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[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ !

από τον εκδότη

Νέα χρονιά, νέοι σχεδιασμοί, νέοι στόχοι. Πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν 
από αστυνομικής πλευράς, παρότι μεσολάβησε το διάστημα των εορτών. Θεω
ρούμε, όμως ότι χρήζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός της κατάθεσης στη Βουλή 
του Σχεδίου Νόμου: «Α ναδιοργάνω ση της Ε λλη νικ ή ς Α στυνομίας, του  
Π υροσβεστικού Σώ ματος και της Γ ενικ ή ς Γραμματείας Π ολιτικής Π ρο
στασίας, αναβάθμιση Υ πηρεσιώ ν του  Υ πουργείου  Δ η μόσιας Τ άξης και 
Π ροστασίας του  Π ολίτη, και ρύθμιση  λο ιπ ώ ν θεμάτω ν αρμοδιότητας  
Υ πουργείου  Δ η μόσιας Τ άξης και Π ροστασίας του  Π ολίτη».
Την ίδια ημέρα (29 Ιανουάριου) παρουσιάσθηκε το Σχέδιο Νόμου στα ΜΜΕ 
όπου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτης κ. Νίκος Δέν- 
διας κατά την ομιλία του ανέπτυξε τα βασικά σημεία επισημαίνοντας μεταξύ 
άλλων:
«Πρόκειται για ένα νομοθέττιμα, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει συνολικά τον τρό
πο λειτουργίας και του Υπουργείου Δτιμόσιας Τάξεις και Προστασίας του Πολίττι 
και τη,ς Ελληνικής Αστυνομίας και ττις Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος...
Με αυτό το νομοθέττιμα λοιπόν, ιδρύεται στο Υπουργείο Γενική Διεύθυνσή Οικο
νομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δηλαδή δημιουργείται διοικητικός κορμός 
στο Υπουργείο. Επίσης «από-αστυνομικοποιείται» το Υπουργείο. Μετατρέπεται σε 
ένα πολιτικό Υπουργείο με τις Υπηρεσίες του...
Π Ελληνική Αστυνομία θα διαρθρώνεται... σε τρεις διακριτούς αυτόνομους Κλά
δους. Ο ένας είναι ο Κλάδος της Τάξης, ο άλλος είναι ο Κλάδος της Ασφάλειας και 
ο τρίτος είναι ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας των Συνόρων...
Επίσης παύει να υπάρχει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Δημιουργείται 
Επιτελείο ως ενισχυτική δομή των τριών αυτόνομων Κλάδων. Πιστεύουμε ότι με 
την κατάργηση ακόμη των ενδιάμεσων βαθμιδών διευκολύνουμε την ευέλικτη και 
αποδοτική λειτουργία της.
Όλο αυτό το καινούργιο σύστημα χτίζεται πάνω σε μία αλλαγή και του τρόπου της 
λειτουργίας του, όσον αφορά τις δυνατότητάς του στη νέα τεχνολογία...
Κανείς δεν ισχυρίζεται ή δεν πρέπει να ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
είναι τέλεια ή ότι ο διάλογος τελειώνει εδώ... Οποιαδήποτε νέα ιδέα μπορεί και 
πρέπει να αξιοποιηθεί...». ]
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Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου

Παρουσίαση του Ιστορικού Βιβλίου “Ζ” του συγγραφέα κ. Βασίλη Βασιλικού 

Κατάθεση Στεφάνου σο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων 

Συνέντευξη ΑΘΜ Πατριάρχη Αλεξάνδρειας 

Επίσκεψη του Υπουργού στο Παράρτημα

Προστασίας του παιδιού “ Η Μητέρα”

Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 

ί 50 επιβατικά αυτοκίνητα από την εταιρεία 

| Chevellas Α.Ε.

91| LU J  Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής

Ο A Ο Υπουργός στην Κεφαλλονιά

ο α
ΔJ " 3ο Συνέδριο σε θέματα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Συνελήφθη 26χρονος για εμπλοκή στην ανθρωποκτονία των Ειδικών Φρουρών 

στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Αστυνομική Εκπαίδευση στο περιβάλλον της CEPOL

Βασικά βήματα στην πορεία για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας 

Αλλοδαποί μετανάστες και η διαδικασία ένταξής τους

4 9 Η ψυχοπαθητική διαταραχή 

προσωπικότητας

Ό  αγώνας του ανθρώπου για 

αξιοπρέπεια

_______________________
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Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση.

Τέκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ & ΑΤΕΙ *

Εκθεση 

Μέγας Κωνσταντίνος j

'Άθλος και KUNG FU . 102
Αστυνομικών Κειμηλίων ̂  1 0 4  

1 ? t }  Ορφανοτροφείο

I 1 1 3Δολοφονία Γεωργίου A - 1  _1_ Ο  Λαογραφία.

1 1 8
1 1 0
1 1 4 Εθιμική Αποκριά > 'Συναισθηματική πείνα.

Μ όνιμες Στήλες
Διεθνή αστυνομικά νέα , 5 4  

66
Από τις επιτυχίες

του Σώματος ̂  U U  Ηθικές αμοιβές ̂

6  8  Επίκαιρό τη τα } 8
9  0  Αθλη ιιομός ̂  1 1 0

1 2  Οπαράξενα  ̂

1 2 2  Για τις ελεύθερες ώρες ̂  

1 2 6  Επιστολές ·

Υπηρεσιακά νέα. 

Νέες εκδόσεις ̂

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΟΙνασκόπηση

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

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

Εκδότης-Διευθυνχής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσχαντοπούλου
Τμηματάρχης 3ου Τμ· Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υπαστυνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Συντάκτες
Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου, Ανθ/μος Αγγελική 
Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος, Π.Υ. 
Μαρία Νέζερη, Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου, Π.Υ. 
Βράτσης Νικόλαος.
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΤΥΙΊΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
χηλ. 210/8161301

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α, Εταιρίες 25 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-m ail: anaskophsh@ yahoo.gr

pohcem agazine@ astynom ia.gr 

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
mailto:pohcemagazine@astynomia.gr


Π αρουσίαση ίο υ  Σχεδίου Ν όμου «Αναδιοργάνωση της 
Ε λληνικής Αστυνομίας, ίο υ  Π υροσβεστικού Σώματος και της 
Γενικής Γραμματείας Π ολίτικης Προστασίας, αναβάθμιση  
Υπηρεσιών του Υ πουργείου Δημόσιας Τ άξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπώ ν θεμάτων αρμοδιότητας 
Υ πουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

0
 Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτης κ. Νίκος Δένδιας 
παρουσίασε (29.1.2014) στους εκπροσώ
πους του Τύπου το Σχέδιο Νόμου: «Ανα
διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη, και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρ
μοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη».

Στην παρουσίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασί
ας, Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπου- 
λος και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντι
στράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου. Την αναδιοργάνω
ση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος παρουσίασαν αναλυτικά ο Εκ
πρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνό
μος Α' Χρήστος Παρθένης και ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
Πυροσβεστικού Σώματος Επιπυραγός Νικόλαος Τσό- 
γκας, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που κα
τατέθηκε (29.1.2014) στη Βουλή των Ελλήνων έχει ως 
στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότη
τας και ανταπόκρισης των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Υπηρεσιών τους, την ενίσχυση της αποτελεσματικότη- 
τάς τους και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, με την καλύτερη δυνατή σχέση κό
στους - αποτελέσματος.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτης κ. Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του ανέπτυξε τα 
βασικά σημεία του νομοσχεδίου επισημαίνοντας τα ακό
λουθα:

«Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για 
την παρουσία σας σήμερα εδώ στην παρουσίαση του νο- 
μοθετήματος, το οποίο για εμάς στο Υπουργείο, για την 
Κυβέρνηση, για την ελληνική κοινωνία αν μου επιτρέ
πετε να πω, έχει μία πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται 
για ένα νομοθέτημα, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει συνο
λικά τον τρόπο λειτουργίας και του Υπουργείου Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας και του Πυ

ροσβεστικού Σώματος. Και πρόκειται στην πραγματικό
τητα να ρυθμίσει και την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρ
χή Προσφυγών, δηλαδή, το συνολικό πλέγμα το οποίο 
αφορά το μεταναστευτικό στην Ελλάδα και κυρίως δια
χειρίζεται τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

Είναι ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα επακόλουθο της 
ολιστικής προσέγγισης. Το πρώτο τμήμα του αφορά το 
ίδιο το Υπουργείο. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι ότι στην πραγ
ματικότητα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη υπήρχε ως ένα κέλυφος, το οποίο εκ
μεταλλευόταν τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
για να υπάρχει ως Υπουργείο. Δεν είναι αυτή η ορθή 
αντίληψη για ένα Υπουργείο του 21ου αιώνα, με αυτές 
τις αρμοδιότητες.

Με αυτό το νομοθέτημα λοιπόν, ιδρύεται στο Υπουρ
γείο Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού, δηλαδή δημιουργείται διοικητικός κορμός 
στο Υπουργείο. Επίσης «από-αστυνομικοποιείται» το 
Υπουργείο. Μετατρέπεται σε ένα πολιτικό Υπουργείο με 
τις Υπηρεσίες του.

Όπως θα δείτε στα οργανογράμματα που θα σας δοθούν
-  γιατί για όλη αυτή την μεγάλη μεταρρυθμιστική προ
σπάθεια θα σας δοθούν τα καινούργια οργανογράμματα
- με τη Γενική Διεύθυνση το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη φιλοδοξεί να αποκτήσει μια 
κεντρική συντονιστική διοικητική δομή, σύγχρονη, ευ
έλικτη και αποδοτική.

Έρχομαι τώρα στην Ελληνική Αστυνομία, το δεύτε
ρο τμήμα του νομοθετήματος. Στην Ελληνική Αστυνο
μία κάνουμε μία ριζική τομή. Όπως ξέρετε, στην πραγ
ματικότητα η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί σήμερα 
με ένα νομοθέτημα του 1984 και διάφορες εμβαλωματι- 
κές ρυθμίσεις, το οποίο βίαια, χωρίς βαθιά μελέτη, συγ- 
χώνευσε τότε, το 1984, πριν από 30 χρόνια δηλαδή, την 
Αστυνομία και τη Χωροφυλακή.

Τώρα πια έχουμε πλούσια εμπειρία, αλλά έχουμε και 
σαφή γνώση των συνθηκών που καλείται να αντιμετω
πίσει η Ελληνική Αστυνομία, για να υπηρετήσει καλύ
τερα τον Έλληνα πολίτη, να προστατεύσει τη ζωή του, 
την αξιοπρέπειά του, την περιουσία του, την ασφάλειά 
του.

Η Ελληνική Αστυνομία θα διαρθρώνεται με το και
νούργιο σύστημα σε τρεις διακριτούς αυτόνομους, υπο
γραμμίζω την λέξη αυτόνομους, Κλάδους. Ο ένας είναι 
ο Κλάδος της Τάξης, ο άλλος είναι ο Κλάδος της Ασφάλει-
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ας και ο τρίτος είναι ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας 
των Συνόρων.

Επίσης παύει να υπάρχει το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Δημιουργείται Επιτελείο ως ενισχυτική δομή 
των τριών αυτόνομων Κλάδων. Πιστεύουμε ότι με την κα
τάργηση ακόμη των ενδιάμεσων βαθμιδών διευκολύνουμε 
την ευέλικτη και αποδοτική λειτουργία της.

Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες για το 
Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων που ιδρύου
με και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου των Συνό
ρων, της Μετανάστευσης και του Ασύλου, σαν μία ολιστική 
προσπάθεια αντιμετώπισης των παράνομων μεταναστών 
που προσπαθούν να μπουν στην πατρίδα μας.

Θα υπάρξει πιο εκτεταμένη παρουσίαση από τον εκπρό
σωπο της Ελληνικής Αστυνομίας στη συνέχεια και βέβαια 
θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις 
σας για όλα τα τμήματα αυτού του νομοθετήματος.

Θα ήθελα όμως επίσης να σας πω ότι εκτός από την καθε
τοποίηση, όσον αφορά την Αστυνομία, ένα άλλο τμήμα εί
ναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, κάτι στο οποίο δίνουμε 
τεράστια σημασία.

Θέλω να σας είμαι και σε αυτό απολύτως ειλικρινής: Η
αντίληψή μας είναι ότι οφείλει να αναβαθμιστεί δραστικά η 
εκπαίδευση την οποία παρέχουμε, στο επίπεδο της Σχολής 
Αστυφυλάκων και των Αξιωματικών, στα μεταπτυχιακά και 
στη σύνδεση με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώ
ρας, στη σύνδεση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής και τις μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτά.

Επίσης, κάνουμε μία νέα προσπάθεια για να δεθεί αυ
τή η Αστυνομία, η νέα Αστυνομία αν μου επιτρέψετε να 
την χαρακτηρίσω, με την κοινωνία. Θεσπίζεται η λειτουρ
γία Επιτροπής Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλει
ας, ώστε να υπάρχει ομπρέλα διασύνδεσης της Αστυνομί
ας με τη κοινωνία σε επίπεδο περιφέρειας. Ενεργοποιούμε

το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματι
κότητας. Έ χει ήδη οριστεί και ο πρόεδρός του και θα 
κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε 
και τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματι
κότητας, τα οποία όπως καλά ξέρετε έχουν προβλεφθεί 
και κατά κανόνα δεν λειτουργούν.

Όλο αυτό το καινούργιο σύστημα χτίζεται πάνω 
σε μία αλλαγή και του τρόπου της λειτουργίας του, 
όσον αφορά τις δυνατότητάς του στη νέα τεχνολογία. 
Με καλύτερη εκμετάλλευση των προγραμμάτων και 
του ΕΣΠΑ «τρέχουμε» προγράμματα ψηφιοποίησης 
των αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας, προγράμμα
τα, επίσης, ταυτοποίησης των δακτυλικών αποτυπω
μάτων και σύστημα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στους πολίτες. Γιατί νομίζω ότι σε όλους 
μας είναι σαφές ότι χωρίς την εκτεταμένη χρήση των 
νέων τεχνολογιών, οποιαδήποτε, όσο κι αν είναι επχ- 
τυχημένη αλλαγή δομών, δεν μπορεί να αποδώσει τα 
αναμενόμενα.

Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν την Πολι
τική Προστασία και την Πυροσβεστική. Καταρχήν, 
υπάρχει μία τελείως διαφορετική σύλληψη. Η Πυρο
σβεστική μετατρέπεται στον επιχειρησιακό βραχίονα 
της πολιτικής προστασίας της χώρας. Και εκεί αλλάζει 
η δομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα
σίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες αυξημένες αρ- 
μοδιότητές της.

Εκτός αυτού όμως, γίνεται και μία ριζική τομή στην 
Πυροσβεστική. Η Πυροσβεστική χωρίζεται με το νέο 
οργανόγραμμα, το οποίο επίσης θα σας δοθεί σε δύο 
βασικούς Κλάδους: στον Κλάδο των Επιχειρήσεων, σε 
όλη της Ελλάδα, και στον Κλάδο Υποστήριξης. Έ χου
με συνεπώς τεράστια εξοικονόμηση δομών και στην 
Πυροσβεστική.
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Πρέπει να σας πω όχι με το νομοθέτημα αυτό η εξοι
κονόμηση στον αριθμό των δομών του Υπουργείου, αν 
θέλετε οι συγχωνεύσεις στον αριθμό των δομών, ξεκι
νούν απ’ το 30% και φτάνουν το 46-47%. Έχουμε λοι
πόν και στην Πυροσβεστική ακριβώς την ίδια αντιμετώ
πιση. Επίσης, συγχωνεύουμε τα Επιχειρησιακά Κέντρα, 
ώστε σε κάθε περιφέρεια να μην υπάρχει πολλαπλότη
τα Επιχειρησιακών Κέντρων, αλλά να υπάρχει ένα Επι
χειρησιακό Κέντρο με αρμόδιο τον υπεύθυνο Αξιωματι
κό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος να λειτουργεί 
και ως συνολικός συντονιστής της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων.

Εκτός από τις διατάξεις για το Υπουργείο, την Αστυ
νομία, την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική 
υπάρχουν και διατάξεις που ρυθμίζουν τα υπόλοιπα θέ
ματα, που άπτονται της μετανάστευσης, τις νέες Υπηρε
σίες Ασύλου και Προσφυγών.

Δεν έχω σκοπό να κάνω μια πολύ μεγάλη αρχική πα
ρουσίαση, διότι το νομοθέτημα είναι ούτως ή άλλως πο
λύ μεγάλο. Θα κατατεθεί σήμερα και θα είναι ηλεκτρο
νικά διαθέσιμο για να το μελετήσετε. Επίσης θα δοθεί 
σε όλους ηλεκτρονικά - για να μπορέσετε να το επεξερ
γαστείτε - μία συνοπτική παρουσίαση του νομοθετήμα- 
τος με τις γραφικές παραστάσεις, τους άξονες, τα οργα
νογράμματα, τις εξοικονομήσεις, τις δομές και την ίδια 
τη φιλοσοφία του, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να κά
νετε τη δουλειά σας και να μην χρειαστεί να διαβάσετε 
αναλυτικά, αν δεν θέλετε, τις εκατοντάδες σελίδες του 
νομοθετήματος.

Οφείλω να σας επισημάνω ότι υπήρξε μια πάρα πολύ 
εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση. Σας δείχνω μόνο, για 
να έχετε εικόνα, την έκθεση δημόσιας διαβούλευσης και 
τις απόψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις που κατατέθηκαν 
από τους πολίτες και τους φορείς, πριν συνταχθεί η τελι
κή μορφή αυτού του νομοθετήματος. Θέλω να ξέρετε ότι 
μελετήθηκαν σχεδόν όλα τα αξιόλογα διεθνή παραδείγ
ματα στις αστυνομίες άλλων χωρών και επίσης η προ

σαρμογή τους στις απαραίτητες ελληνικές συνθήκες 
και ιδιαιτερότητες. Και βεβαίως, εσωτερικά ακολουθή
θηκε η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την κατάρτιση 
της τελικής μορφής του νομοθετήματος από τα αρμό
δια συμβούλια.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ή δεν πρέπει να ισχυρίζεται 
ότι οποιαδήποτε προσπάθεια είναι τέλεια ή ότι ο διάλο
γος τελειώνει εδώ. Αυτή είναι η πρόταση του Υπουργεί
ου και της Κυβέρνησης προς τη Βουλή των Ελλήνων 
για τη ρύθμιση ενός πολύ σημαντικού χώρου. Έ χου
με όμως τα αυτιά μας ανοιχτά, θα υπάρξει συζήτηση 
και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην 
Ολομέλεια της Βουλής. Οποιαδήποτε νέα ιδέα μπορεί 
και πρέπει να αξιοποιηθεί, οποιαδήποχε ιδέα που για 
οποιοδήποχε λόγο αξίζει τον κόπο και δεν έχει φθάσει 
εδώ μέχρι σήμερα.

Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι δεν σταματάει εδώ η προ
σπάθεια. Μετά τη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοθε
τήματος θα υπάρξει μία δεύτερη φάση της αναδιοργά
νωσης που προβλέπει: Έ να Προεδρικό Διάταγμα για 
την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας 
σε περιφερειακό πια επίπεδο, ένα Προεδρικό Διάταγμα 
για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις με
ταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού, μία τροποποί
ηση του υπάρχοντος Προεδρικού Διατάγματος 24/1997 
για την ιεραρχία και την εξέλιξη των Αξιωματικών της 
Αστυνομίας και επίσης ένα Προεδρικό Διάταγμα για 
την ορθολογική ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού 
με προσοντολόγιο, πιστοποίηση δεξιοτήτων και καθη- 
κοντολόγιο του ένστολου και του πολιτικού προσωπι
κού της Αστυνομίας.

Πιστεύουμε λοιπόν όχι σε έναν εύλογο χρόνο θα μπο
ρέσουμε να έχουμε συνολικά ένα διαφορετικό, καλύτερο 
Υπουργείο, μία διαφορετική και καλύτερη Αστυνομία, 
μία καλύτερη Πολιτική Προστασία, μία διαφορετική 
και καλύτερη Πυροσβεστική, με τελικό στόχο την κα
λύτερη υπηρεσία του Έλληνα πολίτη». ]
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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 Α ντιπροσω πείας  
BERETTA HELLAS

Πρόκειται για επανάσταση στο χώρο των φορητών όπλων που διεκδικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.
Ένα αυτόματο πιστόλι, που μοιάζει περισσότερο με το κλασσικό πασχαλιάτικο πιστόλι, εξ’ ου και το όνομα «ΝΑΝΟ», 
αλλά πρόκειται για το πιο φονικό μικρό όπλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά σε τέτοιο 
μέγεθος κατασκευάστηκε πιστόλι με 6 φυσίγγια των 9 mm (9 x19 ΝΑΤΟ), τα οποία μπορούν να γίνουν και 7, 
αν προσαρμοστεί μια σφαίρα στην θαλάμη εκ των προτέρων.

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

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

9 mm χ 19 6+1 Διπλή 143/5,6 78/3,1 23/0,9 106/4,2 125/4,9 562/20,0

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: sa les@ beretta.gr, Internet Site: www.berettahellas.com

*
Επισκεφθειτε μας στο FACEB00K. 
http://www.facebook.com/BerettaHellas

©BERETTA
^  500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΠΉ κ. ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ζ» ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ κ. Β ΑΣΙΛΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Ο
 Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νίκος 
Δένδιας παραβρέθη- 
κε στην εκδήλωση πα
ρουσίασης του βιβλί

ου «Ζ» του ιστορικού -  συγγραφέα κ.
Βασίλη Βασιλικού που διοργανώθηκε 
(11/12/2013) από τη Λέσχη Αστυνομι
κών Θεσσαλονίκης, στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός 
κ. Δένδιας, στην ομιλία του, ανέφερε 
τα εξής:

«Είναι για μένα σήμερα μια ιδιαίτερη 
μέρα, μια πολύ μεγάλη τιμή, γιατί συνο
δεύω εδώ σττι Θεσσαλονίκη έναν πνευ
ματικό άνθρωπο, τον Βασίλη Βασιλικό.
Ο Βασίλης Βασιλικός είναι ένας ξεχω
ριστός συγγραφέας. Σαν συγγραφέα τον 
γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Σαν άνθρωπο, απώλεια δική μου 
και της οικογένειας μου, γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα. Παρά 
τούτα και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος.

Ο Βασίλης Βασιλικός είναι ένας μεγάλος Μακεδάνας, ένας 
καλός γνώστης της Θεσσαλονίκης και εύκολα το καταλαβαίνει 
όποιος έχει διαβάσει το «Ζ» και περιδιαβαίνει με χαρακτηριστι
κή ευκολία στη Θεσσαλονίκη, με γνώση του τόπου, τη Θεσσαλονί
κη του τότε, που τη δεκαετία του ’60 δεν έχει καμία σχέση με την 
Θεσσαλονίκη του σήμερα. Ούτε η τωρινή Αθήνα έχει καμία σχέ
ση με την Αθήνα του τότε.

Και ο Βασίλης Βασιλικός με το «Ζ», με εξαιρετική διαύγεια 
πνεύματος, με εξαιρετική αντίληψη πραγμάτων, ανατταριστά μια 
ολόκληρη εποχή. Την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, με τους Έ λ
ληνες περιχαρακωμένους, με το πολιτικό σύστημα να έχει μόνο 
σχετικό έλεγχο των πραγμάτων, με τον τότε ανώτατο άρχοντα να 
παίξει το δικό του ρόλο, μία άλλη εποχή. Από τότε μας χωρίζουν 
πενήντα χρόνια, μισός αιώνας και μια δικτατορία.

Το 2013 δεν μπορεί να έχει και δεν έχει καμία σχέση με το 
1963. Και θα ‘πρεπε να πω ότι αν κανείς κάνει μια πολύ σύντο
μη ιστορική αναδρομή στην δολοφονία του εξαιρετικού Γρηγόρη 
Λαμπράκη, πέρα από το φυσικό θύμα υπήρξε τότε και πολιτι
κά θύμα. Και το πολιτικό θύμα καταρχήν, σε πρώτη ανάγνω
ση, ήχον το δημοκρατικό πολίτευμα, πέραν αυτού δε η Κυβέρ
νηση του τότε Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
η οποία, όπως καλά γνωρίζετε όλοι, ήρθε σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση από τη συγκεκριμένη δολοφονία.

Μετά από 2-3 μήνες ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διεφώνησε 
με το παλάτι και έφυγε από την Ελλάδα. Όμως, εκτός από όλα 
αυτά, η σημερινή μέρα έχει, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για 
την Ελληνική Αστυνομία, της οποίας έχω την εξαιρετική τιμή να 
είμαι πολιτικός προϊστάμενος, μια βαθιά συμβολική σημασία, η 
οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας διαφύγει. Είναι ιδιαί

τερα σημαντικό, κ. Πρόεδρε και θα ήθελα να σας συγχαρώ για 
αυτό, ότι σε αυτή την εκδήλωση βρίσκονται πολλά νέα παιδιά. 
Είναι καλό αυτός ο βαθύς συμβολισμός να περάσει στην επόμε
νη γενιά των Ελλήνων, διότι η σημερινή εκδήλωση δείχνει από 
πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας μία τεράστια αυτοπεποίθη
ση, μία δυνατότητα να ανοιχθεί στην κοινατνία, να ανοίξει αν θέ
λετε το παρελθόν της στην κοινωνία και να αποδείξει αυτό, το 
οποίο ο Πρόεδρος είπε: την ενότητα που πλέον υπάρχει ανάμε
σα στον Έλληνα αστυνομικό, παιδί της ελληνικής κοινωνίας και 
στην ίδια ελληνική κοινωνία ως σύνολο.

Ο Έλληνας αστυνομικός κυρίες και κύριοι είναι ο εργαζόμε
νος των 800 ευρώ, ο αξιοκρατικά εισαχθείς με το σύστημα των 
πανελληνίων εξετάσεων στην Ελληνική Αστυνομία. Δεν είναι 
προϊόν οιουδήποτε συστήματος. Ο Έλληνας αστυνομικός και η 
Ελληνική Αστυνομία επιτελούν απέναντι στην κοινωνία, στη Δη
μοκρατία και στην πατρίδα μέγιστο λειτούργημα και τελούν μέ
γιστο καθήκον. Θα γυρίσω στο «Ζ», θα σας πω πως το συνδέω. 
Λέει ο «Αρχηγόσαυρος» - είναι η λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο 
Βασίλης Βασιλικός για τον γενικό κουμανταδόρο αυτής της άθλι
ας συνομωσίας η οποία κατέληξε στο θάνατο του Λαμπράκη - 
απευθυνόμενος στα τάγματα εφόδου της εποχής εκείνης: Όταν 
θα ‘ρθουμε, τους λέει, στα πράγματα, εσείς θα ζείτε σαν βασιλιά
δες. Ένας από αυτούς του απαντά «δεν είμαστε τώρα στα πράγ
ματα;», απορημένος. Όχι, του λέει, δεν είμαστε στα πράγματα, 
τώρα μας κυβερνάνε κάτι πουλημένοι και καταλήγει για βάλει 
ευφυώς ο Βασιλικός την υπογραφή στην ιδεολογία του Αρχηγό- 
σαυρου: και ο Χίτλερ, λέει ο Αρχηγόσαυρος, έτσι την πάτησε.

Η  Ελληνική Αστυνομία, απέναντι στην επανεμφάνιση του να- 
ζιστικού φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, έχει δώσει δείγμα
τα γραφής και ασφαλή απάντηση. Η  Ελληνική Αστυνομία είναι 
που αντιμετώπισε το ναζιστικό φαινόμενο με τη πολιτική έκφαν
σή του, τη Χρυσή Αυγή. Και θέλω να πω ότι εγώ είμαι περήφα-
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νος για τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνι
κής Αστυνομίας και ότι ο 'Ελληνας αστυνομικός 
είναι το κράνος και η ασπίδα της Ελληνικής Δη
μοκρατίας. Είναι η γυναίκα και ο άντρας τον 
οποίο το συνταγματικά οργανωμένο κράτος, μέ
σα στα απόλυτα πλαίσια λειτουργίας του δημο
κρατικού πολιτεύματος, τον βγάζει έξω στο δρό
μο και στην ύπαιθρο της πατρίδας μας για να 
υπερασπίσει την περιουσία, τη ζωή και την αξιο
πρέπεια του Έλληνα πολίτη.

Και αυτή η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι δεν 
είναι μια προσπάθεια ούτε εύκολη ούτε ανώδυ
νη ούτε αναίμακτη. Τον Ηλία, τον οποίο θρηνή
σαμε προχθές στη Φλώρινα, τον αντιμετωπίσα
με ακριβώς σαν τον άνθρωπο που θυσιάστηκε 
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
του Έλληνα πολίτη. Και είμαι επίσης περήφανος και για τους δύο 
συνεργάτες του, οι οποίοι εξουδετέρτοσαν τους δολοφόνους του, τον 
κίνδυνο που οι άνθρωποι αυτοί εκπροσωπούσαν για την ελληνική 
κοιντονία, γιατί η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να είναι μία δημο
κρατία η οποία αμύνεται υπέρ των πολιτών της.

Η  χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι. Και η συνταγματι
κά και δημοκρατικά διοικούμενη Ελληνική Αστυνομία είναι ακρι
βώς αυτός ο φραγμός, αυτό το τείχος που υπερασπίζει την αξιοπρέ
πεια, τη ζωή, την περιουσία του καθενός, της καθεμιάς από τους 
Έλληνες πολίτες.

Στον Έλληνα αστυνομικό, στην Ελληνίδα αστυνομικό, απευθύνω 
την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Στον κ. Βασίλη Βασιλικό τις 
θερμές ευχαριστίες μου για την μεγάλη τιμή πούμας έκανε να είναι 
σήμερα εδώ. Και έτσι, μετά από 50 χρόνια ακριβώς, σε αυτό το συμ
βολικό χώρο, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, να κλεί
σει ένα κύκλο μίας ολόκληρης εποχής. Σας ευχαριστώ θερμά.

