητείες· αναφέρετε' μας πέντε σημαντικά 
πράγματα που πραγματοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια στο Δή
μο Θερμού;
Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολύ περισσότερα που έχουν γί
νει αυτή την περίοδο, αλλά θα περιοριστώ σε πέντε καίρια ση
μεία.
• Πρωταρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι βασική μας πολιτική 
επιλογή υπήρξε η τακτική του μηδενικού χρέους. Είμαστε από 
τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που δεν έχει χρέη.
• Η  ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρ- 
μου αποτέλεσε δράση -  τομή για την ανάδειξη του φυσικού περι
βάλλοντος του τόπου μας, το οποίο συνιστά αυτό που ονομάζου
με «βαριά βιομηχανία της περιοχής». Δυστυχώς, η πολιτική που 
εφαρμόστηκε πρόσφατα από την κεντρική διοίκηση για τη συγ
χώνευση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώ
ρας οδηγεί σε μαρασμό αυτής της σημαντικής δράσης και πρέπει 
να αναθεωρηθεί τάχιστα.
• Η κατασκευή του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Σλάλομ 
(Κανόε -  Καγιάκ) στον Εύηνο αποτελεί άλλη μία επίσης σημα
ντική παρέμβαση που υπηρετεί την ίδια λογική για την ανάπτυξη 
μέσω της προώθησης του αθλητικού -  προπονητικού τουρισμού.
• Η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, συνι- 
στά παρέμβαση -  σταθμό για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιο
χής, καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάδειξη αυ
τού που αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για τον 
τόπο μας, του γεγονότος, δηλαδή, ότι εδώ υπήρξε η παλαιότερη 
δημοκρατία στον κόσμο, αφού το Θέρμο υπήρξε η έδρα του Κοι
νού των Αιτωλίαν, όπου εφαρμόστηκε ένα πολίτευμα που αποτέ
λεσε πρότυπο για σύγχρονα πολιτικά μορφώματα.
• Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ως μεγάλο γεγονός αυτής της

περιόδου η μετακομιδή αποτμήματος του Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου των Σκλάβων, του Κοσμά του Αιτωλού, στον γενέ- 
θλιο τόπο, που πραγματοποιήθηκε με ενέργειες της εκκλη
σίας αλλά και με τη ενεργό συμμετοχή του Δήμου Θέρμου, 
καθώς πρόκειται για δράση που συμβάλλει τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη του θρησκευτικού -  προσκυνηματικού τουρισμού.

Πώς διαμορφωθήκαν οι σχέσεις του Δήμου Θέρμου την 
περίοδο της θητείας σας ως Δημάρχου με τις άλλες το
πικές αρχές;
Η  συνεργασία τόσο με τις τοπικές αρχές, όπως με την αστυνο
μία και γενικά με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν 
στην περιοχή του Δήμου μας, όσο και με την τοπική εκκλη
σία, υπήρξε υποδειγματική, θα έλεγα, λόγω κοινής επιδί
ωξης που εκδηλώνεται από όλα τα μέρη, καθώς πεποίθη
σή μας είναι ότι είναι επιβεβλημένη η συνεργασία όΐων των 
φορέων, προκειμένου για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού 
των στόχων της ευταξίας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και 
της προαγωγής της κοινωνικής ζωής σε μια κοινωνία.

Πιστεύετε πως έχετε πετύχει αυτά τα χρόνια της θητείας 
σας τους στόχους που είχατε θέσει;
Το μεγαλύτερο μέρος των στόχων έχει επιτευχθεί. Για να 
κριθούν, βέβαια, τα αποτελέσματα και η επιτυχία μιας περι
όδου διοίκησης, δεν αρκεί να εξετάζεται τί είναι εκείνο που 
δεν έχει γίνει, γιατί όσο υπάρχει ζωή θα υπάρχουν και ανά
γκες που θα περιμένουν την ικανοποίησή τους, αλλά εάν 
εκείνα που έγιναν, ή εκείνα που δρομολογήθηκαν, ήταν στη 
σωστή κατεύθυνση, αν δημιούργησαν προοπτικές ανάπτυξης 
κι αν έγινε σωστή εκμετάλλευση των ευκαιριών και των συ
γκυριών. Από αυτή την άποψη θεωρώ πως το έργο που συ- 
ντελέστηκε στην περιοχή κατά την περίοδο της θητείας μου 
ως Δημάρχου έχει τα παραπάνω στοιχεία. Η  ζωή εξελίσσε
ται συνεχώς και δημιουργεί νέες ανάγκες και η υποχρέωση 
όσων ασκούν οποιαδήποτε μορφή διοίκησης, ως εκλεγμέ
νοι εκπρόσωποι των κοινωνιών, είναι να παρακολουθούν 
τις εξελίξεις, να οσφραίνονται τις αναγκαιότητες που δημι
ουργούν οι νέες καταστάσεις και οι συγκυρίες που προκύ
πτουν κάθε φορά και να προβαίνουν σε ανάΑογες ενέργειες, 
με στόχο τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων για 
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κοινωνίας με γνώμονα 
το δημόσιο συμφέρον.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Θέρμου 
που πρέπει να επιλυθεί από την πολιτεία;
Πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελ
ληνική ύπαιθρος και ειδικά οι ορεινές περιοχές, από τα 
οποία δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και η περιοχή του Δή
μου Θέρμου, όπως η πληθυσμιακή γήρανση, η παραγωγική 
υποβάθμιση και η ανεργία, ο Δήμος Θέρμου αντιμετωπίζει 
πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της οδοποιίας. Το οδικό 
δίκτυο αποτελεί την «Αχίλλειο πτέρνα» του Δήμου Θέρμου,
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καθώς ο συγκεκριμένος Δήμος κατέχει το θλιβερό προνόμιο 
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της οδοποιίας -  όπως αυτό 
προσδιορίζεται τόσο από την υποτυπώδη σύνδεσή του με τα 
αστικά κέντρα όσο και από την έλλειψη ασφαλτοστρωμένου 
οδικού δικτύου σύνδεσης μεγάλου μέρους των ορεινών Το
πικών Κοινοτήτων του -  σε βαθμό μοναδικής έντασης σε 
ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Γι ’ αυτό, η ουσιαστική βελτίωση των δύο βασικών οδικών 
αξόνων της περιοχής, της Εθνικής οδού Αγρίνιου -  Θέρ- 
μου και της βασικής Επαρχιακής οδού Ναυπάκτου -  Θερ
μού, και η αοφαλτόστρωση των δρόμων σύνδεσης των ορει
νών Τοπικών Κοινοτήτων αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο 
για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής αυτής αλλά

και για την επιβίωσή της.
Η  πολιτεία θα πρέπει να θέσει στις πρώτιστες προτεραιότη
τες της την επίλυση αυτού του κεφαλαιώδους προβλήματος 
της περιοχής μας.

Ποιες θεωρείτε πως είναι οι προοπτικές της περιοχής 
που εκπροσωπείτε;
Το Θέρμο, και ευρύτερα ο Δήμος Θέρμου, δεν μπορεί παρά 
να περιμένει το αυτονόητο που δικαιούται και που σε μεγά
λο βαθμό δεν του έχει αποδοθεί. Να πάρει, δηλαδή, τη θέ
ση που του αναλογεί στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της ευρύ
τερης περιοχής και που σχετίζεται με τη βαριά πολιτιστική 
του κληρονομιά και με το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΥ

Τ θ  Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, της Αστυνομικής Δ/νσης 
Ακαρνανίας, με παρούσα δύναμη 15 αστυνομικών, καλείται 
να αστυνομεύσει έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της 
Αιτ/νιας, σε έκταση 350 τ.χ. που βρίσκεται στην βορειοανα
τολική πλευρά της Αιτ/νιας και σε ένα κομβικό σημείο, κα
θώς η περιοχή του Θέρμου, αποτελεί βασικό πέρασμα προς 
την Ευρυτανία την Αιτωλία, την ορεινή Τριχωνίδα και 
την Ναυπακτία. Στην τοπική του αρμοδιότητα ανήκουν τα 
εξής Τ.Δ με τους εκάστοτε οικισμούς τους, του Δήμου Θέρ
μου: Τ.Δ. Θέρμου (Θέρμο, Κουλούρια, Μάνδρα, Μάραθος, 
Μέγας Δένδρος, Ταξιάρχης) Τ.Δ. Αβαρίκου (ο Αβαρίκος η 
Πίνη) Τ.Δ. Αγίας Σοφίας (η Αγία Σοφία, ο Μαυροβορός, η 
Πουρνάρα) Τ.Δ. Αετόπετρας, Τ.Δ. Αμβρακίας, Τ.Δ. Ανάλη
ψης (Καημένα, Αμπέλια, Κόφτρα, Μαραθούλα, Παλιουριά) 
Τ.Δ. Αργυρό Πηγάδι (Θεοτόκος), Τ.Δ. Διασελλακίου, Τ.Δ. 
Διπλατάνου, Τ.Δ. Δρυμώνος (Δρυμώνας η Αγία Τριάδα, ο 
Άνω Δρυμώνας, ο Κοσκινάς) Τ.Δ. Καλουδίου (δουναίικα, 
Μαραθιάς) Τ.Δ. Κάτω Χρυσοβίτσης (η Κάτω Χρυσοβίτσα, 
Διάσελλο, Δοσούλα, Κουτσομηλιά) Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης 
(Αμπέλια, ο Άγιος Θεόδωρος), Τ.Δ. Κονίσκης (Άγιος Ιωάν

νης Πούλινος), Τ.Δ. Λευκού, Τ.Δ. Μυρτέας (Λουτρά, Πα- 
λαιόμυλος, Πέρεβος), Τ.Δ. Νεροχωρίου (Μελίγκοβα, Μισά- 
μπελλα), Τ.Δ. Παμφίου, Τ.Δ. Πέρκου, Τ.Δ. Πετροχωρίου 
(Πριοναίικα), Τ.Δ. Σιταραλώνων (Δάφνη, Λαδικού, Νερο
σύρτης), Τ.Δ. Χρυσοβίτσας (δοκίμια, Ρόγγια) και τα Τ.Δ. 
του Δήμου Αγρίνιου, Τ.Δ. Καλλιθέας (Λούστρα), Τ.Δ. Λα- 
μπιρίου (Κάτω Λαμπίρι), Τ.Δ. Νερομάννας (Βαρειά Δογρή 
Κρύο Νερό), Τ.Δ. Σπαρτιά (Μακρά Λογκά, Στεκούλα, Στρι- 
γανιά) σύμφωνα με πρόσφατο Φ.Ε.Κ.
Την 9-11-2012, το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, έπειτα από 
21 έτη παραμονής σε ένα χώρο που δεν πληρούσε τις απαι- 
τούμενες προϋποθέσεις, μεταστεγάστηκε σε μια σύγχρονη 
κτιριακή εγκατάσταση, η οποία διαθέτει αντισεισμική προ
στασία, πυροπροστασία, είσοδο για ΑΜΕΑ, χώρους υγιεινής 
για ΑΜΕΑ, αυτόνομο σύστημα θέρμανσης -  ψύξης, κουζί
να, χώρους κατάκλισης, ειδικό χώρο αναμονής πολιτών , 
υπόγειο και ασφαλές χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών 
οχημάτων, πλήρη γραφειακό εξοπλισμό σε όλους τους χώ
ρους και σύντομα αναμένεται η τοποθέτηση συστήματος 
CCTV. Την ημέρα των εγκαινίων του νέου Α.Τ. Θέρμου,
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που αποτελούν το ιδανικό υπόβαθρο για να καταστήσουν την 
περιοχή πρότυπο ανάπτυξης.

Ποια είναι τα προσωπικά οας σχε'δια αναφορικά με την πε
ραιτέρω ενασχόληση σας με τα κοινά;
Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα τι θα πράξω γι ’ αυτό, κα
θώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από πολλούς παράγοντες, 
αλλά εκείνο που μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι 
πως οι συνάδελφοί μου στη διοίκηση του Δήμου, στο Δημοτι
κό Συμβούλιο και σας Τοπικές Κοινότητες, κι εγώ, θα επιδιώ
ξουμε το καλύτερο δυνατό για τη διασφάλιση της συνέχειας σε 
ό,τι σημαντικό πραγματοποιήθηκε αυτά τα χρόνια, γιατί παλέ
ψαμε και ιδρώσαμε γι ’ αυτόν τον τόπο, ξοδέψαμε από το περίσ

σευμα της ψυχής μας γι ’ αυτόν τον ιερό σκοπό της υπη
ρεσίας στην κοινωνία της περιοχής μας, και γι ’ αυτό δεν 
δικαιούμαστε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.

Τι θα επιθυμούσατε να άφησετε ως παρακαταθήκη σε 
όσους σας διαδεχθούν, όποτε αποχωρήσετε από το τι
μόνι του Δήμου σας;
Θα ήθελα να τους ευχηθώ να πιστεύουν στις δυνατότητάς 
τους και σας δυνατότητες του τόπου τους, να αντικρίζουν 
το μέλλον με αισιοδοξία, να μάχονται αφιλοκερδώς για 
το μέλλον αυτού του τόπου, να διαχειρίζονται τίμια το δη
μόσιο χρήμα, να «διανοίξουν λεωφόρους στα μονοπάτια 
της ανάπτυξης που εμείς χαράξαμε».

εγκαινιάστηκε και το Ιο Μουσείο αστυνομικής ιστορίας σε 
Αστυνομικό Τμήμα στην ελληνική επικράτεια, με αντικείμε
να που χρονολογούνται από 1847.
«Ήθελα να δημιουργηθεί μια πρωτότυπη έκθεση και όλοι 
όσοι επισκέπτονται το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου, να βλέ
πουν τα αντικείμενα αυτά, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας μας και του Αστυνομικού Σώματος. 
Εκτιμώ δε ότι είναι υποχρέωση κάθε Αξιωματικού να αξιοποι- 
εί στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες που του παρέχονται 
για να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υπηρε
σιακής δράσης στο υφιστάμενο προσωπικό του και την κα
θημερινή δημιουργία της καλύτερης εικόνας του Σώματος», 
τονίζει ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου 
Αστυνόμος Α’ Αλέξιος Αντωνίου. Χαρακτηριστικά αντικείμε
να που εκτίθενται στο μουσείο, αποτελούν: ένα βιβλίο αστυ
νομικών διατάξεων του 1847, τον Ιο Θυρεό του Αστυνομικού 
Τμήματος Θέρμου της πρώην Ε.Χ. από το 1929, αστυνομική 
σφυρίχτρα της πρώην Α.Π. από το 1941, Βιβλία Συμβάντων 
από το 1930, στολές, βιβλία, γραφομηχανές, και παρά πολλά 
άλλα χρηστικά αστυνομικά εξαρτήματα του περασμένου αι

ώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Αστυνομικό Τμήμα 
και το Μουσείο του το επισκέπτονται καθημερινά πολί
τες και μαθητές σχολείων. Το Αστυνομικό Τμήμα Θέρ
μου, έπαιξε πρόσφατα κομβικό ρόλο στην μεγάλη επιχεί
ρηση που στήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου 
Ελλάδος , για τον εντοπισμό των επικινδύνων δραπε- 
τών από τις φυλακές Τρικάλων, καθώς παρείχε άμεση 
και συνεχή διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη, 
στις εμπλεκόμενες ενισχυτικές δυνάμεις. Ιδιαίτερο δε ρό
λο έχει διαδραματίσει πρόσφατα με τους συνεχόμενους 
ελέγχους για την προστασία του περιβάλλοντος και πιο 
συγκεκριμένα με τις συνεχείς περιπολίες πέριξ της λί
μνης Τριχωνίδας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη 
στην Ελλάδα, για την πάταξη του φαινομένου της λα- 
θραλιείας και λαθροθηρίας. Πρόσφατη επιτυχία του 
Αστυνομικού Τμήματος αποτέλεσε ο εντοπισμός, εξαφα- 
νισθείσας αλλοδαπής ανήλικης που δηλώθηκε τον Μάιο 
του 2013, υπό δύσκολες συνθήκες, όπου κινητοποιήθη
καν επίγειες και εναέριες δυνάμεις,καθώς και το σύνολο 
της αστυνομικής δύναμης του Α.Τ. ]
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[  Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ο  :

Ελληνική
1940-1941

Του Αγγέλου Τερζάκη

εσσερες παρα χεχαρχο πριν απο χα 
Ιέφωνο άρχισε να κουδουνίζει, 

χ’ άκουσε. Κοιμόχαν με σιδερένια 
λέφωνο επέμενε, σα βιασχικό και σαν αλα

φιασμένο. Τόχε πεχάχχηκε από χον ύπνο χου χο κοριχσάκι 
χου Μεράρχου, καχέβηκε από χο κρεβάχι χου, έχρεξε, πήρε 
χο ακουσχικό,. Ήχαν από χην Αθήνα, από χο Γενικό Επιχε- 
λείο, μια φωνή ανυπόμονη:

- Ξυπνήσχε αμέσως χο σχραχηγό! Ο Μέραρχος ξύπνησε. 
Σχο χηλέφωνο χου είπαν όχι ο Πρεσβευχής χης Ιχαλίάς είχε 
επιδώσει πριν από λίγο χελεσίγραφο, ο Πρόεδρος χης κυβερ- 
νήσεοος χο απέρριψε και σχις 6 η ώρα θ’ αρχίσει η επίθεση 
χων Ιχαλών. Σχη βεβαίωση χου Μεράρχου πο>ς η Μεραρχία 
θα κάνει χο καθήκον χης, όπως χο επιβάλλει η εθνική χιμή 
και με χον χρόπο που αυχή ξέρει, η φωνή απ’ χην Αθήνα 
απάνχησε όπως και χο περασμένο βράδυ: «Σχραχηγέ μου, 
καλή επιχυχία».

Ο Καχσιμήχρος καχέβηκε από χο γραφείο χου.
Λίγη ώρα αργόχερα, χο Επιχελείο χης Μεραρχίας έφευγε 

βιασχικά, μέσα σχη νύχχα και σχη βροχή, για να εγκαχα- 
σχαθεί σχις σκηνές, σχον πρώχο χου πολεμικό σχαθμό διοι- 
κήσεως, δέκα χιλιόμεχρα δώθε από χο Καλπάκι, σχη Βρύση 
χου Πασά. Άρχιζε η εκσχραχεία.

Η νύχχα ήχαν άγρια, φουρχουνιασμένη. Μπουμπουνηχά 
ασχαμάχηχα συνχάραζαν χο σχερέωμα, χο νερό έπεφχε 
δαρχό, με λύσσα, να πνίξει χην πλάση... Ξαφνικά, μέσα σχο 
υγρό κι ανασχαχωμένο σκοχάδι, εκεί απάνω σχα φυλάκια, 
ακούσχηκε από χις σκοπιές σχριγγιά φωνή, ο συναγερμός: 
«σχα όπλα!» Πίσω, σε σχαθμούς χων χμημάχων που βρίσκο- 
νχαν κλιμακωμένα σε βάθος από χη μεθόριο, καλπασμοί 
πλαχάγισαν, φωνές σπάθισαν χη νύχχα: «Αξιωμαχικοί! 
Πόλεμος! Σχα όπλα!». Μαζί, μεσ’ από χο άγριο μπουμπου- 
νηχό, ξεχώριζαν χώρα κάποιες βρονχές πιο χρανχαχχές, 
mo κονχινές, που έκαναν χη γη να χιναχχεί ξαφνιασμένη. 
Έσκασαν σχο σκοχάδι εδώ -  εκεί λάμψεις. Το πυροβολικό 
χου εχθρού, οι πρώχες οβίδες. Η γη χης Ηπείρου, χχυπη- 
μένη καχάσαρκα...

Το μέχωπο, πέρα ως πέρα, καιγόχαν χώρα από χα πυρά 
χου εχθρού. Με όλα χους χα πυροβολικά οι Ιχαλοί έριχναν 
σε πλάχος και σε βάθος. Κοκκίνιζε ο ορίζονχας με χην χρε- 
μουλιασχή, πένθιμη ανχιφεγγιά χου χαλασμού, χο έδαφος

έχρεμε. Κι ο Έλληνας φανχάρος σχεκόχαν απορημένος, με 
χο χουφέκι ακόμα κρύο σχη χούφχα χου, κοίχαζε κι ανα- 
ρωχιόχαν πιο χάχα πάθος να είχε ξυπνήσει μονομιάς εκεί 
ανχίκρυ, και γιαχί. Όχι και να χου είχανε πει, όχι και να 
περίμενε, ήχαν λίγο για να εξηγήσει χούχο χο βάναυσο 
ξέσπασμα μέσα σχο βαθύ χον όρθρο.

Η εισβολή άρχισε μόλις κόπασε χο κανονίδι, από πολλές 
μεριές μαζί: Από χην Μέρχζανη προς χο Χάνι Μπουραζάνι, 
από χους Δρυμάδες προς χο Δελβινάκι, από χην Κακαβιά 
προς χο Χάνι Δελβινάκι πάλι, από χην Κονίσπολη προς 
χου Φιλιάχες. Είχε ξημερώσει χώρα και χα χμήμαχα χου 
εχθρού φαΐνονχαν ξεκάθαρα, σε πυκνές φάλαγγες παράχα- 
ξης πορείας περισσόχερο παρά μάχης, να προχωρούν μέσα 
σχην Ελλάδα. Οι φρουρές χων φυλακίων, καχά χις οδηγίες 
που χους είχαν δοθεί, αποσύρονχαν κανονικά σχις ορισμέ
νες χου θέσεις, να συνανχήσουν χα χμήμαχα προκαλύψεχος 
που άρχιζαν χον επιβραδυνχικό χους αγώνα. Ήχαν χο σχέ
διο χης Μεραρχίας.

Οι Ιχαλοί δεν περίμεναν ανχίσχαση, ή χο πολύ -  πολύ 
είχαν φανχασχεί μια προσχημαχική μονάχα ανχίσχαση. 
Μόλις ανχίκρυ χους έσκασαν οι πρώχοι πυροβολισμοί από 
χις ραχούλες, σχάθηκαν ξαφνιασμένοι. Ταμπουρωμένοι οι 
λιγοσχοί άνχρες χων ελληνικών φυλακίων σχα υψώμαχα, 
έριχναν απάνω σχον εχθρό συνέχεια και με πείσμα. Οι 
ιχαλικές φάλαγγες, που είχαν ξεκινήσει με παράχαξη θεα- 
χρική, μπροσχά οι μοχοσικλεχισχές, πίσω χα θωρακισμένα 
αυχοκίνηχα, πιο πίσω χο πεζικό, κλονίσχηκαν, φούσκωσαν 
και ξεφούσκωσαν σχη σχιγμή, σαν χο κορμί χου φιδιού, 
έσπασαν, σκόρπισαν σχις πλαγιές γύρω, μέσα σχα σκοίνα 
και σχα πουρνάρια.

Οι άνχρες χου φυλακίου Κακαβιάς, που ορίζει μιαν από 
χις χρεις οδικές αρχηρίες από Αλβανία σ’ Ελλάδα, είχανε 
προλάβει να συμπχυχθούν ένας -  ένας σχο πρώχο σύνθημα 
χου συναγερμού, ώρα πενχέμιση. Ο χελευχαίος, ένας λοχίας, 
άφησε μέσα σχο φυλάκιο χο φανάρι χου πεχρελαίου αναμ
μένο. Οι Ιχαλοί, βλέπονχας χο φως, νόμισαν πως χο φυλά
κιο καχέχεχαι κι άρχισαν να χου ρίχνουν με πυροβόλα και
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με όλμους. Βλέποντας ωστόσο ησυχία, φοβήθηκαν παγίδα, 
έβαλαν φωνή στα ελληνικά, να παραδοθεί η φρουρά. Καμιά 
απάντηση. Τότε ξανάρχισαν να ρίχνουν, καταιγιστικά. 
Τέλος οι αξιωματικοί πρόσταξαν εφ’ όπλου λόγχη και το 
πεζικό όρμησε. Βρήκανε μέσα στο έρημο φυλάκιο το φανάρι 
μοναχικό, να τους περιμένει.

Αν η επίθεση άρχισε γενικά στις πεντέμιση, σε πολλά 
σημεία οι Ιταλοί είχανε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, τις μικρές 
ώρες της νύχτας, προτού ακόμα επιδοθεί το τελεσίγραφο 
και η Μεραρχία ειδοποιήσει τα φυλάκια για την επικείμενη 
εισβολή. Στο φυλάκιο ανάμεσα Μέρτζανη και Σκορδίλη, ένα 
ιταλικό τμήμα είχε περάσει το ποτάμι από νωρίς κι έκοψε 
την τηλεφωνική γραμμή. Απονήρευτοι ένας Έλληνας δεκα
νέας κι ένας στρατιώτης, πήγαιναν να την διορθώσουν, όταν 
οι Ιταλοί, που παραφύλαγαν, χύμηξαν, τους άρπαξαν και 
τους αιχμαλώτισαν. Στο φυλάκιο της Λεοντοξανάκης όμως, 
κοντά στους Φιλιάτες, η αρετή του εχθρού έδωσε ακόμα 
καλλίτερο δείγμα της: Δίχως καμιά προπαρασκευή πυροβο
λικού εδώ, στο βαθύ σκοτάδι, τα ιταλικά τμήματα προχώρη
σαν αθόρυβα, αθέατα μέσα στο δάσος, πήδηξαν απάνω στον 
σκοπό, τον σκότωσαν, έπιασαν δύο στρατιώτες. Οι άλλοι του 
φυλακίου πρόλαβαν κι έφυγαν. Την προηγούμενη ημέρα, 
οι ίδιοι εκείνοι Ιταλοί είχαν έρθει από το δικό τους φυλάκιο 
αντίκρυ, να ζητήσουν ψωμί, γιατί τάχα είχαν αργήσει να 
λάβουν τα τρόφιμά τους. Στην πραγματικότητα, είχαν έρθει 
να κατατοπιστούν για το πραξικόπημα που ετοίμαζαν. Οι 
Έλληνες, από τα έξι ψωμιά που βρίσκονταν στο φυλάκιο, 
τους είχανε δώσει τα πέντε....

Αλλά το εχθρικό πυροβολικό ακουγότανε τώρα στα Γιάν
νινα. Με την ημέρα που έφεγγε μια, είχε βγει και η Ιταλική 
αεροπορία, έριχνε πάνω στα μικρά ελληνικά τμήματα των 
συνόρων που συμπτύσσονταν σε διαδοχικές θέσεις. Τον 
αγώνα των τμημάτων προκαλύψεως είχε αναθέσει ο Κατσι- 
μήτρος στον Μαύρογι- 
άννη να τον διευθύνει, 
που ήξερε καλά το έδα
φος και τους ηγήτορες 
των τμημάτων. Τα 
εχθρικά αεροπλάνα ανα
κάλυψαν γρήγορα το 
Σταθμό Διοικήσεως της

Μεραρχίας στη Βρύση του Πασά, έριξαν μια κόκκινη φωτο
βολίδα με αλεξίπτωτο, για να την επισημάνουν στα βομβαρ
διστικά τους. Στον τομέα Μέρτζανης -  Κόνιτσας ωστόσο οι 
Ιταλοί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν: ένας λόχος ελληνι
κός, από τα υψώματα, τους είχε καθηλώσει με τα πυρά του. 
Αριστερά κάτω, στον παραλιακό τομέα, στους Φιλιάτες, το 
βαρύ πυροβολικό των Ιταλών ρίχνει συγκεντρωτικά μέσα 
στην πόλη, πάνω στον άμαχο πληθυσμό, σκοτώνει. Η θέση 
των εισβολέων είναι πλεονεκτική, για την ώρα έχουν την 
πρωτοβουλία, εκδηλώνονται όπως θέλουν. Οι ελληνικές 
δυνάμεις, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προβάλ
λουν αντίσταση μετρημένη, επιβραδυντική. Τα αποσπά
σματα καταστροφών, κάτω από το άγριο σφυροκόπημα του 
εχθρικού πυροβολικού, κατορθώνουν ν’ ανατινάξουν γέφυ
ρες, κομμάτι των δρόμων. Ανατινάζεται η γέφυρα μέσα στη 
χαράδρα, στους Αγιούς. Στην Αρινίτσα, ένας έφεδρος ανθυ- 
πολοχαγός του Μηχανικού, ο Πελένης, σέρνεται ανάμεσα 
στις οβίδες που σκάζουν γύρω και βάζει φωτιά στο φυτίλι: 
Η μεγάλη, στρατηγικώς σπουδαία γέφυρα, τινάζεται στον 
αέρα.

Ο αγώνας έχει πια γενικευτεί σ’ όλο το μέτωπο, καίγεται 
ο τόπος, τραντάζεται συθέμελα από όλα μαζί τα πυροβολικά, 
τις βόμβες, τις ανατινάξεις. Σύσσωμη η Ήπειρος, πρόμαχος 
της ελληνικής γης, ορθώθηκε, ανεμίζει το σπαθί της, και 
κρατώντας το ξεσκισμένο κι όλας χιτώνα της με τ’ αριστερό, 
πισωπλατίζει αργά, αντιπατάει και χτυπάει. Το Γενικό Επιτε
λείο, από τα τέλη Αυγούστου, είχε στείλει στην VIII Μεραρ
χία μήνυμα που έλεγε καταλήγοντας: «.... αναγνωρίζεται η 
δυσχερής θέσις, εις ην ευρίσκεται η μεραρχία. Η κυβέρνησις 
δεν αναμένει βεβαίως εκ της μεραρχίας νίκας, δεδομένης 
της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου, αναμένει όμως 
εκ ταύτης, να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων...». Η 
VIII Μεραρχία στρατολογημένη ολόκληρη από την Ήπειρο,

και που αγωνιζό
ταν τώρα για την 
πατρική της γη, 
δεν θα σώσει μόνο 
την τιμή των ελλη
νικών όπλων. Θα 
τους χαρίσει και τις 
πρώτες νίκες. ]
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αστυνομικά νεα

Επιμέλεια Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ TOY FBI 
< 01  ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ» ΤΩΝ 

ANONYMOUS
Σ ΐα  χέρια  X O U  FBI, βρίσκονται οι 
«εγκέφαλοι» των Anonymous, της δια- 
δικτυακής κολεκτίβας που από το 2010 
πλήττει ηλεκτρονικούς στόχους, υπο
στηρίζει ανώτατο στέλεχος. Από τα τέλη 
του 2010, οι Anonymous προσέλκυσαν 
το παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσα από μια 
σειρά επιθέσεων εναντίον αμερικανικών επιχειρήσεων και 
κυβερνητικών οργανισμών (κλοπές δεδομένων, κατάρρευ
ση ιστοσελίδων κ.ά.).
Ωστόσο, οι πρόσφατες συλλήψεις πέντε μελών της Lulz 
Security, μιας ισχυρής ομάδας χάκερ, είχε τεράστιο απο
τρεπτικό αποτέλεσμα στην ομάδα των Anonymous καθώς, 
σύμφωνα με τον Οστιν Μπέργκλας, βοηθό ειδικού πράκτο
ρα και υπεύθυνου του κυβερνοχώρου του FBI στη Νέα 
Υόρκη, «όλα αυτά τα παιδιά που συνελήφθησαν αποδεί
χθηκε ότι ήταν σημαντικοί παράγοντες στο κίνημα των 
Anonymous».
Αυτός είναι και ο λόγος, συνεχίζει, που οι κυβερνοεπιθέσεις 
των Anonymous το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί στο 
ελάχιστο. Οι συλλήψεις έγιναν με τη βοήθεια ενός βασικού 
πληροφοριοδότη, γνωστού με το όνομα «Sabu», ο οποίος 
συνελήφθη και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το FBI. 
Σύμφωνα με την Huffington Post, ο «Sabu» έκανε το λάθος 
να αφήσει εκτεθειμένη τη διεύθυνση IP του. Έ να σφάλμα 
που επέτρεψε στους ερευνητές να εντοπίσουν τη θέση του 
σε ένα διαμέρισμα στο Lower East Side του Μανχάταν και 
τελικά να τον συλλάβουν. Η Huffington Post δημοσιεύει 
και τις φωτογραφίες μερικών από τους θεωρούμενους ως 
βασικούς χάκερ που συνελήφθησαν και φαίνεται πώς είναι 
εγκέφαλοι των Anonymus:
Τζέρεμι Χάμονχ. Γνωστός στο διαδίκτυο ως «Anarchaos», 
ο Χάμοντ έχει ομολογήσει την ενοχή του ως προς την 
παραβίαση του νόμου Ηλεκτρονικής Απάτης: «Το έκα
να γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να 
γνωρίζουν τι κάνουν οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες πί
σω από κλειστές πόρτες. Έκανα ότι πίστευα σωστό». 
Εκτορ Χαβιέ Μονσεγκούρ. Γνωστός ως «Sabu», είναι 
το πιο μισητό μέλος της Anonymous. Μετά τη σύλληψή 
του βοήθησε το FBI, προδίδοντας τους συναδέλφους του 
από την υποομάδα των Anonymus, LulzSec. Αντιμετωπί
ζει ποινή φυλάκισης μέχρι και 124 χρόνια, ενώ συνεχί
ζει τη συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. 
Μερσεντες Ρίνι Χάφερ. Γνωστή και ως «Νο», η Χάφερ 
είναι μέρος της «Paypal 14», μιας ομάδας χάκερ που συνε
λήφθη από το FBI το 2011 με την κατηγορία ότι συμμε
τείχαν σε κυβερνοεπίθεση εναντίον της εταιρείας PayPal. 
Κρίστοφερ Ντόγιαν. Γνωστός ως «Commander X» συμ

μετείχε στις επιθέσεις εναντίον 
της Sony, της PayPal, της κυ
βέρνησης της Τυνησίας και της 
ιστοσελίδας της κομητείας της 
Santa Cruz στην Καλιφόρνια. 
Αν και συνελήφθη αντιμετω
πίζοντας ποινή φυλάκισης 15 
ετών, κατέφυγε στον Καναδά. 
Μπάρετ Μπράουν. Σε αντί
θεση με τους περισσότερους 

Anonymous ο, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, αυτοα- 
ποκαλούμενος «εκπρόσωπος» των χάκερ, δεν κατέβαλε 
ιδιαίτερες προσπάθειες να διατηρήσει την ανωνυμία του. 
Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2012 κατηγορούμενος 
για διαδικτυακή απειλή εις βάρος ομοσπονδιακού αξιωμα
τικού και συνωμοσία.
Ντμίτρι Γκούζνερ.Γνωστός ως «Aendy», συνελήφθη 
όταν προσπάθησε να επιτεθεί ηλεκτρονικά στην Εκκλη
σία της Σαϊεντολογίας. 
www.ethnos.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Η ΑΣΧΗΜΗ Μ Π ΕΤΥ »
Τη σύλληψ η ενό ς  από τους κύριους συνεργάτες 
της μεγαλύτερης οργάνωσης ναρκωτικών στο Μεξικό, 
New Juarez Cartel, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας. 
Αποτελεί το τελευταίο «επεισόδιο» από τις συνεχόμενες 
συλλήψεις στον πόλεμο εναντίον των καρτέλ ναρκωτι
κών. Ο εγκέφαλος του καρτέλ, ακούει στο όνομα Alberto 
Carrillo Fuentes και είχε χτίσει το όνομα του στην πιάτσα 
με το προσωνύμιο «Άσχημη Μπέτυ» (Ugly Betty). Η αστυ
νομία τηςχώρας κατάφερε να συλλάβει τον Mario Armando 
Ramirez Trevino, ηγετικό στέλεχος του Gulf Cartel. 
Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε και η σύλληψη του 
Μάριο Νούνεζ, του επονομαζόμενου «Μ-10», ο οποίος θε
ωρείται υπεύθυνος για τις δολοφονίες τουλάχιστον 350 
ατόμων. Ο Νούνεζ ήταν ο επικεφαλής των επιχειρήσεων 
του Χουακίν Γκάζμαν στην πολιτεία Τσιουάουα, η οποία 
συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μαστίζεται τα 
τελευταία χρόνια από τη βία, εξαιτίας των συμμοριών 
που διοχετεύουν ναρκωτικά. «Ο ύποπτος πιστεύεται ότι 
σχετίζεται με το θάνατο τουλάχιστον 350 ανθρώπων, τις 
σορούς των οποίων ανακαλύψαμε σε 23 κρυμμένους μα
ζικούς τάφους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών 
Ασφαλείας, Εντουάρντο Σάντσεζ. Ο Γκάζμαν είναι ο επι
κεφαλής του Σιναλόα 
καρτέλ, το οποίο θεω
ρείται ως η πιο ισχυ
ρή οργάνωση διακί
νησης ναρκωτικών 
στη χώρα.
C N N
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ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΚΟΚΑΪΝΗ  
Ε να ς Ε λλη νας που ήθελε να πάει στη Ρώμη 

με 6,4 κιλά κοκαΐνης, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του 
Καράκας, ανακοίνωσε στη Βενεζουέλα το Εθνικά Γρα
φείο Δίωξης Ναρκωτικών. Ο άνδρας συνελήφθη από 
την Αστυνομία στη ζώνη επιβίβασης του αεροδρομίου 
ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορι
σμό την Ιταλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνω
ση του Γραφείου. Οι Αστυνομικοί ανακάλυψαν στο 
εσωτερικό ενός αθλητικού σάκου μια λευκή ουσία σε 
σκόνη που αποδείχθηκε πως ήταν κοκαΐνη, διευκρί
νισε το Γραφείο. Ο ταξιδιώτης συνελήφθη αμέσως. 
Η Βενεζουέλα θεωρείται από τον ΟΗΕ χώρα που δεν 
παράγει ναρκωτικά, όμως λαθρέμποροι ναρκωτικών 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το έδαφος της. 
Το 2012 κατασχέθηκαν στη χώρα περίπου 45 τόνοι ναρ
κωτικών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 
www.tanea.gr

ΟΠΛΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ FEMEN  
Η Ο υκρανική  Α στυνομία  εντόπισε όπλα 
στην έδρα της οργάνωσης Femen τα μέλη της οποίας, 
φεμινίστριες γνωστές για τις γυμνόστηθες κινητοποι
ήσεις που οργανώνουν σε όλο τον κόσμο, κατήγγειλαν 
από την πλευρά τους προβοκάτσια εκ μέρους των Αρ
χών. Στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε ότι 
έλαβε μια ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία 
είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο της 
οδού Μιχαϊλόφσκαγια, όπου στεγάζονται τα γραφεία 
της Femen. Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι Αστυνο
μικοί κατάσχεσαν αντικείμενα που προσιδίαζαν σε ένα 
πιστόλι και σε μία χειροβομβίδα και τα οποία θα εξε
τάζονταν στη συνέχεια από ειδικούς. Σύμφωνα με την 
Άννα Γκουτσόλ, την πρόεδρο του ουκρανικού τμήμα
τος της οργάνωσης, η Αστυνομία ανέφερε ότι εντόπισε 
ένα τουφέκι, μια χειροβομβίδα και πορτρέτα του Γώσου 
προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Γώσου πατριάρχη

Κύριλλου. «Είναι προβοκάτσια. Ποτέ δεν είχαμε όπλα», 
είπε η Γκουτσόλ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. 
Υποστήριξε δε, ότι τα όπλα ενδέχεται να τοποθετήθηκαν 
στα γραφεία εν αγνοία των ακτιβιστριών. Σύμφωνα με 
ένα άλλο μέλος της οργάνωσης, την Άννα Σεφτσένκο, οι 
ακτιβίστριες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρ
ξη 7 ετών εάν κριθούν ένοχες για παράνομη οπλοκατοχή. 
Τρεις ακτιβίστριες που προγραμμάτιζαν να διαδηλώ
σουν εναντίον της επίσκεψης του προέδρου της Γω- 
σίας στην Ουκρανία συνελήφθησαν στα τέλη Ιουλίου 
στο Κίεβο και η ίδια η Γκουτσόλ δέχτηκε επίθεση. Οι 
φεμινίστριες κατηγορούν τις ρωσικές και ουκρανικές 
μυστικές υπηρεσίες για την υπόθεση. Το κίνημα Femen 
ιδρύθηκε στην Ουκρανία, αλλά πλέον έχει την έδρα του 
στο Παρίσι. Εδώ και πολλά χρόνια κινητοποιείται σε όλο 
τον κόσμο καταγγέλλοντας τις διακρίσεις σε βάρος των 
γυναικών, την ομοφοβία, τα αυταρχικά καθεστώτα, τη 
νοθεία στις εκλογές, καθώς και τις στενές σχέσεις μετα
ξύ εκκλησίας και κράτους. 
www.tanea.gr

ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΣΕ Φ ΕΡΕΤΡΟ  
Σε φέρετρο είχα ν κρύψ ει, άγνωστοι δράστες, 
83 γραμμάρια μαριχουάνας τα οποία σκόπευαν να πε
ράσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα σχέδιά τους όμως 
«ναυάγησαν» όταν, το αυτοκίνητο του γραφείου τελε
τών που μετέφερε το φέρετρο σταμάτησε για έλεγχο από 
την Κροατική Αστυνομία, γράφει 
στην ιστοσελίδα της η «Croatian 
Times». Ο 26χρονος οδηγός του αυ
τοκινήτου σταμάτησε, έπειτα από 
εντολή των Αστυνομικών Αρχών, 
στην πόλη Βργκόρατς της Κροα
τίας. Ο οδηγός κινούνταν προς τη 
Σλοβενία, όπου ήθελε να περάσει τη 
ζώνη Σένγκεν και να παραδώσει τα 
ναρκωτικά σε άγνωστο παραλήπτη για να τα διοχετεύ
σει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια του ελέγχου 
διαπιστώθηκε ότι το φέρετρο ήταν άδειο και τα ναρκω
τικά ήταν κρυμμένα σ’ αυτό. 
www.kathimerini.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
Η Α στυνομία  του  Α ργυροκάστρου ανακοί
νωσε ότι συνέλαβε 47 παράνομους μετανάστες από το 
Σουδάν, το Πακι
στάν, το Αφγανιστάν 
και την Αλγερία.
Σύμφωνα με τον Εκ
πρόσωπο της Αστυ
νομίας, οι μη νόμιμοι 
μετανάστες εισήλθαν
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από την Ελλάδα και συνελήφθησαν σε χωριό κοντά στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου έγιναν αντιληπτοί από 
τις θερμικές κάμερες. Οι παράνομοι μετανάστες είπαν 
ότι είχαν ως τελικό προορισμό χώρες της Δυτικής Ευ
ρώπης.
ΑΜΠΕ

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΒΙΤΡΙΝΑ»
Οΐ Α ρχές ΐη ς  Ν ιγη ρίας απελευθέρωσαν 25 παι
δάκια που κρατούνταν σε ένα ορφανοτροφείο το οποίο

τα πουλούσε σε οικογέ
νειες που ήθελαν να τα 
υιοθετήσουν, όπως έγι
νε γνωστό από τον τοπι
κό Τύπο. Η διευθύντρια 
του ορφανοτροφείου συ- 
νελήφθη στο Λάγος και 
η Αστυνομία την κατη
γορεί ότι έδινε παιδιά 
για υιοθεσία έναντι χρη
μάτων, σύμφωνα με την 

εφημερίδα The Punch. Το ορφανοτροφείο του Φιλαν
θρωπικού Ιδρύματος Σεντ Στίβεν ήταν η «βιτρίνα» της 
επιχείρησης και το μέρος όπου κρατούνταν αιχμάλωτα 
τα παιδιά. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τα παιδιά 
που εντοπίστηκαν ήταν ηλικίας από τριών μηνών μέχρι 
12 ετών. Αγνοείται όμως η τύχη δύο παιδιών τα οποία 
κρατούνταν στο ίδρυμα αυτό.
Reuters

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

Η Αστυνομία χου Ισημερινού ανακάλυψε και 
κατάσχεσε σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, η οποία πιθα
νότατα προοριζόταν για την Ευρώπη. Οι Αρχές της χώ
ρας εντόπισαν 4,4 τόνους κοκαΐνης μέσα σε συσκευασίες 
κονσέρβας φοίνικα, που προορίζονταν για εξαγωγή στην 
Ισπανία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Τέσσε
ρα άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου και του 
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας εξαγωγών, είπε 
ο υπουργός Εσωτερικών Χοσε Σεράνο. Τα ναρκωτικά 
ανακαλύφθηκαν στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ανέφερε η 
εφημερίδα ελ Τελέγραφο.Η αξία της κοκαΐνης που κατα
σχέθηκε εκτιμάται στα 260 εκατομμύρια δολάρια. 
www.tanea.gr

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ-ΜΑΜΟΥΘ 
Η Ο ικονομική  Α στυνομία  τη ς Ιταλίας προ- 
χωρά σε κατασχέσεις κατοικιών, ξενοδοχείων και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων αξίας 250 εκατ. ευρώ, στο πλαί
σιο της συνεχιζόμενης έρευνας για λογιστική απάτη και 
χειραγώγηση της αγοράς από τους πρώην ιδιοκτήτες 
της Fondiaria-Sai, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστι
κές εταιρείες της Ιταλίας. Η έρευνα οδήγησε στη σύλ
ληψη του πρώην ιδιοκτήτη της Fondiaria Σαλβατόρε 
Λιγκρέστι, μελών της οικογένειάς του και πολλών 
στελεχών της επιχείρησης. Η έρευνα αφορά μια τρύπα 
ύψους 600 εκατ. ευρώ των διαθεσίμων έναντι απαιτήσε
ων της εταιρείας, που δεν είχε αποκαλυφθεί στην αγορά. 
Η φορολογική Αστυνομία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή 
της που δόθηκε στην δημοσιότητα ότι τα οικονομικά 
εγκλήματα τα οποία ερευνά οδήγησαν σε παράνομα κέρ
δη ύψους 251,6 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο την ώθησε 
να προχωρήσει στην κατάσχεση πόρων ισόποσης αξίας 
σε 25 διοικητικές περιφέρειες της Ιταλίας. Ανάμεσα στα 
υπό κατάσχεση περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται 
ένα ακίνητο της οικογένειας Λιγκρέστι στο Μιλάνο, κα
θώς και ακριβά ξενοδοχεία στο Τορίνο, στη Σικελία και 
στην ορεινή περιοχή Ντολομίτε στις Άλπεις. Η θέση της 
Fondiaria -ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 
στον κλάδο των οχημάτων- έχει πληγεί από τον αυξανό
μενο ανταγωνισμό και τον μειούμενο αριθμό ανθρώπων 
που αγοράζουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για αυτοκίνη
τα, εν μέσω της χειρότερης ύφεσης στην Ιταλία μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πτώση των εσόδων και των 
κερδών της εταιρείας οδήγησε στην περίπλοκη συμ
φωνία για την εξαγορά της από την ανταγωνίστριά της 
Unipol πέρυσι. Η συμφωνία αυτή με την Unipol αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη της χρονιάς. Ο διευ- 
θϋνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας, 
της Unicredit, που είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της 
Fondiaria και της εταιρείας συμμετοχών του Λιγκρέ- 
στι, της Premafin, είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι οι 
συλλήψεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη συμφωνία. 
Κανένας εκπρόσωπος της Fondiaria δεν ήταν διαθέσιμος 
για κάποιο σχόλιο επί της εξέλιξης. 
www.tanea.gr
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ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ  

Στα πρω τοσέλιδα του  βουλγα ρικ ού  Τ ύπου
βρίσκεται η επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος διακί
νησης Αφρικανών πολιτών από τη Βουλγαρία προς την 
Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, την οποία πραγματοποίησε 
η Βουλγαρική Συνοριακή Αστυνομία σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Όπως αναφέρεται στα 
σχετικά δημοσιεύματα, στο πλαίσιο της επιχείρησης συ- 
νελήφθησαν πέντε Βούλγαροι, μέλη του κυκλώματος, 
δύο πολίτες του Κονγκό κι ένας του Καμερούν, στην 
περιοχή της παραμεθόριας πόλης Πέτριτς (Πετρίτσι) 
στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, λίγο πριν οι παράνομοι 
μετανάστες εισέλθουν στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ανα- 
φέρεται και η σύλληψη μιας Βουλγάρας Ρομά, κατόπιν 
εντάλματος από την ελληνική πλευρά, η οποία επί χρό
νια «σάρωνε» τσέπες και τσάντες σε διάφορα μέρη της 
ελληνικής επικράτειας. «Πιάσανε το χρυσά χέρι» είναι ο 
χαρακτηριστικός τίτλος της «Πρέσα» για την πορτοφο- 
λού με την 20χρονη σταδιοδρομία και το βεβαρημένο με 
21 καταδίκες ποινικά μητρώο στη Βουλγαρία. Πάντως, 
σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η 52χρονη συνελήφθη 
στο σπίτι της στην πόλη Λιάσκοβετς, στη νότια Βουλ
γαρία, αλλά την επόμενη μέρα αφέθηκε ελεύθερη για 
άγνωστους λόγους. 
www.tanea.gr

ΕΝΑΕΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
Η Ιταλική Ο ικονομική  Α στυνομία  «Guardia 
di Finanza» ολοκλήρωσε την εναέρια επιχείρηση για τη 
φωτογράφηση όλων των περιοχών, όπου καλλιεργείται 
κάνναβη, σε όλη την Αλβανία. Στη διάρκεια συνέντευ
ξης Τύπου στα Τίρανα, ο επικεφαλής τον εναέριων δυ
νάμεων της «Guardia di Finanza», Στέφανο Μπαστόνι 
δήλωσε άτι «αεροσκάφη με προηγμένη τεχνολογία έχουν 
ανακαλύψει εκατοντάδες εκτάσεις κάνναβης. Μόνο στο

περιβόητο χωριό Λαζαρά- 
τι (κοντά στα Ελληνοαλ- 
βανικά σύνορα), σύμφω
να με τη βιντεοσκόπηση, 
η παραγωγή αναμένεται 
να φτάσει έως και 900 τό
νους, αξίας περίπου 4,5 
δισεκατομμύρια ευρώ». 
Ο ίδιος παρουσίασε στους

δημοσιογράφους τα εναέρια βίντεο, που καταγράφουν 
τις εκτάσεις με καλλιέργειες χασισόδεντρων σε όλη την 
Αλβανία. Στο μεταξύ, ο γενικός διευθυντής της Αλβανι
κής Αστυνομίας Χίσνι Μπουργκάι δήλωσε ότι «προβλη
ματικές περιοχές για την καλλιέργεια χασισόδεντρων 
παραμένουν η Αυλώνα, η Σκόδρα, το Αργυρόκαστρο, τα 
Τίρανα και το Δυρράχιο». Σύμφωνα με τον ίδιο το 2012 
κατασχέθηκαν 7 τόνοι χασίς, το μεγαλύτερο μέρος του 
οποίου προοριζόταν για την αγορά της Ελλάδας. 
www.tanea.gr

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ «ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΩΝ» 
ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ

Α ντρας π ο υ  κρίνεταί ύ π ο π τ ο ς  για την λη
στεία κοσμημάτων αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυ
ρίου δολαρίων του οίκου Chopard (Σοπάρ), ενώ τον Μά
ιο διαρκούσε το φετινό κινηματογραφικό Φεστιβάλ στις 
Κάννες, συνελήφθη την 21η Ιουνίου σε σχέση με άλλη 
ληστεία, η οποία, 
όμως, παρουσιά
ζει πολλές ομοι
ότητες με την 
πρώτη, στην 
Πάλμα ντε Μα- 
γιόργκα των 
Β α λ ε α ρ ι δ ώ ν .
Πρόκειται για 
40χρονο Γάλλο αλγερινής καταγωγής που η Γαλλική 
Αστυνομία τον εμπλέκει σε μερικές διακεκριμένες λη
στείες στο εσωτερικό της χώρας. Ο ύποπτος αιφνιδιά- 
στηκε τον περασμένο Ιούνιο από τους Ισπανούς Αστυ
νομικούς και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μέσα σε ένα 
πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, αμέ
σως δε οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Στη Γαλλία πηγή που 
πρόσκειται στους ανακριτές της υπόθεσης της ληστείας 
των κοσμημάτων στις Κάννες δήλωσε ότι μετά από τη 
σύλληψη του 40χρονου «έγινε ο συσχετισμός» με την 
ληστεία στο πολυτελές ξενοδοχείο «Νοβοτέλ» στο γαλλι
κό θέρετρο την 17η Μαΐου, αλλά διευκρίνισε συγχρόνως 
ότι η σύλληψη δεν έγινε κατόπιν πληροφοριών της Γαλ
λικής Αστυνομίας. Τώρα Γάλλοι ανακριτές θα μεταβούν 
στην Ισπανία να ανακρίνουν τον 40χρονο άντρα. Τα κο
σμήματα που εκλάπησαν θα τα φορούσαν επώνυμοι ηθο
ποιοί, πάνω στο κόκκινο χαλί μπροστά από το Μέγαρο 
που φιλοξενεί κάθε χρόνο τον διεθνή κινηματογραφικό 
διαγωνισμό. Για την ληστεία αυτή η Γαλλική Αστυνομία 
αναζητεί ακόμα δύο άντρες, χωρίς όμως να δίνει στη δη
μοσιότητα πιο πολλά στοιχεία για την ταυτότητά τους. 
Πριν ακριβώς μια βδομάδα, ασυνόδευτος ένοπλος, πάλι 
στις Κάννες, απέσπασε 100 εκατομμυρίων ευρώ πολύτι
μους λίθους μέσα στο πολυτελές ξενοδοχείο «Κάρλτον», 
τα οποία θα παρουσίαζε αργότερα σε έκθεση σε άλλο ση
μείο του θερέτρου ο οίκος Λεβιέβ. 
www.tanea.gr ]
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c απο τις επιτυχίες
τον Σώματος

Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA»

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος συμμετείχε στη Διεθνή Κοινή Επιχείρη
ση «PANGEA VI», η οποία είχε σκοπό την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων και σκευ
ασμάτων, μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση 
αυτή, που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από την Interpol, 
αποτέλεσε μία διεθνή «εβδομάδα δράσεων», (από 18 έως 28 Ιου
νίου 2013), στην οποία συμμετείχαν από 99 χώρες συνολικά, 
τελωνειακός και ρυθμιστικές Αρχές για την υγεία, καθώς και 
λοιποί συναρμόδιοι Φορείς και Υπηρεσίες από όλο τον κόσμο. 
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση «PANGEA» διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση από το 2008 και πρωταρχικός στόχος είναι η κατα
πολέμηση της διαδικτυακής πώλησης απομιμητικών και απα
γορευμένων φαρμάκων και σκευασμάτων, καθώς και η επι
σήμανση -  ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από την αγορά τέτοιων προϊό
ντων μέσω του διαδικτύου. Σημαντικά ήταν τα αποτελέσμα
τα της φετινής επιχείρησης, τα οποία δημοσιεύθηκαν από την 
Interpol. Ενδεικτικά σε διεθνές επίπεδο: α) κατασχέθηκαν πά
νω από 10 εκατομμύρια παράνομα και απομιμητικά χάπια, β) 
το κόστος των διαφυγόντων κερδών εκτιμάται στα 36 εκατομ
μύρια δολάρια, γ) απενεργοποιήθηκαν περισσότεροι από 13.700 
ιστότοποι, δ) ελέχθηκαν περίπου 534.000 ύποπτα πακέτα από 
ρυθμιστικές Αρχές και τελωνεία, από τα οποία κατασχέθηκαν

υπό έρευνα ή έχουν συλλη- 
φθεί για σειρά αδικημάτων, όπως 
παράνομη δραστηριότητα μέσω
διαδικτύου, παράνομη πώληση 
φαρμάκων και προμήθεια φαρμά
κων άνευ αδείας.
Οι δραστηριότητες της επιχείρησης 
«PANGEA» στόχευαν στα τρία κυρία 
συστατικά, που χρη
σιμοποιούνται από τις 
παράνομες ιστοσελί
δες για τη διεξαγωγή 
του παράνομου εμπο
ρίου τους, δηλαδή τον 
πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, τον τρόπο πληρωμής και τον 
τρόπο διανομής τους. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος στη διεθνή αυτή επιχείρηση και μετά από 
διαδικτυακές έρευνες, εντοπίστηκε ιστοσελίδα, μέσω της οποί
ας πωλούνται παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φάρ
μακα (αναβολικά, διεγερτικά και στεροειδή) στη χώρα μας. Γ ία 
την υπόθεση αυτή υπάρχει στενή συνεργασία με τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 21/8/2013 ευρεία επιχείρηση, με τη συμμε
τοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Αττικής, πέριξ (στις οδούς Στουρνάρη, Μπουμπουλίνας, Τοσίτσα κλπ) και 
εντός των χώρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επί της οδού Πατησίων 
στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση έγινε παρουσία εκπροσώπων της Δικαστι
κής Αρχής, σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011, ύστερα από καταγγελίες για τη δια
μονή παράνομων μεταναστών και χρήση των χώρων του Πολυτεχνείου για την 
κατασκευή εκρηκτικών - εμπρηστικών μηχανισμών, όπως και για αποθήκευση μέσων που χρησιμοποιούνται σε επεισόδια κατά 
τη διάρκεια διαδηλιόσεων.
Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 160 κοντάρια, βαριοπούλα με ξύλινο κοντάρι μήκους 77 
εκ. στο οποίο ήταν προσαρμοσμένο με μονωτική ταινία καλώδιο 85 εκ., κάλυκας όλμου, δοχείο με ποσότητα εύφλεκτου υγρού, 
πλήθος από σημαίες, 7 σπρέι πιπεριού, αντιασφυξιογόνες μάσκες, μάσκα του σκι, 8 κράνη, 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

1 σκληρός δίσκος, μία φορητή συσκευή αποθήκευσης (usb - stick), μία 
ταυτότητα Ελληνικών αρχών για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια, μία 
ταυτότητα Ισραήλ και μία άδεια οδήγησης εκδοθείσα από Γαλλικές Αρ-
χ έ ς ·
Επισημαίνεται ότι παραδόθηκαν προς χρήση στην Πρυτανεία του Εθνι
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χώροι, οι οποίοι τελούσαν υπό κατάληψη 
εδώ και τριάντα χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσήχθησαν 6 άτομα, 3 ημεδαποί 
και 3 αλλοδαποί.
Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
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Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφά
λειας Δυτικής Αττικής, μετά από πολύμηνες έρευνες, εγκλη
ματική οργάνωση κατάρτισης και διακίνησης πλαστών εγ
γράφων με διεθνή δράση. Συνελήφθησαν στα Πατήσια, 3 
αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, μεταξύ των οποίων και ο αρ
χηγός της οργάνωσης, οι οποίοι όπως προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, κατασκεύαζαν πλαστά ταξιδιωτικά έγ
γραφα και τα διέθεταν σε κυκλώματα λαθροδιακινητών και 
σε αλλοδαπούς, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να 
διευκολύνουν την παράνομη τακτοποίησή τους σε διάφο
ρες Ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. και τη νομιμοφανή εί
σοδο και έξοδο τους από τα σημεία διαβατηριακού ελέγχου, 
αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματικά πο
σά. Ειδικότερα, η οργάνωση είχε σαν έδρα την Αλβανία, την 
περιοχή των Τιράνων, όπου διέθετε πλήρως εξοπλισμένο πα
ράνομο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Με τη 
χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων, τα μέλη του κυκλώ
ματος είχαν τη δυνατότητα κατάρτισης πλαστών εγγράφων 
άριστης ποιότητας, όπως διαβατήρια όλων των χωρών, βί
ζες κάθε είδους, άδειες διαμονής αλλοδαπών, άδειες ικανότη
τας οδήγησης, δελτία ταυτοτήτων, δελτία μόνιμης διαμονής 
και πιστωτικές κάρτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν σε 2 διαμερίσματα που διατηρούσαν οι 
συλληφθέντες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 
3.415 κενά δελτία visa διαφόρων χωρών, 1.100 κενά δελτία 
αδειών παραμονής διαφόρων χωρών, 752 κενά δελτία ταυ

τότητας και ζελατίνες δελτίων ταυτότητας διαφόρων χωρών, 
723 κενές αρχικές σελίδες διαβατηρίων διαφόρων χωρών, 923 
κενά δελτία αδειών οδήγησης διαφόρων χωρών, 816 ζελατί
νες ασφαλείας διαφόρων ειδών των ελληνικών Αρχών (διαβα
τηρίων, αδειών οδήγησης κ.α.), 50 κενές αυτοκόλλητες άδειες 
διαμονής ελληνικών Αρχών, 320 κενά δελτία μόνιμης διαμο
νής ελληνικών Αρχών, 134 ζελατίνες ασφαλείας διαβατηρίων 
αλβανικών Αρχών, 14 διαβατήρια διαφόρων χωρών τρίτων 
προσώπων, 2 δελτία ταυτότητας των Αρχών της Ιταλίας τρί
των προσώπων, 2 άδειες διαμονής τρίτων προσώπων, 1 ειδικό 
δελτίο ταυτότητας ομογενούς, 2 δελτία οδήγησης ελληνικών 
Αρχών τρίτων προσώπων, 2 δελτία οδήγησης αλβανικών και 
ιταλικών Αρχών, 1 ημερολόγιο με γραπτές σημειώσεις για πα
ραγγελίες και χρηματικά ποσά, 1 φορητός ηλεκτρονικός υπο
λογιστής, 1 έγχρωμο πολυμηχάνημα (εκτυπωτής-σαρωτής), 
μία φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων (usb), 
6 πιστωτικές κάρτες, το χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ, 1 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 7 κινητά τηλέφωνα. Από την ελληνική 
Αστυνομία έγινε αίτημα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας 
με τις διωκτικές αρχές της Αλβανίας για την πραγματοποίη
ση ελέγχου στο χώρο που διατηρούσε η οργάνωση στα Τίρανα 
και την περαιτέρω διερεϋνηση της υπόθεσης. Τα κέρδη, από 
την πώληση των κατασχεθέντων πλαστών εγγράφων, εκτι- 
μάται ότι θα υπερέβαιναν τα 10.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέ
ντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

183.000 ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται στην Αττική, στο πλαί
σιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της A A Α στην 
οδό Κορυζή στον Ταύρο, αποθήκη με μεγάλο αριθμό προϊόντων απομίμησης-παραεμπορίου. Ειδικό
τερα, στους χώρους της αποθήκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 183.000 απομιμητικά προϊόντα γνω
στών εμπορικών οίκων του εξωτερικού, όπως γυαλιά ηλίου, ρολόγια, αθλητικά υποδήματα και θή
κες. Αναλυτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 160.200 ζεύγη γυαλιών ηλίου, 19.800 ρολόγια, 1.500 
ζεύγη αθλητικών υποδημάτων και 1.500 θήκες. Συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, εκ των οποίων 2 υπήκοοι Κίνας, 2 υπήκοοι Μπαγκλα
ντές και ένας υπήκοος Πακιστάν. Κατασχέθηκε επίσης και 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των 
απσμηιητπτών προϊόντων. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα 
ενώ τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα απεστάλησαν για καταστροφή.

«ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΑΠΑΤΗ»
Συνελήφθησαν στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της ΔΑΑ., 2 αλλοδα
ποί υπήκοοι Νιγηρίας, ηλικίας 46 και 29 ετών, και μία 38χρονη ημεδαπή για απόπειρα απάτης (γνωστή ως μέθοδος «Νιγηριανή 
Απάτη»). Ειδικότερα, οι 2 αλλοδαποί συλληφθέντες προσέγγισαν ημεδαπό ιδιοκτήτη καταστήματος στην Αθήνα προφασιζόμενοι 
ενδιαφέρον για την αγορά εμπορεύματος αξίας 2.000.000 ευρώ, ενώ η 38χρονη ημεδαπή εκτελούσε χρέη διερμηνέα. Οι ανωτέρω 
επικαλούμενοι δυσκολία εξαγωγής συναλλάγματος από τη χώρα τους επιχείρησαν να εξαπατήσουν τον ημεδαπό με το πρόσχημα 
ότι για την πληρωμή του θα χρησιμοποιούσαν ειδικά χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν εμποτισθεί και χρωματισθεί με ειδικό μαύ- 
ρο χρώμα. Προκειμένου να τον πείσουν μάλιστα προέβησαν σε επίδειξη αποχρωματισμού, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 
και ουσιών, 2 γνήσιων χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ, τα οποία και του παρέδωσαν για να ελέγξει 
τη γνησιότητά τους. Ο καταστηματάρχης υποψιάστηκε ότι πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο της «Νι- 
γηριανής απάτης», κατήγγειλε το συμβάν και σε συνάντηση που κανόνισε μαζί τους την επομένη οι 
αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος συλληφθείς 
είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει και άλλους ημεδαπούς εμπόρους με την ίδια μεθοδολογία. Οι συλλη
φθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΦΡΟΥΔΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώ
πων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλή
ματος της Δ.Α.Α., εγκληματική οργάνωση σωματεμπορίας και 
μαστροπείας αλλοδαπών γυναικών. Ειδικότερα μετά από καταγ
γελία 23χρονης αλλοδαπής, υπήκοο Μολδαβίας, και διερεύνηση 
της υπόθεσης από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώ
πων εξακριβώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν στις χώρες 
προέλευσης τους, αλλοδαπές γυναίκες και εκμεταλλευόμενοι την 
δεινή τους οικονομική κατάσταση, με την υπόσχεση ότι θα τις φέ
ρουν στη χώρα μας για να εργαοθοιίν, αποσπούσαν την συναίνεση 
τους και τις μεχέφεραν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, τις εξανάγκα
ζαν να εκδίδονχαι σε οίκους ανοχής, παρακρατώντας σε πολλές 
περιπτώσεις το σύνολο των εισπράξεών τους. Κατά τη διάρκεια 
αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και 
Άργος, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 4 άτομα (ένας 32χρο- 
νος υπήκοος Ρουμανίας, μία 31χρονη υπήκοος Μολδαβίας, ένας 
52χρονος ημεδαπός και μία ΘΟχρονη ημεδαπή) μέλη της εγκλημα
τικής οργάνωσης. Επίσης, αναζητούνται 2 άτομα και προκύπτει 
η συμμετοχή στο κύκλωμα ενός 27χρονου αλλοδαπού, υπηκόου 
Ρουμανίας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. 
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, αφορούν κατά περίπτωση τα 
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της σωματεμπορίας, 
της αρπαγής, της απειλής, της οπλοκατοχής και της πλαστογρα

φίας. Επίσης διενεργή- 
θηκε έλεγχος σε οίκο 
ανοχής στο Άργος, από 
όπου προσήχθησαν 2 
αλλοδαπές γυναίκες,
υπήκοοι Μολδαβίας, θύματα της οργάνωσης. Κατά την αστυ
νομική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 πιστόλι, 9 φυ
σίγγια, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 πλαστά ταξιδιωτι
κά έγγραφα, 1 γνήσιο ταξιδιωτικό έγγραφο τρίτου προσώπου, 
1 1.X. φορτηγό και μία μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν τα 
μέλη της οργάνωσης. Στις ποθούσες αλλοδαπές παρασχέθηκε 
άμεσα αρωγή και προστασία από το Τμήμα Καταπολέμησης 
Εμπορίας Ανθρώπων και φιλοξενούνται σε ξενώνα του Εθνι
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ σχετικό αίτημα 
χαρακτηρισμού τους ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων υπο
βλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σε βάρος του 32χρονου 
συλληφθέντα εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από 
τις Αρχές της Ρουμανίας με τις κατηγορίες της συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση, σαιματεμπορίας, εκμετάλλευσης 
ανηλίκου, πορνογραφίας ανηλίκου και νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Οι συλληφθέντες με τη σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμό
διο εισαγγελέα.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, η δράση της οποίας συνίστα- 
ται σε διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών από γειτονική χώρα 
στην ελληνική επικράτεια. Συνελήφθησαν 5 μέλη της, ενώ σχη
ματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ακόμη ατόμων για την ίδια υπό
θεση, διότι επιχείρησαν να διευκολύνουν, παράνομα, την είσοδο 
στη χώρα μας, 14 μη νόμιμων μεταναστών (11 άντρες -1 γυναί
κα -  2 ανήλικοι). Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της 11-9-2013, 
στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Προφήτη, αστυνομικοί 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εντόπισαν και ήλεγ- 
ξαν πολυμορφικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν οι 14 
μη νόμιμοι μετανάστες και 24χρονος αλλοδαπός διακινητής, ο 
οποίος συνελήφθη αχ; μέλος του κυκλώματος. Από την περαιτέρω 
αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι στην παράνομη μεταφορά συμ
μετείχε άλλο ένα όχημα -  προπομπός, το οποίο, έπειτα από επιστα- 
μένες αναζητήσεις, εντοπίστηκε στον άξονα της Εγνατίας Οδού 
στο ύψος του Δερβενιού, όπου ακινητοποιήθηκε. Στο εσωτερικό 
του επέβαιναν 28χρονος αλλοδαπός, ηγετικό στέλεχος και 3 ακό
μη αλλοδαποί ηλικίας 24,32 και 25 ετών, οι οποίοι και συνελή
φθησαν αχ; μέλη της εγκληματικής ομάδας. Από την προανάκρι
ση προέκυψε ότι οι μη νόμιμοι μετανάστες εισήλθαν παράνομα 
στη χώρα μας πρωινές ώρες της 10-9-2013 από σημείο της παρέ- 
βριας περιοχής και τελικός προορισμός της μεταφοράς τους ήταν 
η Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγγενικά τους

πρόσωπα θα κατέβαλαν το χρη- 
ματικό ποσό των 2.000 ευρώ για ν ΐ  
τον καθένα, ενώ ο 28χρονος θα 
λάμβανε 500 ευρώ για κάθε μη νόμι
μο μετανάστη. Συνολικά κατασχέ- 
θηκαν 550 ευρώ, 6 κινητά τηλέφω- y  ' 
να, 5 κάρτες κινητής τηλεφωνίας, 4 
πιστωτικές -  χρεωστικές κάρτες 
τραπεζικών συναλλαγών και 2 
οχήματα που διευκόλυναν τις με
τακινήσεις τους και χρησιμοποι
ούνταν το ένα ως προπομπό και 
το δεύτερο για τη μεταφορά των 
αλλοδαπών. Επιπρόσθετα αναφέ- 
ρεται ότι, ένας εκ των 24χρονων 
συλληφθέντων, στα τέλη Μαΐου 
2013, συμμετείχε σε παρόμοια δι
ακίνηση, μαζί με συνεργούς του,
οι οποίοι συνελήφθησαν τότε από αστυνομικούς της Διεύθυν
σης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες διακινητές 
με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την 
ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από συστηματική και μεθοδευμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαι
ωμάτων της Δ.Α. Θεσσαλονίκης 40 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ισάριθμων ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Σχηματίστηκε δικογραφία 
σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 39 και 47 ετών, για τις κατά περίπτωση κατηγορίες της απάτης κατ’ εξακολούθησης και της απλής
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συνέργειας σε απάτη κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, ο 39χρονος, ως ασ<ραλιστής εταιρείας 
προσέγγιζε ιδιοκτήτες οχημάτων και πείθοντας τους με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών, άτι θα προβει στη σύναψη καινούργιου ασφαλιστικού συμβολαίου είτε στη ανανέαχτη των υπό λήξη συμβολαίων, τους 
απέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία παρακρατούσε, χωρίς οι ιδιοκτήτες να παραλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά 
τους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών γίνονταν από τους παθόντες απ’ ευθείας στον ανωτέρω, με την παράδοση μετρητών, 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο 47χρονοςσυνεργός του αναλάμβανε τον ρόλο του «διαμεσολαβητή». Οπως προέκυψε από την αστυ
νομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2013, απέσπασε με τον προαναφερόμενο τρόπο από 40 
ιδιοκτήτες οχημάτων, το συνολικό ποσό των 7.394,80 ευρώ. Από την προαναφερθείσα Υπηρεσία συνεχίζονται οι έρευνες για την 
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης σχετικά με την εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

ΖΑΝΤΕΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και συστηματική έρευνα, 
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσ
σαλονίκης, πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε 
ναρκωτικά από την Τουρκία και τα διακινούσε στην ελληνική 
επικράτεια. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Ν. Περάμου Αττι
κής, 6 αλλοδαποί (4 άνδρες -  2 γυναίκες), υπήκοοι Αλβανίας, 
ως μέλη της οργάνωσης ηλικίας από 31 έως 36 ετών, μεταξύ 
των οποίων 2 ηγετικά στελέχη, ηλικίας 36 και 31 ετών (άνδρας 
- γυναίκα αντίστοιχα) ενώ αναζητείται ακόμη ένας 35χρονος 
ομοεθνής τους, ως το τρίτο ηγετικό στέλεχος. Ειδικότερα, κα
τά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν 2 Ι.Χ.Ε αυτο
κίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για 
την απόκρυψη και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκρι
μένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης συνο
λικού βάρους 6 κιλών και 906 γρ. που ήταν κρυμμένες στις 
ζάντες των οχημάτων, οι οποίες είχαν υπο- 
στεί ειδική τροποποίήση και είχαν δημι- 
ουργηθεί σε αυτές ειδικές κρύπτες. Όπως 
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 
εγκληματική οργάνωση, έχοντας ως «εγκε
φάλους» τους τα τρία προαναφερόμενο άτο
μα, διέθετε συγκεκριμένη ιεραρχία, δομή 
και συνολικό σχεδίασμά. Σκοπός της ήταν 
η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης 
από την Τουρκία και η περαιτέρω διακίνη
ση και εμπορία τους στην ελληνική επικρά

τεια. Από την μέχρι στιγμής αξιοποίηση των στοιχείων, προκύ
πτει ότι τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2012, η οργάνωση 
εισήγαγε 218 κιλά ηρωίνης ενώ τα οικονομικά οφέλη που απο
κόμισε υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ. Σε έρευνες που διεξή- 
χθησαν σε δύο οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 5 
κιλά και 393 γρ., άγνωστης ουσίας πρόσμιξης -  νόθευσης ναρ
κωτικών, μία πρέσα πίεσης 15 τόνων με σιδερένια καλούπια, 
κατασκευής μισού και ενός κιλού ηρωίνης 2 ανυψωτήρες αυ
τοκινήτου, 3 ζυγαριές ακρίβειας 8 ζάντες αυτοκινήτου, κα
τάλληλα τροποποιημένες για απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, 
1 ηλεκτροσυγκολλητής και μία μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, 
1 ηλεκτρικό δράπανο, 17 κουτιά υλικού στοκαρίσματος, 1 κό
σκινο, 1 ηλεκτρικός τροχός 10 υαλόχαρτα, 5 σπρέι βαφής, το 
χρηματικό ποσό των 960 ευρώ, αχ; προερχόμενο από εμπορία 
ναρκωτικών ουσιών και 14 κινητά τηλέφωνα. Γίνεται μνεία 

ότι, συνεχιζόμενης της αστυνομικής έρευ
νας από την ανωτέρω Υπηρεσία σχετικά με 
υπόθεση εξάρθροοσης εγκληματικής οργά
νωσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από 
την Αλβανία στη χώρα μας, το 36χρονο ηγε
τικό στέλεχος που συνελήφθη κατά τη διάρ
κεια της επιχείρησης ταυτοποιήθηκε ως μέ
λος και της προαναφερόμενης οργάνωσης. 
Οι συλληφθέντες διακινητές με την σχημα- 
τισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και συστηματική έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτι- ' 
κών του ΤΑ. Χαλκίδας, κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διακινούσαν ναρκωτικά σε περιοχές της Εύ
βοιας και της Βοιωτίας. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθη αρχικά στη Χαλκίδα, από αστυνο
μικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Ευβοίας ένας 25χρονος ενώ στο πλαίσιο της έρευνας που ανέλαβε στη 
συνέχεια το I .Α. Χαλκίδας, συνελήφθη επίσης στη Χαλκίδα, ένας δθχρονος. Αναλυτικότερα, αστυνομι
κοί της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 25χρονο σε περιοχή της Χαλκίδας και μετά από έλεγχο που διενεργή· 
θηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που πε
ριείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 32,4 γρ., καθώς και ένα αυτοσχέδιο 
«τσιγαριλίκι» που περιείχε καπνό αναμεμειγμένο με κάνναβη. Την έρευνα ανέλαβε η Ομάδα Δίω
ξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Χαλκίδας, αστυνομικοί της οποίας πραγματοποίησαν νομότυπη έρευ
να στο σπίτι του 25χρονου, σε περιοχή της Βοιωτίας, όπου επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού 
μεικτού βάρους 368 γρ., τις οποίες ο 25χρονος προόριζε για πώληση, 1 σπαθί συνολικού μήκους 
70 εκ. και μία λόγχη μήκους 12 εκ., το χρηματικό ποσό των 1.350 ευρώ, προερχόμενο από την πώ
ληση των ναρκωτικών, 2 κινητά τηλέφωνα, ποσότητα, υπό διερεύνηση, λευκής σκόνης, βάρους
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από τις επιτυχίες
τον Σώματος

7 γρ. και διάφορα σύνεργα κατάλληλα για την συσκευασία δό
σεων ναρκωτικών ουσιών (νάιλον σακουλάκια κ.λπ.) Από τη 
πρόοδο της έρευνας, προέκυψε άτι ο 25χρονος προμηθευόταν 
τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών από τον δΟχρονο και τις 
κατείχε στο σπίτι του, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους σε 
χρήστες των ευρύτερων περιοχών της Εύβοιας και της Βοιω
τίας, έναντι ανάλογων χρηματικών ποσών. Στο πλαίσιο οργα
νωμένης επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητο- 
ποίησαν στον υπεραστικό σταθμό των Κ.Τ.Ε Α  Χαλκίδας ένα 
Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί) που οδηγούσε ο δΟχρονος. Σε έλεγχο

που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος 
και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη 1.146 
γρ.. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθη
κε στη κατοχή του δθχρονου, καθώς και το Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών. Οι έρευνες συνεχίζονται 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι διασυνδέσεις του κυκλώ
ματος και να διαλευκανθεί το εύρος της δραστηριότητάς του, 
ενώ οι δύο συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«ΑΝΟΙΓΕ» ΣΠΙΤΙΑ

Συνελήφθη στη Θήβα, από αστυνομικούς του Τ Α  Θηβών, ένας 2δχρονος ημεδαπός ROMA 
σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε το από δ-8-2013 ένταλμα σύλληψης του κ. Ά Ανακριτή Χαλ
κίδας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας του Τ Α  Χαλκίδας προέκυψε ότι ο 
2δχρονος ενέχεται σε σωρεία κλοπών -  διαρρήξεων που διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα 
από 7-7-2013 έως και 2-8-2013, σε σπίτια στις περιοχές της Χαλκίδας και της Αυλίδας. Για την 
ίδια υπόθεση συνελήφθη την 2-8-2013 το βράδυ, στον Καταυλισμό ROMA Πυρίου Θηβων, 
μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των ΤΑ. Χαλκί
δας και Θήβας μια 30χρονη ημεδαπή ROMA, συνεργός του 2δχρονου. Συνολικά εξιχνιάσθη
καν 13 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής σε οικίες που διέπραξαν ο 2δχρονος με την 30χρονη, αφαιρώντας κυρίως κοσμήματα, χρη
ματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους υπερβαίνει τις 
3δ.000 ευρώ. Ο 2δχρονος συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συνελήφθη στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τ Α  Χαλκίδας ένας 47χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων 
κάνναβης Ειδικότερα αστυνομικοί μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληρο
φοριών που αφορούσαν σε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης διενήργησαν αιφνιδιαστική 
νομότυπη έρευνα στην οικία του 47χρονου στη Νέα Αρτάκη. Κατά την διάρκεια της έρευνας 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1 έως 2,5 μέτρα, σε πλήρη 
ανάπτυξη και ωρίμανση, τα οποία καλλιεργούσε ο δράστης στην αυλή της οικίας του. Ο συλ
ληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΡΕΙ ΙΑΝΟΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ,  '

I
Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από αστυνομικούς \  
του AT. Παλαιοκαστριτών Κέρκυρας στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας 40χρονος ημε
δαπός καλλιεργητής φυτείας κάνναβης αποτελούμενης από 87 δενδρύλλια ύψους 2.5 μέτρων 
περίπου. Σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 40χρονου για τα αδι
κήματα καλλιέργειας φυτείας και κατοχής ποσότητας κάνναβης καθώς και της παράνομης οπλοκα
τοχής και της επίθεσης σε βάρος των αστυνομικών με ένα δρεπάνι. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί, πα
ρουσία δικαστικού λειτουργού, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έρευνα στην οικία του 40χρονου, 
Στην αναγγελία της έρευνας ο 40χρονος αρνήθηκε να συνεργαστεί και στη συνέχεια, στράφηκε ενα
ντίον των αστυνομικών και του εισαγγελικού λειτουργού με ένα δρεπάνι μήκους 2,5 μέτρων. Άμε
σα ο 40χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ στην έρευνα που ακολούθησε στην οι
κία του εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο της φυτεία κάνναβης αποτελούμενη από 87 δενδρύλλια 
ύψους 2,5 μέτρων περίπου, ενώ στο εσωτερικό της 1 κιλό ακόμη κάνναβης, μέσα σε συσκευασίες. 
Επίσης κατασχέθηκε το δρεπάνι με το οποίο απείλησε τους αστυνομικούς Ο συλληφθείς με τη σχη- 
ματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΒΓΓΡΙΝΕΣ»

Εξαρθρώθηκε, από το Τ.Δ.Ν. Κέρκυρας, ύστερα από συστημα
τική και εμπεριστατωμένη έρευνα, εγκληματική οργάνωση δι
ακίνησης ναρκωτικών, η οποία επιδίδονταν στη συστηματική 
πώληση ναρκωτικών ουσιών κυρίως στην περιοχή του Κάβου 
Κέρκυρας. Η εξάρθρωση της οργάνωσης είναι αποτέλεσμα συ
ντονισμένων ενεργειών και κινητοποίησης του Τ.Δ.Ν. Κέρκυ
ρας, στο πλαίσιο των ερευνών για την πάταξη του φαινομένου 
της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών σε τουριστικές περι
οχές του νησιού, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό παραθερι
στών. Ειδικότερα, από την αξιολόγηση των στοιχείων και ευ
ρημάτων, ταυτοποιήθηκε η συστηματική δραστηριοποίηση του 
κυκλώματος το τελευταίο τρίμηνο περίπου, τα μέλη του οποί
ου ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπο δράσης. 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε πε
ριοχές της νότιας Κέρκυρας ένας 36χρονος ημεδαπός και άλλοι 
τρεις υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, ηλικίας 30,34 και 38 ετών. 
Από την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι ο 36χρονος ημεδα
πός, που φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, διέθετε 
τρεις εμπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κάβου Κέρκυ
ρας, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνες», για να νομιμοποι

ούνται τα παράνομα έσο
δα που προέρχονταν από 
την διακίνηση ναρκωτι
κών ουσιών. Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για σύ
σταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση 
ναρκωτικών, παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματι
κή δραστηριότητα, καθώς και οι τρεις από αυτούς για παράνο
μη οπλοκατοχή. Σε διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθη
καν στις οικίες των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς και στα 
τρία καταστήματα «βιτρίνες», παρουσία δικαστικού λειτουρ
γού και με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης 
ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το συνολι
κό χρηματικό ποσό των 123.315 ευρώ, 8 συσκευασίες με ακα
τέργαστη κάνναβη 387 γρ. περίπου, 8 συσκευασίες με κατερ
γασμένη κάνναβη 343 γρ. περίπου, 5 συσκευασίες με κοκαΐνη 
βάρους 5 γρ. περίπου, μία ηλεκτρονική ζυγαριά, ένας φακός- 
tazer, 4 σπρέι πιπεριού, 19 χάπια απαγορευμένων φαρμακευτι
κών σκευασμάτων, δύο μεταλλικά γκλοπ, 9 κινητά τηλέφωνα 
και μία κυνηγετική καραμπίνα χωρίς άδεια και δέκα φυσίγγια. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ /

Συνελήφθησαν στα Ιωάννινα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. της A Λ 
Ιωαννίνων, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 40,31 και 33 ετών, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότε
ρα, στο Τ.Δ.Ν. Ιωαννίνων περιήλθαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, σπίτι ιδιοκτησίας του 40χρονου 
ημεδαπού χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης και απόκρυψης ναρκωτικών, αλλά και ως χώρος διακίνη
σής τους «καβάτζα». Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 40χρονο και τους άλλους δύο δράστες την ώρα που 
εξέρχονταν από το σπίτι του και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2.361,4 γρ., 1 γρ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 3 
σπόροι κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας και το χρηματικό ποσό των 10.050 ευρώ. Οι συλ
ληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Συνελήφθη στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υ.Α. Ιωαννίνων, κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Ιωαννίνων, 40χρο- 
νος ημεδαπός, για υπόθεση απάτης, που αφορούσε ανύπαρκτη οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα, με βάση τα 
στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2012, ο 40χρονος προσποιούμενος τον πρόεδρο οργάνωσης εθελοντικών 
δραστηριοτήτων, εξαπατούσε συστηματικά ανυποψίαστους πολίτες, από τους οποίους αποσπούσε χρηματικά ποσά για τη συμμε- 
τοχή τους σε δραστηριότητες και παροχές δήθεν εθελοντικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος προσέγγιζε μέσω ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook) διάφορους πολίτες, οι οποίοι εκδήλωναν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού, μέσω της εγγραφής τους στην υποτιθέμενη «Ελληνική Ενωση Ερευνας & Διάσωσης Ιωαννίνων» και στη συνέχεια, 
αφού τους κέρδιζε την εμπιστοσύνη, τους εξαπατούσε εισπράττοντας χρήματα, για δήθεν παροχές και δραστηριότητες. Σημειώνεται 
ότι για να γίνει πιστευτός, διατηρούσε γραφείο στα Ιωάννινά, όπου έδρευε η εν λόγω « Ενωση» και εκμεταλλευόμενος τη μετέπειτα 
διαπροσωπική τους σχέση, τους έπειθε είτε να καταβάλλουν χρηματικά ποσά, ως μηνιαία συνδρομή για 
τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού, είτε να προβαίνουν σε αγορές αγαθών και υπηρε
σιών, για πλασματικές ανάγκες της οργάνωσης. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχει εξακριβωθεί ότι εξα- 
πάτησε 6 πολίτες, από τους οποίους απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των 54.310 ευρώ, ενώ εκτι- 
μάται ότι ο συνολικός αριθμός των πολιτών που εξαπατήθηκαν είναι μεγαλύτερος. Υπογραμμίζεται ότι ο 
40χρονος, κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί, κατηγορηθεί και καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα. Ο 
συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ ΚΡΥΠΤΗ

Συνελήφθησαν στην Κακαβιά Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του AT. Κακαβιάς με τη συνδρομή αστυ
νομικού σκύλου ύστερα από σχετική πληροφορία του Π.Υ. Παπανδρέου Ιωάννη που υπηρετεί στη Δ/ 
νση Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕ Α  και κατ' απόσπαση στο Επιτελείο της Γ ΑΔ.Π. Ηπείρου, δύο υπήκο
οι Αλβανίας (ένας άνδρας και μια γυναίκα), ηλικίας 38 και 24 ετών, οι οποίοι εισήγαγαν στη χώρα μας 
ναρκωτικές ουσίες, μέσα σε κρύπτη που είχε διαμορφωθεί στο αυτοκίνητό τους με σκοπό την απόκρυ
ψη και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα μετά από συντονισμένη επιχείρηση και ενδελεχή 
αστυνομική έρευνα στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 38χρονος με συνοδηγό την 24χρονη, βρέ
θηκαν κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο χώρο αποσκευών του οχήματος 10 δέματα που περιείχαν κάν
ναβη. Συνολικά, κατασχέθηκαν: κάνναβη συνολικού βάρους 10 κιλών και 755 γρ., το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 38χρονου, 
που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, 3 κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές 
τους και το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθεί- 
σα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ «ΕΠΙΠΕΔΑ»

Συνελήφθησαν σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αμαρίου, 
από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Ρεθύμνου και της Υ.Α Ρεθύ- 
μνου, δύο αλλοδαποί ηλικίας 35 και 22 ετών, υπήκοοι Αλβανί
ας για καλλιέργεια μεγάλης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης. Ειδι
κότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων, αλλά και 
εφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων των περιοχών του Νομού Ρεθύ
μνου, εντοπίστηκε σε δύσβατη - δασώδη αγροτική περιοχή ένας ειδικά διαμορ
φωμένος χώρος (φυτεία) καθώς επίσης και αυτοσχέδιο κατάλυμα, όπου εντός 
αυτού εντοπίστηκαν οι δύο συλληφθέντες. Κατά την προσπάθεια ακινητοποίη 

σης των ανωτέρω δραστών, ο 35χρονος προέταξε περίστροφο κατά των αστυνομικών και αποπειράθηκε να τους πυροβο
λήσει, με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Η κίνηση του έγινε αντιληπτή από αστυνομικό, ο οποίος για να αποτρέψει τα πυρά, προέβη σε 
βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στον αριστερό μηρό. Ο 35χρόνος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 
Ρεθύμνου. Από την αυτοψία στο χώρο της φυτείας η οποία καλλιεργούντο σε 3 επίπεδα, βρέθηκαν πάνω από χίλια 1.000 δενδρύλ
λια κάνναβης ύψους έα)ς 4 μέτρα τα οποία και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στον αυτοσχέδιο χώρο, όπου εντοπίστηκαν οι συλληφθέ
ντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εξάσφαιρο περίστροφο, το οποίο ήταν πλήρες φυσιγγίων, 14 φυσίγγια, 3 κινητά τηλέφωνα 
και 2 αλβανικές σημαίες. Από αστυνομικούς της ΥΑ Ρεθύμνου, του Τ.Δ.Ν. Ρεθύμνου, της Ο.Π.ΚΕ. και του Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου, ορ
γανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση και συνελήφθη δίχρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του χώρου που ανευρέθηκε η φυτεία, που είχε 
προβεί στην καλλιέργεια των ανευρεθέντων δενδρυλλίων. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

\  _  /

Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ 
ΒΡΕΦΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Εξιχνιάστηκε άμεσα από την Υ.Α. Πύργου, σε συνεργασία με το Α.Τ. Λεχαινών, η υπόθεση ανεύ
ρεσης νεκρού βρέφους σε χωματερή της περιοχής Το νεκρό βρέφος (αγόρι), τυλιγμένο σε σεντόνι, 
εντοπίστηκε από αλλοδαπή γυναίκα σε χωματερή των Λεχαινών. Για την υπόθεση αυτή, συνελή
φθησαν δυνάμει εντάλματος σύλληψης του κ. Ανακριτή Αμαλιάδας η 20χρονη μητέρα και η 44χρονη 
γιαγιά του βρέφους υπήκοοι Αλβανίας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά 
περίπτωση αδικήματα της παιδοκτονίας και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ειδικότερα, από την

εμπεριστατωμένη έρευνα, που ενήργησαν οι αστυνομικοί, διαπιστώ
θηκε ότι η 20χρονη μητέρα του βρέφους μαζί με την 44χρονη μητέρα 
της προαποφάσισαν, τη θανάτωσή του αμέσως μετά τη γέννηση τοποθε
τώντας το σε κάδο σκουπιδιών, που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους στο Νιο- 
χώρι Ηλείας προκειμένου να αποκρύψουν το γεγονός από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Οι συλληφθείσες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
«ΚΑΠΝΟΣ» Ο ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΊΉΣ

Εντοπίστηκε επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας -  Λάρισας, από αστυνομικούς του AT. Δομο- 
κού, ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου μετέφερε στο εσωτερικό' της χώρας 22 μη νόμιμους 
αλλοδαπούς. Ειδικότερα, περίπου στις 01:40' τα ξημερώματα οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια της 
περιπολίας τους στην ευρύτερη περιοχή του Δομοκού, εντόπισαν ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο το οποίο ήταν 
σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης. Κατά την προσέγ
γιση των αστυνομικών στο ανωτέρω όχημα ο οδηγός αποβιβάστηκε από αυτό και τράπηκε σε φυγή πε
ζός σε παρακείμενους αγρούς, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και την ιδιομορφία του εδάφους. Κατά την 
διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι οι 22 επιπλέον επιβαίνοντες υπήκοοι 
Συρίας και Αφγανιστάν, εκ των οποίων οι 10 ανήλικοι και συγκεκριμένα 2 από αυτούς, ηλικίας 2 και 6 
ετών, στερούνταν παντελώς νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, έχοντας εισέλθει παράνομα στην χώρα 
μας και συνελήφθησαν. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς 
μη νόμιμων αλλοδαπών καθώς και διάφορα προσωπικά έγγραφα και κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν 
μέσα σε αυτό. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Δομοκού ενώ για τους συλληφθέ- 
ντες θα εφαρμοστεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

% * 4 ν

Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής κινητοποίησης 
και ενδελεχούς έρευνας, που διεξάγει το Τ Α  Θηβών, πολυμε
λής εγκληματική ομάδα, μέλη της οποίας εισέβαλαν με όπλα σε 
Ιερά Μονή στο Μαυρομάτι Βοιωτίας με σκοπό την διενέργεια 
εκσκαφής για την ανεύρεση «θησαυρού». Συνελήφθησαν, για 
την υπόθεση αυτή σε περιοχές της Βοιωτίας και Εύβοιας αντί
στοιχα, 3 ημεδαποί, ηλικίας 52, 28 και 37 ετών, ενώ ταυτοποιή- 
θηκε ένας ακόμη 48χρονος ημεδαπός (αρχηγικό μέλος) και ανα- 
ζητούνται 3 τουλάχιστον συνεργοί τους. Αναλυτικότερα 5 από 
τους δράστες φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο εσωτερικό 
της Ιεράς Μονής και με την απειλή όπλων (πιστόλια και κυνη
γετικά όπλα), ακινητοποΐησαν 4 μοναχούς και την μητέρα ενός 
από αυτών, που φιλοξενούνταν στο Μοναστήρι. Στην συνέχεια 
τους δέσμευσαν με πλαστικούς σφικτήρες (tare -  up) και τους 
έκλεισαν σε ένα κελί του Μοναστηριού, λέγοντας τους ότι σκο
πός τους δεν ήταν η αφαίρεση εικόνων -  τιμαλφών ή άλλων 
αντικειμένων, αλλά η διενέργεια εκσκαφής στον προαύλιο χώρο 
της Ιεράς Μονής για την ανεύρεση «θησαυρού». Μάλιστα, για 
την επίτευξη του σκοπού τους είχαν μεταφέρει στο Μοναστή
ρι ένα σκαπτικό μηχάνημα (JCB). Οι Αστυνομικές Αρχές ενημε
ρώθηκαν από άλλο μοναχό, που δεν είχε γίνει αντιληπτός από 
τους δράστες με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές 
δυνάμεις της ΑΔ. Βοιωτίας. Οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την 
άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, αποχώρησαν από το Μο
ναστήρι και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύ
θυνση. Μετά από εκτεταμένες έρευνες στην 
ευρύτερη περιοχή και κατάλληλη αξιοποίη
ση στοιχείων, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότε
ρα στην επαρχιακή οδό Αλίαρτου -  Ακρακρ- 
νίου, από αστυνομικούς του ΤΑ  Αβαδειάς 
ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 
δύο άτομα. Το όχημα τέθηκε σε διακριτική 
παρακολούθηση και σε συνεργασία με το 
Κέντρο Άμεσης Δράσης της ΑΔ. Βοιωτίας

αστυνομικοί του Τ Α  Θηβών κατά- Γ; 
φεραν να το ακινητοποιήσουν στο ■■ 
ύψος των διοδίων Θηβών (ρεύμα 
προς Αθήνα) και να συλλάβουν τους 
δύο επιβαίνοντες (52χρονος και 28χρο- 
νος). Από την μεθοδική αστυνομική έρευνα 
που ακολούθησε, προέκυψε ότι οι 2 συλληφθέ- 
ντες, μαζί με ακόμη τουλάχιστον 5 άτομα, είχαν συ
γκροτήσει προ εξαμήνου εγκληματική οργάνωση, με 
διακριτούς ρόλους έχοντας ως σκοπό τη συγκέντρω
ση πληροφοριών και τη διενέργεια προπαρασκευαστικών 
πράξεων, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους 
για εκσκαφή στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Στο πλαίσιο 
της έρευνας προέκυψε ότι ο 52χρονος λειτουργούσε ως πληρο
φοριοδότης ο 28χρονος είχε αναλάβει το χειρισμό του σκαπτικού 
μηχανήματος ο 37χρονος (ο οποίος συνελήφθη στην οικία του 
στη Χαλκίδα), είναι ιδιοκτήτης χωματουργικής επιχείρησης με 
έδρα την Βοιωτία και ιδιοκτήτης του σκαπτικού μηχανήματος 
που οι δράστες μετέφεραν στην Ιερά Μονή, ενώ ο 48χρονος που 
ταυτοποιήθηκε φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματι
κή οργάνωση. Από τις αστυνομικές έρευνες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπολοίπων με
λών της εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε και κατασχέθη
κε το σκαπτικό μηχάνημα (JCB) στην περιοχή Ύπατο Βοιωτίας 

όπου το εγκατέλειψε ο χειριστής του μετά από 
την προσέγγιση των αστυνομικών δυνάμεων 
στην Ιερά Μονή. Επιπλέον κατασχέθηκαν το 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο των δραστών, 89 tare -  up 
που βρέθηκαν στο εσωτερικό του Μοναστη
ριού και ένα κινητό τηλέφωνο. Τις αστυνομι
κές έρευνες και το προανακριτικό έργο διενερ
γεί το Τ Α  Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες με τη 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΞΓΧΝΙΑΣΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Από την ΥΑ. της Α.Δ. Μαγνησίας εξιχνιάσθηκαν τόσο η απόπειρα 
ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, όσο και η ληστεία 
στα ΕΛ.ΤΑ. Βόλου τον περασμένο Ιούλιο. Συνελήφθησαν στο Βό
λο ως δράστες και για τις δύο περιπτώσεις εγκληματικών πράξε
ων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 27 και 33 ετών. Ειδικότερα ύστερα από 
διαπληκτισμό που προηγηθηκε εντός καταστήματος πώλησης συ
μπληρωμάτων διατροφής και οργάνων γυμναστικής, μεταξύ του 
27χρονου συλληφθέντα και του 37χρονου ιδιοκτήτη, ο δράστης, 
αφού αρχικά αποχώρησε με μοτοσικλέτα, στη συνεχεία επανήλ
θε στο κατάστημα μαζί με τον 33χρονο σύνεργό του, με αυτοκί
νητο αυτή τη φορά. Εκεί ο 33χρονος δράστης κάλεσε τον ιδιοκτή
τη να εξέλθει του καταστήματος. Όταν ο 37χρονος βγήκε από το 
κατάστημα του, ο 27χρονος δράστης, ο οποίος φορούσε κουκού
λα τύπου «full face» και ανέμενε καλυπτόμενος σε είσοδο πολυκα
τοικίας, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές με κυνηγετικό όπλο, με 
αποτέλεσμα να του προκαλέσει τραύματα σε διάφορα μέρη του σώ
ματος του. Στη συνέχεια, οι δύο δράστες διέφυγαν με το προανα- 
φερόμενο όχημα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών 
Αρχών και λίγη ώρα αργότερα οι δυο δράστες συνελήφθησαν, ενώ 
επέστρεφαν στην οικία τους με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το 
οποίο κατασχέθηκε. Το θύμα μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο, όπου 
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την πρόοδο της αστυνο
μικής έρευνας προέκυψε ότι οι δυο συλληφθέντες εμπλέκονται 
επιπλέον και στην ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΑΤΑ. 
Βόλου την 25-07-2013. Ειδικότερα, οι δυο δράστες μετέβησαν με 
μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα 
των ΕΑΤΑ όπου ο 33χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου του με κουκούλα τύπου «full face» και κρα
τώντας μακρύκαννο όπλο (καραμπίνα), απείλησε τους υπαλλή-

β
λους και αφαιρεσε το χρηματικό 
ποσό των 7.200 ευρώ. Ο 27χρονος συ- 
νεργός του τον ανέμενε εξωτερικά ^  
του καταστήματος επιβαίνοντας στη V 
μοτοσικλέτα, με την οποία διέφυγαν.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
οικία των συλληφθέντων, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 1 σακίδιο 
πλάτης τύπου «χιαστί», το οποίο ο 
33χρονος έφερε μαζί του κατά τη δι
άρκεια της ληστείας και στο οποίο 
τοποθέτησε τα αφαιρεθέντα χρήμα
τα, 1 δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 
60 εκ., το οποίο καλλιεργούνταν σε 
γλάστρα, μία σακούλα με φυτικά 
αποσπάσματα κάνναβης, βάρους 79 γρ. και η μοτοσικλέτα μεγά
λου κυβισμού με την οποία οι δράστες μετέβησαν στα ΕΑΤΑ. και 
στη συνέχεια διέφυγαν. Επιπλέον, σε αγροτική περιοχή βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν μία θήκη όπλου, τύπου «παραλλαγής», επιμε- 
λώς κρυμμένη σε θαμνώδη βλάστηση, στο εσωτερικό της οποίας 
υπήρχε η κυνηγετική καραμπίνα κομμένη και δύο ολοπρόσωπες 
κουκούλες τύπου «full face», που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη 
διάπραξη της ληστείας στα ΕΑΤΑ, όσο και για την απόπειρα αν
θρωποκτονίας σε βάρος του 37χρονου, καθώς και 20 φυσίγγια κυ
νηγετικού όπλου. Όπως διαπιστώθηκε η κατασχεθείσα κυνηγετι
κή καραμπίνα είχε κλαπεί από αγροικία στην ευρύτερη περιοχή 
του Βόλου την 04-07-2013. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
Την προανάκριση διενεργεί η ΥΑ Βόλου.

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ

Συνελήψθη στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της ΥΑ Λάρισας 43χρονος αλλοδαπός, «  
υπήκοος Ρουμανίας επικίνδυνος δραπέτης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Λάρισας. Πιο ανα- Υ 
λυτικά ο ανωτέρω προσήχθη στην Υ.Α Λάρισας προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή -  συμμετοχή του σε τ ϊ  
υποθέσεις διάπραξης κλοπών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστική σακούλα με διαρ- 
ρηκτικά εργαλεία κι ένα ζευγάρι γάντια. Κατά την προσαγωγή του δήλωσε ψευδή (ελληνικά) στοιχεία ταυτότη- 
τας προκειμένου να παραπλανήσει τους αστυνομικούς και να αποφύγει τη επακόλουθη σύλληψή του. Από την V f  *
αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για τον ανωτέρω αλλοδαπό, δραπέτη του Σωφρονιστικού Καταστήμα
τος Λάρισας όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης 25 ετών και 19 μηνών, από το 1995, για τα αδικήματα της ανθρωποκτο
νίας και της ληστείας. Ειδικότερα την 27-5-1995, με σκοπό τη ληστεία, διέρρηξε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης 
και αφού έπνιξε την 69χρονη ιδιοκτήτρια, την ώρα που κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο της στη συνέχεια αφαίρεσε κοσμήματα 
και χρήματα και έβαλε φωτιά στο χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2012 είχε λάβει τακτική 
άδεια από τις Φυλακές χωρίς να επιστρέφει, ως οφείλε. Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα το πρωί της 16-07-2012, στο Γέρακα Ατ
τικής όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, προσπάθησαν να ελέγξουν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτης κατά τη 
διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, προέταξε διαδοχικά τρεις φορές μακρύκανο όπλο και σκοπέυ
σε τους αστυνομικούς χωρίς τελικά να πυροβολήσει. Για την υπόθεση αυτή είχε εκδοθεί και εκκρεμούσε 
σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ε' Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή. Ο συλληφθείς δραπέτης που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με την 
σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ερευνάται η συμμετοχή 
του σε κλοπές ληστείες και άλλα αδικήματα, τόσο στη Λάρισα, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. ]
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ηθικές αμοιβές
Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Ταξ/ 
χο ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα υπηρετών στη Δ/νση Ασφα
λείας Θες/νικης ως Διευθυντής, Α/Α’ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
Δημήτριο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Α/Α’ ΜΑΡΩΝΙ- 
ΤΗ Γεώργιο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Α/Β’ ΚΛΕΙ- 
ΤΣΙΩΤΗ Σπυρίδωνα υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Α/ 
Β’ ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗ Γεώργιο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/ 
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υ/Β’ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗ Κωνσταντίνο υπηρετών 
στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Υ/Β ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Άννα-Μαρία υπηρε
τούσα στη Δ.Α.Θ/Ύ.Δ.Ν, Ανθ/μο ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ Στέφανο 
υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Ανθ/μο ΣΑΜΑΡΑ Νικόλαο 
υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Ανθ/μο ΛΙΟΥΤΑ Ευαγγε
λία υπηρετούσα στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Ανθ/μο ΜΠΟΚΑ Βα
σίλειο τππιρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Αρχ/κα ΜΑΤΘΑΙ
ΟΥ Ελευθέριο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Αρχ/κα ΣΙΩΗ 
ΓΊολυζώη υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Αρχ/κα ΤΣΙΑΛΤΑ 
Γεώργιο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Υπαρχ/κα ΚΟΤΣΙΑ- 
ΜΠΑΣΙΔΗ Νικόλαο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Υπαρχ/

Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Ταξ/ 
ρχο ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρηστό, Α/Δ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ Πανα
γιώτη, Υ/Α ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ Μανούσο, Ανθ/μο ΘΟΥΛΙΩ- 
ΝΗ Ευάγγελο, Ανθ/μο ΜΑΡΙΝΑΚΗ Δημήτριο, Ανθ/μο 
ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ Στέφανο, Αρχ/κα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάν- 
νη, Αρχ/κα ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ Στυλιανό, Υπαρχ/κα ΠΑ- 
ΝΤΑΖΙΔΗ Κυριάκο, Υπαρχ/κα ΚΟΥΛΟΥΜΕΡΗ Δημή- 
τριο, Αστ/καΛΩΛΗ Αντώνιο, Ε.Φ ΜΗΝΑΣΙΔΗ Γεώργιο, 
Ε.Φ ΤΣΑΓΚΑ Παναγιώτη διότι υπηρετούντες στο Τμήμα 
Κρατικής Ασφάλειας της Υποδ/νσης Ασφαλείας Δυτικής 
Αττικής υπό την καθοδήγηση του Ταξ/ρχου ΔΡΑΓΑΤΑ
ΚΗ Χρήστου και την εποπτεία των Α/Δ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ

κα ΚΑΜΠΕΡΗ Ηλία υπηρετών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Υπαρχ/ 
κα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Ευαγγελία υπηρετούσα στη Δ.Α.Θ/ 
Υ.Δ.Ν, Υπαρχ/κα ΜΗΝΑ Άγγελο υπηρετών στη Δ.Α.Θ/ 
Υ.Δ.Ν, Αστ/κα ΚΕΠΠΑ Ιωάννη τπιηρετών στη Δ.Α.Θ/ 
Υ.Δ.Ν, Αστ/κα ΛΑΠΟΥΡΙΔΟΥ Αγγελική υπηρετούσα στη 
Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Αστ/κα ΡΟΥΣΑΚΗ Κωνσταντίνο υπηρε
τών στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν, Αστ/κα ΣΕΡΚΕΤΖΗ Τατιανή υπη- 
ρετΟ'ΥΣΑ στη Δ.Α.Θ/Υ.Δ.Ν διότι υπό την καθοδήγηση 
του Ταξ/χου ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα εργάστηκαν με μεθο- 
δικότητα και πέραν του ωραρίου τους και πέτυχαν την 
30/31-12-2012 την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής 
οργάνωσης η οποία εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ναρκωτι
κών ουσιών από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελλη
νική επικράτεια. Κατά την επιχείρηση που πραγματοποι
ήθηκε σε διάφορες πόλεις της Χώρας συνελήφθησαν στα 
πλαίσια του αυτοφώρου τριάντα πέντε άτομα μεταξύ των 
οποίων τρεις αστυνομικοί ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος άλλων τριάντα οκτώ ατόμων.

Παναγιώτη και Υ/Α ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ Μανούσου, εργά- 
σθηκαν με ζήλο και πέραν του ωραρίου τους και κατόρθω
σαν να εξαρθρώσουν δομημένη εγκληματική οργάνωση, 
η οποία δραστηριοποιείτο στην λαθρεμπορία καυσίμων 
και συγκεκριμένα στην παράνομη προμήθεια, αποθήκευ
ση, μεταφορά και διάθεση πετρελαίου ναυτιλίας σε πέντε 
συγκεκριμένα πρατήρια υγρών καυσίμων, προκαλώντας 
οικονομική ζημία στο κράτος από τη μα καταβολή φόρων 
και δασμών περί το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαρά
ντα χιλιάδες ευρώ. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 
εννέα άτομα και κατασχέθηκαν τρία βυτιοφόρα οχήματα 
και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Α/Δ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, 
Α/Δ ΣΓΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Σταύρο τπιηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Α/Υ ΣΠΑΝΑΚΗ Στυλιανό υπηρετών στη Δ.Α.Α/ 
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Α/Υ ΤΑΜΠΑΚΗ Πολυξένη υπηρετούσα στο Τ.Α Αερολιμένα Αθηνών, Α/Β ΚΟΚΚΩΝΗ Αθανάσιο υπηρε
τών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υ/Α ΝΤΟΜΑΡΗ Αλέξανδρο υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υ/Α ΛΑΜΠΙΡΗ Παναγιώτα 
υπηρετούσα στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υ/Α ΝΤΕΛΗ Γεώργιο υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Αρχ/κα ΚΑΡΑΛΗ Αχιλλέα 
υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υπαρχ/κα ΤΣΕΤΣΟ Παναγιώτη υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υπαρχ/κα ΒΛΑΡΑ 
Ιωάννη υπηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι, Υπαρχ/κα ΜΟΥΡΟΔΗΜΑ Παγώνα υπηρετούσα στη Δ.Α,Α/Υποδ/νση Τεχνι
κών Εφαρμογών, Αστ/κα ΑΣΙΜΟΓΛΟΥ Παναγιώτη τπιηρετών στη Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι διότι εργασθέντες με μεθοδικό- 
τητα και ζήλο υπό την επίβλεψη και την εποπτεία των Α/Δ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστου και Α/Δ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Σταύρου πέτυχαν την 07-12-2012 στον Αερολιμένα Αθηνών τη σύλληψη ενός αλλοδαπού δράστη ανθρωποκτονίας, 
ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου στη Λυκόβρυση Αττικής.

Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στον: Υ/Α ΣΚΟΥΤΕΛΑ Στέφανο διότι την 11-04-2013, ευρισκόμενος 
εκτός υπηρεσίας, επιδεικνύοντας παρατηρητικότητα, θάρρος, ψυχραιμία και επαγγελματισμό, εντόπισε και κατόρ
θωσε να συλλάβει επί της Λ. Ποσειδώνος δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων οπλισμένο, τα οποία προ της συλλήψεώς 
τους αποπειράθηκαν να διαπράξουν ένοπλη ληστεία σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Από τη διενεργηθείσα προανάκρι
ση εξιχνιάστηκαν τέσσερις ληστείες σε ξενοδοχεία.
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Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ ΚΟΥ- 
ΣΤΑ Νικόλαο, Α/Υ ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Α 
ΡΟΥΛΙΑ Κων/νο, Α/Β ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Κυριάκο, Ανθ/μο 
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗ Βασί
λειο, Αρχ/κα ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο, Αρχ/κα ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ Ιωάννη, Αρχ/κα ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ Μιλτιάδη, Υπαρχ/ 
κα ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΟΥ Σοφία, Υπαρχ/κα ΚΟΥΖΟΥΤΖΟ- 
ΓΛΟΥ Θεόδωρο, Υπαρχ/κα ΦΙΛΟΥ Ευσταθία, Υπαρχ/κα 
ΜΥΡΙΔΗ Ηλία, Υπαρχ/κα ΑΜΠΑΤΖΗ Δημήτριο, Αστ/ 
κα ΑΡΝΙΔΗ Κυριάκο, Αστ/κα ΜΠΑΪΛΓΚΑΜΗ Βασίλειο, 
Αστ/κα ΣΤΑΦΙΔΑ Αθανάσιο, Αστ/κα ΓΑΤΟ Ελευθέριο, 
Αστ/κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Κωνσταντίνο, Αστ/κα ΘΕΟΔΟΣΙ

ΟΥ Γεώργιο, Αστ/κα ΚΑΛΤΕΚΗ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΙΣ- 
ΣΕΡΟΥΔΗ Νικόλαο, Αστ/κα ΚΟΥΒΑΚΛΗ Δημήτριο, 
Αστ/κα ΚΟΥΤΟΥΚΤΣΗ Ηλία, Αστ/κα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Βάϊο, Αστ/κα ΚΕΝΤΟΓΛΟΥ Γεώργιο, Αστ/κα ΤΑΝΤΑΛΙ- 
ΔΗ Δημήτριο, Αστ/κα ΒΕΝΛΙΔΗ Χρήστο, Αστ/κα ΒΑΣΙ- 
ΛΑΚΟ Χρήστο, Αστ/κα ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ Κων/νο, Αστ/κα 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ Απόστολο διότι υπηρετούντες στη Δ/νση 
Αλλοδαπών Θεσ/νικης στο Τμήμα Συντονισμού και Επι
χειρήσεων υπό τις οδηγίες του Α/Δ ΚΟΥΣΤΑ Νικολάου 
την 10-06-2013 πέτυχαν την εξάρθρωση εγκληματικής 
οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν σε αγοραπωλη
σίες βρεφών.