Ο Υπουργός κ. Νίκος Δένδιας ως κεντρικός ομιλητής της εκ
δήλωσης, αφού έδωσε τα συγχαρητήρια του στην Λέσχη Αστυ
νομικών Θεσσαλονίκης και στον Προέδρο της κ. Γιώργο Φε-

στερίδη και τα μέλη του Δ.Σ. Α’ Αντιπρόεδρο Δημήτρη 
Αποστόλου, Β’ Αντιπρόεδρο Ιωάννη Χατζηανδρέου, Γ’ 
Αντιπρόεδρο Δημήτρη Αλεξίου, Γεν. Γραμματέα Σταμά- 
τη Κερτένη, Β’ Γεν. Γραμματέα Ηλία Καραμάνη, Ταμία 
Ηλία Καρόγλου, Βοηθό Ταμία Χρήστο Κωνσταντινίδη 
και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Πέτρο Κακαζιάννη, 
για την διοργάνωση μιας τόσου ενδιαφέρουσας εκδήλω
σης, αναφέρθηκε στον δύσκολο ρόλο του αστυνομικού 
αλλά και πόσο υπερήφανος αισθάνεται για τους άνδρες 
και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο σπουδαίος και τόσο ξεχωριστός συγγραφέας Βασίλης 
Βασιλικός συγκινημένος και ενθουσιασμένος μεταξύ άλ
λων, δήλωσε στην κατάμεστη αίθουσα ότι η πραγματο
ποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης, σε οποιαδήποτε χώρα 
της Ευρώπης που έχει υπάρξει πολιτική δολοφονία εί
ναι αδιανόητη. Για αυτό να ξέρετε είμαστε πιο μπροστά 
από όλους. Η χώρα μας θα τα καταφέρει... παρά τις δυ
σκολίες που περνάει..]
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Κατάθεση Στεφάνου στο Μ νημείο Ο λοκαυτώματος Ελλήνω ν 
Εβραίων στην Α θήνα από τον Υ πουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και Ομιλία του κ. Υ πουργού στην 
εκδήλωσή για την Ημερα Μ νημης του Ολοκαυτώματος

0
 Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας εκ
προσώπησε την Κυβέρνηση στην τελετή 
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώ
ματος και κατέθεσε στεφάνι στο Μνη
μείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων 

στην Αθήνα. Την τελετή συνδιοργάνωσαν το πρωί της 
27ης Ιανουάριου 2014, στο πλαίσιο της «Εθνικής Ημέρας 
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος» η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραη- 
λιτική Κοινότητα Αθηνών. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη αποτίοντας φόρο τιμής στην 
ηρωική θυσία αυτών των μαρτύρων κατέθεσε στεφάνι.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο κ. Δένδιας ήταν κεντρι
κός ομιλητής στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, στο Θέατρο Παλλάς, 
τιμώντας την «Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», 
τονίζοντας τα εξής:

Κυρίες και κύριοι,
Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα 

κοντά σας αυτή την ξεχωριστή ημέρα, την Ημέρα Μνή
μης των Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώ
ματος. Μία τιμή που αντανακλάται στο σύνολο της ελλη
νικής κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός μας Αντώνης Σαμαράς μου ζήτησε να 
σας μεταφέρω ότι η σκέψη του είναι μαζί σας. Υποκλίνε
ται στη θυσία ενός ολόκληρου λαού τιμώντας τα έξι εκα
τομμύρια Εβραίους που εξολοθρεύθηκαν από τους ναζί 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η ευχή του είναι μία, “Ποτέ' ξανά” τέτοια τραγωδία για 
την ανθρωπότητα και τους λαούς μας.

Η σημερινή μέρα είναι εξ’ ορισμού ημέρα περισυλλογής. 
Είναι όχι μόνο ημέρα ανάμνησης, που επαναφέρει τις πα
ραστάσεις του παρελθόντος με έμφαση στους ανθρώ
πους που αγαπάμε, αλλά και ημέρα μνήμης ως ενεργητι
κής επιβεβαίωσης της δέσμευσής που έχουμε ως διεθνής 
κοινότητα και ως Ελληνική κοινωνία να μην επαναλη- 
φθούν παρόμοια αποτρόπαια φαινόμενα.

Από το 2004, οπότε η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο 
ορίζοντας την 27η Ιανουάριου ως την «Εθνική Ημέρα 
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος» η απόδοση τιμής στα θύματα αυ
τής της τραγικής περιόδου της Ιστορίας απέκτησε νέα δι
άσταση για την ελληνική Πολιτεία.

Πριν επεκταθώ στο νόημα και την αξία της σημερινής 
ημέρας επιτρέψτε μου να κάνω μία ευρύτερη αναφορά 
στους δεσμούς που συνδέουν δύο μεγάλους πολιτισμούς: 
τον ελληνικό και τον εβραϊκό. Δύο σημαντικούς και πα- 
νάρχαιους πολιτισμούς που λειτούργησαν εν πολλοίς ως

μήτρα της οικουμενικής σκέψης. Οι δύο πολιτισμοί άφη
σαν το διαχρονικό αποτύπωμά τους στο πέρασμα των αι
ώνων και συνδιαμόρφωσαν την αντίληψη του ανθρώπι
νου γένους, για τον ίδιο τον άνθρωπο, τη φύση της ζωής 
και των πραγμάτων και τις απαντήσεις στα μέγιστα με
ταφυσικά ερωτήματα.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Ελλάδα υπήρξε το ιστο
ρικό κέντρο των Σεφαραδιτών Εβραίων, των οποίων οι 
πρόγονοι είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία του Φερδινάν- 
δου και της Ισαβέλλας το 1492. Και είναι γεγονός αδιαμ
φισβήτητο ότι οι Εβραίοι που προϋπήρχαν στην Ελλάδα, 
έπαιξαν ρόλο στη ζωή της χώρας, ιδίως από τη Ρωμαϊκή 
περίοδο και ύστερα.

Οι σχέσεις Αθήνας -  Ιερουσαλήμ χρονολογούνται από 
τον 6ο π.Χ. αιώνα. Στα ευρήματα φαίνεται η αλληλεπί
δραση των δύο πολιτισμών, όπως αναφέρει ο Ραφαήλ 
Φρεζής στο βιβλίο του «Ψηφίδες Ιστορίας του Ελληνι
κού Εβραϊσμού».

Στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, άλλωστε, στους πρό- 
ποδες του Θησείου, ανακαλύφθηκαν το 1930, στη θέση 
«Μητρώον» τα ερείπια της αρχαίας Συναγωγής, που δί
δαξε ο Απ. Παύλος τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Η μακραίωνη παρουσία του ελληνικού εβραϊσμού έχει 
αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι της στην ελληνική κοινω
νία. Το ίδιο και οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες 
στην Ελλάδα, οι οποίες, όπως προανέφερα αριθμούν ιστο
ρία δύο και πλέον χιλιετιών. Σε αυτές ανήκαν προσωπι
κότητες χαρισματικές, με αγάπη και γνώση, που έδωσαν 
σημαντικά δείγματα γραφής στην οικονομική, κοινωνι
κή και παραγωγική ανάπτυξη της χώρας μας. Θα σταθώ 
σε έναν ασυμβίβαστο μαχητή κατά του αντισημιτισμού, 
τον Μαρσέλ Γιοέλ που έφυγε από τη ζωή πριν από λί
γες ημέρες. Επιτρέψτε μου ακόμη να αναφερθώ στον Αλ- 
μπέρ Κοέν, που γεννημένος στην πατρίδα μου την Κέρ
κυρα αν και μεγάλωσε στη Γαλλία ποτέ δεν ξέχασε την 
Ελλάδα. Είναι ένας από τους σημαντικότερους γαλλόφω
νους πεζογράφους του 20ού αιώνα που με τη λογοτεχνι
κή του πένα κατάφερε να εισάγει πρώτος στη γαλλόφω
νη λογοτεχνία το ζήτημα της εβραϊκής ταυτότητας. Και 
πέρα από τους ανθρώπους του πνεύματος υπήρξαν ήρω- 
ες, όπως ο συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής που δια- 
κρίθηκε τόσο στη Μικρασιατική εκστρατεία όσο και κα
τά το έπος του 1940, αφήνοντας την τελευταία του πνοή 
στο πεδίο του αλβανικού μετώπου.

Πολλοί Εβραίοι έχουν ξεχωριστή θέση στο Πάνθεον 
των Ελλήνων Ηρώων. Εκτός όμως της προσφοράς των 
μελών της στην Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό 
της, η Εβραϊκή κοινότητα αποτελεί τον συνδετικό μας 
κρίκο με την φίλη χώρα του Ισραήλ.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι
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πριν από μερικούς μήνες ο Πρωθυπουργός 
μας κ. Αντώνης Σαμαράς, συνοδευόμενος 
από Υπουργούς της Κυβέρνησης και ομάδα 
επιφανών επιχειρηματιών πραγματοποίησε 
μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Ισραήλ. 
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του 
Ανώτατου Υπουργικού Συμβουλίου Συνερ
γασίας Ελλάδας-Ισραήλ με τη συμμετοχή δώ
δεκα υπουργών από τις δύο χώρες. Ή ταν μία 
σημαντική στιγμή στις σχέσεις των δύο κρα
τών όχι μόνο επειδή στη συνεδρίαση τέθηκαν 
θέματα διμερούς συνεργασίας, σε πολλούς το
μείς. Αλλά και γιατί ανέδειξε τα πλεονεκτήμα
τα μίας «στρατηγικής σχέσης μακράς πνο
ής».

Δεν ήταν όμως τα πράγματα πάντοτε εύκολα 
ούτε για τους Έλληνες ούτε για τους Εβραί
ους. Το αντίθετο. Η σημερινή, λοιπόν εκδή
λωση μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε τα θύματα της 
μισαλλοδοξίας και του φασισμού, σε μία από τις πιο μελανές 
περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας, που ξεκινά από τις αρ
χές τις δεκαετίας του "30 και ολοκληρώνεται με τον Β' πα
γκόσμιο πόλεμο.

Είναι γεγονός όχι ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος επεφύ- 
λαξε δοκιμασίες, οδυνηρές, δυσβάστακτες για όλους τους 
Έλληνες. Οι δοκιμασίες όμως υπήρξαν ασύλληπτες για 
τους Εβραίους Έλληνες που βίωσαν ως ατομικό και συλλο
γικό πάθος την απόλυτη έκπτωση των αξιών της ανθρωπό
τητας, το αναίτιο κακό.

Αποτελεί δυστύχημα τραγικό για τη χώρα μας ότι μεταξύ 
1943 και 1945 εξολοθρεύθηκε η μεγάλη πλειονότητα των 
Ελλήνων Εβραίων, που έφθασε στο ανατριχιαστικό ποσο
στό του 86%.

Σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια, οι Έλληνες Χριστια
νοί και Εβραίοι, έδειξαν ότι το θρήσκευμα δεν παίζει ρόλο.

Ο ρόλος σημαντικών πνευματικών προσωπικοτήτων απο- 
δεικνύεται καταλυτικός για το μέλλον πολλών Εβραίων. Μέ
σα από την ενεργό τους δράση σώθηκαν ανθρώπινες ζωές.

Αποτελούν οι άνθρωποι αυτοί, που κινδύνευσαν για να 
σώσουν τους συνανθρώπους τους, οι “δίκαιοι των εθνών”,

ένδειξη σαφή του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, από
δειξη ύπαρξης ενός ευγενέστερου προορισμού για το 
ανθρώπινο γένος. Τα παραδείγματα είναι πολλά για 
την προσπάθεια διάσωσης Εβραίων από Ορθόδοξους 
Χριστιανούς. Τα ονόματα των Ελλήνων που βρίσκο
νται εγγεγραμμένα στον τοίχο των Δικαίων, ξεπερ
νούν τα 310. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνο σε 
ορισμένα. Ως Επτανήσιος θα ήθελα να σταθώ στο πα
ράδειγμα της Ζακύνθου. Η εβραϊκή κοινότητα αριθ
μούσε 275 μέλη. Στη διάρκεια της Κατοχής με τη βοή
θεια των χριστιανών κατοίκων σώθηκε ακέραια.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτω από την καθοδήγηση 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Δα
μασκηνού έδωσε δυναμικό παρών στη διάσωση των 
Εβραίων. Συνυπέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος δυο μνημό
νια υπερασπιζόμενα την Εβραϊκή παρουσία στην Ελ
λάδα. Με απόρρητη εγκύκλιό του προς όλες τις εκ
κλησίες παρακίνησε τους ιερείς και τους πιστούς να 
δώσουν κάθε βοήθεια στους κατατρεγμένους Εβραί
ους. Την ίδια στιγμή μαζί με το Διευθυντή του Μη
τρώου του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτη Χαλδέζο, 
ανοίγουν ειδικό αρχείο, όπου καταχωρήθηκαν οι 560
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Εβραίοι που για να σωθούν προσποι- 
ήθηκαν τους Χριστιανούς.

Αλλά και οι ελληνικές αρχές προ
σπάθησαν: Στην Αστυνομία Πόλεων, 
υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου 
Αγγέλου Έβερτ, όπως και στη Χωρο
φυλακή, δόθηκαν εντολές να εκδίδο- 
νται ψεύτικες ταυτότητες σε όσους 
Εβραίους το επιθυμούσαν. Οι ταυτό
τητες αυτές, είχαν χριστιανικά ονόματα και ανέγραφαν 
ως θρήσκευμα Χριστιανός Ορθόδοξος.

Κλείνοντας αυτή την παρένθεση θα ήθελα να αναφερ
θώ και στον Δικηγόρο Ηλία Κεφαλίδη, που λειτουργώ
ντας ως σύνδεσμος της Αντίστασης, μεσολάβησε για τη 
φυγάδευση του Αρχιραββίνου Μπαρτζιλάι, από τα χέρια 
του Γερμανού Δήμιου Βισλιτσένυ.

Όμως δυστυχώς η ελληνική ανθρωπιά υπήρξε σταγό
να στον ωκεανό της Ναζιστικής θηριωδίας.

Αν μου επιτρέπετε δε ένα προσωπικό σχόλιο, αυτό που 
με τρομάζει αφάνταστα δεν είναι μόνο η θηριωδία. Θηρι
ωδίες ως φαινόμενο επαναλαμβάνονται συχνά δυστυχώς 
στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Αυτό που μου κόβει την ανάσα είναι η μεθοδικότητα 
στην θηριωδία. Τα προτερήματα της οργανωτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας, στην υπηρεσία του πιο 
άνομου, του πιο απάνθρωπου, του πιο ανήθικου, του πιο 
σκοτεινού σκοπού.

Θα προχωρήσω με μία αντιπροσωπευτική απαρίθμη
ση των απωλειών του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδος 
από το γερμανικό διωγμό κατά τη διετία 1943 -1943. Για 
την ακρίβεια του λόγου δεν πρέπει να μιλάμε για διωγμό, 
αλλά για γενοκτονία και αφανισμό.

Πριν τον διωγμό της περιόδου 1943 -1944 ο εβραϊκός 
πληθυσμός της Ελλάδος έφθανε τους 77.377 κατοίκους. 
Αμέσως μετά τον διωγμό μόλις τους 10.226 κατοίκους. 
Μειώθηκε κατά 86%!

Στη Θεσσαλονίκη πριν το 1943 ζούσαν 56.000 Εβραίοι. 
Μετά το 1944 μόλις 1.950. Ποσοστό μείωσης 98%.

Στην Καβάλα η ίδια εικόνα: προ του διωγμού ζούσαν 
2.100 Εβραίοι αμέσως μετά 42, στην Καστοριά μέχρι το 
1943 ζούσαν 900 Εβραίοι αμέσως μετά 35.

Στην Κοινότητα της Κομοτηνής ζούσαν 819 Εβραίοι 
μέχρι το 1943 και μετά το 44 επέστρεψαν μόλις 28.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κέρκυρα, μέχρι τη 
τραγική περίοδο του διωγμού ζούσαν 2.000 Εβραίοι. Από 
αυτούς μόνο 187 κατάφεραν να επιβιώσουν από τα δεινά 
του ναζισμού.

Αν διατηρώ το δικαίωμα μιας μικρής προσωπικής ανα
φοράς θα ήθελα να ξέρετε, ότι έχω μεγαλώσει δίπλα σ’ αυ
τούς τους 187 και τα παιδιά τους, στην εβραϊκή συνοικία 
της Κέρκυρας, που ήταν το μαγαζί του πατέρα μου.

Σούσης, Βελέλης, Ματαθίας, Μιζάν αντιστοιχούν στην 
ψυχή μου σε πρόσωπα οικεία, φίλων του πατέρα μου,

κομματιών της ζωής μου.
Ένας εξ αυτών μου έκανε χρόνια πριν την εξαιρετι

κή τιμή να μου δείξει, ιερό κειμήλιο μνήμης του πάθους, 
φρεσκοσιδερωμένη και καλοδιατηρημένη σαν γαμπριά
τικο κοστούμι, την ριγωτή φόρμα του πατέρα του από το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Η Κοινότητα των Αθηνών που περιλάμβανε 3.000 
Εβραίους έχασε περίπου 1.000 άτομα.

Γία να επανέλθω στον κατάλογο του πόνου, σε μία μό
νο περίπτωση 5.200 άτομα στριμωγμένα μέσα σε 84 βαγό
νια εξαναγκάστηκαν στο μακάβριο ταξίδι με προορισμό 
το Άουσβιτς. Έ να ταξίδι που ξεκίνησε μετά το αιφνιδια
στικό μπλόκο στη Συναγωγή της Αθήνας, στις 23 Μαρ
τίου 1944, όταν η Γκεστάπο συνέλαβε περίπου 350 άτο
μα, αριθμός που στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε για να 
φθάσει τα 5.200 άτομα, καθώς σε κάθε πόλη προστίθενται 
νέα βαγόνια με περισσότερους αιχμαλώτους.

Το Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε ένα ιστορικό ατύχημα. Δεν 
προέκυψε από άτυχη σύμπτωση γεγονότων. Δυστυχώς, 
σε ταραγμένες εποχές της ανθρώπινης ιστορίας ήταν σύ- 
νηθες οι εβραϊκές κοινότητες να γίνονται θύματα βιαιο
τήτων και εγκληματικών πράξεων.

Αλλά αυτή η περίπτωση ήταν διαφορετική. Κατασκευ
άσθηκε ολόκληρο νοσηρό ιδεολογικό περίβλημα που θα 
«δικαιολογούσε» τη γενοκτονία. Έτσι, θεωρίες που αρ- 
νούνταν την ενότητα του ανθρωπίνου γένους και οδη
γούσαν σε φυλετικές διακρίσεις, από περιθωριακές έγι
ναν κυρίαρχες λόγω των συνθηκών που επικράτησαν 
στη Γερμανία κατά την «Δημοκρατία της Βαϊμάρης».

Ο εθνικοσοσιαλισμός χρησιμοποίησε αυτές τις θεωρίες 
για να επιβάλει τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό ως 
κρατούσα άποψη ζωής ενός ολόκληρου μορφωμένου Ευ
ρωπαϊκού λαού.

Είναι άλλωστε αδιαμφισβήτητο ότι η ξενοφοβία, ο ρα
τσισμός και ο αντισημιτισμός ευδοκιμούν πάντοτε σε 
εποχές κρίσεων όταν στις ψυχές της μάζας φωλιάζει η 
ανασφάλεια και ο φόβος. Σας παρακαλώ μην ξεγελιέστε. 
Εύκολα ο πολίτης μπορεί να παρασυρθεί και να αγκαλιά
σει απίθανες θεωρίες και ιδέες που λίγο καιρό πριν απέρ- 
ριπτε και καταδίκαζε.

Στις συνθήκες της παρούσης οικονομικής κρίσης βρή
καν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και στην σύγχρονη 
Ελλάδα σαν άνθη του κακού τα γνωστά φαινόμενα ρα
τσιστικής βίας και νεοναζισμού. Στη χώρα που έχει δοκι-
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ας, αυτό της τρομοκρατίας. Έ να φαινό
μενο το οποίο επίσης έχουν βιώσει πο
λύ έντονα και με δραματικό τρόποι οι 
Εβραίοι ανά την υφήλιο.

Δυστυχώς η πρόκληση της τρομο
κρατίας στη χώρα μας είναι υπαρκτή. 
Πιστεύω ακράδαντα και δεν το λέω 
καθ’υπουργική υποχρέωση ότι η ελλη
νική κοινωνία, ομονοούσα, χωρίς υπο

σημειώσεις, χωρίς παραπομπές μπορεί να αντιμετωπί
σει την τρομοκρατία. Η απόλυτη κοινωνική σύμπνοια 
στο θέμα αυτό είναι το απαραίτητο πλαίσιο, ώστε να 
μπορέσουν οι διωκτικές αρχές της χώρας μας να αντι
μετωπίσουν τη τρομοκρατία.

Κυρίες και Κύριοι,
Η σταθερότητα πολιτική, οικονομική, κοινωνική εί

ναι η βάοη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κά
θε φαινομένου εκφασισμού. Αυτή η σταθερότητα έχει 
επιστρέφει στην Ελλάδα.

Πολλοί προέβλεπαν ή ακόμη και υποστήριξαν με έν
θερμο μάλιστα τόνο εκείνο το περίφημο “Grexit”, ότι 
δηλαδή η Ελλάδα κατευθύνεται προς την έξοδο από 
την Ευρωζώνη. Όλες αυτές οι φωνές, δεν είναι πλέον 
τίποτα περισσότερο από ηχορύπανση στα αυτιά των ευ- 
ρωπαίων πολιτών.

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της Ε.Ε. όχι ως χώ
ρα σε κρίση αλλά ως χώρα σε ανάκαμψη.

Υπό αυτό το πρίσμα οι τομείς της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης, που ως γνωστό αποτε
λούν μια διαχρονική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θεωρούνται υψίστης σημασίας προτεραιότη
τα για την Ελληνική Προεδρία.

Κυρίες και κύριοι,
Πριν από λίγο καιρό είχα την τιμή να επισκεφθώ το 

Γιάντ Βασσέμ αλλά και τη Συναγωγή ενώ σήμερα εί
χα την ευκαιρία να επισκεφθώ και πάλι το Ελληνικό 
Μνημείο του Ολοκαυτώματος για να αποχίσω φόρο τι
μής στα θύματα αυτής της ναζιστικής κτηνωδίας.

Το μήνυμα, που στέλνει η Ελληνική Κυβέρνηση 
προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι έχουμε χρέος να κα
ταπολεμήσουμε τον φασισμό, να καταπολεμήσουμε 
τον αντισημιτισμό, φαινόμενα τα οποία διαχέονται σε 
όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη.

Για όλους τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, Χριστι
ανούς, Μουσουλμάνους ή οιουδήποτε άλλου θρησκεύ
ματος, η Ελληνική Δημοκρατία εγγυάται τη ζωή, την 
περιουσία και την αξιοπρέπειά τους, το δικαίωμα στην 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Σας καλώ όλοι μαζί να συμβάλλουμε από κοινού 
στην ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας μας, ως παι
διά του ίδιου Θεού.

Σας ευχαριστώ για την πραγματικά πολύ θερμή υπο
δοχή που μου επιφυλάξατε. ]

μασθεί με το πιο σκληρό τρόπο κατά τη γερμανική κατοχή. 
Στη χώρα που έχει πληρώσει το βαρύτατο τίμημα του ενός 
εκατομμυρίου θυμάτων. Η ύπαρξη των νεοναζί στην Ελλά
δα δεν είναι απλώς ιστορικό παράλογο, τεκμήριο ιστορικής 
αμνησίας και βαρύτατη προσβολή της μνήμης των γονέων 
μας. Συνισχά ντροπή και θανάσιμο κίνδυνο για τη Χώρα 
και τη Δημοκρατία. Οι ναζί υπήρξαν οι χειρότεροι τύραν
νοι που γνώρισε ο τόπος. Κι είναι αληθινά εξοργιστικό να 
εμφανίζονται σήμερα θαυμαστές και οπαδοί τους στην Πα
τρίδα μας. Μερικοί στρουθοκαμηλίζουν ισχυριζόμενοι ότι 
δεν πρόκειται για ναζιστές, αλλά για Έλληνες Εθνικιστές. 
Αυτό συνιστά όβρι, όπως ύβρις είναι και η παρουσία των 
νεοναζιστών με την Ελληνική Σημαία. ΓΓ αυτούς ισχύει ο 
στίχος του Ζ' Ψαλμού του προφητάνακτος Δαυίδ “Ωδίνη- 
σαν αδικία, συνέλαβον πόνον και έτεκαν ανομίαν”.

Για τη δημοκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής έχουν 
ήδη ειπωθεί και γραφτεί πολλά. Η δυναμική της εκτείνε
ται όταν το κράτος παραμένει αναξιόπιστο και αδύναμο να 
υπερασπιστεί το δίκαιο του πολίτη. Οι συγκεκριμένες ιδέ
ες ήταν εντελώς περιθωριακές στην ελληνική κοινωνία και 
δεν έγιναν βέβαια ξαφνικά οι Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές 
και ρατσιστές. Όμως οι πολίτες νιώθουν «μόνοι» και εκτε
θειμένοι και η πλήρης αποδόμηση των επιτευγμάτων της 
Μεταπολίτευσης, όπως και η ακραία απονομιμοποίηση ολό
κληρης της πολιτικής τάξης επέτρεψε να εμφανισθεί το άν
θος του κακού.

Η Ελληνική Δημοκρατία, όπως γνωρίζετε, δεν έμεινε απα
θής στην πρόκληση που συνιστούσε για το Κράτος Δικαί
ου η εγκληματική δραστηριότητα των νεοναζιστών.

Είμαστε, Κυρίες και Κύριοι, τοποθετημένοι απέναντι στο 
νεοναζισμό όχι μόνο ως πολίτες όχι μόνο ως Έλληνες, αλλά 
κυρίως ως άνθρωποι.

Η Ελλάδα παραμένει Κράτος Δικαίου. Ως κράτος δικαί
ου με δεδομένη θεσμική παρακαταθήκη, την ιστορική μας 
μνήμη, την μνήμη των εθνικών αγώνων, των αγώνων των 
γονιών μας, έχουμε εγγράφει στο γενετικό υλικό του πολι
τεύματος μας την υποχρέωση προστασίας του αδυνάτου και 
την καταπολέμηση της βίας. Είμαστε εξ ορισμού ο αντίπα
λος, των ρατσιστών, των κακεκτύπων του 3ου Ράιχ. Των 
νοσταλγών του ναζισμού, του Χίτλερ του Γκάιμπελς, του 
Χίμλερ, του Ες, των προαγωγών των ύβρεων, των φίλων 
της βίας, των εραστών των όπλων, των ανθρώπων με τα ξυ
ρισμένα σώματα ιδίως με τις ξυρισμένες ψυχές.

Και έρχομαι χώρα σε ένα ακόμη απεχθές πρόσωπο της βί
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘΜ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

Α/Α: Μακαριώτατε, προϊοχασθε του Πρεσβυγενούς Πα
τριαρχείου Αλεξανδρείας και πόσης Αφρικής και η πνευ
ματική οας δικαιοδοσία απλώνεται σε ολόκληρη την 
Αφρικανική ήπειρο. Μιλήστε μας για τα μεγάλα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει η Αφρική.

0  ΝέΙσον Μαντεία είχε πει: “Δεν υπάρχει τίποτα, που να 
με φοβίζει περισσότερο, από το να ξυπνήσω μία μέρα χω
ρία, πρόγραμμα, που θα με βοηθούσε να δώσω λίγη ευτυχία 
σε εκείνους, που δεν έχουν εισοδήματα, στους φτωχούς, τους 
αγράμματους, εκείνους που κλυδωνίζονται με ανίατες ασθέ
νειες”. Σε μια φράση ο ιστορικός ηγέτης έκλεισε τα βασι
κά προβλήματα που ταλανίζουν τον Αφρικανό συνάνθρωπό 
μας: πείνα, φτώχεια, αναλφαβητισμός, μεταδιδόμενες ασθέ
νειες. Αν σε αυτά προστεθούν οι πληγές του αποικιακού πα
ρελθόντος και τα χάσματα των ενόπλων φυλετικών αντιπα
ραθέσεων, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι ο 
Αφρικανός αδελφός μας καλείται να επιβιώσει σε ένα κόσμο 
συχνά σκληρό και άδικο.

Α/Α:Ποιά η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αφρική και 
ποιο το έργο που επιτελεί;

Η  Εκκλησία της Αλεξανδρείας αναπτύσσει ποιμαντική 
δράση σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, από τη Μεσό
γειο Θάλασσα στο βορρά έως το Ακρωτήριο της Καλής Ελ
πίδας στο νότο, από το Κέρας της Ερυθραίας στην ανατολή 
έτος το Πράσινο Ακρωτήριο στη δύση. Διαδίδει το υπερχρο
νικό και υπερτοπικό, το υπερεθνικό και οικουμενικό μήνυ
μα της Ορθοδοξίας σε ατραπούς ανεξερεύνητες. Καλεί τους 
λαούς της Αφρικής να μετάσχουν της χαρμόσυνης ειδήσεως 
του Ευαγγελίου με το λόγο (κήρυγμα), το έργο (διακονία), την 
προσευχή καί τη λατρεία (λειτουργία), την καθημερινή μαρ
τυρία της χριστιανικής ζωής.

Παράλληλα όμως προς την μαρτυρία του ευαγγελισμού συ
μπορεύεται η διακονία άμεσων βιωτικών αναγκών. Σχολεία, 
ορφανοτροφεία, κλινικές λειτουργούν προς θεραπεία Αφρι
κανών ευρισκομένων εν ανάγκη. Πηγάδια ανοίγονται προς 
εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού, ταπεινά γεύματα ετοι
μάζονται, σχολές καταρτίαεως και εργαστήρια στήνονται για 
την εξασφάλιση εισοδήματος στοιχειώδους. Δημιουργούμε 
νησίδες ανθρωπιάς και πρόνοιας με προνομιακό αποδέκτη 
τους πλέον αδύναμους κρίκους των αφρικανικών κοινωνι
ών, την γυναίκα και το παιδί.

Α/ΑιΑς μιλήσουμε λίγο για την Αίγυπτο. Τι συμβαίνει 
σήμερα στην Αίγυπτο; Μαθαίνουμε τα νέα από τα ΜΜΕ 
αλλά εσείς τα ζείτε;
Στην Αίγυπτο το πολιτικό τοπίο αναγεννάται ραγδαίως, κα

θώς η χώρα διανύει περίοδο μεταβάσεως προς την συνταγμα
τική σταθερότητα υπό την ρυθμιστική επίβλεψη του Στρατού. 
Είναι αλήθεια ότι η έκβαση της λεγομένης Αραβικής Άνοι
ξης είναι ακόμη άδηλη, ωστόσο ελπίζουμε ότι οι επικείμενες 
εκλογές θα εμπεδώσουν την ομόνοια και την σταθερότητα σε 
μια χώρα που πολλά υπέφερε τα τελευταία τρία χρόνια από 
την διχόνοια και την αστάθεια. Διότι των όποιων διαφατνιών

για το πολιτικό μέλλον της χώρας πρωτεύει η ευημερία των 
πολιτών, προς εξυπηρέτηση της οποίας είναι απαραίτητη η 
επάνοδος στην ομαλότητα.

Α/Α:Πόσο έχει επηρεαστεί η Ορθοδοξία από την κατά
σταση στην Αίγυπτο;

Ξέρετε κατά την διαχιλιετή ιστορία της η Εκκλησία της Αλε
ξανδρείας έχει βρεθεί πολλές φορές στις μυλόπετρες του χρό
νου εν μέσω εκρύθμων περιστάσεων. Ωστόσο, με συνείδηση 
της ευθύνης της και σε πείσμα της δοκιμασίας των καιρών, 
στάθηκε με αγωνιστικό φρόνημα φρυκτωρός της φλόγας της 
Ορθοδοξίας και του Γένους στη χώρα του Νείλου. Το ίδια συ
νέβη και στην παρούσα περίσταση, αν και πρέπει να σας επι- 
σημάνω ότι η Εκκλησία μας χαίρει γενικής εκτίμησης και 
σεβασμού, πραγματικότητα που επιβεβαιώθηκε από το γεγο
νός ότι οι ναοί και τα ιδρύματά μας τταρέμειναν ανέπαφα, 
ακόμα και όταν υπήρξε κενό ασφαλείας.