Α πονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Αρχ/κα ΦΩΤΙΑΔΗ Βασίλειο και Αρχ/κα Σταύρου Χρυσούλα διότι 
υπηρετούντες στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης/Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α, εργαζόμενοι με μεθοδικότητα και προθυ
μία συνέδραμαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για πράξεις που έλαβαν χώρα την 17-02- 
2013 στο εργοτάξιο μεταλλείων χρυσού της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» στην ορεινή περιοχή «Σκουριές» 
του χωριού Μ. Παναγιά Χαλκιδικής.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β’ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Αλέξανδρο, 
Υπαρχ/κα ΞΥΔΑ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΑΥΓΟΥΣΤΗ Χρήστο και Ε.Φ ΛΑΙΟ Χρυσομάλλη διότι υπηρετούντες στην 
Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Α.Δ Καβάλας, εργάσθηκαν με υπομονή, μεθοδικότητα και πέ
ραν του ωραρίου τους, με αποτέλεσμα την 08-08-2013 στη Νέα Καρβάλη -  Καβάλας να συλλάβουν μία ημεδαπή για 
παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπλων και φω
τοβολίδων. Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός αρ
χαίων νομισμάτων και αντικειμένων καθώς και πλήθος όπλων.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ ΤΣΟΛ- 
ΚΑ Φώτιο υπηρετών στην Α.Δ Ακαρνανίας ως Υποδ/ντης, 
Α/Β’ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αλέξιος υπηρετών στο Α.Τ Θέρμου, Υ/Β’ 
ΦΟΥΚΑ Ανδρέα υπηρετών στο Α.Τ Θέρμου, Ανθ/μο ΡΑΥ- 
ΤΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο υπηρετών στο Α.Τ Θέρμου, Ανθ/μο 
ΧΑΡΑΚΙΔΑ Αριστείδη υπηρετών στο Α.Τ Θέρμου, Αρχ/ 
κα ΚΑΡΑΘΑΝΟ Παντελεήμων υπηρετών στο AT Θέρ
μου, Αρχ/κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αριστείδη υπηρετών στο 
Α.Τ Θέρμου, Αρχ/κα ΚΟΛΤΣΙΔΑ Γεώργιο υπηρετών στο 
Α.Τ Θέρμου, Αρχ/κα ΑΔΑΜΗ Σταύρο υπηρετών στο Α.Τ 
Θέρμου, Αρχ/κα ΧΕΙΛΑΚΗ Αλέξανδρο υπηρετών στο 
Α.Τ Θέρμου, Αρχ/κα ΠΕΤΣΑΒΑ Κων/νο υπηρετών στο

Α.Τ Θέρμου, Αρχ/κα ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟ Βασίλειο υπηρετών 
στο Α.Τ Θέρμου, Υπαρχ/κα ΤΕΛΩΝΗ Βασίλειο υπηρετών 
στο Τ.Τ Αγρίνιου, Υπαρχ/κα ΧΑΛΚΙΑ Αθανάσιο υπηρε
τών στο Α.Τ Θέρμου και Υπαρχ/κα ΛΑΧΑΝΑ Αικατερί- 
νη υπηρετούσα στο Α.Τ Θέρμου, διότι υπό το συντονισμό 
του ΑΔ ΤΣΟΛΚΑ Φωτίου, επέδειξαν εξαιρετική δραστη
ριότητα και εργασθέντες με μεθοδικότητα, εχεμύθεια και 
άριστο επαγγελματισμό, συνέλεξαν και αξιοποίησαν ση
μαντικές πληροφορίες, που την 22-05-2013 συνετέλεσαν 
στον εντοπισμό -  ανεύρεση ανήλικης υπηκόου Αλβανίας 
στο Θέρμο, η οποία είχε εξαφανιστεί την 14-05-2013 από 
την οικία της στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΠΑΝΤΕΛΗ Δημήτριο, Α/Α ΜΑΡΤΙΝΗ Νικόλαο, Υ/Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 
Τριαντάφυλλο, Υ/Β ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΠΑΝΝΗ Νικόλαο, Ανθ/μο ΛΕΩΤΣΑΚΟ Γεώργιο, Ανθ/μο ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Παντελή, 
Αρχ/κα ΑΣΗΜΑΚΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΠΗΤΤΑ Δημήτριο, Αρχ/κα ΜΠΕΛΙΜΠΑ- 
ΣΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΠΑΧΟΥΛΑ Νικηφόρο, Αρχ/κα ΡΟΥΠΑ Δημήτριο, Αστ/κα ΖΑΡΑΝΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΠΕΤΙΔΗ 
Αλκιβιάδη, Αστ/κα ΛΕΙΒΑΔΑΡΟ Θεόδωρο, Αστ/κα ΧΑΒΙΑΡΛΗ Μιχαήλ, Αστ/κα ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑ Δημήτριο διότι εργά- 
σθηκαν μεθοδικά και πέραν του ωραρίου τους και κατόρθωσαν τις 27-06-2013 και 30-06-2012 να συλλάβουν στη Θήρα 
Κυκλάδων πέντε αλλοδαπούς υπηκόους Αφγανιστάν και Πακιστάν κατηγορούμενους για απόπειρα ανθρωποκτονίας -  
συμπλοκή που έλαβε χώρα την 26-06-2013 στη Θήρα σε βάρος πέντε αλλοδαπών υπηκόων Πακιστάν με αποτέλεσμα το 
σοβαρό τραυματισμό τους.
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Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΚΟΥΦΟ Απόστολο υπηρετών στην Α.Δ Ευβοίας/Επιτελείο, Υ/Α 
ΜΠΕΝΤΣΗ Απόστολο υπηρετών στο Α.Τ Αλιβερίου, Υ/Α ΓΑΤΟ Παρασκευή υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας, Ανθ/μο 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαο υπηρετών στην Α.Δ Ευβοίας/Γ.Ε.Ε, Ανθ/μο ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ Αλε'ξανδρο υπηρετών στο Α.Τ 
Αλιβερίου, Ανθ/μο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βασίλειο υπηρετών στην Α.Δ Ευβοίας/Γ.Ε.Ε, Αρχ/κα ΠΑΥΛΑΚΗ Αθανάσιο 
υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας, Αρχ/κα ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας, Υπαρχ/κα ΓΚΟΔΑ Θω
μά υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας, Υπαρχ/κα ΜΠΟΥΖΑΛΑ Στέφανο υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας, Υπαρχ/κα ΣΑΡΡΗ 
Κων/νο υπηρετών στην Α.Δ Ευβοίας/Γ.Ε.Ε, Αστ/κα ΚΑΠΕΝΗ Χρηστό υπηρετών στο Τ.Α Χαλκίδας διάτι υπό την 
καθοδήγηση του Α/Υ ΚΟΥΦΟΥ Απόστολου εργάσθηκαν με ζήλο και μεθοδικότητα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη υπη
ρεσιακή δραστηριότητα και εξίχνιασαν τη διπλή ανθρωποκτονία με θύματα ζευγάρι ημεδαπών, η οποία έλαβε χώρα 
την 01-06-2013 στο Αλιβέρι Εύβοιας και την 02-06-2013 συνέλαβαν τον αλλοδαπό δράστη αυτής, ενώ στη συνέχεια 
συνελήφθησαν και έξι ακόμα αλλοδαποί για υπόθαλψη του δράστη.

Α πονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ 
ΜΠΑΛΛΑ Γεώργιο, Υ/Α ΤΑΣΗ Γεώργιο, Υ/Α ΜΠΟΥΖΗ 
Νικόλαο, Υ/Β ΧΙΟ Χρήστο, Αρχ/κα ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ Θωμά, 
Αρχ/κα ΒΑΪΡΑΜΗ Αλέξανδρο, Αστ/κα ΧΗΡΑΚΗ Αθα
νάσιο, Αστ/κα ΚΩΣΤΑΜΗ Βαϊο, Αστ/κα ΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Ιωάννη διότι υπηρετούντες στο Τ.Α Ομονοίας υπό την 
καθοδήγηση του διοικητή της υπηρεσίας Α/Υ ΜΠΑΛΛΑ 
Γεώργιου εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και προθυμία, 
αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελία ημεδαπής γυ

ναίκας, κατόρθωσαν την 16-11-2011 να συλλάβουν δύο 
αλλοδαπούς υπηκόους Παλαιστίνης, οι οποίοι βιαιοπρα- 
γούσαν και ασελγούσαν σε βάρος της, κατακρατώντας 
την παράνομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Κατά την προ
ανάκριση εξιχνιάσθηκε και η ανθρωποκτονία που έλα
βε χώρα την 23-10-20122 σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης 
οχημάτων σε βάρος αστυνομικού και στην οποία συμ
μετείχαν ο ένας εκ των συλληφθέντων και μία ημεδαπή 
γυναίκα, έγκλειστη στο Κατάστημα Κράτησης Θήβας.

Αΐΐονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υ/Β ΠΑΛΙΑΚΟ Γεώργιο, Ανθ/μο ΠΑΛΙΟΚΑ Αννέτα, Αρχ/κα ΤΣΟΥΚΑ 
Στέργιο, Αρχ/κα ΤΑΞΙΑΡΗ Γρηγόριο, Αρχ/κα ΚΟΥΤΡΑ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΧΑ- 
ΤΖΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο, Αρχ/κα ΚΑΤΙΔΗ Παύλο, Υπαρχ/κα ΚΑΡΑΝΙΚΑ Παντε
λή, Υπαρχ/κα ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΦΟΥΣΕΚΗ Αντώνιο, Υπαρχ/κα ΔΕΛΙΤΣΚΟ Αναστάσιο, Υπαρχ/κα 
ΛΕΦΑ Ανδρέα, Υπαρχ/κα ΜΠΟΛΛΑ Κωνσταντίνο διότι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης / 
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι εργάστηκαν με ζήλο και προθυμία πέραν του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος και εξίχνια
σαν υπόθεση ανθρωποκτονίας και ληστείας η οποία έλαβε χώρα την 17-03-2012 στην Εγνατία Οδό με θύμα ανήλικο 
ημεδαπό, τον οποίο αφού ο δράστης πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι έριξε σε απόκρημνη πλαγιά.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΚΩΣΤΟΥΛΑ Βασίλειο, Α/Υ ΝΤΟΥΪΤΣΗ Φώτιο, Α/Α ΧΑΣΙΩΤΗ 
Κωνσταντίνο, Α/Β ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρο, Υ/Α ΦΟΥΚΑ Δημήτριο, Υ/Α ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πέτρο, Υ/Α ΚΑΛΑ- 
ΜΠΑΛΙΚΗ Γεώργιο, Υ/Α ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, Υ/Β ΣΑΛΙΑΡΙΔΗ Γεώργιο, Υ/Β ΔΑΪΜΑΝΩΛΗ Θεοδόσιο, Ανθ/ 
μο ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΝΤΟΥΣΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΑΡΑΛΗ Αχιλλέα, Υπαρχ/κα ΚΟΚΚΑΡΑ Ιωάν
νη, Αστ/κα ΕΛΕΝΗ Θεοφάνη, Αστ/κα ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ Αριστείδη διότι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Ασφαλείας 
Αττικής/Υ. Δ.Ε.Ζ.Ι εργασθέντες με μεθοδικότητα και ζήλο πέτυχαν την 25 & 26-04-2013τη σύλληψη τριών δρα
στών ανθρωποκτονίας ηλικιωμένης ημεδαπής η οποία έλλαβε χώρα στο Ηράκλειο Αττικής. Δύο εκ των δραστών συ
νελήφθησαν σε συνεργασία με την Υποδ/νση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας στη Λευκάδα, ενώ ο τρίτος στην Αθήνα.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: AJA ΚΑΡΒΕΛΗ Διαναντή, Υ/Α ΒΑΡΒΑΡΗ Στυλιανό, Ανθ/μο ΑΣΠΡΟΥΔΗ 
Αστέρινο, Ανθ/μο ΜΠΡΕΝΤΑ Κων/νο, Ανθ/μο ΠΑΝΑΓΟ Άνθιμο, Αρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χρήστο, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΠΗΛΙΩΤΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΣΦΥΡΗ Σωτήριο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριο, Αρχ/κα 
ΠΑΡΚΙΩΤΗ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιο διότι υπηρετούντες στο Τμήμα δίωξης Ναρκωτικών 
Βόλου υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Διοικητή της υπηρεσίας Α/Α ΚΑΡΒΕΛΗ Διαναντή, επέδειξαν 
εξαιρετική δραστηριότητα, εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και πέραν του ωραρίου τους και την 25-05-2013 στο Βό
λο συνέλαβαν έναν ημεδαπό και μία αλλοδαπή για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατασχέθηκαν 
ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.
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8 ηθικές αμοιβές
Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Δ ΤΡΙΓΩΝΗ Δημήτριο υπηρετών στην Α.Υ Άργους, Υ/Α ΓΚΟΥΜΑ Σπυ
ρίδων υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υ/Β ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟ Χρηστό υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Ανθ/μο ΤΣΟΑΑΚΟ 
Ιωάννη υπηρετών στο Α.Τ Άργους, Αρχ/κα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Αρχ/κα ΚΑΡΑ- 
ΧΑΑΙΟ Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Αρχ/κα ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/κα 
ΖΑΧΑΡΙΑ Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/κα ΤΟΤΣΙΚΑ Σπυρίδων υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/ 
κα ΒΙΓΚΟ Νεκτάριο -  Δημήτριο υπηρετών στο Τ.Α Άργους διότι εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και προθυμία και 
συνε'λαβαν τρεις ημεδαπούς οι οποίοι από τον Οκτώβριο του έτους 2012 έως τη σύλληψή τους πραγματοποιούσαν 
κλοπές πετρελαίου από δεξαμενές ηλεκτρογεννητριών ιδιωτικής εταιρείας.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Δ ΤΡΙΓΩΝΗ 
Δημήτριο υπηρετών στην Α.Υ Άργους, Υ/Α ΓΚΟΥΜΑ 
Σπυρίδων υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υ/Β ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Δημήτριο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υ/Β ΝΙΚΗΤΑΚΟ 
Χρήστο υπηρετών στο ΤΑ Άργους, Υ/Β ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟ Βασίλειο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υ/Β ΑΡΓΎΡΟ- 
ΠΟΥΛΟ Χρήστο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υ/Β ΤΣΕ- 
ΜΠΕΛΗ Κυριάκο υπηρετών στην ΟΠΚΕ Αργολίδας, 
Αρχ/κα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Άρ
γους, Αρχ/κα ΚΑΤΣΙΡΗ Σπυρίδων υπηρετών στο Τ Α Άρ
γους, Αρχ/κα ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α 
Άργους, Αρχ/κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α 
Άργους, Αρχ/κα ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο υπηρετών 
στην ΟΠΚΕ Αργολίδας, Αρχ/κα ΝΤΡΟΥΛΙΑ Παναγιώτη 
υπηρετών στην ΟΠΚΕ Αργολίδας, Αρχ/κα ΜΑΥΡΟΜΑ

ΤΗ Παύλο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/κα ΖΑΧΑ
ΡΙΑ Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/κα ΤΟ- 
ΤΣΙΚΑ Σπυρίδων υπηρετών στο Τ.Α Άργους, Υπαρχ/κα 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Νικόλαο υπηρετών στην ΟΠΚΕ Αργολί
δας, Υπαρχ/κα ΤΣΙΡΙΚΟ Ιωάννη υπηρετών στην ΟΠΚΕ 
Αργολίδας, Υπαρχ/κα ΠΡΟΥΝΤΖΟ Ιωάννη υπηρετών 
στην ΟΠΚΕ Αργολίδας, Υπαρχ/κα ΧΑΣΑΠΗ Μουράτη 
υπηρετών στην ΟΠΚΕ Αργολίδας, Υπαρχ/κα ΤΣΙΡΙΚΟ 
Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΙ- 
ΩΑΝΝΟΥ Δημήτριο υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου διότι 
εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και προθυμία και την 06- 
06-2013 συνέλαβαν έξι αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν 
οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από 01-04-2013 έως 
τη σύλληψή τους πραγματοποιούσαν κλοπές μετασχημα
τιστών της Δ.Ε.Η συνολικής ζημίας 180.000 ευρώ.

Απονεμηθηκε ΕΙΙΑΙΝΟΣ στους: Α/Δ ΚΟΥΣΤΑ Νικόλαο, Α/Υ ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Α ΡΟΥΛΙΑ 
Κων/νο, Α/Β ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Κυριάκο, Ανθ/μο ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗ Βασίλειο, Αρχ/κα 
ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο, Αρχ/κα ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη, Αρχ/κα ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ Μιλτιάδη, Υπαρχ/κα ΚΑΡΑΧΑΝΙ- 
ΔΟΥ Σοφία, Υπαρχ/κα ΚΟΥΖΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Θεόδωρο, Υπαρχ/κα ΜΥΡΙΔΗ Ηλία, Υπαρχ/κα ΑΜΠΑΤΖΗ Δημήτριο, 
Αστ/κα ΜΠΑΪΛΓΚΑΜΗ Βασίλειο, Αστ/κα ΣΤΑΦΙΔΑ Αθανάσιο, Αστ/κα ΓΑΤΟ Ελευθέριο, Αστ/κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ 
Κωνσταντίνο, Αστ/κα ΚΑΛΤΕΚΗ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΟΥΒΑΚΛΗ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΟΥΤΟΥΚΤΣΗ Ηλία, Αστ/ 
κα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βάϊο, Αστ/κα ΚΕΝΤΟΓΛΟΥ Γεώργιο, Αστ/κα ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ Δημήτριο διότι υπηρετούντες στη 
Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/νικης στο Τμήμα Συντονισμού και Επιχειρήσεων υπό τις οδηγίες του Α/Δ ΚΟΥΣΤΑ Νικο
λάου την 30-05-2013 πέτυχαν την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, έπειτα από αστυνομική έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε σε μάντρα ανταλλακτικών κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12.819 ναρκωτικά χάπια.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αρχ/κα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟ Κωνσταντίνο, Υπαρχ/κα ΔΑΒΑΡΑ Αθανάσιο και 
Αστ/κα ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη διότι την 28-08-2013 στη Σπάρτη, υπηρετούντες στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Λακω
νίας, εργάσθηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπερβαίνοντας τα συνήθη υπηρεσιακά τους καθήκοντα και συνέλα
βαν δύο άτομα, έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στον: Αρχ/κα ΠΑΥΛΙΔΗ Ιωάννη διότι υπηρετών στο Α.Τ Κακαβιάς ως συνοδός 
αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, αξιοποιώντας κατάλληλα σχετική πληροφορία την 16-07- 
2013 συνέλαβε δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας για κατοχή μεγάλης ποσότητας κάνναβης την οποία είχαν επι- 
μελώς κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο όχημα στο οποίο επέβαιναν.
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Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Β’ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΔΑΡΡΑ Ιωάννη, Αρχ/ 
κα ΣΚΟΥΡΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΟΥΝΟ Ιωάννη και Υπαρχ/κα ΤΣΙΚΝΑ Λάμπρο διότι υπηρετούντες στο Α.Τ 
Αταλάντης υπε'δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και εργάσθηκαν με σοβαρά αίσθημα ευθύνης και κατόρθω
σαν να συλλάβουν εντός των ορίων του αυτοφώρου ένα αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, δράστη απόπειρας αν
θρωποκτονίας σε βάρος ομοεθνούς συγγενούς του προσώπου.

Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α’ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ Μιχαήλ υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Α/Β’ ΚΟΥΡ- 
ΜΠΕΤΛΗ Εμμανουήλ υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Υ/Β’ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νο υπηρετών στο Τ.Α Βέροι
ας, Ανθ/μο ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗ Γρηγόριο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Ανθ/μο ΜΟΥΡΤΗ Απόστολο υπηρετών 
στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευαστάθιο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ Αλέξαν
δρο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Βασίλειο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΚΥΡΙ
ΑΚΟΥ Απόστολο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, 
Υπαρχ/κα ΚΑΡΑΦΩΛΑ Απόστολο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Νικόλαο υπη
ρετών στο Τ.Δ.Λ Ημαθίας και Υπαρχ/κα ΧΑΛΚΙΑ Δημήτριο υπηρετών στο Τ.Δ.Λ Ημαθίας διότι υπό την κα
θοδήγηση του Διοικητή του Τ.Α Βέροιας Α/Α’ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ Μιχαήλ, εργάσθηκαν με εξαιρετικό ζήλο και με- 
θοδικότητα και πέτυχαν τη σύλληψη στα όρια του αυτοφώρου έξι ημεδαπών -  ενώ δύο ακόμα αναζητούνται 
-  διότι κατά το διάστημα από 18-03-2013 έως 20-04-2013 διέπραξαν συνολικά δέκα έξι διαρρήξεις σε διαμερί
σματα και καταστήματα.

Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ανθ/μο 
ΘΗΒΑΙΟ Παναγιώτη υπηρετών στο Τ.Α Σπάρτης, 
Αρχ/κα ΧΙΩΤΗ Παναγιώτη υπηρετών στο Α.Τ 
Μολάων, Υπαρχ/κα ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟ Χρήστο 
υπηρετών στο Α.Τ Μολάων, Υπαρχ/κα ΛΕΜΠΕ- 
ΣΗ Αντώνιο υπηρετών στο Α.Τ Μολάων, Υπαρχ/ 
κα ΡΕΜΠΕΛΟ Λεωνίδα υπηρετών στο Α.Τ Μο
λάων, Υπαρχ/κα ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ Σάββα υπηρετών 
στο Τ.Α Σπάρτης και Αστ/κα ΡΟΥΜΑΝΟ Δημή- 
τριο υπηρετών στο Α.Τ Μολάων, διότι εργασθέ- 
ντες με ευσυνειδησία και μεθοδικότητα πέτυχαν 
με αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών την 12- 
07-2013 την εξιχνίαση δύο ανθρωποκτονιών και 
ληστείας σε βάρος δύο ημεδαπών καθώς και μίας 
ληστείας σε βάρος αλλοδαπού υπηκόου Βουλγα
ρίας.

Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ανθ/μο 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΤΡΙ- 
ΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΕΓΑ Ευθύ
μιο, Αρχ/κα ΜΗΛΙΟ Χρήστο, Αρχ/κα ΔΗΜΑΚΗ 
Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΡΑΧΙΩΤΗ Σταύρο και Ε.Φ 
ΣΤΑΘΑΡΑ Ιωάννη διότι υπηρετούντες στην 
ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Φωκίδας, με την καθοδήγηση 
και συμμετοχή του Ανθ/μου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κωνσταντίνου εργάσθηκαν με αίσθημα ευθύνης, 
προθυμία και αποφασιστικότητα και την 06-09- 
2013 κατόρθωσαν να συλλάβουν στα πλαίσια του 
αυτοφώρου δύο ημεδαπούς για κατοχή διαφόρων 
ειδών ναρκωτικών ουσιών. ]

VIΑΡΟΜATΙΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ
Τηλ. & Φ άξ: 2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

[ 69 ] Α/Α



[  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  I

Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

Με ιον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, 
όπως και με τον Α' Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, συναντή
θηκε ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης στο Βελιγράδι
Το Πρωτόκολλο μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, που αφορά στην εφαρμογή

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ Ε.Ε. - ΣΕΡΒΙΑΣ
ηρωικές στιγμές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και της τεράστιας 
εποποιίας του σέρβικου στρατού και του σερβικού λαού.
Ως προς τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, αναφερθήκαμε καταρχήν 
για λίγο στο θέμα του Κοσσόβου, για το οποίο θέλω να συγχαρώ τον 
κ. Πρωθυπουργό για το πολιτικό του θάρρος και τη διορατικότητα 

του στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία πρέπει να σας 
πω με εντυπώσιασε και όπως ξέρετε έχει δημιουργήσει αίσθηση 
σε όλη την Ευρώπη. Για εμάς που είμαστε σταθεροί υποστηρι- 
κτές της εισδοχής της Σερβίας στην Ε.Ε., το γεγονός ότι δόθηκε 
ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων είναι γεγονός μεγάλης 
χαράς. Αναλαμβάνουμε μετά από λίγους μήνες την Προεδρία της 
Ε.Ε. και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τη σέρβική προ
σπάθεια, όχι μόνο γιατί είμαστε φίλοι του σερβικού λαού, αλλά 
και γιατί πιστεύουμε στο ρόλο της Σερβίας στα Δυτικά Βαλκάνια 
και στην Ευρώπη.
Στα αρκετά θέματα της συνεργασίας του Υπουργείου μου έχου
με μία πολύ καλή συνεργασία των Αστυνομιών μας και των 
Πυροσβεστικών Σωμάτων μας, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να 
λέει ότι το καλό δεν μπορεί να γίνει καλύτερο. Γι’ αυτό συζητή
σαμε καταρχήν πως μπορούμε να εμβαθύνουμε την αστυνομική 
συνεργασία, όπως επίσης να συνεννοηθούμε μαζί για τα θέματα 
αντιμετώπισης της διαφθοράς στα οποία λόγω της πορείας μας

έχουμε μία μεγάλη τεχνο-

. Ρ Ε ΠΧΒΛΜΚε CPBHje
« T o rTMeREPUBUcc<r

της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Δημοκρατίας της Σερβί
ας για την επανεισδοχή προ
σώπων που διαμένουν χωρίς 
άδεια, υπεγράφη (11/9/2013) 
από και τον Πρωθυπουργό 
και Υπουργό Εσωτερικών 
της Σερβίας κ. Ivica Dacic 
και από τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη της Ελλάδας 
κ. Νίκο Δένδια στο κυβερ
νητικό μέγαρο της Σερβίας 
(Palace of Serbia).
Στο Πρωτόκολλο περιλαμ
βάνονται, μεταξύ άλλων, κανόνες αναφορικά με τις αρμόδιες αρχές 
τα σημεία διέλευσης των συνόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα σημεία επαφής όπως επίσης και οι λεπτομέρειες επα- 
νειοδοχής στο πλαίσιο της συνοπτικής διαδικασίας.
Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ο Έλληνας Υπουργός δή
λωσε τα εξής:
«Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Πρωθυπουργό για τη μεγά
λη τιμή που μου έκανε, να με προσκαλέσει στο Βελιγράδι και να μου 
δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να υπογράψουμε 
το Πρωτόκολλο Επανεισδοχής μεταξύ Σερβίας Ελλάδας. 'Οπως ο κ. 
Πρωθυπουργός είχε την καλοσύνη να αναφέρει, μου επιτρέπετε να 
σας πω ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες θεωρούμε τη Σερβία και το σέρ
βικο λαό όχι μόνο ως ιστορικούς συμμάχους σε χρονική περίοδο που 
υπερβαίνει τα 100 χρόνια, αλλά και ως στενούς φίλους.
Όπως επίσης ο κ. Πρωθυπουργός είχε την καλοσύνη να παρατηρή
σει, εγώ προερχόμενος από την Κέρκυρα, της οποίας είμαι βουλευτής 
εκτός από Υπουργός τρέφω για τη Σερβία και το σέρβικο λαό, όπως 
και όλοι οι Κερκυραίοι, ιδιαίτερα προσωπικά αισθήματα. Η πόλη μου 
η Κέρκυρα είναι αδελφοποιημένη με το Βελιγράδι και εγώ εδώ αι
σθάνομαι σαν το σπίτι μου όπως και κάθε Σέρβος στην Κέρκυρα. Θα 
είναι μεγάλη μου χαρά λοιπόν πολύ σύντομα να δω στην Κέρκυρα 
τον κ. Πρωθυπουργό και να θυμηθούμε μαζί τις τραγικές αλλά και

γνωσία στην ειδική Δι
εύθυνση της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Επίσης συζητήσαμε για 
τα θέματα αντιμετώπισης 
της μετανάστευσης Όπως 
ξέρετε, η Ελλάδα δέχεται 
το 90% των μεταναστευ- 
τικών ροών της Ε.Ε. Και 
επίσης συζητήσαμε το θέ
μα της δευτερογενούς πα
ράνομης μετανάστευσης 
Συζητήσαμε τα θέματα της 
πολιτικής προστασίας της 
προστασίας από τις πυρκα

γιές. Μιλήσαμε για το θέμα της περσινής πυρκαγιάς στο Άγιο Όρος 
και διατύπωσα στο κ. Πρωθυπουργό τις ευχαριστίες μου για την 
παρουσία των Σέρβων πυροσβεστών μπροστά από τη μονή Χιλανδα- 
ρίου εκείνες τις δύσκολες ώρες του καλοκαιριού του 2012. Έχουμε 
κάνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών 
των τελευταίων χρόνων, με εκπληκτικά αποτελέσματα το 2013. Εί
χαμε περισσότερες πυρκαγιές αλλά οι καμένες εκτάσεις ήταν λιγότε- 
ρες από τις μισές και χρησιμοποιώντας και λιγότερα μέσα. Είμαστε 
έτοιμοι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με τους Σέρβους φίλους 
μας όπως και να πάρουμε εμπειρία από το καινούργιο κέντρο που 
έχει δημιουργηθεί στη Νις
Γενικά νομίζω ότι η επίσκεψη χρησιμέυσε στο να πάμε ένα βήμα 
μπροστά, μία ούτως ή άλλως εξαιρετική συνεργασία και στο μέλλον 
θα επιχειρήσουμε - και στην επόμενη παρουσία του κ. Πρωθυπουρ
γού στην Ελλάδα - να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία όσο το δυνα
τό. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία».
Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Α' Αντι
πρόεδρο της Κυβέρνησης της Σερβίας κ. Aleksandar Vudc.
Στο πλαίσιο επίσης της διήμερης επίσκεψης στο Βελιγράδι ο κ. Νί
κος Δένδιας συναντήθηκε (10/09/2013) με εκπροσώπους ελληνικών 
εταιρειών και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη 
Σερβία.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ Κ. ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Κ. ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

(24/9/2013)
«Είχα την ευκαιρία και τψ  τιμή να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καταρχήν yia την αναφορά την οποία έχω υπο
βάλει στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά τις εγκληματικές 
δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής και πέραν αυτού να διαβεβαιώσω τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί το καθή
κον της, το οποίο είναι η προστασία της ζωής, της περιουσίας και της 
ελευθερίας των Ελλήνων πολιτών, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απόλυτα 
αφοσιωμένοι στο καθήκον τους και επίσης ότι η Ελληνική Αστυνομία 
δεν θα επιτρέψει να υπάρξει η οιαδήπστε σκιά πάνω από τις δραστηρι- 
ότητές της. Ευχαρίστησα επίσης τον κύριο Πρόεδρο για τη μεγάλη τιμή 
που μου έκανε να με καλέαει σήμερα να τον ενημερώσω. Θεωρώ ότι και 
αυτό συνιστά ένα μεγάλο συμβολισμό».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΡΩΣΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δένδιας συναντήθηκε (25/09/2013) με τον Υπουργό Πολιτι
κής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών της Ρωσίας κ. Vladimir 
Puchkov.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς εν
διαφέροντος στους τομείς πολιτικής προστασίας αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών και γενικότερα έκτακτων αναγκών, καθώς 
και η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των δύο 
πλευρών.

ΕΝΑΡΞΗ 17ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΤΉΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Αναφέρουμε ότι σήμερα 16-9-2013 πραγματοποιήθηκε στη 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας η τελετή αγιασμού με την ευκαιρία 
της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής σειράς.

Στην εν λόγω τελετή χοροστάτησε ο προϊστάμενος της Θρησκευτι
κής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος Αρ
χιμανδρίτης κ. Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ.
Παρέστησαν επίσης:
►Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας
►Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας
►Η Διοικητής της Σχολής Μετ/σης & Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας
► Εκπρόσωπος της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 
στον 5ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου ημερίδα εθελοντι
κής προσφοράς αίματος που διοργάνωσε η Α.Δ. Ιωαννίνων με 
την στήριξη της τοπικής διοίκησης Ιωαννίνων της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών και των συνδικαλιστικών ενώσεων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών Ηπείρου.
Η Τ.Δ. Ιωαννίνων της Δ.Ε Α  με πιστή στις ανθρώπινες αξίες του αλ- 
τρουισμού και της αλληλεγγύης, συγχαίρει όλους τους συναδέλφους
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που συμμετείχαν αλλά και αυτούς που με δίκη τους ελεύθερη βούληση περιοδικά, υπεύθυνα 
και χωρίς καμία ανταμοιβή, προσφέρουν με το αίμα τους ζωή στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η 
χώρα μας που ως γνωστόν βάλλεται από την σύγχρονη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, 
το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης αίματος καθώς λόγω του 
ιού του Δυτικού Νείλου έχουν αποκλεισθεί από την αιμοδοσία αρκετά; περιοχές της Ελλά
δας.
Στόχος όλων που αποτελούν την μεγάλη οικογένεια των εθελοντών αιμοδοτών είναι να απο
κτήσει επιτέλους αυτάρκεια αίματος η χώρα μας. Κι αυτό μπορούμε να επιτευχθεί με έναν και 
μόνο τρόπο, διαδίδοντας την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Η Τ.Δ. Ιωαννίνων της Δ.Ε Α  καλεί κάθε συνάδερφο που μπορεί να δώσει αίμα, να πλαισιώσει 
τα κινήματα αυτά ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας προάγοντας με αυτό τον τρόπο τον 
εθελοντισμό και κατ’ επέκταση τον πολιτισμό.

Η Α.Δ. Φθιώτιδος στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 47ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Λαμίας στέγασε και λειτούργησε για 15η συνεχή χρονιά το δικό της εκθεσιακό περίπτερο με στόχο την ευαισθητοποίηση -  ενημέρωση των 
χρηστών του οδικού δικτύου επί θεμάτων κυκλοφοριακής αγωγής και της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕI ΚΛΗΜΑ ΓΟΛΟΓΊΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος Κοινωνικής Υπευ
θυνότητας ο Όμιλος FOURLIS, προχώρησε στη δωρεά ηλεκτρο
νικού εξοπλισμού (Η/Ύ, ηλεκτρονικά μικροσκόπια και άλλο υλικό) 
στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε σχετική επιστολή του ο Πρόεδρος 
του Ομίλου Βασίλης Φουρλής η δωρεά υλοποιήθηκε «με γνώμονα τον 
αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο του ΤΕΕ στη δίωξη του εγκλήμα
τος και την δεδομένη ανάγκη να υποστηριχτούν αποτελεσματικά οι 
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σε εξειδικευμένο εξοπλισμό».
Η συμβολική εκδήλωση παράδοσης του υλικού έγινε την περασμένη 
εβδομάδα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσα
λίας. Ο επικεφαλής του ΤΕΕ, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αστέριος 
Μαντζιώκας ευχαρίστησε τον διευθυντή του καταστήματος ΙΚΕΑ 
Θεσσαλία Νίκο Μιγιάνη, ως εκπρόσωπο του Ομίλου FOURLIS. 
Ο κύριος Μαντζιώκας επεσήμανε ότι «η δωρεά αυτή εκτός του ότι 
ενισχύει την υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΕ, ενισχύει και ηθικά το 
στελεχιακό δυναμικό του. Επιβεβαιώνει ότι η Ελληνική Αστυνομία 
δεν είναι μόνη της στον αγώνα κατά του εγκλήματος αλλά έχει τη 
στήριξη του υγιούς μέρους της κοινωνίας μας κομμάτι του οποίου 
είναι και ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος όπως εκφράζεται και 
από τον Όμιλο FOURLIS.»
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Επιτελάρχης της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Αστυνομικός Διευθυντής Γρηγόριος Ραπτό- 
πουλος ο οποίος επέδωσε σχετική αναμνηστική πλακέτα στον εκπρό
σωπο του Ομίλου FOURLIS.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση συνολικής αποτίμησης ιου έργου και των δράσεων της ΥΙΙ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 
κατά τα δύο χρονιά λειτουργίας της πραγματοποιήθηκε (3/9/2013) σε ειδική εκδήλωση, πα
ρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάν- 
νης» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. Στην εκδήλωση απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας και 
° Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος 
Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος ο 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.
Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Δι
ευθυντής της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., Ταξίαρ- 
χος Βασίλειος Κοντογιάννης και ο Υπο
διευθυντής της Υπηρεσίας, Ταξίαρχος 
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μαζί με το 
Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονο
μικής Αστυνομίας Αστυνομικό Διευθυ
ντή Φώτιο Λιάχα και το Διευθυντή της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Αστυνομικό Υποδιευθυ
ντή Αριστείδη Μούρτο.
Ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων παρατήρη

σε: «...το διαδίκτυο του σήμερα είναι για τα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους ότι 
ήταν - για τη δική μου γενιά αναφέρομαι - η αλάνα. Ο χώρος που βγαίνεις που παίζεις που δραστηριοποιείσαι, που δεν σε προσέχουν 
κατ’ ανάγκην οι γονείς σου, που τώρα όμως αυτή η έλλειψη προσοχής του Έλληνα γονιού είναι πολύ mo έκδηλη. Διότι στο διαδίκτυο 
ο γονιός πολύ περιορισμένες δυνατότητες έχει. Στην αλάνα μπορούσε να κατέβει από το σπίτι, να έρθει να δει ποιοι είναι οι φίλοι σου, να 
έρθει να δει τι κάνεις να σε τραβήξει από το αυτί αν έκανες κάτι που δεν είναι καλό ή αν άρχιζες να κάνεις κακές παρέες Στο διαδίκτυο 
ποιος θα το κάνει αυτό; Αυτή η συγκεκριμένη Υπηρεσία, πέρα των πολλών άλλων δυνατοτήτων, δραστηριοτήτων και καθηκόντων που 
έχει, έχει σαν μέγιστο ρόλο να προστατεύσει τη νέα γενιά των παιδιών μας από τις απειλές που φυσιολογικά εμπεριέχει αυτός ο τεράστιος 
νέος χώρος του διαδικτύου...».
Ο Αρχηγός του Σώματος επεσήμανε:«... Μετά από δύο χρόνια, είμαστε περήφανοι για αυτή την Υπηρεσία. Δικαιώθηκε η επιλογή για την 
ίδρυσή της καθώς πραγματικά παρήχθη πολύ υψηλό έργο. Τα αποτελέσματα, όπως τα έχετε όλοι αναγνώσει και έχουν δημοσιοποιηθεί, 
είναι εντυπωσιακά... Η Υπηρεσία λοιπόν αυτή, όπως και όλη η Αστυνομία, συστρατεύτηκε με τους άλλους Φορείς που εξειδικευμένα 
ασχολούνται με το οικονομικό έγκλημα και πέτυχε αυτά τα σοβαρά αποτελέσματα. Επιτρέψατε μου να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που, 
οργανωμένα, συγκροτημένα, συστηματικά και αποφασιστικά η ελληνική Πολιτεία έδωσε ένα δείγμα του πώς πρέπει να αστυνομεύεται
και πώς πρέπει να διώκεται, τόσο το οικονομικό όσο και το ηλεκτρονικό έγκλημα...». ]
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5,5*- ® αθλητισμός
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Εγκαίνια Νέου Κτιρίου Α.Σ.Α.Ε.Δ. & Βράβευση Αθλητών
τις 12 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Γραμμα
τείας του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) στο 
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών καθώς και η τελετή βράβευσης των αθλητών

και ομάδων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας που διακρί- 
θηκαν σε παγκόσμιους αγώνες και πρωταθλήματα με 
τις εθνικές ομάδες και σε πρωταθλήματα CISM κατά 
το έτος 2012.
Από την Ελληνική Αστυνομία βραβεία παρέλαβαν:
- Οι αθλήτριες: α) Υπαρχ/κας ΠΑΝΤΑΖΗ Ασπα
σία της Υ.Φ.Α.Α., β) Υπαρχ/κας ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ 
Χρυσοβαλάντω -  Ειρήνη της Υ.Φ.ΑΑ, γ) Υπαρχ/κας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γλυκερία της Υ.Φ.ΑΑ., δ) Υπαρχ/
κας ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία -  Αρετή της Υ.Φ.Α.Α. και ε) Ε.Φ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ιωάννα της ΔΑΔΑ/ Ομ. 
ΔΙΑΣ. ΒΑ Αττικής,
οι οποίες ως μέλη της εθνικής ομάδας Πετοσφαίρισης Γυναι
κών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατάκτησαν την 3η θέση στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης CISM που διεξή- 
χθη στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
- Οι αθλητές: α) Υπαρχ/κας ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξαν
δρος, της Υ.ΦΑ.Α. και β) Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος, της 
Υ.Τ.Ε.Β.Ε., οι οποίοι κατάκτησαν την δεύτερη θέση στο Ευ
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκαφών «Tornado» που διεξήχθη 
στη Ολλανδία.
- Ο ΑΙΑ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, Δ/της της 
ΥΦΑΑ, εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία το 
2012 ανεδείχθη πολυνίκης ομάδα στα πρωταθλήματα Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ανδρών και γυ
ναικών.
Στην τελετή παρευρέθηκαν: η αναπληρώτρια Υπουργός
Εθνικής Αμύνης κα Φωτεινή ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, η οποία πραγματοποίησε τα εγκαίνια του κτιρίου 

και απένειμε τα έπαθλα στους διακριθέντες ένστολους αθλητές, ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ και Αξιωματικοί των Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωπος του κ. Αρχηγού παρέστη ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, επικεφαλής αντιπροσωπείας.

Αγώνες Χειροσφαίρισης Ε.Δ. & Σ.Α.

Πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο Βύρωνα από 17 έως 21 Ιουνίου οι αγώνες Χειροσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2013. Η διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπό την επο- 
πτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές Χειροσφαίρισης, του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και 

των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν: Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής & ομάδας, Αρχ/ 
κας ΒΕΛΑΩΡΑΣ Δημήτριος ως προπονητής και οι Α/Β' ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, Αρχ/κας ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, Αρχ/ 
κας ΤΣΕΑΙΟΣ Γεώργιος, Αρχ/κας ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος, Αρχ/κας ΜΑΝΘΟΣ Γαβριήλ, Υπαρχ/κας ΛΑΠΠΑΣ Κυριάκος, Υπαρχ/ 
κας ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΜΠΑΡΜΠΑΣ Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΕΡΜΙΔΗΣ Γεώργιος, Αστ/κας ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ 
Ιωάννης, Αστ/κας ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης, Αστ/κας ΟΡΚΑΣ Ευθύμιος, Αστ/κας ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Ανέστης, Αστ/κας ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ 
Ευάγγελος, Αστ/κας ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ Παναγιώτης, Ειδ. Φρ. ΒΟΤΣΗΣ Κων/νος, Ειδ. Φρ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σπυρίδων, Ειδ. Φρ. ΛΑΛΑΣ
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Παναγής, Ειδ. Φρ. ΚΟΥΡΗΣ Αλέξιος, Ειδ. Φρ. ΧΑΤΖΗ- 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Στέφανος, Ειδ. Φρ. ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΗΣ Γε
ώργιος ως αθλητές.
Η τελική ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση 
Λιμενικό Σώμα, 2η θέση Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση 
Πολεμική Αεροπορία, 4η θέση Στρατός Ξηρός, 5η θέση 
Πυροσβεστικό Σώμα.

Αγώνες Πετοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. & ΙΑ.

Στο κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο 
Αιγάλεω από 15 -19 Ιουλίου διεξήχθησαν οι αγώ
νες Πετοσφαίρισης Ανδρών Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2013. Η διοργάνωση των 
αγώνων είχε ανατεθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, υπό την 
εποπτεία του ΑΣ ΑΕ.Δ. και τη συνδρομή της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 
αθλητές Πετοσφαίρισης των τριών Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτε
λούσαν: ΑΑ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχη
γός αποστολής -  ομάδας, Αρχ/κας ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης ως προπονητής και οι Αρχ/κας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος, Υπαρχ/κας ΜΑΥΡΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Δημήτριος, Υπαρχ/κας ΝΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, Αστ/κας ΣΤΑΘΑΚΗΣ Παναγιώτης, 
Αστ/κας ΜΟΥΣΙΚΑΣ Χαράλαμπος, Αστ/κας ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ Βασίλης, Αστ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, Αστ/κας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
Γεώργιος, Ειδ. Φρ. ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος, Ειδ. Φρ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ Ανδρέας, Ειδ. Φρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, Ειδ. Φρ. 
ΜΗΤΣΙΑΚΗΣ Γεώργιος, Δοκ. Αστ. ΜΠΑΖΑΚΗΣ Πέτρος, Δοκ. Αστ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ως αθλητές.
Η τελική ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 2η θέση Αμενικό Σώμα, 3η θέση Ελληνική Αστυνομία, 4η 
θέση Πολεμική Αεροπορία, 5η θέση Στρατός Ξηράς, 6η θέση Πολεμικό Ναυτικό.
Τους τελικούς αγώνες παρακολούθησε η Αστυν. Διευθυντής ΠΙΤΣΙΟΥ Αναστασία, του Επιτελείου της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτ. Αττι
κής, ως εκπρόσωπος του Σώματος, συνοδεία ολιγομελούς αντιπροσωπείας Αστυνομικών.

«ΜΕΔΕΩΝΙΑ 2013»

Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων «ΜΕΔΕΩΝΙΑ» που πραγματοποιήθηκαν στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας την 6 και 7 Ιουλί
ου 2013 η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με την ομάδα Πετοσφαίρισης γυναικών της Υ.Φ.Α.Α.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν: Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής, Υπαρχ/κας 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος ως προπονητής και οι Υπαρχ/κας ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ Χρυσοβαλάντω - Ειρήνη, Υπαρχ/κας ΠΑΝΤΑΖΗ Ασπα
σία, Υπαρχ/κας ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία -  Αρετή, Αστ/κας ΛΑΙΟΥ Παναγιώτα, Αστ/κας ΤΣΟΥΜΗΤΑ Αντιγόνη, Αστ/κας ΔΙΚΑΡΟΥ Βαΐα, Αστ/ 
κας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, Δοκ. Αστ/κας ΚΟΥΤΙΑ Δήμητρα ως αθλήτριες.
Το Σάββατο 6 Ιουλίου και ώρα 19:00 διεξήχθη αγώνας Πετοσφαίρισης στο Κλει
στό Γυμναστήριο Διστόμου, με ανάμεικτες συνθέσεις ομάδων και την επομένη 
την ίδια ώρα αγώνας Πετοσφαίρισης στο γήπεδο Beach Volley του «ΜΕΔΕΩΝΑ» 
στην παραλία των Άσπρων Σπιτιών. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις πραγματο
ποιήθηκε αδαπάνως για το Δημόσιο ενώ την διαμονή και διατροφή κάλυψε η 
εταιρία «Αλουμινίον Α.Ε.».
Στις εκδηλώσεις παρευρεθησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
Στέφανος, Διευθυντής της Αστυν. Διεύθυνσης Βοιωτίας, ο κ. Ιωάννης ΚΑΡΑ
ΒΑΣ υπεύθυνος επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων της εταιρίας «Αλουμινίον 
Α.Ε.» ως εκπρόσωπός της, ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ΜΕΔΕΩΝ» κ.
Αθανάσιος ΣΑΒΑΡΙΚΑΣ και πολλοί φίλοι του αθλήματος.
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αθλητισμός
1ο Πανελλήνιο Τουρνουά Πετοσφαίρισης στην Άμμο

‘ |~ I "Αθλητική' Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος το διήμερο 15

ΓΒ “ & 16 Ιουνίου 2013 διοργάνωσε υπό την αιγίδα της Ελ- 
-Ε-ληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) το Ιο 

Πανελλήνιο τουρνουά Πετοσφαίρισης στην άμμο, που διεξήχθη 
στο Σχινιά Μαραθώνα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του 
πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ». Οι συμμετοχές των αθλητών-αστυνομι- 
κών ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές και το επίπεδο του 
τουρνουά κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα στη δι
οργάνωση συμμετείχαν 60 αθλητές-αστυνομικοί απ’ όλη την Ελ
λάδα και μέσω της διαδικασίας των ομίλων οι νικητές αυτών δια
σταυρώθηκαν μεταξύ τους φθάνοντας στους τελικούς.
Η κατάταξη των ομάδων ως έξης:
Κατηγορία Ανδρών: Ιη θέση Αστ/κας ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ Βασί
λειος και Αστ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, 2η θέση Υ/Β' 
ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ Αλέξανδρος και Υπαρχ/κας ΚΩΝΤΣΙΛΙΔΗΣ 
Στυλιανός, 3η θέση Δ/Υ' ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Νικόλαός και Δ/Υ' 
ΚΟΥΝΑΣ Γεώργιος.
Κατηγορία Γυναικών: 1η θέση Αστ/κας ΛΑΙΟΥ Παναγιώτα και 
Αστ/κας ΓΚΟΤΣΗ Γεωργία, 2η θέση Ε.Φ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ιω
άννα και Υπαρχ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γλυκερία, 3η θέση Υ/Β' 
ΒΛΑΧΟΥ Αθανασία και Αρχ/κας ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ Μαρία.
Ο πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος 
στο τέλος των αγώνων ευχαρίστησε τους παίκτες όλων των ομά
δων για το ήθος τους και το πάθος που επέδειξαν και συγχάρηκε 
τις ομάδες των τελικών για την παρουσία τους.
Το παρόν έδωσαν πολλοί φίλοι του αστυνομικού αθλητισμού κα
θώς και ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πετοοίραίρισης του 
Ολυμπιακού (Πρωταθλήτρια Ελλάδος) Ανθ/μος (ε.α.) κ. ΣΩΤΗΡ-

ΧΟΣ Αρχοντέλης, οι προπονητές πετοσφαίρισης της Υ.Φ.ΑΑ. 
κ.κ. Αρχ/κας ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης & Αρχ/κας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Αλέξανδρος, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Α/Β' ΒΕΛΛΙΟΣ 
Ανδρέας, ο Διοικητής της Ο.Π.Κ.Ε. Α/Β' ΦΕΡΕΝΊΊΝΟΣ Ιω
άννης, ο Υποδιοικητής της Δ.Α.Δ.Α./ΔΙ.ΑΣ./ Β/Α Αττικής Α/ 
Β'ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης και ο Αντιδήμαρχος Δή
μου Μαραθώνα κ. ΣΤΑΜΟΣ Χρήστος.
Το Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. να ευχαριστεί όλους τους αθλητές-αστυ- 
νομικούς που έλαβαν μέρος στο τουρνουά, όλους τους συνα
δέλφους που βοήθησαν στη οργάνωση και πραγματοποίηση 
του καθώς και τον ιδιοκτήτη του πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ» κ. 
ΜΑΝΙΑΤΗ Χαράλαμπο ο οποίος με τις άρτιες εγκαταστάσεις 
αλλά και τις γνώσεις του συνέβαλλε τα μέγιστα στην πραγ
ματοποίηση της διοργάνωσης. Τέλος, ιδιαίτερη τιμή για την 
Α.Ε ΑΕ. αποτέλεσε η στήριξη της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 
στο άθλημα της πετοσφαίρισης στην άμμο Έφης ΣΦΥΡΗ.

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. & Σ.Α.

Η ομάδα Καλαθοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας κατάκτησε το πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αιγάλεω από 25 - 29 Ιουνίου 2013. Η οργάνωση των αγώνων 
ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπό την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των 

τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν: Υ/Β’ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Ξενοφών ως αρχηγός αποστολής, Αρχ/ 
κας ΑΡΙΔΑΣ Παναγιώτης ως προπονητής και οι Α/Β’ ΚΑΡΥΔΑΚΟΣ Ιωάννης, Ανθ/μος ΒΑΪΝΑΣ Δημήτριος, Αρχ/κας ΝΙΚΟΣ Θω
μάς, Υπαρχ/κας ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος, Υπαρχ/κας ΦΟΡΟΣ Χαρίλαος, Αστ/κας ΘΕΟΣ Σεραφείμ, Αστ/κας ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑ-

ΚΟΣ Αθανάσιος, Αστ/κας ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Σταύρος, Ειδ. Φρ.ΜΠΑΚΑΣ 
Γεώργιος, Ειδ. Φρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Αναστάσιος, Ειδ. Φρ ΚΑ- 
ΝΕΛΛΗΣ Παντελεήμων, Ειδ. Φρ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος, Ειδ. Φρ. 
ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Χρήστο, Ειδ. Φρ. ΘΥΜΝΙΟΣ Ναούμ ως αθλητές.
Η τελική ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: 1η θέση Ελληνική 
Αστυνομία, 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Λιμενικό Σώμα, 4η θέ
ση Πολεμικό Ναυτικό, 5η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 6η θέση Πολε
μική Αεροπορία.
Τον τελικό αγώνα παρακολούθησε ως εκπρόσωπος του Σώματος ο 
Υποδιοικητής της Σχολής Αξιωματικών Α/Υ' ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης, 
επικεφαλής αντιπροσωπείας Αστυνομικών.
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Αγώνες Πάλης Ε.Δ. & Σ.Α.

Ο
ι αγώνες Πάλης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας, έτους 2013, διεξήχθησαν την Κυριακή 7 Ιουλίου 
στο 2ο κλειστό γυμναστήριο Δροσούπολης Άνω Λιοσίων. 

Η διοργάνωση των αγώνων ανατε'θηκε στο Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και τη συν
δρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.). 
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές πάλης και των δύο στυλ (Ελ
ληνορωμαϊκής και Ελευθέρας), του Στρατού Ξηράς, της Πολεμι
κής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού 
Σώματος.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν:
AJA' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής, Υ/ 
Α' ΓΟΥΝΕΛΑΣ Ιωάννης ως προπονητής και οι Υ/Β’ ΚΟΥΤΣΙΟΥ- 
ΜΠΑΣ Ξενοφών, Ανθ/μος ΝΥΦΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννη, Ανθ/μος 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, Αρχ/κας ΚΥΔΡΟΣ Νικόλαος, 
Υπαρχ/κας ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ Στέφανος, Υπαρχ/κας ΠΑΣΧΟΣ Χρή- 
στος, Αστ/κας ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος, Αστ/κας ΚΑΡΓΙΩΤΑ- 
ΚΗΣ Ιαχίννης, Αστ/κας ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Διονύσιος, Αστ/κας ΠΑ- 
ΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Τριαντάφυλλος, Αστ/κας ΒΑΡΚΑΣ Νικόλαος, 
Ειδ. Φρ. ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ Κων/νος, Ειδ. Φρ. ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ιω
άννης Ειδ. Φρ. ΜΠΟΥΚΗΣ Ηλίας, Ειδ. Φρ. ΖΙΤΝΙΚ Οδυσσέας, 
Ειδ. Φρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ Σπυρίδων, Ειδ. Φρ. ΚΟΡΩΝΙΟΣ 
Απόστολος Ειδ. Φρ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Μάριος-Ιωάννης, Ειδ. 
Φρ. ΚΥΡΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος, Ειδ. Φρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Θω
μάς Ειδ. Φρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Βασίλειος, Ειδ.Φρ. ΣΕΜΕΡΤΖΙ- 
ΔΗΣ Στάυρος, Ειδ.Φρ. ΚΤΑΝΗΣ Δημήτριος, Δοκ.Υπαστ. ΠΡΕ- 
ΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος ως αθλητές.
Οι αγώνες διεξήχθησαν και στα δύο στυλ (Ελληνορωμαϊκή και 
Ελεύθερα) εναλλάξ και
στις κατηγορίες βάρους, 66kg, 74kg, 84kg, έως 120kg. 
Αποτελέσματα αγώνων:
Ελληνορωμαϊκή Πάλη: Υπαρχ/κας ΠΑΣΧΟΣ Χρήστος (3η θέ

ση κατηγορία 66 kg), Αστ/κας ΒΑΡΚΑΣ Νικόλαος (1η θέση κατη
γορία 74 kg), Δοκ,Υπ/μος ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος (2η θέση 
κατηγορία 74 kg), Αστ/κας ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος (3η θέση 
κατηγορία 74 kg), Ειδ. Φρουρός ΚΤΑΝΗΣ Ηλίας (1η θέση κατη
γορία 84 kg), Αστ/κας ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Διονύσιος (3η θέση κα
τηγορία 84 kg), Ειδ.Φρουρός ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ Σπυρίδων (2η 
θέση κατηγορία 96 kg), Ειδ. Φρουρός ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ Κωνσταντί
νος (3η θέση κατηγορία 96 kg), Υ/Β' ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Ξενο
φών (1η θέση κατηγορία 120 kg), Ανθ/μος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σωτήριος (2η θέση κατηγορία 120 kg).
Ελεύθερα Πάλη: Ειδ. Φρουρός ΖΙΤΝΙΚ Οδυσσέας (2η θέση κα
τηγορία 66kg), Αστ/κας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Τριαντάφυλλος (3η 
θέση κατηγορία 74kg), Ειδ. Φρουρός ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Μάριος 
(3η θέση κατηγορία 74kg), Ειδ. Φρουρός ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ (2η 
θέση κατηγορία 84 kg), Ειδ. Φρουρός ΚΥΡΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος 
(3η θέση κατηγορία 84kg), Αρχ/κας ΚΥΔΡΟΣ Νικόλαος (1η θέση 
κατηγορία 96 kg), Υπαρχ/κας ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ Στέφανος (3η θέ
ση κατηγορία 96 kg), Ειδ. Φρουρός ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Βασίλειος 
(3η θέση κατηγορία 96 kg), Αστ/κας ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης 
(2η θέση κατηγορία 120kg).
Ομαδική κατάταξη Ελληνορωμαϊκή Πάλη: 1η θέση Ελληνι
κή Αστυνομία, 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Λιμενικό Σώμα. 
Ομαδική κατάταξη Ελεύθερα Πάλη: 1η θέση Ελληνική Αστυ
νομία, 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Πολεμική Αεροπορία, 4η 
θέση Λιμενικό Σώμα.
Την τελετή έναρξης και τους τελικούς αγώνες παρακολού
θησε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος 
Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ επικεφαλής αντιπροσωπείας αστυνομικών, 
ο Α/Δ ΡΩΜΑΙΔΗΣ Παναγιώτης του Επιτελείου της Αστυνομι
κής Ακαδημίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φι
λάθλων Πάλης κ. Κώστας ΘΑΝΟΣ.