Α/Α:Ποια τα σχέδιά σας για το άμεσο μέλλον;
Κοινός τόπος των προσπαθειών μας είναι αφενός μεν η δι

ατήρηση και προβολή της παρακαταθήκης της Ορθοδοξίας 
στην Αίγυπτο, αφετέρου δε η οργάνωση και ανάπτυξη των ιε
ραποστολικών δράσεώνμας στην ήπειρο του μέλλοντος, στην 
Αφρική. Εντός αυτού του πλαισίου θεωρούμε ιδιαίτερης ση
μασίας την ολοκλήρωση εντός του 2014 της ανακαίνισης του
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Παρθενώνα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, της ιστορικής Ιε
ρός Μονής του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, της μοναδι
κής ροτόντας της Μέσης Ανατολής. Και τούτο αφού μόλις παρα
δώσαμε στο ευρύ κοινό το Πατριαρχικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
στις ελληνορρωμαϊκές υδατοδεξαμενές των υπογείων της Πα
τριαρχικής Έδρας και το Πατριαρχικό Σκευοφυλακείο εντός 
της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, θησαυροί της οποίας συντη

ρούνται σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρεί
ας. Παράλληλα οργανώνουμε την επόμενη ιεραποστολική 
μας περιοδεία σε Ζιμπάμπουε και Μοζαμβίκη, ενώ εργω
δώς διερευνούμε τις προοπτικές της διάδοσης και εμπέ
δωσης του ευαγγελικού μηνύματος στο Νότιο Σουδάν, στο 
νεώτερο κράτος του κόσμου μας και πεντηκοστό πέμπτο 
κράτος της Αφρικανικής ηπείρου.

Η Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΑΦΡΙΚΗΣ κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β ’ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ακαδημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιοτατος Μητρο

πολίτης Ιλίου, Αχαρνών καί Πειρουπόλεως κ. Αθηνα- 
γόρας εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπί
σκοπο Αθηνών και Πόσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο 
Σεβασμιοτατος Μητροπολίτης Γουινέας κ.κ. Γεώρ
γιος και ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης 
κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.

Επίσης, παρίστατο ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Σπυρίδων 
Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, 
Υποστράτηγος Ευθύμιος Λυγιδάκης, ο Προϊστάμε
νος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ
ναμικού, Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας, ο Προ
ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και 
Πληροφορικής Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκα- 
ρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υπο
στράτηγος Δημήτριος Σόφιάς, ο Προϊστάμενος της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Μουσούλης, ο Διοι

κητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος Φώτιος Νι- 
κητάκης, η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης, Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, ο Διοικητής 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Παναγιώτης 
Φαραός, ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
Κιούλος, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, κα
θηγητές των Σχολών της Ακαδημίας, σπουδαστές των 
σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Με το πέρας της εκδήλωσης ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
προσέφεραν στον Πατριάρχη συμβολικά δώρα. ]

Η
Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πα
τριάρχης Αλεξάνδρειας 
και πάσης Αφρικής κ.κ.

Θεοδώρου Β’, επισκέ- 
φτηκε (16.12.2013), την 
Αστυνομική Ακαδημία 

στην Αμυγδαλέζα Αττικής, όπου πραγμα
τοποίησε διάλεξη στους σπουδαστές των 
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Την 
Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη υποδέ
χτηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδεουλάκος, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλα
ος Παπαγιαννόπουλος και ο Διευθυντής της Αστυνομικής
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Επίσκεψη του Υ πουργού Δημόσιας Τάξης και Π ροστασίας του Πολίτη
στο Παράρτημα Προστασίας του Π αιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

0  Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγι- 
αννόπουλο. επισκέφθηκε (23/12/2012) τις εγκαταστάσεις του 
Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

προκειμένου να παραδωσει τα είδη (τρόφιμα, παιδικές τροφές, είδη 
προσωπικής υγιεινής κ.α.) που εθελοντικά συγκέντρωσαν οι αστυ
νομικοί και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου.
Τον Υπουργό καλωσόρισαν η Γενική Γραμματέας της Γενικής 
Γραμματείας Πρόνοιας κα 'Εφη Μπέκου και η Πρόεδρος του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ
ρειας Αττικής κα Ευαγγελία Βελέντζα-Ζουροόδη.
Η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κ. Έφη Μπέκου υποδεχό
μενη τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης δήλωσε: «Σας καλωσορί
ζουμε κύριε Υπουργέ στις εγκαταστάσεις του “Μητέρα”, είναι και η 
Πρόεδρος κοντά μας, και εκ του Υπουργείου Εργασίας που έχει την 
ευθύνη της Πρόνοιας. Καλωσορίζουμε την ενέργεια αυτή της Αστυνο
μίας και εσάς προσωπικά που είστε κοντά μας γιατί ξέρετε ότι ως Πρό
νοια έχουμε το βαρύ καθήκον να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις 
επιπτώσεις της κρίσης σε μία εποχή πολύ δύσκολη. Στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς μας, από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασί
ας και τον Τομέα της Πρόνοιας προσπαθούμε για το καλύτερο».
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοι
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής κα Βελέντζα επισή- 
μανε ότι είναι η πρώτη φορά που Υπουργός Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιεί επίσκεψη στο κέντρο, κάτι 
που όπως το χαρακτήρισε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυτή την πε
ρίοδο. Στη συνέχεια, δήλωσε τα εξής: «Ήταν χαρά για εμάς σήμερα 
η επίσκεψη του Υπουργού του κ. Δένδια. Έφερε χαρά σε εμάς, στο 
προσωπικό, αλλά και στα παιδιά. Ημέρες που είναι τα παιδιά θέλουν 

τη φροντίδα, να νιώσουν την αγάπη των συνανθρώπων τους. Τον 
ευχαριστούμε πολύ και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι η αρχή μιας 
ευρύτερης συνεργασίας που θέλουμε να έχουμε με την Ελληνική 
Αστυνομία, η οποία στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς 
θα βοηθήσει και το δικό μας έργο.»
Από την πλευρά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιανόπουλος 
δήλωοε: «Εμείς θέλουμε η Ελληνική Αστυνομία, το προσωπικό 
της όλο, να είναι κοντά στον πολίτη όχι μόνο για την προστασία 
και όχι μόνο για την δίωξη αυτών που παρανομούν, αλλά και σε 
στιγμές όπου χρειάζεται και κάτι άλλο. Δηλαδή να επιβεβαιω
θεί η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, γιατί δεν παύουν και οι 
αστυνομικοί να είναι άνθρωποι να έχουν και αυτοί ευαισθησίες. 
Δεν τις μονοπωλούν μόνο οι άλλοι. Η προσφορά προέρχεται από 
το υστέρημα των αστυνομικών, όπως τόνισε ο κ. Υπουργός δεν 
προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και την περικοπή 
κάποιων κονδυλίων. Είναι από τη συνεισφορά και του τελευταίου

I αστυνομικού».
Στη συνέχεια ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις 

του Κέντρου και είδε από κοντά τα παιδιά που έχουν βρει μια φι
λόξενη εστία στο Κέντρο.
Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη δήλωσε:
«Ήταν μεγάλη χαρά για εμένα να έρθω εδώ προπαραμονή Χριστου
γέννων, στο Ίδρυμα Μητέρα. Θα μου επιτρέψετε χωρίς καμία συμβα
τικότητα να συγχαρώ την Πρόεδρο, την κα Βελέντζα, τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου, αλλά και τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους 
εδώ για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν στο πλαίσιο του δικτύου 
της δημόσιας κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης που έχει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος 
να στηρίζει τους αδύναμους και εδώ σε αυτή την περίπτωση τα πολύ 
μικρής ηλικίας παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη από την φροντίδα και 
την αγάπη όλων μας.
Ως δείγμα αυτής της αγάπης της Ελληνικής Αστυνομίας ήρθα μαζί 
με τον Αρχηγό φέρνοντας την προσφορά του περισσεύματος της αγά
πης του Έλληνα Αστυνομικού. Γιατί θέλω να σας πω ότι τα δώρα τα 
οποία ήρθανε εδώ δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Προέρχονται από την εξοικονόμηση που έκανε η κάθε μία και ο κάθε 
ένας Έλληνας Αστυνομικός εθελοντικά. Και αυτό αποκτά πολύ μεγα
λύτερη σημασία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με 
αγάπη και ευτυχία για όλους ».
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Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
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Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 
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(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
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SECURITY

Το Κ.Ε.Κ NEW YORK STUDIES Α.Ε, θεσμοθετημένο από τον 
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(ΦΕΚ 25/Τ.Β710.1.2013) αποτελεί το πλέον οργανωμένο 
εκπαιδευτικό συγκρότημα. Εγγυάται την επιτυχή διδασκαλία 
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Η  Ελληνική Α στυνομία παρέλαβε (50) επιβατικά αυτοκίνητα από
την εταιρεία C hevellas Α.Ε. για την κάλυψη τω ν επιχειρησιακώ ν 
της αναγκών, στο πλαίσιο της Ε λληνικής Π ροεδρίας της 
Ευρω παϊκής Έ νω ση ς
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Σ
τη τελετή παράδοσης-πα- 
ραλαβής παραβρέθηκαν ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος 
Τα οχήματα παρέδωσε ο Πρόεδρος της 

εταιρείας Chevellas Α.Ε. κ. Αθανάσιος Πα- 
παδόπουλος

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθη
κε την 20.12.2013 το πρωί, στο χώρο της 
πρώην Σχολής Αξιωματικών, η Ελληνι
κή Αστυνομία παρέλαβε, πενήντα (50) 
επιβατικά αυτοκίνητα, από την εταιρεία 
Chevellas A ,Ε.

Τα οχήματα παραχωρήθηκαν για την κά
λυψη των επιχειρησιακών αναγκών της 
Ελληνικής Αστυνομίας κατά το χρονικό διάστημα 
ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από την Ελλάδα.

Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής παρέστησαν ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, 
οι οποίοι στους σύντομους χαιρετισμούς τους ευχαρί
στησαν την εταιρεία για την προσφορά της αυτή.

Από την εταιρεία παρέστησαν ο Πρόεδρος της κ. Αθα
νάσιος Παπαδόπουλος καθώς και ο Διευθυντής του 
Εμπορικού Τμήματος κ. Κυριάκος Διακάτος. Από την 
Ελληνική Αστυνομία παρεβρέθησαν ο Υπαρχηγός του 
Σώματος, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης, ο

Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτη
γος Σπυρίδων Παπασπύρου και ο Προϊστάμενος Επι
τελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας.

Παρέστησαν ακόμα ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Τάξης, Υποστράτηγος Ευθύμιος Λυγιδάκης, ο Προ
ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πλη
ροφορικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκαρης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος 
Δημήτριος Σοφιός, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύ
θυνσης Ασφάλειας Επισήμων, Υποστράτηγος Γεώργι
ος Σαλαμούρας, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Αρ
χηγείου καθώς και άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος 
και λοιπό αστυνομικό προσωπικό. ]
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Π ροκήρυξή χρηματικής αμοιβής 4 εκατομμυρίω ν ευρώ για τη
σύλληψη των καταζητούμενω ν Χριστόδουλου Ξηρού, Ν ικόλαου
Μαζιώτη, Παναγιώτας Ρ ούπα και των δραστών π ου  συμμετείχαν 
σε δύο ανθρω ποκτονίες και εναν σοβαρό τραυματισμό την
1.11.2013 στο Νεο Ηράκλειο Αττικής

Μ
ε Κοινή Υπουργική Απόφα
ση, του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νίκου Δένδια και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικο
νομικών κ. Χρήστου Σταϊκού- 

ρα, προκηρύχθηκε χρηματική αμοιβή τεσσάρων 
εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, σε οποιονδήπο- 
τε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες, που θα 
οδηγήσουν στον εντοπισμό και σύλληψη των 
καταζητούμενων:

Χριστόδουλος Ξηρός

►Χριστόδουλου Ξηρού του Τριαντάφυλλου 
και της Μοσχοΰλας, που γεννήθηκε το 1958 
στην Ακαμάτρα Σάμου,

►Νικόλαου Μαζιώτη του Αγαμέμνονα και της 
Σοφίας, που γεννήθηκε το 1971 στην Έδεσσα 
Πέλλας,

► Παναγιώτας Ρούπα του Βίκτωρα και της Ει
ρήνης, που γεννήθηκε το 1969 στην Καλαμάτα 
Μεσσηνίας, καθώς και,

►των αγνώστων δραστών που συμμετείχαν 
στη διάπραξη των δύο ανθρωποκτονιών και ενός 
σοβαρού τραυματισμού που έλαβαν χώρα την 
1.11.2013 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό του (1.000.000) 
ευρώ, για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώ
σεις, ενώ σημειώνεται ότι για τα πρόσωπα που θα 
παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφα
λιστεί ανωνυμία έναντι κάθε Αρχής και οποιου- 
δήποτε τρίτου.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των Χριστόδου
λου Ξηρού, Νικόλαου Μαζιώτη και Παναγιώτας 
Ρούπα εκκρεμεί η εκτέλεση ποινών κάθειρξης 
για τρομοκρατικές πράξεις σε βαθμό κακουργή
ματος.

Όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με 
τους παραπάνω καταζητούμενους παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθ
μούς 1014 και 10414 ή στη διεύθυνση ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου (e-mail) ctu@hellenicpolice. 
gr της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. ]

Παναγιώτα Ρούπα
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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

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

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

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

MEET YOUR MATCH
SPRINGFIELD ARMORY'S

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή:

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

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

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

Διάθεση για τον Πειραιά:

Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



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

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

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

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

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

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

Αν 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.

Αν ηί.; ραν, ό,τιτα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.

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

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

Η ΕΡΟΥΝ

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

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

Διάθεση Ως άνω Γεωργακόττουλος Φώτιος. Ακτή Μιαούλη 17-19. Μττουμπουλίνας 4 Πειραιάς 
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784. 212 1019693 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΠΉ κ. ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ
την Κεφαλονιά μετέβη (3.2.2014) ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νίκος Δένδιας συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολίτικης Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη 
και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων κ. Στράτο Σιμόπουλο, προκειμένου να επιθεωρήσει και να συντονίσει τις 
ενέργειες πολιτικής προστασίας στον Νομό, μετά τη νέα σεισμική δόνηση που έπληξε το 

νησί τις πρώτες πρωινές ώρες.
Μετέβησαν επίσης στην Κεφαλονιά ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασί

λειος Παπαγεωργίου, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταμα- 
τάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου 
και ο Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτη
γος Χαράλαμπος Αφάλης.

Ο κ. Δένδιας μετέβη αρχικά στο Ληξούρι, όπου επισκέφτηκε σημεία στα οποία σημειώθηκαν ζημιές 
από τη σεισμική δραστηριότητα, όπως το λιμάνι της πόλης, σχολικά κτίρια και το Μαντζαβινάτειο 
νοσοκομείο.

Ο Υπουργός μετά την επιθεώρηση που πραγματοποίησε και την ενημέρωση που είχε από τους αρ
μόδιους φορείς, δήλωσε: «Ήρθα εδώ και είδα με λύπη μου ότι το Ληξούρι έχει υποστεί πολλές και σημα
ντικές ζημιές, οι οποίες σε ένα βαθμό επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα των κατοίκων να έχουν μία ομαλή 
ζωή. Υπό αυτή την έννοια το κράτος έχει άμεση υποχρέωση να ανταποκριθεί. Αυτή την έννοια έχει και η 
παρουσία μου εδώ. Θα ενημερώσω τον Πρωθυπουργό για το τι είδα και από εκεί και πέρα η κρατική μη
χανή πρέπει να κάνει το καθήκον της. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο κ. Δένδιας μετέβη στη συνέχεια στο Αργοστόλι, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συντονιστι-
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κού Οργάνου Περιφέρειας (ΣΟΠΕ), που πραγματοποιήθηκε στο 
χώρο του ΤΕΙ Κεφαλονιάς. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ 
άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της ΝΔ κ. Θανάσης Μπούρας, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος 
της ΝΔ κα. Σοφία Βούλτεψη και ο βουλευτής Πρεβέζης της ΝΔ 
κ. Δημήτρης Τσουμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας 
-  Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Ευστάθιος -  Σωτή
ριος Κουρής, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης, 
όπως και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών φορέ
ων. Επίσης, στη σύσκεψη συμμετείχε ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, 
Καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε
πιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Αντισει
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΣΟ
ΠΕ δήλωσε:

«Επισκέφθηκα την Κεφαλονιά κατόπιν εντολής του Πρωθυπουρ
γού κ. Αντώνη Σαμαρά και παρακολούθησα τη συνεδρίαση του 
Συντονιστικού Οργάνου όπου έγινε μία αποτίμηση της κατάστα
σης μετά και από τον σεισμό των πρώτων πρωινών 
ωρών σήμερα. Αυτό το οποίο σαφώς αποφασίστηκε 
είναι να ενισχυθεί το κράτος στο Ληξούρι και στην 
περιοχή της Πολικής, η οποία κυρίως επλήγη από 
τον τελευταίο σεισμό. Έδωσα ήδη τις σχετικές εντο
λές και στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική.
Θα υπάρξει και αυτοτελές κλιμάκιο μηχανικών, το 
οποίο θα εγκατασταθεί στο Ληξούρι. Επίσης, ήδη με
τακινήθηκαν οι αρμόδιοι του Δήμου και της Περιφέ
ρειας για να ελέγξουν την κατάσταση των δημοσίων 
κτιρίων στο Ληξούρι. Ξαναλέω το κράτος οφείλει να 
δείξει την παρουσία του στη Δημοτική Ενότητα Πα- 
λικής, όπως την δείχνει στην Κεφαλονιά όλες αυτές 
τις ημέρες και να βεβαιώσει τον πολίτη ότι είναι και 
θα παραμείνει δίπλα του».

Τέλος, ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε την έδρα της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Ιθάκης

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπου συναντήθηκε με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας -  Ιθάκης κ. Ευστά
θιο -  Σωτήριο Κουρή.

Να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα όλες οι 
δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος προκειμένου να συνδράμουν το έργο 
της πολιτικής προστασίας στο νησί. Στην Κεφαλονιά οι 
δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ενισχυθεί με 
συνολικά τριάντα αστυνομικούς υπαλλήλους από την 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενώ 
για την υποστήριξη του έργου των Πυροσβεστικών Δυ
νάμεων μετέβη σήμερα κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με οκτώ 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ένα διασωστικό σκύλο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «Ξενοκράτης» έχουν προχω
ρήσει επίσης στην αποστολή προσωπικού και μέσων 
στην Κεφαλονιά, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 
το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, όπως επίσης 
και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, καθώς και 
εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. ]
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3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (6 Φεβρουάριου) το 3ο Συνέδριο 
σε θέματα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε από 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Οικονομι
κής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή την 
«Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Στο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των 
Αθηνών, παρέστη και τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατά την έναρξη των εργασιών απηόθυνε 
χαιρετισμό.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, η βουλευτής κα. Έλενα Ράπτη, μέλος της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος 
του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των 
παιδιών και συντονίστρια της εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης στην Ελλάδα.

Παρευρέθησαν ακόμα ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος 
Παπαγιαννόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος 
Σπυρίδων Παπασπύρου και άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, Ταξίαρχος Βασίλειος Κοντογιάννης, απηύθυνε σχετικό χαιρετισμό, ενώ ο Υποδι
ευθυντής της Υπηρεσίας, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σφακιανάκης πραγματοποίησε την 
παρουσίαση για τον απολογισμό των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με το 
Διαδίκτυο.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής 
ζωής της χώρας, επιχειρηματίες, διευθύνοντες σύμβουλοι, Δικαστές, Εισαγγελείς, Καθη-
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ματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από διακεκριμένους και 
εξειδικευμένους επιστήμονες, από την Ελλάδα και το 
εξωτερικά, σε θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Πλο- 
ήγηση στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα οι δυο θεματικές ενότητες που ανα
πτύχθηκαν ήταν:

► 1η ενότητα - «Οι δράσεις της Ελληνικής Αστυνομί
ας σχετικά με το διαδίκτυο», κατά την οποία παρουσι- 
άσθηκε το πρόγραμμα των δράσεων στο πεδίο ενημέ
ρωσης μαθητών, γονέων και άλλων ενδιαφερομένων 
φορέων, για τα θετικά και αρνητικά του Διαδικτύου 
και συνακόλουθα τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
κατά την πλοήγησή τους σε αυτό. Κατά τη διάρκεια 
της ενότητας αυτής, παρουσιάστηκε το έργο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στον τομέα αυτό μέχρι και σήμε
ρα, καθώς επίσης και το πρόγραμμα των μελλοντικών 
δράσεων για το 2014. Επιπλέον, προβλήθηκε το τηλε
οπτικό spot της νέας εκστρατείας ενημέρωσης για το 
2014.

γητές Νομικών Επιστημών, Δικηγόροι, Φοιτητές Νομικής 
και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά
των Ασφαλείας, καθώς και περίπου διακόσια (200) παιδιά 
-  μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από δημόσια και ιδι
ωτικά Σχολεία της Αττικής.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο Προϊστάμενος της Ει
σαγγελίας Εφετών Αθηνών κ. Εμμανουήλ Ρασιδάκης, η 
Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών κα. Παναγιώτα Φάκου, οι Αντεισαγ
γελείς του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρί- 
ου και κ. Νικόλαος Παντελής, οι Αντεισαγγε
λείς Εφετών κ.κ. Παναγιώτης Αθανασίου και 
Μπρης Γαλινός, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Αθηνών κ. Ιωάννης Δραγάτσης, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος OTE-COSMOTE 
κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, ο Συνήγορος του Κατανα
λωτή κ. Ευάγγελος Ζερβέας και ο Πρόεδρος 
του Ε.Σ.Ρ. κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, Αντιπρό
εδρος Αρείου Πάγου ε.τ..

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ
ρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, 
περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες. Πραγ-

►2η ενότητα - «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: τι μέλ
λει γενέσθαι», στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν 
οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, 

αποτελώντας πηγή γνώσης, μάθησης, επικοι
νωνίας, διασκέδασης, ενημέρωσης, ενώ σκοπός 
της ενότητας αυτής ήταν να αναδειχθεί η ση- 
μαντικότητα του Διαδικτύου στην καθημερι
νότητα του σύγχρονου ανθρώπου.

Το Συνέδριο ήταν ανοιχτής δομής και επικοι
νωνίας, δεδομένου ότι μεταδιδόταν μέσω διαδι
κτύου, με εφαρμογές live - streaming, από την 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www. 
hellenicpolice.gr).

Η διοργάνωση του Συνεδρίου έτυχε της ευ
γενικής χορηγίας των εταιρειών Aegean, Bold Ogilvy 
& Mather, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Cyta, Eurobank 
EFG, Forthnet Group, Hertz, HOL, Olympic Air, OTE, 
Cosmote, VISA, Vodafone και Wind. Χορηγός Φιλοξε
νίας Athenaum Intercontinental Athens, Χορηγός Επι
κοινωνίας ΒΗΜΑ FM 99.5. ]
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 26ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΔΥΟ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

υνεληφθη τα ξημερώματα της 6-2-2014, στην περιοχή των Αχαρνών, 26χρο- 
νος ομογενής, ο οποίος αναζητούνταν για την εμπλοκή του στην υπόθεση της 
ανθρωποκτονίας των δύο Ειδικών Φρουρών της Ομάδας ΔΙΑΣ, Γεώργιο Σκυ- 
λογιάννη και Ιωάννη Ευαγγελινέλη, την 1-3-2011 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Για την ανθρωποκτονία και τα λοιπά αδικήματα που έλαβαν χώρα στη συ
γκεκριμένη περίπτωση, ο συλληφθείς διώκετο με καταδικαστική Απόφαση, με 
την οποία του είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβια κάθειρξη, επιπλέον κάθειρξη 62 
ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και 
κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, συμμετοχή σε εγκλη
ματική οργάνωση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι αναζητούνταν από 20-3-2013, όταν δεν εμφανίστηκε 
στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Αθήνας, στο οποίο εκδικάζονταν η συγκεκριμένη υπόθεση, παραβιάζοντας και 
τους περιοριστικούς όρους διαμονής, που του είχαν επιβληθεί με βούλευμα, 
μετά την αποφυλάκιση του την 2-10-2012.

Η σύλληψη του επετεύχθη κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων από αστυ
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών. Στη συνέχεια οδηγήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών και διατά- 
χθηκε ο εγκλεισμός του σε Σωφρονιστικό Κατάστημα. ]
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Οπτικά Φακοί επα

•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.
• Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

JA y y io
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Α .Τ . ΑΚ ΡΟ Π Ο ΛΕΩ Σ  
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

Δ.Α .Ε . Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  (Κ αισαριανή ) 
Γ.Α.Δ. Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  

Α .Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
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Κθυρεύα

Μπορούν να σιτιστούν οι Συνάδελφοι ε.ε. και ε.α. & οι οικογένειες τους

Προσφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα 
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό & κρασί 
ή αναψυκτικό.

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00'-16.30'και 19.00'-23.00' 
Κυριακε'ς & Αργίες προσφε'ρεται μόνον Γεύμα.

http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
Eye day Clinic

Του Γεωργίου 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη 
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, και του 
αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία 
της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε άτι 
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 μι

κρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και 
αστιγματισμού: η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με 
femtosecond laser και η PRK. Η διαφορά ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στη Femto-Lasik 
η διόρθωση γίνεται στο εσωτερικό του κερατοειδούς ενώ 
στην PRK η διόρθωση γίνεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς, Στη Femto-Lasik οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η 
αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα ενώ στην PRK έχουμε κάποιες μικροε- 
νοχλήσεις τις 2-3 πρώτες ημέρες,. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις τρεις περιπτώσεις. Ουσιαστικό ρόλο στην 
απόφαση του ασθενούς να απαλλαχτεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του παίζουν η εμπιστοσύνη και η σχέση 
γιατρού-ασθενούς. 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. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρίσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η 
εμπιστοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. 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.

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

Ο κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης πάθηση του κερατοειδούς, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μίας 
προοδευτικής παραμόρφωσης της επκράνειάς του. Ο κερατοειδής παίρνει σταδιακά μία κωνική μορφή, παραμορφώνοντας 
το είδωλο που σχηματίζεται στο βυθό του ματιού. Ταυτόχρονα παρατηρείται προοδευτική λέπτυνση, ουλοποίηση και 
τελικά θολερότητα στην περιοχή που υπάρχει ο κώνος. Το σημαντικό στον κερατόκωνο είναι ότι προκαλεί προοδευτική,



μερική ή ολική, πτώση της όρασης η οποία δεν βελτιώνεται 
με γυαλιά και μπορεί να φθάσει μέχρι και την τύφλωση. Πα
ρά τις συνεχιζόμενες έρευνες η αιτιολογία του παραμένει ου
σιαστικά άγνωστη. Θεωρείται γενικά κληρονομική ασθένεια 
και ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της 
πολλοί παράγοντες και κυρίως ανωμαλίες 
της δομής ή του μεταβολισμού των διαφό
ρων τμημάτων του κερατοειδούς. Παλαιό- 
τερα εθεωρείτο σπάνια πάθηση ίσως γιατί 
δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα για να 
ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο. Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Στην Ελ
λάδα έχουμε περισσότερα από 20.000 άτομα 
(περίπου 1 ανά 2.000 κατοίκους) με κερατό- 
κωνο. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία 
όπου και εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, στη 
συνέχεια επιβραδύνεται ο ρυθμός εξέλιξης 
και σταματά περίπου στα 35 χρόνια ζωής. Η 
φυσική εξέταση δεν δίνει πάντοτε στοιχεία 
για μια σίγουρη διάγνωση. Ωστόσο η κερα
τομέτρηση μπορεί να δώσει αλλοιωμένες πα
ραμέτρους. Ο ασθενής παρουσιάζει έναν ανώμαλο εξελικτικό 
αστιγματισμό που δεν είχε πριν. Σε πιο προχωρημένα στάδια 
η διάγνωση είναι πιο εύκολη διότι ο κερατοειδής εμφανίζει 
την γνωστή κωνική μορφή καθώς και λέπτυνση και θόλωση 
της κεντρικής περιοχής του. Η εξέταση όμως που μας δίνει 
σίγουρη διάγνωση είναι η “τοπογραφία κερατοειδούς”, με 
την οποία λαμβάνουμε μια δισδιάστατη έγχρωμη απεικόνη- 
ση του κερατοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και τις υπο- 
κλινικές μορφές του, δηλ. εκείνες που δεν έχουν εμφανίσει 
συμπτώματα. Είναι πεποίθηση σήμερα πως η μέθοδος της 
ριβοφλαβίνης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά ή και να 
σταματήσει την εξέλιξη του κερατόκωνου, γλυτώνοντας τον 
ασθενή από μια πιθανή μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Η μέθοδος αυτή διαρκώς εξελίσσεται και ονομάζεται C3-R 
(Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin). Μέσω ερ
γαστηριακών και κλινικών ελέγχων, έχει αποδειχθεί ότι 
ενδυναμώνει την εσωτερική δομή του κερατοειδούς σταθε
ροποιώντας την όλη αρχιτεκτονική του και συγκεκριμένα 
ισχυροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ των ινών του κολλα
γόνου του κερατοειδούς, οι οποίες είναι ένα από τα βασικά 
συστατικά της διατήρησης της δομής του.
Η θεραπεία C3-R μπορεί να γίνει στο ιατρείο και διαρκεί 
περίπου 60 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, ενσταλάσσονται 
σταγόνες μίγματος ριβοφλαβίνης (Βιταμίνη Β2) οι οποίες 
μετέπειτα ενεργοποιούνται με χρήση υπεριώδους (UV) ακτι
νοβολίας.
Ο καταρράκτης είναι μια θόλωση του φυσικού φακού εντός 
του οφθαλμού σας. Ο φακός αυτός, που βρίσκεται πίσω από την 
ίριδα λειτουργεί ακριβώς όπως ο φακός μιας κάμερας, εστιά
ζοντας τις φωτεινές εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος 
στέλνει τις εικόνες στον εγκέφαλο σας. Ο ανθρώπινος φακός, 
αποτελούμενος κυρίως από πρωτεΐνη και νερό, μπορεί να πα
ρουσιάσει θόλωση, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπει το 
φως και τις εικόνες να φθάσουν στον αμφιβληστροειδή. Η 
οφθαλμική βλάβη, ορισμένες παθήσεις ή ακόμα κάποια φάρμα
κα μπορούν να προκαλέσουν τη θόλωση. Αλλά, σε περισσότερο 
από το 90% των περιπτώσεων, η θόλωση προκαλείται από τη 
διαδικασία γήρανσης. Ο καταρράκτης δεν είναι μια εναπόθεση

μέσα στον οφθαλμό και δε μπορεί να απομακρυνθεί με κά
ποια δίαιτα ή με λέιζερ. Ο καλύτερος τρόπος θεραπείας ενός 
καταρράκτη είναι η αφαίρεση του παλαιού, θολωμένου 
φακού και η ένθεση ενός άλλου για αντικατάσταση του. Ο

καταρράκτης μπορεί να είναι η αιτία θόλωσης καθαρών ει
κόνων, άμβλυνσης έντονων χρωμάτων ή επιδείνωσης της 
όρασης τη νύκτα. Ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία που 
τα γυαλιά ανάγνωσης ή τα διπλοεστιακά γυαλιά που σας 
βοηθούσαν στην ανάγνωση ή να κάνετε άλλες απλές εργα
σίες, δε σας βοηθούν πλέον. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η 
πρόληψη του καταρράκτη, παρά μόνο η αφαίρεση του και 
η αντικατάσταση του με έναν τεχνητό φακό που μπορεί να 
αποκαταστήσει την όραση σας και να βελτιώσει σημαντι
κά την ποιότητα ζωής σας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή 
αφαίρεσης του καταρράκτη σας είναι όταν η ποιότητα της 
όρασης σας αρχίζει να προκαλεί περιορισμούς στις δραστη
ριότητες σας και στην απόλαυση της ζωής.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και το κορυφαίο επιστη
μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε 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 υπάρ

χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(www.eyeclinic.com.gr 
www.eyedayclinic.gr) - Τηλ.: 2103614700

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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Ϋμημα CEPOL

Aourvo^oK]^SKTTCllS£VOTl
στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL)
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Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), η 
οποία ιδρύθηκε ως Υπηρεσία της Ε.Ε. το 2006, στοχεύ
ει στην αναβάθμιση - βελτίωση της παρεχόμενης από 
τα Κράτη - Μέλη αστυνομικής εκπαίδευσης, βασιζό
μενη σε κοινά πρότυπα εκπαίδευσης. Τα προγράμμα
τα αυτά καθορίζονται εντός των κόλπων αυτής με τη 
συμμετοχή όλων των Αστυνομικών Ακαδημιών των 
Κρατών -  Μελών της Ε.Ε., προς επίτευξη ενός ενιαί
ου πλαισίου παροχής, ποιοτικής αστυνομικής εκπαί
δευσης, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της σύγ
χρονης κοινωνίας και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος, την πρόληψη της 
εγκληματικότητας και τη διατήρηση της δημόσιας τά
ξης και ασφάλειας, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Με 
άλλα λόγια, η CEPOL παρέχει εκπαιδευτικά σχήματα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν στην καλύτερη 
κατάρτιση των στελεχών των Αστυνομιών των Κρα
τών -  Μελών. Για να επιτύχει τους στόχους της έχει 
αναπτύξει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προϊόντα, τα οποία 
αναπτύσσονται σε άμεση συνεργασία με τις Αστυνομι
κές Ακαδημίες: Σεμινάρια, Ηλεκτρονικό Δίκτυο, Πρό
γραμμα Ανταλλαγής, Κοινά Εκπαιδευτικά Προγράμ
ματα, εφαρμογές Έρευνας και Επιστήμης.

Ανώτατο αποφασιστικό όργανό της CEPOL, είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο κάθε Κράτος -  Μέ
λος της Ε.Ε. έχει έναν (1) ψήφο και εκπροσωπείται από 
τους Διευθυντές των Αστυνομικών Ακαδημιών. Οι 
Ομάδες Εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση, 
εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες εκπαιδευτικής και 
λειτουργικής φύσης της CEPOL.

Η CEPOL εκπροσωπείται σε κάθε Κράτος -  Μέλος 
από ένα Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) που για τη Χώ
ρα μας είναι το Εθνικό Τμήμα CEPOL (CEPOL Unit)

της Αστυνομικής Ακαδημίας, στο οποίο υπηρετούν 
τρεις (3) αξιωματικοί και δύο (2) αρχιφύλακες (εικόνα 
1, το Εθνικό Τμήμα CEPOL από αριστερά προς τα δε
ξιά: Υ/Β’ ΧΑΣΑΠΗΣ Γεώργιος, Α/Β’ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κλεάνθης, Αρχ. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Αλεξάνδρα, AJ 
Α’ ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος, Αρχ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημή- 
τριος). Το Εθνικό Τμήμα CEPOL είναι μεταξύ άλλων 
υπεύθυνο για την υλοποίηση των πολυσχιδών δράσε
ων της CEPOL σε Εθνικό Επίπεδο και την ανάλογη 
εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλα τα 
επίπεδα της CEPOL.

Δράσεις 2013
Α. Διοργάνωση Σεμιναρίων και Συναντήσεων
Το Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας, κα

τά το έτος 2013 διοργάνωσε τα κάτωθι σεμινάρια και 
συναντήσεις:

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας -  
CEPOL 64/2013, “Εκπαίδευση εκπαιδευτών διαδικτυ
ακών σεμιναρίων” (Training for Webinar Educators)

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ (18) 
εκπαιδευόμενοι (1 Έλληνας) και πέντε (5) εκπαιδευ
τές ανώτεροι Αξιωματικοί / Εμπειρογνώμονες Αστυνο
μιών (1 Έλληνας), από τα Κράτη -  Μέλη της Ε.Ε. Το 
εν λόγω σεμινάριο θεωρείται ως μία εκ των δραστηριο
τήτων με ιδιάζουσα σημασία για το εκπαιδευτικό περι
βάλλον της CEPOL, καθότι προετοιμάζει το αναγκαίο 
υπόβαθρο γνώσεων για τη συμμετοχή των εμπλεκομέ- 
νων ως εκπαιδευτών διαδικτυακών σεμιναρίων, (εικό
να 2 αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων σεμι
ναρίου CEPOL 64/2013)

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας -  
CEPOL 65/2013, “Διαχείριση και Ανάπτυξη Ηλεκτρο-
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CEPOL, η συμμέτοχη εκπροσώπων της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε σεμινάρια της CEPOL που συντο
νίστηκε από το Εθνικά Τμήμα CEPOL, για το έτος 
2013 ήταν 112 εκπαιδευόμενοι (αύξηση της τάξεως 
του 120% σε σύγκριση με το 2012, παρά τις δυσμε
νείς οικονομικές συγκυρίες), δίνοντας στη χώρα μας 
την πρώτη θέση συμμετοχών. Η σημαντική αυτή 
αύξηση επετεύχθη κατόπιν απόφασης της Γραμμα
τείας CEPOL να διαθέσει ένα δωρεάν εισιτήριο συμ
μετοχής για κάθε Κράτος -  Μέλος της Ε.Ε. ανά δρα
στηριότητα, διαθέτοντας τις τυχόν κενές θέσεις σε 
Κράτη -  Μέλη που αποκρίνονται πρώτα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση ελληνικής 
πρότασης κατά τη διάρκεια των Διοικητικών Συμ
βούλιων της CEPOL, ενώ η αυξημένη συμμετοχή 
οφείλεται στον έγκαιρο προγραμματισμό που πραγ
ματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο, με παράλληλη συμ
μετοχή για πρώτη χρονιά, στελεχών του Λιμενικού 
Σώματος (5 στελέχη) και Τελωνειακών Υπηρεσιών 
(3 στελέχη). Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά δόθη
κε η δυνατότητα σε τόσο μεγάλο αριθμό στελεχών 
ανεξαρτήτου βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας 
να εκπαιδευτούν σε δράσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας, 
με μεγάλο όφελος για τα ίδια τα στελέχη αλλά και 
τις Υπηρεσίες τους με παράλληλο σχεδόν μηδενικό 
κόστος για την Ελληνική Αστυνομία. Τονίζεται δε 
ότι οι εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετέχουν στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας, καταχωρούνται σύμ
φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες στα ατομικά τους 
έγγραφα.

Επιπλέον, το Εθνικό Τμήμα CEPOL συμμετείχε 
σε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
CEPOL, των Εθνικών Σημείων Επαφής, των Εθνι-

νικών Θεματικών Ενοτήτων Μάθησης” (Management 
and development of CEPOL online learning modules)

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ (18) 
εκπαιδευόμενοι (2 Έλληνες) και τέσσερις (4) εκπαιδευ
τές (1 Έλληνας) ανώτεροι Αξιωματικοί / Εμπειρογνώμο
νες Αστυνομιών, από τα Κράτη -  Μέλη της Ε.Ε. (εικόνα 
3 αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων σεμιναρίου 
CEPOL 65/2013)

Και τα δύο σεμινάρια, λόγω της αυξημένης βαρύτητας 
που έχουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της CEPOL, 
υποστηρίχθηκαν από την ίδια τη Γραμματεία αυτής με 
εμπειρογνώμονες ενώ Αστυνομικές Ακαδημίες της Ε.Ε. 
παρείχαν σχετική υποστήριξη (Γερμανία, Ολλανδία, 
Εσθονία).

Σύμφωνα με τις τελικές αξιολογήσεις των συμμετεχό
ντων, και τα δύο σεμινάρια χαρακτηρίστηκαν από από
λυτη επιτυχία (ποσοστό επιτυχίας 100%), τόσο αναφορι
κά με τη διοργάνωση όσο και με το περιεχόμενο αυτών, 
καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις για το έτος 2013, σε 
επίπεδο CEPOL.

Β. Συμμετοχή σε σεμινάριά και συναντήσεις 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γραμματείας
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Τμήμα CEPOL

κών Συντονιστών Κοινών Εκπαιδευτικών Προγραμ
μάτων, των Εθνικών Συντονιστών του Προγράμματος 
Ανταλλαγής και των Εθνικών Συντονιστών Ηλεκτρο
νικού Δικτύου CEPOL, υποστηρίζοντας παράλληλα με 
την παροχή εμπειρογνωμόνων και δύο εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της CEPOL που πραγματοποιήθηκαν 
σε άλλα Κράτη -  Μέλη.

Τέλος, σε ελληνικό έδαφος και ενόψει της προετοιμα
σίας για την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
του Διευθυντή της CEPOL στη Χώρα μας τον Ιούνιο 
του 2013, όπου και συναντήθηκε με την πολιτική και 
φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και παρακο
λούθησε την τελετή ορκωμοσίας των Δοκίμων Υπαστυ- 
νόμων. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2013, πραγματοποι
ήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Προεδρίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, ανάμεσα 
στην Λιθουανική και Ελληνική Ομάδα Προεδρίας με 
τη συμμετοχή της Ιταλικής Ομάδας Προεδρίας και της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, (εικόνα 4 αναμνη
στική φωτογραφία της συνάντησης παράδοσης παρα
λαβής της Προεδρίας του Δ.Σ. της CEPOL)

Γ. Ηλεκτρονικό δίκτυο CEPOL
Κατόπιν της συνεχόμενης προώθησης μέσω της υπη

ρεσίας μας, των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Ηλε
κτρονικού Δικτύου της CEPOL και της υποστήριξης 
των Ελλήνων Αστυνομικών, οι Έλληνες Εγγεγραμμέ
νοι Χρήστες αυξήθηκαν από το τέλος του 2012, τουλάχι
στον 60%, δίνοντας στη Χώρα μας την πρώτη θέση νέων 
εγγεγραμμένων χρηστών για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Ένα από τα ταχέως εξελισσόμενα εκπαιδευτικά ερ
γαλεία της CEPOL υπήρξαν τα Διαδικτυακά Σεμινά
ρια (webinars). Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 28 
Webinars, ενώ η αυξημένη συμμετοχή στελεχών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας σε αυτά, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρ
ρυντικό στοιχείο αναφορικά με την αποδοχή καινοτό- 
μων μορφών εκπαίδευσης. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα 
με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία της Γραμματεί
ας CEPOL, είναι πρώτη σε συμμετοχές σε διαδικτυα
κά σεμινάρια της CEPOL, με 281 εκπαιδευόμενους για 
το 2013, αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2012. Ιδιαίτε
ρο όφελος για τους εκπαιδευόμενους στα διαδικτυακά 
σεμινάρια, είναι ότι έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε 
μία σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία ανα
μένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και εξέλιξη σε Ευρω
παϊκό αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο, (εικόνα 5 συμμε- 
τέχοντες σε διαδικτυακό σεμινάριο). Η υπηρεσία μας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτά, έχει ήδη 
προτείνει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,

την υλοποίηση μιας Εθνικής Πλατφόρμας Εκπαίδευ
σης η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονα εκπαιδευτικά 
εργαλεία εξ’ αποστάσεως μάθησης.

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τους Έλληνες Εγ
γεγραμμένους Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της 
CEPOL (G.RE.e.CE. U -  Platform for Greek Registered 
e-Net CEPOL Users), η οποία συστήθηκε στο Ηλε
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL το 2011, χρησιμοποι- 
ήθηκε εκτενώς από τους Έλληνες Χρήστες, γεγονός 
που την κατατάσσει σε μία από τις πρώτες θέσεις χρή
σης συνολικά στο εν λόγω Δίκτυο της CEPOL.

Με επίκεντρο την αστυνομική εκπαίδευση αλλά και 
την ενίσχυση της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, 
οι Έλληνες Αστυνομικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις 
και είναι διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις τρέχου
σες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άξιο λόγου είναι 
το γεγονός ότι η εν λόγω Πλατφόρμα είναι η μοναδι
κή πλατφόρμα παρόμοιας φύσης στο περιβάλλον της 
CEPOL και η μοναδική στην Ελληνική γλώσσα ανα
φορικά με την εκπαίδευση αστυνομικών, σε ολόκλη
ρη την Ε.Ε.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2013 τέθηκε σε λει
τουργία η Πιλοτική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπο
στήριξης της Εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαστυνό- 
μων (e-saea), στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL.

Ο σκοπός υλοποίησης της εν λόγω πλατφόρμας, είναι 
αρχικά η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού υποστηρικτι
κού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους Δοκίμους 
Υπαστυνόμους αλλά και η δημιουργία / καλλιέργεια 
ενός πολιτισμού ηλεκτρονικής μάθησης στους κόλ
πους της Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι 
το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί πανευρωπαϊκή 
πρωτοπορία στους κύκλους της CEPOL, ενώ παρό
μοια Πλατφόρμα δεν υφίσταται ούτε σε εθνικό επίπεδ

Η Πλατφόρμα προσφέρει ένα πλήθος διαδραστικών 
δυνατοτήτων μάθησης, με πολλές δυνατότητες επέ
κτασης. Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τη μελ
λοντική προέκταση της εν λόγω Πλατφόρμας ή της 
υιοθέτησης μίας αντίστοιχης Εθνικής, κατόπιν της 
αποκτηθείσης εμπειρίας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στη μελλοντική μετεξέλιξη αυτής και στη δημιουργία 
ενός διαδικτυακού μοντέλου εκπαίδευσης με τον χα
ρακτήρα της δια βίου μάθησης (π.χ. στα πρότυπα του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου), στο οποίο θα μπορούσαν 
στο μέλλον να ενταχθούν αντίστοιχες ενότητες για τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθώς και 
για τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Η δημιουργία της εν λόγω Πλατφόρμας έχει προ- 
καλέσει αίσθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και το ενδι
αφέρον και άλλων Αστυνομικών Ακαδημιών, όπως
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“ Με επίκεντρο την αστυνομική εκπαίδευση αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας 
στον εν λόγω τομέα, οι Έλληνες Αστυνομικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις και είναι 
διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

της Κύπρου. Ιδιαίτερη βοήθεια στη διαρκή επικοινωνία 
με τη Γραμματεία CEPOL, προσέδωσε σαφώς και η διαρ
κής διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων με μέλη αυ
τής και άλλους σημαντικούς παράγοντες στον εκπαιδευ
τικό τομέα.

Τα ανωτέρω θετικά αιιοτελεσματα υπογραμμίζουν την 
καίρια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας στις διαρκώς εξε
λισσόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες με παράλληλη εκμε
τάλλευση όλων των εκπαιδευτικών ευκαιριών που πα
ρέχονται, σε θέματα ηλεκτρονικής και εξ’ αποστάσεως 
μάθησης ενώ τονίζεται για άλλη μία φορά η πολύπλευρη 
συνεισφορά της Χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομί
ας στο Ευρωπαϊκό αστυνομικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και η 
Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL

Η νέα χρονιά είναι μία χρονιά προκλήσεων για τη CEPOL 
και την Αστυνομική Ακαδημία. Το νέο έτος χαρακτηρίζε
ται από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ε.Ε. από τη Χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Τμή
μα CEPOL, θα πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις αναγκαί
ες διεργασίες και διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ελληνική Αστυνομία και μέσω αυτής η Αστυνομική Ακα
δημία αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμ
βουλίου της CEPOL. Ως εκ τούτου, έχει προγραμματισθεί 
η διοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, 
την περίοδο 18-20 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, η διοργάνω
ση και η προεδρία της συνάντησης των Εθνικών Σημεί
ων Επαφής της CEPOL (NCP) στο Bramshill Ηνωμένου 
Βασιλείου και η διοργάνωση Σεμιναρίου Προεδρίας της 
CEPOL με θέμα την Παράνομη Μετανάστευση, την περί
οδο 2-4 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα.

Επιπλέον, το Εθνικό Τμήμα CEPOL για το 2014, ακο
λουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης

δραστηριοτήτων στα Κράτη -  Μέλη, έχει αναλάβει 
τη διοργάνωση του Σεμιναρίου «Εκπαίδευση Εκπαι
δευτών -  Φάση 2η», που θα πραγματοποιηθεί στο τέ
λος Σεπτεμβρίου του 2014.

Περαιτέρω, το Εθνικό Τμήμα CEPOL έχει αναλά- 
βει τη διοργάνωση έξι (6) έως εννέα (9) διαδικτυα
κών σεμιναρίων για λογαριασμό της CEPOL, με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η πρώτη Χώρα που 
θα διοργανώσει τόσο μεγάλο αριθμό διαδικτυακών 
σεμιναρίων.

Ακόμη, θα συνεχιστεί σε εντατικότερο ρυθμό η λει
τουργία της Πλατφόρμας της Σχολής Αξιωματικών, 
με την μεγαλύτερη εμπλοκή των εκπαιδευτών και 
των εκπαιδευομένων.

Τέλος, με την ενεργό υποστήριξη του Τμήματος 
CEPOL, θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτε
ρη συμμετοχή Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε φυσικά σεμινάρια και διαδικτυακάς εκπαιδευτι
κές δραστηριότητες της CEPOL ενώ προτεραιότητα 
αποτελεί η συμμετοχή και στο Πρόγραμμα Ανταλλα
γής που υλοποιεί κάθε χρόνο η CEPOL.

Βασική επιδίωξη θα είναι για άλλη μία χρονιά η 
εξασφάλιση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αστυ
νομικής Ακαδημίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας και η ανάδειξη της Ελλη
νικής Αστυνομίας ως οργανισμού ο οποίος διαρκώς 
εξελίσσεται μέσα από την κατάρτιση των στελεχών 
της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη 
CEPOL και εγγραφή στο ηλεκτρονικό δίκτυο αυ
τής, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση www. 
cepol.europa.eu και να επικοινωνήσετε με το Εθνικό 
Τμήμα CEPOL στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τα
χυδρομείου polacad@ otenet.gr ]
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Βασικά βήματα σ τ η ν  π ο ρ εία  γ ια  τ ο ν  
εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ νο μ ία ς

Της Ελευθερίας Παπαϊωάννου
Δικηγόρος, Αστικολόγος-Εγκληματολόγος, αν. καθηγήτρια ΣΑΕΑ

Τ
ο 2014 η ΕΛΑΣ τερματίζει την 
τρίτη δεκαετία από τη σύστασή της 
έχοντας, ωστόσο, να διανϋσει ορι
σμένα περαιτέρω βασικά βήματα 
για τον εκσυγχρονισμό της, βασικές 
παραμέτρους άλλωστε της επιθυμη

τής αύξησης της αποτελεσματικότητας της δράσης 
της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι αναμενόμενες 
θεσμικές παρεμβάσεις σε πολιτικό, υπηρεσιακό και 
συνδικαλιστικό επίπεδο για την αναδιαμόρφωση 
της ΕΛΑΣ, ευκτέο είναι να ολοκληρώσουν τον εκ
δημοκρατισμό της κρατικής μας αστυνομίας εστι
άζοντας στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της 
παιδείας, στην ολοκλήρωση του ιδεολογικού ανα- 
προσανατολισμού της και στην περαιτέρω βελτίω
ση των σχέσεων αστυνομίας- κοινού.

Αναφορικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαι
σίου της εκπαίδευσης, πρώτον, επείγει η αναδια- 
μόρφωση του σημερινού συστήματος προσλήψε
ων που περιορίζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις, οι 
οποίες στην ουσία δίνουν προτεραιότητα στο αδιά
βλητο των εξετάσεων και όχι στην καταλληλότητα 
των υποψηφίων καθώς και η άντληση αστυνομι
κών από υποψηφίους πανεπιστημιακής μόρφωσης 
με ιδιαίτερα προσόντα, (επιπλέον πτυχία, ξένες 
γλώσσες, άρτια γνώση Η/Υ, γνώση πολεμικών τε
χνών, ανεπτυγμένη προσωπικότητα κλπ). Ειδικό
τερα, η εκπαίδευση στις βασικές Σχολές θα πρέπει 
να εξορθολογιστεί αποκτώντας έναν περισσότε
ρο επιστημονικό χαρακτήρα, κατακτώντας στην 
πραγματικότητα ένα υψηλό πανεπιστημιακό επί
πεδο και παύοντας να αναπαράγει εκπαιδευτικές 
μέθοδοι του παρελθόντος που βασίζονται στη στρα
τιωτικού δια βίου τύπου εκπαίδευση. Παρομοίως, 
στο πλαίσιο του συστήματος εσώκλειστης διαβίω
σης στις Αστυνομικές Σχολές, οι θεσπιζόμενοι πε
ριορισμοί των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των νέων αστυνομικών έναντι των λειτουργικών 
αναγκών της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να απο
σκοπούν στην δημιουργία και ανάπτυξη σχέσε
ων υποταγής στην ιεραρχία χωρίς να εξετάζεται η 
πραγματική συμβολή των πρακτικών αυτών στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων του αστυνο
μικού. Πέρα από την αποστρατικοποίησή του, το 
σύστημα εκπαίδευσης πρέπει, επιπλέον, να αντα- 
ποκριθεί πληρέστερα στις σύγχρονες ανάγκες του 
Σώματος και της κοινωνίας και να εμπλουτιστεί με 
επανεκπαίδευση στις θεμελιώδεις αρχές της δημο

κρατίας, με εμφύσηση της πίστης στη δημοκρατι
κή λειτουργία, στο σεβασμό των διατάξεων και αρ
χών του αστυνομικού δικαίου και ειδικότερα των 
αρχών της νομιμότητας, της αναλογικότητας και 
της διαρκούς ετοιμότητας και διαρκούς διατεταγ
μένης υπηρεσίας.

Απαραίτητη κρίνεται δεύτερον η ενδυνάμωση της 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στις δια
δικασίες και τις αξίες του κοινωνικού ρόλου της 
ΕΛΑΣ, διότι η μέχρι πρότινος επικράτηση της ιδέ
ας του μαχητή του εγκλήματος αστυνομικού αντί 
του κοινωνικού λειτουργού, οδήγησαν ορισμένες 
φορές στη δημιουργία ρατσιστικών τάσεων, ξενο
φοβίας, χρήση αδικαιολόγητης βίας και ενίοτε στην 
ανάπτυξη προκαταλήψεων και ακραίων αυταρχι
κών ιδεολογιών. Για να μην υπονομεύεται η δημο- 
κρατικότητα της αστυνομίας και να μην στιγματί
ζεται γενικότερα η λειτουργία της αναγκαία είναι, 
ακόμα, η πάταξη των μεμονωμένων κρουσμάτων 
αστυνομικής αυθαιρεσίας, αναξιοκρατίας, αναπο
τελεσματικής λειτουργίας και διαφθοράς, τα οποία 
πρέπει να ερευνώνται ενδελεχώς και να τιμωρού
νται αποτελεσματικά.

Από το άλλο μέρος, όμως απαραίτητη για την 
υψηλή απόδοση της άσκησης της αστυνομικής λει
τουργίας είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των 
αστυνομικών, η ανάταση της ψυχολογίας τους η δι
ασφάλιση των δικαιωμάτων τους και κυρίως η απο
φυγή ενός υπέρμετρου περιορισμού των θεμελιω
δών δικαιωμάτων των αστυνομικών, τα οποία δεν 
θα πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό ενός ‘βιασμέ
νου’ υπηρεσιακού συμφέροντος. Π.χ παράλληλα με 
την αναμενόμενη θέση σε ισχύ λειτουργία του Γρα
φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Υπηρεσίας (Ν. 
3938/11) θα πρέπει να λειτουργήσει και ο θεσμός 
του Συνηγόρου του Αστυνομικού. Τέλος, απαραί
τητη κρίνεται η μεταβολή της εικόνας του αστυ
νομικού επαγγέλματος, η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των μελών του ένστολου προσωπικού και 
των μέσων δράσης του, η εξασφάλιση σύγχρονης 
εξάρτυσης και last but not least η αύξηση και όχι η 
συρρίκνωση των οικονομικών του απολαβών.

Εννοείται, ότι το όλο εγχείρημα του εκδημοκρατι
σμού είναι αλληλένδετο με τη βελτίωση των σχέσε
ων και με τη συνακόλουθη προσέγγιση αστυνομίας- 
κοινού. Δείκτη της ποιότητας των σχέσεων αυτών, 
που από τη φύση τους είναι τεταμένες, αποτελεί η 
προσήκουσα συμπεριφορά και ο σεβασμός των συ-
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νχαγμαχικά καχοχυρωμένων δικαιωμάχων και ελευ
θεριών κάθε ανθρώπου. Η συμπεριφορά χων ασχυ- 
νομικών ως εγγυηχών και εκφρασχών χης ευνομίας 
πρέπει να διαπνέεχαι από πίσχη σχο δημοκραχικό πο- 
λίχευμα και να αποχελεί πράχυπο μιας αρχής νομόχυ- 
πης και ανθρώπινης με πλαχιά γνώση και βαθιά συ
νείδηση χου νόμου και πρωχίσχως με νοοχροπία και 
συμπεριφορά προσαρμοσμένη σχις απαιχήσεις και χις 
ανχιλήψεις χης σύγχρονης κοινωνίας.

Είναι απορριπχέα, όχι μόνο από χους κανόνες χης 
ηθικής και χης λογικής, αλλά και βάσει χων ειδικό- 
χερων διαχάξεων χου ασχυνομικού δικαίου η συ
μπεριφορά χου ασχυνομικού που καχαδεικνύει πε
ριορισμένη παιδεία, χαλαρή αναχροφή ή μαρχυρά 
ανευθυνόχηχα χου ασχυνομικού. Η καλλιέργεια σχέ
σεων εμπισχοσύνης μεχαξύ χους θα πρέπει να ενχαχι- 
κοποιηθεί και να προάγεχαι συσχημαχικόχερα με συ

νεχείς ημερίδες και παρουσιάσεις σχους φορείς, 
σχα σχολεία αλλά και σχον χύπο και χην χηλεό- 
ραση, ώσχε να καχασχεί συνείδηση η αναγκαιό- 
χηχα χης άσκησης ασχυνόμευσης από χα αρμόδια 
όργανα χης ΕΛΑΣ, ο ζωχικός χώρος χης οποίας 
δεν θα πρέπει να υποχωρεί αφήνονχας επικίνδυ
να περιθώρια σχην αυχοδικία.

Τέλος, παράλληλα με χην αναδιοργάνωση χων 
υπηρεσιών χης Ελληνικής Ασχυνομίας και χην 
εκλογίκευση χης δομής χης θα πρέπει να ανχιμε- 
χωπισχεί η αναξιοπισχία χης διαδικασίας αξιολό
γησης χων εκπαιδευομένων και όχι μόνο. Σκόπι
μο είναι και ο διορισμός χων ανωχάχων σχελεχών 
χου Σώμαχος, να γίνεχαι βάσει αυσχηρών αξιολο
γικών κριχηρίων, η χήρηση χων οποίων να εξα- 
σφαλίζεχαι από διαδικασίες μείζονος δημοσιόχη- 
χας και διαφάνειας.]
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[  ΕΡΕΥΝΑ :

Του Α/Β Δημητρίου Γ. Ασπόσιου*

Οι αλλοδαποί μετανάστες
και η διαδικασία ένταξής τους
στην ελληνική πραγματικότητα

Η σύγχρονη μετανάστευση αποτελεί κυρίαρχο αντι
κείμενο ενδιαφέροντος και σημαντήρα της επιστημονικής 
κοινότητας διότι προσλαμβάνει συνεχώς νέα χαρακτηρι
στικά. Ο σαφής προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του 
πολυδιάστατου αυτού φαινομένου επιτάσσει την επανα
διαπραγμάτευση του τρόπου μελέτης ολόκληρης της με- 
ταναστευτικής διαδικασίας προκειμένου να δοθεί έμφαση 
σε κάθε επιμέρους πτυχή αυτής.

Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 90’ μετατρά
πηκε σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεταναστών γεγονός 
που επέφερε αλλαγές σε επιμέρους κοινωνικούς, πολιτι
κούς, θρησκευτικούς αλλά και οικονομικούς τομείς αυ
τής. Η ελληνική Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα που οι μεταναστευτικές ροές επέφεραν στο 
υπάρχον status quo, προώθησε πολιτικές που στοχεύαν 
στη σταδιακή ένταξη των μεταναστών στην ελληνική οι- 
κονομικοκοινωνική πραγματικότητα, επιτρέποντας την 
όσο το δυνατόν ομαλότερη συμβίωση των αλλοδαπών με
ταναστών με τον γηγενή πληθυσμό της χώρας αυτής.

Την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που προωθή
θηκαν, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να αξιολογεί διαχρονι
κά, ένα πολλά υποσχόμενο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, το 
οποίο μέσω της βαθμομέτρησης και της μετέπειτα επε
ξεργασίας διαφόρων προκαθορισμένων δεικτών, που σχε
τίζονται με τα δικαιώματα και την εν γένει διαδικασία 
ένταξης των μεταναστών στα ευρωπαϊκά κυρίως κράτη, 
εξάγει ποιοτικά κυρίως συμπεράσματα σχετικά την πο
ρεία και το βαθμό εξέλιξης των πολιτικών αυτών σε κά
θε κράτος.