Επετειακοί Αγώνες Αεροβόλων & Πυροβόλων Οπλων

Η Ελληνική Αστυνομία, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ο Αθλητικός- 
Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης «Το Ταίναρο», ο ΣΚΟ. Σπάρτης, 
Αθλητικός Όμιλος «Νίκανδρος» και ο Α.Σ.Ο. Γυθείου διοργάνω- 

σαν και φέτος αγώνες Σκοποβολής στον Πύργο Διρού Λακωνίας από 27 
έως 29 Ιουνίου 2013, συμβάλλοντας στη σύσφιξη των σχέσεων Αστυνομί
ας και κοινωνίας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν: Υ/Α' ΜΠΙ-
ΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής και οι Ανθ/μος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
Βασιλική, Δοκ. Υπ/μος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος, Δοκ. Υπ/μος ΡΟΥΣ- 
ΣΟΥ Μαγδαληνή, Δοκ. Υπ/μος ΚΑΆΠΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος, Δοκ. Υπ/μος ΚΟ- 
ΛΙΑΚΟΣ Ηλίας, Δοκ. Υπ/μος ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ Βασίλειος, Δοκ. Υπ/μος ΣΤΑΥ- 
ΡΕΚΑΣ Αντώνιος, Δοκ. Υπ/μος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος, Δοκ. Υπ/μος 
ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ Νικόλαος, Δοκ. Υπ/μος ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Πασχάλης, Δοκ. 
Υπ/μος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γεώργιος, Δοκ. Υπ/μος ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας, Ε. 
Φ. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόριος ως αθλητές-αθλήτριες.
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Ίλ*-® αθλητισμός,
Αιιοτελέσματα αγώνων:
Ατομικά: 1η θέση ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική (αεροβόλων τυφεκί
ων γυναικών), 2η θέση ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ Βασίλειος (αεροβόλων τυφεκί
ων ανδρών), 1η θέση ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας, 2η θέση ΣΤΕΦΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Πασχάλης, 3η θέση ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος (αεροβόλων 
τυφεκίων εφήβων), 2η θέση ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόριος (αεροβόλων 
πιστολιών ανδρών), 1η θέση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος, 2η θέ
ση ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ Νικόλαος (αεροβόλων πιστολιών εφήβων), 2η θέ
ση ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόρης (25μ. πιστολιού κεντρικής πυροδότησης 
ανδρών).
Ομαδικά: 3η θέση στο ομαδικό αεροβόλου πιστολιού ανδρών η Ελ
ληνική Αστυνομία με τους ΜΟΦΟΡΗ Γρηγόριο, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 
Δημήτριο και ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ Σπυρίδων, 2η θέση στο ομαδικό αε
ροβόλου πιστολιού γυναικών η Ελληνική Αστυνομία με τις ΑΛΕ-

ΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία, ΡΟΥΣΣΟΥ Μαγδαληνή και ΠΑΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.
Στην δοξολογία και στην τελετή απονομών, η οποία πραγ
ματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης του Πύρ
γου Διρού, παρέστησαν η αντιπεφερειάρχης Πελοποννήσου 
ΤΖΑΝΕΤΕΑ Αδαμαντία, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ΑΝ- 
ΔΡΕΑΚΟΣ Πέτρος, ο Διευθυντής της Αστυν.Δ/νσης Λακωνίας 
Α/Δ κ. Ηλίας ΜΗΤΣΕΑΣ, ως εκπρόσωπος του Σώματος, με αντι
προσωπεία αστυνομικών, εκπρόσωποι των σκοπευτικών σω
ματείων, πλήθος κόσμου καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι της 
περιοχής. Οι αγώνες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των εορταστι
κών εκδηλώσεων προς τιμήν της Δρεπανοφόρου ηρωίδας Μανι- 
άτισσας, η οποία έτρεψε σε φυγή το Εκστρατευτικό Σώμα Τουρ- 
κοαιγυπτίων του Ιμπραήμ πασά της Αιγύπτου το 1826.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΟΥΣ 19ους ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ Durban
Γράφει: ο Νίκος Κων. ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ*

Η πρόκληση εντυπωσιακή και το μήνυμα ισχυρό. Αυ
τά ήταν τα κίνητρα για την συμμετοχή των Ελλήνων 
μεταμοσχευμένων αθλητών, στους 19ους Παγκόσμιους 

Αγώνες μεταμοσχευμένων που ολοκληρώθηκαν με πολλή μεγάλη 
επιτυχία, στις 4 Αυγούστου 2013 στο Durban της Νοτίου Αφρι
κής.
Η πρόκληση εντυπωσιακή λόγω της ευκαιρίας να ικανοποιήσου
με μία ανεκπλήρωτη επιθυμία, να κάνουμε ένα τόσο επίπονο και 
πολύωρο ταξίδι για να φθάσουμε στην όμορφη Αφρικανική Ήπει
ρο και συγκεκριμένα στο μακρυνό Durban. Να συναντήσουμε αν
θρώπους από όλο τον πλανήτη με τους οποίους μοιραζόμαστε 
αγωνίες και δυσκολίες στην καθημερινότητα, αλλά και χαρές και 
συγκινήσεις στους αγωνιστικούς στίβους.
Το μήνυμα δεν είναι άλλο από την δυνατότητα να προβάλλουμε 
μέσα από τον αθλητισμό τη μοναδική ποιότητα ζωής που προσφέ
ρει η μεταμόσχευση. Μπορούν η επιστήμη και η ιατρική να καυ- 
χιόνται για πολλά πράγματα που προσφέρουν στον άνθρωπο, αλ
λά τόσο αποτελεσματική ανακούφιση για τον ανθρώπινο πόνο, 
μόνο στην μεταμόσχευση με την αντικατάσταση ζωτικών οργά
νων το επιτυγχάνουν.
Αυτό το θαύμα της επιστήμης αλλά και το μεγαλείο της ανθρώπι
νης αλληλεγγύης, την προσφορά οργάνων, επιδιώκουν να αναδεί
ξουν και να προβάλλουν οι Παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων. 
Και βέβαια τα φυσικά και αυθεντικά μέσα που διατίθενται για 
αυτή την προβολή του μηνύματος, δεν είναι άλλα από τους ίδι
ους τους μεταμοσχευμένους που συμμετέχουν στην γιορτή της χα
ράς και της ελπίδας που είναι αυτοί οι αγώνες.
Στους αγώνες συμμετείχαν 900 μεταμοσχευμένα άτομα από 47 
χώρες. Τα μεταμοσχευμένα άτομα θα πρέπει να έχουν δεχθεί συ
μπαγές μόσχευμα ζωτικού οργάνου, (καρδιάς, νεφρού, πνεύμονα,

Το πρόσταγμα και το κοινωνικό μήνυμα των 19ων Παγκόσμιων Αγώνων Μεταμο
σχευμένων του 2013,στο μακρινό Durban, δείχνει ο μεταμοσχευμένος Νίκος 
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: «Δώσε ζωή -  γίνε δότης οργάνων».

ήπατος, παγκρέατος, αλλά και μυελού των οστών) και να λαμ
βάνουν δια βίου ανοσοκατασταλτική αγωγή. Συμμετέχουν άν- 
δρες, γυναίκες και παιδιά σε ξεχωριστές ηλικιακές κατηγορίες 
και σε όλα σχεδόν τα ατομικά αγωνίσματα-αθλήματα των Ολυ
μπιακών Αγώνων.
Οι αγώνες καθιερώθηκαν από το 1980 και διεξάγονται κάθε 2 
χρόνια. Οι Έλληνες μεταμοσχευμένοι είναι πρωτοπόροι και από 
τα ιδρυτ ικά μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μετα
μοσχευμένων, (World Transplant Games Federation) και συμ
μετέχουν ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια, με πολυάριθμες απο
στολές και εντυπωσιακές διακρίσεις. Όλα αυτά τα χρόνια είναι 
καθοριστική η οικονομική συμβολή της Γ ενικής Γραμματεί-
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ας Αθλητισμού χωρίς την βοήθεια 
της οποίας δεν θα μπορούσαμε να 
συμμετέχουμε. Τα τελευταία χρό
νια λόγω της οικονομικής κρίσης 
τα ποσά έχουν μειωθεί κατά πο
λύ και είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναλάβουμε εξ ιδίων ένα σημαντι
κό κόστος αυτής της συμμετοχής.
Ωστόσο η εθνική αποστολή, που 
αποτελείται από 15 αθλητές/τριες 
και έναν νεφρολόγο, συγκροτήθη
κε με καθαρά αγωνιστικά κριτή
ρια και όρια πρόκρισης, μετά την 
συμμετοχή των αθλητών, στους 25ους Πανελλήνιους Αγώνες 
Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμενων.
Αγωνιστικά το επίπεδο των αγώνων είναι πολύ υψηλό και τα 
αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας του κάθε αγωνίσματος. Ιδιαίτερη 
όμως είναι η σημασία και η αξία της διοργάνωσης σε επίπεδο επι
κοινωνίας των μεταμοσχευμένων ατόμων μεταξύ τους. Παρουσι
άζεται η ευκαιρία να γνωριστούμε με μεταμοσχευμένους άλλων 
χωρών με διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικές συνήθειες. 
Είναι συγκινητικό να συναντιέσαι με ανθρώπους που ζείς τις 
ίδιες δυσκολίες και αγωνίες και να μοιράζεσαι τις ίδιες εμπειρί
ες στην καθημερινότητά μας. Όπως επίσης είναι εντυπωσιακό 
να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν διαφέρεις σε ποιότητα ζωής από τους 
άλλους μεταμοσχευμένους και σε πολλές περιπτώσεις συνειδη
τοποιείς ότι η φυσική σου κατάσταση είναι εφάμιλλη ή και κα
λύτερη από άλλους μεταμοσχευμένους. Η αγωνιστική συμμετσ 
χήαπό μόνη της προϋποθέτει υψηλού επιπέδου επιτυχημένη 
μεταμόσχευση, αλλά και γενικώτερα για να ανταποκριθεί κάποι
ος στις ανάγκες ενός τόσο μακρινού ταξιδιού, θα πρέπει να δια
θέτει περίσσευμα αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και αυτονο
μίας στην καθημερινότητά του.
Έχω την ξεχωριστή ευλογία να απολαμβάνω πρωτόγνωρη ποι
ότητα μεταμόσχευσης νεφρού από το 1994, που μου επιτρέπει να 
συμμετέχω στην γιορτή της μεταμόσχευσης και του πεντακάθα
ρου αθλητισμού, για 9η φορά, με 
εντυπωσιακές διακρίσεις. Σκο
πός και επιδίωξη της παρέμβα
σής μου αυτής είναι, να ενη
μερωθεί πρώτα η κοινωνία για 
τους Αγώνες και τα πολυσήμα
ντα μηνύματά τους, καθώς και 
να ενημερωθούν και άλλοι με- 
ταμοσχευμένοι, ώστε να ζήσουν 
και αυτοί παρόμοιες χαρές και 
συγκινήσεις. Το προσωπικό μου 
μήνυμα με όλους αποδέκτες εί
ναι: «Οι καλύτεροι πρεσβευτές 
της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων, 
είμαστε οι μεταμοσχευμένοι 
αθλητές.»

Οι μεταμοσχευμένοι αθλητές της
Ελληνικής αποστολής επέστρεψαν 
με σημαντική και αξιοπρεπή αγω
νιστική παρουσία. Χαρακτηριστικό 
των αγώνων ιδιαίτερα στα αθλήμα
τα του στίβου, είναι τα πάρα πολλά 
παγκόσμια ρεκόρ που σημειώθηκαν. 
Συγκεκριμένα σε όλες τις κατηγορί
ες ανδρών και γυναικών σημειώθη
καν 73 νέα Παγκόσμια Ρεκόρ στα 
αθλήματα του στίβου. Στην τελική 
κατάταξη η χώρα μας κατετάγη 25η 
σε σύνολο 47 χωρών.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
Η τελική συγκομιδή των μεταλλίων των μεταμοσχευμένων αθλη
τών, της εθνικής αποστολής που πήραν μέρος στους 19ους Παγκό
σμιους Αγώνες έχει ως εξής:
ΧΡΥΣΑ:
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Απόστολος, χρυσό μετάλλιο, κολύμβηση, 50 μ. 
Πεταλούδα.
Μανουλάκης Εμμανουήλ, χρυσό μετάλλιο στο Bowling. 
ΑΣΗΜΕΝΙΑ:
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ Ισίδωρος, 2 ασημένια μετάλλια, στο άλμα εις ύψος 
και στον δίσκο.
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Απόστολος, 2 ασημένια μετάλλια, στα 100 μ. Πε
ταλούδα και ελαστική σφαίρα.
ΞΕΝΟΣ Χρήστος, ασημένιο μετάλλιο στην επιτραπέζια αντισφαί
ριση.
ΠΡΑΤΣΑΣ Νίκος ασημένιο μετάλιο στα 5 χιλ. βάδην. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Νίκος, ασημένιο μετάλλιο στο Bowling. 
ΧΑΛΚΙΝΑ:
ΑΡΚΑΣ Γιάννης, 2 χάλκινα μετάλλια, Bowling διπλό και επιτραπέ
ζια αντισφαίριση διπλό.
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Νίκος, χάλκινο μετάλλιο Bowling διπλό. 
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ Ισίδωρος, χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό. 
ΞΕΝΟΣ Χρήστος, χάλκινο μετάλλιο στην επιτραπέζια αντισφαί

ριση διπλό.
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, χάλ
κινο μετάλλιο στα 5 χιλ. Βάδην. 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δημήτριος, χάλ
κινο μετάλλιο, στην επιτραπέζια 
αντισφαίριση, σύνθετο διπλό. 
ΜΠΟΤΣΑ Αθανασία, χάλκινο 
μετάλλιο, στην επιτραπέζια αντι
σφαίριση, σύνθετο διπλό.
ΚΤΕΝΑ Σπυριδούλα, χάλκινο 
μετάλλιο, στο Bowling. 
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Νίκος, χάλκινο 
μετάλλιο, στο άλμα εις ύψος. ]

* Τέως συνάδελφος

Ο Νίκος ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ στο βάθρο των νικητών του άλματος εις ύφος

Η Ελληνική αποστολή με τους μεταμοσχευμένους αθλητές που πήραν μέρος
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[  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α  Ν Ε Α  :

Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΙΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΩ
ΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟ
ΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νίκου Δενδια ανατέθηκε (23/9/2013) από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο στον Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Τα- 
ξίαρχο Παναγιώτη Στάθη, ευρύτατη έρευνα σχετικά με τα καταγγελλό
μενα στον Τύπο για ενεργό εμπλοκή αστυνομικών στη δραστηριότητα 
του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» και την τυχόν συμμε
τοχή τους στη διάπραξη αδικημάτων.
Ο Αρχηγός του Σώματος μετέφερε στον επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων τη βούληση του κ. Υπουργού να μην υπάρξει 
οιαδήποτε σκιά στο Σώμα.
Προκειμένου επίσης να διασφαλιστεί κατά απόλυτο τρόπο η αντικειμε
νικότητα στην έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, αντικα
θίστανται και μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες:
>0 Υποστράτηγος, Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας
>0 Αστυνομικός Διευθυντής Διοικητής και ο Αστυνομικός Υποδιευθυ
ντής Υποδιοικητής της Ε.ΚΑΜ.
>0 Αστυνομικός Διευθυντής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντι
μετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
>0 Αστυνομικός Υποδιευθυντής Προϊστάμενος του Τμήματος Όπλων 
και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής
>0 επικεφαλής της διμοιρίας της ΥΑΤ. στο Κερατσίνι, τα μέλη της οποί
ας φέρονται σύμφωνα με φωτογραφίες και καταγγελίες να βρίσκονται 
δίπλα σε άτομα, τα οποία πετούν πέτρες κατά τη διάρκεια των επεισοδί
ων της 18/9/2013, χωρίς να τα παρεμποδίζουν και να τα συλλαμβάνουν 
>0 Αστυνόμος Διοικητής της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ A  
>0 Αστυνόμος, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Νίκαιας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, τοποθετούνται (23/9/2013) στις κενές 
θέσεις που προέκυψαν από τις παραιτήσεις και μετακινήσεις Ανώτα
των Αξιωματικών, οι παρακάτω:
>0 Αντιστράτηγος Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ως Γενικός Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
>0 Υποστράτηγος Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ως Προϊστάμενος του 
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
>0 Υποστράτηγος ΑναστάσιοςΛΑΣΚΑΡΗΣ, ως Προϊστάμενος του Κλά
δου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας
>0 Υποστράτηγος Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ, ως Διευθυντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας
>0 Υποστράτηγος Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, ως Προϊστάμενος του Κλάδου 
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
>0 Υποστράτηγος Γεώργιος ΝΙΤΣΑΣ, ως Προϊστάμενος του Κλάδου 
Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας

>0 Ταξίαρχος Γεώργιος ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ, ως Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος
Διευκρινίζεται, προς άρση κάθε παρερμηνείας ότι οι εσωτερικές μετα
κινήσεις των Αξιωματικών, που πραγματοποιήθηκαν (23/9/2013), δεν 
απορρέουν από στοιχεία ή ενδείξεις για επίμεμπτες συμπεριφορές ή 
διασυνδέσεις και συνεπώς σε καμία περίπτωση, δεν προσφέρονται για 
τη δημιουργία εντυπώσεων, παραφιλολογίας και αυθαίρετων συμπερα
σμάτων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΠΛ και απόφασης του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Δημητρόπουλος Νικόλαος Ζα- 
χαρόπουλος Ιωάννης Καπριδάκης Ιωάννης Κουτσούμπας Νικόλαος 
Κωνσταντής Γεώργιος Τόκας Διονύσιος
>Με χο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Αναγνωστόπουλος 
Αγαμέμνων, Κοντός Βασίλειος Μεθυμάκης Κων/νος, Σκουμπότης Νι
κόλαος Στίμος Θωμάς
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Ανέστη Αργυ- 
ρώ, Βασιλάκος Ιωάννης Γιαννόπουλος Τριαντάφυλλος Κοντός Δη- 
μήτριος Κουτσονικολής Κων/νος Μαγριπλής Στυλιανός Μητσάκου 
Ειρήνη, Οικονομόπουλος Κων/νος ΠαπιγκιώτηςΣτέφανος 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Κ  η Κανελλοπούλου Αθανασία.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β οι: Καπερώνης Λεωνίδας Κωνστα- 
ντάρας Στέργιος Μπόγα Μαρία, Πανέτσος Βασίλειος, Τριανταφύλλου 
Μαρία, Χούσος Δημήτριος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Αλεξάκης Ανδρέας Κωστού- 
λας Ιωάννης Μπότσας Νικόλαος Ντίκος Πέτρος, Παπαδόπουλος Βασί
λειος Σιώμος Λάμπρος Τζανακάκης Βασίλειος Χαχαμίδης Ηρακλής. 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Αγγελόπουλος Δημήτριος, 
Αγγελόπουλος Ιωάννης Αθανασούλιας Κων/νος Αλεξόπουλος Νικό
λαος Αναστασιάδης Γεώργιος Βασιλόπουλος Λάζαρος Γιαννούλης 
Δημήτριος Δεληγιαννίδου Περιστέρα, Δόλκας Νικόλαος Κακούτης 
Γεώργιος Καρνάρης Βασίλειος Κασκάνης Λουκάς Κελεσενλής Βασί
λειος Κοντομανώλης Εμμανουήλ, Κωνσταντέλος Στέφανος Μαστρο- 
γιάννης Δημήτριος Μαυραγάνης Πέτρος Μποζίκης Νικόλαος Μπουρ- 
δούκης Δημήτριος Μπούτσικας Δημήτριος Μυλοθρόπουλος Ιωάννης, 
Ρουμπάνης Νικόλαος Σακαβέλης Δημήτριος Σάρρος Κων/νος Στάμος 
Αχιλλεύς Τεντολούρης Παναγιώτης Τζενευράκης Δημήτριος Φασού- 
λας Αθανάσιος, Χαβαλές Παναγιώτης
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αδράσκελας Ιωάννης Αθα- 
νασακόπουλος Παναγιώτης Αθανασάκου Παναγιώτα, Αλαμάνος Θεο
φάνης Αλαμάνος Ιωάννης Αναχωρλής Γεώργιος Ανθούλη Ευαγγελία, 
Αρβανίτης Ευθύμιος Αργυρίου Αθανάσιος Αρσενίου Χρήστος Βαρνα- 
κιώτης Αργύριος Βασιλείου Γεώργιος Βενιζέλος Νικόλαος Βερούχης 
Ευάγγελος Βότσης Νικόλαος Γιαννόπουλος Παντελής Γκίκας Κων/ 
νος Γκολέμης Νικόλαος Δαγρές Γεώργιος ,Δημητρίου Κων/νος Ζαρκα- 
δούλας Ιωάννης, Ζαφειράκης Γεώργιος Ζαχάκης Γεώργιος Ζήκος Δη- 
μήτριος Θεοδώρου Ιωάννης Θωμαϊδης Αντώνιος Ιορδανίδου Χρυσού- 
λα, Κακαζάνης Κων/νος, Καλαθάς Παναγιώτης Καλαντζής Ιωάννης 
Καλκανίδης Ευστράτιος, Καλλονάκης Κων/νος, Καλόγηρος Κων/νος 
Κάλφας Σπυρίδων, Καρακούλης Κων/νος, Καρδέλης Γεώργιος Καρράς 
Βασίλειος Καφετζόπουλος Ανέστης Κοντόπουλος Χαράλαμπος Κοντος
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Χρηστός, Κουγκούλας Ιωάννης, Κουλούρης Δημήτριος, Λαρεντζάκης 
Αναστάσιος, Λεσκοφτσής Νικόλαος, Λιάλιος Χρηστός, Λιαπόπουλος 
Παναγιώτης Λίτσας Χρηστός Λιώσης Γεώργιος Λοόβρος Σπυρίδων, 
Μακρής Γεώργιος Μαλιχούδης Δημήτριος, Μανουσιοσδάκης Νικόλα
ος Μανωλάκης Στυλιανός Μαραγκάκης Νικόλαος, Μαραγκουδάκης 
Κυριάκος, Μαραμαθάς Ιωάννης Μαρσίδης Γεώργιος Μαύρος Ιωάν
νης Μιλκόπουλος Αντώνιος Μόσιαλος Ηλίας Μουστάκας Αντώνιος 
Μπαθέκας Γεώργιος Μπατζικώστας Ευάγγελος Μπυράκης Στέφανος 
Ναύτη Πηνελόπη, Νίκας Δημητριος Ξόδης Ιωάννης Ξυνός Χρηστός, 
Οόστας Γεώργιος Παλημάρκος Γρηγόριος Παπαδημητρίου Ελένη, 
Παπαευαγγέλου Ηλίας Παπακώστας Ταξιάρχης Παπαχρήστος Αθανά
σιος, Παρίσης Γεράσιμος Ρέππας Παναγιώτης Σακελλάρης Ευθύμιος, 
Σκιαδάς Κων/νος, Σκουφογιάννης Κων/νος, Σμυρλόγλου Αναστάσιος, 
Σμυρνάκης Αντώνιος Σουσούρης Ανδρέας Σπανίδης Γεώργιος Σταυ- 
ρόπουλος Σταύρος Τοπαλούδης Αθανάσιος Τσακίρης Δημητριος 
Τσάκωνας Αθανάσιος Τσατσαρώνης Χαράλαμπος Τσάτσος Αθανάσιος, 
Τσιάμης Απόστολος Τσιάντας Ιωάννης Τσιασιώτης Δημητριος, Τσι- 
κοόδης Θεόδωρος Τσιότρας Ευστάθιος Τσιριγγάκης Σπυρίδων, Τσί
ρος Πέτρος, Φράγκος Αναστάσιος Χαϊκάλης Δημητριος Χρονοπούλου 
Ευδοκία, Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης
>Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι: Τζιράκης Αδαμάντιος, Χαϊκάλης 
Δημητριος.
> Αφυπηρέτησε ο συνάδελφος Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, ο οποίος 
υπηρετούσε ως Μεταφραστής στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και για δύο περίπου δεκαετίες και ως συντάκτης στο περιοδικό «Αστυ
νομική Ανασκόπηση». Οι εν ενεργεία συνάδελφοι της Αστυνομικής 
Ανασκόπησης τον κατευοδώνουν ολόψυχα και του εύχονται γήρας 
απρόσκοπτον.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Υπαστυνόμος Β που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Καρδίτσας, τηλ. 
6974638228.
Ο Αρχ/κας Τάσοης Θωμάς που υπηρετεί στη Δ/νοη Αλλοδαπών 

Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποι
αδήποτε υπηρεσία της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής τηλ. 6977829896 
-2105614376.
Ο Αστυφύλακας Φούκας Ιωάννης που υπηρετεί στο Τμήμα Δί
ωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Θεσπρωτίας τηλ. 6958463540.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στη ΔΑ.ΕΑΥΑΤ., επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔΑττικής τηλ. 6978040129.
Η Ειδική Φρουρός Γουσετη Ιωάννα που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερ- 

μούπολης Σύρου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής τηλ. 6932736749.

ΙΙΑΥΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥ
ΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑ ΙΌΣ «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Με εισήγηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί

τη κ. Νίκου Δένδια (20/9/2013) και σχετική απόφαση του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, παύει η διάθεση αστυνομικών συνοδών στους 
οποίους είχε ανατεθεί η προστασία των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής 
μέχρις ότου αποφανθεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επί των στοι
χείων που της απεστάλησαν χθες από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με αξιόποινες πράξεις μελών-υποστη- 
ρικτών του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή». Οι πράξεις 
αυτές φαίνεται να προσιδιάζουν σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης 
και στην άσκηση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. 
Κατόπιν της απόφασης περί παύσης της διάθεσης αστυνομικών συνο
δών σε Βουλευτές του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή», 
ανακοινώνεται ότι κατά περίπτωση μέτρα για την ασφάλεια των εν λό
γω Βουλευτών (κατά τις μετακινήσεις τους και κατά την παρουσία τους 
σε συγκεκριμένο χώρο) θα δύναται να λαμβάνει η Γενική Διεύθυνση 
Ασφαλείας Επισήμων, εφόσον της υποβληθεί αίτημα.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και στις 18/9/2012, με 
εξαίρεση τότε του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, αλλά λόγω ειδι
κών συνθηκών ασφαλείας διατέθηκαν εκ νέου σε ορισμένους βουλευτές 
του συγκεκριμένου κόμματος αστυνομικοί συνοδοί, ύστερα από απόφα
ση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα που προέκυψαν, κρίθηκε επιπλέον ότι μέχρι να αποφανθεί η 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επί της αναφοράς του Υπουργού Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η διάθεση συγκεκριμένων αστυ
νομικών συνοδών στους βουλευτές του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος 
- Χρυσή Αυγή» είναι ασύμβατη, θεσμικά και νομικά, με τα καθήκοντα 
της Ελληνικής Αστυνομίας και τα αγαθά της προστασίας της έννομης 
τάξης και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος που υπηρετεί.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 24 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ 
ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Στη διευθέτηση ενός χρόνιου ζητήματος που αφορά στο διορισμό 
ενός μέλους από κάθε οικογένεια στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας 
που έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος προχώρησε 
(3/9/2013) με Υπουργική Απόφαση ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης 
Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης υπέγραψε Απόφαση Κατανομής Προ
σωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού κ. Νίκου Δένδια 
Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση ολοκληρώνονται οι διαδικα
σίες για την πρόσληψη ενός μέλους κάθε οικογένειας αστυνομικού και 
πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε σοβαρά κατά την 
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία εκπληρώνει υποχρεώσεις με ιδιαίτερο 
ηθικό βάρος απέναντι στις οικογένειες αστυνομικών και πυροσβεστών 
που διακινδυνεύουν τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα για να 
διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.
Από το 2006 μέχρι οήμερα έχουν υποβληθεί 24 αιτήματα στο Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας από οικογένειες αστυνομικών και πυροσβε
στών που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Στα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση, καθώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι αιτούντες να διοριστούν σε υπη
ρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
περιλαμβάνονται συγγενείς των δύο ειδικών φρουρών, του Γεώργιου 
Σκυλογιάννη και του Ιωάννη Ευαγγελινέλη, που υπηρετούσαν στην 
Ομάδα ΔΙΑΣ, και τραυματίστηκαν θανάσιμα την 1η Μαρτίου 2011 κα
τά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με τέσσερις δράστες.
Επίσης περιλαμβάνεται η περίπτωση του Υπαρχιφύλακα Σπυρίδωνα 
Θεοδώρου που υπηρετούσε ως Αστυφύλακας στην Ομάδα Δ.ΕΑΤΑ 
και στις 3 Απριλίου 2009, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ύποπτο άτομο, 
δέχθηκε πυροβολισμούς από σύνεργό του με αποτέλεσμα να τραυματι
στεί βαριά και να καταλήξει στις 5 Ιουνίου στο νοσοκομείο, όπου νοση-
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► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι, μάρ
κας SIG SAUER, mod. PRO 2009 με τρεις γεμιστήρες 
και θήκη μεταφοράς στην τηιή των 350 ευρώ, τηλέφω
νο 6936553196.
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λευόταν.
Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται ενδεικτικά η 
περίπτωση του Υποπυραγού Ιωάννη Λεμονίδη που στις 20 Μαϊου 
του 1996 σκοτώθηκε σε επιχείρηση διάσωσης αγνοούμενου ατόμου 
που είχε παρασυρθεί από τα ορμητ ικά νερά του ποταμού Στρυμόνα, 
στη θέση Στρυμονικό του Νομού Σερρών, όπως και του Ετππυρα- 
γού Φώτη Αναγνώπουλου που έχασε τη ζωή του την 9η Αυγούστου 
2005 σε κατάσβεση αστικής πυρκαγιάς, στη συμβολή των οδών Αλα
μάνας και Τάκη Σινόπουλου στον Πύργο Ηλείας.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά:
«Εντός των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουμε για προσλήψεις 
στο Δημόσιο Τομέα, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ικανοποιήσουμε 
πρωτίστως το χρόνιο αίτημα των οικογενειών θανόντων αστυνομικών 
και πυροσβεστών, που έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του καθήκο
ντος, για το διορισμό ενός μέλους τους στο Δημόσιο. Η απόφασή μας 
αυτή είναι χρέος και ηθική οφειλή σε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους 
προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών».
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος 
Δένδιας, δήλωσε επίσης για το ίδιο ζήτημα:
«Με τη συγκεκριμένη απόφαση η Πολιτεία αποτίει τον ελάχιστο φόρο 
τιμής στη μνήμη των αστυνομικών και πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή 
τους σε ώρα καθήκοντος. Γνομίζουμε πολύ καλά ότι δεν αρκεί η συγκε
κριμένη ενέργεια προκειμένου να απαλύνει τον πόνο στις οικογένειες 
των πεαόντων. Είναι όμως μια ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας και 
ένα χρέος της που παρέμενε σε εκκρεμότητα, το οποίο εκπληρώνεται. 
Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να αισθανόμαστε σήμερα απέναντι στους 
ένστολους που θυσίασαν τη ζωή τους, αλλά και προς τους συναδέλφους 
τους που κινδυνεύουν καθημερινά προς χάριν της πατρίδας και του κοι
νωνικού συνόλου».

ME EIUTYXIA ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΡΩΝ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, κατά το χρονικό διά
στημα από 15.04 έως 18.06.2013, στο πλαίσιο του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετανα- 
στευτικών Ροών» για την περίοδο 2007-2013.
Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο 
προσωπικό στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και στις εγκα
ταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Αστυ
νομικής Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα Αττικής και το Πανόραμα της 
Βέροιας
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά (303) εκπαιδευ
όμενοι, (289) από την Ελληνική Αστυνομία και (14) από το Λιμενικό 
Σώμα -  Ελληνική Ακτοφυλακή, που χειρίζονται συναφή θέματα και 
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
► Εκπαίδευση προσωπικού από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων 
►Εκπαίδευση προσωπικού από Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης
► Εκπαίδευση προσωπικού από Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης
►Εκπαίδευση προσωπικού από Τμήματα Αλλοδαπών και Ασφα
λείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, με τη συμμετοχή και 
προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
► Εκπαίδευση προσωπικού από Κέντρα Επιχειρήσεων

►Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση συσκευών ανάγνωσης ταξι
διωτικών εγγράφων πλήρους σελίδας (Full Page Readers) και συ
σκευών ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων δύο και δέκα δα
κτύλων καθώς και στη χρήση του λογισμικού SDK 
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις συγχρηματοδοτήθηκαν 
κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 
15% από εθνικούς πόρους.

ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΗΣΚΕΦΘΗ- 
ΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Στέφανος Κομνηνός συνοδευόμενος από 
τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμε
τώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥ.ΚΑΠ.) κ. Δημήτριο Μπουλούκο, 
επισκέφθηκε (8/8/2013) τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο.
Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, από πλευράς Ελληνικής Αστυ
νομίας ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Στα- 
ματάκης και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Ευθύμιος Λυγιδάκης. 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το θέμα του παρεμπορίου, στο 
οποίο οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν αναλυτικά και συζήτησαν 
τρόπους και διαδικασίες ενδυνάμωσης της συνεργασίας και ενίσχυ
σης των μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, τόσο σε κε
ντρικό όσο σε περιφερειακό επίπεδο.
Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τέθηκε και το ζήτημα της αναβάθμι
σης των Υπηρεσιών αντιμετώπισης του παρεμπορίου, υπό το πρίσμα 
της επικείμενης ένταξης της Δημοτικής Αστυνομίας στο οργανω
τικό σχήμα της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της στενότερης 
συνεργασίας με τα Κέντρα Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εμπορίου (ΚΕΛΑ.Υ.Ε.) των Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας.
Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και θέσεων και 
επισημάνθηκε η βούληση των δύο πλευρών να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο ενός κοινού σχεδιασμού, τα μέτρα που συζητήθηκαν και οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν.
Στο τέλος της συνάντησης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος και ο Γενικός Γραμ
ματέας κ. Στέφανος Κομνηνός τόνισαν ότι το παρεμπόριο, το οποίο 
πλήττει την οικονομία της χώρας μας και την υγιή επιχειρηματικό
τητα πρέπει να αντιμετωπισθεί και θα αντιμετωπισθεί αποτελεσμα
τικά.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΑΓ
ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Τροχαίας με 
αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, προγραμμάτισε 
και υλοποίησε εκατοντάδες τροχονομικούς ελέγχους σχολικών λε
ωφορείων, σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, από εξειδικευμένα 
συνεργεία των Υπηρεσιών Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη 
χώρα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε (1.478) σχολικά λεωφορεία 
και βεβακόθηκαν συνολικά (75) παραβάσεις ως εξής:

Α/Α [ 82 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2013



Παραβίαση ορίου ταχύτητας 13 
Σχετικά με τον ταχογράφο 8 
Στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης 5 
Ελλειψη φαρμακείου 4 

Βιβλίο ρεπό 4 
Ελλειψη πυροσβεστήρα 3 

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 2 
Μη αναγραφή ορίων ταχύτητας 1 
Φθαρμένα ελαστικά 1 
Έλλειψη συνοδού 1 
Λοιπές ιροχονομικε'ς παραβάσεις 33
Ειδικότερα, στην περιοχή της Αττικής πραγματοποιήθηκαν έλεγ
χοι οε (343) σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν (20) παραβάσεις, 
ενώ στη Θεσσαλονίκη (133) σχολικά οχήματα με (19) παραβάσεις, 
αντίστοιχα. Σημειώνεται άτι, για την ασφαλή μετακίνηση και προ
στασία των μαθητών από τροχαία ατυχήματα, εφαρμόζεται ένα 
ενισχυμένο πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης το οποίο πε
ριλαμβάνει μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων:
► τη διάθεση τροχονόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδι
κούς κόμβους κοντά σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα,

►την πραγματοποίηση διαλέξεων κυκλοφοριακού περιεχομένου 
στασχολεία,
► την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εντοπισμού 
προβλημάτων που σχετίζονται με το οδικό περιβάλλον των σχολεί
ων (οριζόντια και κάθετη σήμανση, προστατευτικά κιγκλιδώματα 
κ,λπ.), για την αποκατάστασή τους
►την εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων των λεωφορεί
ων που μεταφέρουν μαθητές.
Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχο
ντος σχολικού έτους
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ»
Από την 29-07-2013 ισχύει νέο καταστατικό, για την Ένωση Συντα
ξιούχων Αστυνομίας Πόλεων Πατρών, όπως εγκρίθηκε -  τροποποι
ήθηκε με σχετική Διάταξη του Ειρηνοδικείου Πατρών και πλέον η 
ονομασία της ένωσης είναι: Ένωση Συντ/χων Αστυνομίας Πόλεων 
και Ελληνικής Αστυνομίας«Ο Άγιος Μηνάς».
Γραφείο της Ένωσης λειτουργεί στην Ταχυδρομική Δ/νση: Αγίου 
Ανδρέου 55-57, Τ.Κ 26221, Τηλέφωνο: 2610-270159, fax: 2610- 
623311 και διαθέτει e-mail: Esappatras-el.as@hotmail.com
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ - ΠΟΑΞΙΑ

Καταδικάζουμε (18/9/2013) με τον mo κατηγορηματικό τρόπο την 
αποτρόπαια δολοφονία του συμπολίτη μας στο Κερατσίνι Km απαι
τούμε από τη συντεταγμένη πολιτεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
ώστε Δικαιοσύνη και Ελληνική Αστυνομία να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τόσο τους ιθύνοντες νόες όσο και τους φυσικούς 
δράστες εγκληματικών ενεργειών, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές 
αποσταθεροποιούν το πολίτευμα και εκθέτουν διεθνώς τη χώρα 
Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστά
σεων με νηφαλιότητα, χωρίς επικοινωνιακές πιρουέτες και κομμα
τικές σκοπιμότητες, με κυρίαρχο στόχο τη θωράκιση των δημοκρα
τικών θεσμών του πολιτεύματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
πυροδοτούνται περαιτέρω ακραίες και εγκληματικές πράξεις από 
ακραία στοιχεία, των οποίων οι συμπεριφορές θυμίζουν άλλες «σκο
τεινές» περιόδους της νεότερης ιστορίας μας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να διατρανώσει την αυστη
ρή του προσήλωση στα ιδανικά και τις αρχές της Δημοκρατίας κα
ταδικάζοντας για άλλη μια φορά τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται 
κω απαιτώντας από τη συντεταγμένη πολιτεία να απαλλάξει την 
Ελληνική Αστυνομία από τα προβλήματα Km τα «βαρίδια» εκείνα, 
που δυναμιτίζουν τις σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία Km μει
ώνουν τον επαγγελματισμό Km την αποτελεσματικότητά της 
Στην οικογένεια του άτυχου συμπολίτη μας εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια με την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα 
διαλευκάνουν πλήρως τη στυγερή δολοφονία.

ΙΙΡΟΣ: TON ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αγωνιώντας για το μέλλον των 
Σωμάτων Ασφαλείας, ως Οργανισμών επιφορτισμένων με τη δια

σφάλιση της ασφάλειας των πολιτών Km της κοινωνικής ειρήνης 
απευθύνεται σε σας ως Πρωθυπουργό της Χώρας, σε μια ύστατη 
προσπάθεια καθησυχασμού τόσο των ένστολων όσο Km των ίδιων 
των συμπολιτών μας που αγωνιούν το ίδιο με μας για το αύριο. 
Αναγνωρίζοντας τη δεινή οικονομική θέση (28 Αυγούστου 2013) 
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα Km ο ελληνικός λαός από την 
πρώτη στιγμή του σχηματισμού της κυβέρνησης αναμέναμε την 
εκπλήρωση των προεκλογικών σας δεσμεύσεων, αποτρέποντας 
περαιτέρω οικονομικές περικοπές στη λειτουργία των Σωμάτων 
Ασφαλείας, αλλά κω αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα της ερ
γασίας των Αστυνομικών, των Λιμενικών κω των Πυροσβεστών, 
όπως ειδικά είχατε δεσμευτεί κω κατά τη συνάντησή μας στα γρα
φεία της Νέας Δημοκρατίας στις 13 Μαρτίου 2012.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ουδείς αμφιβάλλει ότι τα Σώματα Ασφαλείας κω οι υπηρετούντες 
σε αυτά, προσφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, καίτοι 
έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο οξυμένα προβλήματα, νέες 
απειλές κω προκλήσεις μια συνολική αβεβαιότητα εν τέλεχ, για το 
υπηρεσιακό κω το οικογενειακό τους μέλλον. Στο διάγγελμά σας 
προς τον ελληνικό λαό την 17-07-2013 ανακοινώσατε ότι δεν θα 
εφαρμοστούν μέτρα που έχουν ψηφιστεί στο μνημόνιο για το 2014 
κι έτσι δε θα γίνει νέα μείωση στις συντάξεις κω τους μισθούς των 
στρατιωτικών. Γνωρίζουμε, όμως ότι προγραμματίζονται νέες πε
ρικοπές των λειτουργικών δαπανών κω παράλληλα διατηρούνται 
αναλλοίωτες οι διατάξεις που απορρέουν από τον Νόμο 4093/2012, 
για τη θέσπιση νέου μισθολογίου με περαιτέρω μειώσεις κατά 88,2 
εκατ. ευρώ σε όσους υπηρετούν κω κατά 161,8 εκατ. ευρώ στους 
συνταξιούχους.
Επειδή όλα αυτά τροφοδοτούν την αγωνία του ανθρώπινου δυνα
μικού των Σωμάτων Ασφαλείας κω λειτουργούν αρνητικά στην
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όποια προσπάθεια για διατήρηση του αξιόμαχου τους παρά τα προβλή
ματα και τις τρομερός ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα, 
παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας προκειμέ- 
νου τύχουμε δια ζώσης των τοποθετήσεων σας επί των προαναφερόμε- 
νων προβληματισμών και ανησυχιών μας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Σε κοινή σύσκεψη των προεδρείων των Ομοσπονδιών μας την 28 

Αυγούστου 2013, εκφράστηκε η αγωνία του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος για το μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας ως Οργανισμών 
επιφορτισμένων με την κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών και 
της κοινωνικής ειρήνης και εκτιμήθηκε ότι η συντεταγμένη Πολιτεία 
και ειδικά η Κυβέρνηση, παρά τους αγώνες μας που τυγχάνουν της 
καθολικής στήριξή τους από την ελληνική κοινωνία, δεν έχει προβεί 
ακόμα σε αναθεώρηση της ακολουθητέας από αυτήν πολιτικής στον 
τομέα των περικοπών των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λι
μενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στη σύσκεψη επισημάνθηκε επίσης η κρισιμότητα της περιόδου 

που διανύει η χώρα, καθώς και η σημαντικότητα της αποστολής των 
Σωμάτων Ασφαλείας. Τονίστηκε δε ότι εκ μέρους της Κυβέρνησης 
δεν έχει υλοποιηθεί ούτε και αυτή ακόμα η δέσμευση του ίδιου του 
Πρωθυπουργού για την επικινδυνότητα της εργασίας μας όπως αυτή 
κατατέθηκε κατά την συνάντησή μας, το Μάρτιο του 2012 στα γρα
φεία της Νέας Δημοκρατίας καίτοι ουδείς αμφιβάλλει ότι οι ένστολοι 
αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, προσφέρουν τα μέγιστα στην 
ελληνική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας πολύ πιο οξυμμένα προβλήμα
τα, νέες απειλές και προκλήσεις μια συνολική αβεβαιότητα εν τέλει, 
για το υπηρεσιακό και το οικογενειακό τους μέλλον.
Με πλήρη συναίσθηση του συνδικαλιστικού μας ρόλου και σε μια πε
ρίοδο που επιχειρείται συστηματικά η συκοφάντηση των συνδικαλι
στικών αγώνων των εργαζομένων, τα προεδρεία των έξι Ομοσπονδιών, 
μετά και το πέρας των σημερινών διεργασιών των συλλογικών τους 
οργάνων, είναι υποχρεωμένα να εξαγγείλουν την έναρξη σειράς ένστο
λων πανελλαδικών κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τη Θεσσα
λονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
το απόγευμα της Παρασκευής 6/9/2013 και ώρα 17:00.
Η μαζική συμμετοχή και η δυναμική έκφραση της αγωνίας που διακα
τέχει το σύνολο των ένστολων για τη συνεχιζόμενη απαξίωσή τους θα 
αποτελέσει εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας κινήματος τη δέουσα 
απάντηση σε όσους εξακολουθούν να τους αντιμετωπίζουν ως αριθ
μούς και όχι ως Ανθρώπους με υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Να πληρώσουν, επιτέλους αυτοί που προκάλεσαν την κρίση! 
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην οπισθοδρόμηση, στην απαξίωση και την 
παρακμή! Απαιτούμε αξιοπρεπή προσωπική και υπηρεσιακή διαβίωση 
για σύγχρονα και αποτελεσματικά Σώματα Ασφαλείας!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, ανταποκρινόμενοι 
στο αγωνιστικό προσκλητήριο των Ομοσπονδιών μας, συγκεντρωθή
καμε σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2013 εδώ στο Λευκό Πύργο και με αφορμή 
την αυριανή έλευση του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα για τα 
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στέλνουμε στην Κυ
βέρνηση και στους εκπροσώπους της Τρόικας στην Ελλάδα, ένα ξεκά
θαρο μήνυμα:
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απορρίπτει την πολιτική των περικο
πών, της συνεχιζόμενης φτωχοποΐησης των ένστολων και της απαξίω

σης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους συμπολίτες μας 
Τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια, αλλά 
και αυτά που έχουν ψηφιστεί για τα επόμενα χρόνια, όπως αποδεί
χθηκε στην πράξη, δεν οδηγούν στην έξοδο από την οικονομική κρί
ση, παράγουν ύφεση, ανεργία, αποδόμηση του κοινωνικού κράτους 
ανασφάλεια, εγκληματικότητα και κοινωνικές εκρήξεις Γι’ αυτό 
αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων και 
της τρόικας, επιζητώντας μια εθνική οικονομική πολιτική που θα 
βάζει πέρα και πάνω από τα κέρδη των τραπεζών τον Άνθρωπο, ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής στη Χώ
ρα μας
Καλούμε τους κυβερνώντες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι 
και των χιλιάδων Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών, ανα
γνωρίζοντας το δίκαιο του αγώνα μας και ορθώνοντας επιτέλους το 
ανάστημά τους σε όσους επιβάλλουν με δικτατορικούς όρους τον 
τρόπο διάσωσης της Χώρας μας.
Εμείς δεν λησμονούμε ούτε τα «ισοδύναμα μέτρα», ούτε τη «λάθος 
συνταγή» ούτε την αναγκαιότητα της αναγνώρισης της εργασίας 
μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής Βιώνουμε καθημερινά τα οξυ- 
μένα προβλήματα στις Υπηρεσίες προσπαθούμε να θωρακίσουμε τις 
οικογένειές μας από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύ
ριο και στην προσπάθειά μας αυτή απαιτούμε από την Κυβέρνηση 
και τους συναρμόδιους Υπουργούς της εμπράκτως να επιδείξουν το 
ενδιαφέρον τους.
Απαιτούμε εδώ και τώρα:
- Άρση των προγραμματισμένων περικοπών των λειτουργικών και 
μιοθολογικών δαπανών με παράλληλη έναρξη αποκατάστασης των 
αδικιών.
- Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας
- Θεσμικές αλλαγές που θα αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή ετοιμό
τητα και δράση των Σωμάτων Ασφαλείας.
Βροντοφωνάζουμε:
- Όχι στην οπισθοδρόμηση και στις συνδικαλιστικές διώξεις.
- Ναι σε μια πολιτική που θα θωρακίζει τον ένστολο από τους επαγ
γελματικούς κινδύνους και που δεν θα τον φέρνει αντιμέτωπο με 
το λοιπό συνδικαλιστικό κίνημα και τους κοινωνικούς αγώνες των 
συμπολιτών μας.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με νέες 

κινητοποιήσεις, γνωρίζοντας ότι η δύναμή μας δεν μπορεί να κα
ταγράφει αριθμητικά. Είναι πολλαπλώς υπολογίσιμη και ως τέτοια 
λογίζεται από τους κυβερνώντες, όσο κι αν προσπαθούν να υπο
βαθμίσουν και να δυσφημίσουν τις αγωνιστικές μας προσπάθειες, 
μετρώντας και ξαναμετρώντας ποιοι και πώς συμμετέχουν στις συ
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας μας.
Η δυναμική του αγώνα μας είναι πασιφανής και πανθομολογού- 

μενη. Τρομάζει τους κυβερνώντες και γι’ αυτό άλλωστε αναζητούν 
τρόπους αιφνιδιασμού μας, μεταθέτοντας στο μέλλον την εφαρμογή 
των ψηφισμένων νέων μισθολογικών περικοπών, των μειώσεων σε 
συντάξεις και εφάπαξ.
Είμαστε εδώ, ενωμένοι δυνατοί και συνεχίζουμε mo αποφασιστικά 
και πιο δυναμικά για να αποτρέψουμε οριστικά τη συνέχιση αυτής 
της επιζήμιας για όλους μας πολιτικής.
Καλή συνάντηση αύριο στο πανεργατικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ 
και της ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα Βενιζέλου και όλοι μαζί ραντεβού στην 
Αθήνα λίαν προσεχώς!
Το παρόν Ψήφισμα να επιδοθεί στον Πρωθυπουργό και στα Πολι
τικά Κόμματα της Χώρας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Με αφορμή την ανάρτηση στο διαδίκτυο, προς δημόσια διαβούλευ- 

ση από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του 
.  ̂ Πολίτη, η οποία έληξε χθες, του σχεδίου για την αναδι- 

y '  \ άρθρωση των υπηρεσιών του Σώματος της Ελληνικής 
m A . \  Αστυνομίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας απετέλε- 
οε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστι

κού μας κινήματος, στην κατεύθυνση όμως μιας ριζικής 
και εκ βάθρων αναδιάρθρωσης των δομών και των λειτουργιών 

του Σώματος, με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης ευέλικτης 
και αποτελεσματικής Αστυνομίας.
Παράλληλα, η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νομίας θα σηματοδοτήσει την πορεία του Οργανισμού για τις επό
μενες δεκαετίες γι’ αυτό και θα πρέπει να αφορά άμεσα τόσο τους 
εργαζόμενους αστυνομικούς και κατ’ επέκταση το θεσμοθετημένο 
συνδικαλιστικό μας κίνημα, όσο και την ίδια την πολιτεία, τους πο
λίτες και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας. 
Προϋπόθεση όμως για όλα τα παραπάνω είναι η δρομολόγηση δια
δικασιών από μηδενική βάση, (άστε να εισακουστούν τόσο οι θέσεις 
των φορέων και των θεσμικών οργάνων, που έχουν θεσπιστεί και 
λειτουργούν σε μια σύγχρονη και ποιοτική Δημοκρατία, αλλά και 
των πολιτών σχετικά με το ποια αστυνομία έχουν ανάγκη να τους 
υπηρετεί, πριν την εκπόνηση του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
Αυτό όμως ουδόλως συμβαίνει στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, γι’ 
αυτό και εκφράζουμε την πρώτη σοβαρή ένστασή μας σχετικά με τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την ανακοίνωσή του από το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχέδιο από το οποίο απουσιάζει η 
βασική επιχειρηματολογία, η κοστολόγηση - ανάλυση ανθρώπινων 
πόρων και υλικών μέσων και πάνω απ’ όλα η τελική στόχευση, δη
λαδή βασικοί κανόνες εκπόνησης οποιοσδήποτε σχεδιασμού, οι οποί
οι είναι:
1. Η αρχική φάση της ανάλυσης της προβληματικής και της παθολο
γίας της τρέχουσας κατάστασης η αναγνώριση και ο εντοπισμός των 
προβλημάτων και η αναψηλάφησή τους αναζητώντας τα αίτια,
2. η καταγραφή των συνεπειών που επιφέρει η τρέχουσα κατάσταση 
σε επίπεδο δομών, απόδοσης αποτελεσματικότητας, καθώς και το ση
μείο εστιασμού και το βαθμό και ποσοστό αυτού,
3. η καταχώρηση - καταγραφή δυνάμεων, τεχνικών-υλικών μέσων, 
του προσωπικού και των δυνατοτήτων του, τα οποία θα χρησιμοποι
ηθούν ως εφόδια για την καταπολέμηση του προβλήματος
4. ο τελικός σχεδιασμός που δραστηριοποιεί κατά λόγω αρμοδιότητας 
το προσωπικό και τα εφόδια, συνδυαστικά και αναλογικά, στην κα
τεύθυνση επίλυσης των κακώς κειμένων και εξουδετέρωσης των αι
τιών που δημιουργούν τις παθολογικές νοσηρές καταστάσεις στους 
κόλπους του Σώματος και
5. η πρόβλεψη και η μελέτη για την οικονομική επιβάρυνση από τον 
σχεδιασμό και οι προτεινόμενοι τρόποι εξοικονόμησης δαπανών. 
Δυστυχώς αυτό, ως πεπατημένη διαδικασία σχεδιασμού ΔΕΝ ακο
λουθήθηκε, οπότε έχουμε σήμερα σε διαβούλευση ένα Σχέδιο, χωρίς 
εξ αρχής να έχουν τηρηθεί οι παραπάνω βασικοί κανόνες ώστε από 
κοινού να έχουν τεθεί οι όροι και ο εντοπισμός των προβλημάτων

που καλείται να αντιμετωπίσει.
Πέραν όμως αυτής της πραγματικότητας μας βρίσκει αντίθετους 
και η ακολουθούμενη διαδικασία, το να τοποθετηθούμε δηλαδή εκ 
των υστέρων πάνω σε ένα υπάρχον σχέδιο αγνώστου συντάκτη -  
ών, αφού ούτε αυτή η τυπική διαδικασία σύστασης επιτροπής που 
θα μετείχαμε όλοι οι θεσμικοί φορείς ακολουθήθηκε, πλην μιας απο
στολής προτάσεων εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας που μας ζητήθη
κε στις αρχές του έτους και οι οποίες αγνοήθηκαν παντελώς 
Θεωρούμε άκομψο και άχαρο για τον θεσμικό μας ρόλο και της καθο
λικής αναγνώρισης που τυγχάνει από τους συναδέλφους και την Ελ
ληνική Κοινωνία το κίνημά μας το οποίο δεν στερείται ούτε απόψε
ων, ούτε θέσεων, αλλά ούτε και προτάσεων και υπεύθυνων λύσεων, 
να συμμετάσχουμε σε ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα με τη διαδικασία 
της ηλεκτρονικής και μόνο διαβούλευσης 
Γι’ αυτό και μετά τη λήξη της καλούμε την Ηγεσία μας, Πολιτική 
και Φυσική, αφού συγκεντρώσουν τις όποιες προτάσεις και παρατη
ρήσεις υποβλήθηκαν στο διάστημα αυτό και πριν την κατάθεση του 
Σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής να πράξει αυτό 
που οφείλε εξ’ αρχής:
Να συστήσει δηλαδή Επιτροπή, με τη συμμετοχή ειδικών επιστη
μόνων και εκπροσώπων των θεσμοθετημένων συνδικαλιστικών φο
ρέων, δηλαδή των Ομοσπονδιών, με σκοπό την τελική διαμόρφω
ση ενός σχεδίου που θα αποτελεί πραγματική αναδιάρθρωση και όχι 
απλά αναπαραγωγή και συρραφή ισχυουσών διατάξεων, επικαλυμ
μένων με το μανδύα του νεωτερισμού, μέσα στον οποίο χάνονται τα 
όποια θετικά στοιχεία εμπεριέχονται σ’ αυτό.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Η εξουδετέρωση ενός ακόμη επικίνδυνου κακοποιού-δραπέτη των 
φυλακών Τρικάλων και φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής 
συμμορίας ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμε
ων της ΕΛ.ΑΣ., σε δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της Κεντρικής 
Ελλάδος και της Ηπείρου, καταδεικνύει περίτρανα την άριστη επι
χειρησιακή ετοιμότητα που ανά πάσα στιγμή βρίσκεται η Ελληνική 
Αστυνομία, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι οι περικοπές που έχουν 
γίνει, έχουν πλήξει καίρια τις δομές της 
Οφείλουμε, ως εκ τούτου, να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας, τό
σο σε αυτούς που σχέδιασαν όσο και σε αυτούς που έλαβαν μέρος 
στην επιχείρηση για την επιτυχή έκβαση αυτής διαψεύδοντας όλους 
όσους βιάστηκαν να μιλήσουν για φιάσκο της ΕΛ.ΑΣ. και υπενθυμί
ζοντας, ότι οι συνάδελφοί μας δεν διστάζουν να πέσουν στη μάχη με 
απαράμιλλη αυταπάρνηση και με αδίστακτους κακοποιούς χωρίς να 
σκέπτονται μισθούς και υπερωρίες...
Επιχείρηση, η οποία σημειωτέον είναι ακόμη σε εξέλιξη μέχρι τη 
σύλληψη και των υπολοίπων μελών της συμμορίας -κάτι το οποίο 
ευχόμαστε να γίνει σύντομα και αναίμακτα- ώστε αυτή να στεφθεί 
με απόλυτη επιτυχία για να εμπεδωθεί το μήνυμα ότι το έγκλημα 
στην Ελλάδα διώκεται και τιμωρείται.
Παράλληλα και με αφορμή την επιχειρησιακή αυτή δράση της Ελ
ληνικής Αστυνομίας καλούμε για μια ακόμη φορά την Ελληνική 
Πολιτεία -πέραν των τετριμμένων ευχαριστιών και συγχαρητηρίων 
των εκπροσώπων της- να εγκύψει ουσιαστικά και με ειλικρίνεια στα 
προβλήματα "που βασανίζουν τον οργανισμό μας" και δεν είναι μό
νο όσα άπτονται οικονομικών θεμάτων, αλλά και άλλα χρονίζοντα, 
όπως ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών, η αναγνώριση της εππαν- 
δυνότητας του επαγγέλματος μας η υγιεινή και ασφάλεια των συνα
δέλφων μας κλπ.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ένα σταθερό οικονομι-
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κό περιβάλλον που έχει ανάγκη η Πατρίδα μας για να βγει από 
την οικονομική κρίση που την ταλανίζει, απαιτεί πρώτιστα την 
ύπαρξη τάξης και αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της, κάτι 
που όπως έχει αποδείξει εγγυάται η Ελληνική Αστυνομία, παρά τα 
όποια προβλήματα αντιμετωπίζει (μέσα, εξοπλισμός κ.α.).
Τέλος, ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση στον τραυματισθέ- 
ντα συνάδελφο μας της ΕΚΑΜ κατά την επιχείρηση σύλληψης 
των κακοποιών της εγκληματικής ομάδας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Η εξουδειέρωση(23/7/2013) ενός ακόμη επικίνδυνου κακοποι- 
οό-δραπέτη των φυλακών Τρικάλων και φερόμενου ως αρχηγού 
της εγκληματικής συμμορίας ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση 
των Ειδικών Δυνάμεων της ΕΑΑΣ., σε δυσπρόσιτες και ορεινές 
περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος και της Ηπείρου, καταδεικνύει 
περίτρανα την άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα που ανά πάσα 
στιγμή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, ανεξάρτητα του γεγο
νότος ότι οι περικοπές που έχουν γίνει, έχουν πλήξει καίρια τις 
δομές της.
Οφείλουμε, ως εκ τούτου, να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας 
τόσο σε αυτούς που οχεδίασαν όσο και σε αυτούς που έλαβαν μέ
ρος στην επιχείρηση για την επιτυχή έκβαση αυτής διαψεύδοντας 
όλους όσους βιάστηκαν να μιλήσουν για φιάσκο της ΕΑΑΣ. και 
υπενθυμίζοντας ότι οι συνάδελφοί μας δεν διστάζουν να πέσουν 
στη μάχη με απαράμιλλη αυταπάρνηση και με αδίστακτους κακο
ποιούς χωρίς να σκέπτονται μισθούς και υπερωρίες...
Επιχείρηση, η οποία σημειωτέον είναι ακόμη σε εξέλιξη μέχρι τη 
σύλληψη και των υπολοίπων μελών της συμμορίας -κάτι το οποίο 
ευχόμαστε να γίνει σύντομα και αναίμακτα- ώστε αυτή να στεφθεί 
με απόλυτη επιτυχία για να εμπεδωθεί το μήνυμα ότι το έγκλημα 
στην Ελλάδα διώκεται και τιμωρείται.
Παράλληλα και με αφορμή την επιχειρησιακή αυτή δράση της 
Ελληνικής Αστυνομίας καλούμε για μια ακόμη φορά την Ελλη
νική Πολιτεία -πέραν των τετριμμένων ευχαριστιών και συγχα
ρητηρίων των εκπροσώπων της- να εγκύψει ουσιαστικά και με 
ειλικρίνεια στα προβλήματα "που βασανίζουν τον οργανιομό μας" 
και δεν είναι μόνο όσα άπτονται οικονομικών θεμάτων, αλλά και 
άλλα χρονίζοντα, όπως ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών, η ανα
γνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος μας η υγιεινή 
και ασφάλεια των συναδέλφων μας κλπ.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ένα σταθερό οικονο
μικό περιβάλλον που έχει ανάγκη η Πατρίδα μας για να βγει από 
την οικονομική κρίση που την ταλανίζει, απαιτεί πρώτιστα την 
ύπαρξη τάξης και αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της κάτι 
που όπως έχει αποδείξει εγγυάται η Ελληνική Αστυνομία, παρά τα 
όποια προβλήματα αντιμετωπίζει (μέσα, εξοπλισμός κ,α.).
Τέλος ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση στον τραυματισθέ- 
ντα συνάδελφο μας της ΕΚΑΜ κατά την επιχείρηση σύλληψης 
των κακοποιών της εγκληματικής ομάδας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Π.ΟΑΞΙΑ  
Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΣΤΗ ΑΕ.Θ. ΤΗΝ 6-9-2013
Συναδέλφωσες και Συνάδελφοι, Εκπρόσωποι των πολιτικών κομ
μάτων, φορέων και οργανώσεων.
Φίλοι και φίλες που στηρίζετε τον αγώνα μας για μια σύγχρονη 
Αστυνομία, αλλά και για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δι

αβίωσης όσων υπηρετούμε 
στα Σώματα Ασφαλείας και 
τις Ένοπλες Δυνάμεις 
Η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Αξιωματικών Αστυ
νομίας συμμετέχει -  όπως 
πάντα άλλωστε - και στη 
σημερινή κοινή ένστολη 
συγκέντρωση διαμαρτυρί
ας γιατί δεν ανέχεται την 
υποκρισία και τα ψέματα 
των όσων κυβέρνησαν δι
αχρονικά τον τόπο μας αλλά και για να δώσουμε μία απάντηση 
σε όσους μας ταπείνωσαν και μας προσέβαλλαν τα τρία τελευταία 
χρόνια
Το σημερινό μας συλλαλητήριο, δεν αποτελεί μια τυπική διαμαρ
τυρία που ειθισται να γίνεται κάθε χρόνο πριν από τα εγκαίνια 
της ΔΕΘ, αλλά αποτελεί την απαρχή νέων αγώνων και διεκδική
σεων.
Τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και οι περικοπές των λειτουρ
γικών και μισθολογικών δαπανών, μας έχουν οδηγήσει στα όρια 
της εξαθλίωσης
Οι κυβερνώντες προκαλούν ανοικτά πλέον τη νοημοσύνη μας 
όταν υποστηρίζουν ότι με τη φτωχοποίησή μας θα διασωθεί η χώ
ρα και θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη.
Η συνταγή ήταν και είναι λάθος κύριε Πρωθυπουργέ, όπως πολύ 
σωστά διατυμπανίζατε πριν από τις εκλογές και εξαγγέλλατε από 
το Ζάππειο τα περίφημα «ισοδύναμα μέτρα».
Τι άλλαξε άραγε από τότε και δεν σεβαστήκατε το δικό σας προε
κλογικό πρόγραμμα και γιατί δεν αντισταθήκατε στις απαιτήσεις 
των ξένων δανειστών, διασώζοντας το βιοτικό μας επίπεδο και δί
νοντας ανάσα οε όσους υποφέρουν, ώστε κι εμείς ως ένστολοι κρα
τικοί λειτουργοί να είμαστε σε θέση να διεκδικούμε αξιοπρεπείς 
μισθούς και συντάξεις καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες 
μας και ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών ημών και των οικο
γενειών μας;
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Όπως διατείνεται η κυβέρνηση δια του υπουργού Οικονομικών 
κ. Σταϊκούρα το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους υπάρχει 
πλεόνασμα 2,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό, όμως αυτό όπως και 
οι ίδιοι άλλωστε το ομολογούν, δεν οφείλεται στο ότι κατάφεραν 
να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή ή να φορολογήσουν τους 
έχοντες και κατέχοντες αλλά από τη συγκράτηση των δαπανών, 
δηλαδή από την αφαίμαξη των μισθωτών και συνταξιούχων και 
την φοροεπιδρομή που έχουν υποστεί αυτές οι κατηγορίες των 
συμπολιτών μας και μαζί με αυτούς και εμείς 
Αλήθεια, ισχυρίζονται ακόμη οι κυβερνώντες ότι οι μειώσεις που 
υποστήκαμε μεσοσταθμικά, πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν της τάξε- 
ως των 5,5% ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ξεπερνούν το 20% και συνο
λικά αγγίζουν τα τρία τελευταία χρόνια το 50%;
Ας μην προσπαθούν λοιπόν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια ότι 
δεν θα υποστούμε νέες περικοπές το 2014. Τα έχουν ήδη εισπρά- 
ξει προκαταβολικά από το 2013. Αλλά και αν στο - τέλος τέλος - θέ
λουν να γίνουν πιστευτεί, να φέρουν άμεσα νομοθετική ρύθμιση 
που να ακυρώνει τα ήδη ψηφισθέντα μέτρα.
Αν όντως λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ θέλετε να σέβεστε τα λόγια 
και τα έργα σας δείξτε ένα πρώτο δείγμα των ειλικρινών προθέσε-
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ών σας: δώστε αύριο κιόλας εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία για 
ένα νέο μισθολόγιο που θα αποκαθιστά σταδιακά τις αδικίες, επι- 
στρέφοντας έστω ένα μέρος των όσων μας υφάρπαξαν τα τελευ
ταία 3,5 χρόνια.
Θέλω ακόμη να ζητήσω από τον κ. Πρωθυπουργό που θα βρεθεί 
για λίγες ώρες αύριο το πρωί εδώ για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, να λά
βει υπόψη του τα παραπάνω και να μην περιοριστεί στα όποια κα
λά του λόγια για τη συμβολή μας στη διάσταση της οικονομίας και 
στη σωτηρία της πατρίδας μας αλλά να ανακοινώσει συγκεκριμέ
να μέτρα ανακούφισης των ένστολων.
Εμείς δεν ζητούμε καμιά προνομιακή μεταχείριση, αλλά απαιτού
με τα αυτονόητα διότι απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι Αστυ
νομικοί- Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνατον να εκπληρώ
σουν επάξια την αποστολή τους όσο και αν το θέλουν και αν το 
προσπαθούν.
Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και όσο δεν το αντιλαμβάνονται στην 
κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς Τρέφουν αυταπάτες και 
πλανώνται οικτρά όταν νομίζουν ότι μπορούν εσαεί να βασίζονται 
στο φιλότιμο και στη φιλοπατρία μας 
Συναδέλφωσες και Συνάδελφοι.
Δεν θέλω να σας κουράσω απαριθμώντας ξανά και ξανά τα προ
βλήματα μας που είναι γνωστά σε όλους. Κλείνω μόνο λέγοντας 
ότι η σκέψη μας είναι στους χιλιάδες συναδέλφους μας σε όλη την 
Ελλάδα που τιμούν τον όρκο τους εκτελώντας ευσυνείδητα τα κα- 
θήκοντά τους, που συμμερίζονται τις αγωνίες του συνδικαλιστι
κού μας κινήματος και προβληματίζονται μαζί μας για το πώς θα 
αντιμετωπίσουμε τα οξυμένα μας προβλήματα, για το πώς επιτέ
λους θα αποκτήσουμε ένα όραμα με στόχο τον απεγκλωβισμό από 
την μιζέρια που δέρνει τον κλάδο μας.
Όραμα εκσυγχρονισμού και ριζικής ανασυγκρότησης των υπη
ρεσιών από μηδενική βάση που θα δώσει νέα δυναμική και πνοή 
στηνΕΛΑΣ.
Όλοι εμείς ενωμένοι από εδώ, δηλώνουμε αποφασισμένοι ότι θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα mo δυναμικά χωρίς εκπτώσεις και υπο
χωρήσεις έναντι οποιωνδήποτε απειλών και εκβιασμών μέχρι να 
πετύχουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις μας 
Καλόν αγώνα

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
►Η κοινή λογική του μέσου ανθρώπου υπο

δεικνύει ότι δεν είναι δυνατόν εν μια νυκτί να 
«καθαιρείς», να απομακρύνεις και να ανακυ
κλώνεις ηγετικά στελέχη ενός Οργανισμού 
όπως αυτού της Αστυνομίας που μέχρι χθες 
ήταν ικανά και άξια, χωρίς καμία αιτιολόγη
ση.
►Εάν υπάρχουν αθέατα σημεία επιβάλλεται να φωτιστούν διό
τι διαφορετικά αφενός θυματοποιείται το Σώμα και οι Αστυνομι
κοί-για άλλη μια φορά- αφετέρου καταδεικνύεται επικοινωνιακή 
σκοπιμότητα.
►Η ζημιά που προκαλείται από αυτό στη συνείδηση των πολιτών 
είναι πολύ μεγάλη και δεν αναστρέφεται με τις διαβεβαιώσεις της 
Αστυνομικής Ηγεσίας ότι είναι άσχετες οι μετακινήσεις με την

τραγική επικαιρότητα.
► Η ΕΚΑΜ π.χ. που ήταν η αιχμή του δόρατος στις πρόσφατα ευ- 
ρείας κλίμακας επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 
των επικίνδυνων δραπετών από τις φυλακές Τρικάλων, με τραυ
ματισμό στελέχους της σε συμπλοκή κατά την οποία εξουδετερώ
θηκε ένας από τους επικίνδυνους κακοποιούς λαμβάνοντας τα 
εύσημα από την πολιτική και αστυνομική Ηγεσία, πώς ξαφνικά 
στιγματίζεται σήμερα μ’ αυτό τον τρόπο;
►Αίφνης ο Έλληνας Αστυνομικός δέχεται επί δικαίων και αδί
κων μια ενορχηστρωμένη, επικοινωνιακή επίθεση που έτσι όπως 
εκτυλίσσεται δεν αποκλείεται να τον καταστήσει «ένοχο» ακόμα 
και για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Χρυσής Αυγής.. 
►Αίφνης η Ηγεσία, πολιτική και φυσική, ανακάλυψαν την 
«Χρυσή Αυγή της ΕΑΑΣ.» και έδωσαν εντολή να πέσει βαρύς ο 
πέλεκυς...
►Η απομάκρυνση Αστυνομικών με νοοτροπίες που δεν συνά- 
δουν με την αποστολή της Αστυνομίας γίνεται με τη λειτουργία 
των δημοκρατικών θεσμών εντός του Σώματος και όχι δια καρα
τομήσεων.
► Κανένας από την πολιτική και αστυνομική Ηγεσία δεν θέλει 
να ακούσει την πρόταση μας που λέει ότι οι νεοεξερχόμενοι των 
Αστυνομικών Σχολών εισαγόμενοι με υψηλά κριτήρια με το σύ
στημα των πανελλαδικών εξετάσεων, δεν πρέπει να τοποθετού
νται απευθείας στις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Τάξης κατ’ εξαί
ρεση οποιουδήποτε κριτηρίου. Δεν είναι δυνατό να μην γίνεται 
αποδεκτή πρόταση ώστε το προσωπικό αυτών των Υπηρεσιών να 
μην έχει ένα μέγιστο χρόνο υπηρέτησης εκεί και μετά επιβεβλη
μένα να μετακινείται.
Η μεγαλύτερη πληγή που προκαλείται σήμερα είναι η περιθωρι
οποίηση του Σώματος και των Αστυνομικών. Δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε ένα ολόκληρο Σώμα και τους εργαζόμενους αυ
τού κατά το δοκούν ανάλογα με την πολιτική συγκυρία και τις 
τρέχουσες εξελίξεις όσο τραγικές και δυσάρεστες κι αν είναι αυτές 
που εν προκειμένω ενώ φαίνονταν στον ορίζοντα «πολλοί τις κοι
τούσαν και λίγοι τις έβλεπαν».
Όλα αυτά θα δυσκολέψουν περισσότερο το έργο του Έλληνα 

Αστυνομικού και θα καταστίσουν αυτόν ως «αποδιοπομπαίο τρά
γο» με το πολιτικό σύστημα να βγαίνει αλώβητο από τις τραγι
κές εξελίξεις
Δεν είναι δυνατόν ένας θεσμός, ανάλογα με τη συγκυρία, από τη 
μια πλευρά να κινείται στην ηρωοποίήση όταν περιστατικά συ
γκλίνουν σε αυτό και από την άλλη να θυματοποιείται όταν άλλα 
περιστατικά το εξυπηρετούν.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης καταγγέλλει στον Ελληνικό Λαό την προσπά
θεια αποπροσανατολισμού της κοινωνίας από τα πραγματικά αί
τια που προκαλούν τα καυτά προβλήματα της Ελληνικής Αστυ
νομίας αλλά και από τα προτεινόμενα από το συνδικαλιστικό μας 
κίνημα μέτρα για την αντιμετώπισή τους 
Αν το πολιτικό σύστημα θέλει να βάλει μια αρχή για να απαντη
θεί επιτέλους το καίριο και απλό ερώτημα «Τι Αστυνομία θέλουμε 
και για τι την θέλουμε;» οφείλει ως πρώτο βήμα να κάνει αποδε
κτή την πάγια πρότασή μας για τη σύσταση διακομματικής Επι
τροπής πλαισιωμένης από εκπροσώπους τόσο της επιστημονικής 
κοινότητας όσο και της ελληνικής κοινωνίας ώστε η Ελληνική 
Αστυνομία να λειτουργεί διαχρονικά σταθερά και να είναι γνω
στός προς όλους ο τρόπος λειτουργίας της και να μην μεταβάλλε
ται λόγω πολιτικών επιλογών, παραλείψεων και πεποιθήσεων.
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[  Π Ε Ν Θ Η  :

ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Στις 23 Απριλίου 2013,8.30 το πρωί, στην Κηφισιά, μια Τρο
χονόμος, Μητέρα δύο παιδιών, έπεσε κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος.

Μοιάζει με τραγικά ανακοινωθέν πολεμικής περιόδου, 
σε έναν πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται και πολεμούν 
και γυναίκες και μητέρες. Σε έναν πόλεμο που η πρώτη 
γραμμή έχει φτάσει στην «αυλή μας», στην Κηφισιά.
Κι όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματι
κότητα οδυνηρή, απέναντι της οποίας πολλοί έχπυν 
αποφασίσει να στρουθοκαμηλίζουν.
Είναι η πραγματικότητα του αναλέητου πολέμου της 
ασφάλτου. Θύτες και θύματα εμείς οι ίδιοι. Παθόντες 
οι δικές μας οικογένειες Νικητής μόνο ο θάνατος, του 
συνανθρώπου μας ή ο δικός μας Μια Τροχονόμος 42 
ετών, Μητέρα δύο παιδιών, έπεσε σε αυτό τον πόλεμο. Δεν οδηγούσε. 
Δεν ήταν μια απρόσεχτη πεζή.
Ήταν ένας άνθρωπος που είχε σαν αποστολή να ανασχέσει αυτόν 
τον ανελέητο πολέμο. Να σώσει όσους μπορούσε, εκτελώντας σω
στά τα καθήκοντα της ως ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ. Και σκοτώθηκε, επειδή 
μια άλλη συμπολίτης μας δεν εκτέλεσε σωστά τα καθήκοντα τηα τος 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ως οδηγός από απροσεξία. Μια μητέρα δύο παιδιών 
νεκρή σε τροχαίο. Δεν είναι η πρώτη, δεν θα είναι και η τελευταία 
Μια Τροχονόμος νεκρή σε τροχαίο, κατά την εκτέλεση του καθήκο
ντος Δεν είναι η πρώτη, δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία.

Άλλο ένα τραγικό θύμα που πολλοί έχουν ήδη, ξεχάσει. Και ο πόλε
μος αυτός συνεχίζεται. Μέχρι εμείς να αποφασίσουμε ότι 
πρέπει να τον τελειώσουμε. Μέχρι εμείς να αποφασίσου
με ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έγιναν οι 
ανάλογες έρευνες και ενέργειες Όμως τα συμπεράσματα 
ζωής είναι εδώ, στέκονται ζωντανά και ακατάριπτα και, 
είναι αδυσώπητα στη συνείδηση όλων μας 
Η τροχονόμος δεν ήθελε να σκοτωθεί. Ο οδηγός του οχή
ματος δεν ήθελε να σκοτώσει. Η οικογένεια του θύματος 
δεν ήθελε να χάσει την Μητέρα, την σύζυγο, την κόρη, 
την φίλη. Η Τροχαία δεν ήθελε να χάσει άλλον έναν Τρο
χονόμο. Η Κοινωνία δεν ήθελε ακόμα ένα τραγικό πε
ριστατικό. Η Πολιτεία δεν ήθελε ένα ακόμα σκοτωμένο 

Έλληνα Κανείς δεν ήθελε να συμβεί ότι συνέβει. Σχεδόν κανένα 
τροχαίο δεν είναι εσκεμμένο.
Τελικό αυτόν τον Τροχαίο Πόλεμο κανείς δεν τον θέλει, ομώς πολ
λοί τον συνεχίζουν, ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ και ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΙ.
Σαν να μισούν την ΖΩΗ και τον ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ μας... αθελά 
τους

Ανδρέας Κορδολαίμης
Αντιστράτηγος ε.α 

Πρώην Διευθυντής Τροχαίας'Α,ΕΑ

t Υποστράτηγος (Α.Π.) ε.α. Αντώνιος Μιχαλάκης. Γεννήθηκε το έτος 1924 στο Αγαλιανοό Ρεθυμνης. Κατε- 
τάγη το 1945 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωσε την 7-9-2013 από παθολογικά αίτια.

t Α νθυπαστυνόμος Χριστόφορος Κωστίκος. Γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα. Κατετάγη το 1997 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 27-5-2013.

t  Αρχιφύλακας Ευάγγελος Λάνταβος. Γεννήθηκε το έτος 1982 στη Λάρισα. Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε 
στην Υ.Α.Τ. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 24-8-2012 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.
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Μ,
Προσφορά για 

Αστυνομικούς και 
πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ήλιου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 4β, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
ΤΗΛ./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nlkolopoulos_optlcs@yahoo.gr

ΔΕΛΤΊΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψεχε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικά «Αστυνομική Ανασκόπηση»

(Λ. Κηφισίας 23,151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - φαξ. 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

► Εστειλα το ποσό των.........ευρώ, με την υπ αριθμ....................... ταχυδρομική επιταγή και σας
αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

► Κατέθεσα στον υπ 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:................................... ΤΗΛ:..................................Μ ΕΡΟΜ ΗΝΪΑ: ΖΖΖΖΖΖΖΖΖ
Επισήμανσή: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.

mailto:nlkolopoulos_optlcs@yahoo.gr
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του Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή
MSC ΔΙΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

0 ρόλος των Βαλκανίων
στην πολιτική πρακτική

του Μπίσμαρκ

j p L  Η realpolitik  του Μπίομαρκ 
Η realpolitika, εξωτερική πολίτικη βασισμένη σε εκτιμήσεις της 

ισχύος και του εθνικού συμφέροντος, ήταν εκείνη που οδήγησε 
στην ενοποίηση της Γερμανίας.

Μετά την ενοποίηση της, η Γερμανία είχε γίνει η ισχυρότερη χώ
ρα της ηπειρωτικής Ευρώπης και κάθε δεκαετία που περνούσε 

γινόταν όλο και πιο ισχυρή, γεγονός που επαναστατικοποι- 
ούσε την ευρωπαϊκή διπλωματία. Από την εποχή του Ρισε- 
λιέ που πρωτοεμφανίστηκε το σύγχρονο κρατικό σύστημα, 
οι δυνάμεις στις άκρες της Ευρώπης -  Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία και Ρωσία -  ασκούσανε πίεση στο κέντρο. Τώρα 

για πρώτη φορά το κέντρο της Ευρώπης είχε αποκτήσει 
αρκετή δύναμη για να πιέσει την περιφέρεια.

Η Γερμανία επιζητούσε να διασφαλιστεί έναντι 
όλων των γειτόνων της ταυτόχρονα. Αν λοιπόν 

η Γερμανία ήταν αρκετά ισχυρή για να νικήσει 
όλους τους γείτονες της στην περίπτωση που 

συμμαχούσαν, ήταν προφανές ότι ήταν αρ
κετά ισχυρή αρκετά για να τους συντρίψει 
ξεχωριστά. Η προσπάθεια της λοιπόν να 
ξεφύγει από το στρατηγικό αδιέξοδο στο 
οποίο βρισκόταν προκάλεσε την πραγμά
τωση του χειρότερου εφιάλτη της: το συ

νασπισμό όλων των γειτονικών κρατών 
εναντίον της. Η Γερμανία ήταν για αιώνες 

είτε πολύ αδύναμη, είτε πολύ ισχυρή για να 
υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε μόνο δύο φο
ρές στην ιστορία της. Η μία και σε ότι αφορά 

το παρόν συνοπτικό άρθρο, ήταν από τον Ότο 
Μπίσμαρκό τις πρώτες δεκαετίες μετά την ενο

ποίηση της τον 19ο αιώνα. Ο Μπίσμαρκ είχε επι- 
λέξει την ασφάλεια μέσω της διπλωματικής επιδε- 

ξιότητας. Επιζητούσε με τις ενέργειες του, οι σχέσεις 
ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη να είναι πάντα τέτοιες, 

ώστε η Γερμανία να διαθέτει πάντα περισσότερες επιλογές από οποι-
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ονδήποτε ενδεχόμενο αντίπαλο.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να αποτρέπει τη συγκρότη

ση οποιουδηποτε εχθρικού συνασπισμού. 'Ομως αυτό το επί
τευγμα αποδείχτηκε ιδιαιτέρα πολυσύνθετο και πολύπλοκο 
για τους διαδόχους του, οι οποίοι αντικατέστησαν τη διπλω
ματική ικανότητα με έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών και διο- 
λίσθησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο εξαιτίας της υπερ
βολικής επίδειξης πυγμής.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό σχίσμα μεταξύ της Αυστροουγγρι- 
κής Αυτοκρατορίας και της Ροοσίας, προήλθε από την ενο
ποίηση της Γερμανίας. Με το που ανέλαβε πρωθυπουργός το 
1862 ο Μπίσμαρκ, ζήτησε από την Αυστρία να μεταφέρει το 
κέντρο της βαρύτητας της από τη Βιέννη στη Βουδαπέστη. 
Από τη στιγμή που η Αυστρία είχε χάσει τον αγώνα υπεροχής 
στη Γερμανία, δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμμορφωθεί 
με την υπόδειξη του Μπίσμαρκ.

Μετά την έξωση της από τη Γερμανία η Αυστροουγγρική 
Αυτοκρατορία δεν είχε πουθενά αλλού να επεκταθεί εκτός 
από τα Βαλκάνια. Επειδή η Αυστρία δεν είχε συμμετάσχει 
στη δημιουργία υπερπόντιων αποικιών, οι ηγέτες της είχαν 
αρχίσει να βλέπουν τα Βαλκάνια με τον σλαβικό πληθυσμό 
τους, σαν τον φυσικότερο χώρο για την ικανοποίηση των 
Αυστριακών γεωπολιτικών φιλοδοξιών έτσι ώστε να συμβα
δίσουν με τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις.
Εγγενής σε μια τέτοια πολιτική ήταν η 
σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η κοινή λογική θα έπρεπε κανονι
κά να είχε προειδοποιήσει τους ηγέτες 
της Αυστρίας, ότι δεν θα ήταν φρόνιμο 
να προκαλέσουν τον βαλκανικό εθνικι
σμό ούτε να κάνουν μόνιμο εχθρό τους 
τη Ρωσία. Στη Βουδαπέστη όμως κυρι
αρχούσε παντού ένας υπερεθνικισμός. Η 
κυβέρνηση ακολουθούσε μία πολιτική 
αδράνειας σε εσωτερικό επίπεδο και μία 
πολιτική «υστερίας» σε εξωτερικό επίπε

δο, που την είχε απομονώσει προοδευτικά μετά την εποχή του 
Μέτερνιχ.

Η Γερμανία δεν έβλεπε κανένα εθνικό συμφέρον στα Βαλ
κάνια, αλλά θεωρούσε απαραίτητη τη διατήρηση της Αυστρο- 
ουγγρικής Αυτοκρατορίας, επειδή η κατάρρευση της Διττής 
Μοναρχίας θα έθετε σε κίνδυνο όλη τη γερμανική πολιτική 
του Μπίσμαρκ. Το γερμανόφωνο καθολικό τμήμα της Αυτο
κρατορίας, θα επιζητούσε να ενωθεί με τη Γερμανία, θέτοντας 
σε κίνδυνο την κυριαρχία της διαμαρτυρόμενης Πρωσίας για 
την οποία είχε αγωνιστεί με τόσο πάθος ο Μπίσμαρκ.

Επίσης η διάλυση της εν λόγω Αυτοκρατορίας θα άφηνε τη 
Γερμανία χωρίς ούτε έναν εξαρτήσιμο σύμμαχο. Από την άλ
λη πλευρά παρόλο που ο Μπίσμαρκ ήθελε να διατηρήσει την 
Αυστρία δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να προκαλέσει τη Ρω
σία. Την κατάσταση την έκανε ακόμη χειρότερη το γεγονός 
ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στα πρόθυρα της 
διάλυσης, προκαλώντας έτσι συχνές συγκρούσεις μεταξύ των 
Μεγάλων Δυνάμεων για τη μοιρασιά της.

Ο Μπίσμαρκ είχε πει, ότι σε ένα συνδυασμό πέντε παικτών, 
φρόνιμο είναι να είσαι πάντα με το μέ
ρος των τριών. Επειδή όμως από τις πέ
ντε Μεγάλες Δυνάμεις -  Αγγλία, Γαλ
λία, Πρωσία, Αυστρία και Γερμανία -  η 
Γαλλία ήταν εχθρική, η Μεγάλη Βρετα
νία δεν προσφερόταν λόγω της πολιτικής 
της «ένδοξης απομόνωσης» και η Ρωσία 
αμφιταλαντευόταν λόγω της σύγκρου
σης της με την Αυστρία, η Γερμανία είχε 
ανάγκη από τη συμμαχία τόσο της Ρωσί
ας όσο και της Αυστρίας για να επιτύχει 
αυτό το συνδυασμό των τριών.

Μόνο ένας πολιτικός με τη θέληση και

66 Ο Μ πίσμαρκ
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συνδυασμό πεντε 
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την ικανότητα του Μπισμαρκ θα μπορούσε να διανοηθεί μία 
τόσο ριψοκίνδυνη πράξη ισορροπίας. Κατά αυτό τον τρόπο η 
σχέση Γερμανίας και Ρωσίας έγινε το κλειδί της ειρήνης στην 
Ευρώπη. Το παραδοσιακό αξίωμα του Μπισμαρκ ήταν, ότι οι 
δύο χώρες ευημερούν όταν έχουν στενές σχέσεις και υφίστα- 
νται δοκιμασίες όταν συγκρούονται.

Ο Μπισμαρκ κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή διπλωματία μέ
χρι την εκδίωξη του το 1890. Ήθελε ειρήνη για τη νέα γερμα
νική αυτοκρατορία και προσπαθούσε να αποφύγει τις αναμε
τρήσεις με άλλα έθνη. Επειδή όμως μεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών δεν υπήρχαν ηθικοί δεσμοί το έργο του απαιτούσε 
υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Ή ταν υποχρεωμένος να κρατάει τόσο τη Ρωσία όσο και 
την Αυστρία μακριά από το στρατόπεδο των Γάλλων εχθρών 
του. Αυτό σήμαινε άτι έπρεπε να προλαμβάνει τις Αυστριακές 
προκλήσεις για να νομιμοποιεί τους Ρωσικούς αντικειμενι
κούς σκοπούς και να μην επιτρέπει στη Ρωσία να υπονομεύει 
την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία. Χρειαζόταν καλές σχέ
σεις με τη Ρωσία χωρίς να ανταγωνίζεται τη Μεγάλη Βρετα
νία που κοίταζε με ένα μάτι τα ρωσικά σχέδια για την Κων
σταντινούπολη και την Ινδία. Ο Μπισμαρκ δεν μπορούσε για 
πάντα να κρατά τέτοιες ισορροπίες καθώς το διεθνές σύστη
μα πιεζόταν με όλο και μεγαλύτερες εντάσεις. Παρόλα αυτά 
για όσο καιρό ήταν στο στερέωμα δεν διαταράχτηκε η ισορρο
πία των δυνάμεων.

Σκοπός του ήταν να μη δώσει σε καμία άλλη δύναμη -  
εκτός της ασυμβίβαστης Γαλλίας- οποιαδήποτε αφορμή για 
να συμμαχήσει με άλλους εναντίον της Γερμανίας. Με τον 
ισχυρισμό ότι η Ενωμένη Γερμανία ήταν «κορεσμένη» και 
δεν είχε άλλες εδαφικές φιλοδοξίες ο Μπισμαρκ προσπαθού
σε να διαβεβαιώσει τη Ρωσία ότι η Γερμανία δεν ενδιαφερό
ταν για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια έλεγε δεν άξιζαν ούτε τα 
κόκαλα ούτε ενός Πομεράνου γρεναδιέρου. Έχοντας στο νου 
τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπισμαρκ δεν κορύφωσε καμία πρό
κληση στην Ηπειρωτική Ευρώπη που θα μπορούσε να κά
νει τους Βρετανούς να ανησυχήσουν για την ισορροπία ενώ 
άφησε τη Γερμανία έξω από την κούρσα της αποικιοκρατίας. 
Η ολοένα οξύτερη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ Ρωσίας 
και Αυστρίας ξεπέρασε κάποια στιγμή την ενότητα των συ
ντηρητικών μοναρχών. Όλοι ήθελαν τα βαλκανικά λάφυρα 
της φθίνουσας τουρκικής αυτοκρατορίας. Ο πανσλαβισμός 
και ο παλαιομοδίτικος επεκτατισμός συνεισέφεραν σε μία τυ
χοδιωκτική Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια. Το πρόβλημα 
του Μπισμαρκ ήταν πώς να αντιμετωπίσει δύο εταίρους που 
έβλεπαν ο ένας τον άλλον σαν θανάσιμη απειλή.

2. Η Βαλκανική κρίση του 1875.
Η προοδευτική συρρίκνωση της οθωμανικής παρουσίας 

στη Βαλκανική με τη δημιουργία των ηγεμονιών της Σερ
βίας και του Μαυροβούνιου, του βασιλείου της Ελλάδας και 
της ηγεμονίας της Ρουμανίας, είχε ως συνέπεια την ενίσχυ
ση των εθνικιστικών κινήσεων στις περιοχές με σέρβικούς, 
βουλγαρικούς, ελληνικούς και ρουμάνικους πληθυσμούς οι 
οποίοι βρίσκονταν ακόμη κάτω από την κυριαρχία της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας.

Από τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Βαλκανικής μό
νο οι Βούλγαροι δεν είχαν ανεξάρτητο ή ημιανεξάρτητο εθνι

κό κέντρο, στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν για την 
απελευθέρωση τους. Αυτό θα το προσέφερ η Ρωσία υπό τη 
μορφή ενός θρησκευτικού υποκατάστατου συνεπικουρού- 
μενη στην προσπάθεια της από την πολιτική επιτηδειότη- 
τα της Πύλης.

Τον Μάρτιο του 1870 ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην 
Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ, κήρυκας του πανσλαβι
σμού και βασικός πρωταγωνιστής του, έπεισε το Σουλτά
νο να εκδώσει φιρμάνι με το οποίο καθιστούσε αυτοκέφα
λη τη Βουλγάρικη εκκλησία που μέχρι τότε υπαγόταν στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η αρμοδιότητα της επεκτάθη
κε σε όλους τους Βούλγαρους στις επαρχίες της Ευρωπαϊ
κής Τουρκίας.

Με την ίδρυση αυτοκέφαλης Βουλγαρικής εξαρχίας βοη- 
θήθηκε η ανάπτυξη εθνικού αισθήματος των Βουλγάρων, η 
Ρωσική πολιτική ενίσχυσε τα ερείσματα του πανσλαβισμού 
και η πολιτική της Πύλης υπονόμευσε βραχυπρόθεσμα την 
ισχύ του χριστιανικού στοιχείου της Τουρκίας.

Παράλληλα στη Βοσνία -  Ερζεγοβίνη όπου η πλειονότη
τα του πληθυσμού ήταν Σέρβοι χριστιανοί ορθόδοξοι - η δε 
αριστοκρατία είχε εξισλαμισθεί προκειμένου να διατηρήσει 
τα προνομία της - η σέρβική προπαγάνδα βρήκε πρόσφορο 
έδαφος για την σπορά του εθνικισμού. Οι άθλιες οικονομι
κές και κοινωνικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ακόμη περισ
σότερο από μία κακή σοδειά το 1875 με αποτέλεσμα να επι- 
σπευσθεί η εξέγερση.

Οι επαναστατικές διεργασίες πήραν τη μορφή εθνικοαπε- 
λευθερωτικής εξέγερσης καθώς οι ηγέτες διαφόρων κινήσε
ων προσδοκούσαν βοήθεια από το εξωτερικό. Η επίσκεψη 
του αυτοκράτορα Φραγκίσκου -  Ιωσήφ στη Δαλματία την 
άνοιξη του 1875, πιθανόν να ενθάρρυνε τους Σέρβους να 
εξεγερθούν εναντίον του Τούρκου δυνάστη. Ταυτόχρονα η 
δράση των Ρώσων πρακτόρων δημιούργησε στους Σέρβους 
και Βούλγαρους την πεποίθηση ότι σε περίπτωση εξέγερ-
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σης δε θα έμεναν μόνοι.
Την 1-8-1875 η επανάσταση ξεκινάει από τη Βοσνία -  Ερ

ζεγοβίνη και το Μάιο του 1876 επεκτείνεται και στα εδά
φη με Βουλγαρικούς πληθυσμούς. Η αντίδραση της Πύλης 
ήταν σκληρή και τα θύματα των τουρκικών σφαγών φθά
νουν τις τριάντα χιλιάδες. Τον Ιούνιο του 1876 οι ηγεμονί
ες της Σερβίας και του Μαυροβούνιου κηρύσσουν τον πό
λεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγχείρημα το 
οποίο χωρίς τη στήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων είναι κα
ταδικασμένο.

Ο Ιγνάτιεφ που ασκούσε σημαντική επιρροή στη Ρωσική 
κυβέρνηση, επιβάλει τη γραμμή της ανεξάρτητης δράσης 
που αποβλέπει να κατευθύνει το πανσλαβικό κίνημα στην 
κοίτη των ρωσικών συμφερόντων, με την ίδρυση σλαβι
κών κρατών στη Βαλκανική τα οποία θα αποτελούσαν ερεί
σματα της Ρωσικής ηγεμονίας στην περιοχή αυτή.

Η Αυστροουγγαρία ενδιαφέρεται κυρίως να επεκτείνει 
την επιρροή της στη Βοσνία -  Ερζεγοβίνη που αποτελεί 
την ενδοχώρα της Αυστριακής Δαλματίας. Πέρα από αυτό 
θέλει όμως να ανακόψει την ανάπτυξη του πανσλαβισμού 
υπό την αιγίδα της Ρωσίας και να μην αφήσει την πρωτο
βουλία των κινήσεων στην Πετρούπολη.

Είναι όμως διατεθειμένη να συμπράξει με τη Ρωσία αν εί
ναι να αποκομίσει πλεονεκτήματα από το διαμελισμό των 
βαλκανικών κτήσεων της Τουρκίας. Αυτό διευκολύνει τη 
σύναψη μυστικής Σύμβασης μεταξύ του Αντράσσυ και του 
Γκορτσακώφ που αντιμετώπιζε εναλλακτικά τις περιπτώ
σεις Τουρκικής και Σερβικής νίκης.

Για τη Γερμανία η βαλκανική κρίση συνιστούσε ανεπι
θύμητη εξέλιξη από την άποψη των επιπτώσεων της στη 
συνοχή του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων. Το σε
νάριο που απασχολούσε τον Μπίσμαρκ ήταν πολιτικά ευ- 
λογοφανές. Η Ρωσική επέμβαση στη Βαλκανική θα προκα- 
λούσε την ένοπλη Βρετανική αντίδραση, πράγμα που θα 
είχε ως πιθανή συνέπεια την εμπλοκή της Αυστροουγγαρί
ας η οποία θα στρεφάταν κατά της Ρωσίας.

Σε μία τέτοια περίπτωση η Γερμανία θα έπρεπε να συμμα
χήσει είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη ή να παραμεί- 
νει ουδέτερη προκαλώντας την εχθρότητα και των δύο. Το 
ενδεχόμενο αυτό οδήγησε τον Μπίσμαρκ να ενεργοποιήσει 
το Σύνδεσμο των Τριών Αυτοκρατόρων ο οποίος προέβη σε 
διάβημα προς την Τουρκία, με το οποίο καλούσε την Τουρ
κία να τερματίσει την καταπιεστική της πολιτική και αφή
νοντας να διαφανεί η απειλή παρεμβάσεως της Ρωσίας αν 
η Πύλη δε συμμορφωνόταν στην 
υπόδειξη του.

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν αντί
θετη σε κάθε επέμβαση των δυνά
μεων στη Βαλκανική. Αυτό γιατί η 
ακεραιότητα της Οθωμανικής αυ
τοκρατορίας θα εμπόδιζε την κά
θοδο των Ρώσων από τα Στενά στη 
Μεσόγειο και συνακόλουθα η κυ
ριαρχία τους στην Ανατολική Με
σόγειο και την Εγγύς Ανατολή θα 
απειλούσε τη θέση τους στην Αί
γυπτο.

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε στον Μπίσμαρκ σοβαρό 
δίλημμα. Μία Ρωσική προέλαση ικανή να προκαλέσει την 
αντίδραση των Βρετανών θα οδηγούσε την Αυστρία πιθανό
τατα να εισχωρήσει στον πόλεμο. Και αν Γερμανία αναγκαζό
ταν να επιλέξει μεταξύ Αυστρίας και Ρωσίας η εξωτερική πο
λιτική του Μπίσμαρκ θα καταστρεφόταν μαζί με την ένωση 
των τριών Αυτοκρατόρων. Ό τι και αν γινόταν ο Μπίσμαρκ 
αντιμετώπιζε τον κίνδυνο αντιπαράθεσης είτε με τη Ραχπα 
είτε με την Αυστρία, πιθανότατα δε και με τις δύο αν κρατού
σε ουδέτερη στάση.

Ο Τσάρος απειλεί να αναλάβει μονομερή δράση (11/1876) 
αν οι δυνάμεις συνέχιζαν την πολιτική των άκαρπων διαβη
μάτων προς την Πύλη. Προτείνεται διάσκεψη από τον Ντισ- 
ραέλι (πρωθυπουργός της Αγγλίας) στην Κωνσταντινούπο
λη το Δεκέμβριο του 1876. Η Διάσκεψη εκπονεί πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων που προέβλεπε την αυτονομία της Βουλγα
ρίας και της Βοσνίας -  Ερζεγοβίνης. Την ημέρα όμως που επι
δίδεται το μεταρρύθμισεικό πρόγραμμα στην Πύλη ο μέγας 
Βεζίρης Μιντάτ Πασάς ανακοινώνει στα μέλη της αντιπρο
σωπείας ότι ο Σουλτάνος έχει προβεί στην έκδοση συντάγ
ματος κοινού για ολόκληρη την αυτοκρατορία, που θα ανα
γνώριζε τα δικαιώματα που απολάμβαναν οι πολίτες των πιο 
φιλελεύθερων κρατών στους πολίτες της αυτοκρατορίας και 
κατά συνέπεια δε χρειαζόταν εφαρμογή του μεταρρυθμιστι- 
κού προγράμματος.

Οι αντιπρόσωποι δεν πείστηκαν καθώς αυτό αποτελούσε 
συνηθισμένη υπεκφυγή της Πύλης και επέμειναν στα αιτή
ματα τους. Μετά την άρνηση της Πύλης ο Τσάρος αναλαμ
βάνει πολεμική δράση. Με τη σύμβαση της Βουδαπέστης το 
1877, η Τσαρική κυβέρνηση εξασφαλίζει την ευμενή ουδετε
ρότητα της Αυστροουγγαρίας και την αντίθεση της σε κάθε 
συλλογική μεσολάβηση έναντι της αναγνώρισης του δικαιώ
ματος της Βιέννης να προσαρτήσει τη Βοσνία -  Ερζεγοβίνη. 
Η Αυστροουγγρική κυβέρνηση βλέποντας ότι δεν μπορού
σε να αποτρέψει τη Ρωσική επέμβαση προτίμησε να έρθει σε 
συμβιβασμό που θα της απέφερε κάποια κέρδη.

Οι Ρωσικές Δυνάμεις σταματούν την προέλαση τους μπρο
στά στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί η Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου το 1878 μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Οι 
όροι της συμφωνίας που προέβλεπαν τον έλεγχο των Ρώσων 
στα Στενά, αντιστρατεύονταν πάγια συμφέροντα της Με
γάλης Βρετανίας και της Αυστρίας. Οι τελευταίες δεν σκό
πευαν να την αποδεχτούν και αξίωναν την αναθεώρηση της, 
όπως και συνέβη. Το συνέδριο που θα επισφράγιζε οριστικά 

τη Βαλκανική κρίση ήταν αυτό του 
Βερολίνου που πραγματοποιήθηκε 
το 1878.

Η Ένωση των Τριών Αυτοκρα
τόρων το προσεγμένο δημιούργημα 
του Μπίσμαρκ βρισκόταν στα πρό
θυρα κατάρρευσης. Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή ο Μπίσμαρκ είχε φανεί εξαι
ρετικά επιφυλακτικάς. Τον Αύγου
στο του 1876 ένα χρόνο πριν φτά
σουν τα Ρωσικά στρατεύματα στην 
Τουρκία, ο Γκορτσακόφ είχε προτεί
νει στον Μπίσμαρκ την οργάνωση

64 Ο Μ πίομαρκ  
κυριάρχησε στην 

ευρωπαϊκή διπλωματία 
μέχρι την εκδίωξη του 
το 1890. Ήθελε ειρήνη 
για τη νέα γερμανική 

αυτοκρατορία  ”
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συνεδρίου στο Βερολίνο για τη διευθέτηση της κρίσης στα 
Βαλκάνια. Ο Μπίσμαρκ πρόβαλε αντιρρήσεις πιστεύοντας 
ότι το μόνο που θα πετύχαινε ένα τέτοιο συνέδριο ήταν να 
βγάλει στην επιφάνεια τις διαφορές της Ένωσης των τριών 
Αυτοκρατόρων. Εκμυστηρεύτηκε ιδιαιτέρως ότι όλοι από ένα 
τέτοιο συνέδριο θα έφευγαν δυσαρεστημένοι γιατί κανείς δεν 
θα έβρισκε την υποστήριξη που θα περίμενε.

Παρόλα αυτά και επειδή τα Βαλκάνια θα ήταν το φυτίλι 
ενός γενικού ευρωπαϊκού πολέμου, δέχτηκε με βαριά καρδιά 
να οργανώσει ένα συνέδριο στο Βερολίνο την μόνη πόλη στην 
οποία ήταν πρόθυμοι να πάνε οι Ρώσοι ηγέτες. Στο μεταξύ 
πριν την έναρξη του συνεδρίου η Μεγάλη Βρετανία και η Ρω
σία είχαν διευθετήσει τα βασικά θέματα με μία συμφωνία με- 
εαξύ του λόρδου Σόλσμπιουρι και του νέου Ρώσου Υπουργού 
Εξωτερικών Σουβάλοφ. Η Μεγάλη Βουλγαρία της συνθήκης 
του Αγίου Στεφάνου αντικαταστάθηκε από τρεις νέες οντό- 
τητες.Μέχρι να γίνει το συνέδριο ο κίνδυνος του πολέμου εί
χε περάσει. Βασικό μέλημα του συνεδρίου ήταν να δώσει τις 
ευλογίες του σε θέματα τα οποία ήδη είχαν συμφωνηθεί.

Δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί αν ο Μπίσμαρκ θα 
προχωρούσε σε αυτό το συνέδριο αν είχε προβλέψει αυτό το 
αποτέλεσμα. Από την άλλη το επικείμενο συνέδριο ενδεχομέ
νως να είχε αναγκάσει την Αγγλία και τη Ρωσία να τα βρουν 
μεταξύ τους, επειδή δεν θα ήθελαν να εκθέσουν στους κιν
δύνους ενός ευρωπαϊκού συνεδρίου οφέλη τα οποία θα μπο
ρούσαν να ρυθμίσουν μεταξύ τους σε απευθείας διαπραγμα
τεύσεις. Ούτε ο Μπίσμαρκ αλλά ούτε και ο Ντισραέλι είχαν 
καμία ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Σλάβους των Βαλκανί
ων τους οποίους έβλεπαν σαν χρόνιους και βίαιους ταραξί- 
ες. Ο Μπίσμαρκ δεν έβλεπε κανένα γερμανικό συμφέρον στα 
Βαλκάνια και ουσιαστικά το μάνο που τον ενδιέφερε ήταν να 
αποφευχθεί με κάθε θυσία ένας πόλεμος μεταξύ Αυστρίας και 
Ρωσίας. Χαρακτήρισε το ρόλο του στο συνέδριο ως έντιμου 
μεσάζοντος και η εισαγωγή σε όλες σχεδόν τις δηλώσεις που 
έκανε στο συνέδριο ήταν: (Η Γερμανία που δεν έχει κανένα 
άμεσο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της Ανατολής.............).

Ο Μπίσμαρκ έπαιξε με τα χαρτιά που του είχαν μοιράσει 
όσο καλύτερα γινόταν. Η μέθοδος που ακολούθησε σε γενι
κές γραμμές ήταν να υποστηρίζει τη Ρωσία για ότι αφορούσε 
σε θέματα του ανατολικού τμήματος των Βαλκανίων (όπως 
ήταν η προσάρτηση της Βεσσαραβίας), και την Αυστρία σε 
θέματα που είχαν σχέση με το δυτικό τμήμα (όπως ήταν η κα
τοχή της Βοσνίας -  Ερζεγοβίνης).
Μία φορά μόνο αντιτέθηκε στη 
Ρωσία αναφορικά με την παροχή 
των ορεινών διαβάσεων απέναντι 
από τη Βουλγαρία στην Τουρκία 
την οποία και υποστήριξε.

Απέφυγε ο Μπίσμαρκ τη ρήξη με 
τη Ρωσία αλλά αλώβητος δε βγήκε 
από το συνέδριο. Πολλοί Ρώσοι πί
στευαν ότι είχαν χάσει τη νίκη μέ
σα από τα χέρια τους. Η Ρωσία 
ανέβαλε εδαφικά οφέλη χάριν της 
νομιμότητας αλλά οι φραγμοί στο 
Ρωσικό επεκτατισμό είχαν ως απο
τέλεσμα τη δυσφορία.

Η Ρωσία προτίμησε να ρίξει το φταίξιμο για το ότι δεν 
μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς της στη Συμφωνία της 
Ευρώπης όχι στο Ντισραέλι που είχε οργανώσει συνασπι
σμό εναντίον της Ρωσίας, αλλά στον Μπίσμαρκ που είχε 
οργανώσει το συνέδριο για να αποφύγει έναν ευρωπαϊκό 
πόλεμο. Ο Ρωσικός εθνικιστικός τύπος χαρακτήρισε το Συ
νέδριο σαν έναν «ευρωπαϊκό συνασπισμό εναντίον της Ρω
σίας υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Μπίσμαρκ» ο οποίος είχε 
μετατραπεί σε αποδιοπομπαίο τράγο μόνο και μόνο επειδή 
η Ρωσία δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τους στόχους 
της.

3. Το σύστημα συμμαχιών του Μιιίσμαρκ. Μία σύντο
μη κριτική αποτίμηση

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1870 ο Μπίσμαρκ προ
σπάθησε να σταθεροποιήσει την ενοποίηση της Γερμα
νίας επιστρέφοντας στην παραδοσιακή συμμαχία με την 
Αυστρία και τη Ρωσία. Τη δεκαετία του 1880 όμως είχε δη- 
μιουργηθεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Η Γερμανία ήταν 
πολύ ισχυρή για να μείνει μόνη επειδή έτσι θα μπορούσε να 
ενωθεί όλη η Ευρώπη εναντίον της. Ούτε είχε πλέον τη δυ
νατότητα να βασίζεται στη στήριξη της Ρωσίας.

Έλυσε αυτό το πρόβλημα αλλάζοντας τελείως την προη
γούμενη προσέγγιση του στην εξωτερική πολιτική. Αποφά
σισε να καλλιεργήσει τις σχέσεις του με περισσότερες χώρες 
από κάθε πιθανό αντίπαλο έτσι ώστε να μπορεί να διαλέγει 
από πολλούς συμμάχους ανάλογα με τις εκάστοτε περιστά
σεις. Εγκαταλείποντας την ελευθερία ελιγμών που χαρα
κτήριζε τη διπλωματία του τα τελευταία 20 χρόνια ο Μπί
σμαρκ χτίζει ένα σύστημα συμμαχιών το οποίο, από τη μια 
μεριά θα εμπόδιζε τους δυνητικούς αντιπάλους της Γερμα
νίας να συνασπιστούν και από την άλλη θα περιόριζε τη 
δράση των εταίρων της.

Στον καθένα από τους αντιφατικούς συνασπισμούς του 
Μπίσμαρκ, η Γερμανία βρισκόταν πάντα πιο κοντά στους 
διάφορους εταίρους της από ότι ήταν εκείνοι μεταξύ τους. 
Για αυτό κι ο Μπίσμαρκ είχε πάντοτε ένα βέτο σε θέματα 
κοινής δράσης μαζί με την εναλλακτική λύση των ανεξάρ
τητων ενεργειών. Επί μία δεκαετία κατόρθωσε να διατηρεί 
συμφωνίες με τους αντιπάλους των συμμάχων του για να 
μπορεί να συγκρατεί την ένταση από όλες τις πλευρές.

Άρχισε να εφαρμόζει την πολιτική του το 1879 υπογρά
φοντας μία μυστική συμφωνία 
με την Αυστρία. Έχοντας υπό
ψη του τη δυσφορία της Ρωσίας 
από το συνέδριο του Βερολίνου, 
τώρα ήλπιζε πως θα μπορούσε 
με αυτή τη συμμαχία να εμπο
δίσει περαιτέρω ρωσική επέκτα
ση. Μη θέλοντας όμως να αφήσει 
την Αυστρία να χρησιμοποιήσει 
τις πλάτες της Γερμανίας για να 
προκαλεί τη Ρωσία εξασφάλισε 
ένα βέτο για την Αυστριακή πο
λιτική στα Βαλκάνια.

Το να δίνεις μάχες για τα εθνι
κά συμφέροντα άλλων χωρών

44 Ο Μ πίσμαρκ δεν
έβλεπε κανένα γερμανικό 
συμφέρον στα Βαλκάνια 
και ουσιαστικά το μάνο 
που τον ενδιέφερε ήταν 
να αποφευχθεί με κάθε 

θυσία ένας πόλεμος 
μεταξύ Α υστρίας και 

Ρ ω σίας 99

Α/Α [ 94 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2013



66

δεν ήταν μία από τις ειδικότητες 
του Μπίσμαρκ. Κι αυτό ακόμη 
περισσότερο στα Βαλκάνια επει
δή ένιωθε μία βαριά περιφρό
νηση για τα όσα συνεβαίναν σε 
εκείνην την περιοχή. «Θα πρέ
πει κάποιος να δώσει σε αυτούς 
τους κλεφτοκοτάδες να καταλά
βουν μία και καλή» είπε κάποτε 
για τα Βαλκάνια «ότι οι ευρωπα
ϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν κα
μία υποχρέωση να ανέχονται 
τους πόθους τους και τις αντιδι
κίες τους».

Δυστυχώς για την ειρήνη της 
Ευρώπης οι διάδοχοι του θα ξε
χνούσαν τα προειδοποιήσεις του.
Ο Μπίσμαρκ σκόπευε να συγκροτήσει τη Ρωσία στα Βαλ
κάνια περισσότερο μέσω μίας συμμαχίας παρά μίας αναμέ
τρησης. Από την πλευρά του ο Τσάρος δεν έβλεπε με κα
λό μάτι την προοπτική της απομόνωσης. Θεωρώντας τη Μ. 
Βρετανία σαν κύριο αντίπαλο της Ρωσίας και τη Γαλλία πο
λύ αδύναμη αλλά δημοκρατική για σύμμαχο του ο Τσάρος 
συμφώνησε να επαναφέρει στη ζωή την Ένωση των Τριών 
Αυτοκρατόρων αυτή τη φορά με βάση τη realpolitik

Η τριπλή συμμαχία έπρεπε να ανανεωθεί το 1887. Οι δια
πραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά δυσχερείς αλλά με την επι
μονή του Μπίσμαρκ θα οδηγήσουν στην ανανέωση της Τρι
πλής Συμμαχίας την ίδια χρονιά.

Η δεύτερη κατάρρευση του Συνδέσμου των Τριών Αυ
τοκρατόρων λόγω της Βαλκανικής κρίσης του 1885 δεν εί
ναι δυνατόν να αποτραπεί από τον Μπίσμαρκ. Ακολούθησε 
η μυστική «Συνθήκη Αντασφαλίσεως» με την οποία ο Μπί
σμαρκ πέτυχε να διατηρηθεί ο απαραίτητος συνδετικός κρί
κος μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Βερολίνου. Με αυτήν 
διαβεβαιωνόταν η Αγία Πετρούπολη ότι παρόλο που η Γερ
μανία θα υπερασπιζόταν την ακεραιότητα της Αυστροουγ- 
γρικής Αυτοκρατορίας δεν θα βοηθούσε την επέκταση της 
εις βάρος της Ρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία κα
τόρθωσε τουλάχιστον να καθυστερήσει μία Γαλλορωσική 
συμμαχία.

Το αναμορφωμένο «σύστημα Μπίσμαρκ» είχε εξασφαλί
σει το βασικό στόχο του καγκελάριου που ήταν η απομόνω
ση της Γαλλίας. Συγχρόνως όμως εμφάνιζε μειονεκτήματα 
που προδίκαζαν τη βραχύβια λειτουργία του. Ο μυστικός 
χαρακτήρας του έκανε δυσχερή το χειρισμό του, οι συ- 
γκρουόμενες υποχρεώσεις πολλαπλασίαζαν τις πιθανότη
τες εμπλοκών. Οι αλληλένδετες συμμαχίες που είχαν σκο
πό να εξασφαλίσουν τη συγκράτηση των διαφόρων μερών 
άρχισαν να οδηγούν σε υποψίες, ενώ το ολοένα μεγαλύτερο 
βάρος της κοινής γνώμης περιόριζε την ευελιξία όλων.