Από την mo πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε μέ
σω του εν λόγω προγράμματος (ΜΙΡΕΧ III) το 2011, 
προέκυψαν σημαντικά στοιχεία του έχουν τύχει ευρεί- 
ας αναγνώρισης και αποδοχής τόσο από ευρωπαϊκούς ορ
γανισμούς, όσο και από πληθώρα λοιπών φορέων που 
ασχολούνται με τις πολιτικές ένταξης των μεταναστών

στις χώρες υποδοχής τους.
Η ανάλυση των δεδομένων αυτών που προέκυψαν, στο

χεύει στην ανάδειξη του βαθμού προόδου που έχει επι
τευχθεί από κάθε ευρωπαϊκή χώρα χωριστά, σε επτά (7) 
επιμέρους θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την κι
νητικότητα της αγοράς εργασίας, την εκπαίδευση, την 
πολιτική συμμετοχή, την επί μακράν διαμονή, το δικαί
ωμα απόκτησης ιθαγένειας και τέλος την καταπολέμηση 
των διακρίσεων κατά των αλλοδαπών μεταναστών.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους 
δεικτών, στοχεύει στην παρουσίαση των πρακτικών που 
το κάθε κράτος εφαρμόζει και στο βαθμό επιτυχίας αυ
τών για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου, μέσα στο 
οποίο οι μετανάστες θα απολαμβάνουν δικαιώματα ίσης 
μεταχείρισης με τον γηγενή πληθυσμό και θα υφίστανται 
όλες εκείνες οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις που 
θα επιτρέπουν την εξάλειψη των διακρίσεων που σχετί
ζονται με την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκ
παίδευση, εδραιώνοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον 
μέσα στο οποίο οι μετανάστες, αλλά και τα μέλη των οικο
γενειών τους, θα μπορούν να ζουν και να αναπτύσσονται 
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Η  Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση που βιώνει τα τε
λευταία χρόνια και τις νέες μεταναστευτικές ροές που δέ
χτηκε τόσο από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, με κυ- 
ριότερη χώρα αποστολής την Αλβανία, όσο και από τις 
Υποσαχάριες χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, συνέχισε 
την υιοθέτηση και την εφαρμογή των απαραίτητων νο
μοθετικών και όχι μόνο πρωτοβουλιών, προς την ουσια
στικότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική πραγ
ματικότητα. Η ανάλυση των δεδομένων για την Ελλάδα 
συνολικά, αποδεικνύει ότι η χώρα μας παρουσίασε την 
μεγαλύτερη πρόοδο, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 
που μελετήθηκαν στο πρόσφατο πρόγραμμα ΜΙΡΕΧ III.

Πιο συγκεκριμένα, η βαθμομέτρηση των πολιτικών 
που προωθήθηκαν, σε ότι αφορά την ένταξη των μετα-

Α/Α [ 38  ]  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014



“ Η  Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια και 
τις νέες μεταναστεύτηκες ροές που δέχτηκε, συνέχισε την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των απαραίτητων νομοθετικών και όχι μόνο πρωτοβουλιών, προς 
την ουσιαστικότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα

ναστών, αγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπερτερούν 
των υπολοίπων κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
των πρόσφατα ενταγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Έ νω
σης (Ε.Ε.). Η συνεκτικότητα των πρόσφατων μεταναστευ- 
τικών νόμων «ανέβασε» την Ελλάδα στην κατάταξη των 
χωρών της Ε.Ε., αποδίδοντας στη χώρα μας σημαντικά 
υψηλότερο ποσοστό προόδου συγκριτικά με το αντίστοιχο 
πρόγραμμα ΜΙΡΕΧII, κατατάσσοντάς την στη 16η θέση επί 
του συνόλου των υπό μελέτη χωρών, ελάχιστα κάτω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η χώρα μας παρουσίασε την με
γαλύτερη αριθμητική αύξηση στο σύνολο σχεδόν των επι- 
μέρους ενοτήτων συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμ
μα, ΜΙΡΕΧ II.

Ειδικότερα, η Ελλάδα βάσει των αποτελεσμάτων του προ
γράμματος ΜΙΡΕΧ III, τα οποία δημοσιεύθηκαν επίσημα 
τον Φεβρουάριο του 2011 και αποτυπώνονται συγκεντρω
τικά στο σχετικό γράφημα, παρουσίασε πρόοδο στον τομέα 
της πολιτικής συμμετοχής, γεγονός που χαρακτηρίζει ιδιαί
τερα ικανοποιητικές τις πολιτικές της χώρας σε ότι αφορά 
την ένταξη των μεταναστών στον τομέα αυτό. Η βαθμομέ
τρηση της Ελλάδας ανήλθε στο 40% σύμφωνα με την έρευ
να του 2011 από το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 25% στην 
έρευνα του 2007, καταγράφοντας ουσιαστικά αύξηση 15 πο
σοστιαίων μονάδων. Στην πρόοδο αυτή, συνέβαλλε σε σημα
ντικό βαθμό η αναμόρφωση της νομοθεσίας που επέχρεψε, 
εν μέρει, την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών.

Σε ότι αφορά την θεματική ενότητα που μελετά το βαθ
μό κινητικότητας των αλλοδαπών μεταναστών στην εγχώ

ρια αγορά εργασίας, η έρευνα κατατάσσει την Ελλάδα 
στην 19η θέση, με ποσοστό 50%, όταν ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα εί
ναι 57%. Η αύξηση των ποσοστών για την Ελλάδα στη 
συγκεκριμένη ενότητα, επήλθε λόγω της ευρύτερης 
προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των μετα
ναστών μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που αγγί
ζουν σε ποσοστό το 75% αλλά και της διεύρυνσης των 
θέσεων εργασίας που μπορούν να διεκδικήσουν οι με
τανάστες στην Ελλάδα ακόμα και σε περίοδο οικονομι
κής κρίσης.

Οι προϋποθέσεις οικογενειακής επανένοοσης, είναι 
ένα ακόμα ζήτημα που υπέστη νομοθετικές τροποποι
ήσεις προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος δικαιωμάτων 
κυρίως στα τέκνα των μεταναστών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα. Η σημασία που δόθηκε στη διασφάλιση 
αλλά και στην προάσπιση του συγκεκριμένου δικαιώ
ματος, αντικατοπτρίζει την επιδίωξη της Ευρώπης για 
την εδραίωση ενός ανθρώπινου προσώπου απέναντι 
στους οικονομικούς αλλοδαπούς μετανάστες που δια- 
βιούν στα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Η Ελλά
δα βρίσκεται στην 24η θέση της σχετικής κατάταξης 
με ποσοστό 49%, αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέ
σο όρο (60%), εμφανίζοντας όμως αυξητική τάση συ
γκριτικά με τα αποτελέσματα του 2007. Τόσο η Ελλά
δα, όσο και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 
εισάγει στο εγχώριο νομοθετικό τους σύστημα, ρυθμί
σεις που αφορούν την προάσπιση του θεσμού της οι-
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κογενείας και της διαμονής, ανταπο- 
κρινόμενα στις απαιτήσεις της Ε.Ε., 
αλλά παρόλα αυτά, λίγες είναι οι περι
πτώσεις των κρατών που προχώρησαν 
στην υιοθέτηση ευνοϊκότερων μέτρων 
προς την κατεύθυνση αυτή.

Ακόμα και τα κράτη με ευνοϊκές πο
λιτικές σε όχι αφορά την οικογενειακή 
επανένωση όπως η Πορτογαλία (91%), 
η Ισπανία (85%) και η Σουηδία (84%), 
έχουν θεσπίσει σειρά αυστηρών πολ
λές φορές κριτηρίων, όπως η κατοχή 
τίτλων ιδιοκτησίας κατοικίας, σταθερού εισοδήματος και 
άλλων οικονομικών και όχι μόνο παραμέτρων, που πολλές 
φορές περιορίζουν την δυνατότητα άσκησης του εν λόγω 
δικαιώματος από τους μετανάστες.

Μια εξίσου σημαντική θεματική ενότητα είναι αυτή της 
εκπαίδευσης, η οποία εισήχθηκε για πρώτη φορά στο ερευ
νητικό πρόγραμμα ΜΙΡΕΧIII. Από τα αποτελέσματα που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρί
σκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με ποσοστό 42%, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολιτικές που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση των μεταναστών στη χώρα, κρίνονται 
ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς και τα τέκνα αυ
τών.

Το ζήτημα των επί μακρόν διαμενόντων αλλοδαπών, μαζί 
με αυτό της οικογενειακής επανένωσης που προαναφέρθη- 
κε, εμφανίζουν διφορούμενη αντιμετώπιση από τα επιμέ- 
ρους κράτη. Η Ελλάδα διατήρησε αμετάβλητο το ποσοστό 
της στο 56%, ενώ βάσει της έρευνας του προγράμματος 
ΜΙΡΕΧ II που διεξήχθη το 2007, δεν εμφανίστηκαν σημα
ντικές αλλαγές στις πολιτικές των κρατών πέραν αυτών 
που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. και ενσωματώθηκαν υπο
χρεωτικά στην εγχώρια νομοθεσία, ως ελάχιστο προαπαι- 
τούμενο για την διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της απόκτησης ιθαγένειας, η Ελ
λάδα εμφανίζει την μεγαλύτερη πρόοδο, τόσο συγκριτικά 
με τα αποτελέσματα του 2007, όσο 
και με αυτά των υπολοίπων τριάντα 
δύο (32) κρατών που συμπεριλαμ- 
βάνονται στην έρευνα. Συγκεκρι
μένα, από 18%, το ποσοστό εκτοξεύ- ^  “nsp  
θηκε στο 57%, κατατάσσοντας την %
Ελλάδα στην 13η θέση μαζί με την 
Φιλανδία, αρκετά πάνω από τον ευ
ρωπαϊκό μέσο όρο που διατηρήθηκε 
σταθερός στο 44%.

Τέλος, οε ότι αφορά την καταπο
λέμηση των διακρίσεων βάσει εθνι
κών, φυλετικών και θρησκευτικών 
γνωρισμάτων, η χώρα μας διατήρη
σε σταθερό το ποσοστό της στο 50% 
γεγονός που την κατατάσσει εννέα
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(9) μονάδες κάτω από τον σχετικό ευ
ρωπαϊκό μέσο όρο. Η προστασία των 
θυμάτων που υπόκεινται σε τέτοιου εί
δους διακρίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντι
κή, διότι εξαλείφει την περιθωριοποίη
ση των μεταναστών, επιτρέποντας την 
ομαλότερη ένταξή τους στη νέα κοινω
νία διαβίωσής τους και στην άμβλυνση 
των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών 
ομάδων.

Επιλογικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που προέκυψαν από τη πρό

σφατη έρευνα ΜΙΡΕΧ III, η οποία μελετά τις πολιτικές 
ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα και όχι μόνο, προ
κύπτει αβίαστα η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί 
στο υπό μελέτη ζήτημα από την χώρα μας. Τα διαχρονι
κά αποτελέσματα του προγράμματος ΜΙΡΕΧ, δύναται να 
εξελιχθούν σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο επιστημονικό εργα
λείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τα ίδια τα 
κράτη, όσο και από πληθώρα λοιπών φορέων που έμμεσα ή 
άμεσα σχετίζονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης και 
της ένταξης των μεταναστών στις χώρες προορισμού τους, 
προς όφελος τόσο των μεταναστών όσο και των κοινωνιών 
υποδοχής αυτών. Η συνέχιση της προσπάθειας ολοκληρω
μένης ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών στην ελληνι
κή κοινωνία, μέσω της θέσπισης και εφαρμογής στοχευμέ- 
νων πολιτικών δράσεων, θα επιτρέψει την περιχαράκωση 
των δικαιωμάτων τόσο των αλλοδαπών μεταναστών όσο 
και των Ελλήνων πολιτών, διαμορφώνοντας με τον τρόπο 
αυτό ένα περιβάλλον ασφάλειας και εποικοδομητικής συ
νύπαρξης των επιμέρους κοινωνικών ομάδων που απαρτί
ζουν το «πληθυσμιακό ψηφιδωτό» της χώρας μας. ]

*  Διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, aspasiosdO 
yahao.gr, Υπ. Διδάκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

■φ** ***$
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 

ί 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 ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες 
έτερο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομι
κής οικογένειας.

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων 
ή των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδι
κού.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Ίδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό:
- κατά το 2012 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό ποσόν 

των 340.824,10 ευρώ.
- κατά το 2013 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό ποσόν 

των 288.700,00 ευρώ.
Στο τέλος δε κάθε έτους δίδονται χρηματικές ενισχύσεις σε ορφανά συναδέλφων 

και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συν αδέλφων.

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

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

I : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ 
TON ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

1: Η Αντικοινωνική διαταραχή: Ο «Ψυχοπαθητικός και η 
Μάσκα της Ομαλότητας»

Η πρώτη περιεκτική περιγραφή των χαρακτηριστικών 
στοιχείων της ψυχοπαθητικής ή αντικοινωνικής διαταρα
χής προσωπικότητας εντοπίζεται στον William Shakespeare, 
δια μέσου της μητέρας του Ριχάρδου III, στο θεατρικό έργο 
το οποίο φέρει τον ομώνυμο τίτλο: α)
'Ηρθες στο κόσμο να μεταςρέψεις τον κόσμο μου σε κόλαστι.
Η γέννησή σου ήταν ένα θλιβερό φορτίο για μένα,
Η νηττιακή σου ηλικία θυμώδης και δύστροπη,
Τα σχολικά σου χρόνια τρομακτικά, απελπισμένα άγρια 
κ ι’οργισμένα,
Η αρχή της ενήλικης ζωής σου τολμηρή, θρασεία και 
περιπετειώδης,
Η ώριμη ηλικία αλαζονική, ύπουλη, επίβουλη κ ι’αιματηρή, 
Ηπιότερη μα πιο βλαπτική, μεγαλειώδης στο μίσος.

Το 1801, ο Γάλλος ψυχίατρος Philippe Pinel διαχώρισε την 
εν λόγω διαταραχή προσωπικότητας από την ψύχωση, ορί- 
ζοντάς την ως «μανία χωρίς ντελίριο».

Το 1915, ο Kraepelin χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον 
όρο «psychopathic personality» βασίζοντάς τον στην απου
σία της ηθικής και δημιουργώντας επίσης ένα διαχωρισμό 
από τις υπόλοιπες διαταραχές.

Ο ορισμός της «ψυχανώμαλης προσωπικότητας» συνδέ
εται, κυρίως, με τον Γερμανό ψυχίατρο Kurt Schneider, ο 
οποίος, στην εργασία του το 1923, υποστήριξε ότι χαρακτη
ριστικό της συμπεριφοράς των ατόμων αυτών είναι η άμ
βλυνση του συναισθήματος και η απουσία συνειδήσεως με 
την ηθική σημασία του όρου. Αυτό σημαίνει, ότι οι άνθρω
ποι αυτοί, ψυχρά και χωρίς δισταγμό, μπορούν να προχω
ρήσουν στη βλάβη έως και τον αφανισμό του συνανθρώπου 
τους ή να προβούν σε γενικότερες καταστροφικές πράξεις 
κατά εμψύχων και αψύχων αντικειμένων.

Τέλος, το 1941, ο Βρετανός ψυχίατρος Hervey Cleckley, δη
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μοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο “The Mask of Sanity”, περι- 
γράφοντας τις κλινικές συνεντεύξεις του με ψυχοπαθητι- 
κούς κρατουμένους.<2)

Η κλινική περιγραφή της ψυχοπαθητικότητας, στα πλαί
σια του εκπονήματός του απεδείχθη καθοριστική για την 
σύγχρονη ψυχιατρική. Ο τίτλος αναφέρεται στην ικανό
τητα κάλυψης του εσωτερικού χάους της προσωπικότη
τας πίσω από την τέλεια απομίμηση της ομαλής , δηλαδή 
της θεωρούμενης ως «φυσιολογικής», στο εκάστοτε κοινω- 
νικοπολιτισμικό πλαίσιο λειτουργίας της συμπεριφοράς. 
Επίσης, εισήγαγε τον όρο «semantic dementia», αναφερό- 
μενος στην ανικανότητα κατανόησης του νοήματος της ζω
ής όπως το βιώνει ο μέσος άνθρωπος, εφόσον ο συναισθημα
τικός μηχανισμός έχει εκπέσει. Ο τύπος αυτός αποτελεί μία 
αντίφαση. Μολονότι αγαπητός, γοητευτικός, έξυπνος, εντυ
πωσιακός, με μέγιστη αυτοπεποίθηση, εμπνέει εμπιστοσύ
νη, έχει μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες , εκμεταλλεύεται 
ωστόσο τους συνανθρώπους του, παραβιάζοντας τα δικαι- 
ώματά τους. Ανεύθυνος, παρορμητικός, επιθετικός, οδηγεί
ται και ο ίδιος σταδιακά στην αυτοκαταστροφή. Δεν νοιώθει 
συμπόνια επειδή , αφενός η έννοια του πόνου παρουσιάζε
ται διαστρεβλωμένη ως στέρηση στην οποία δεν δύναται να 
δείξει ανοχή, αφετέρου η έννοια της ενσυναίσθησης και του 
συναισθήματος είναι πλαστές, ως μηχανισμοί απομίμησης. 
Ο Cleckley επισημαίνει ότι ο ψυχοπαθητικός αντλεί ικανο
ποίηση από τον πόνο των θυμάτων του διότι δεν νιώθει τον 
τρόμο τους. Άλλωστε, όσον αφορά την διάκριση μεταξύ του 
ψυχοπαθητικού και του κοινού εγκληματία, διαπιστώνει 
ότι ο παράγων της έλλειψης κινήτρων και στόχων ζωής τον 
καθιστά σε δυσμενή θέση, επειδή βλάπτοντας τους άλλους 
διακινδυνεύει ο ίδιος και συνεπώς οδηγείται σε «κοινωνι
κή αυτοκτονία»: πχ δεν θα προβεί σε χρήση ουσιών με σκο
πό να ξεφύγει από την πραγματικότητα αλλά για να βρεθεί 
σε κατάσταση υπαίτιας μέθης ώστε να θέσει σε κίνδυνο τον 
εαυτό του και όχι μόνο τα ενδεχόμενα θύματά του. Εξάλ
λου, το συγκεκριμένο σύμπτωμα καθορίζει μεταξύ άλλων
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την διαφορά ανάμεσα στην αντικοινωνική και την ναρκισσι
στική διαταραχή.

2.Η Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας:
Η επιρροή του Cleckley ήταν καθοριστική για την διαμόρ

φωση των διαγνωστικών κριτηρίων της Αμερικανικής Ψυχι
ατρικής Εταιρείας, μέσω του DSM: Statistical and Diagnostic 
Manual of Mental Disorders.®

Αν εξετάσουμε προσεκτικά τα κλινικά χαρακτηριστικά της 
Αντικοινωνικής και της Ναρκισσιστικής διαταραχής, θα διαπι
στώσουμε πολλά κοινά συμπτώματα:
►Υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, εγωκεντρισμός και αλαζονεία. 
►Έλλειψη ενοχών, τύψεων και ηθικής.
►Έλλειψη συμπόνιας και ενσυναίσθησης,
►Χειραγώγηση των άλλων για προσωπικό συμφέρον. 
►Αποποίηση των ευθυνών τους και προβολή τους στους άλ
λους.
►Επιθετικότητα.
►Ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις.
►Χαρισματική γοητεία και υποκρισία.
►Δονζουανισμός: ψυχαναγκαστική αναζήτηση πολλών και 
εναλλασσόμενων ερωτικών συντρόφων, σύναψη επιφανεια
κών και συντόμων σχέσεων και συστηματική απιστία.

Παρά ταύτα, διαπιστώνουμε μία έντονη διαφοροποίηση όσον 
αφορά αφενός τον έλεγχο της παρορμητικότητας, αφετέρου 
τους επαγγελματικούς στόχους.

Πράγματι, ο Αντικοινωνικός Ψυχοπαθητικός αδυνατεί να 
ελέγξει τις παρορμήσεις του και ειδικότερα την επιθετικότητά 
του, αναζητά τη συγκίνηση σε συμπεριφορές επικίνδυνες τόσο 
για τους άλλους όσο και για τον εαυτό του. Εμπλέκεται σε βίαι
ους διαπληκτισμούς που καταλήγουν σε βαριές σωματικές βλά
βες και υποβάλλεται ευκολότερα σε χρήση ουσιών.

Αντιθέτως, ο Ναρκισσιστής διαθέτει μεγαλύτερο αυτοέλεγ
χο και κατευθύνει την επιθετικότητά του σε λεκτικό επίπεδο, 
ασκώντας ψυχολογική βία και σπανίως σωματική. Θα μπορού
σαμε τα υποστηρίξουμε ότι είναι περισσότερο «μακιαβελικός».

Εξάλλου, σχετικά με τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό το

μέα, είναι μεθοδικός, οργανωτικός, τελειομανής, αναζητά 
την επαγγελματική επιτυχία και την κοινωνική αποδοχή. 
Στον αντίποδα βρίσκεται ο Αντικοινωνικός, ο οποίος, λό
γω της αδυναμίας διαχείρισης θυμού και εκρηκτικότητας, 
καθώς και της έλλειψης στόχων ζωής, δεν καταφέρνει να 
σταθεροποιηθεί επαγγελματικά και αλλάζει συνεχώς θέ
σεις εργασίας.

Επομένως, φαίνεται ότι η Ναρκισσιστική Διαταραχή 
αποτελεί την κοινωνική πλευρά της Αντικοινωνικής Δια
ταραχής, δηλαδή την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.

Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συ
μπέρασμα ότι η κοινωνικά πιο επικίνδυνη μορφή διαταρα
χής προσωπικότητας αποτελείται από τον συνδυασμό των 
δύο παραπάνω διαταραχών, τον οποίον αποκαλούμε «κα
κοήθη ναρκισσισμό».

3 Ο Κακοήθης Ναρκισσισμός:
Το 1964, ο Γερμανός Ψυχολόγος Erich Fromm χρησιμο

ποίησε πρώτος τον όρο , χαρακτηρίζοντας αυτή τη μορφή 
διαταραχής ως «πεμπτουσία του κακού» και ρίζα της πιο 
διαστροφικής καταστροφικότητας, που συναντάται στον 
ανθρώπινο χαρακτήρα.(4)

Το 1971, ο Herbert Rosenfeld την περιγράφει ως μία «δι- 
αστροφική μορφή ναρκισσισμού», όπου το μεγαλείο χτίζε
ται γύρω από την επιθετικότητα.

Το 1984, ο Kemberg επισημαίνει ότι η αντικοινωνική 
προσωπικότητα ενός ατόμου είναι δομικά ναρκισσιστική 
και ανήθικη, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία του σαδι- 
σμού και της παράνοιας που το καθιστούν αδίστακτο. Μο
λονότι ο όρος «ναρκισσισμός» αναλύεται στο DSM IV, ο 
«mahgnant narcissism» δεν αναφέρεται καθόλου.

Οι Κακοήθεις Ναρκισσιστές επιδιώκουν απόλυτη εξου
σία και κυριαρχία και επιζητούν την επίτευξη των στό
χων τους με οποιοδήποτε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο. Αδιαφο
ρούν για τους ηθικούς θεσμούς. Σύμφωνα με την αρχή «ο 
σκοπός αγιάζει τα μέσα», δικαιολογούν με κυνισμό την συ
μπεριφορά τους, επιρρίπτοντας ευθύνες θυματοποίησης



του εαυτού τους. Με το σκεπτικό αυτό, αποκαλούν την επι- 
θετικότητά τους άμυνα . Οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι 
να τους αποδεχτούν και να αλλάξουν εκείνοι, εφόσον οι ίδι
οι αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων και επο
μένως δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, τους οποίους 
δικαιούνται να παραβιάζουν. Η εκδικητικότητα και η βία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδιοσυγκρασία τους.

Άλλωστε, τα πλαίσια της μικροκοινωνίας των φυλακών, 
εκείνοι αποτελούν την μάστιγα των ήδη βεβαρημένων συν
θηκών διαβίωσης των συγκρατουμένων τους, διότι συνεχί
ζουν την εγκληματική τους δράση με αποτρόπαιες πράξεις 
εις βάρος τους, καθιστώντας την παραμονή τους δυσβάστα- 
χτη. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι ο κοινός παρονομαστής 
των τριών αυτών παρεμφερών κατηγοριών διαταραχών 
είναι η απόλυτη έλλειψη συμπόνιας για τον συνάνθρωπο, 
η οποία συνιστά τον προσφορότερο μηχανισμό για το πέ
ρασμα στην εγκληματική πράξη. Θα εξετάσουμε λοιπόν 
με ποιόν τρόπο όλες οι αναφερθείσες συνιστώσες οδηγούν 
στην παραβίαση τόσο του ποινικού όσο και του φυσικού δι
καίου, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας.

II : ΨΥΧΟΙ ΙΑΘΗΤΙΚΟ'ΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ : Η 
1IΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

1. Ο απόλυτα νομοταγής παραβάτης των ηθικών και κοι
νωνικών κανόνων:

Θα ήταν εύλογο να αναρωτηθούμε τι σχέση έχουν μετα
ξύ τους ο φιλόδοξος υπάλληλος ο οποίος διαβάλλει τον συ
νάδελφό του στη Διεύθυνση με σκοπό να τον εκτοπίσει 
ώστε να καταλάβει εκείνος την ανώτερη θέση, με τον ψυ
χρό δολοφόνο ή τον υποκινητή μίας γενοκτονίας; Ασφα
λώς, ο εν λόγω συνδυασμός φαίνεται οξύμωρο σχήμα και 
σοκάρει την κοινή λογική. Όμως, πρέπει να αποδεχτούμε 
το γεγονός ότι οι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες δεν βρί
σκονται μόνο στις φυλακές ή στην ιστορική λίστα των δι- 
ασήμων εγκληματιών αλλά και ανάμεσά μας, εντάσσονται 
στην καθημερινή μας ρουτίνα, παραβιάζοντας συστηματι
κά τα δικαιώματά μας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
μας ζωής. Τους συναντάμε στα πλαίσια του πολιτικού, επι
χειρηματικού, νομικού, εκκλησιαστικού, ιατρικού κόσμου, 
καθώς και στη γειτονιά μας, στον εργασιακό μας χώρο και 
στις σχέσεις μας. Πόσοι δεν έχουν υπάρξει θύματα ψυχο- 
παθητικών ερωτικών συντρόφων, πόσοι δεν έχουν κατα
στραφεί και οδηγηθεί στην αυτοκτονία από θεσμικά μέτρα; 
Δυστυχώς όμως, ο Ποινικός Κώδικας δεν καθιστά αξιόποι
νη πράξη κάθε μορφή καταστρατήγησης των κανόνων της 
ηθικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανηθικότητα 
και παρανομία δεν είναι έννοιες ταυτόσημες.

Ο Αμερικανός δικαστικός ψυχίατρος Robert Hare στον 
οποίον οφείλουμε το διαγνωστικό εργαλείο για την ψυχο- 
παθητικότητα (που θα αναλύσουμε σε μεταγενέστερο κεφά
λαιο), αφιέρωσε την καριέρα του στην ενδελεχή μελέτη της 
εν λόγω διαταραχής από το 1960 και την ολοκλήρωσε με 
την εξέταση των κρατουμένων.

Το 2007, στο περιοδικό “Psychology today”, δημοσίευ
σε ένα άρθρο με τίτλο «Ο γοητευτικός ψυχοπαθητικός: 
πώς να εντοπίσουμε τα κοινωνικά αρπακτικά πριν επιτε
θούν»®, όπου περιγράφει με γλαφυρότητα τον χαρισματι
κό τρόπο προσέγγισης των θυμάτων τους, και την εφαρμο
γή της στρατηγικής χειραγώγησης.

Πράγματι, οι ψυχοπαθητικοί νάρκισσοι, συχνά, μολονότι 
δεν τελούν αξιόποινες πράξεις, ειδικά όσον αφορά τις ερω
τικές τους περιπέτειες, προσπαθούν να «καταναλώσουν» 
ένα τμήμα της ψυχής του θύματος. Συγκεκριμένα, η επιμε
λής άσκηση της γοητείας τους με σκοπό την απόλυτη κατά- 
κτηση συνοδεύεται από άριστες τεχνικές εξαπάτησης και το 
παιχνίδι λήγει πάντα με αιφνίδια και αδικαιολόγητη εγκα
τάλειψη, ώστε να δημιουργήσει ψυχικό τραύμα στο θύμα 
από το οποίο ο ίδιος θα αντλήσει επιβεβαίωση.

Κατά συνέπεια, θα τολμούσαμε να διατυπώσουμε το εξής 
θεώρημα : Ο Ψυχοπαθητικός Νάρκισσος, ακόμα και όταν 
δεν προβαίνει σε συγκεκριμένες πράξεις κοινωνικής επικιν- 
δυνότητας, υιοθετεί γενικότερα προσβλητικές συμπεριφο
ρές, οι οποίες προκαλούν ψυχική οδύνη, κατανάλωση ψυ
χών, «ψυχοφαγία».

2. Συσχέτιση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπό
στασης των εγκλημάτων με τις εν λόγω διαταραχές προσω
πικότητας:

Θα μπορούσαμε να προβούμε σε μία υποθετική ταξινόμη
ση των εγκλημάτων αναλόγως με τις παραλλαγές των κλι
νικών συμπτωμάτων των εν δυνάμει δραστών, οι οποίοι 
παρουσιάζουν τις τρεις παραπάνω μορφές διαταραχών προ
σωπικότητας.

Αφενός, οι αντικοινωνικοί, λόγω της υπέρμετρης επιθετι- 
κότητάς τους και της αδιαφορίας για τον ανθρώπινο πόνο 
, διαπράττουν συνήθως βίαια εγκλήματα όπως εμπρησμός, 
βιασμός, απρόκλητη σωματική βλάβη, ληστεία απλή ή δια
κεκριμένη, μετά φόνου ή τετελεσμένη με ιδιαίτερη σκληρό
τητα, απαγωγή, απειλή, παράνομη βία, εγκατάλειψη εγκύ
ου, σωματεμπορία, χρήση και διακίνηση ουσιών, σύσταση 
συμμορίας, ανθρωποκτονία εν βρασμώ ή εκ προθέσεως. 
Επίσης, αναφερόμενοι στο φαινόμενο της βίας στα γήπεδα, 
διαπιστώνουμε ότι οι «χούλιγκανς» φέρουν συνήθως τα βα
σικά χαρακτηριστικά της Αντικοινωνικής Διαταραχής, δι
ότι αναζητούν την εκτόνωση και τις έντονες συγκινήσεις, 
μέσω της ανεξέλεγκτης βίας σε δημόσιο χώρο, όπου εισέρχο
νται σε κατάσταση υπαίτιας μέθης με ενδεχόμενο δόλο για 
φθορές και σωματικές βλάβες.

Όσον αφορά την υποκειμενική υπόστασή των αξιοποίνων 
πράξεων, ενδέχεται να επιδείξουν είτε άμεσο δόλο πρώτου 
βαθμού με επιδίωξη του αποτελέσματος, είτε δευτέρου βαθ
μού με αποδοχή του αποτελέσματος ως αναγκαίας συνέπει
ας, ακόμη και ενδεχόμενο δόλο, εξαιτίας της ανευθυνότη- 
τά τους και της ενδογενούς αδυναμίας συμμόρφωσης με τη 
σύννομη συμπεριφορά.

Αφετέρου, οι Ναρκισσιστές έχουν περισσότερο τη τάση 
να διαπράττουν εγκλήματα κατά της τιμής, όπως εξύβρι
ση και συκοφαντική δυσφήμιση, δεδομένου του συμπλέγ-



ματος ανωτερότητας που τους οδηγεί στην περιφρόνηση και 
άσκηση συστηματικής κριτικής έναντι των άλλων, εγκλήμα
τα κατά της ιδιοκτησίας όπως διακεκριμένη κλοπή και υπε
ξαίρεση, εγκλήματα κατά της περιουσίας, όπως απάτη, εκ
βίαση, απιστία, τα λεγάμενα «εγκλήματα λευκού κολάρου». 
Όσον αφορά τις ανθρωποκτονίες, υπερισχύουν οι άρτια προ- 
μελετημένες εκ προθέσεως από συμφέρον ή φθόνο, λόγω του 
«μακιαβελικού τρόπου σκέψης και της αυτοκυριαρχίας που 
τους χαρακτηρίζει ως ψυχρούς υπολογιστές. Υπερισχύουν τα 
εγκλήματα σκοπού και ο δόλος βλάβης έναντι του δόλου δι- 
ακινδύνευσης. Συχνά, περιορίζονται στην ηθική αυτουργία 
και παροτρύνουν τους άλλους στην αυτουργία και κυρίως 
στην έμμεση αυτουργία, χρησιμοποιώντας εκτελεστικά όργα
να. Συνήθως, δεν προβαίνουν σε σωματικές βλάβες, ενώ οι αν
θρωποκτονίες εξ’αμελείας είναι σπάνιες σ’αυτούς.