Αν και το στιλ διπλωματίας του Μπίσμαρκ ήταν πιθανότα
τα καταδικασμένο τον καιρό που έληγε η θητεία του, οπωσ
δήποτε δεν ήταν αναπόφευκτη η αντικατάσταση της από μία 
απερίσκεπτη κούρσα εξοπλισμών και από δύσκαμπτες συμ
μαχίες που θύμιζαν περισσότερο τον μεταγενέστερο Ψυχρό 
Πόλεμο παρά μία παραδοσιακή ισορροπία δυνάμεων. Επί εί

Το να  δ ίνεις μ ά χες για
χα εθνικά συμφέροντα 
άλλων χωρών δεν ήταν 
μία απο τις ειδικότητες 
του Μπίσμαρκ. Κι αυτά 
ακόμη περισσότερό στα 
Βαλκάνια επειδή ένιωθε 
μία βαριά περιφρόνηση 

για τα όσα συνεβαίναν σε 
εκ είνη ν τη ν π ερ ιο χή ”

κοσι περίπου χρόνια ο Μπίσμαρκ 
διατήρησε την ειρήνη και χαλάρω
σε τη διεθνή ένταση με τη μετρι
οπάθεια και την ευελιξία του. Οι 
διάδοχοι του όμως το μόνο δίδαγ
μα που έβγαλαν από την πολιτική 
του, ήταν ο πολλαπλασιασμός των 
όπλων και η έναρξη ενός πολέμου
-  από την Βαλκανική όπου ξεκίνη
σε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
- αποδεικνύοντας σε μεγάλο βαθ
μό ότι η πολιτική του Μπίσμαρκ 
και η θεωρία του για τα Βαλκάνια 
ήταν σωστή. Άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι και σήμερα ακόμη 
τα προβλήματα κυρίως της Ευρώ
πης πάλι στην περιοχή των Βαλ

κανίων εντοπίζονται (διαμελισμός της πρώην Γιουγκοσλα
βίας, η υπόθεση του ονόματος του κράτους των Σκοπιών, 
η αυτονομία του Κόσσοβου, το θέμα των μειονοτήτων στα 
Βαλκάνια, οι αλυτρωτικές διαθέσεις των Αλβανών κ.λπ.). Η 
μελέτη των διεθνών σχέσεων σήμερα κυριαρχείται από δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις: τον πολιτικό ρεαλισμό και το 
φιλελεύθερο ιδεαλισμό. Βλ. Αθ. Πλατιάς (1995), Το νέο διε
θνές σύστημα, ρεαλιστική προσέγγιση διεθνών σχέσεων σ.σ. 
27 -  54. Μπίσμαρκ Όθωνας Εδουάρδος Λεοπόλδος, Πρίγκι
πας Φον Μπίσμαρκ (1815-1898): ο μεγαλύτερος Πρώσος πο
λιτικός, ιδρυτής της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Διακρίθη- 
κε για τη δραστηριότητα και τη διπλωματική του ικανότητα, 
κυρίως στην επιδίωξη του να πετύχει τη γερμανική ενότητα 
με ηγεσία της Πρωσίας και όχι της Αυστρίας. Υπήρξε οπαδός 
της απόλυτης μοναρχίας και του συντηρητικού κόμματος. 
Κύριο χαρακτηριστικό του η άσκηση ρεαλιστικής εξωτερι
κής πολιτικής. Ανέλαβε πρωθυπουργός το 1862. Παραιτήθη
κε το 1890 όταν στον θρόνο ήταν ο Γουλιέλμος Β' λόγω δια
φωνιών σε καίρια ζητήματα. ]
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Η περίπτωση της ανατολικής Θράκης

Συμπληρώνονται εφέτος 90 συναπτά έτη από την υπο
γραφή της Συνθήκης της Λωζάνης και την ολοκλήρωση 
της «Αναγκαστικής Ανταλλαγής» των πληθυσμών του 
Θρακικού Ελληνισμού. Έτσι, η επετειακή γραφή γυρίζει 
πίσω τις σελίδες της ιστορίας του θρακικού Ελληνισμού, 
στη δίσεκτη εκείνη χρονιά του 1922.
Οι αποφράδες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρί
ου του 1922,του «μαύρου Σεπτεμβρίου», σφραγίστηκαν 
ανεξίτηλα από την «μαρτυρική άλωση» του Μικρασιατι
κού Ελληνισμού, ο οποίος ως «άδολον αρνίον» κατεσφάγη 
στο βωμό της ακραίας εθνικιστικής μανίας και της εφαρ
μογής της νέας πολιτικής της αναδυόμενης πλέον κεμαλι- 
κής - μεταοθωμανικής Τουρκίας για εθνοκάθαρση των μη 
μουσουλμανικών μειονοτήτων, καθώς και στο βωμό των 
πολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων των Με
γάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.

Παρά ταύτα, το τραγικό τέλος του Ελληνισμού της 
«καθ' ημάς Ανατολής» δεν είχε ακόμα συντελεσθεί. Αυ
τό το οριστικό τέλος επρόκειτο να έλθει με την λεγομένη 
αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών του Θρακικού 
Ελληνισμού και συγκεκριμένα με τον ξεριζωμό των Ανα- 
τολικοθρακών Ελλήνων, κατά τον Σεπτέμβριο, Οκτώ
βριο και Νοέμβριο του 1922, ο οποίος ολοκληρώθηκε με 
τον αφανισμό και των εσχάτων εστιών του Ελληνισμού 
της Ανατολικής Θράκης και μέχρι των προαστείων της 
Κωνσταντινουπόλεως, διά της εφαρμογής της Συνθήκης 
της Λωζάνης (1923), η οποία έθεσε και την «ταφόπλακα» 
της Αν. Θράκης.
Όπως εύστοχα παρατηρεί ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βα- 
καλόπουλος: «οι ιθύνοντες του ελληνικού κράτους με την 
αδιαφορία που είχαν επιδείξει στα 1885, όταν ο βουλγαρι

κός στρατός προσάρτησε πραξικοπηματικά την Ανατολι
κή Ρωμυλία, επέτρεψαν χωρίς κανένα λόγο και πάλι το 
1922 και μόνο εξαιτίας των δυτικών πιέσεων και της εν- 
δοτικής πολιτικής που ακολουθούσαν την αποκοπή του 
ανατολικοθρακικού Ελληνισμού από τις πατρογονικές 
εστίες».
Στο σημείο τούτο θα πρέπει να υπογραμμισθεί με έμφα

ση ότι η εκ μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων προκλητική 
παραχώρηση της Ελληνικής Ανατολικής Θράκης στην 
Τουρκία προσλαμβάνει τραγικότερη και οδυνηρότερη δι
άσταση, εάν αναλογισθεί κανείς ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου 
του 1920 είχε καταληφθεί από τον προελαύνοντα νικηφό
ρο Ελληνικό Στρατό ολόκληρη η Ανατολική Θράκη εκτός 
μιάς μικρής περιοχής ανατολικά της γραμμής Μήδειας - 
Τσατάλτζας και επιπλέον στις 28 Ιουλίου /10 Αυγούστου 
1920 είχε υπογράφει η Συνθήκη των Σεβρών, η οποία πα
ραχωρούσε στην Ελλάδα ολόκληρη την Δυτική και Ανα
τολική Θράκη, μαζί με την Καλλίπολη και σχεδόν έως και 
την περιοχή Τσατάλτας.
Το όνειρο όμως των Ανατολικοθρακών για ελευθερία δεν 
κράτησε για πολύ και μετεβλήθη σε έναν εφιάλτη ανείπω
του πόνου λόγω του επακολουθήσαντος εκπατρισμού και 
ξεριζωμού, ο οποίος επεβλήθη από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της νικήτριας Τουρ
κίας και φυσικά προς εξυπηρέτηση των πολιτικών και γε
ωστρατηγικών συμφερόντων τους που ήταν ταυτισμένα 
κατ' εκείνη την ιστορική περίοδο με την αναδυόμενη με- 
ταοθωμανική - κεμαλική Τουρκία. Η δε τραγική ειρωνεία 
στον σχεδίασμά για την επιβολή της παραχωρήσεως της 
Ανατολικής Θράκης στην κεμαλική Τουρκία έγκειται στο 
ότι αυτή επετεύχθη χωρίς να παρεμποδισθεί από την ελ-
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ληνική πλευρά, η οποία ούσα δι
πλωματικά απομονωμένη εδέχθη 
μοιρολατρικά τα αποφασισθέντα 
και επιβληθέντα από τις Μεγά
λες Δυνάμεις, παρόλο που ο Ελ
ληνικός Στρατός κατείχε την
Ανατολική Θράκη δυνάμει της ισχύουσας ακόμη και τότε 
Διεθνούς Συνθήκης των Σεβρών (1920) και ενώ δεν είχε ητ- 
τηθεί από τους Τούρκους σε κάποια πολεμική αναμέτρηση 
επί των εδαφών της Ανατολικής Θράκης.
Τα ολέθρια γεγονότα όμως της Μικρασιατικής καταστρο

φής επηρέασαν άμεσα και καταλυτικά την ελληνική παρου
σία στην Ανατολική Θράκη και προμήνυαν την τραγική 
μοίρα του Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης. Ο συνω
στισμός 80.000 προσφύγων εκ Μικράς Ασίας στην Ανατο
λική Θράκη προκαλούσε στους Ανατολικοθρακιώτες αισθή
ματα θλίψης, απόγνωσης και αγανάκτησης καλλιεργώντας 
παράλληλα κλίμα ηττοπάθειας, τρόμου και πανικού, επειδή 
ακριβώς έτρεμαν το ενδεχόμενο επανάληψης του φρικτού 
σκηνικού της Σμύρνης και στον θρακικό χώρο.
Ο Κώστας Γεραγάς ζώντας τα γεγονότα ως αυτόπτης και 

αυτήκοος μάρτυς υπογραμμίζει με έμφαση: «Μετά την συμ
φορά η χαρά των Μουσουλμάνων δυσκόλως ηδύνατο να 
αποκρυβή, επίστευον δε πλέον ακραδάντως εις επάνοδο της 
Τουρκίας. Δεν υπήρχε καμμία αμφιβολία ότι οι Τούρκοι, ευ
καιρίας διδομένης, θα εδεικνύοντο οίοι είναι. Τα επακολου- 
θήσαντα κατά την εκκένωσιν γεγονότα διεπίστωσαν τού
το. Το ελληνικό στοιχείο καταλήφθη υπό συγκινήσεως διά 
την συμφοράν και υπό αισθημάτων αγωνίας μετά τας αγρί- 
ας σφαγάς της Σμύρνης, μάλιστα σε πάντων οι πρόσφυγες, 
οι οποίοι μετά τόσας δοκιμασίας απώλεσαν την ευψυχίαν και

εζήτουν να μεταφερθώσιν 
εις Μακεδονίαν. Η συγκί- 
νησις, αν μη ο πανικός, 
των πρώτων ημερών ηδύ
νατο να διαλυθή, να πα- 
ρέλθη, αν αποκαθίστατο η 

πεποίθησις του λαού επί τον στρατόν. Τούτο δεν συνέ- 
βαινε και περιττόν να εκταθή κανείς περισσότερον εις 
πένθιμους σελίδας επί του ζητήματος».
Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία), 

ύστερα από την απάνθρωπη στάση που επέδειξαν κυ- 
νικά έναντι της εθνοκαθάρσεως σε βάρος των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας και παρά τις όποιες ασθενικές αντι
δράσεις του Ελ. Βενιζέλου, απεφάσισαν να θυσιασθεί η 
Ανατολική Θράκη και να αποδοθεί στην Τουρκία, μέ
χρι την Αδριανούπολη και τον Έβρο.
Τόπος των συσκέψεων μεταξύ των εκπροσώπων των 

Μεγάλων Δυνάμεων, της Τουρκίας και της Ελλάδος εί
χαν ορισθεί τα Μουδανιά, όπου οι Έλληνες βουλευτές 
της Θράκης ως πληρεξούσιοι των Ανατολικοθρακών 
πληροφορήθηκαν εμβρόντητοι τα περί της αναγκαστι
κής εκκενώσεως της Αν. Θράκης ολίγες ημέρες πριν 
από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου των Μουδανι- 
ών. Έτσι στις 25 Σεπτεμβρίου / 8 Οκτωβρίου 1922, ο 
Ελ. Βενιζέλος έστειλε από το Παρίσι προς την Γενική 
Διοίκηση Θράκης, το παρακάτω συγκλονιστικό τηλε
γράφημα «Ανακοινώσατε, παρακαλώ, τηλεγράφημα εις 
πληρεξουσίους Θράκης. Ανατολική Θράκη απωλέσθη 
ατυχώς δΓ Ελλάδα και επανέρχεται εις άμεσον κυριαρ
χίαν Τουρκίας, αποκλειομένης πάσης διαμέσου λύσε- 
ως, οία υπονοουμένης εις τηλεγράφημά Σας. Επί πλέον

—



υποχρεούμεθα να εκκενώσωμεν από τούδε Θράκην. Ολό
κληρος προσπάθειά μου στρέφεται πως χάνοντες Θράκην 
να σώσωμεν εν μέτρο) δυνατά» Θράκας. Γνωρίζετε άτι πά- 
σαι αι εγγυήσεις, ως συνθήκη Ειρήνης ηδύνατο να προϊ- 
δη και ως Τούρκοι θα εδέχοντο, ουδεμία ασφάλειαν πραγ
ματικήν αποτελούσιν διά χριστιανούς και χαίρω, διότι επί 
τούτω συμφωνείτε εντελώς. Όσον τραγικόν και αν εί- 
νε, ανάγκη Θράκες να εγκαταλείψωσιν την γην, ην από 
τόσων αιώνων κατοικουσιν αυτοί και πρόγονοί των, δεν 
υπάρχει άλλο μέσον σωτηρίας δΓ αυτούς μετά την θριαμ
βευτικήν επιστροφή των Τούρκων εις Ευρώπην. Κάμνω 
ότι δυνατόν, όπως επιτύχω, ίνα την αποχώρησιν της Ελ
ληνικής Διοικήσεως μη επακολουθήση αμέσως επαναφο
ρά Τουρκικής Διοικήσεως και Χωροφυλακής, αλλά συμ
μαχικά στρατεύματα αναλάβωσι προσωρινώς διοίκησιν, 
ίνα δοθή καιρός εις θέλοντας εκ των κατοίκων να μετοι- 
κήσωσιν αποκομίζοντες την κινητήν περιουσίαν των...». 
Στις 28 Σεπτεμβρίου /11 Οκτωβρίου 1922 υπεγράφη τε- 
λικώς στα Μουδανιά μεταξύ των συμμάχων η στρατιω
τική συμφωνία, η οποία ετέθη σε ισχύ από τα μεσάνυκτα 
της 1/14 - 2/15 Οκτωβρίου. Η στρατιωτική εκκένωση της 
Ανατολικής Θράκης, με εξαίρεση την περιοχή της Καλ- 
λιπόλεως, θα έπρεπε να συντελεσθεί εντός προθεσμίας 15 
ημερών και η έξοδος των ελληνικών πληθυσμών θα ολο
κληρωνόταν μέσα σε 30 ημέρες μετά το πέρας της αποχω- 
ρήσεως του ελληνικού στρατού.
Εν προκειμένω, αξία ιδιαίτερης μνείας είναι η κρίση του 

Αλ. Μαζαράκη - Αινιάν, ο οποίος υπήρξε ο άλλοτε ελευ
θερωτής της Θράκης και ήταν απολύτως αντίθετος με το 
περί ανακωχής σχέδιο του Πρωτοκόλλου των Μουδανι- 
ών. Γράφει λοιπόν ο Μαζαράκης - Αινιάν στα «Απομνη
μονεύματά» του: «κι αν υπήρχε μία μικρή πιθανότητα να 
διασωθεί η Ανατολική Θράκη (παρά την κατάπτωση του 
ηθικού του Ελληνικού Στρατού και την αποδιοργάνωσή 
του), φρόντισαν, τόσο ο Ελ. Βενιζέλος στο Παρίσι όσο και 
η επαναστατική κυβέρνηση στην Αθήνα, να δώσουν τη 
χαριστική βολή γιατί αποδέχθηκαν αμέσως και μάλιστα 
την άμεση εκκένωσή της. Αυτή υπήρξε η απάντηση του 
Αλ. Μαζαράκη - Αινιάν στο αυτό ερώτημα «Η δυνάμεθα 
να σώσωμεν την Θράκην;»
Όταν πλέον η διπλωματία των ισχυρών έθεσε και επί 

χάρτου τις υπογραφές για τον πατρογονικό ξεριζωμό των 
αθώων Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, άρχισε η «Με
γάλη Έξοδος» μέσα σε κατάσταση απόλυτου πανικού και 
υπό το «σύνδρομο τηςατάκτου φυγής». Γράφει σπαρακτι
κά ο λόγιος και φιλόμουσος θρακιώτης Πολύδωρος Πα- 
παχριστοδούλου: «Ένα λυπητερό και μουχρωμένο φθινό

πωρο άφηναν οι Θράκες τους χρυσαφένιους κάμπους και 
τις απέραντες κοιλάδες, άφηναν τους θρακικούς δρυμώ- 
νες, τις λαγκαδιές και τα δάση τ' απάτητα, άφηναν τη γη 
των τριών χιλιετηρίδων του Γένους, όπου ανθοβολούσε η 
ελληνική σκέψη και προκοπή. Αφήναν τους παμπάλαιους 
τάφους των προγόνων και τις Εκκλησίες τους και έπαιρ
ναν τον δρόμο της εξορίας - προς τα γεφύρια, ακούγεται 
πάντα η προσταγή, προς τα γεφύρια! Και ταξίδευαν όλοι 
προς τα γεφύρια. Μέρες από τ' ακρογιάλια της μαυροθά- 
λασσας αφήνοντας πίσω τους την τρισευλογημένη γη της 
Θράκης. Την ατρύγητη θάλασσά τους οι Αγαθοπολίτες, οι 
Βασιλικιώτες, οι Μηδειώτες - τη Μαυροθάλασσα».
Οι δυστυχείς Θράκες αναζητούσαν την σωτηρία τους μέ
σω της ατάκτου φυγής με κάρα και αραμπάδες, που όταν 
ακινητοποιούνταν λόγω των άθλιων καιρικών συνθη
κών από τις πυκνές βροχοπτώσεις, οδηγούσαν τους απρο
στάτευτους επιβάτες τους σε βέβαιο θάνατο από τους 
ατάκτους ενόπλους Τούρκους. Κατά την διάρκεια της 
μαρτυρικής εξόδου συνέβαιναν θάνατοι και τοκετοί. Η 
πεζοπορία υπήρξε ένας εφιαλτικός και βασανιστικός γολ
γοθάς. Γέροι, μωρά και οι ασθενείς υπέκυπταν από τις κα
κουχίες.
Όπως γράφει με πόνο ψυχής ο Κώστας Γεραγάς: «Δεν 

ήταν μόνο οι προσωπικές περιουσίες που χάνονταν, ήταν 
οι απέραντες και γόνιμες πεδιάδες, οι πράσινες θάλασσες 
των αμπελιών, τα πλούσια αρχοντόσπιτα, τα επιβλητι
κά κοινοτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ατέλειωτα 
θρακικά δημητριακά, των οποίων ενώ είχε παραχωρηθεί 
στην Εθνική Τράπεζα το προνόμιο της εξαγοράς μεγάλου 
μέρους τους, τελικά και εκείνα εγκαταλείφθηκαν σχεδόν 
όλα».
Ο δεύτερος τρόπος φυγής των μαρτύρων Θρακών ήταν 

η δια της θαλάσσης οδός. Απερίγραπτες και ανείπωτες ει
κόνες διαδραματίζονταν στους παραλιακούς όρμους λόγω 
της αθρόας συρροής των προσφύγων Θρακών, οι οποίοι 
επρόκειτο να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Θυνιάδος, 
της Μήδειας, του Εξάστερου, των Επιβατών, της Σηλυ- 
βρίας, της Ηράκλειας, της Ραιδεστού, της Μυριοφύτου, 
της Περιστάσεως και άλλων σημείων της Προποντίδας. 
Όσοι από τους κατοίκους της θρακικής ενδοχώρας μπο

ρούσαν να ακολουθήσουν τις οδικές διαβάσεις κατευθύ- 
νονταν δια μέσου του Έβρου προς τη Δυτική Θράκη. Κα
τά χιλιάδες όμως έπαιρναν τον δρόμο της προσφυγιάς και 
μέσω των σιδηροδρομικών σταθμών όπου αθρόα συγκε
ντρώνονταν υπό άθλιες καιρικές συνθήκες με την ελπίδα 
ότι θα μπορούσαν ύστερα και από αναμονή πολλών ημε
ρών να επιβιβαστούν σε κάποια βαγόνια για να σωθούν.
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Οι Θράκες έσωζαν πρωχίσχως με αγάπη χα ιερά 
σκεύη, χα Ευαγγέλια, χις ιερές εικόνες και χα Ιερά λεί
ψανα χων αγίων χους, όπως συνέβη και με χο ιερό λείψανο 
χου εθνομάρχυρος Αγίου Κυρίλλου χου Σχ’ ( + 1821), Παχρι- 
άρχου Κωνσχανχινουπόλεως, χο οποίο εφυλάσσεχο σχη Μη- 
χρόπολη Αδριανουπόλεως, και αφού είχε χα χοποθεχούσαν 
σχα κάρα και χους αραμπάδες είχε χα έκρυπχαν κάχω από χα 
ρούχα χους, με δάκρυα και λυγμούς κλείδωναν χα σπίχια και 
χις αποθήκες με χο βιός χης χρονιάς εκείνης, και έπαιρναν 
χον μαρχυρικό δρόμο χης προσφυγιάς έχονχας χην άσβεσχη 
ελπίδα όχι θα επέσχρεφαν και πάλι σχα σπίχια χους.
Μεχά χην αναχώρηση χων Θρακών από χις παχρογονικές 

χους εσχίες ανχίκριζε κανείς σχα έρημα χωριά, κωμοπόλεις 
και πόλεις χα λεηλαχημένα σπίχια και καχασχήμαχα, χις κα- 
χεσχραμμένες αποθήκες και χις απογυμνωμένες εκκλησίες, 
οι οποίες μάλισχα σε πολλές περιπχώσεις είχαν υποσχεί χους 
βανδαλισμούς χων ενόπλων χουρκικών ομάδων.
Ο δε Κωνσχανχίνος Βακαλόπουλος αναφέρει όχι συγκλο- 

νισχικές σκηνές εξελίσσονχαν ανάμεσα σε φίλους και γείχο- 
νες Έλληνες και Τούρκους, οι οποίοι αγκαλιασμένοι αποχω- 
ρίζονχαν και χο συγκινηχικό είναι όχι εκείνες χις μεγάλες 
ώρες εάν κάποιοι Τούρκοι χρωσχούσαν κάποιο χρημαχικό 
ποσό σχους Έλληνες, χο επέσχρεφαν. Σε άλλες περιπχώσεις 
οι Έλληνες καθώς εγκαχέλειπαν χον χόπο χους, έκαιγαν χα 
σπίχια και χα καχασχήμαχά χους για να μην λεηλαχηθούν 
από χους επελαύνονχες Τούρκους.
Ο Μ. Εμμανουηλίδης αναφερόμενος σχον ξεριζωμό χων 

Ελλήνων χης Κωμοπόλεως Βρύσης (Μπουνάρ -  Χισάρ), η 
οποία υπήγεχο σχην Επαρχία χων Σαράνχα Εκκλησιών, γρά
φει χαρακχηρισχικά: «... αφού εφιλήσαμε με συνχριβή καρ
διάς χα άγια χώμαχα χης χώρας χων παχέρων και προγόνων 
μας εξεκινήσαμε καχά καραβάνια συνεχή σχεδόν όλοι ομα- 
δικώς πλην χων Διοικ. Αρχών, αι οποίαι είχον διαχαγήν να 
μείνουν μέχρι χης χελείας εκκενώσεως χης Θράκης», πανχού 
κυριαρχούσαν ο φόβος, ο πανικός, η απόγνωση, οι ασθένειες, 
και οι επιδημίες οι οποίες θέριζαν γέρονχες και παιδιά, ενώ 
ανήμπορες, μανάδες και νήπια που έκλαιγαν γοερά, αναζη- 
χούσαν χις οικογένειες χους.
Οι χελευχαίοι αναχολικοθρακιώχες οι οποίοι εγκαχέλειψαν 

χις παχρογονικές εσχίες χους ήχαν οι Καλλιπολίχες καχά χον 
Νοέμβριο χου 1922 και οι κάχοικοι χης περιφέρειας Τσαχάλ- 
χζας καχά χον Δεκέμβριο χου 1922.
Συγκλονισχικές είναι οι μαρχυρίες χων αυχοπχών και αυχη- 
κόων μαρχύρων, οι οποίοι με χις περιγραφές χους διασώζουν 
χην χραγική πραγμαχικόχηχα που βίωναν οι πρόσφυγες κα
χά χην οδό χου μαρχυρίου χους σχην «Μεγάλη Έξοδο» από 
χην παχρίδα χους. Μία εξ' αυχών χων περιγραφών αναφέρει:

«Η έξοδος αυχή παρίσχα σπαραξικάρδιον θέαμα. Διά 
χης πόλεως Μ. Γέφυρα, κενχρικής οδού πολλών περι
φερειών, επί ημέρας και νύκχας πολλάς διήρχονχο μυ
ριάδες προσφύγων χης Μ. Ασίας και Θράκης. Θρήνοι 
και οδυρμοί και αραί σχυγεραί καχά χων υπαιχίων χης 
χραγικής συμφοράς επλήρουν χους αιθέρας. Καχά σα- 
χανικήν σύμπχωσιν βροχή ραγδαία και χάλαζα χονδρά 
έπληχχον χους αχυχείς χούχους πληθυσμούς...
Ωσεί μη ήρκουν χαύχα ο προσφυγικός κόσμος επέπρω- 
χο να δοκιμάσει και αιμαχηράς περιπεχείας καχά χην 
οδόν χου μαρχυρίου χου... υπό χοιαύχας λοιπόν χρα- 
γικάς και καχασχρεπχικάς συνθήκας έλαβε χώραν η 
έξοδος χων καχοίκων χης Θράκης, ως πάλαι ποχέ χων 
Εβραίων εξ Ατγύπχου. Λαός, καχοικών χην χώραν χαύ- 
χη από αμνημονεύχων χρόνων, αναγκάζεχαι να εγκα- 
χαλείψη χην γην χων Παχέρων χου, μεθ' ης συνδέεχαι 
δι' αρρήκχων ισχορικών και εθνολογικών δεσμών, εις 
χο άκουσμα χης επανόδου χων Τούρκων...».
Ο Κωνσχανχίνος Βακαλόπουλος διασώζει χην προσω

πική μαρχυρία χου Υποδιοικηχού Αρκαδιουπόλεως κ. 
Λεφά, ο οποίος μεχαξύ άλλων έγραφε: «... έχι χραγική 
ήχο η θέσις χων αγροχικών πληθυσμών, οι οποίοι σχη- 
μαχίζονχες καραβάνια διέσχιζον χην περιφέρειαν με δι- 
εύθυνσιν προς χον Έβρον αίρονχες χον σχαυρόν χου 
μαρχυρίου... Είδον γχιναίκα πεσούσα εξ εξανχλήσεως 
από χην υπερπληρωμένην άμαξα και εκπνεύσασαν. 
Είδον πρόσφυγα εξ αχονίας μη συγκραχηθένχα επί χων 
ποδών χου και πεσόνχα άπνουν εκ χου βαγονιού. Εί
δον βρέφη αποθανόνχα εξ ασφυξίας εις χας αγκάλας δυ- 
σχχτχών χωρικών γυναικών... Εις χον σιδηροδρομικόν 
σχαθμόν εν αναμονή χων βαγονίων και χης χορηγίας 
θέσεων οι πρόσφυγες έμεναν εκχεθειμένοι εις χας ιδιο- 
χροπίας χου θρακικού φθινοπώρου με χον άγριον άνε
μον και χην βροχήν.
Βηξ σχόνοι και κλαυθμοί ηκούονχο διαρκώς.
Φωναί ως από χάφων εζήχουν επίσπευσιν χης αναχω- 

ρήσεως, ενώ χείρες ικέχιδες χων ιερέων ηυλόγουν διά 
χελευχαίαν φοράν χην γενέχειραν γην και χους χάφους 
χων προγόνων... έλαβον χώρα και χοκεχοίκαθ'οδόν και 
θάναχοι με απλοποιημένος σχιγμιαίας κηδείας...».
Η ορισχική χαρισχική βολή σχον ελληνισμό χης Ανα- 

χολικής Θράκης και χων περιχώρων χου Νομού Κων- 
σχανχινουπόλεως επήλθε με χην Συνθήκη χης Λωζά- 
νης η οποία υπεγράφη σχις 24 Ιουλίου χου 1923, αλλά 
κυρίως με χην «Σύμβαση περί Ανχαλλαγής χων Ελλη-



νικών και Τουρκικών πληθυσμών» μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στις 30 Ιανουάριου του 1923 
και ίσχυσε από την 31η Μαρτίου 1924.
Έτσι, δυνάμει της Συνθήκης της Λωζάνης, εξαναγκά

στηκαν σε εκπατρισμό και οι τελευταίοι εναπομείναντες 
Έλληνες του Καραγάτς και των χωριών Μπόσνα και Δε- 
μιρδές, ενώ τον Ιούλιο του 1924 εκπατρίστηκαν οι τελευ
ταίοι Έλληνες της περιφέρειας Τσατάλτζας και των χωρι
ών της Κωνσταντινουπόλεως.
Η Συνθήκη της Λωζάνης, ύστερα από 90 συναπτά έτη εκ 
της υπογραφής της, έχει πλέον καταγραφεί ως ένα αρνη
τικά διεθνές ορόσημο διότι αν και προηγήθηκαν και άλ
λες ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Τούρκων και Βουλ
γάρων κατά το έτος 1913, καθώς και μεταξύ Βουλγάρων 
και Ελλήνων με την κατά το 1919 υπογραφείσα Συνθή
κη του Νεϊγύ, εντούτοις διαφέρει καίρια από εκείνες ως 
προς το ότι η συγκεκρηιένη ανταλλαγή των πληθυσμών 
υπήρξε «αναγκαστική» και μάλιστα υλοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών. Δεν είναι υπερβολή η 
διαπίστωση άτι η ιστορία των εθνών δεν έχει να παρου
σιάσει προηγούμενο τόσο ασυνήθιστης διεθνούς συνθή
κης. Ποτέ άλλοτε μέσα στη μακραίωνη ιστορία των μαζι
κών μετακινήσεων πληθυσμών δεν είδαμε σχεδόν περί τα 
2.000.000 ανθρώπων να ξεριζώνονται από τις προαιώνι
ες πατρογονικές τους εστίες και να εγκαθίστανται σε άλ
λη γη με μία μονοκονδυλιά. Ακόμη δε και αν εθεωρείτο 
«εθελούσια μετοικεσία» και όχι αναγκαστική ανταλλαγή, 
ωστόσο και πάλι η πληθυσμιακή αυτή μετακίνηση δεν θα 
είχε προηγούμενο μέσα στην ιστορία των μαζικών μετα
ναστεύσεων.
Καθίσταται μάλιστα ακόμη τραγικότερη και οδυνηρότε

ρα άδικη η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης, η οποία εί
χε προηγηθεί της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης, 
επειδή ακριβώς αυτή επεβλήθη στην ανήμπορη και πολι
τικά διχασμένη Ελλάδα από τους άλλοτε - και μέχρι πρό
τινος - ευρωπαίους συμμάχους της παρόλο που δεν είχε 
προηγηθεί κάποια στρατιωτική - πολεμική ήττα των Ελ
λήνων, που να δικαιολογούσε την οριστική απώλεια της 
Ανατολικής Θράκης, την οποία εξάλλου κατείχε η Ελλάδα 
δυνάμει της Συνθήκης των Σεβρών (1920).
Ο απολογισμός όλων αυτών των ασύλληπτων γεγονό

των, τα οποία βίωναν ως απόλυτη «κόλαση» οι Έλληνες 
της «καθ' ημάς Ανατολής», υπήρξε τραγικός και ολέθρι
ος, αφού περίπου 250.000 Ανατολικοθρακιώτες και σχε
δόν 1.300.000 Μικρασιάτες, Πόντιοι και Ανατολικορωμυ-

λιώτες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν και εκπατρίστηκαν από 
τις πατρογονικές εστίες τους, από την «Πατρίδα», όπως 
συνήθιζαν να λένε με σπαραγμό και πόνο ψυχής μέχρι και 
στα βαθιά γεράματά τους, μέχρι και τον θάνατό τους.
Οι πρόσφυγες Έλληνες της Ανατολικής Θράκης αγκά

λιασαν την νέα τους πατρίδα στην κυρίως Ελλάδα, που 
την αγάπησαν και την πόνεσαν όπως την Ανατολική Θρά
κη και την Ανατολική Ρωμυλία. Δούλεψαν σκληρά και 
αγόγγυστα, μεταλαμπάδευσαν τον πολιτισμό τους, πρό
κοψαν και ανέστησαν τις αλησμόνητες πατρίδες τους φυ
τεύοντας με τις ίδιες ονομασίες για να μη λησμονηθούν 
ποτέ, νέους οικισμούς και κωμοπόλεις, όπως: Νεοχώ- 
ρι, Νέος Σκοπός (Σερρών), Νέα Πέτρα, Νέα Μήδεια, Νέα 
Καλλίπολη, Νέα Μάλγαρα, Σαράντα Εκκλησίες, Νέα Μά- 
δυτος, Νέα Αγχίαλος, Στενήμαχος, Νέα Μάκρη, Νέα Πέ- 
ραμος, Νέα Αδριανή κ.α.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι βασανισμένοι πρόγονοί 

μας ως τελευταία επιθυμία τους είχαν πριν πεθάνουν να 
φιλήσουν το χώμα της πατρώας γης και όταν πεθάνουν να 
λάβουν μαζί τους στον τάφο λίγο χώμα από την αλησμό
νητη και λατρευτή γενέτειρά τους, όπου είδαν το πρώτο 
φως της ζωής, αλλά και να γραφεί στην μαρμάρινη ταφό- 
πλακά τους, το όνομα του χωριού ή της πόλεως τους, που 
ποτέ δεν είχαν λησμονήσει και έφευγαν από το μάταιο και 
άδικο τούτο κόσμο με το μαράζι της απώλειάς τους.
Η γραφή αυτή ας είναι «εις μνημόσυνον αιώνιον» των 

βιαίως και αδίκως εκτοπισθέντων και εκπατρισθέντων 
προσφύγων εκ της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής 
Ρωμυλίας, και προσήκει να έχει ως κατακλείδα τους λό
γους του αοίδιμου λόγιου και φιλόμουσου μεγάλου Θρά
κα Πολύδωρου Χριστοδούλου: «περνούν στην αντίπερα 
όχθη του Έβρου, όπου τους προσμένει ένας αδελφός λα
ός. Λουλουδίζουν φθινοπωρινά τα ξεροτόπια και οι πλα
γιές χαμογελούν ξεπροβάλλουν πολιτείες άλλες, άγνω
στες, πανάρχαιες, βυζαντινές, χωριά και τοπία συγγενικά 
και χαμόγελο και αγκαλιά ζεστή. Είναι η ελεύθερη Θρά
κη. «Εδώ παιδιά» φωνάζει ο παπα Μανώλης, ο παπάς κι ο 
δάσκαλος στους συντοπίτες του, «ξεζέψτε και λύστε τους 
ζυγούς, εδώ θα χτίσουμε ξανά τις ορφανές μας πατρίδες. 
Καρτερείτε». ]

Αφιερούται στην Ιερά Μνήμη των προπατόρων μου: 
Ιωάννου και Μαγδαληνής Σιδηρά εξ Ανατολικής 
Θράκης, και Νικολάου και Ειρήνης Τζιμοτονδη εξ 
Ανατολικής Ρωμυλίας. Αιωνία αυτών η μνήμη.
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[  ΙΜΒΡΟΣ :

Ε π α ν α λ ε ιιο υ ρ γ ε ί 

το  Ελληνικό Σχολείο

I p .  β  p PU
μ ετά  απο 49 έτη

"Υστερα από 49 συναπτά έτη επαναλειτούργησε το ελληνικό μειονοτικό σχολείο 
της Ίμβρου στο οποίο γράφθηκαν οι δύο πρώτοι ελληνόπαιδες για το σχολικό έτος 
2013-2014.
Από τη δεκαετία του 1960 έπαψαν τη λειτουργία τους στο νησί τα ελληνικά εκπαιδευ
τικά ιδρύματα, όταν η γειτονική χώρα αποφάσισε διά νόμου την κατάργηση της ελλη
νικής γλώσσας, οπότε σταδιακά οι Ίμβριοι εγκατέλειψαν το νησί και τα σχολεία έκλει
σαν.
Ύστερα από συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες του Ίμβριου Οικουμενικού Πα- 
ιριάρχου κ. Βαρθολομαίου εδόθη η πολυπόθητη άδεια από τις αρμόδιες τουρκικές Αρ
χές και το έτος 2012 ανακαινίσθηκε ριζικά το ερειπωμένο σχολείο του χωριού των 
Αγίων Θεοδώρων Ίμβρου, όπου και η γενέτειρα του Πατριάρχου και τελέστηκαν τα
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εγκαίνιά του τον Αύγουστο του 2012.
Εφέτος, στις 22 Αυγουστου, παραμονή της πανηγύρεως αποδόσεως της Εορτής της Κοι
μήσεως της Θεοτόκου (εννιάμερα της Παναγίας) οπότε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευ- 
ρέθη στη μαρτυρική πατρίδα του, τελέσθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον ίδιο μέσα 
σε κλίμα κατάνυξης και έκδηλης συγκινήσεως από Ίμβριους, εξ Ελλάδος, από Ευρώπη 
και Αμερική προσκυνητές που παραβρέθηκαν στο νησί. Τα δύο πρώτα παιδάκια, οι δύο 
και μόνοι μαθητές, ήταν παρόντες. Ή δη διορίστηκαν μειονοτική διευθύντρια και δάσκα
λος, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει απρόσκοπτα στις 16 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση 
αυτή της γείτονος χώρας δεν έχει βέβαια καμία νομοθετική ή συνταγματική βάση, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλεί. Έστω, όμως, και η κίνηση αυ
τή, δίνει ένα μήνυμα ελπίδος να συνεχίσει να ζει η πολυπόθητη Ίμβρος μας. ]



[  ΕΡΕΥΝΑ

Του Δημήτρη Μιχαλόττουλου 
Ιστορικού

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

Στα αρχαία κείμενα υπάρχουν χωρία που ξενίζουν· 
και το περισσότερο εκπληκτικά εντοπίζεται στον Φαί
δωνα του Πλάτωνος. Μιλάει ο Σωκράτης στον φίλο του 
Σιμμία. Ο Δάσκαλος βρίσκεται στη φυλακή και είναι λί
γο προτού να πιει το κώνειο. Απορρίπτει τις προτροπές 
των μαθητών του να δραπετεύσει και, θέλοντας να τεκ
μηριώσει την άποψή του ότι στον θάνατο οι άνθρωποι 
δεν πρέπει να δίνουνε μεγάλη σημασία, τονίζει τα ακό
λουθα: Εάν δει κανείς τη γη από ψηλά, αυτή μοιά
ζει με μπάλα που αποτελείται από 12 κομμάτια· και 
τα χρώματα που χαρακτηρίζουνε αυτήν την μπάλα, τη 
σφαίρα (πάνω στην οποία διαβιοί η ανθρωπότητα) εμφα
νίζονται «από πάνω» πολύ πιο λαμπερά, πολύ πιο εντυ
πωσιακά, πολύ ωραιότερα από όσο τα βλέπουμε εμείς 
«εδώ κάτω». Και το αποτέλεσμα είναι ότι η γη μας, σε 
όποιον τη βλέπει από τον ουρανό προσφέρει το θέαμα

μιας αδιάσπαστης, υπέρλαμπρης πολυχρωμίας.
Το θέμα μας, βέβαια, δεν είναι κατά πόσον ο Σωκράτης εί

χε δίκιο· και τούτο, διότι αρκεί στιγμιαίως να παρατηρήσει 
κανείς φωτογραφία του πλανήτη μας παρμένη από το δι
άστημα, για να διαπιστώσει ότι η περιγραφή του μεγάλου 
Φιλόσοφου ήτανε απολύτως ορθή. Έτσι ακριβώς φαίνεται 
η γη μας «από τα ψηλά». Και ακόμη εκπληκτικότερη, βέ
βαια, είναι η δήλωσή του η σχετική με τα 12 σκύτη που 
συνθέτουν τον φλοιό της γήινης σφαίρας, διότι, ως 
γνωστόν, ο εν λόγω φλοιός συναποτελείται από τεκτο
νικές πλάκες, ο αριθμός των οποίων είναι -ακριβώς!- 
δώδεκα. Ευλόγως διερωτάται κανείς λοιπόν τι συμβαίνει. 
Είχε βγει, μήπως, στο διάστημα ο Σωκράτης ή, έστω, ο Πλά
των που κατέγραψε τη συνομιλία; Αυτό πρέπει να θεωρη
θεί μάλλον απίθανο· άρα κάτι άλλο συμβαίνει, η ερευνητι
κή προσέγγιση του οποίου θα επιχειρηθεί στη συνέχεια.

Α/Α I 104] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΠΒΡΙΟΣ 2013



ΑΡΧΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΟΣ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΩΝ, ΗΤΑΝ OLISSIPO... ΔΗΛΑΔΗ Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ”

Έ να  πάντως είναι βέβαιο: Αντίθετα με ο,τι ακόμη λέ
γεται, υποστηρίζεται και διδάσκεται, οι Αρχαίοι Έλληνες 
είχαν πλήρη την επίγνωση του ότι η γη μας δεν είναι 
επίπεδη αλλά σφαιρική* και προς απόδειξιν αρκεί να ανα
τρέξει σε κείμενο του Αριστοτέλους. Υποστηρίζει λοιπόν ο με
γάλος μαθητής του Πλάτωνος ότι, παρατηρώντας ακόμη και 
την κατεύθυνση που παίρνουν τα διάφορα σώματα καθώς, 
στα πλαίσια του νόμου της βαρύτητας, έλκονται προς τη γη, 
αμέσως αντιλαμβάνεται ότι αυτή έχει το σχήμα σφαίρας· αυ
τό όμως μπορεί να γίνει αντιληπτό και μέσω των αισθήσεων, 
βλέποντας, συγκεκριμένα, κανείς το πώς φαίνεται από τη γη

η σελήνη -  κατά τις εκλείψεις αυτής της τελευταίας.
Η επίγνωση της σφαιρικότητας του πλανήτη μας άλ

λωστε είχε πλήρως παγιωθεί κατά την εποχή της ρωμαϊ
κής κυριαρχίας στην Ελλάδα. Ο Στράβων π.χ. υπήρξε 
σαφέστατος , γιατί κατηγορηματικώς υποστήριξε 
ότι η γη μας (και μαζί της ο κόσμος ολόκληρος) 
έχει σχήμα σφαίρας. Και αυτό, τόνισε ο γεωγράφος 
μας, γίνεται ευχερώς αντιληπτό μέσω των αισθήσε
ων. Παρατηρείστε, λέει, τους ουρανούς και τις θάλασ
σες. Λόγω της κυρτότητας της θαλάσσιας επιφάνειας, 
πράγματι, πλεούμενα που ταξιδεύουν μακριά δεν γίνο
νται αντιληπτά από εκείνους που πλέουν σε ίδιο με αυ
τά ύψος. Και συνεχίζοντας ο Στράβων, επεκτείνεται στα 
σχετικά με τις κλιματικές ζώνες του πλανήτη μας: Εξη
γεί, δηλαδή ότι, με κύκλους παράλληλους προς τον ιση
μερινό, η επιφάνεια της γης διαιρείται σε μία ζώνη δια- 
κεκαυμένην, δύο εύκρατες (μία στο βόρειο και άλλη στο 
νότιο ημισφαίριο) και δύο «κατεψυγμένες» (επίσης μία 
στο βόρειο και μία στο νότιο ημισφαίριο) -  τονίζοντας 
παράλληλα πως μόνο στις δύο εύκρατες περιοχές είναι 
δυνατόν, χάρη στο κλίμα που τις χαρακτηρίζει, να ζή- 
σουνε άνθρωποι.

Ο Στράβων όμως κάνει και άλλες επισημάνσεις που εν 
πολλοίς θυμίζουνε τα όσα είπε ο Σωκράτης στον Σιμμία. 
Αναφέρει, πράγματι, ο αρχαίος γεωγράφος ότι χο οχήμα 
της ινδικής υποηπείρου είναι ρομβοειδές καθώς 
και ότι η Ιβηρία θυμίζει «τεντωμένη προβιά». Καί, 
τέλος, επισημαίνει κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα: 
Κατά την εποχή του, καθώς άρχιζε, συγκεκριμένα, η αυ- 
τοκρατορική περίοδος της Ρωμαϊκής Ιστορίας, μπορού
σε ακόμα να δει κανείς στην Ιβηρική Χερσόνησο, δηλα
δή τις σημερινές Ισπανία και Πορτογαλία, ίχνη των εκεί 
περιπλανήσεων του Οδυσσέως καθώς και άλλων ηρωι
κών μορφών της Αρχαίας Ελλάδας, που είχανε διακρι- 
θεί στον πόλεμο της Τροίας. Και εδώ φτάνουμε σε ση
μείο κομβικό της όλης επιχειρηματολογίας μας. Αρχική 
ονομασία της Λισσαβώνος, πρωτεύουσας κατά τους Αρ
χαίους Χρόνους των προγόνων των σημερινών Πορτο
γάλων, ήταν Olissipo· και μία ετυμολόγηση του τοπω
νύμιου αυτού - η περισσότερο ευλογοφανής - είναι η 
λέξη Ulixes>Ulisses, δηλαδή η λατινική μορφή του ελ
ληνικού ονόματος Οδυσσεύς. Με λίγα λόγια, Λισσα- 
βών δεν είναι παρά η πόλη που ίδρυοε ο βασιλεύς 
της Ιθάκης στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογικό; Ναι, διότι ο Στρά
βων πάλι κάνει δύο επισημάνσεις στις οποίες δεν έχει δο
θεί η σημασία που θα έπρεπε. Η πρώτη: Δεν μπορεί κα
νείς παρά να παραδεχτεί ότι πολύ πριν από εμάς κάνανε, 
τόσο στη γη όσο και στη θάλασσα, ταξίδια μεγαλύτερα
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“  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ΛΙΣΣΑΒΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ Η ΠΟΛΗ 
ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ”

[  ΕΡΕΥΝΑ I

Strabo
About 25 BCE Επιπλέον:

από εκείνα των μεταγενέστερων. Και η δεύτερη, που εν
διαφέρει ακόμη περισσότερο είναι ότι οι περιπλανήσεις 
χου Οδυσσε'ως έγιναν όχι στη Μεσόγειο μα στον Ατ
λαντικό ωκεανό.

Αυτό ας μη φανεί παράλογο. Ακόμη και στα Ομηρικά 
Έπη, πράγματι, υπάρχουν αναφορές -υπαινιγμοί έστω- 
που προξενούν κατάπληξη. Η διαφορά καταρχήν μεταξύ 
πελάγους και ωκεανού είναι σαφής· κατά δεύτερο λόγο, 
επισημαίνεται πως στον ωκεανό υπάρχουν «μεγάλοι ποτα
μοί» και «τρομερά ρεύματα»· τρίτον ο ίδιος ο Ωκεανός χα
ρακτηρίζεται ως ποταμός ή, σύμφωνα με άλλη άποψη, δι- 
ατρέχεται από ισχυρό ρεύμα· τέταρτον διευκρινίζεται ότι 
μπορεί κανείς να περάσει τον Ωκεανό, εάν βέβαια διαθέ
τει πλοίο καλοφτιαγμένο και αφεθεί στην «πνοή του ανέ
μου»· πέμπτον διευκρινίζεται ότι, εάν κατορθώσει κάποιος 
να φτάσει στην άλλη ακτή του Ωκεανού, θα βρει γη εύφο
ρη, πλούσια και με πολλά δέντρα. Και βέβαια, κάτι που ιδι
αιτέρως πρέπει να εξαρθεί στο σημείο αυτό είναι ότι αυτός 
ο «ποταμός» και τα ρεύματα που -σύμφωνα με τον Όμηρο- 
υπάρχουνε μέσα στον Ωκεανό φέρνουνε στον νου το Ρεύ
μα του Κόλπου (Gulf Stream) και τις διακλαδώσεις του.

Τώρα είναι πια δυνατόν να επιχειρηθεί ανακεφαλαίωση· 
τα συμπεράσματα λοιπόν στα οποία καταλήγει κανείς, εάν 
βασιστεί αποκλειστικώς σε αρχαίες ελληνικές πηγές, είναι 
τα ακόλουθα:

Α. Οι Αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι η γη είναι στρογ
γυλή.

Β. Είχαν όχι μόνο πλήρη επίγνωση του πώς φαίνεται από 
το διάστημα αλλά και γνώριζαν πολύ καλά την τεκτονική

σύνθεση του φλοιού της.
Γ. Ήξεραν τις κλιματικές ζώνες στις οποίες διαιρείται η 

επιφάνεια του πλανήτη μας.

Δ. Γνώριζαν ότι πέρα από τον Ωκεανό 
(τον Ατλαντικό βέβαια) εκτείνεται μία άλ
λη γη, εύφορη και κατάφυτη.

Ε. Ήξεραν ότι μπορεί να φτάσει κανείς 
σε αυτήν τη γη, εάν διαθέτει «πλοίο καλο- 
φτιαγμένο»· και κυρίως 

ΣΤ. Εάν επωφεληθεί από τον «ποταμό» 
που είναι ή που υπάρχει μέσα στον Ωκεα
νό.

Πώς τα γνώριζαν όλα αυτά οι Αρχαίοι 
Έλληνες; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 
δεν μπορεί ακόμα να δοθεί με τρόπο επιστη- 

μονικώς ασφαλή. Ας αρκεστούμε, κατά συνέπεια και προς 
το παρόν, σε ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμηριωμένο. Και 
βέβαια, τεκμηριωμένα είναι τα έξι δεδομένα που ανέφερα 
προηγουμένως -  στα οποία οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να 
προστεθεί η γνώμη του Στράβωνος ότι, καθώς η Αν
θρωπότητα χροντκώς πλησίαζε, από την Προϊστορία, 
τους Αρχαίους Χρόνους, τα ταξίδια, τόσο τα χερσαία 
όσο και τα θαλάσσια, αντί να μεγαλώνουν, συντόμευ
αν. Αυτό συνιστά ένδειξη πως, η ανθρωπότητα εξελίσσεται 
(+ή-). Και άλλη μία ένδειξη ως προς αυτό (-) είναι η δια
βεβαίωση του ΙΙλίνιου του πρεσβύτερου πως η χρή
ση των γραμμάτων είναι πάρα πολύ παλαιά - χιλιάδες 
χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού και όχι θέμα με
ρικών αιώνων πριν από τη γέννησή Του όπως ακόμη και 
τώρα πιστεύεται. Μα ειδικώς αυτά τα τελευταία, βέβαια, εί
ναι μια άλλη ιστορία... ]

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  
Πλάτανος, Φαίδων, 11 Ob- 110e 

2Α{)ΐστοτέ\ους, Περί Ουρανού, 297b-298a.
3 Στράβωνος, Γεοϊγραφικά, 1.1.20.
4 Στράβοϊνος, Γεωγραφικά, 2.5.3.
5 Στράβοϊνος, Γεαγγραφικά, 15.1.11.
6 Στράβοϊνος, Γεοϊγραφικά, 3.1.3.
7 Στράβοτνος, Γεοϊγραφικά, 1.1.11.
8 Σύμφοτνα με πληροφορία που μου δόθηκε από τη Γεοιγραφικη Εταιρεία της Λιοοα- 
βώνος (Sociedade de Geografia de Lisboa).
9 Στράβωνος, Γεωγραφικά, 3.2.13.
10 Στράβοϊνος, Γεοϊγραφικά, 1.3.2.
11 Στράβοϊνος, Γεοϊγραφικά, 1.2.18.
12 Οδυοοείας Γ, 174 και Μ, 1.
13 ΟδυσοείαςΛ, 157-159.
14 Οδυοοείας Μ. 1.
15 Οδυοοείας Κ, 507 και Λ, 159.
16 Οδυοοείας Κ, 508-510.
17 Πλίνιου του π[ΐεοβυτέρου, Naturalis Historia, VII, 193.
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Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αληθινή ασφάλιση ψβ̂  ·
“ COVER- 1

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 είνα ι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη σχέση μεταξύ υπηρεσιών 

και κόστους.

Π ΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Ε.Ι.Χ.

από 94,05 

» 99,89

127,72 

133,48 

161,39 

168,15

86,64

110,09

107,19

119,36

136,47

Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα/ 

Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχή
ματος, Κάλυψη από ανασφά
λιστο όχημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Δ ΙΚΥ ΚΛ Ω Ν  Ι.Χ.

Αττική Περιφέρεια
Β Μ  - 0 3

Υπόλοιπη Ελλάδα

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

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

Πακέτο Καλύψεων

Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα/ 

Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχή
ματος

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

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

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας:

Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα, τηλ.: 801.300.3069,* 210 92.33.650 

fax: 211 800.21.61, τηλ. ανάγκης: 6944.478885 

www.real-ins.gr, e-m ail:info@ real-ins.gr

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

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, 
AIG, ARAG, ATRADIUS, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, BUPA, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - Μ  IN ETTA, 
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.

Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και 
στους υπόλοιπους ασφαλιστι
κούς κλάδους 
Αμεση ασφάλιση 
Παράδοση ασφαλιστηρίου στο 
χώρο σας
Προσωπική εξυπηρέτηση 
Συμβουλευτικές και διαμεσολα- 
βητικές υπηρεσίες 
Ανάλυση αναγκών 
Αξιολόγηση Ασφαλιστικών 
Συμβάσεων
Αποτελεσματική διαχείριση 
αποζημιώσεων

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


Η ΝίΚΓ) ΐη ς  Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτά άγνω
στου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο ναά 

των «Μεγάλων Θεών» η Κάβειρων στη Σαμοθράκη. Παριστά
νει φτερωτή τη θεά Νίκη και εκτίθεται στο Μουσείο του Λού

βρου από το 1884.
Το άγαλμα έχει ύψος 3,28 μ (με τα φτερά) και 5,58 μ με την 

πλώρη του πλοίου πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο. 
Φιλοτεχνήθηκε σε λευκά παριανό μάρμαρο για να τιμήσει 

τη θεά Νίκη αλλά και μια ναυμαχία -  δεν είναι βέβαιο 
ποιά. Ή ταν αφιερωμένο στο ναά της Σαμοθράκης 

και χρονολογείται μεταξύ 220 και 190 π.Χ. Σήμε
ρα στο Μουσείο του Λούβρου το έχουν τοποθε

τήσει σε μια βάση και αυτή με τη σειρά της εί
ναι στερεωμένη σε μαρμάρινη πλώρη πλοίου. 
Στην αρχαιότητα εικάζεται ότι εκείνος που 
αφιέρωσε το έργο στο ναό της Σαμοθράκης εί
χε δώσει παραγγελία να σχεδιαστεί ένα μικρό 
σύμπλεγμα θεάς και πλοίου.
Η μεν θεά φιλοτεχνήθηκε χωριστά από λευκό 

παριανό μάρμαρο. Το άγαλμα στο ελληνιστικό 
σύμπλεγμα ήταν στερεωμένο στην επίσης μαρ

μάρινη πλώρη ενός πλοίου και έδινε την αίσθηση 
ότι μόλις είχε «προσγειωθεί» σε αυτό και πατούσε 

φευγαλέα. Το πλοίο ήταν από μάρμαρο Ρόδου. Οι ει
δικοί εικάζουν ότι το έργο ήταν σχεδιασμένο για να 
το βλέπει ο κόσμος από τα αριστερά, κατά τα Ύ  του 
προφίλ, επειδή όπως συνηθιζόταν στα ελληνιστικά 
χρόνια ήταν πιο καλοδουλεμένη η μία πλευρά του 
-εκείνη από την οποία προοριζόταν να το βλέπει το 
κοινό.
Μία εκδοχή των αρχαιολόγων για το αφιέρωμα επί 
πολλά χρόνια ήταν πως το είχε κάνει ο Δημήτριος ο 
Πολιορκητής (337-283 π.Χ.) όταν νίκησε τον στόλο 

του Πτολεμαίου στα ανοιχτά της Κύπρου γύρω 
στο 290 π.Χ. Σήμερα όμως πολλοί πιστεύουν 
ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδιοι όταν το 191 π.Χ., 
συμμαχώντας με την Πέργαμο, νίκησαν τον 
Αντίοχο Τ' της Συρίας σε ναυμαχία στα ανοι

χτά της Σίδης.