Τέλος, οι Κακοήθεις Ναρκισσιστές επιδίδονται σε στυγνά έως 
ειδεχθή εγκλήματα, όπως αποπλάνηση και ώθηση σε πορνεία 
ανηλίκων, βιασμούς μετά βασανιστηρίων, ανθρωποκτονίες 
εκ προθέσεως ιδιαζόντως απεχθείς, με βάναυση συμπεριφορά. 
Επικρατούν ο άμεσος δόλος πρώτου βαθμού και ο δόλος βλά
βης, εφόσον αντλούν ικανοποίηση από τον πόνο των θυμάτων 
τους. Η βούλησή τους να προκαλούν τον τρόμο , την υποτα
γή και τον «θαυμασμό» τους ωθεί να επινοούν και να διαπράτ- 
τουν προμελετημένα και άρτια οργανωμένα εγκλήματα.

Όσον αφορά τους αποκαλούμενους serial killers, κατά συρ
ροή δολοφόνους, διαπιστώνουμε ότι, εκτός από τους «οραμα- 
τιστές», «visionaries», οι οποίοι είναι παρανοϊκοί σχιζοφρενείς 
που κυριεύονται από ακουστικές παραισθήσεις και στερού
νται καταλογισμού, οι υπόλοιποι είναι κακοήθεις ναρκισσι
στικοί. Διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:<β)
►Οι « απόστολοι» ( missionaries), επειδή έχουν την πεποίθη
ση όχι πρέπει να απαλλάξουν την κοινωνία από μία συγκεκρι
μένη ομάδα πληθυσμού.
►Οι «ηδονιστές», οι οποίοι κακοποιούν τα θύματά τους ανε
λέητα, είτε σεξουαλικά, είτε μετά βασανιστηρίων μέχρι θανά
του.
►Οι «power seekers» που υποκαθιστούν τον θεό στο παιχνίδι 
εξουσίας στη ζωή και στο θάνατο.

Σχετικά με το φαινόμενο της τρομοκρατίας, παρατηρούμε 
ότι συχνά, οι δράστες είναι αντικοινωνικές προσωπικότητες, 
επειδή αφενός στρατολογούνχαι με ιδίαν βούληση, φανατι
σμένοι με ιδεολογικό υπόβαθρο και εκδικητικό μένος, αφετέ
ρου δεν διστάζουν να θυσιάσουν ευρό κύκλο αθώων θυμάτων

που λογίζονται «ως παράπλευρες απώλειες» και για τους 
οποίους αδιαφορούν.

Επίσης, οι ηγέτες οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας υπερβαίνοντας τα όρια των εγκλη
μάτων πολέμου, είτε εκμεταλλευόμενοι μία ψευτο-ιδε- 
ολογία παρανοϊκού περιεχομένου, είτε με το ιδιοτελές 
κίνητρο να διατηρήσουν την εξουσία τους, αποτελούν 
χαρακτηριστικά κλινικά φαινόμενα του κακοήθους ναρ
κισσισμού. Όσο για τους συνεργάτες τους, πρόκειται 
επίσης για ψυχρούς εκτελεστές, που θεωρούν ότι δύ- 
νανται να αποποιηθούν την ευθύνη, καλυπτόμενοι από 
την ψυχολογία του όχλου, δηλαδή απενοχοποιούμενοι 
δια μέσου της ένταξης και της τυφλής υποταγής σε μια 
ανώνυμη ομάδα, που λειτουργεί σαν προστατευτικό πε
ρίβλημα. Το γεγονός ότι στρατολογήθηκαν ακουσίως δεν 
συνιστά δικαιολογία για την βαναυσότητα της συμπερι
φοράς έναντι των θυμάτων τους. Πάντα υπάρχει περι
θώριο επιλογής, τουλάχιστον στον τρόπο μεταχείρισης. 
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο φαινόμενο του Ναζι
σμού, καθώς και στις μαζικές εξολοθρεύσεις αντιφρονού- 
ντων από τους εκάστοτε ηγέτες απολυταρχικών καθε
στώτων. Σχετικά με την αναλογία ανδρών και γυναικών, 
ενώ οι στατιστικές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι ψυχο- 
παθητικοί άνδρες υπερτερούν σε αριθμό από τις γυναί
κες, εντούτοις, διαπιστώνουμε ότι το γυναικείο φύλο 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ροπή προς την άσκηση ψυχο
λογικής βίας από το ανδρικό φύλο, στο οποίο υπερισχύει 
η σωματική βία..

Εν κατακλείδι, θα επισημάνουμε μία ακόμη φορά την 
κοινή συνισταμένη των εν λόγω διαταραχών, που είναι 
το κριτήριο της έλλειψης συμπόνιας το οποίο αποκλείει 
την άρση του καταλογισμού ως προς τις αξιόποινες πρά
ξεις των αντιστοίχων δραστών.

3. Καταλογισμός.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα, «Η πρά

ξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν την διέπραξε 
λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργι
ών ή διατάραξη της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα 
να ανχιληφθεί το άδικο της πράξης ή να ενεργήσει σύμ
φωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.»

Η νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών 
συνεπάγεται ψυχική νόσο. Για τον Kurt Schneider, ψυ
χικές νόσους αποτελούν μόνο οι ψυχώσεις οργανικές και



ενδογενείς, όχι όμως οι «ψυχανώμαλες προσωπικότητες» 
όπως αποκαλούσε τις εν λόγω διαταραχές. Εντούτοις, η σύγ
χρονη ψυχιατρική διεύρυνε το πεδίο ώστε να συμπεριλάβει 
και τις λεγάμενες ψυχοπάθειες δηλαδή τις διαταραχές προ
σωπικότητας, οι οποίες συνδέονται με ελαττωμένη ικανότη
τα για καταλογισμό και κρίνονται στο πλαίσιο του άρθρου 
36 του Ποινικού Κώδικα.(7)

Αν υποθέσουμε ότι η Οριακή Διαταραχή,! Borderline), λό
γω της εγγύτητάς της προς την ψύχωση, προκαλεί συχνά 
περιπτώσεις διατάραξης της συνείδησης των πραττομένων 
και μετέπειτα επέλευση μεταμέλειας, αντιθέτως, η Αντικοι
νωνική και η Ναρκισσιστική Διαταραχή χαρακτηρίζονται 
σαφώς από το σύμπτωμα της απόλυτης έλλειψης τύψεων 
και μετάνοιας. Όσον αφορά δε την αντίληψη του αδίκου της 
πράξης, η έλλειψη ηθικής ουδόλως συνεπάγεται ανικανότη
τα διάκρισης μεταξύ δικαίου και αδίκου. Ωστόσο, αν εξετά
σουμε την θεωρία του Cleckley στο εγχείρημα η Μάσκα της 
Ομαλότητας (The Mask of Sanity), θα διαπιστώσουμε, όπως 
ήδη αναφέραμε προηγουμένως, ότι το εσωτερικό χάος του 
ψυχοπαθητικού, η αυτοκαταστροφικότητά του και η ανυ
παρξία συναισθηματικών βιωμάτων όπως ο τρόμος, η αγά
πη, η συμπόνια, θα μπορούσαν να μειώσουν τον καταλογι
σμό του. Παράλληλα όμως, δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε 
το γεγονός ότι για να προβεί στην τέλεια απομίμηση των συ
γκεκριμένων συναισθημάτων ώστε να προσελκύσει τα θύ
ματά του, σημαίνει ότι δεν αγνοεί την ύπαρξή τους.

Συνεπώς, το νοητικό στοιχείο της διχοτόμησης καλού- κα
κού σε συνδυασμό με το βουλητικό στοιχείο της επιλογής 
να πράξει το κακό, αναιρούν το ακαταλόγιστο, πόσο μάλλον 
όταν έχει αποδειχτεί ότι συνήθως επικεντρώνεται στα εύκο
λα και αδύναμα θύματα τα οποία αναγνωρίζει άμεσα. Εξάλ
λου, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγείται εσκεμμένα 
σε «υπαίτια μέθη» με σκοπό να συμπερκρερθεί επικίνδυνα 
με ενδεχόμενο δόλο, η συγκεκριμένη κατάσταση εμπίπτει 
στην εφαρμογή του άρθρου 35 ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο 
«πράξη που κάποιος αποφάσισε σε κανονική ψυχική κατά
σταση, αλλά που για την τέλεσή της έφερε τον εαυτό του σε 
κατάσταση διαταραγμένης συνείδησης, του καταλογίζεται 
σαν να τη τέλεσε με δόλο.»

Άλλωστε, έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο ψυχοπαθητικός και 
ειδικά ο κακοήθης ναρκισσιστής επιδίδονται επί το πλείστον 
σε προμελετημένα εγκλήματα εν γνώσει τους και με πρόθε
ση να προκαλέσουν πόνο. Άρα ο δόλος, είτε διακινδύνευσης 
είτε βλάβης αποκλείει την ελάττωση του καταλογισμού, πα
ρά το γεγονός ότι η προσωπικότητα των δραστών παρουσι
άζει ανωμαλία. Υπάρχει πάντα η επιλογή του «άλλως δύνα- 
σθαι πράττειν».

παραβατικούς βιολογικούς γονείς, σε αντίθεση με τους θε
τούς γονείς, παρουσίαζαν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά 
και παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, μία μελέτη διδύμων 
ανέδειξε ότι το 50% των μονοζυγωτικών είχαν ψυχοπαθη
τικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με το 20% των διζυγωτι- 
κών.(8>

Όσον αφορά τους νευροβιολογικούς παράγοντες, ο μετω
πιαίος λοβός έχει συσχετιστεί με την επιθετικότητα και η 
αμυγδαλή του εγκεφάλου με την συναισθηματική ανταπό
κριση, η οποία είναι ελλιπής στους ψυχοπαθητικούς.

Εξάλλου, η δυσλειτουργία της σεροτονίνης προκαλεί πα
ρορμητική συμπεριφορά, σύμφωνα με τον Davidson και η 
έλλειψη αδρεναλίνης προκαλεί την ανάγκη αναζήτησης 
συναρπαστικών και επικινδύνων εμπειριών.(9)

2. Κοινωνικοί παράγοντες:
Καθοριστικό για την εμφάνιση αντικοινωνικής διαταρα

χής σε άτομα με προδιάθεση, αναδεικνύεται το προβλημα
τικό και ελλιπές περιβάλλον. Αφενός, η συνεχής απόρριψη, 
η έλλειψη στοργής, η κακοποίηση, η παραμέληση, η εγκα
τάλειψη από τους γονείς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 
την άμβλυνση του συναισθήματος και της ενσυναίσθησης. 
Αφετέρου, οι συστηματικές συγκρούσεις, η διάλυση του οι
κογενειακού πυρήνα με επώδυνο διαζύγιο, ο αλκοολισμός, 
η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα στο οικογενειακό 
περιβάλλον, αποτελούν δυσμενή πρότυπα, τα οποία θα μι- 
μηθούν αναπόφευκτα τα παιδιά.

Τέλος, ένα γειτονικό περιβάλλον ιδιαίτερα φτωχό και πε
ριθωριοποιημένο, όπου παρατηρείται αύξηση της εγκλημα
τικότητας, δύναται να επηρεάσει την ανάπτυξη επιθετικών 
μηχανισμών και βίαιης συμπεριφοράς.

Όσον αφορά δε την εξέλιξη της ναρκισσιστικής διατα
ραχής, έχει παρατηρηθεί ότι οφείλεται κυρίως στην υπο
τίμηση, εκ μέρους των γονέων, της προσωπικότητας του 
ανηλίκου δια μέσου διακρίσεων μεταξύ αδελφών, ώστε να 
οδηγηθεί το παιδί στην απεγνωσμένη αναζήτηση της αυτο
εκτίμησής του από άλλες πηγές, δημιουργώντας μία πλα
σματική εικόνα μεγαλείου για τον εαυτό του και συγχρό
νως φθόνο για τους άλλους. ]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(DShakespeare: Richard III, Act IV, scene IV.
(2) The Mask of Sanity -  5th edition (http://www.cassiopae.org/cass/sanity-l.pdp, 
1988 “scanned facsimile produced for non-profit educational use”.
(3) American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual o f Mental 
Disorders. IV
(4) http://en. wikipedia.org/wiki/malignant-narcissism.
(5) ROBERT. D. HARE, ph D  “This charming psychopath : How to spot social 
predators before they attack ”  2007 Psychology today.
(6) http://people, howstyffworks. com/serial-kilers 1. htm

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Η ανώμαλη εξέλιξη της ψυχοπαθητικής προσωπικότητας 

οφείλεται στον συνδυασμό βιολογικών και περιβαλλοντι
κών παραγόντων.

1. Βίο γενετικοί και νευρολογικοί παράγοντες:
Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι υιοθετημένα παιδιά με

(7)Ν.Σ. ΦΩΤΑΚΗΣ: Η  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟ
ΣΥΝΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ1983.
(8/Developing and Overcoming Antisocial Personality Disorder http. /lserendip. 
brynmawr.edu/exchange/node/1760.
(9/Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder: A Review o f the past 10 
years, Part II Jeffrey D.Burke,ph.D, Rolf Loeber,ph.D and Boris BirmaherfM D. 
J.AM. ACAD. CHILD ADOLESC. PSYCHIATRY 41:11, NOVEMBER 2002.

http://www.cassiopae.org/cass/sanity-l.pdp
http://en
http://people
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Του Αγγέλου Καγιάννη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

ΟΑΓΩΝΑΣ

Ο όρος αξιοπρέπεια είναι μια «ομπρέλα» που περικλείει 
κάτω από την πλατιά σκιά της έναν αριθμό κατανοητών πε- 

ί ριεχομένων.
- Πρώτον, σημαίνει την ουσιαστική εσωτερική αξία του 

ανθρώπου.
- Δεύτερον, δείχνει πως αισθάνεται ο άνθρωπος για τον εαυ

τό του (αυτό δεν είναι «αναγκαστικά και συνώνυμο με την 
εσωτερική αξία). Ο άνθρωπος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται 
την αξία του, τη σημασία του, την παραδοχή και αναγνώρι
ση του στον κόσμο. Αν εξετάσουμε πως αισθάνεται ο άνθρω
πος για το εαυ*ό του, πολύ δυνατόν να έχει εσωτερική αξία 
και να μην αισθάνεται ότι αξίζει.

- Και τρίτον, η αξιοπρέπεια εξετάζεται ως ιδιότητα που απο
δίδεται στον άνθρωπο (απονέμεται από τους συνανθρώπους 
του).

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Η γλώσσα της αξιοπρέπειας περιέχει πολλές έννοιες, που 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες ή ταυτόσημες, για να περι
γράφουν το κατ’ εξοχήν περιεχόμενο του ανθρώπου με ανώ
τερη, αισθητή και επιβεβαιωμένη αξία.

Η ευγένεια ήθους. Το ήθος, στην ψυχολογική περιοχή ση
μαίνει τη σταθερή διαμόρφωση της συμπεριφοράς σε ορι
σμένο τρόπο ενέργειας με τον οποίο εκφράζεται η ψυχική 
ιδιοσυγκρασία, με αυτοσεβασμό και αίσθημα υπερηφάνειας 
που συνδυάζεται με σεμνότητα. Η ευγένεια ήθους είναι ηθι
κή αρετή, είναι λαμπρότης, μεγαλοσύνη, επιβλητικότης, τι
μή, αγάπη, παραδοχή, ελευθερία, ολοκλήρωση, αξία.

Η λέξη «αξία» έχει διάφορες έννοιες.. Ο Ξενοφών πραγμα
τεύεται για την αξία χρήματος στα έργα του «Κύρου Παι
δεία» και «Οικονομικός».

Ο Πλάτων στους «Νόμους» και ο Αριστοτέλης στα «Πολι
τικά» ομιλούν περί αξίας και τιμής.

Μιλούμε για αξίες με την έννοια του είδους και των αξιών. 
Η υγεία ως ζωτική αξία. Η φρόνηση που συνδυάζει τη θεω
ρητική γνώση και την πρακτική σύνεση. Το ηθικό αγαθό με

την υπερβατικότητα της ιδέας του Θεού κατά τον Αριστο
τέλη στα «Ηθικά Ευδήμεια». Ο άνθρωπος ως η κατ’ εξοχήν 
αξία (και αυτό είναι το θέμα μας) με το αξιότερο γνώρισμά 
του που είναι ο νους και η ενέργεια, που είναι πηγή της ευ
δαιμονίας του. Η ευδαιμονία είναι η τελειοποίηση του νου 
του, που αποτελεί τον πυρήνα της προσωπικότητάς του. Η 
έννοια της ευδαιμονίας οδηγεί στην ηθική αξιολογία δηλα
δή στη θεωρία του Αριστοτέλους περί αξιών. Η ουσία της 
ηθικής αρετής συνίσταται στην τήρηση του μέτρου, στη 
«μεσότητα». Την έννοια της «μεσότητος» εφαρμόζει ο Αρι
στοτέλης σε όλα τα πεδία της ζωής του ανθρώπου. «Η ιδέα 
αυτή του μέτρου είναι παλαιό. Ο Πλάτων όμως της έδω
σε μεγαλύτερο βάθος». Ήδη στο Γοργία ορίζει την αρετή 
και συνιστά τη χρήση της σύμφωνα με την αρχή ότι μεταξύ 
των φίλων είναι όλα κοινά. Το κοινωνικό πρόβλημα ο Αρι
στοτέλης το βλέπει ως πρόβλημα ηθικό. Ζητεί ενιαία παι
δεία. Ο πολίτης εντάσσεται στην πολιτική κοινότητα χωρίς 
να χάνει την προσωπικότητά του. Οι αξίες της παλαιάς ηθι
κής, το Σωκρατικό πνεύμα, η αυτάρκεια της αρετής, η Πλα
τωνική ηθική αξιολογία, όλα αυτά συγχωνεύονται από τον 
Αριστοτέλη σ’ ένα σύστημα αξιών που τόσο με τους εννοιο- 
λογικούς ορισμούς, όσο και με τον πλούτο των αξιών προσ
διόρισε επί αιώνες την πορεία του ηθικού στοχασμού.

Ως το τέλος του περασμένου αιώνα η μελέτη και η έρευνα 
των αξιολογικών προβλημάτων γινόταν διεσπαρμένα στη 
λογική, την αισθητική, την ηθική, την πολιτική οικονομία 
χωρίς αυτοτελή διερεύνηση.

Η φιλοσοφία των αξιών αρχίζει από τον Kant μ’ όλο που 
ο ίδιος μιλάει για «σκοπούς». Ή δη ο Αριστοτέλης στο έργο 
του «Ηθικά Νικομάχεια» λέγει ότι κάθε θεωρητική και πρα
κτική ενέργεια του ανθρώπου κατατείνει προς ένα «τέλος», 
ένα «σκοπό». (Εκείνο όμως που ενδιαφέρει τον Αριστοτέ
λη είναι το περιεχόμενο του σκοπού που είναι αγαθό και 
αναφέρεται στην ευδαιμονία». Σημαντική υπήρξε η συμβο
λή του B.H.Lotze (19ος αιώνας) στο πρόβλημα των αξιών. 
Θεωρείται από τους ιδρυτές της αξιολογικής θεωρίας. Προ-
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σπάθησε να συνθέσει την αισθητική-θρησκευτική και χη φυσι- 
κή-μηχανιστική αντίληψη (η να συμβιβάσει τις μηχανοκρατι- 
κές αντιλήψεις με την τεχνολογική μεταφυσική ή τελολογικά 
ιδανισμό).

Στο έργο του ο «Μικρόκοσμος» (3 τόμοι) έθεσε το ερώτημα: 
«Ποια είναι η θέση του ανθρώπου στο σόμπαν»

Ο Lotze έδωσε στην έννοια της ιδέας επιστημονικού χαρακτή
ρα. Οι ιδέες εκφράζουν το αληθές όν και έχουν καθολική και 
ανεξάρτητη ισχύ πέραν χώρου και χρόνου.

Κριτήριο της αλήθειας είναι η έννοια της συνέπειας που θεμε
λιώνεται στον κόσμο των ιδεών.

Η φιλοσοφία του αφήνει χώρο για τον Παντοδύναμο Θεό. 
Την έννοια του απολύτου πνεύματος, το Θεό, τη δέχεται ως 
προσωπικότητα που είναι ζώσα αγάπη και το ηθικό ιδεώδες. 
Και τελειώνει σε μια πλατωνική-χριστιανική Μεταφυσική με 
τις λέξεις «ο Θεός γνωρίζει τούτο καλύτερα». Η ηθική κατά τον 
Lotze στηρίζεται στο συναίσθημα, στην ηθική βούληση, επι
βάλλεται το αγαθό. Γ ί αυτό ο κόσμος είναι η πραγματοποίηση 
του αγαθού.

Οι διάφορες απόψεις εναντίον του απολύτου των αξιών και 
ειδικότερα οι αντιθέσεις, δημιούργησαν τη θεωρεία της σχετι
κότητας και του μεταβλητού της αξιολογήσεως και των αξιών: 
τον αξιολογικό σχετικισμό.

Ο σχετικισμός δημιούργησε αποφασιστικό πρόβλημα στον κό
σμο των αξιών. Ακολουθώντας τις επιστημονικές αρχές του θε
τικισμού, καταφεύγει στη θετική αξιολογία και εφαρμογή των 
αξιών, θέτοντας στη θέση της αντικειμενικής γνώσεως απόλυ
των αξιών στην υποκειμενική ομολογία. Σύμφωνα με το «Νό- 
μω»-«Φύσει» των σοφιστών, ότι οι αξίες αντλούν το κύρος τους 
από το νόμο και όχι από τη φύση-διδασκαλία που ήταν αντίθε
τη με την ελληνική παράδοση και τους θεσμούς κυρίως της 
θρησκείας που είχαν οντολογικό περιεχόμενο -  προβάλλει τους 
σοφιστές με απλό τρόπο ως διαμορφωτές της θεωρίας του Σχε
τικισμού.

Ισχυρές αντιθέσεις υπάρχουν και ως προς το πρόβλημα της 
συλλήψεως των αξιών. Απορρέουν από τη νόηση, το συναίσθη

μα ή τη βούληση; Ερμηνευτικές απόψεις, θεωρήσεις, περι
γράφουν το αξιολογικό βίωμα ως καθολικό βίωμα που εκ- 
πηγάζει από τη λογική, τη βούληση και το συναίσθημα.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Η ηθική ζωή απαιτεί διαβάθμιση των σκοπών σύμφωνα 

με την αξία τους, για να μπορούμε να αποφασίζουμε ορ
θά σε περίπτωση αξίας και απαξίας, ανώτερης και κατώτε
ρης αξίας. Μεγάλη είναι η συμβολή της φαινομενολογίας 
του Edmund Hussed (καθηγητής φιλοσοφικής στο Πανε
πιστήμιο της Γοττίγκης) στο πρόβλημα ή στη θεωρία των 
αξιών και εκφράζεται με τις έρευνες και τις μελέτες των 
φιλοσόφων Max Scheler και Nicolai Hartman.

Κατά τον Max Scheler, οι αξίες έχουν αυθύπαρκτη αντι
κειμενική υπόσταση, είναι πραγματικότητες, ποιότητες 
που δίνονται με ορισμένη τάξη και ιεραρχία στην άμεση 
εποπτεία, στο συναίσθημά μας. Τελευταίες κατατάσσει τις 
αξίες ηδονής (ευχάριστο, δυσάρεστο). Πάνω απ’ αυτές θέ
τει τις ζωτικές αξίες (ευγενές, υγιές, ισχυρό). Πιο ψηλά τις 
πνευματικές αξίες (αληθές, ωραίο, δίκαιο). Ψηλότερα κα
τατάσσει τις θρησκευτικές (ιερόν). Οι ηθικές αξίες κατέ
χουν χωριστή θέση εφ’ όσον η επιδίωξή τους δεν είναι δυ
νατόν να είναι άμεση, όπως των άλλων αξιών.

Ο Behu παίρνει τις τέσσερις πρωτογενείς αξίες του από 
την τάξη του «είναι». Στα πράγματα ανήκει ως προσδιο
ρισμός η αξία «ωφέλιμο». Στις εικόνες η αξία «ωραίο». Στα 
έμψυχα όντα η αξία «ευγενές» και στα πρόσωπα το «άγιο» 
το ηθικώς αγαθόν.

Ο Spranger στην ανάλυσή του πολιτισμού διακρίνει: τις 
οικονομικές, πολιτικές, θεωρητικές, αισθητικές, θρησκευ
τικές και ηθικές αξίες. Κατά τον Spranger όλοι οι τρόποι 
βιώσεως Km οι κατευθύνσεις από ενέργειες της επιστήμης, 
της τέχνης, της θρησκείας, της οικονομίας Km της κοινω
νίας, αντανακλούν ως διαρθρωτικοί παράγοντες στον ψυ
χικό βίο του ανθρώπου και παίρνουν ιδανική μορφή κα
νόνων (κανονικοποιούνται) με την ηθική. Διακρίνει τη
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«λαϊκή ηθική», σύμφωνα με τις σχέσεις της ζωής και το 
επάγγελμα και την «προσωπική ηθική». Και οι δύο βρίσκο
νται μεταξύ τους σε σχέσεις ανάλογες προς τις σχέσεις του 
υποκειμενικού και του αντικειμενικού πνεύματος. Όταν 
αποχωριστούν οι μορφές της ζωής παρουσιάζεται στην 
«προσωπική ηθική» ακόμα πιο σπουδαίο «το φαινόμενο του 
πνεύματος», που δεν ερμηνεύεται ούτε κοινωνιολογικά ού
τε με τη φιλοσοφία του πολιτισμού, αλλ’ εννοείται ως μία 
προσωπική συνάντηση με το Θεά. Αυτή υποκρύπτει την 
«προσωπική» φωνή του ανθρώπου για την πιο ευνοϊκή τε
λείωση της υπάρξεως του «καθ’ αυτήν» (για τον εαυτό της) 
και για τους άλλους, στην υπηρεσία μιας ανθρωπιστικής δι- 
αμορφώσεως του πολιτισμού. Οι μεταφυσικοί φιλόσοφοι, 
κατά το Nietzsche, είναι οι απολογηταί της ανθρώπινης πε
ρηφάνιας και αξιοπρέπειας.

Επιβάλλεται να ακούσουμε τι λέει για τις αξίες ο Ιωάν
νης Θεοδωρακόπουλος ο φιλόσοφος του Νεότερου Ελλη
νισμού. «Ο άνθρωπος» σαν απόλυτη αξία είναι σ’ άλες τις 
προσπάθειες του δημιουργός και εκφραστής της ελευθερί
ας και της αξιοπρέπειάς του. «Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από 
όλα τα αντικείμενα και πλάσματα ως πνεύμα συνειδέναι» 
μας λέγει ο I. Θεοδωρακόπουλος. «Το πνεύμα είναι γίγνε
σθαι, αυτενεργός κίνηση, αυτοσυνείδηση. Μέσα στην αυ- 
τοσυνειδησία του πνεύματος πάλι αποκαλύπτεται η αληθι
νή ουσία του ανθρώπου, ο τελικός του σκοπός. Κι ο τελικός 
σκοπός του ανθρώπου δεν είναι μόνο το να γνωρίσει τον κό
σμο του πνεύματος και των αξιών, αποτελείται από τα πνευ
ματικά δημιουργήματα: το δίκαιο, την τέχνη, την πολιτεία, 
την επιστήμη, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την οικονομική 
και πνευματική πραγματικότητα».

Κάνει αρχικό διαχωρισμό γνώσεως και βουλήσεως. Με 
τη γνώση σώζει ο άνθρωπος λογικά τα φαινόμενα και τα 
πράγματα. Τα φέρνει σε λογική σχέση κι έτσι τα εξηγεί. Μ’ 
αυτή την πράξη ο άνθρωπος ελευθερώνεται από το τυχαίο 
των αισθήσεών του και της άγνοιας αφήνει αυτόθελά του 
τον παράδεισο της λογικής αθωότητάς του και πετυχαίνει 
ένα βαθμό ελευθερίας. Με τη βούλησή του πάλι ο άνθρω
πος ανακαλύπτει τον κόσμο των «ηθικών αξιών» που είναι 
νέος κόσμος και μ’ αυτό ξεπερνά ή αναιρεί, κατά τον Έγε- 
λο, την απλή φυσικότητά του. Με τη βούληση ξεπερνάμε 
το «εστί» (το είναι) και προχωρούμε σ’ αυτό που «πρέπει» 
να είναι, στο «εσόμενον» στο «δέον». Για την άλλη διάστα
ση της ζωής του πνεύματος, την τέχνη, μας λέγει ο Θεοδω
ρακόπουλος ότι ο άνθρωπος δημιουργώντας με την τέχνη 
πραγματώνει μια διαφορετική ελευθερία από εκείνη που 
μας χαρίζει η γνώση και η πράξη. Το έργο τέχνης συμφιλι
ώνει τη θνητή ζωή, δηλαδή την τραγικότητα της ζωής, με 
την ομορφιά. Μέσα στο έργο τέχνης η ζωή υψώνεται από 
τη φθαρτή στην άφθαρτη σφαίρα. Στο λογοτεχνικό ή καλ
λιτεχνικό έργο, οι φευγαλέες στιγμές της ζωής, με την πλα- 
στουργική ενέργεια του δημιουργού του, διαιωνίζονται. Κι

όταν το ζούμε δοκιμάζουμε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση σα ν ’ 
αγγίζουμε την αιωνιότητα. Αλλά καμιά μορφή τέχνης δεν 
εκφράζει «το δίχως τέρμα όλο». Από την αρχή κάνει διαχω
ρισμό γνώσεως και πίστεως, που μας βοηθά να εισχωρήσου
με στους λογισμούς του και να νιώσουμε ότι η πίστη του 
ανθρώπου, σταθερή, τον ωθεί σε εσωτερική τελείωση. Το 
φαινόμενο της πίστεως εξημερώνει τον άνθρωπο και τον 
ανεβάζει στις απόλυτες αξίες, σε βεβαίωση σχετικά με τον 
προορισμό του, στην τάση να τελειωθεί, να φθάσει σε μια 
πίστη υπερλογική, θερμουργό, να αναταθεί πέραν από το 
τυπικό «δέον» που ενσαρκώνει ο άνθρωπος, με μια ερευνη
τική διάθεση στη δημιουργία και την προσφορά στο σύνο
λο, στην πολιτεία.