[ ΤΕΧΝΗ :
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Το δεξιό φτερό βρέθηκε σχεδόν διαλυμένο εκτός από μι
κρά κομμάτια του και αποτελεί πρόσθετο έργο ανασύστα
σης «καθρέφτη» του αριστερού, από εμπειρογνώμονες 
του Λούβρου. Το άγαλμα εικάζεται ότι κατακρημνίστηκε 
και έσπασε εξαιτίας μεγάλου σεισμού κατά τον 6ο μ.Χ. αι
ώνα.
Τα κομμάτια του γλυπτού βρέθηκαν τμηματικά και στην 
αρχή η Νίκη εκτίθετο στο Λούβρο χωρίς τον κορμό και τα 
φτερά της αλλά και χωρίς την πλώρη τα κομμάτια της οποί
ας οι Γάλλοι ειδικοί στην αρχή είχαν εκλάβει ότι ανήκαν σε 
τύμβο και τα είχαν αφήσει στη Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, 
η ανεύρεση άρχισε το 1863 από μια αρχαιολογική αποστο
λή με επικεφαλής τον Κάρολο Σαμπουαζό, υποπρόξενο της 
Γαλλίας στην Αδριανούπολη. Ενώ έσκαβαν σε μια χαρά
δρα στις 15 Απριλίου του 1863, στα βόρεια του νησιού, ένας 
Έλληνας εργάτης φώναξε στον Σαμπουαζό «Κύριε, εύρα- 
μεν μια γυναίκα!» - ήταν η μίση Νίκη της Σαμοθράκης. Ο 
Σαμπουαζό επικοινώνησε αμέσως με τον πρέσβη της πα
τρίδας του στην Κωνσταντινούπολη και εκείνος φρόντισε 
η Τουρκία να δώσει τότε έγκριση για να αποπλεύσει γαλλι
κό πολεμικό πλοίο και να φορτώσει τη Νίκη της Σαμοθρά
κης για τη Γαλλία - η Σαμοθράκη είχε σημαντική αυτονο
μία, αλλά ανήκε ακόμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 
άγαλμα έφτασε στο Λούβρο στις 11 Μαίου του 1864 και δύο 
χρόνια μετά εκτέθηκε για πρώτη φορά μετά τις απαραίτη
τες εργασίες -  χωρίς όμως ακόμα να μπορούν να εκθέσουν 
το επάνω μέρος τους κορμού και τα φτερά.
Το άγαλμα βρέθηκε σε πολλά κομμάτια γιατί στα ελληνι
στικά χρόνια οι καλλιτέχνες δούλευαν το γλυπτό τους σε 
πολλά κομμάτια εξαρχής. Ο άγνωστος λοιπόν γλύπτης εί
χε επεξεργαστεί το έργο του κατά τμήματα και μετά το εί
χε ενώσει, οπότε στο σεισμό με την κατακρήμνιση του γλυ
πτού, αυτό έσπασε σε πολλά σημεία.
Αποτελείται από κομμάτια κάτω από το στήθος μέχρι τα πό
δια, τον άνω κορμό, το αριστερό φτερό (το δεξί προστέθηκε 
αντιγράφοντας το αριστερό) και από το κεφάλι -  αυτό δεν 
βρέθηκε ποτέ. Τα χέρια, τα φτερά και τα πόδια, όπως και 
πολλά κομμάτια του ενδύματος σμιλεύονταν τότε χωριστά 
και μετά το άγαλμα συναρμολογείτο. Τα φτερά ήταν από

δύο μεγάλα μάρμαρα που ήταν συνδεδεμένα στην πλά- 
τη χωρίς εξωτερική στήριξη.
Η πλώρη του πλοίου αποτελείται από 23 κομμάτια μαρ
μάρου. Σε μια ορθογώνια βάση από έξι μαρμάρινες πλά
κες στερεώνονταν 17 κομμάτια που ενώνονταν αρχικά 
με μέταλλο και σχημάτιζαν τρεις οριζόντιες σειρές που 
κλιμακώνονταν προς τα εμπρός για το σχηματισμό της 
πλώρης. Άγαλμα και πλοίο ισορροπούσαν το ένα το άλλο 
σαν αντίβαρα και το κέντρο βάρους του αγάλματος είχε 
σταθμιστεί έτσι ώστε να πέφτει στο σημείο που κρατού
σε ανασηκωμένη ζωηρά η πλώρη σαν αληθινού καραβι
ού. Το όλο σύμπλεγμα θεωρείται όχι μόνον αριστουργη- 
ματικό από καλλιτεχνική άποψη, αλλά και ιδιοφυές.
Το 1875 Αυστριακοί αρχαιολόγοι είδαν στον τόπο της 
ανασκαφής τα μάρμαρα που ο Σαμπουαζό νόμισε ότι 
ανήκαν σε τύμβο και αναλογιζόμενοι ελληνικά νομί
σματα που απεικόνιζαν τη Νίκη σε πλώρες πλοίων κα
τάλαβαν ότι επρόκειτο για τμήματα μαρμάρινης πλώ
ρης. Ο Σαμπουαζό έμαθε για τα μάρμαρα της πλώρης το 
1879 και κατάφερε να τα πάρει κι αυτά στο Λούβρο. Η 
συναρμολόγηση και η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε το 
1884.
Τον Αύγουστο του 1939 η «Νίκη της Σαμοθράκης» με
ταφέρθηκε, ώστε να απομακρυνθεί και να φυλαχθεί σε 
ασφαλέστερη τοποθεσία λόγω του πολέμου.
Το 1950 συναρμολογήθηκε και η δεξιά παλάμη της, άρ
χισε να εκτίθεται κι αυτή.
Το παρισινό μουσείο από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνη
σε Διαδικτυακό έρανο υπό τον τίτλο «Όλοι μαικήνες» 
για την αποκατάσταση της Νίκης της Σαμοθράκης ελ
πίζοντας να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο ευρώ έως 
τα τέλη του έτους. Η αποκατάστασή της αναμένεται να 
επιτρέψει τη βελτίωση του σκελετού και τον καθαρι
σμό του αγάλματος. Το γλυπτό μετακινήθηκε σε γειτο
νική αίθουσα. Η μαρμάρινη πλώρη πλοίου πάνω στην 
οποία είναι τοποθετημένο θα αποσυναρμολογηθεί κομ- 
μάτι-κομμάτι.
Η Νίκη της Σαμοθράκης θα επιστρέφει στη θέση της το 
καλοκαίρι του 2014. ]
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πολιτισμός ■

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Γ ΙΑ Ν Ν Α Ρ Α

ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ

Η ευκαιρία  για
την εντατική με

λέτη και ανάδειξη του 
έργου ενός Έλληνα στο

χαστή στο εξωτερικό, και δη στις «πηγές» της ακαδημαϊκής 
αριστείας, δεν δίδεται συχνά. Μόλις προ ολίγων ημερών 
ολοκληρώθηκε το τετραήμερο συνέδριο προς τιμήν του 
ομότιμου καθηγητή Χρήστου Γιανναρά στο St Edmund 
Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2-5 Σεπτεμβρίου 
2013). Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Winchester και το Orthodox Theological Research Forum με 
κινητήριες δυνάμεις την Dr. Mary Cunningham και τον π. 
Ανδρέα Ανδρεόπουλο και τίτλο: “Conference in Honour of 
Christos Yannaras: Philosophy, Theology, Culture”. Επικε
ντρώθηκε στην συνεισφορά του Χρήστου Γιανναρά στην 
φιλοσοφική αναζήτηση (οντολογία, γνωσιοθεωρία) και 
στην θεολογική μαρτυρία.
Μελετητές από την Μεγάλη Βρεττανία, την Ελλάδα, την 
Κίνα, την Γαλλία, την Γερμανία, την Δανία, την Ρουμανία 
και τον Καναδά επιχείρησαν να φωτίσουν συγκεκριμένες 
πτυχές του έργου του: αναλύσεις για τον αποφατισμό ως 
συνολική γνωσιοθεωρία, η οντολογία του προσώπου, οι 
προϋποθέσεις μιας κριτικής οντολογίας, η σχέση σημαίνο- 
ντος-σημαινομένου, η σύγκριση με το έργο του Jean-Luc 
Marion κ.ά. κατετέθησαν δίπλα στην αποτίμηση του αντι
θετικού διαχωρισμού μεταξύ Εκκλησίας και θρησκευτικού 
φαινομένου, της σχέσης Δύσης και Ελληνισμού, της ηθι
κής ως προερχόμενης από την οντολογία και όχι από την 
αυθεντία ή την σύμβαση, της εκκλησιαστική αντίληψης 
για τον γάμο και τον οικουμενικό διάλογο, της συγγένειας 
των αναζητήσεων του Χρήστου Γιανναρά και των πορισμά
των της σύγχρονης επιστήμης και κυρίως της κβαντικής 
φυσικής. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του συνεδρίου μάλ
λον εντοπίζεται στην γονιμότητα των συζητήσεων ανά
μεσα στις εισηγήσεις, όπου διατυπώθηκαν παρατηρήσεις 
με έκτακτη γονιμότητα για περαιτέρω έρευνα -  αλλά και 
για την προσωπική αναζήτηση, τα ουσιώδη ερωτήματα 
του καθενός. Συμμετείχαν ερευνητές από τα πανεπιστή
μια: Durham University, University of Paris -  Sorbonne, 
University of Winchester, Oxford University, Heythrop 
College, University of Nottingham, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
West University of Timisoara, Freie Universitdt Berlin, 
University of Sherbrooke Canada, University of Rouen, 
University of Southern Denmark. Κατά την έναρξη του συ

νεδρίου ανακοινώθηκε ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου 
Αλβανίας Αναστασίου, ο οποίος μίλησε με έκτακτη θέρμη 
και αναγνώριση για τον τιμώμενο, τον οποίο γνωρίζει από 
τα μαθητικά τους χρόνια. Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία 
του συνεδρίου ήταν η εισήγηση του Pui Ιρ, φοιτητή φιλο
σοφίας στο Heythrop College του Λονδίνου προερχομένου 
από το Χονγκ Κονγκ της Κίνας, ο οποίος έδωσε στην ομι
λία του την πιο κρυστάλλινη, σαφή και ακριβή επεξήγηση 
της φιλοσοφίας του Χρήστου Γιανναρά που ο γράφων έχει 
ακούσει δημοσίως. Στην εισήγησή του προς το συνέδριο, ο 
καθηγητής Χρήστος Γιανναράς εξέφρασε την επιθυμία του 
να τίθενται τα πορίσματα της αναζήτησής του υπό πραγ
ματική κριτική βάσανο, καθώς και το να διεξάγονται συνέ
δρια όχι για τις λεπτομέρειες ζητημάτων που αφορούν απο
κλειστικά μια κοινότητα λογιών αποκομμένη από την ζωή, 
αλλά για να εξετασθούν τα ουσιώδη της ζωής, τα «μέγιστα 
και τα τίμια» που μας κατατρώγουν και μας συναρπάζουν: 
να έχουν οι συνάξεις ως αφορμή μια πραγματική Πείνα 
και Δίψα. Βιβλία και μονογραφίες του Χρήστου Γιανναρά 
έχουν δημοσιευθεί σε 12 γλώσσες, όμως ο κύριος όγκος των 
μελετημάτων του μεταφράζεται σταδιακά στα αγγλικά μό
λις τα τελευταία δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα να καθίστα
ται όλο και περισσότερο εφικτή η διεθνής πρόσβαση στο 
έργο του. Με αυτά τα δεδομένα υπ’ όψιν, θα λέγαμε ότι το 
συνέδριο σημειώνει μάλλον την αρχή, όχι το τέλος, μιας 
περιόδου διεθνούς αξιολόγησης του έργου του Γιανναρά, 
κριτικής αποτίμησης, διαλόγου και γόνιμης συνέχειας. ]

Πηγές: http:llwww.romfea.gr, http:llwww.antibaro.gr

Α/Α [1 1 0 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

http://www.romfea.gr
http://www.antibaro.gr


Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Γη ΒΝΗΤΙ Κ Η 

■  · ι ' ■ ·,\

WNiTiligAlEgBiTiIKH

I »
ΓΔΈβΓΤΙΡΙ■ P B pK O Y N ll

ΪΠΘΡΡ^ΦΗΣΗΒ

ΙΕΙΔΙΚΗΙΠΡ.ΘΣΦΙΟβΑίΠΙΑ^ΑΤΣΩηΑΤΗΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ+ΪΒΧΟΝΑΡΙΚΗ

a e r o p E L m A
Το ελ α φ ρ ύ τερ ο  κ α ι μ α λ α κ ό τε ρ ο  π απ ούτσ ι

ορνοόταόιαζ

ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΓΤΙΟ Η 
ΞΕΚΟΛΛΗΙΊΠΑ ΣΟΛΑΣ

J Τα άρβυήα ιοποθειούνιαι 
ρ σε προσομοιωιή βάδισης, 

μια ειδική συσκευή που 
προσομοιώνει 100% τις 

1 κινήσεις ίου ανθρώπινου 
1 ποδιού.

ΤΡ Ο Π Ο Ι ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ  

ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Ο ΙΤ ΙΑ Δ ΙΚ Η  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  ΣΤΑ  

ΤΠΊΗΓΠ ΑΤΑ

-ΤΑΧΥΔΡοηηικΑ mE 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

[» Αρβύήα με φερμουάρ Σκαρπίνι Ασιυνομίας Σκαρπίνι Λιμενικού

©ΘώΙΩ.

ΘΕίΤΙΑΓΙ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΓΠΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΠΠΑΤΩΝ
Ν ικη ιορο  31, Αγ. I. Ρέντη, Τ.Κ. 18233
TnrT.: 210 49 18 937, Fox: 210  42 56 137
e-mail: in fo@ oerope lm o.com  - u u u u u u .o e ro p e lm o .c o m

1β IΈLi

mailto:info@oeropelmo.com


I  ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ : 

Της Δρ. Ιωάννας Μάστορα

Κ α θ η μ ε ρ ιν ο ί

σχην τάξη
O ' V O ' l

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

[αφιερωμένο οτους 
χιλιάδες σπουδαστές 
με τους οποίους 
συνεργάστηκα! |

r
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Μ:-Δάσκαλε, ποιον δρόμο να πάρω;
Δ:-Εξατάται, από το πού θες να φτάσεις.

Μ:-Δάσκαλε, η ευθύνη μου δεν είναι καθημερινό βάρος για
εσένα;
Δ:-Είναι ένα βάρος που με κάνει κάθε μέρα πιο δυνατό.

Μ: -Δεν σε κουράζει η άγνοιά μου.
Δ: -Αντίθετα, με διδάσκει.

Μ:-Δάσκαλε, ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη νίκη;
Δ:-0 λιγότερο ευκαταφρόνητος αντίπαλος και ο πιο ισχυρός 
είναι ο εαυτός μας. Οι άλλοι είναι απλώς απεικάσματα της 
αντιδραστικής μας διάνοιας.

Μ:-Συχνά, αισθάνομαι έντονο ανταγωνισμό και θέλω να σε 
ξεπεράσω ή ακόμη και να σε γελοιοποιήσω.
Δ:-Αυτή είναι η ευγενής άμιλλα. Δεν πειράζει που με 
αμφισβητείς. Πειραματίζεσαι στη γνώση. Με υποχρεώνεις να 
οπλίζομαι καθημερινά με δύναμη κι εμπειρία.

Μ:-Δάσκαλε, γιατί με μαλώνεις και με παιδεύεις και δεν 
μ’αφήνεις να είμαι ξέγνοιαστος;
Δ:-Γιατί μόνο με την παίδευση έρχεται η παιδεία και η 
μόρφωση του ανθρώπου. Κι αν μείνεις ένα απελέκητο ξύλο 
..ή ένα μισοτελειωμένο γλυπτό. Βέβαια, η απόφαση είναι δική 
σου.

Μ:- Νομίζω ότι αγαπάς περισσότερο τους συμμαθητές μου 
και τους επαινείς περισσότερο, ενώ εμένα με ψέγεις και με 
κατηγορείς.
Δ:-Η διάκριση είναι διάφορη της αγάπης μου. Επαινώ τον 
καλύτερο και την πρόοδο σας για να σας παραδειγματίσω. Το 
ότι σε ψέγω αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την αγάπη μου. Θα 
έρθει και η ώρα του επαίνου.

Μ:-Τι να κάνω για να μάθω γρήγορα;
Δ:-Να προχωράς αργά.

Μ:-Και πως θα φτάσω στον προορισμό μου.
Δ:-Είσαι ήδη εκεί ως προοπτική.

Μ:-Γιατί με κουράζει τόσο να παρακολουθώ;
Δ:-Επειδή η συγκέντρωση θέλει καθημερινή εργασία και 
πρακτική. Τότε γίνεται δεύτερη φύση.

Μ:-Πρέπει να έρχομαι στα μαθήματα; Γιατί να μην έρχομαι που 
και που;
Δ:-Γιατί δεν κάνεις φοιτητικό τουρισμό, προφανώς 
ενδιαφέρεσαι.

Μί-Θέλω να γράφω στα θρανία και στους τοίχους. Γιατί μου λες 
ότι δεν είναι σωστό.
Δ:-Σπίτι σου, η μάνα και ο πατέρας σου, που σε αγαπούν, σε 
αφήνουν να γράφεις στους τοίχους και στα έπιπλα;

Μ:-Μια μέρα θα γίνω καλύτερος από εσένα.
Δ:-Θα είμαι ευτυχισμένος, γιατί θα πάψω να σε κουβαλώ στους 
ώμους μου. Και θα αναλάβω άλλους.

Μ:-Γιατί μεμπτές φορές ζηλεύω τους πιο προικισμένους; Ας 
πούμε τους πιο όμορφους, τους πιο έξυπνους και τους πιο 
δυνατούς;
Δ:-Να τους ευλογείς και να τους επαινείς, γιατί έχουν τα δώρα 
της θεϊκής πρόνοιας και είναι αποκαλύψεις. Έτσι, θα έχεις 
πρόσβαση στον μαγικό αυλό της αρμονίας. Όταν όμως φθονείς 
διακόπτεις τη ροή και τα δώρα της φύσης.

Μ:-Συχνά κάνω περίεργες σκέψεις ή βλέπω στον ύπνο μου 
περίεργα όνειρα. Είμαι κακός άνθρωπος;
Δ:-Το υποδυνείδητο όσο το μάχεσαι τόσο το ισχυροποιείς.
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Συμφιλιώσου. Για αυτό η θεία πρόνοια προίκισε χον άνθρωπο με 
νου και λογική. Σαν ένα άρμα με δύο άλογα.

Μ:-Είμαι βέβαιος άτι έχεις κι εσύ αδυναμίες και δεν μας τις λες. 
Δ:-Και βέβαια έχω. Κόβοντας όμως τα παράσιτα και τις 
παραφυάδες, κρατώ τον κήπο μου σε καλή κατάσταση. Αυτό δε 
σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζω καθημερινά τα ζιζάνια.

Μ:-Ναι, αλλά είσαι κι εσύ άνθρωπος κι έχεις αδυναμίες.
Δ:-Μα πως δεν έχω. Η αγάπη μου όμως για αυτήν την αποστολή 
είναι τόσο μεγάλη που κάθε άλλο πάθος μεγάλο η μικρό 
τρεμοσβήνει και χάνεται. Σαν τον καπνό. Μετασχηματίζεται.

Μ:-Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είσαι ακατάβλητος και 
δεν κουράζεσαι ποτέ. Από που αντλείς όλη αυτήν την ενέργεια; 
Γιατί θες συνεχώς να μας ανοίγεις δρόμους;
Δ:-Κάποτε με αμφισβήτησαν και με απέρριψαν. Μου είπαν πως 
δεν θα τα κατάφερνα. Ακόμη κι αν ήμουν επαρκής. Μου κλείσανε 
την πόρτα όταν τη χτύπησα. Δεν μου απήντησαν όταν τους 
ρώτησα. Με χλεύασαν όταν ζήτησα το διαφορετικό ή ρώτησα το 
άγνωστο. Αυτό το πείσμα μου έδωσε τη δύναμη και την αντοχή 
να διαφοροποιηθώ.

Μ:Δάσκαλε γιατί διάλεξες αυτό το επάγγελμα κι όχι ένα άλλο;
Δ:-Γιατί ήθελα να μείνω αιώνια νέος.

Μ:-Μα πως; Δεν θα γεράσεις;
Δ:-Μόνο σωματικά. Πνευματικά όμως και ψυχικά θα 
ανανεώνομαι μέσα από τη γνώση και την έρευνα. Και μέσα από το 
έργο μου και τους μαθητές μου.

Μ:-Συχνά, πυκνά μας μιλάς με παραδείγματα από την Ιστορία, 
ενώ φαίνεσαι μοντέρνος και προοδευτικός, πόας γίνεται; 
Δ:-Βλέπεις, ένα γερό δέντρο πρέπει να έχει δυνατές ρίζες, αλλιώς 
το παίρνει ο άνεμος! Και η ιστορία μας είναι οι ρίζες μας.

Μ:-Πως τα έμαθες όλα αυτά; Που τα διάβασες;
Δ:-Στις ώρες που δίδαξα και διδάχτηκα.

Μ:-Δάσκαλε, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι:

Δ:-Ναι, ισοδύναμοι, δηλαδή έχουν την ίδια αξία ως 
ανθρώπινα όντα και θεία δημιουργήματα αλλά και 
διαφορετικοί. Συμπληρώνονται.

Μ: -Ε.,.αφοό όλοι είμαστε ίσοι, πρέπει να πάρουμε όλοι τον 
ίδιο βαθμό.
Δ: -Αυτό δε λέγεται ισότητα, αλλά ισοπέδωση. Έχετε ίσες 
ευκαιρίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Θα εξεταστείτε και 
θα αξιολογηθείτε όλοι με τον ίδιο τρόπο όπως και λαμβάνετε 
την ίδια παιδεία. Ανάλογα λοιπόν με την επίδοση-απόδοση 
και την προσπάθεια θα πάρετε και βαθμό.

Μ:-Τι υπερβολές είναι αυτές; Που θα οφελήσει;
Δ:- Σε ένα πλοίο θα ορίζαμε κυβερνήτη τον πιο άξιο. Για να 
μην πέσει σε ύφαλο το πλοίο και βουλιάξει. Να σκέφτεσαι ότι 
και η κοινωνία μας είναι ένα πλοίο και όλοι εμείς είμαστε το 
πλήρωμα. Δεν πρέπει λοιπόν να αναδειχθούν οι καλύτεροι 
και οι πιο άξιοι και από το σύστημα της παιδείας μας;

Μ:-Δάσκαλε ήταν εύκολη η διαδρομή σου;
Δ:- Κουβάλησα πολλές φορές τον πόνο και την θλίψη μου 
που τώρα μου φαίνονται ελαφριές σαν πούπουλα. Ποτέ 
μου όμως δεν χόρτασα τη χαρά και το γέλιο και κάθε μέρα 
ανακαλύπτω έναν μαγικό κόσμο, ένα θησαυρό ανθρώπινου 
δυναμικού.

Μ:-Και γιατί μερικές φορές μας βάζεις περιορισμούς;
Δ:-Γιατί όλα έχουν κάποια όρια. Άλλωστε έχουμε κάνει 
μια συμφωνία από την αρχή. Να μην ξοδεύουμε άσκοπα το 
χρόνο μας. Όπως αν είχαμε ένα πουγκί χρυσό, και έπρεπε να 
φυλάξουμε αυτόν το θησαυρό και να τον αβγατίσουμε.

- Ε.,.καλά, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο;!
Δ:-Ναι, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ξεκινώντας από τη 
γειτονιά μας και το σχολειό μας.

Μ: Και σήμερα τι θα μας διδάξεις;
Δ:- Να, πώς να σκεφτόμαστε απλά.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια σημαντική διαπίστωση.
Είναι και σήμερα μια υπέροχη μέρα! ]
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Ο Ανθρωπος 
και

ο Ανθρω πισμός του

νέες εκδόσεις
Επιμέλεια: Υ/Α Κων/νος Κούρος

«

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(Ανιριστράιηγου r.u. Κπίτιμου Υιιαρχηγου 
Ελληνικής Αστυνομίας)
ΚΑΙΙΑΝΕΩΣ 11,10444 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 6944242755,2106625959

Άνθρωπο ζητώ!» Το αγωνιώδες αίτημα του Διογένη 
της Αρχαιότητας που περιφερόταν στους δρόμους, 
μέρα μεσημέρι, κρατώντας ένα φανάρι στο χέρι, μέσα στο 

πλήθος των πολλών, φαντάζει ίσιος το πιο επίκαιρο και 
μεγάλο αίτημα των ημερών μας. Με την ίδια σχεδόν αγω
νία, αλλά ταυτόχρονα με διαύγεια, ακρίβεια και αφηγημα
τική δεινότητα στον λόγο του επιχειρεί ο συγγραφέας του 
βιβλίου «Ο άνθρωπος και ο Ανθρωπισμός του» να προσεγ
γίσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και να ερμηνεύσει την 
«ζητούμενη» έκφραση Ανθρωπισμού του ανθρώπου.
Το βιβλίο πραγματεύεται την Ανθρωπιά, το στοιχείο που 
χαρακτηρίζει και ξεχωρίζει το είδος μας, μία ωστόσο εν δυ
νάμει αρετή που πρέπει να καλλιεργηθεί κατάλληλα για 
να γίνει βίωμα. Δεν την φέρουμε μέσα μας τελειοποιημέ
νη, όταν ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, αυτή πρέπει να γί
νει ο σκοπός των προσπαθειών μας, η αξία μας. Αποκτάται 
μέσω της παιδείας, με ανθρωπιστικά ιδεώδη. Το αρμονικό 
οικογενειακό περιβάλλον και η σωστή διαπαιδαγώγηση 
αποτελούν εχέγγυα για το δρόμο προς την Ανθρωπιά.
Ο Ανθρωπισμός είναι ένα ιδανικό με αξία διαχρονική.
Οι ιδέες του πλάθουν ανθρώπους δυνατούς με γερή θέ
ληση, ανθρώπους που επιλέγουν να σέβονται και να αγα
πούν τους συνανθρώπους τους. Εκφράζεται με ένα έργο 
κι έναν σκοπό που πρέπει να συνεχίζεται χωρίς τελειω
μό, χωρίς ανάπαυλα, αλλιώς -ως άνθρωποι και ως κοινω
νία- κινδυνεύουμε να βυθιστούμε στην πρωτόγονη κτη- 
νωδία και βαρβαρότητα. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην 
υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση και την αποσύνθεση του 
κοινωνικού ιστού ενώ σημειώνει εμφατικά την αδήριτη 
ανάγκη επιστροφής στις ανθρωπιστικές αξίες, με στόχο 
να επέλθει ανασύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών που 
θα φέρουν σταδιακή εξισορρόπηση των ανισοτήτων, σε
βασμό του ατόμου, δίκαιη κατανομή πλούτου, ισονομία 
και ισοπολιτεία.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΞΥΛΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΤΗΛ. 6945100779
o-mailP: xbabisprev(« yahoo.gr

υκλοφόρησε το βιβλίο του Χαράλαμπου Ξυλογιάν- 
νη «ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ - Λέξεις και εκφράσεις 

του κάμπου Άρτας», που αποτελεί την πρώτη συγγραφι
κή του προσπάθεια. Στο βιβλίο επεξηγούνται οι λόγοι που 
τον ώθησαν στην έκδοσή του. Για τον κ. Ξυλογιάννη επί-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ! ΐΥΛΟΓΙΛΝΝΗΣ

ΓΛ Ω ΣΣΙΚ Α  ΙΔ ΙΩ Μ Α Τ Α
Λέ{νς και ικφρόοης ιου κΛμηον Aprat

σης δίδονται πληροφορίες και πλήρες βι- 
ογραφικό. Για το βιβλίο ο συγγραφέας 
αναφέρει: «Ως εραστής των ηθών και εθί
μων της περιοχής που γεννήθηκα, αλλά 
και των γλωσσικών ιδιωμάτων του χω- ΟΑΘΟΙΟΠΙ ATTAJ 201}

ριού και της ευρύτερης περιοχής του κά
μπου Άρτας από τον ποταμό Άραχθο και κάτω, αποφάσισα 
ν ’ ασχοληθώ με την διάσωσή τους. Άρχισα να καταγρά
φω ό,τι θυμόμουν, ό,τι άκουγα καθημερινά, ζητώντας τη 
βοήθεια συγγενών, φίλων και συγχωριανών. Προσπάθη
σα ν ’ αναδείξω την προέλευση και ερμηνεία των λέξεων, 
εκφράσεων, τοπωνυμίων, κύριων ονομάτων, μηνών του 
έτους και ημερών της εβδομάδας, του ανεμολόγιου κ.ά. 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής ιδιωματικής 
γλώσσας, ήτοι, της γλώσσας που χρησιμοποιούνταν κατά 
το παρελθόν, αλλά και σήμερα στο Ψαθοτόπι και την ευ
ρύτερη περιοχή του κάμπου της Άρτας. Σε κάθε περίπτω
ση το κάθε λήμμα συναντάται στην ιδιωματική διάλεκτο 
του Ψαθοτοπίου και των όμορων περιοχών».

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Β. ΚΑΡΥΤΣΑ 
ΦΥΛΗΣ 206, 11252 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 6946296277,2108679264

περιοχή του Θέρμου, μια αξιοθαύ
μαστη πανάρχαια ιστορική κοι

τίδα, μας παρέδωσε αξιόλογα δείγματα 
έργων πολιτισμού και θρησκευτικής λα
τρείας: από τον παλαιά λατρεία του θεού 
Απόλλωνα ως τη νέα λατρεία ενός και
νούργιου θεού του φωτός, του Απόλλωνα 
-  Ιησού, όπως αυτός αποτυπώνεται σε θαυμάσιο ψηφιδω
τό στο Κοιμητήριο που βρέθηκε κάτω από την Κωνστα- 
ντίνεια βασιλική του Αποστόλου Πέτρου στο Βατικανό. 
Αυτό το Απολλώνιο φως του ιδρυτή της νέας θρησκείας 
σκορπίστηκε και στη Δυτική Στερεά Ελλάδα από τα πα
λαιοχριστιανικά χρόνια και μετέπειτα, φωτίζοντας τους 
πολιτισμικούς δρόμους που συνέχιζαν να διατηρούν οι 
βυζαντινοί και οι μεταγενέστεροι οικήτορες.
Με το υποβλητικό φως που εκπέμπει η «εφτάφωτη λυ
χνία» του συγγραφέα Γιάννη Καρύτσα ακολουθούμε τους 
δρόμους που μας ανοίγονται προς τα επτά, άλλοτε ακμαία 
αλλά και σήμερα επιβλητικά ή υποβλητικά, μοναστήρια 
της περιοχής του Θέρμου.

I. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ -  ΘΕΡΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΖΕΡΗ
.‘10008 ΘΕΡΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2644022783, 2641023452, 6972242062
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Η αγάπη και ο σεβασμός προς το Μοναστήρι και την 
μορφή της Αγίας Παρασκευής, οδήγησαν τον Μαν- 
δριώτη διδάσκαλο κ. Αθανάσιο Ζέρη με το Σύλλογο του 

Κρυφού Σχολειού και την αρμονική συνεργασία με την 
εκάστοτε Εκκλησιαστική Επιτροπή, να προσφέρει τα μέγι- 
σια στην ανάδειξη και ανακαίνιση της Ιεράς Μονής, με την 
δημιουργία πολλών έργων και με τον τρόπο αυτό το Μο
ναστήρι να βγει από την αφάνεια και να γίνει πανελληνί- 
ως γνωστό. Επίσης ανατρέχοντας στις πηγές κατόρθωσε να 
συνοψίσει την ιστορία της Μονής και να προβεί στην έκδο
ση του παρόντος βιβλίου, όπου καταγράφεται η ιστορία της 
για πρώτη φορά. Η μελέτη του βιβλίου αυτού θα ωφελήσει 
τα μέγιστα τον κάθε αναγνώστη. Θα τον βοηθήσει να κατα
λάβει το πώς επέζησε αυτό το Γένος και που οφείλουμε την 
ύπαρξή μας ως Ορθόδοξοι Έλληνες.
Ευχόμεθα η Αγία Παρασκευή να σκεπάζει και προστατεύει 
τον κοπιάσαντα κ. Ζέρη, όλους του αναγνώστες του βιβλί
ου αυτού και όλους τους ευλαβείς προσκυνητάς της παλαί- 
ψατης Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μάνδρας -  Θέρ- 
μου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΝΤ. ΚΑΛΑΝ'ΓΖΗ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 6,16562 ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΤΗΛ. 2109615297

το συνολικό έργο, πάνω από
400 σελίδες με πλούσια Ελλη

νική και Ξένη Βιβλιογραφία αναλύ
ονται και παρουσιάζονται με θεω
ρητικό και πρακτικό τρόπο, όλα τα 
θέματα που τίθενται σήμερα για ανά
λυση, τεκμηρίωση και διερεύνηση 
του Τροχαίου Ατυχήματος με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Εί
ναι η πιο μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση της ζωής για
τί από την υπηρεσιακή και επαγγελματική μου καριέρα, 
μπόρεσα ύστερα από πάνω 47 χρόνια ειδικής ενασχόλησης 
μου με την «Ανάλυση -  Διερεύνηση του Τροχαίου Ατυχή
ματος» να δημοσιεύσω τις απόψεις που κατέληξα, όχι μό
νο εγώ αλλά και όλοι οι ειδικοί'Ελληνες και Ξένοι ερευνη
τές που ασχολούντο επιστημονικά με το μεγάλο αυτό θέμα 
που απασχολεί όχι μόνο την χώρα μας, αλλά και ολόκληρο 
τον κόσμο. Το όλο έργο αποτελείτο συνολικά από δύο τό
μους που περιέχουν ο 1ος ΤΟΜΟΣ το «ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» 
και ο 2ος ΤΟΜΟΣ το «ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ», αλλά λόγω του 
όγκου τους, αφού ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 2010, συ
νενώθηκαν σε ένα μόνο τόμο, όπου παρατίθενται όλα τα 
σημερινά επιστημονικά δεδομένα, για την διερεύνηση του 
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, οι μέθοδοι, τα ειδικά προ
γράμματα Η/Υ, τα ηλεκτρονικά ψηφιακά όργανα μέτρη
σης υπολογισμών και αποτύπωσης, τα ειδικά προγράμματα 
ψηφιακής αναπαράστασης (Traffic Accident Investigasion

-  Reconstruction), Βιβλιογραφία και Πηγές από 127 Ελλη
νικές και Ξένες εκδόσεις και ότι άλλο απασχολεί σήμερα 
την Δικαιοσύνη, τους Δικηγόρους, της Υπηρεσίες Τροχαί
ας και τους Ειδικούς Πραγματογνώμονες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ
Τηλ. 25410 77560 -  κιν.: 6979847227 -  Φαξ. 2541067205.
e-mail: al-kat® xan.forthnet.gr

Από τον Νομικό -  Ποινικολόγο -  Εγκληματολόγο Νι
κόλαο ΑΘ. Δερμενούδη, πρώην Αξιωματικό της ΕΛ- 
ΑΣ έχει εκδοθεί και ήδη κυκλοφορεί ένα πολύτιμο, πρω

τότυπο και εύχρηστο βοήθημα για κάθε εφαρμοστή του 
δικαίου ανακριτικό υπάλληλο και για κάθε συντελεστή του 
διωκτικού μηχανισμού.
Το πολύτιμο αυτό βοήθημα αποτελείται από δύο (2) βιβλία, 
ήτοι από τον:
1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ -  
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόβλημα 
-  θέμα προκύψει, με διεξοδική πλήρη 
ανάλυση, αφενός η κάθε προανακριτι- 
κή ενέργεια στο στάδιο της τακτικής -  
έκτακτης προανάκρισης, προκαταρκτι
κής εξέτασης να είναι νόμιμη με βάση 
το Συνταγματικό Δίκαιο (Σύνταγμα), 
το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινι
κή Δικονομία), το Ουσιαστικό Ποινι
κό Δίκαιο (Ποινικό Δίκαιο) για να μην 
ακυρωθεί, αλλά και αφετέρου για την 
αποφυγή άσκησης ποινικής δίωξης εκ 
μέρους του εισαγγελέα για πραγμάτωση της ειδικής υπό
στασης του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος (αρ. 
259 ΠΚ), κατάχρησης εξουσίας (αρ. 239 ΠΚ), υπόθαλψης 
εγκληματία (αρ. 231 ΠΚ).
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ
Πρόκειται για ένα λειτουργικά αναγκαίο εύχρηστο και απο
τελεσματικό πραγματικό εργαλείο που σκοπό έχει να απο- 
τελέσει το εγκόλπιό του στο δύσκολο 
και επίμοχθο αγώνα του κάθε ανακρι- 
τικού υπαλλήλου.
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει: 
α) 51 δικογραφίες (τάξης, ασφάλειας, 
τροχαίας) με πλήρη ανάλυση όλων 
των δικονομικών και υπηρεσιακών 
ενεργειών
β) 44 οδηγίες για την σωστή εφαρμο
γή των ανακριτικών ενεργειών 
γ) 75 υποδείγματα ανακριτικών εκθέ
σεων. ]
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μυθιστόρημα
Του James Ρ. Hardley
Επιμέλεια -  Διασκευή: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

Ένα μυστήριο 
από το παρελθόν 
στην Αθήνα 
του μέλλοντος

Υπόθεση «Φιλάδελφος»
Το λιγοστό φως του δειλινού αρνήθηκε πεισματικά να 

μ’ ακολουθήσει καθώς προχώρησα στο διάδρομο. Έτσι κι 
αλλιώς το δρόμο αποκλείεται να τον έχανα, ακόμα και αν 
το ήθελα... Έξω από την πόρτα κοντοστάθηκα για λίγο. 
Ήθελε κουράγιο να πάρεις την απόφαση να μπεις εκεί 
μέσα. Ήταν ένα θλιβερό γραφείο με μια χαλασμένη οθό
νη, ένα παράθυρο που δε χρησίμευε σε τίποτα, εκτός από το 
να πετάξεις τα έπιπλα που δεν άξιζαν τον κόπο ν’ απαλλα
γείς από δαυτα με άλλο τρόπο, ένα γραφείο γεμάτο υγρασία, 
σκόνη και χαρτιά. Χαρτιά που δε σου θυμίζουν πια τίποτα, 
κι άλλα που προσπαθείς μάταια να τα ξεχάσεις.

Μόνο που ήταν το γραφείο μου και έπρεπε να μπω...
Ο Χάντλεϋ, ιδιωτικός ντετέκτιβ, μπήκε στο γραφείο και 

βρήκε κάποιον -  πελάτη -  να κάθεται στην πολυθρόνα, 
κάθισε στο γραφείο του και περίμενε να ακούσει το πρό
βλημα του πελάτη του, ο οποίος ξεκίνησε την περιγραφή:

... Ονομάζομαι Πάτροκλος και είμαι διευθυντής σε μία 
εκδοτική επιχείρηση. Η εταιρεία μου ήταν η πρώτη που 
πήρε την αντιπροσωπεία των Λίμπροκαρντ για την περι

οχή. Βιβλία σε μέγεθος κάρτας εισόδου, κάτι θα έχεις ακου
στά... Εδώ και λίγο καιρό κάποιος μου ζητάει λεφτά, πενή
ντα χιλιάδες δολάρια μετρητά, για να μη βγάλει στη φόρα 
ένα φόνο που υποτίθεται ότι έκανα κάποτε...

Ο Πάτροκλος είχε αποχωριστεί ένα μεγάλο μέρος από το 
παρελθόν του, όπως πολλοί Έλληνες εκείνη την εποχή και 
δεν επιθυμούσε να το θυμηθεί ξανά. Είχε συμμετάσχει εθε
λοντικά σε πρόγραμμα για την Αποκατάσταση της Μνήμης 
-  όπως λεγόταν -  το οποίο τότε ήταν σε πρωτογενή φάση 
και φεύγοντας από αυτό ήξερε ότι όσα υπήρχαν πλέον στο 
μυαλό του για το παρελθόν είχαν δημιουργηθεί εκεί. Ο 
Πάτροκλος συνέχισε την αφήγηση λέγοντας:

...Ξέρεις κάτι Χάντλεϋ; Πιστεύω πραγματικά ότι είμαι 
τυχερός που μπήκα σε εκείνα τα προγράμματα. Οι περισ
σότεροι από μας μπήκαν γιατί δεν είχαν άλλη ευκαιρία. Το 
ίδιο φαντάζομαι πως έκανα και εγώ, ένας ακόμα κακομοί
ρης που πιανόταν από το σκοινί που του πέταξαν για να 
βγει, αλλά, πέρα απ’ αυτό, είναι ωραία η αίσθηση ότι σου 
ανήκει ή τέλος πάντων σου έχουν δανείσει ένα απλά και
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“Ο Χάντλεϋ ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα
Προγράμματα Αττοκατάσταστις Μνήμης, υποστιιρΐζοντας ότι 
κάποιος πρέπει να προστατέψει όοονς είχαν μ πει σ ’ αυτά, από 
όσους προσπαθούν να τους «ξεθάψουν» το παρελθόν τους 99

συμμαζεμένο παρελθόν. Δεν ξέρω τι γινότανε πριν εδώ και 
αυτό είναι το πρόβλημά μου, δε θέλω με τίποτα να το μάθω. 
Νιώθω ευτυχισμένος κάθε φορά που σκέφτομαι ότι μου το 
πήραν πίσω...

Ο Πάτροκλος ήθελε από το Χάντλεϋ να βρει ποιος είναι 
αυτός που «σκαλίζει» το παρελθόν του και ποιος ο λόγος που 
το κάνει. Τα στοιχεία όμως που θυμόταν από το παρελθόν 
του ήταν λίγα, αφορούσαν μόνο την οικογενειακή του κατά
σταση, τα είπε στο Χάντλεϋ και έφυγε.

Κατόπιν έφυγε και ο Χάντλεϋ από το γραφείο του, περι- 
πλανώμενος στους δρόμους του Νιοϋαθ.

...Το Νιοϋαθ ήταν μία πόλη που άρχισε αλλά δε θα τελεί
ωνε ποτέ. Ελάχιστοι περπατούσαν στους δρόμους του εκεί
νη την ώρα...

Έφτασε στο μπαρ «Βαθύ Σκοτάδι» και αφού ήπιε ένα ποτό 
ξεκίνησε με προορισμό το Σάνσετ Μπέϊ, μία απόμερη συνοι
κία στα δυτικά της πόλης, με σκοπό να επισκεφθεί τον Μπάρ- 
νυ σπίτι του.

... Ο Μπάρνυ είχε έρθει σαν ανταποκριτής κάποιας εφημε
ρίδας, αλλά πολύ σύντομα η θέση θεωρήθηκε περιττή, κι από 
τότε ζούσε πουλώντας πληροφορίες για στοιχήματα αγώ
νων...

Ο Χάντλεϋ εξήγησε στο Μπάρνυ την υπόθεση του Πάτρο
κλου, στην οποία οφείλε την επίσκεψή του.

...Ο Μπάρνυ δε μιλούσε παρά μόνο όταν υπήρχε απόλυτη 
ανάγκη .. Έτσι προτίμησε να μου δείξει την οθόνη. Μέσα σε 
λίγα λεπτά είχε μπει στο πρόγραμμα που ήθελα και είχε προ
χωρήσει όσο ήταν δυνατό, δηλαδή ελάχιστα. Υποτίθεται ότι 
το πεδίο πληροφοριών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νιοϋαθ 
ήταν ανοιχτό για όποιον πλήρωνε τακτικά τη συνδρομή του 
και μπορούσε να σου προσφέρει όσες πληροφορίες ήθελες για 
τον καθένα. Όλα όμως έχουν κάποιο όριο και στην περίπτω
σή μας αυτό το όριο ήταν μάλλον στενό. Δεν υπήρχε τίποτα 
για τα Προγράμματα Αποκατάστασης Μνήμης στις γενικές 
πληροφορίες, όπως και για το πρόσωπο που μας ενδιέφερε, 
που να μην το ήξερα κιόλας. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι τα 
στερεότυπα στοιχεία που εμφανίζονταν στην περίπτωση του 
Πάτροκλου δε θα είχαν καμία απολύτως διαφορά με οποιοσ
δήποτε άλλου ντόπιου της ηλικίας, που εγκαταλείψει την 
παλιά πρωτεύουσα την ίδια εποχή μ’ εκείνον...

Λίγο αργότερα ο Χάντλεϋ ετοιμάστηκε να φύγει, ενώ ο 
Μπάρνυ του έδωσε ένα χαρτί λέγοντάς του «μπορεί να σε 
βοηθήσει».

Φεύγοντας ...είχα την περίεργη αίσθηση πως κάποιος με 
παρακολουθούσε καθώς περπατούσα στους δρόμους του 
Σάνσετ Μπέϊ... Μπήκα σε ένα καφέ... Ο μικρός που με κοί
ταζε πίσω από το τζάμι του ταμείου, μου φάνηκε υπερβολι
κά χοντρός. Ίσως έφταιγε η διάθεσή μου, μπορεί όμως και να

ήταν μια ακόμα απόδειξη για το πόσο καλοπερνούσαν οι ντόπι
οι, όσοι είχαν καταφέρει να ζουν στο Νιούαθ. Οι Έλληνες δεν 
είχαν να ανησυχούν για τίποτα, αρκεί να υπάκουαν στις εντο
λές του σπόνσορά τους... Το επίδομα τους περίμενε στο τέλος 
του μήνα και ήταν αρκετό για να τους εξασφαλίσει την επι
βίωσή τους σ’ αυτό το σκληρό κόσμο. Περιπτώσεις ανάλογες 
με του Πάτροκλου ήταν σπάνιες. Ελάχιστοι εμπιστεύονταν 
κάποιο σοβαρό πόστο σε ντόπιους, αλλά οτιδήποτε κι αν έκα
ναν εδώ ήταν σίγουρα καλύτερο από το να βρίσκονται στοι
βαγμένοι στο Χελτάουν. Ηπια λίγες γουλιές καφέ και βγήκα 
έξω...

Κατόπιν ο Χάντλεϋ έφτασε στο κτίριο της Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών προχώρησε στο γραφείο του προϊσταμένου του τμή
ματος αρχειοθέτησης, επιθεωρητή Μεντένικο, κάθισε μπρο
στά του και ξεκίνησε να μιλά σχετικά με την υπόθεση που είχε 
αναλάβει.

...Κάποιος πελάτης, μου ζήτησε να ερευνήσω το αρχείο του. 
Το πρόβλημα είναι πως ήταν μπλεγμένος μ’ εκείνα τα Προ
γράμματα Αποκατάστασης. Φαντάζομαι ότι η υπηρεσία δε θα 
χει αντίρρηση να βοηθήσει. Όλα είναι ελεύθερα, ακόμα καα 
για τους ντόπιους, έτσι δεν είναι;

Όλα είναι ελεύθερα είπε. Κάθε πολίτης δικαιούται να έχει 
πρόσβαση σε κάθε αρχείο του τμήματος αρχειοθέτησης...

Ο Χάντλεϋ ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα Προ
γράμματα Αποκατάστασης Μνήμης, υποστηρίζοντας ότι 
κάποιος πρέπει να προστατέψει όσους είχαν μπει σ’ αυτά, από 
όσους προσπαθούν να τους «ξεθάψουν» το παρελθόν τους. Ο 
Μεντένικος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτά δίνο
ντας στο Χάντλεϋ μία συμβουλή:

... Δεν υπάρχει κανείς να τους προστατέψει, ούτε και χρειάζε
ται. Ούτε εσύ, ούτε και κανένας άλλος του σιναφιού σου, εκτός 
και αν είναι τελείως απελπισμένος, δεν έχει λόγο να μπλέκει 
με τις ηλίθιες ιστορίες των ντόπιων... Αν ο πελάτης σου βρί
σκεται εδώ, τότε πρέπει να ευχαριστεί την τύχη του μόνο και 
μόνο γι'αυτό. Είναι ήδη πολύ, που τους έχουμε ανάμεσα στα 
πόδια μας, όσους περιμάζεψαν εδώ πέρα. Μερικοί κατάφεραν 
να πάρουν και θέσεις που δεν τους αξίζουν. Αλλά παραπάει να 
έχουν την απαίτηση ν’ ασχοληθούμε με όσα οι ίδιοι μας παρα- 
καλούσαν να σβήσουμε..

Μεμπτές μέρες αργότερα ο Χάντλεϋ πήγε στο «Μπλου Πέρλ» 
- νυχτερινό κέντρο διασκέδασης -  στο Νιούαθ για να συναντή
σει τον Γουέμπλεϊ, ο οποίος με βάση το σημείωμα του Μπάρνυ 
θα μπορούσε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Όταν ήρθε σε 
επαφή μαζί του, του είπε:

. Έ νας γνωστός μου μ’ έστειλε σ’ εσένα για κάτι πληροφορί
ες από τα επίσημα αρχεία. Μ’ άφησε να καταλάβω ότι έχεις προ
σβάσεις. ... Ο τύπος που με ενδιαφέρει έχει περάσει από τα Προ
γράμματα Αποκατάστασης Μνήμης. Θέλω οτιδήποτε υπάρχει

\
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μυθιστόρημα
“Δύο σφαίρες στο κεφάλι σε μ ία  κεντρική πλατεία, την ώρα 
που γυρνοϋσε από ένα νυχτερινό κέντρο του Χέλταουν”

από την προηγούμενη ζωή του... Αν υπάρχει κάτι θα το βρω 
είπε ο Γουέμπλεϊ... Για ντόπιος φαίνεσαι πολύ εντάξει -συνέ- 
χισε ο Χαντλεϋ, του έδωσε τα στοιχεία του Πάτροκλου και δύο 
δεκαδόλαρα...

Αργά το βράδυ ο Χάντλεϋ γύρισε σπίτι και την επόμενη 
μέρα προσπάθησε μάταια να επικοινωνήσει με τον Πάτροκλο. 
Λίγο αργότερα ο Πάτροκλος τηλεφώνησε στο Χάντλεϋ για να 
του δώσει μερικά νέα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του.

...Το θύμα ήταν στέλεχος της τοπικής κυβέρνησης από 
εκείνους που είχαν την ψευδαίσθηση ότι κυβερνούσαν εδώ 
κάτω, ενώ στην πραγματικότητα δεν κυβερνούσαν ούτε το 
σκύλο τους. Δύο σφαίρες στο κεφάλι σε μία κεντρική πλατεία, 
την ώρα που γυρνούσε από ένα νυχτερινό κέντρο του Χέλτα
ουν. Είχε και τη φίλη του δίπλα... Μπορώ να θυμηθώ, όχι τα 
πάντα, αλλά αυτά τα καθάρματα, αυτοί οι κομπογιαννίτες με 
τα πειράματά τους κάνανε μισή δουλειά. Παίξανε το παιχνί
δι τους μέσα στο κεφάλι μας και το παρατήσανε στην τύχη 
του. Αρκούσαν μερικές λέξεις για να επαναφέρουν τις αρχι
κές εικόνες και μετά όλη τη σκηνή, ήρθε και με χτύπησε σαν 
κεραυνός... Σύμφωνα με όσους είχαν κάποια θέση τότε, είναι 
δυνατό να κινηθεί διαδικασία εναντίον μου. Τυπικά τουλάχι
στον μπορούν να το κάνουν, δε με προστατεύει το σβήσιμο. Το 
μόνο που με καθησυχάζει είναι ότι δε μπορώ να τους φαντα
στώ να ξεθάβουν τέτοιες ιστορίες που αφορούν μόνο ντόπι
ους. Είναι παράλογο. Ένα κυβερνητικό στέλεχος της Ελλά
δας πριν από την ενοποίηση είναι κάτι αρκετά λιγότερο από το 
τίποτα. Άλλωστε, ήταν η εποχή που ο καθένας καθάριζε όποι
ον ήθελε...

Ο Χάντλεϋ τον διέκοψε λέγοντάς του ότι τα στοιχεία ήταν 
ήδη αρκετά και ο Πάτροκλος ξέσπασε:

...Δε θέλω να θυμηθώ τίποτα άλλο από εκείνα! Καταλα
βαίνεις; Τίποτα! Έπρεπε να είναι εντάξει μαζί μας. Δεν είναι 
δυνατόν να έρχεται ο καθένας και να αναστατώνει τα πάντα. 
Υπογράψαμε συμβόλαιο...

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Χάντλεϋ βρήκε μία ειδοποί
ηση που τον παρέπεμπε στο «Μπλου Περλ». Πιθανόν ο Γουέ- 
μπλεϊ να είχε συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. 
Έφτασε στο μπαρ, βρήκε ένα σημείωμα το οποίο τον έστελ
νε σε ένα μαγαζί με βιντεοπαιχνίδια -  νικελοντεόν - στο παλιό 
λιμάνι. Πήγε ως εκεί, συνάντησε τον Γουέμπλεϊ, του ζήτησε 
τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει από την Υπηρεσία Πλη
ροφοριών.

Ο Γουέμπλεϊ έβγαλε από την τσέπη του ένα φάκελο, τον 
έδωσε στο Χάντλεϋ, ο οποίος τον άνοιξε αμέσως για να διαβά
σει το περιεχόμενο και αφού ικανοποιήθηκε από τις πληροφο
ρίες άφησε άλλα δύο δεκαδόλαρα και έφυγε.

Ο Χάντλεϋ βγήκε από το μαγαζί και περπατούσε στο σκο
τάδι, όταν ξαφνικά κάτι τον χτύπησε στο κεφάλι και έχασε 
προσωρινά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι 
κάποιος ήθελε να του πάρει το φάκελο με τα στοιχεία. Επέ
στρεψε στο «Μπλου Περλ» με σκοπό να βρει τον Γουέμπλεϊ 
και να ζητήσει ξανά τις πληροφορίες, πλην όμως δεν τον βρή

κε και αποφάσισε να γυρίσει στο γραφείο του και να προσπα
θήσει να θυμηθεί όσα είχε πρόχειρα διαβάσει στο σημείωμα.

Ξεκίνησε ...Θυμάμαι ότι ο Πάτροκλος είχε χαρακτηριστεί 
αντικοινωνικό στοιχείο και ήταν ύποπτος συμμετοχής σε 
κάποια παράνομη συμμορία με αδιευκρίνιστους σκοπούς... 
Στη συνέχεια γινόταν λόγος για τα μέλη της ομάδας που πρέ
πει να ήταν αρκετά νέοι την εποχή εκείνη: υπήρχαν ένα δυο 
ονόματα που ήταν αδύνατο να φέρω στο μυαλό μου και ανά- 
μεσά τους, ο mo μεγάλος, ίσως ο εγκέφαλος της συμμορίας, 
κάποιος καθηγητής ιστορικός ή κάτι τέτοιο... Υπήρχαν μερι
κές ακόμα πληροφορίες στο χαρτί, που όμως ήταν αδύνατο να 
επαναφέρω στη μνήμη μου. Υπήρχε λοιπόν κάποιο νόημα, αν 
ο Γουέμπλεϊ είχε κάνει καλά τη δουλειά του, μια κάποια σύν
δεση ανάμεσα στο σβησμένο παρελθόν του Πάτροκλου και 
στα στοιχεία που του θύμισε ή τον έπεισε ότι τα θυμήθηκε ο 
εκβιαστής του. Έπρεπε τώρα να ξαναβρώ τον Γουέμπλεϊ για 
να ξαναπάρω τα στοιχεία...

Ήταν πλέον αργά και ο Χάντλεϋ γύρισε σπίτι.
...Στον καναπέ ήταν ξαπλωμένος ο Γουέμπλεϊ και από τον 

τρόπο που ήταν γερμένο το σώμα του κατάλαβα ότι δεν υπήρ
χε περίπτωση να μου ξαναφέρει τα στοιχεία που ήθελα ποτέ
πια......Ένα περίστροφο ήταν αφημένο στο μικρό τραπεζάκι
πλάι στον Γουέμπλεϊ και δε χρειαζόταν να πλησιάσω για να 
βεβαιωθώ ότι μου ήταν πολύ γνώριμο. Έκανα μία γρήγορη 
βόλτα στο σπίτι και τον κήπο για να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχε 
κανείς τριγύρω και να ανακαλύψω έστω κάποια ίχνη. Δε βρή
κα τίποτα και ξαναγύρισα μέσα. Κοίταξα προσεκτικότερα τον 
Γουέμπλεϊ, είδα μία μικρή τρύπα στο πουκάμισό του, λίγο πιο 
κάτω από την καρδιά. Εξέτασα το περίστροφο, το σαρανταπε- 
ντάρι Σανκ που φύλαγα πάντα στο σπίτι. Δεν υπήρχε καμία 
αμφιβολία ότι κάποιος είχε πυροβολήσει πριν από όχι πολλή 
ώρα και κάτι μου έλεγε ότι η σφαίρα που είχε χτυπήσει τον 
Γουέμπλεϊ είχε βγει από αυτό το περίστροφο...

Ειδοποίησε τους Αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν στο σπί
τι του, του έκαναν κάποιες ερωτήσεις, του ζήτησαν για τις 
επόμενες ημέρες να είναι στη διάθεση της Αστυνομίας, πήραν 
το νεκρό Km έφυγαν.

Την επόμενη μέρα επικοινώνησε με το Χάντλεϋ ο Μεντέ- 
νικος, ο οποίος γνώριζε τα πάντα σχετικά με τον Γουέμπλεϊ 
κω του έδωσε μερικές πληροφορίες για τον Πάτροκλο λέγο
ντάς του:

.. Μ’ όλα αυτά αναγκάστηκα να ρίξω μια ματιά σε εκκρεμό
τητες που αφορούν το ντόπιο πληθυσμό. Η πολιτική μας είναι 
να εκκαθαρίζουμε αυτές τις περιπτώσεις με όσο γίνεται λιγό
τερο κόπο, αλλά υπάρχει κάποιος Έλληνας που μας απασχο
λεί λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο αυτόν τον καιρό. Ο 
τύπος που σε ενδιαφέρει, ο Πάτροκλος, είναι πιθανό να είναι 
χωμένος σε κάτι παραπάνω από μια ρομαντική ιστορία από τα 
παλιά. Σε κάτι που δεν τον καλύπτει η αποκατάσταση μνή
μης. Υπάρχει η πιθανότητα να είναι χωμένος σε κάποιο παρά
νομο τρομοκρατικό κύκλωμα Km αυτά; οι υποθέσεις έχουν 
πάντα αρκετό ενδιαφέρον για την υπηρεσία. .. Ψάχνουμε να
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βρούμε την άκρη σε μια ιστορία με ντόπιους που προσπαθούν 
να δημιουργήσουν φασαρίες στην περιοχή. Έχουμε καταλή- 
ξει άτι η βάση των επιχειρήσεων βρίσκεται στο Χελτάουν, 
αλλά κάποιο παρακλάδι δουλεύει στο Νιούαθ. Όπως καταλα
βαίνεις, δε θα μπορώ να σε καλύψω για πολύ, μόλις ο φίλος 
πιαστεί οριστικά στη φάκα. Ίσως είναι καλύτερα να τα παρα
τήσεις όσο είναι καιρός....Υπάρχει κάποιος γέρος καθηγη
τής της Ιστορίας εκεί κάτω. Ίσως τον έχεις ακουστά. Μπορεί 
να είναι τρελός, μπορεί και όχι, το πρόβλημα δεν αλλάζει και 
μας έχει ήδη δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Έχει κύκλο 
φανατικών οπαδών, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, καταλαβαί
νεις -  στο Χελτάουν βρίσκονται - και το αστείο είναι ότι δε 
μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα, ξέρεις τους κανόνες.... Έχου
με λόγους να πιστεύουμε ότι αυτός ο Φιλάδελφος, έτσι τον 
λένε, κινεί τα νήματα μιας οργάνωσης με πολλά μέλη και στο 
Νιούαθ, ντόπιους βέβαια... Το περίεργο είναι ότι όσοι απο
δεδειγμένα μέχρι τώρα είχαν κάποια σχέση με ανατρεπτικές 
ενέργειες, είχαν περάσει από τα προγράμματα αποκατάστα
σης και μάλιστα με τις πρώτες παρτίδες, νομίζω και ο φίλος 
σου. Αυτός ο καθηγητής είχε ξεκινήσει αρχικά το πρόγραμ
μα, αλλά μετά φαίνεται πως κατάφερε να ξεφύγει... Ο γέρος 
λοιπόν εξαφανίστηκε. Δεν έμεινε ποτέ εδώ. Φαίνεται ότι όλα 
αυτά τα χρόνια οργανώνει την ομάδα του από κει μέσα και 
προτιμάει ανθρώπους που γνωρίζει το παρελθόν τους. Είναι 
ακόμα πιθανό να έχει βρει τρόπο εισόδου στα προγράμματα... 
Ξέρουμε ότι τουλάχιστον σ’ αυτόν τον τομέα όλα έγιναν πολύ 
πρόχειρα, κι έτσι είναι σε θέση να τους ελέγχει απόλυτα, είτε 
εκβιάζοντάς τους είτε καθοδηγώντας τη σκέψη τους...

Ο Χάντλεϋ αφού άκουσε όσα είχε να του πει ο Μεντένι- 
κος, επικοινώνησε με τον Πάτροκλο για να τον ενημερώσει. 
Ο Πάτροκλος όμως δε φάνηκε διατεθειμένος να του δώσει 
παραπάνω στοιχεία σχετικά με όλα αυτά. Ύστερα ο Χάντλεϋ 
σκέφτηκε ότι ίσως στην παλιά πρωτεύουσα έβρισκε κάποιους 
που θα του έδιναν κάποια αληθινά στοιχεία και αποφάσισε να 
ξεκινήσει για εκεί νοικιάζοντας ένα Έρεβον.

... Ο δρόμος -  ξεδιάντροπες πινακίδες τον αποκαλούσαν 
Εθνική Οδό -  ήταν γεμάτος με τεράστιες λακούβες που ανοί
γονταν τόσο ξαφνικά μπροστά σου, ώστε αναρωτιόσουν αν 
τις είχαν ανοίξει επίτηδες στα συγκεκριμένα σημεία για να 
δώσουν ένα επιπλέον στοιχείο περιπέτειας στη διαδρομή, σαν 
να μην έφτανε η μισοφαγωμένη άσφαλτος και τα κομμάτια 
των βράχων που ήταν πεσμένα εδώ και εκεί... Δεν υπήρχε 
τίποτα που να σε καθοδηγεί, τίποτα που να σου λέει έστω 
πόσο απείχες από το Χελτάουν... Όταν μπήκα στην έρημο, 
ήξερα ότι δεν απείχα πολύ από εκεί...

... Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας 
στην παλιά πρωτεύουσα είναι μία πρόσοψη ζωντάνιας, που 
μοιάζει καταπληκτικά με τα φοβερά σκηνικά ορισμένων ται
νιών της προϊστορικής εποχής του κινηματογράφου. Έβλε
πες μία πόλη που, αν δεν ήταν γεμάτη κίνηση, είχε αρκετούς 
φαινομενικά δραστήριους τύπους οι οποίοι περπατούσαν βια
στικά, χωρίς ποτέ να ανταλλάξουν κουβέντες μεταξύ τους. ..

... Δεν υπήρχε ξενοδοχείο στο Χελτάουν, αλλά όπως είχα 
φροντίσει να μάθω, υπήρχαν κάποια καφέ στις ζώνες Δύο και 
Τρία, όπου μπορούσες να μείνεις. Δεν έβλεπες κανενός είδους 
μνημείο. Κάποτε υπήρχαν πολλά, αλλά, όπως μου είπε κάποι
ος, δεν τους είχαν αφήσει παρά μόνο μερικά φτηνά κύπελλα 
που είχαν κερδίσει οι ομάδες τους σε αγώνες...

... Η πόλη ήταν χωρισμένη σε πέντε ζώνες, κι όσο προχωρού
σες τα πράγματα χειροτέρευαν....

Πρώτη στάση του Χάντλεϋ ήταν ένα μπαρ όπου συνάντησε 
το Μάϊκ, του εξήγησε το σκοπό της επίσκεψής του και ο Μάϊκ 
τον συμβούλεψε:

... Ψάξε με προσοχή. Δε θα βρεις κανέναν, αλλά μπορεί να σε 
βρει αυτός...

Ύστερα ο Χάντλεϋ έφυγε από το μπαρ και μετά από αρκε
τό περπάτημα βρήκε ένα καφέ, όπου θα μπορούσε να περάσει 
τη νύχτα, ήταν πλέον έτοιμος να γνωρίσει από κοντά τον τρό
πο ζωής και διασκέδασης των ανθρώπων που η μοίρα τους, 
τους περιόριζε να ζουν στο νοτιότερο κέντρο του Ευρωπαϊκού 
τομέα.

Έξω από ένα χώρο διασκέδασης, ένας άνδρας
...με τράβηξε προς την κατεύθυνση ενός μαύρου διθέσι

ου (τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούσαν στην πόλη)... 
Χωρίς πολλές κουβέντες φτάσαμε ύστερα από λίγη ώρα στην 
είσοδο μιας βίλας... Άνοιξε η βαριά πόρτα του κήπου, προχω
ρήσαμε στο εσωτερικό, φτάνοντας στην άκρη μιας τεράστιας 
πισίνας... Πάνω σε μια φουσκωτή πολυθρόνα ήταν ξαπλωμέ
νο το αφεντικό -  Στρατηγό τον έλεγαν -  και μου έκανε νόημα 
να πλησιάσω...

Ο Στρατηγός ξενάγησε το Χάντλεϋ στη βίλα, του διηγήθη- 
κε ιστορίες για τη ζωή του, γευμάτισαν μαζί και στη συνέχεια 
ο Χάντλεϋ του μίλησε για το λόγο που τον είχε οδηγήσει του 
Χελτάουν.

... Ψάχνω να βρω κάποιον που δημιουργεί προβλήματα στη 
ζωή των ντόπιων στο Νιούαθ... Πρόκειται για έναν ηλικιωμέ
νο καθηγητή Ιστορίας. Ονομάζεται Φιλάδελφος και η αστυ
νομία του Νιούαθ πιστεύει ότι έχει οργανώσει μία συμμορία 
ανατροπής του καθεστώτος... Θέλουν να μαζέψουν λεφτά 
εκβιάζοντας πλούσιους ντόπιους...

Ο Στρατηγός αποκρίθηκε ότι δε γνωρίζει τίποτα γι’ αυτόν 
και ζήτησε από το Χάντλεϋ να τον βοηθήσει να βρει την κόρη 
του, Κάθριν, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί. 
Του έδωσε μία φωτογραφία της και μερικά στοιχεία που ίσως 
τον βοηθούσαν στην έρευνά του. Μετά από την υπόσχεση του 
Χάντλεϋ ότι θα έκανε ότι μπορούσε για τον εντοπισμό της 
Κάθριν, με το ίδιο διθέσιο ο άνδρας του στρατηγού τον οδήγη
σε στο σημείο από όπου τον είχε παραλάβει και ο Χάντλεϋ περ
πάτησε μέχρι το καφέ όπου διανυκτέρευε.

Την επόμενη μέρα κατεβαίνοντας από το δωμάτιό του στην 
αίθουσα του καφέ, συνάντησε ένα συμπαθητικό νεαρό, ένοικο 
εκεί, Ράντι τον έλεγαν και κάθισε μαζί του.

Ο Ράντι
...ήταν αρκετά φρέσκος στο Κέντρο. Μέχρι πριν από λίγους
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μυθιστόρημα
“ Η  σκιά άναψε ένα φακό και έστειλε το φως καταπάνω^ου, 
αμέσως μετά μ  ία γυναικεία φωνή μ ε  διέταζε να ακολουθήσω

μήνες ζούσε στο Νιούαθ, αλλά είχε κάποια προβλήματα με το 
αφεντικό του, ντόπιος και αυτός, ο οποίος είχε τον τρόπο να 
του μαυρίσει την κάρτα. Αυτό σε συνδυασμό με κάποιους βαθ
μούς ποινής που είχε μαζέψει... τον έστειλαν στο Χελτάουν...

Ο Χάντλεϋ εξήγησε στο Ράντι το λόγο της μετάβασής του 
στο Χελτάουν και ο Ράντι με τη σειρά του θέλοντας να τον 
βοηθήσει του περιέγραψε τα Πέντε επίπεδα στα οποία ήταν 
χωρισμένη η πάλη.

.... Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να κάνεις μία βόλτα στο 
Σπίριτο. Το Ένα είναι η βιτρίνα όπου πίσω της υπάρχουν οι 
υπάλληλοι και κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι οποίοι έγιναν οι 
υπεύθυνοι για τον τρόπο διανομής των κουπονιών και φυσι
κά θέσπισαν τους κανόνες σχετικά με τις δωροδοκίες... Στο 
Δυο εκτός από τους Σκουπιδιάνους, οι οποίοι ζουν ανάμεσα 
στα σκουπίδια και τρέφονται από αυτά ελάχιστοι μπορούν να 
μείνουν. Οι Σκουπιδιάνοι εκμεταλλεύονται τα δωρεάν δείγμα
τα που μας πετάνε που και που αχ; βοήθεια, ελέγχουν τη διακί
νησή τους στο υπόλοιπο κέντρο και είναι η πιο εύρωστη οικο
νομικά τάξη του Χελτάουν... Το Τρία, όσο περισσεύει έξω από 
το Ντρόγκα Πάρκ, είναι τόπος διασκέδασης... Οι περισσότεροι 
τρόφιμοι έχουν μπει στο Τέσσερα, στο Σπίριτο, οι οποίοι έχουν 
τάση ζωτικότητα όση μόλις αρκεί για να επιβιώσουν. Τρώνε 
μηχανικά τις κονσέρβες τους, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος τους 
είναι μία ατελείωτη έρημος γεμάτη αντικατροπτισμούς και 
παραισθήσεις... Πιο κάτω στο πέντε οι τρόφιμοι ζουν σε στο
ές υπονόμων και στα τούνελ κάποιου αρχαίου μετρά που δεν 
τελείωσε ποτέ ή σε λαγούμια που έφτιαξαν οι ίδιοι. Εγώ αύριο 
θα πεταχτώ στο Σπίριτο. Τι λες πάμε παρέα;...

.. . Το άλλο πρωί ξεκινήσαμε για το Σπίριτο... Περπατήσαμε 
αρκετά. . Σταματήσαμε σ’ ένα μακρόστενο ξύλινο σπίτι, όπου 
έμεναν οι φίλοι του Ράντι και εκεί φιλοξενήθηκα και εγώ... Η 
ζωή στο Σπίριτο Βάλλεϋ, η συνοικία όπου είχαν μαζευτεί οι 
διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες, ήταν οργανωμένη μέσα σε 
τεράστια μακρόστενα κτίρια...

... Μπήκα σε μερικά κτίρια χωρίς κανένας να με εμποδίσει... 
Στα τεράστια λευκά δωμάτια, συναντούσες ανθρώπους που 
μουτζούρωναν χαρτόνια, άλλους που διάβαζαν φωναχτά, ενώ 
μερικοί τσακώνονταν για τα πιο απίθανα ζητήματα... Προσπά
θησα να εντοπίσω την Κάθριν... Πέρασα αρκετές ώρες τριγυρ- 
νώντας ανάμεσα από προβληματικούς ζωγράφους και τις παρέ
ες τους -  με κάτι τέτοιους είχε μπλέξει σύμφωνα με τον πατέρα 
της -, αλλά δεν κατόρθωσα να βρω κάποια που να της μοιάζει... 
Η Κάθριν θα πρέπει να είχε πάρει κάποια μέτρα για να μην 
την εντοπίσουν οι άνθρωποι του Στρατηγού, που σίγουρα θα 
είχαν γυρίσει πριν από μένα όλα αυτά τα κτίρια. .. Στην πραγ
ματικότητα πολύ λίγο μ’ ένοιαζε για την Κάθριν. Είχα υπο- 
σχεθεί στο Στρατηγό ότι θα έριχνα μια ματιά και αυτό έκανα. 
Το πρόβλημά μου ήταν ν’ ανακαλύψω το Φιλάδελφο... Ρώτη
σα στην τύχη από δω και από εκεί, αλλά και σε γωνιές που ο 
Ράντι με συμβούλεψε να πάω, για τον καθηγητή Φιλάδελφο, 
αλλά κανείς δε μπορούσε να με βοηθήσει...

... Αποχαιρέτησα το Ράντι και τους φίλους του και έκανα

μία τελευταία βόλτα. Είχα πάψει να πιστεύω ότι θα έβρισκα 
κάποιο ίχνος και όμως, εκεί που καθόμουν αφηρημένος σε μια 
γωνιά, πήρα ένα μήνυμα από τον ίδιο τον καθηγητή. Ο Φιλά- 
δελφος, αν είχε γράψει αυτός το σημείωμα που μια σκιά άφη
σε στο χέρι μου και εξαφανίστηκε, μου εξηγούσε που μπορού
σα να τον βρω.... Κάποιος δικός του άνθρωπος θα με περίμενε 
την άλλη μέρα στις επτά το απόγευμα στη στοά του Μεγάρου 
Πολιτισμού στο Ένα και θα με οδηγούσε σ’ αυτόν...

.. . Η στοά του Μεγάρου Πολιτισμού ήταν ότι είχε απο- 
μείνει από το μέγαρο. Βρισκόταν σε μια άκρη του Χελτάουν 
κοντά στα σύρματα... Δε φαινόταν ψυχή τριγύρω. Έκανα 
λίγα βήματα ακόμα και μετά σταμάτησα... Μια σκιά ξεπρόβα
λε μέσα από ένα άνοιγμα. Η σκιά άναψε ένα φακό και έστει
λε το φως καταπάνω μου, αμέσαχ; μετά μία γυναικεία φωνή 
με διέταξε να ακολουθήσω. Προχώρησα προσεκτικά και είδα 
ότι πίσω από το άνοιγμα υπήρχαν σκαλοπάτια που οδηγούσαν 
κάτω. Η γυναίκα παραμέρισε για να περάσω πρώτος και μπό
ρεσα να δω ότι ήταν αρκετά νέα, με μικροσκοπικά χαρακτηρι
στικά και μακριά ακατάστατα μαλλιά. Έκλεισε πίσω μου το 
άνοιγμα και μου είπε να προχωρήσω μπροστά. Στο άλλο χέρι 
κρατούσε ένα περίστροφο...

Η γυναίκα φαινόταν γνωστή στο Χάντλεϋ και στη διαδρο
μή διαπίστωσε ότι πρόκειται για την Κάθριν. Κατέβηκαν στο 
υπόγειο μιας αρχαίας πολυκατοικίας, η Κάθριν εξαφανίστηκε 
και ο Χάντλεϋ ακολουθώντας το μοναδικό φως που ερχόταν 
από το βάθος, έφτασε στον καθηγητή Φιλάδελφο, ο οποίο τον 
ρώτησε το λόγο που τον ψάχνει και ο Χάντλεϋ χωρίς να χάσει 
χρόνο του είπε:

... Πρόκειται για μια παλιά ιστορία στην οποία είναι μπλεγ
μένοι μερικοί Έλληνες. Ερευνώ μία υπόθεση σχετικά με τα 
Προγράμματα Αποκατάστασης Μνήμης. Παρά λίγο κάπο
τε να μπαίνατε και εσείς σ’ αυτά. Υπάρχει κάποιος Πάτρο
κλος στο Νιούαθ, ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζετε, ίσως 
όχι μ’ αυτό το όνομα, ο οποίος έχει προβλήματα με το παρελ
θόν του. Είχε μάλλον κάποια συμμετοχή στη δολοφονία ενός 
υπουργού της ελληνικής κυβέρνησης λίγο πριν από τη μετα
φορά της πρωτεύουσας και την ενοποίηση. Κάποιοι στο Νίου- 
αθ πιστεύουν ότι βρίσκεστε εσείς πίσω από τον εκβιασμό ή και 
πίσω από ένα ευρύτερο ανατρεπτικό σχέδιο. Υπάρχουν ορι
σμένες πληροφορίες που σας θέλουν ηγέτη μιας ομάδας δυσα- 
ρεστημένων Ελλήνων, οι οποίοι ονειρεύονται την επιστροφή 
στον παλιό τρόπο διακυβέρνησης και θεωρούν ότι στηρίζετε 
κάποιες ομάδες που δεν έπαψαν να ασχολούνται με την τρομο
κρατία σ’ αυτά τα μέρη...

Στο άκουσμα όλων των παραπάνω ο ηλικιωμένος καθηγη
τής πήρε το λόγο:

... Ξέρεις τι υπήρχε εδώ πριν;... Φως, είπε και το πρόσωπό 
του ζωντάνεψε, από ένα είδος ενθουσιασμού. Αυτός εδώ ο λάκ
κος που μας έχετε ρίξει θα γίνει ο τάφος που θα πέσετε μέσα, 
όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα να ξεσηκωθούν εκείνοι 
που νομίζετε ότι εξαφανίσατε από το πρόσωπο της γης... Μπο
ρείς να πας να τους τα πεις όλα, δεν πρόκειται να μας σταματή-
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σουν όσους πιστολάδες και αν στείλουν. Ακριβώς γι’ αυτό σε 
φώναξα εδώ, για να σου δείξω ότι δε σας φοβόμαστε. Ο αγώνας 
μας είναι η φωτιά που θα παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά 
της. Που θα κατακάψει όσα άτιμα και ανήθικα δέντρα του 
κακού φυτέψατε σ’ αυτή τη δύστυχη χώρα. Πλησιάζει η ώρα 
που τα πράγματα θ’ αλλάξουν... Από μας τους Έλληνες θα 
ξεκινήσει κάτι καινούριο στην ιστορία του κόσμου... Θα πλη
ρώσεις και εσύ όπως και οι όμοιοι σου. Τριγύρισες αρκετά εδώ 
κάτω, έτσι δεν είναι; Πρόσεξες καλά αυτούς τους ανθρώπους; 
Ένιωσες πόσο αποφασισμένοι είναι να πολεμήσουν για ένα 
καλύτερο κόσμο; Είναι γεννημένοι μαχητές. Ένιωσες πόσο 
δαμασμένοι είναι για εκδίκηση;...

Ο Χάντλεϋ τον διέκοψε δείχνοντάς του τη φωτογραφία του 
Πάτροκλου και τον ρώτησε αν τον γνωρίζει και αν υπήρξαν 
ποτέ μαζί σε ομάδα.

Ο Φιλάδελφος βλέποντας τη φωτογραφία, αποκάλεσε τον 
Πάτροκλο προδότη αλλά αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για 
το παρελθόν του ή αν συνυπήρξαν ποτέ και είπε στο Χάντλεϋ 
ότι θα ταξιδέψουν μαζί στο Νιούαθ. Εν τω μεταξύ η Κάθριν 
είχε μπει αθόρυβα στο δωμάτιο και σημάδευε το Χάντλεϋ με 
το όπλο της.

.. Όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα από μία στιγμή και μετά. 
Δε χρειάστηκε να κάνω σχεδόν τίποτα για να βρεθώ στριμωγ- 
μένος σ’ ένα διθέσιο με τον καθηγητή δίπλα μου... Σταματή
σαμε λίγο πριν τα σύρματα. Ο τύπος έσβησε τη μηχανή και 
μου έκανε νόημα να βγω...

Ο κοντός -  άνδρας του Στρατηγού -  είπε στο Χάντλεϋ δεί
χνοντάς του το νοικιασμένο του Έρεβον, να πάρει και τον 
καθηγητή μαζί του και να φύγουν για το Νιούαθ.

... Απ’ ότι φαίνεται ο Στρατηγός ήταν κάτι παραπάνω από 
καλά οργανωμένος. Ήξερε από την αρχή για ποιο λόγο είχα 
έρθει στο Κέντρο, ήξερε ότι η Κάθριν είχε μπλέξει με την 
οργάνωση του Φιλάδελφου και περίμενε απλώς να τον οδη
γήσω στην κόρη του...

Ο Χάντλεϋ έβαλε τον καθηγητή στο αυτοκίνητο και ξεκί
νησε για το Νιούαθ, έχοντας την πεποίθηση ότι στη διαδρο
μή θα κατάφερνε να του αποσπάσει πληροφορίες σχετικές με 
τον Πάτροκλο.

Ο κοντός έβαλε σχεδόν με τη βία την Κάθριν στο διθέσιο με 
σκοπό να την οδηγήσει πίσω στον πατέρα της.

Έφτασαν στο σπίτι του Χάντλεϋ στο Νιύαθ,
... ξύπνησα αργά το απόγευμα της άλλης μέρας... Προσπά

θησα μάταια να έρθω σε επαφή με τον Πάτροκλο... Ύστερα 
κάλεσα το Μεντένικο... Με περίμενε... Πριν φύγω έριξα μια 
ματιά στο Φιλάδελφο. Κοιμόταν ακόμα...

... Μπήκα στο γραφείο του Μεντένικου αποφασισμένος να 
τελειώνω όσο γίνεται πιο γρήγορα μ’ αυτή την ιστορία...

Ο Μεντένικος ζήτησε επιτακτικά από το Χάντλεϋ να ξεχά- 
σει αυτή την ιστορία καθώς δεν υπήρχε ούτε πελάτης -  ο 
Πάτροκλος -  ούτε υπόθεση και συνέχισε:

... Δοκιμάσαμε με τα προγράμματα να τους κάνουμε να 
φανούν χρήσιμοι. Ένας απ’ αυτούς κατάφερε κάποτε να το

σκάσει, όχι χωρίς απώλειες στο ήδη πειραγμένο του μυαλό 
βέβαια και να κρυφτεί στο λάκκο. Αυτός και μόνο ήταν αρκε
τός λόγος για να τον ξαναφέρουμε πίσω και να τεθεί υπό έλεγ
χο... Η εντολή δόθηκε, αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να εγκρί
νουν και κανένα τεράστιο κονδύλι. Υπάρχει επίσης μία τάση 
να αποφεύγουμε τις επεμβάσεις στα Κέντρα. Κι εδώ μπαίνεις 
εσύ. Ακόυσες ό,τι ήρθε και σου είπε εκείνος ο παλιάτσος. Αυτά 
που ήταν προγραμματισμένος να σου πει. Πίστεψες τα σκου
πίδια που σου ξεφούρνισε. Ψάξε βρες τον τώρα, να δεις τι θα 
σου πει. Σήμερα θα τον βάλουμε να λέει ότι είναι ο βασιλιάς 
της ζούγκλας και αύριο ότι είναι εξωγήινος που ήρθε να σώσει 
τον κόσμο... Μόνο εσύ θα μπορούσες να πιστέψεις ότι θα ενδιέ- 
φερε ποτέ την Υπηρεσία η δολοφονία κάποιου από την κυβέρ
νησή τους σε μια εποχή που η μόνη πραγματική εξυπηρέτηση 
που μας έκαναν ήταν να ξεπαστρεύει ο ένας τον άλλον. Συνε
χίζω λοιπόν. Πήγες και βρήκες τον άλλο ηλίθιο, που θα έτρω
γε έτσι κι αλλιώς το κεφάλι του και σου πάσαρε ό,τι βλακώ
δεις πληροφορίες του δώσαμε. Στο τέλος ξέθαψες το χούφταλο 
και το έφερες μαζί σου, για να ξεκινήσει την επανάσταση των 
αποβλακωμένων...

... Για ποιο λόγο εγώ;... ψιθύρισα... να μπλέξω σε όλα 
αυτά;...

. . . Ας τα πάρουμε πάλι από την αρχή. Εγώ απλώς δεν ήθε
λα να έχω εκκρεμότητες στην υπηρεσία μου... Είναι μερι
κοί από πάνω που πιστεύουν ότι κάτι θα βγει, αν πειραματι
στούν με τα κεφάλια των ντόπιων... Όλη αυτή η ιστορία με 
την Αποκατάσταση της μνήμης ήταν ένα φιάσκο. Πίστεψαν 
ότι αν τους φύτευαν διάφορα πράγματα στο μυαλό, θα χρησί
μευαν σε κάτι... Αργά ή γρήγορα θα καταλάβουν ότι όλοι είναι 
άχρηστοι. Όσοι άξιζαν το παραμικρό έχουν φύγει από καιρό... 
Δεν ξέρω σε τι μπορεί να τους χρησιμεύει ο γέρος από εδώ 
και πέρα. Ισως επειδή ήταν ο μόνος που κατάφερε να το σκά
σει από τα Προγράμματα Αποκατάστασης Μνήμης. Εγώ από 
την πλευρά μου δεν ήθελα τέτοια προβλήματα στα αρχεία και 
έψαχνα την ευκαιρία να τελειώνω μ’ αυτή την υπόθεση. Τότε 
μπήκε στη μέση ο Στρατηγός. Είχε χάσει την παλαβή κόρη 
του, η οποία βρισκόταν μαζί με το γέρο. Ο Στρατηγός είναι 
φίλος και κάτι έπρεπε να γίνει. Και αυτός θα μας βοηθούσε 
να ξεμπερδέψουμε με τις τυπικές διαδικασίες που χρειάζονται 
κανονικά για να βγει ο γέρος από το κέντρο. Έπρεπε μόνο να 
βρεθεί κάποιος να παραστήσει το δόλωμα -  κι εσύ ήσουν ο πιο 
φθηνός -  για να ξεμυτίσει από την τρύπα του......Ο Μεντένι
κος άρχισε να γελάει. Το γέλιο του με ακολούθησε ακόμα και 
όταν βγήκα στο δρόμο... Πήρα μια μπουκάλα φτηνό φάρμακο 
από αυτόματο πωλητή και χώθηκα σ’ ένα νικελόντεον χωρίς 
να κοιτάξω το πρόγραμμα.

Μια σφαίρα πέρασε δίπλα μου... Ακούστηκαν απανωτοί 
πυροβολισμοί, ύστερα το τοπίο τραντάχτηκε από εκρήξεις... 
Ένας στρατιώτης πέρασε μπροστά μου και προχώραγε μέσα 
στους καπνούς. Κρατώντας το μπουκάλι στην αγκαλιά μου 
τον ακολούθησα. Είχα την ελπίδα ότι ήξερε που πήγαινε. 
Αυτός τουλάχιστον ήταν προγραμματισμένος. ]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(X στ ννομ ι κό ηρόβλημ α (παιχνίδι 1)

Ή ταν χαράματα Δευτέρας όταν ο Αστυνόμος Στερ- 
γίου κλήθηκε ξανά να διαλευκάνει άλλη μία περίερ
γη υπόθεση θανάτου. Φτάνοντας μπροστά στην πα
νέμορφη βίλα του τραπεζίτη Γιώργου Τσολακίδη, 
παρατήρησε την τεράστια ταράτσα, που απλωνόταν 
από τη μια πλαϊνή πτέρυγα του κτιρίου. Πιο πέρα, 
μια μικρή αγροικία αποτελούσε το σπίτι όπου διέμε
νε το προσωπικό. Ο Αστυνόμος σταμάτησε για με
ρικές στιγμές, κοιτάζοντας το μέρος, και μετά πήγε 
να εξετάσει τον μπάτλερ, που βρισκόταν στο σαλό
νι της βίλας, μαζί με δύο αστυφύλακες. Ο άντρας, ο 
οποίος τη νύχτα εκείνη είχε ανακαλύψει το πτώμα 
του αφεντικού του, του έδωσε τη δική του εκδοχή 
των γεγονότων: “Ο καημένος ο κύριος Τσολακίδης 
ήταν πεσμένος ανάσκελα στην ταράτσα... Προσπάθησα 
να τον βοηθήσω, αλλά δυστυχώς ήταν πια πολύ αργά. 
Τότε κάλεσα την αστυνομία...”.

“Μπορείτε να μου πείτε η  
έκανε το αφεντικό σας, μέσα 
στη νύχτα, στην ταράτσα;” 
ρώτησε ο Στεργίου.
“Ο κύριος ήταν παθιασμένος 
ερευνητής του ουράνιου στε
ρεώματος. Θα παρατηρήσα
τε το μεγάλο τηλεσκόπιο, που 
βρίσκεται στην ταράτσα... ”.
Ο Αστυνόμος κούνησε σι
ωπηρά το κεφάλι του συμ
φωνώντας και ο μπάτλερ 
συνέχισε: “Χτες το βράδυ, 
εκμεταλλευόμενος την ξαστε

ριά, αποφάσισε να ασχοληθεί με το αγαπημένο του χό
μπι. Γ ι’ αυτό, μετά το φαγητό, ανέβηκε στο γραφείο 
του, από το οποίο έχει πρόσβαση στην ταράτσα και άρ
χισε τη δουλειά του. Εγώ ολοκλήρωσα τις εργασίες μου 
και αποσύρθηκα στο δωμάτιο μου. Όμως, δεν ξέρω γι
ατί, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γύρω σας τρεις σηκώ
θηκα για να φτιάξω ένα χαμομήλι. Τότε παρατήρησα 
ότι το φως στην ταράτσα ήταν αναμμένο. Ποτέ δεν είχε 
αργήσει τόσο πολύ. Σκύφτηκα ότι μπορεί να χρειαζό
ταν κάτι και ανέβηκα να τον ρωτήσω. Κείτονταν ανά
σκελα, δίπλα στο τηλεσκόπιο... Πιθανότατα έπαθε κάτι 
ξαφνικό, ενώ παρατηρούσε τα αστέρια. Έπεσε, χτύπη
σε το κεφάλι του και πέθανε... τι τραγωδία!”.
Ο Αστυνόμος κούνησε ξανά το κεφάλι του λέγο
ντας: “Η εξήγηση των γεγονότων δεν με πείθει κύριέ 
μου!. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που μαρτυρεί ότι τα 
πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα λέτε... ”.
Σε ποια λεπτομε'ρεια αναφε'ρεται ο Αστυνόμος Στερ
γίου;
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Οδηγ.£ ΐ ΐ ε  Ο ϊύ Ο Τ & ΐ  (παιχνίδι 2)

*■1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.
Β. Διακλάδωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά. 
Γ. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφεί
λουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

2. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δυο 
κατευθύνσεις.
Β. Αδιέξοδο.
Γ. Προσέγγιση σε κυκλικό κόμβο.

3. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίω
μα να προσπεράσετε:
Α . ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ

4. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Τέλος τουριστικής περιοχής.
Β. Τέλος αρχαιολογικού χώρου.
Γ. Τέλος περιοχής κατοικίας.

Ο

α
5. Ποιά από αυτές τις πινακίδες σημαίνει < <Μονόδρομος> >:

Α. Η πινακίδα (Α)
Β. Η πινακίδα (Β)

(7τιαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Τυχερός καθαριστής
Ένας υπάλληλος καθάριζε τα τζάμια παραθύρων ενός πανύψηλου 
κηρίου γραφείων, όταν γλίστρησε και έπεσε από μια σκάλα ύψους 
18 μέτρων στο τσιμεντένιο πεζοδρόμιο που βρισκόταν από κάτω. 
Κατά έναν περίεργο τρόπο δεν τραυματίστηκε καθόλου. Γιατί;

P aS S W O ^ . ^ ^ ( Ζ ν έ κ δ ο τ ο

“Password”
•Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου ελέγχου 
|  κωδικού πρόσβασης σε μία μεγάλη εταιρεία, 
διαπιστώθηκε ότι μια ξανθιά χρησιμοποίησε

τον ακόλουθο κιοδικό:
“MickeyJMmnie_Pluto_Huey_Lome_Dewey_Dondd_Ck)ofy”
Όταν ρωτήθηκε γιατί χρησιμοποίησε τόσο μεγάλο κωδικό πρόσβασης, 
είπε ότι:
- Επρεπε να είναι τουλάχιστον 
8 χαρακτήρες.
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«Τον έγδαρε με το στουρνάρι»
Όταν ανέβηκε στο θρόνο ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’,

Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3)

1. Που βρίσκεται τι Κυανή, Ακτή;
Α) Αγγλία, Β) Γαλλία, Γ) Σουηδία
2. Πόσες ευθείες περνάνε από ένα σημείο; 
Α) Μία, Β) Δυο, Γ) Άπειρες
3. Πόσες μοίρες έχει ένα ημικύκλιο;
Α) 90, Β) 360, Γ) 180

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΛΕΕΙ: «0 πολεμιστής του φωτός επιλέγει 
τους εχθρούς του».
Αυτός ξέρει για τι είναι ικανός, δε χρειάζεται να περιφέρεται και 
να μιλάει για τα προτέρημα τά του, για τη φήμη του. Κι όμως, όλο 
και εμφα νίζεται κάποιος που θέλει να αποδείξει ότι είναι καλύτε
ρος από εκείνον. Για τον πολεμιστή δεν υπάρχει «καλύτερος» ή 
«χειρότερος» · ο καθένας κατέχει τα απαραίτητα χαρίσματα για 
την ατομική πορεία του. Μερικοί όμως επιμένουν. Τον προκα- 
λούν, τον προσβάλλουν, κάνουν τα πάντα για να τον ε-κνευρί- 
σουν. Εκείνη τη στιγμή η καρδιά του του λέει: «Μην αποδεχτείς 
τις προσβολές δεν προ κειται ν’ αυξήσουν τις ικανότητες σου. Θα 
κου ραστείς χωρίς λόγο». Ένας πολεμιστής του (ρωτάς δε χάνει το 
χρό νο του δίνοντας προσοχή στις προκλήσεις· έχει ένα πεπρω
μένο που πρέπει να εκπληρώσει.
Paulo Coelho

γλώσσα μας

έδωσε αμνηστία σε όλους τους ληστές. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν 
και ο διαβόητος αρχιληστής Πατσαούρας που πήγε στο χωριό 
του και άρχισε να ζει σαν καλός νοικοκύρης. Κάποτε, όμως βρέ
θηκε σκοτωμένος ένας συγχωριανός του, ο Γιάννης Μπαλωμα
τής και επειδή είχε λογοφέρει κάποτε με τον Πατσαούρα, είπαν 
πως τον σκότωσε αυτός. Φυσικά, τον έπιασαν αμέσως και τον πα
ρέδωσαν στη δικαιοσύνη. Δεν υπήρχαν, όμως μάρτυρες κατηγο
ρίας εναντίον του, για να βεβαιώσουν ότι αυτός έκανε το φόνο. 
Ο αδελφός τότε, του σκοτωμένου, για να τον εκδικηθεί, πλήρω
σε κάποιον ξυλοκόπο, που κατάθεσε ότι είδε με τα μάτια του τον 
Πατσαούρα να σκοτώνει τον Μπαλωματή. Έτσι, ο πρώην λη
στής καταδικάστηκε σε θάνατο και ώσπου να εκτελεστεί, μετα
φέρθηκε προσωρινά στο Παλαμήδι. Παρδλη, όμως τη φοβερή 
φρούρηση του κατόρθωσε να δραπετεύσει. Επί έξι ολόκληρους 
μήνες ερευνούσε ο ληστής από τ’ Άγραφα ως το Βελούχι και μέ
χρι τον Παρνασσό, για ν’ ανακαλύψει τον ψευδομάρτυρα. Και 
όταν τον βρήκε, τον έγδυσε, τον έδεσε σε ένα δέντρο και με μια 
σχίζα από στουρνάρι άρχισε να τον γδέρνει. Από το γεγονός αυτό 
βγήκε η φράση: «τον έγδαρε με το στουρνάρι».

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάικη Ναστούλη εκδ. 
Σμυρνιαπάκη

πρότυπο - πρωτότυπο. Οι δυο λέξεις έχουν διαφορετι
κή ση μασία και χρήση. Το πρότυπο σημαίνει κάτι που 
χρησιμεύ ει ως υπόδειγμα προς δημιουργία άλλων (που 
αποτελούν αντίγραφα του) ή, μεταφορικά, ιδανικά πα
ράδειγμα προς μί μηση. Και στη μία και στην άλλη χρή
ση θα μπορούσε η λ. πρότυπο να αποδώσει άριστα τη λ. 
μοντέλο (< ιταλ. model-lo). Επίσης, το πρότυπο απο
τελεί (στην παλαιογραφία) το αρχικά κείμενο, από το 
οποίο βγαίνει (δί αντιγραφής) νέο χειρόγραφο κείμενο, 
το αντίγραφο. Το πρωτότυπο, αντιθέ τως, σημαίνει το 
πρώτο, το αρχικό (πρωτόγραφο) κείμενο, από το οποίο 
παρήχθησαν περισσότερα άλλα ως αντίγραφα του (το 
πρωτότυπο χειρόγραφο αυτού τον ποιήματος τογ Σο λω- 
μοΰ σώθηκε στα κατάλοιπα τού Πολυλά)- σημαίνει επί 
σης το αρχαίο κείμενο σε σχέση με τη μετάφραση του 
(στο Πανεπιστήμιο διδάσκονται τον Όμηρο από το πρω
τότυπο, όχι από μετάφραση). Γενικότερα, σημαίνει κά

θε γνήσιο έργο σε σχέση με τα αντίγραφα του 
(ανακαλύφθηκε σε ιδιωτι κή συλλογή το 
πρωτότυπο ενός έργου του Γκρέκο, που 
μέχρι σήμερα ήταν γνωστό από δύο αντί- 
^  γραφα του). Είναι ενδια φέρον ότι

η λ. πρωτότυπος ως επίθετο σημαίνει τον νέο, τον καινοτό- 
μο, τον δημιουργικό, αυτόν που δεν είναι προϊόν μίμησης 
αλλά γίνεται προϊόν μίμησης από άλλους

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας 
του Γ. Μπαμπινιώτη

η ιρζύτογραχρία τον μήνα
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Ο Ρ 1 Ζ 0 Ν  τ ι  Α
1. Όργανο μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης
2. Στρατιωτικές μονάδες - Αρχαία ελληνική πρόθεση
3.0  τελευταίος πασάς των Ιωαννίνων - Αρχαίο ελληνικό νόμι
σμα
4. Οπλαρχηγός του Κολοκοτρώνη που προσκύνησε τον Ιμπραήμ
5. Μικρό ορεινό χωριό της Βόρειας Κυνουρίας
6. Γαλλικό άρθρο - Διεθνές κινηματογραφικό βραβείο
7. Αρχικά οργανισμού σιδηροδρόμων - Ογκιστέν-Λουί..., Γάλλος 
μαθηματικός του 19ου αιώνα
8. Αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας

Κ Α  θ  Ε  Τ Α
1. Γένος τριλοβιτών του Παλαιοζωικού αιώνα
2. Ίγκνατς..., Γερμανός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας 
του 19ου αιώνα
3. Μορίς..., Γάλλος συνθέτης του περασμένου αιώνα - Αρχικά 
ένωσης κρατών
4. Είδος πολυφωνικής μουσικής σύνθεσης
5. Δίψηφο φωνήεν - Υποθαλάσσιο προϊστορικό σπήλαιο στη νό
τια Γ αλλία
6. Λέος..., αγιογράφος του 17ου αιώνα
7. Πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας - Αρχικά αγροτικών συ
νεταιρισμών
8. Παλιά μονάδα μέτρησης βάρους - Μαξ..., Ελβετός συγγραφέας 
του περασμένου αιώνα
www.8-tetragorw.net

Τεστ ασιννομικών γνώσεων
1) Η συμμετοχή κάποιου με πρόθεση σε δημόσια συνά- 
θροιση πλήθους το οποίο διαπράττει με ενωμένες δυ- ν 
νάμεις κάποια από τις πράξεις του αρ. 167 ΠΚ, ονο
μάζεται:
α) στάση (αρ. 170 ΠΚ) 
β) θρασύτητα κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ) 
γ) παθητική μορφή αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απεί
θεια)
2) Τα πρόσωπα τα οποία πρωτοστατούν, προκαλούν 
ή καθοδηγούν του συμμετέχοντες της δημόσιας συνά
θροισης, στη διάπραξη πράξεων αντίστασης κατά της 
αρχής και βρίσκονται έξω από τη συνάθροιση, χαρακτηρίζο
νται ως:
α) υποκινητές του εγκλήματος της στάσης (αρ. 170 § 2 ΠΚ) 
β) έμμεσοι αυτουργοί του εγκλήματος της στάσης (αρ. 170 
§ 2 ΠΚ)
γ) ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος της στάσης (αρ. 46 § 1 
εδ. α’ ΠΚ σε συνδ. με αρ. 170 § 2 ΠΚ)
3) Όποιος μετέχει σε δημόσια συνάθροιση στο ύπαιθρο που 
απαγορεύτηκε νόμιμα από την αρμόδια αρχή, διαπράττει το 
έγκλημα:
α) της στάσης (αρ. 170 ΠΚ)
β) της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ)
γ) της διέγερσης (αρ. 183 ΠΚ)

ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματαλόγου Ν. Δερμενονδη.

λόγια σοφών ανδρών
Εμπιστέψου όχι όσους σε 
επαινούν για κάθε τι που 
κάνεις ή που λες, αλλά 
όσους σε επιπλήττουν για 
τα σφάλματα σου. 
Ισοκράτης

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράφο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Αστυνόμος έμεινε έκπληκτος από το γεγονός ότι, αν και 
το θύμα σκοτώθηκε με μία ριπή αυτομάτου, δεν προκλη- 
θηκε καμιά ζημιά στα τζάμια του θερμοκηπίου. Τουλάχι
στον τα τζάμια πίσω από το μέρος όπου βρέθηκε το πτώμα 
θα έπρεπε να είχαν γίνει θρύψαλα.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1.Γ, 2.Β, 3.Γ, 4Α, 5.Β

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1.Α, 2.Α

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ο άντρας αυτός είναι ο ιερέας που έκανε τους 
γάμους.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι.α, 2.β, 3.γ

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
Χριστοδουλάκη Ηλιάννα.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2, 3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρτι στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του 
δώρου σας).

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Σ επτέμβριος

ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΙΣΜΗΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΚΑΜΙΣΤΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΑΠΦΩ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΕΡΑΤΩ, 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΘΕΑΝΩ, ΘΑΛΕΙΑ

1/9

ΜΑΜΑΣ 2/9

ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ 3/9
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ 4/9
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9

ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8/9

ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9
ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 13/9
ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ 16/9
ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, ΣΟΦΙΑ 17/9
ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20/9
ΛΟΪΖΟΣ, ΛΟΥΪΖΑ, ΦΩΚΑΣ 22/9
ΙΡΙΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23/9
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΛΥΣΗ Sudoku

Ο κ 7 ιτ β ρ  ι ο ς
(* )  Κινητη γιορτή

ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ 1/10
ΔΙΟΝΥΣΗΣ 3/10
ΙΕΡΟΘΕΟΣ 4/10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 7/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ 12/10
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ 13/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 18/10
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 19/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20/10
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΡΥΣΑΦΗΣ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26/10
ΝΕΣΤΩΡ 2710
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΣΤΕΡΩ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΣ 30/10
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 31/10

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Ο κ. Μιχαήλ Δημόπουλος, επίτι
μος Πρόξενος τον προξενείου της 
Ιταλίας στην Πάτρα ευχαριστεί το 
Διευθυντή της Α.Δ Αχαιός, Ταξί- 
αρχο κ. Κων/νο Κυριακότιουλο, το 
Διοικητή Ασφαλείας Πατρών ΑΙΔ 
κ. Ανδρέα Τσαουρδά, τον προϊστά
μενο της Δημόσιας Ασφάλειας Πα
τρών AJB’ κ. Ιωάννη Σταθούλια 
καθώς και όλο το προσωπικό της 
Υ.Α Πατρών για την άμεση εξιχνί- 
αση της ανθρωποκτονίας σε βάρος 
Ιταλού υπηκόου.
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Ο κ. Oleksandr Yurkin, II/m>- 
ξενος τον Γενικοί) ΙΙροξενειον 
της Ουκρανίας στη Θεσσαλονί
κη, ευχαριστεί θερμά τον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλο
νίκης, Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα 
Κούκιο και τους αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για τη 
βοήθεια που παρείχαν στην οργάνωση της 
υποδοχής Αποστολής του Επικεφαλής της 
Διοίκησης του Προέδρου της Ουκρανίας.

Ο κ. Robert Sanders, Πρόξενος τον Γενι
κού Προξενείου ιο>ν Η.ΓΙΑ στη Θεοσαλονί
κη, ευχαριστεί θερμά το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. 
Τρύφωνα Κούκιο, το Διοικητή της Υποδιεύ
θυνσης Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 
ΑΙΒ’ κ. Νικόλαο Καραμούζη καθώς και τους 
αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας για την 
υποστήριξη και την άριστη συνεργασία που 
παρείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
το προξενείο στα πλαίσια του εορτασμού της 
237ης επετείου Ημέρας Ανεξαρτησίας των 
Η.Π.Α.

Ο κ. Robert Sanders, Πρόξενος ιου Γενικού 
Προξενείου των Η.Π Α  στη Θεσσαλονίκη, 
με επιστολή του στο Γενικό Αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. Τρύ
φωνα Κούκιο, ευχαριστεί θερμά τους Υ/Α’ κ. 
Ιωάννη ΚΑΡΑΚΟΛΗ, Υπαρχ/κα κ. Θεόφιλο 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ, ΑστΙκα κ. Σωκράτη ΑΑ-

Οποίου
Γ(ρ α ί^ ,

Η ΔΕΔΔΗΕ με επιστολή της 
προς τον Γενικό Αστυνομικό Δι
ευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. 
Karvlvo ΜΓΧΑΙΡΙΝΑ, ευχαριστεί 
το προσωπικό της Υποδιεύθυν
σης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής 
για τη σύλληψη εγκληματικής 
οργάνωσης, εξιχνιάζοντας 127 
περιπτώσεις κλοπής χαλκού από 
το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΜΑΛΟΓΛΟΥ και ΑστΙκα κ. Αλεξάνδρα 
ΖΙΣΙΟΥ καθώς και το υπόλοιπο προσω
πικό του ΤΑ  Αναλήψεως Θεσσαλονίκης 
για την ανεύρεση του κλαπέντος κινητού 
τηλεφώνου της Αμερικανίδας υπηκόου κ. 
Dooley Kim Walters.

Ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωματικών Σωμάτων, Ταξίαρχος 
κ. Κωνσταντίνος Παγουγτόπουλος, ευ
χαριστεί θερμά το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο 
κ. Τρύφωνα Κούκιο καθώς και όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ που 
συμμετείχε στην ομαλή διεξαγωγή των 
αθλητικών δοκιμασιών στις εγκαταστά
σεις της Σχολής.

Ο Διίμαρχος Μαραθώνος κ. Ιορδάνης 
Λονίξος ευχαριστεί θερμά την Κατα
σκήνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
οποία κατά το χρονικό διάστημα από 16- 
07-2013 έως και 16-08-2013 παρείχε κα
θημερινά στο Δήμο Μαραθώνος φαγητό 
για άπορους δημότες.

Ο αντιπεριφερειάρχης της πε
ριφερειακής ενότητας Χανίων 
κ. Απόστολος Βουλγαράκης, με 
επιστολή του στον Διευθυντή της 
Αστυνομική Διεύθυνσης Χανίων 
Ταξίαρχο κ. Αρτέμιο Κουτσαυτά- 
κη, ευχαριστεί θερμά τον ίδιο και 
τους αστυνομικούς των υπηρεσι- 
arv του yjQ jji συμπαράσταση και 

τη βοήθεια που παρείχαν στις εκδηλώσεις 
για την 72η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η εταιρεία «Παπαστράτος» συγχαίρει τους 
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Βορειοανατολικής Αττικής για την εξάρθρω
ση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε 
ένοπλες ληστείες σε φορτηγά μεταφοράς 
τσιγάρων και άλλων εμπορευμάτων, με απο
τέλεσμα τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ 
στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορί
ου τσιγάρων και «χύμα» καπνού.

Η εταιρεία Παπαστράτος» συγχαίρει τους 
αστυνομικούς της Α.Δ Θεσσαλίας για την 
κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων 
τσιγάρων στην περιοχή των Τεμπών,με απο
τέλεσμα τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ 
στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορί
ου τσιγάρων και «χύμα» καπνού.

Η εταιρεία «Παπαστράτος» με επιστολή 
στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο κ. 
Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, ευχαριστεί για 
τη συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών στα εκ
παιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποίησε
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η εταιρεία με σκοπό την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου παράνομων τσιγάρων.

Η εταιρεία «Ζακώνης Ε.ΙΙ.Ε» με επιστολή 
της στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο 
κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, ευχαριστεί 
θερμά το Διοικητή του Τ.Α Κομοτηνής ΑΙΑ’ 
κ. Λάμπρο Τσιάρο, τους αστυνομικούς του 
Τ.Α Κομοτηνής και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ για 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών 
της απόπειρας ληστείας σε βάρος φορτηγού 
της εταιρείας.

Η εταιρεία «Shelman», με επιστολή της στο 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υπο
στράτηγο κ. Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα, ευχαρι
στεί το Διοικητή του A Τ Αμπελοκήπων, AJY 
κ. Κωνσταντίνο Χριστόπουλο για τη συμβολή 
του στην τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό
χων της εταιρείας.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επιστολή του προς τον Αρ
χηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο 
Παπαγιαννόπουλο, ευχαριστεί τον Ταξίαρχο 
κ. Νικόλαο Ιωαννίδη και το προσωπικό της 
Α.Δ Ζακύνθου για τη βοήθεια τους σε ελέγ
χους που πραγματοποίησε στη Ζάκυνθο.
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ησε στην Κάλυμνο.

To ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ευχαριστεί το Διευ
θυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
R  Δωδεκανήσου ΑΙΔ κ. Εμμανουήλ 
ΣΗΦΑΚΗ καθώς και τους ΑστΙκες 
κ. Δημήτριο ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ και 
Ιωάννη ΚΙΡΚ1ΝΕΖΗ του A T  Κω, 
για τη συμμετοχή και τη βοήθεια 
τους σε ελέγχους που πραγματοποί-

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ευχα
ριστεί το Διευθυντή 
της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Λέσβου ΑΙΔ κ. 
Δημήτριο ΚΟΥΤΣΟΥ
ΜΠΑ καθώς και τον 
Αρχ/κα κ. Απόστολο 

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ της ΥΑ Μυτιλήνης, για τη 
συμμετοχή και τη βοήθεια τους σε ελέγχους 
που πραγματοποίησε στη Μυτιλήνη.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ροδοπόλεως, 
κ. Βασίλειος Κλεφτάκης, ευχαριστεί θερμά 
την Υπηρεσία Μουσικής της ΕΛ.ΑΣ για τη 
συμμετοχή της στις εκδηλώσεις που πραγμα-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α) 
SECURITY

Το Κ.Ε.Κ NEW YORK STUDIES Α.Ε, θεσμοθετημένο 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. B729.10.2012) όπως τροποποιήθηκε με το 
(ΦΕΚ 25/τ.Β710.1.2013) αποτελεί το πλέον οργανωμένο  
εκπαιδευτικό συγκρότημα. Εγγυάται την επιτυχή διδασκαλία  
γνώσεων και δεξιοτήτων, που καθιστούν τους σπουδαστές 
ικ α ν ο ύ ς  γ ια  τη ν  μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  το υ ς  
δραστηριότητα.

Σύμβουλος Επιστημονικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ /  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Ξ NEW YORK
STUDIES
Vocational Training Center
κέντρο επαγγελματικής καταρτιιης w w w .n e w yo rks tu d ie s .g r  

Σκούφου 3, Σύνταγμα, Αθήνα, Τηλ.: 210 324 2954, Φαξ: 210 323 6769
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τοποιήθηκαν για το μεγαλοπρεπή εορτασμό 
του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού σττι Ροδό- 
πολτι Αττικής.

Ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ, κ. Γεράσιμος 
Χάμχα(χ>ς, ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει 
την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, 
το Διοικητή του Α.Τ Αγ. Παρασκευής κ. 
Κωνσταντίνο ΧΑΛΚΙΑ και το προσωπικό 
της υπηρεσίας του, για την άψογη και αποτε
λεσματική αστυνόμευση, για την πάταξη του 
παράνομου και πλανόδιου εμπορίου, κατά τη 
διάρκεια του εορταστικού διημέρου της πολι
ούχου Οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσιού κ. 
Παναγιώτης Αδρακτάς, ευχαριστεί θερμά το 
Διοικητή του A T  Ξυλοκάστρου για τη σύλλη
ψη του δράστη της κλοπής και την ανεύρεση 
των κλαπέντων κειμηλίων του Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής του χωριού.

Η οικογένεια ιης κ. Μαρίας Αέκκα, ευχαρι
στεί θερμά τον ΑΙΑ κ. Δημήτριο Αλεξανδρή 
και την A Α  κ. Βασιλική Παυλάκη για την 
άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους 
για την επίλυση προβλήματος υγείας συγγενι
κού τους προσώπου.
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το προσωπικό του ΤΑ  και A T  Αργυρού- 
πολης για την αμέριστη βοήθεια και υπο
στήριξη που υπέδειξαν στο πρόβλημα που 
αντιμετώπισε με την αρπαγή της ανήλι
κης κόρης του από τη στιγμή της εκδήλω
σής του μέχρι την οριστική επίλυσή του.

Ο κ. Χρηστός Καπογιάννης ευχαριστεί τον 
Υπαρχ/κα κ. Δημήτριο Αγγελόπουλο και 
την Υπαρχ/κα κ. ΦωτεινήΛυμπέρη του A T  
Καλυβιών Αττικής, για την ευγένεια και την 
ψυχολογική υποστήριξη που του προσέφε- 
ραν, κατά το χειρισμό προσωπικού του προ
βλήματος.

Η κ. Γκονμα Μαρία ευχαριστεί θερμά τους 
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ για τον 
επαγγελματισμό και την άμεση ανταπόκρισή 
τους σε προσωπικό της πρόβλημα.

Ο κ. Γεώργιος Διαμαντόπονλος, συγχαίρει 
τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ 16-11 
Β’ αλλαγής για τον εντοπισμό και τη σύλλη
ψη του δράστη της σε βάρος του κλοπής την 
05-07-2013.

Ο κ. 11αναγιώτης Ταμβάκης, ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει τους αστυνομικούς του 
Τ.Α Πολυγύρου Χαλκιδικής για τον άμεσο 
εντοπισμό και σύλληψη των δραστών διαρ- 
ρήξεως σε βάρος καταστήματος που διατηρεί 
μέλος της οικογένειας του.

Το

Ο κ. Λημήτριος Καπογιάννης,
ευχαριστεί το προσωπικό του A T  
Παγκρατίου Αττικής για τον επαγ
γελματισμό του και τη βοήθειά του σε 
προσωπικό του πρόβλημα.

Η οικογένεια τον κ. Αναστασίου 
Σκονμπον. ευχαριστεί θερμά το 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ιωαννίνων, ΑΔ  κ. Ανδρέα 
Παπιγκιώτη, το Διευθυντή της Υπο
διεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, 
AJY κ. Ηλία Ντόντη και τον Αρχ/κα 
κ. Νικόλαο Κόλιο για το επαγγελμα
τισμό και τη βοήθειά τους σε οικογε
νειακό τους πρόβλημα.

Ο κ. Συμεών Ιορδανίδης ευχαριστεί
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Περιφερειακό Κένιιχι Προστασίας 
Φυτών kui Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης ευχαριστεί το Διοι
κητή του A T  Κουφαλίων Υ/Α κ. 
Γεώργιο Μιμηγιάννη, καθώς και 
τους Υπαρχ/κες Χρήστο Ντουβα- 
λέτη και Γεώργιο Πατσάνη για τη 
βοήθειά τους σε ελεγκτικό έργο της 
Υπηρεσίας.
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Ο κ. Γεώργιος Σακαράλλος, ευχα
ριστεί θερμά το Διοικητή του A T  
Ομονοίας Α Υ  κ. Βασίλειο Ρόκκο, 
το Διοικητή του Τ.Α Ομονοίας AJY 
κ. Βασίλειο Αντωνίου καθώς και 
τους Υ/Β’ Σταύρο Χούπη και Αρχ/ 
κα Παναγιώτη Ταμπουρά για την 
άμεση βοήθειά τους σε διαλεύκανση 
υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων της 
μητέρας του.]
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Κοντά σας με ^  

καταστήματα

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Μεσογείων Ί 05 
Αθήνα Ί Ί 5  26
Τηλ.: 210 6993046-47 
Φαξ: 210 6993051

WiTANtlW
*WT0v

«η**
^ΟΛ-βΟ,

, βΜΟΙΟΠΜ»*

«ΥΜ ®**

Λ.Θρακομακεδόνων 85
Αχαρνές Ί 36 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17 
Φαξ: 210 2448597

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

ί.Μ ε  την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 
(η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.

2. Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΛΩΡΟ ένα υποκάμισο.
* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής
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VISA Κ Α Ρ Τ Ε Ι  \

ΠΙΓ " tsismetzoglou.com α π ό  το 1924
ESSENTIAL EQL ”««ΝΤ

acpou f jlI I M E  t z o d
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 S  2103612651 -2103613103 Γ

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 1 5  ευρώ 
) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 2 5  ευρώ

Σ Τ ΙΣ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜ ΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Ε Ξ Α Ρ Τ Υ Σ Η Σ  
Μ Π Ο ΤΑ Κ ΙΑ  M A G N U M  

Π ΟΥΛΟ Β Ε Ρ-Φ Ο Y T E P-P O L O



Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

Γ* ~ Γ*
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 

περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ
νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 

; ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

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

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων 
ή των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδι
κού.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Τδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό, κατά το 2012 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο 
χρηματικό ποσόν των 340.824,10 ευρώ.

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

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

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.

[ 1 3 1  ]  Α/Α



*

Εκδόθηκαν και κυκλοφορούν οι ατζέντες και τα ημερολόγια 
της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2014

Διάθεση-Διανομή: Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/30 Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων 
Λεωφ. Κηφισίας 23, 15123 Μαρούσι 

τηλ.: 210-6898924, φαξ: 210-6854207