Στην «Εισαγωγή στον Πλάτωνα» λέγει ο I. Θεοδωρακό
πουλος: «Η ψυχή αποκαλύπτει την εσωτερικότητά της με 
τους αντικειμενικούς σκοπούς του πνεύματος. Η έννοια του 
σκοπού συνδέεται θετικά με την έννοια της πράξεως. Στην 
ίδια έννοια εντάσσεται και η κατ’ αξίαν ανθρώπινη συμπε
ριφορά και η αξιοπρέπεια. Το ηθικό πρόβλημα τίθεται από 
τη νόηση του ανθρώπου, προβάλλει στη ζωή αιτήματα, τα 
οποία όταν εκπληρωθούν η ζωή του ανθρώπου προχωρεί 
πέραν από τη φυσική του κατάσταση και δημιουργεί ένα 
κόσμο αξιών που υψώνουν τον άνθρωπο στην αξιοπρέπεια 
και την ελευθερία του».

Η τελευταία γενική θεώρηση του προβλήματος των Αξι
ών από τη φιλοσοφική σκοπιά του I. Θεοδωρακόπουλο 
πλουτίζει πολύ τη μάθηση. Λέγει: Η θεωρία των αξιών έδει
ξε ότι το νόημα του ανθρώπου έγκειται εις το να πραγμα
τοποιεί αξίες. Δεν είναι η φύσις αλλά ο πολιτισμός η σφαί
ρα εκείνη όπου πραγματοποιούνται και ισχύουν οι αξίες. Ο 
πολιτισμός είναι ως σύνολο ένα αγαθό και ως αγαθό είναι 
συνυφασμένο με αξίες, με σύστημα αξιών και μέσα σ’ αυτό 
διαρρέει η ζωή του ανθρώπου. Το πρόβλημα τώρα της φιλο
σοφίας είναι να ερμηνεύσει αυτό το σύστημα των αξιών της 
ζωής. Έτσι, οντολογικά προβλήματα μετατρέπονται τώρα 
όλα σε προβλήματα αξιολογικά. Η ιστορική ζωή και πραγ- 
ματικότης εκτιμάται τώρα ως σύνολο αξιών και νοημάτων 
που για την επιτυχία της αγωνίζονται οι άνθρωποι. Η φιλο
σοφία, κατ’ αντίθεση προς την αξίωση του Nietzsche, δεν εί
ναι ούτε νομοθέτης, ούτε προφήτης, αλλά ερμηνευτής των 
αξιών της ζωής. Ως θεωρία των αξιών η φιλοσοφία δεν μετα
βάλλει την ποιότητα των αξιών αλλά απλώς την ερμηνεύ
ει. Και έτσι αποκτά σαφήνεια νοητική για το όλο νόημα της 
ζωής του κόσμου. Με την ερμηνεία της επιστήμης ως αξίας 
θεωρητικής, απαντά η φιλοσοφία των αξιών σαφήνεια και 
για την αντικειμενικότητα της επιστήμης και του φυσικού 
κόσμου. Έτσι καταλήγει σε μια κοσμοθεωρία, η οποία πα
ραμένει πάντοτε μια θεωρητική συμπεριφορά του ανθρώ
που προς τον κόσμο. Η φιλοσοφία των αξιών δε δημιουργεί 
αξίες αλλά ερμηνεύει το είδος, την ισχύ και το κύρος των 
αξιών όπου μέσα διαδραματίζεται η ζωή του ανθρώπου.]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΤΕΦΡΑΣ
Σ τόχο κ λο π ή ς αποχέλεσε χο δοχείο που περιέχει 
χην χέφρα χου παχέρα χης ψυχανάλυσης, Ζίγκμουνχ 
Φρόινχ, και χης συζύγου χου Μάρθας. Οι ληστές επιχεί
ρησαν να αρπάξουν χο δοχείο από χο εβραϊκό κρεμαχόριο 
χου Γκόλνχερς Γκριν σχο βόρειο Λονδίνο χην παραμονή

ή χην ημέρα χης Πρω- 
χοχρονιάς. «Ανάμε
σα σχις 31 Δεκεμβρίου 
και χην 1η Ιανουάριου, 
λησχές προσπάθησαν 
να κλέψουν χο δοχείο 
που περιέχει χα λείψα
να χου Φρόινχ και χης 
συζύγου χου Μάρθας», 
δήλωσε η Βρεχανική 
Ασχυνομία σχη σχεχική 

ανακοίνωσή χης. Σχην προσπάθειά χους να αποκχήσουν 
χο πολύχιμο δοχείο, που προέρχεχαι από χον 3ο αιώνα 
π.Χ. και έχει ηλικία 2.300 εχών, οι επίδοξοι κλέψχες xou 
προκάλεσαν ανεπανόρθωχες ζημιές. Αν και οι αρμόδιοι 
χου νεκροχαψείου δεν έχουν ακόμη σχολιάσει χο συμβάν, 
πισχεύεχαι όχι χο δοχείο χου Φρόινχ φυλασσόχαν σε ιδιω- 
χικό χώρο πάνω σε μία πέχρινη σχήλη. «Ήχαν μία απαί
σια πράξη από έναν αναίσθηχο λησχή», χόνισε ο αρμόδιος 
για χην έρευνα Ασχυνομικός, Νχάνιελ Κάνχλερ, ο οποίος 
κάλεσε χους πολίχες να επικοινωνήσουν με χις Αρχές εάν 
γνωρίζουν κάχι για χην απόπειρα κλοπής. «Ακόμη και 
αν εξαιρέσουμε χην χεράσχια οικονομική αξία χου ανα- 
νχικαχάσχαχου αυχού δοχείου και χην ισχορική σημασία 
λόγω χης σύνδεσής χου με χον Φρόινχ, μόνο χο γεγονός 
όχι ένα άχομο προσπάθησε να πάρει ένα ανχικείμενο που 
γνωρίζει όχι περιέχει χα λείψανα κάποιου διαψεύδει κά
θε πίσχη», πρόσθεσε ο Ασχυνομικός. Το δοχείο έχει με- 
χαφερθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας 
χου νεκροχαφείου επανεξεχάζονχαι. 
www.kathimerini.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ 
ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΞΕΙΣ

Ρ ίγη  σ υ γκ ίνη σ η ς έχει προκαλέσει η ισχορία ενός 
μικρού αγοριού, χο οποίο σώθηκε σχην κυριολεξία χην 
χελευχαία σχιγμή χάρη σχη ψυχραιμία μίας Ασχυνομι- 
κού. Το περισχαχικό που έχει κάνει χον γύρο χου κόσμου 
σημειώθηκε σχο Rio Grande χου Μεξικό. Όλα συνέβη-

σαν όχαν χο μικρό παι
δί, άγνωσχο μέχρι σχιγμής 
γιαχί, έχασε χις αισθήσεις 
χου. Σύμφωνα με χο μεξι- 
κανικό μέσο ενημέρωσης 
«info7.mx», μία Ασχυνομι
κός κάνονχας μαλάξεις και

χεχνηχή αναπνοή καχάφερε να χο επαναφέρει σχη ζωή. 
Τη συγκλονισχική αυχή εικόνα καχέγραψε με χο κινη- 
χό χου χηλέφωνο ένας συνάδελφος χης Ασχυνομικού, ο 
οποίος ήχαν εκείνη χην ώρα παρών σχο περισχαχικό.
www.ieftmerida.gr

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΩΝ

Δ ίκτυο παιδεραστώ ν που προέβαλε ζωνχανά βί- 
νχεο κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικχύου με έδρα χις 
Φιλιππίνες και «παραφυάδες» σε συνολικά 14 χώρες διέ
λυσαν οι ασχυνομικές Αρχές χης Βρεχανίας, χης Αυστρα
λίας και των Ηνωμένων Πολιχειών, έπειχα από πολύμη
νη επιχείρηση. Περίπου 15 παιδιά, ηλικίας 6 έως 15 εχών, 
απελευθερώθηκαν από χα «δίχχυα» χου κυκλώμαχος από 
χους Αστυνομικούς στις Φιλιππίνες. Μέχρι στιγμής 46 
άνθρωποι έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων οι 11 στις Φι
λιππίνες και οι 17 σχο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε εξέλιξη βρί- 
σκονχαι χρεις ακόμα έρευνες, με 
733 υπόπχους που θεωρείται όχι 
πλήρωσαν προκειμένου να πα
ρακολουθήσουν ζωντανή κακο
ποίηση παιδιών μέσω webcams.
Ύποπχοι έχουν εντοπισθεί σχην 
Αυσχραλία, χις ΗΠΑ, χη Γαλ
λία, χη Γερμανία, χον Καναδά, χο 
Χονγκ Κονγκ, χην Ολλανδία, χη 
Σουηδία, χη Νορβηγία, χην Ταϊ
βάν, χη Δανία και χην Ελβεχία.
Οι ερευνηχές έχουν ενχοπίσει 
πληρωμές που καχά περίπχωση 
ξεπερνούν χις 45.000 ευρώ. Σε ορισμένες περιπχώσεις οι 
συγγενείς χων θυμάχων δέχονχαν αμοιβές ώστε να συναι- 
νέσουν σχην κακοποίηση χων παιδιών.
BBC, www.skai.gr

«ΨΑΡΕΥΕ» ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
Α ποτροπιασμό έχει προκαλέσει σχην Ολλαν
δία η «αρρωσχημένη» δράση ενός 40χρονου, ο οποίος κα- 
χηγορείχαι πως είχε ωθήσει μέσω χου Διαδικχύου σχεδόν 
400 ανήλικους να επιδίδονχαι σε σεξουαλικές πράξεις 
μπροσχά σε κάμερα. Μάλισχα, ο 40χρονος «ψάρευε» 
χους ανήλικους από διάφορα φόρουμ, σχα οποία παρου- 
σιαζόχαν ως ένα μικρό κορίχσι, σύμφωνα με χον Έβερχ 
Μπέρσχρα, εκπρόσωπο χης εισαγγελίας χου Άμσχερ- 
νχαμ. Παρόλα αυχά, ο άνδρας 
δεν είχε καμία φυσική επαφή 
με χα θύμαχά χου, 56 εκ χων 
οποίων, ηλικίας 12 με 14 εχών, 
έχουν χαυχοποιηθεί επισήμως.
Μέχρι σχιγμής πένχε έχουν κα- 
χαθέσει μήνυση. Σύμφωνα με
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τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για κορίτσια και 
αγόρια. «Τα θύματα που έχουν ταυχοποιηθεί ζουν σε διάφο
ρες περιοχές της χώρας», επεσήμανε ο Μπέρστρα, σύμφωνα 
με τον οποίο οι Ολλανδικές Αρχές έχουν στείλει αιτήματα 
στις Αρχές του Βελγίου, της Ισπανίας και των ΗΓΙΑ «κυρί
ως για να λάβουν πληροφορίες από τους διαδικτυακούς πά- 
ροχους». Ο ύποπτος που έχει ταυχοποιηθεί ως Μίχελ Σ. κρα
τείται εδώ και περίπου έξι μήνες, όμως η εισαγγελία δεν είχε 
δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής το θέμα. Στη διάρκεια έρευνας 
τον περασμένο Απρίλιο εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του 
οι φωτογραφίες περίπου 400 παιδιών και εφήβων. Χρησιμο
ποιώντας διάφορα ψευδώνυμα, ο Μίχελ Σ. έμπαινε σε πολλά 
φόρουμ και ερχόταν σε επαφή με χα θύματά του. Αφού απο
θήκευε τις φωτογραφίες που του έστελναν, τα απειλούσε ότι 
θα τις ανεβάσει στο Διαδίκτυο. 
www.iefimerida.gr

τύπο περίπου 200 κατατεθειμένων εμπορικών σημάτων. 
Η Αστυνομία έκλεισε δέκα παράνομα εργοστάσια όπου 
κατασκευάζονταν τα πλαστά εμπορεύματα στη βόρεια 
Πορτογαλία.
ΑΜΠΕ!Γαλλικό Πρακτορείο

ΚΑΛΠΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
Σ ύμφ ω να με όσα ανακοίνω σε η ισπανική κυβέρνη
ση η Ισπανική Αστυνομία εξάρθρωσε το μεγαλύτερο δίκτυο 
ενδυμάτων και υποδημάτων «μαϊμού» στην Ισπανία με τη 
σύλληψη 99 ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους και δύο ιμά
μηδες,.
Το κύκλωμα πούλησε 235 χάνους ρούχων και παπουτσιών 
που έφεραν πλαστές ετικέτες στη διάρκεια των τελευταίων 
δύο ετών, δραστηριότητα που τους απέφερε έσοδα 5,5 εκα
τομμυρίων ευρώ. Από τις 99 συνολικά συλλήψεις οι 65 έγι
ναν στην Ισπανία και οι 34 στην Πορτογαλία. Οι συλληφθέ- 
ντες είναι 37 Σενεγαλέζοι, 34 Πορτογάλοι, 19 Μαροκινοί και 
9 Ισπανοί.
Το δίκτυο παρήγαγε ρούχα «μαϊμού» σε παράνομα εργοστά
σια στη βόρεια Πορτογαλία και στη συνέχεια τα έστελνε με 
φορτηγά μέσω των συνόρων προς το Σίνσο ντε Λίμια, στη 
βορειοδυτική Ισπανία, μια πόλη 100.000 κατοίκων όπου το 
δίκτυο είχε την έδρα του, όπως αναφέρει ανακοίνωση του 
ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών. «Το δίκτυο, μαροκινής 
προέλευσης, είχε περιφερειακούς αντιπροσώπους σε ολόκλη
ρη την Ισπανία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. «Ένα 
μέρος των εσόδων του λαθρεμπορίου κρυβόταν σε πιστωτι
κές κάρτες και άλλα έγγραφα που ανήκαν στο δίκτυο, στα 
τεμένη της Ουρένσε και της Σίνσο ντε Λίμια». Μεταξύ των 
συλληφθέντων είναι και ο ιμάμης του τεμένους της Σίνσο 
ντε Λίμια, που ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας από 
τους επικεφαλής του δικτύου. Το τέμενος λάμβανε περίπου 
100.000 ευρώ από δωρεές του δικτύου. Συνελήφθη επίσης ο 
ιμάμης του τεμένους της γειτονικής πόλης Ουρένσε, καθώς 
το όνομά του εμφανίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
που χρησιμοποιούσε το δίκτυο. Η Αστυνομία τον θεωρεί 
ύποπτο συμμετοχής στο ξέπλυμα των εσόδων του δικτύου.
Η Αστυνομία εντόπισε 117 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα με
ταξύ των οποίων και τα δύο τεμένη, στο πλαίσιο μιας επιχεί
ρησης που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 και διεξήχθη σε 
συνεργασία με τις Πορτογαλικές Αρχές. Κατασχέθηκαν σχε
δόν ένα εκατομμύριο πλαστά εμπορεύματα καθώς και πιστω
τικές κάρτες, οικόσημα και λογισμικό που περιείχε το λογό-

ΚΟΚΑΙΝΗ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΣΟΥΠΕΡ  
ΜΑΡΚΕΤ

Δ εν π ίστευαν στη ν τύ χη  το υ ς  οι διωκτικές Αρ
χές Βερολίνου. Στα χέρια τους έπεσε ένα τεράστιο φορτίο 
κοκαΐνης χωρίς να κάνουν τίποτα κυριολεκτικά. Ας είναι 
καλά οι γκαφατζήδες Κολομβιανοί έμποροι ναρκωτικών. 
Έκπληκτοι οι υπάλληλοι σε 
πέντε σούπερ μάρκετ στο Βε
ρολίνο ανακάλυψαν πως στα 
κιβώτια με τις μπανάνες που 
μόλις είχαν παραλάβει βρί
σκονταν και σακουλάκια με 
κοκαΐνη. Όπως πιθανολογεί 
η Αστυνομία, το κύκλωμα έκανε λάθος στην αποστολή 
του παράνομου εμπορεύματος. Τα κιβώτια είχαν φτάσει 
από την Κολομβία, μέσω του Αμβούργου και όπως παραδέ
χθηκε η Αστυνομία, η αποκάλυψη έγινε καθαρά από τύχη. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Δίωξης Ναρ
κωτικών, η αξία των 140 κιλών κοκαΐνης στο δρόμο ισο- 
δυναμεί με 6 εκατ. ευρώ. 
www.iefimerida.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΠΤΟΙ 
ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ ύο Β ρετα νούς από το Μπέρμιγχαμ συνέλαβαν οι 
Αστυνομικές Αρχές ως υπόπτους για τρομοκρατικές πρά
ξεις που σχετίζονται με δραστηριότητες στη Συρία, σύμ
φωνα με ανακοίνωση των 
Βρετανικών Αρχών. Οι άν- 
δρες -και οι δύο ηλικίας 21 
ετών- συνελήφθησαν τη στο 
αεροδρόμιο του Χίθροου όταν 
προσγειώθηκε η πτήση τους 
από την Κωνσταντινούπο
λη. Σε ανακοίνωση της Αντι- 
τρομοκρατικής Μονάδας της 
West Midlands αναφέρεται 
ότι οι δύο άνδρες είχαν ταξι-
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δέψει στη Συρία τον περασμένο Μάιο. «Αναλάβαμε δράση 
προκειμένου να εξακριβωθούν οι δραστηριότητες των δύο 
ανδρών κατά την επίσκεψή τους στη Συρία και όχι επειδή 
αποτέλεσαν άμεση απειλή στο κοινά», δήλωσε ο επικεφα
λής της Μονάδας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Ρόιτερς, 
μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις συλλήψεις. 
www.ethnos.gr

ΤΟΝ ΙΙΡΟΔΩΣΕ TO SMARTPHONE  
' Ε να ν 31χρονθ  άνδρα  που διέρρηξε το σπίτι γυναί
κας στη Βρετανία και τη βίασε, συνέλαβε η Αστυνομία, με
τά τον εντοπισμό του κινητού της τηλεφώνου, το οποίο 
της έκλεψε. Ειδικότερα, ο Raymond Yates, άστεγος, μπήκε 
από το ανοιχτό παράθυρο στο ισόγειο του σπιτιού και επι
τέθηκε σεξουαλικά στο θύμα του. Κάμερα έχει «συλλάβει» 
τον Yates να κοιτάζει από το παράθυρο πριν μπει στο σπί
τι και να βάζει ένα λευκό μπλουζάκι στο πρόσωπό του, για

να μην φαίνεται. Το περι
στατικό συνέβη στα τέλη 
Ιουλίου, στο Forest Hill, 
βορειοανατολικά του Λον
δίνου. Το θύμα κοιμόταν, 
όταν ο Yates της επιτέθη
κε, απειλώντας ότι θα την 
σκότωνε, εάν έκανε φασα

ρία. Όπως είπε το θύμα, η σεξουαλική επίθεση δεν είχε με
γάλη διάρκεια και ο δράστης έφυγε πάλι από το παράθυρο, 
παίρνοντας μαζί του δύο κινητά τηλέφωνα. Λίγο αργότερα 
ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Sky News

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑΣ  
Η Ινδικ ή  Α στυνομία  ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο 
υπόπτων για τον ομαδικό βιασμό Δανής τουρίστριας στο 
Νέο Δελχί, ενώ αναζητεί άλλους τέσσερις. Ο εκπρόσωπος 
της Αστυνομίας της πρωτεύουσας, ο Ρατζάν Μπαγκάχ, πε- 
ριέγραψε τους υπόπτους ως «άτομα του υποκόσμου» που 
κατοικούν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πρω
τεύουσας. Ο ίδιος είπε ότι η Αστυνομία βρήκε στην κατο
χή τους και κατάσχεσε έναν υπολογιστή tablet, χρήματα 
και μία θήκη γυαλιών που προφανώς ανήκαν στο θύμα. Η 
τουρίστρια, 51 ετών, βιάστηκε ομαδικά από οκτώ άνδρες 
οι οποίοι στη συνέχεια τη λήστεψαν, όταν έχασε τον δρόμο

για το ξενοδοχείο 
της στη συνοικία 
Παχαργκάντζ στο 
κεντρικό Δελχί. Η 
Αστυνομία ανακοί
νωσε ότι έχει ανα
γνωρίσει τους υπό
λοιπους υπόπτους. 
www.kathimerini.gr

ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Έ ν α ς  άστεγος Τ ούρ κ ος επωφελήθηκε από την 
απουσία των ιδιοκτητών ενός σπιτιού στο Μόναχο της 
Γερμανίας, για να το διαρρήξει και να ... ποτίσει τα λου
λούδια του κήπου τους. Σύμφωνα με την Αστυνομία της 
πόλης, μια γειτόνισσα που είχε αναλάβει να φροντίζει το 
σπίτι όσο οι ιδιοκτήτες του έκαναν τις διακοπές τους, αιφ- 
νιδιάστηκε όταν είδε μπροστά της τον 39χρονο λάτρη των 
φυτών.
«Τον ρώτησε τι έκανε στον κή
πο και εκείνος απάντησε λακω
νικά ότι ποτίζει τα λουλούδια», 
εξήγησε ένας εκπρόσωπος των 
Αστυνομικών Αρχών. Ο ιδιόρ
ρυθμος διαρρήκτης είχε μπει 
στο σπίτι, γδύθηκε και έβαλε 
όλα του τα ρούχα, μαζί και τα 
παπούτσια, στο πλυντήριο για 
να κάνει μπουγάδα. Κατόπιν ντύθηκε δανειζόμενος ρού
χα από την ντουλάπα «του οικοδεσπότη του» κι έκατσε να 
φάει. Μετά απ’ όλ’ αυτά, πήγε στον κήπο για να ασχολη
θεί με τα φυτά, εξήγησε ο εκπρόσωπος. Ο 39χρονος συνε
λήφθη αλλά δεν οδηγήθηκε στη φυλακή. Κατόπιν δικαστι
κής εντολής, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.
ΑΜΠΕ

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Σε σ άκ ους π ο υ  επεπλεαν στη θάλασσα κοντά σε 
παραλία της Βαλένθια η Ισπανική Αστυνομία εντόπισε 
εννιακόσια κιλά κοκαΐνης. Οι 37 σάκοι είχαν δεθεί στην 
ξηρά με περίτεχνο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η περισυλ
λογή τους από το νερό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
των Αρχών, που θε
ωρούν ότι τα ναρ
κωτικά προορίζο
νταν για την Κόστα 
ντελ Σολ, γνωστό 
θέρετρο κοντά στη 
Μάλαγα που προ
σελκύει πολλούς 
ξένους τουρίστες.
Επίσης, σύμφωνα 
με την ίδια ανακοί
νωση, η Αστυνο
μία συνέλαβε πέντε Ισπανούς υπό την υποψία εμπλοκής 
σε «ξέπλυμα» χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών. Οι 
Αστυνομικοί κατάσχεσαν 72.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς 
και κοσμήματα, ακριβά ρολόγια, οχήματα και ένα σκάφος. 
Η Ισπανία αποτελεί μία από τις κύριες διόδους για τη με
ταφορά ναρκωτικών προς την Ευρώπη από τη Λατινική 
Αμερική. ] 
www.kathimerini.gr
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΠΑΚΕΤΑ» ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Εξιχνιάστηκαν, από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 38 περιπτώσεις εξα
πάτησης χρηστών του διαδικτύου, που αφορούσαν στην δι
οργάνωση και πραγματοποίηση υποτιθέμενων ταξιδιωτικών 
«πακέτων», τα οποία διαφημίζονταν στο διαδίκτυο. Για την 
υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα σε βάρος 2 ημεδαπών, ηλικίας 31 και 59 ετών, για 
κατ’ επάγγελμα απάτη με υπολογιστή. Ειδικότερα, η διερεύνη- 
ση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες που υπο
βλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι είχαν εξαπατηθεί 
από άγνωστα άτομα, τα οποία χρησιμοποιώντας την ιστοσελί
δα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», διαφήμιζαν ταξιδιωτι
κά «πακέτα» σε δελεαστικές τιμές.
Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, έπειθαν τους πο
λίτες να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για την πραγματοποί
ηση των ταξιδιών, χωρίς ωστόσο αυτά να πραγματοποιούνται. 
Από το σύνολο των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Υπο
διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προέκυψε ότι 
για την τέλεση των απατών, χρησιμοποιήθηκαν 7 ιστοσελίδες 
στο «Facebook», 8 τραπεζικοί λογαριασμοί και 10 τηλεφωνι
κοί αριθμοί.
Στο πλαίσιο της πολύμηνης αστυνομικής και ψηφιακής έρευ
νας, ταυτοποιήθηκαν τόσο ο 31χρονος όσο και ο 59χρονος, ως 
οι διαχειριστές των επίμαχων προφίλ και διοργανωτές των 
υποτιθέμενων ταξιδιωτικών «πακέτων». Χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi), οι δύο ημεδα
ποί κατάφεραν στο χρονικό διάστημα από 23.07.2013 έως και 
12.12.2013 να αποσπάσουν, από τουλάχιστον 38 πολίτες, συνο
λικό χρηματικό ποσό 49.795 ευρώ για τις απατηλές ταξιδιωτι
κές προσφορές που διαφήμιζαν στο διαδίκτυο.

Πιο αναλυτικά, οι δύο δράστες 
για να πετύχουν το σκοπό τους ^  
δημιουργούσαν προφίλ εικο
νικών τουριστικών γραφείων 
στο «Facebook», μέσα από τα οποία 
διαφήμιζαν ταξίδια προς διάφορους 
προορισμούς του εξωτερικού (Παρί
σι, Λονδίνο, Ντουμπάι κ.λπ.) με φθη
νά «πακέτα» διακοπών. Στη συνέχεια 
εισέπρατταν από πολίτες χρη
ματικά ποσά ως προκαταβολή 
για την πραγματοποίηση των 
ταξιδιών, ενώ έπειτα διέκοπταν 
κάθε επικοινωνία μαζί τους και 
τα ταξίδια δεν πραγματοποιού
νταν ποτέ. Κλιμάκιο Αστυνομι
κών της Υποδιεύθυνσης Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
πραγματοποίησε την 15.01.2014, αιφνιδιαστική έρευνα στην 
οικία του δίχρονου στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 1 εσωτερικός σκληρός δίσκος, 1 κινητό 
τηλέφωνο και μία κάρτα sim, τα οποία απεστάλησαν για εργα
στηριακή εξέταση στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. Επιπλέον, χαρακτηριστικό 
στοιχείο της δράσης τους είναι ότι χρησιμοποιούσαν διάφορους 
τρόπους προκειμένου να γίνεται δυσχερής ο εντοπισμός τους, 
όπως η απενεργοποίηση των προφίλ και η ενεργοποίησή τους 
σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, καθώς και η συχνή μετο- 
νομασία τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ ερευνάται 
η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, για να προσ
διοριστεί το μέγεθος της απάτης και τυχόν εμπλοκή τους.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, εγκληματική οργάνωση, που δραστη
ριοποιούνταν στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και 
κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές του Αγίου Στεφάνου και 
περαιτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιο
χή της Πάτρας. Στο πλαίσιο της συστηματικής και μεθοδικής 
έρευνας προέκυψε η συμμετοχή -  εμπλοκή στην εγκληματική 
οργάνωση, 6 ατόμων, 4 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών, υπηκόων 
Αλβανίας. Από τους εμπλεκομένους συνελήφθησαν στο πλαί
σιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 3 ημεδαποί και συγκεκριμέ
να ένας 39χρονος Υπαρχιφύλακας, που υπηρετεί στην Αχαΐα, 
ένας 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος, που υπηρετεί στις 
τοπικές Φυλακές του Αγίου Στεφάνου και ένας 42χρονος ημε
δαπός. Αναζητείται, για να συλληφθεί, ένας 34χρονος ημεδα
πός, ενώ άλλα 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συ
γκεκριμένα 2 αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 33 και 
35 ετών, είναι υπόδικοι - έγκλειστοι στις Φυλακές του Αγίου
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Στεφάνου. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικο
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα - κατά περίπτω
ση - αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματι
κή οργάνωση, της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης 
οπλοκατοχής. Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνω
σης αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό, που είχε συλλέξει το 
Τ.Δ.Ν. της Υ.Α. Πατρών, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση 
ναρκωτικών. Το υλικό αυτό υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εσω
τερικών Υποθέσεων, για περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση, 
λόγω της εμπλοκής Αστυνομικού και σωφρονιστικού υπαλλή
λου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της έρευνας, ο 42χρονος ιδιώτης 
και ο σωφρονιστικός υπάλλη
λος, μαζί με τους 2 έγκλειστους 
αλλοδαπούς, από τον περασμέ
νο Ιούλιο συγκρότησαν εγκλη
ματική οργάνωση, με σκοπό



την εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κινητών 
τηλεφώνων στις Φυλακές του Αγίου Στεφάνου, έναντι χρημα
τικών αμοιβών, που μοιράζονταν μεταξύ τους, σε διαφορετικά 
ποσοστά. Ως προς την κατανομή των «ράλων», οι 2 αλλοδαποί, 
έγκλειστοι των Φυλακών, «αλίευαν» μεταξύ των συγκρατου- 
μένων τους «πελάτες», που ήθελαν να προμηθευτούν ναρκω
τικά ή/και κινητά τηλέφωνα. Οι 2 έγκλειστοι προωθούσαν τη
λεφωνικά τις «παραγγελίες» στον 42χρονο ιδιώτη, ο οποίος στη 
συνέχεια παρέδιδε στον σωφρονιστικό υπάλληλο τα ναρκωτι
κά -  κινητά τηλέφωνα. Ακολούθως ο σωφρονιστικός υπάλλη
λος, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα τοποθετούσε σε 
προκαθορισμένα σημεία, όπου είχαν πρόσβαση οι δύο Αλβανοί. 
Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης ελάμβαναν ιδιαίτε
ρα μέτρα προφύλαξης και ακολουθούσαν κανόνες στεγανότη- 
τας, σε άλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, 
προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και 
σύλληψής τους, από τις Αρχές. Ενδεικτικά οι δυο αλλοδαποί - 
έγκλειστοι επικοινωνούσαν αποκλειστικά με τον 42χρονο ιδι
ώτη, τόσο για τις «παραγγελίες», όσο και για τα σημεία παραλα
βής, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επαφή με τον σωφρονιστικό 
υπάλληλο, αν και γνώριζαν τον ρόλο του. Επιπλέον, τα μέλη 
της εγκληματικής οργάνωσης είχαν εφοδιαστεί με τηλεφωνι
κές συνδέσεις, που αντιστοιχούσαν σε στοιχεία άλλων ατόμων 
(ghost phones), κυρίως αλλοδαπών, ενώ στις μεταξύ τους τη

λεφωνικές συνεννοήσεις, χρησιμοποιούσαν ειδική «κωδική» 
συνθηματολογία. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχι
στον 2 περιπτώσεις εισαγωγής ναρκωτικών και κινητών τη
λεφώνων στις Φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ενώ προέκυψε 
ότι είχαν επεκτείνει περαιτέρω την παράνομη δραστηριότητα 
τους, στη διακίνηση ναρκωτικών και στην ευρύτερη περιοχή 
της Πάτρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιή- 
θηκαν αρκετές περιπτώσεις συναλλαγών και αγοραπωλησιών 
ή από κοινού προμήθειας ναρκωτικών, με εμπλεκομένους τον 
42χρονο ιδιώτη, τον 39χρονο Υπαρχιφύλακα και τον 34χρονο 
ιδιώτη, ο οποίος αναζητείται. Κατά τη διάρκεια των αστυνομι
κών ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οικία και το 
αυτοκίνητο του Υπαρχιφύλακα ποσότητα ακατέργαστης κάν
ναβης, βάρους 12,3 γρ., μαχαίρι, αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης 
και κινητό τηλέφωνο. Στο αυτοκίνητο και στην κατοχή του 
42χρονου ημεδαπού βρέθηκαν αστυνομική ράβδος και κινη
τό τηλέφωνο, ενώ στην οικία, το αυτοκίνητο και στην κατο
χή του σωφρονιστικού υπαλλήλου 2 μαχαίρια, δίκαννο, καρα- 
μπίνα, 13 φυσίγγια των 9mm, φυσίγγιο των 7,65 mm, σπρέυ 
πιπεριού, ζευγάρι χειροπέδες και 2 κινητά τηλέφωνα. Οι συλ- 
ληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με Απόφαση του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο 39χρονος Αστυνομικός τέ
θηκε σε διαθεσιμότητα ενώ διατάχθηκε σε βάρος του Ε.Δ.Ε..

ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΖΕ ΜΕΣΩ FACEBOOK

facebook

Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνελή- 
φθη 20χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασί
ας για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 19χρονης ημεδαπής προ τριμήνου περίπου, την προσέγ
γισε άγνωστος δράστης μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και την εκβίασε 
να του αποστείλει προσωπικές της φωτογραφίες καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα δημοσι
οποιούσε προσωπικούς της διαδικτυακούς διαλόγους τους οποίους είχε υποκλέψει από το κοι
νωνικό δίκτυο. Στη συνέχεια, όπως προέκυψε, ο ίδιος δράστης χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
προφίλ προσέγγισε και πάλι την 19χρονη, μέσω «Facebook», απαιτώντας χρήματα για να μην 
δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες Σε προκαθορισμένη συνάντηση με την 19χρονη συνελήφθη ο δράστης αφού παρέλαβε προση
μειωμένο χρηματικό ποσό, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθη
κε και κατασχέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας φορητός υπολογιστής (tablet). Ο συλληφθείς με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη - μετά από πληροφορίες που διαβίβασε η Ελληνική Αστυ
νομία στις Τουρκικές Αρχές Ασφαλείας - ο Άγγελος Φιλιππίδης ο οποίος αναζητείτο για την 
υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε στην πλατεία Ταξίμ, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Κατά τη σύλ
ληψη βρέθηκαν στην κατοχή του: 311 λίρες Τουρκίας 5.615 ευρώ, 1.005 λίρες Αγγλίας 18.090 
δολάρια Χονγκ -  Κονγκ, 220 φράγκα Ελβετίας 1.514 δολάρια ΗΠΑ, 2 κινητά τηλέφωνα, 1 usb, 
μπλοκ επιταγών, κάρτες τραπεζών, άδεια παραμονής στην Ελβετία, άδειες ικανότητας οδήγη
σης αλλοδαπών Αρχών, 2 διαβατήρια ελληνικών Αρχών, εκ των οποίων το ένα είχε λήξει και δι
άφορα έγγραφα. Ο Άγγελος Φιλιππίδης είχε μεταβεί από τη χώρα μας στην Κωνσταντινούπολη 
την 03-01-2014, όπου και παρέμενε μέχρι τη σύλληψή του.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΑΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Συνελήφθησαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», από Αστυνομικούς του ΤΑ. 
της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 2 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 26 
και 37 ετών, μέλη σπείρας που διευκόλυνε την έξοδο από τη χώρα μας παράνομων μεταναστών, 
προμηθεύοντάς τους με πλαστά και γνήσια διαβατήρια, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ειδικότερα 
την 9-1-2014 το βράδυ, ο 26χρονος αφίχθη στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από Κωνσταντινού
πολη και από τον διαβατηριακό έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του ίσχυε το μέτρο της απαγόρευ
σης εισόδου στη χώρα μας λόγω διοικητικής απέλασης. Σε έρευνα στις αποσκευές του βρέθηκαν 
επιμελώς κρυμμένα 4 γνήσια διαβατήρια Συρίας, 1 πλαστό διαβατήριο Γαλλίας, 1 (ρορητός ηλε
κτρονικός υπολογιστής και το χρηματικό ποσό των 210.000 ευρώ. Στη συνέχεια εντοπίσθηκε 
στο χώρο αφίξεων ο 37χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε προσέλθει στο Αεροδρόμιο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει 
στην Αθήνα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.580 ευρώ. Όπως 
εξακριβώθηκε από τη αστυνομική έρευνα οι συλληφθέντες είναι μέλη σπείρας που προμήθευε με πλαστά ή γνήσια διαβατήρια 
άλλων προσώπων ευρωπαϊκών χωρών ή με γνήσια διαβατήρια τρίτων προσώπων επί των οποίων υπήρχαν επικολλημένες γνήσι
ες άδειες παραμονής παράνομους μετανάστες προκειμένου αυτοί να μεταβούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Από την δραστη- 
ριότητά τους αυτή είχαν αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙAM ΕΤΑΚΟΜ ΙΣΤΙ Κ() ΚΕΝΤΡΟ

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Δ.Ν. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ
τικής εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε στη Χώρα μας, 
από την Αλβανία, ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης 
κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια προωθούσε σε άλλες χώρες 
της Ευρώπης χρησιμοποιώντας τη χώρα μας σαν διαμετακο- 
μιστικό κέντρο. Απογευματινές ώρες της 18-1-2014, συνελή- 
φθησαν στον Ασπρόπυργο Αττικής 5 άτομα, εκ των οποίων 
ένας ομογενής εξ Αλβανίας, ένας υπήκοος Πακιστάν και 3 ημε
δαποί, ηλικίας 33, 22, 54, 47 και 52 ετών, αντίστοιχα. Σε βά
ρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα 
της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και 
παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ειδικότε
ρα, η Υ.Δ.Ν. διερεύνησε πληροφορία, σύμφωνα με την οποία, 
εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη 
από αλλοδαπούς και ημεδαπούς εισάγει 
στη Χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλες ποσότη
τες ακατέργαστης κάνναβης τις οποίες 
στη συνέχεια διακινεί με ειδικά διαμορ
φωμένα φορτηγά, σε χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης. Μετά από πολτιήμερες έρευνες 
εντοπίσθηκαν στον Ασπρόπυργο Αττι
κής μία αποθήκη και 1 συνεργείο οχημά

των, τα οποία τέθηκαν σε διακριτική επιτήρηση, με αποτέλε
σμα να εντοπισθούν τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
Απογευματινές ώρες της 18-1-2014, μετά από συντονισμένη 
αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τα παραπάνω 5 μέλη 
της εγκληματικής οργάνωσης και διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέ
ρω χώροι (αποθήκη και συνεργείο) χρησιμοποιούνταν για την 
φύλαξη και επανασυσκευασία των ναρκωτικών.
Όπως εξακριβώθηκε επίσης, οι ποσότητες ναρκωτικών τοπο
θετούνταν εντός ειδικά διαμορφωμένων θαλάμων - ψυγείων, 
η μετασκευή των οποίων γινόταν στους προαναφερόμενους 
χώρους, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής μεταφορά και 
εξαγωγή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κατασχέθηκαν: 
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1.135 κιλών και 50 

γρ., 11.Χ.Φ. διεθνών μεταφορών, 2 επισυ- 
ρόμενοι θάλαμοι -  ψυγεία, το χρηματικό 
ποσό των 12.450 ευρώ και 8 συσκευές κι
νητής τηλεφωνίας. Οι συλληφθέντες με 
την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγ
γελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό 
και σύλληψη και άλλων μελών του κυ
κλώματος συνεχίζονται.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής, εγκληματική οργάνωση διακίνησης πα
ράνομων μεταναστών, τα μέλη της οποίας είχαν σαφείς και δι- 
ακριτούς ρόλους. Συνελήφθησαν την 10-1-2014 το πρωί, με
τά από καταδίωξη, στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και 
στην ορεινή Κορινθία, 6 αλλοδαποί, μέλη οργανωμένου κυ
κλώματος μεταφοράς λαθρομεταναστών, οι οποίοι επιχείρη
σαν να μεταφέρουν με Ι.Χ. φορτηγό 15 αλλοδαπούς μετανά
στες σε παράκτια περιοχή της Πάτρας από όπου άλλα μέλη 
του κυκλώματος θα τους προωθούσαν με πλωτό μέσο σε χώ

ρες της Ε.Ε. Αναζητούνται άλλοι 3 αλλοδαποί συνεργοί τους. 
Όπως προέκυψε από την πολυήμερη αστυνομική έρευνα, οι 
συλληφθέντες είναι μέλη δομημένης και με διαρκή δράση ορ
γάνωσης και ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των μετανα
στών εντός των συνόρων της χώρας και στη συνέχεια για την 
προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εί
ναι αξιοσημείωτο ότι το κύκλωμα λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυ
τοπροστασίας ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί από τις Αστυνο
μικές Αρχές με τη χρήση πολλών ατόμων που εκτελούσαν 
χρέη «τσιλιαδόρου». Από κάθε αλλοδαπό λάμβαναν ως αμοιβή
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χρηματικό ποσό ύψους 2.000-3.000 ευρώ. Ειδικότερα, τα μέλη 
της σπείρας, αφού συγκέντρωσαν τους υποψηφίους για προ
ώθηση μετανάστες, τους οδήγησαν σε οικία που διατηρούσαν 
στην Πλατεία Αττικής και ακολούθως λαμβάνοντας αυξημέ
να μέτρα αποφυγής ελέγχου από τις διωκτικές αρχές, επιχεί
ρησαν να τους μεταφέρουν σε παράκτια περιοχή της Πάτρας. 
Για τη μεταφορά χρησιμοποίησαν φορτηγό καθώς και Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο ως προπομπό, προκειμένου στη συνέχεια με πλω
τά μέσα να τους προωθήσουν στις ακτές της Ιταλίας. Όταν 
οι συλληφθέντες αντιλήφθηκαν την παρουσία των Αστυνο

μικών τράπηκαν σε φυγή και συνελήφθησαν μετά από καταδί
ωξη μεγάλης διάρκειας, που άρχισε στην περιοχή της Κινέττας 
και ολοκληρώθηκε σε ορεινή περιοχή του νομού Κορινθίας. Κα
τά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 
Ι.Χ. φορτηγό, 11.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1 κλειδί πασπαρτοό που χρη
σιμοποιείται για κλοπές οχημάτων, 8 κινητά τηλέφωνα, 3 κάρ
τες sim και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Οι συλληφθέντες 
με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών τους.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Σχηματίσθηκε δικογραφία, από την Υ.Α. Αθηνών, σε βάρος 
16 ατόμων, τα οποία είχαν συστήσει εγκληματική οργάνω
ση που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Συνελήφθη 
στις 16-12-2013 στο Μενίδι μία 26χρονη, μέλος της οργάνω
σης, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δεκαπέντε συνερ- 
γοί της. Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της ΥΑ. 
Αθηνών, σε συνεργασία με το Τ Α  Νέας Σμύρνης και το Τ.Α. 
Συντάγματος, από τις αρχές του 2010 τουλάχιστον, οι κατη
γορούμενοι συνέστησαν από κοινού εγκληματική οργάνωση 
και διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες πε
ριοχές της Αττικής, του Αγρίνιου, της Μεσσηνίας, της Νάξου, 
του Ηρακλείου Κρήτης, της Τρίπολης, της Αχαΐας, της Φω
κίδας, της Φθιώτιδας και της Αργολίδας. Ειδικότερα, ενεργώ
ντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, εντόπιζαν υπέργη- 
ρα, κυρίως, άτομα, τα προσέγγιζαν και παριστάνοντας ψευδώς 
ότι ενεργούσαν για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων 
και αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, αποσπούσαν χρη
ματικά ποσά. Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι με την ίδια 
μεθοδολογία είχαν διαπράξει 44 απάτες και έχουν αποκομίσει 
το χρηματικό ποσό των 138.190 ευρώ. Η συλληφθείσα με την 
σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρ
μόδιο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη των συνεργών της. Μετά από σχετική Διάταξη της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα 
τα στοιχεία ταυτότητας των 16 ατόμων και φωτογραφίες 14 
από αυτούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

Α) ΖΩΓΡΑΦΟΥ Χριστίνα του Παναγιώτη και 
της Άννας, που γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα. 
Β) ΖΕΡΒΑ Δημήτριο του Ελευθερίου και της 
Ελένης, που γεννήθηκε το 1962 στη Βέροια 
Ημαθίας.
Γ) ΖΕΡΒΑ Γεωργίου του Δημητρίου και της Σο
φίας, που γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα.
Δ) ΖΕΡΒΑ Ιωάννη του Δημητρίου και της Σοφί
ας, που γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα.
Ε) SCUTELNICU Simona - Gabrilla του 
Constantin και της Olga , που γεννήθηκε το 
1987 στη Ρουμανία.
ΣΤ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννη του Παναγιώτη και 

της Σοφίας, που γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα.

Ζ) ΜΑΡΚΟΥ Θωμά του Νικολάου και της Σουλτά
νας, που γεννήθηκε το 1969 στην Θεσσαλονίκη. 
Η) ΜΟΥΚΑΝΗ Θεοχάρη του Αλεξάνδρου και της 
Αναστασίας, που γεννήθηκε το 1975 στο Καρδιο- 
χώρι Αρκαδίας.
Θ) ΜΑΡΚΟΥ Μαρία του Αποστόλου και της Ει
ρήνης, που γεννήθηκε το 1978 στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας.

I) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Αθανασίου και 
της Ζωής, που γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα.
ΙΑ) ΖΩΓΡΑΦΟΥ Χρυσούλα του Βασιλείου και της 
Ασπασίας, που γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. 
ΕΒ) ΖΕΡΒΑ Ευθύμιο του Δημητρίου και της Σοφί
ας, που γεννήθηκε το 1981 στην Θεσσαλονίκη.
ΙΓ) ΖΩΓΡΑΦΟΥ Όλγα του Βασιλείου.
ΙΔ) ΣΤΡΑΤΗ Νικόλαο του Ευθυμίου και της Δή
μητρας, που γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα.
ΙΕ) ΤΑΡΑΠΟΣΟ Χαράλαμπο του Παναγιώτη και 
της Φρειδερίκης, που γεννήθηκε το 1978 στην 
Αθήνα.
ΙΣΤ) ΣΙΣΚΟ Ευστράτιο του Ελευθερίου και της 
Δήμητρας, που γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Η 
συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 
έξι μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική 
Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνι
κού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση 
της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των 
παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνη- 
ση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες 
πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολί
τες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθ
μούς 210-8695532 και 210-8695533, της Υποδιεύ
θυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή 
οποιοσδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνε
ται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρη
το της επικοινωνίας.
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Συνελήφθη έπειτα από συντονισμέ
νη επιχείρηση Αστυνομικών της Δι
εύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 
30χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκλημα
τικής ομάδας, ενώ σχηματίστηκε δι
κογραφία σε βάρος 6 ακόμη ατόμων 
για την ίδια υπόθεση, διότι επιχείρη
σαν να διευκολύνουν, παράνομα, την 

έξοδο από την Ελληνική επικράτεια, 15 συνολικά μεταναστών 
(νόμιμων και μη). Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 13-01-2014, στην 
Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Πολύμυλου Κοζάνης, Αστυ
νομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, ακινητοποίησαν και 
έλεγξαν ΙΧΦ όχημα διεθνών μεταφορών, που οδηγούσε ο 30χρο- 
νος αλλοδαπός διακινητής, στην καρότσα του οποίου βρέθηκαν 
οι 15 αλλοδαποί. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η καρότσα του οχήμα
τος έφερε σφραγίδα τελωνείου, το σύρμα της οποίας ήταν παραβι- 
ασμένο και επιμελούς επανασυνδεμένο, προκειμένου να παραπλα
νηθούν οι ελεγκτικές Αρχές. Από την προανάκριση προέκυψε ότι 
οι αλλοδαποί, με τη βοήθεια μελών του κυκλώματος, αρχικά μετέ-

Γ.Α .Δ. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  

Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η Σ Η  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ω Ν

βησαν σιδηροδρομικούς από την 
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου 
διέμειναν προσωρινά σε οίκημα 
που τους οδήγησαν έτερα μέλη της
εγκληματικής ομάδας. Τελικός προ
ορισμός τους ήταν η Ιταλία, στην οποία 
θα μετέβαιναν μέσω του λιμένα Ηγουμε
νίτσας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδι
κασίας, συγγενικά τους πρόσωπα θα κατέβαλαν 
το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ περίπου, για τον 
καθένα. Το συνολικό «κέρδος» που θα αποκόμιζαν τα 
μέλη του κυκλώματος, ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Συνολικά κα
τασχέθηκαν, ένα φορτηγό (νταλίκα) που χρησιμοποιήθηκε για 
τη μεταφορά των αλλοδαπών, το χρηματικό ποσό των 1.850 ευ
ρώ, 970.000 ριαλ Ιράν, 2 κινητά τηλέφωνα και 2 συσκευές 
πλοήγησης (GPS). Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε 
βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίήση και τον 
εντοπισμό των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

Α Π Ο Μ ΙΜ Η Τ ΙΚ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α

Εντοπίσθηκε σε αποθήκη και σε 2 καταστήματα στις περιοχές 
του Δενδροποτάμου και του Δερβενιού, μεγάλος αριθμός απομι- 
μητικών προϊόντων γνωστών εταιριών. Σε οργανωμένη επιχεί
ρηση που πραγματοποιήθηκε από Αστυνομικούς του Τμήματος 
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Δ.Α. Θεσσαλονί
κης, στους ανωτέρω χώρους, συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, ηλικίας 
32, 21, 26 ετών, μεταξύ των οποίων, ο επιχειρηματίας - ιδιοκτή
της των καταστημάτων και διαχειριστής της αποθήκης (32 ετών) 
ενώ αναζητείται ο αδερφός του τελευταίου, 41χρονος ενοικια
στής της αποθήκης. Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνης έρευνας και 
αξιοποίησης πληροφοριών Αστυνομικών της προαναφερόμενης 
Υπηρεσίας, πρωινές ώρες της 17-01-2014, πραγματοποιήθηκαν 
νομότυπες έρευνες στα ως άνω καταστήματα και στην αποθή
κη, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθη
καν συνολικά 38.091 απομιμητικά προϊόντα 
επώνυμων εταιρειών, ως ακολούθως: 20.600 
μπουκάλια απομιμητικών προϊόντων αρω
μάτων γνωστών οίκων καλλυντικών, 7.040 
απομιμητικά γυαλιά ηλίου διαφόρων γνω
στών εταιριών, 2.744 ζευγάρια απομιμητι- 
κών αθλητικών παπουτσιών, 4.417 απομι- 
μητικές συσκευές τύπου TABLET, 3.190

απομιμητικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 100 απομι- 
μητικά ρολόγια χειρός γνωστών εταιριών. Επιπλέον, κατά τις 
έρευνες στα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυρί
ως εντός χρηματοκιβωτίου που χρησιμοποιούσε ο 32χρονος: 
1 αυτόματο υποπολυβόλο, μάρκας UZI, 1 γεμιστήρας χωρητι
κότητας 30 φυσιγγίων, 48 φυσίγγια των 9 mm, το χρηματικό 
ποσό των 73.812,91 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ. Τέλος, κατα
σχέθηκαν 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένα καταγραφικό και 2 
κάμερες. Όπως προέκυψε από την περαιτέρω προανάκριση, ο 
32χρονος διατηρούσε τα εν λόγω 2 καταστήματα στην περιοχή 
του Δενδροποτάμου όπου εμπορευόταν πλήθος απομιμητικών 
προϊόντων και στα οποία εργάζονταν ως υπάλληλοι οι 2 συλ- 
ληφθέντες (21 και 26 ετών). Επιπλέον, διατηρούσε και αποθή

κη στο Δερβένι, όπου απέκρυπτε τα ανωτέ
ρω είδη και την οποία ενοίκιαζε ο αδερφός 
του, 41χρονος αναζητηθείς. Με τον τρόπο 
αυτό ο 32χρονος επιχειρηματίας αποκόμισε 
μεγάλα χρηματικά οφέλη επιφέροντας ζη
μία στις ποθούσες εταιρίες.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. Μ Α Γ Ν Η Σ ΙΑ Σ
Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α  Α Γ Ο Ρ Α Π Ω Λ Η Σ ΙΑ Σ  Β Ρ Ε Φ Ω Ν

Εξαρθρώθηκε από την ΥΑ της Α.Δ. Μαγνησίας, ύστερα από αξι
ολόγηση πληροφοριών και συστηματική έρευνα, εγκληματική 
οργάνωση αγοραπωλησίας βρεφών αποτελούμενη από 6 μέλη, με
ταξύ των οποίων ένας 53χρονος ημεδαπός δικηγόρος, μία 24χρο- 
νη αλλοδαπή, υπήκοος Βουλγαρίας, μητέρα βρέφους που θα δι-
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νόταν για παράνομη υιοθεσία και ακόμη 4 αλλοδαποί, υπήκοοι 
Βουλγαρίας (2 άντρες ηλικίας 45 και 40 ετών) και 2 γυναίκες 
(ηλικίας 33 και 66 ετών). Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομι
κής επιχείρησης - που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 16 
και 17 Ιανουάριου - συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, μεταξύ



των οποίων τα 6 προαναφερόμενα μέλη της 
οργάνωσης και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής 
- υποψήφιος πατέρας, 62χρονος ημεδαπός, 
ενώ απετράπη η παράνομη υιοθεσία βρέφους 
10 ημερών. Η δικογραφία που σχηματίσθη- 
κε σε βάρος των συλληφθέντων περιλαμβά
νει: α) για τον 62χρονο ημεδαπό το αδίκημα 
της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη υιοθε
σία, β) για την 24χρονη μητέρα του βρέφους 
τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής 
οργάνωσης και της παράδοσης ανηλίκου τέκνου κατ’ επάγγελ
μα από κερδοσκοπία, ενώ για τους υπόλοιπους συλληφθέντες τα 
αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της 
μεσολάβησης σε παράνομη υιοθεσία κατ’ επάγγελμα από κερδο
σκοπία.
Ειδικότερα στα τέλη του μηνάς Σεπτεμβρίου του 2013, ο 53χρο- 
νος δικηγόρος έφερε σε επαφή τον 62χρονο ημεδαπό με τον 
45χρονο αλλοδαπό, που είχε το ρόλο του «μεσάζοντα». Κατά τη 
συνάντηση αυτή, ο υποψήφιος πατέρας εξέφρασε το ενδιαφέρον 
του να υιοθετήσει ένα βρέφος και συμφώνησαν ότι ο 45χρονος 
θα μεσολαβούσε για την υιοθεσία ενός αγοριού, έναντι του χρη
ματικού ποσού των 5.000 ευρώ. Στα μέσα του προηγούμενου 
μήνα το 40χρονο μέλος της οργάνωσης μετέβη στη Βουλγαρία, 
από όπου παρέλαβε την 24χρονη ομοεθνή του και την μετέφερε 
στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας. Εκεί, η εγκυμονούσα 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, όπου διέμενε και η 66χρονη συλλη- 
φθείσα, μητέρα του. Την 05-01-2013 η θθχρονη συνοδέυσε την 
επίτοκη στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, όπου την ίδια μέρα 
γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα αγοράκι. Αφού εξήλθε από 
το νοσοκομείο, η 24χρονη επέστρεψε στην παραπάνω οικία, ενώ 
ο αλλοδαπός «μεσάζοντος» συναντήθηκε εκ νέου με τον 62χρο- 
νο ημεδαπό για επιβεβαίωση της συμφωνίας τους. Το απόγευ
μα της 16-01-2014 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπο
ψήφιου πατέρα με τον αλλοδαπό μεσάζοντα και το δικηγόρο, ο 
62χρονος μετέβη στην οικία του 45χρονου αλλοδαπού στον Αλ
μυρό. Εκείπαρευρισκόταν εκτός από τον 45χρονο με την 33χρο- 
νη σύζυγό του, ο 40χρονος Βούλγαρος με την 24χρονη μητέρα 
και το βρέφος. Αφού είδε το μωρό, ο 62χρονος τους έδοοσε το 
χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, ως προκαταβολή για την παρά
νομη υιοθεσία, ενώ η αποπληρωμή θα γινόταν με την παράδο
ση του αγοριού σε μεταγενέστερο χρόνο. Κατά την αποχώρη
σή του 62χρονου ημεδαπού, ορισμένοι από τους Αστυνομικούς 
που επιτηρούσαν διακριτικά την οικία, τον ακολούθησαν και 
τον συνέλαβαν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Άμεσα συ- 
νελήφθησαν και τα υπόλοιπα αλλοδαπά μέλη της οργάνωσης,

ενώ η μητέρα με το βρέφος μεταφέρθηκαν 
στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Κατασχέθηκαν συνολικά: το χρηματικό ποσό των 825 ευ
ρώ, 100 δολαρίων Η.Π Α  και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν 
στην κατοχή του 62χρονου, το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, 4 
ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και μεταφρασμένο πιστοποιητι
κό οικογενειακής κατάστασης που βρέθηκαν στην κατοχή της 
μητέρας, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 50 ευ
ρώ που δόθηκε ως προκαταβολή στην αγοραπωλησία, τα οποία 
βρέθηκαν στην κατοχή του 45χρονου αλλοδαπού. Το πρωί της 
17-01-2014 συνελήφθη και ο ημεδαπός δικηγόρος, μέλος της ορ
γάνωσης, ο οποίος έφερνε τους ενδιαφερομένους σε επαφή με το 
μεσάζοντα. Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στην οι
κία του και στο γραφείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: α) 4 
φάκελοι με έγγραφα από τα οποία προκύπτουν 4 διαφορετικές 
περιπτώσεις υιοθεσιών βρεφών που τελέστηκαν μέσα στο έτος 
2013, με βιολογικούς γονείς των υιοθετούμενων τέκνων Βούλ
γαρους στις τρεις περιπτώσεις κι Έλληνες στην τέταρτη. Τα έγ
γραφα αυτά απεστάλησαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βό
λου για την περαιτέρω δικαστική εκτίμησή τους, β) 1 φορητός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής με το φορτιστή του. Την προανάκρι
ση διενεργεί η Υ Α  Βόλου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκει- 
μένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο 
κύκλωμα αγοραπωλησίας βρεφών, καθώς και για τυχόν αποκά
λυψη και άλλων περιπτώσεων παράνομων υιοθεσιών που μπο
ρεί να έχουν διαπραχθεί κατά το παρελθόν. Σημειώνεται, ότι ο 
45χρονος Βούλγαρος με την 33χρονη σύζυγό του είχαν κατηγο- 
ρηθεί και στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και συγκεκριμένα, 
την 21-03-2006 στην περιοχή του Αλμυρού είχαν συλληφθεί, σε 
προκαθορισμένο ραντεβού, να παραδίδουν βρέφος προς υιοθε
σία σε γυναίκα Αστυνομικό που προσποιούνταν την ενδιαφερό- 
μενη άτεκνη μητέρα. Για την περίπτωση αυτή είχαν επιβληθεί 
στον 46χρονο οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από 
τη χώρα και της εμφάνισης στο AT. του τόπου κατοικίας τους 
την 1η και 16η μέρα κάθε μήνα.

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΝΝΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ,  "

.  >
Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας, ύστερα από μεθοδική έρευνα, εξάρθρωσαν οργανωμένο κύ- ( 
κλωμα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία στη χώρα μας. Η εξάρθρωση της οργάνωσης > _ 
είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και συνδυασμένων ερευνών του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας με ^  
τη συνδρομή Αστυνομικών της ΑΔ. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν στην περιοχή 
του Γηρομερίου Θεσπρωτίας, 9 μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 39χρονο ομογενή και 8 αλλοδα
πούς, υπηκόους Αλβανίας, (ηλικίας από 22 έως 35 ετών). Αναλυτικότερα, η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε όταν 
στο Γηρομέρι Φιλιατών Θεσπρωτίας, οι Αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (κλει-
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ατού τύπου), το οποίο οδηγούσε ο 39χρονος ομογενής, μέσα στο οποίο βρέθη
καν, ποσότητα κάνναβης που ξεπερνά τα 321 κιλά, καθώς και 1 πιστόλι μάρκας 
tokarev. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε ότι ο 39χρονος είχε 
παραλάβει την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών από την περιοχή των Φιλια- 
τών, κοντά στην Ελληνοαλβανική μεθόριο, όπου την είχαν μεταφέρει μέσα από 
δύσβατα μονοπάτια, οι 8 αλλοδαποί. Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι, οι κα
τηγορούμενοι είχαν συστήσει, δομημένη εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποί
ας λειτουργούσαν με εσωτερική ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, διοχετεύοντας 
στο εσωτερικό της χώρας σημαντικές ποσότητες κάνναβης, αποκομίζοντας έτσι 
σημαντικά χρηματικά ποσά. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, 
κατασχέθηκαν: 300 δέματα που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 321.926 
γρ., 1 πιστόλι μάρκας tokarev με μία γεμιστήρα με 8 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm, 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που ανήκει σε 
εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών και 3 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης 
της επικοινωνίας για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ερευνάται η πολυσχιδής δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης 
και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη τυχόν άλλων μελών της.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπε
ριστατωμένη έρευνα Αστυνο
μικών του Α.Τ. Παραμυθιάς 
Θεσπρωτίας, 10 περιπτώσεις 
κλοπών σε οικίες στην ευρύ
τερη περιοχή της Παραμυθι- 
άς. Για την υπόθεση αυτή συ- 
νελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, 
υπήκοοι Αλβανίας, (δύο 24χρο- 
νοι και ένας 19χρονος), σε βά
ρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία για διακεκριμένες 
περιπτώσεις κλοπών και παράνομη είσοδο στη χώρα μας. 
Αναλυτικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι τρεις 
δράστες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω την 24-01-2014 στο 
Ξηρόλοφο Θεσπρωτίας, από Αστυνομικούς του Α.Τ. Πα
ραμυθιάς, τη στιγμή που είχαν διαρρήξει οικία ημεδαπού 
και είχαν αφαιρέσει χρυσά κοσμήματα. Στην κατοχή τους, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος χρυσών κοσμημά
των την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολο
γήσουν, διαρρηκτικά εργαλεία, το χρηματικό ποσό των 
86,30 ευρώ.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, προέκυ- 
ψαν τα παρακάτω:
•οι τρεις δράστες, κατά το τελευταίο δίμηνο, διέπραξαν 
10 κλοπές -  διαρρήξεις από οικίες, στην ευρύτερη περιοχή

της Παραμυθιάς και συγκεκρι
μένα στα χωριά Παγκράτι, Ρα- 
χούλι, Ξηρόλοφος, Κρυσταλ
λοπηγή και Νεράιδα, 
•επέλεγαν σπίτια των οποίων 
οι ιδιοκτήτες διαμένουν μόνι
μα στο εξωτερικό ή σε άλλες 
περιοχές στο εσωτερικό της 
χώρας.
•ερευνούσαν όλους τους χώ
ρους των οικιών προκαλώντας 
μεγάλη αναστάτωση ενώ δε δί

σταζαν να καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά εντός των οι
κιών και κάποιες φορές να διανυκτερεόουν μέσα σ’ αυτές, 
•επικεντρώνονταν κυρίως στην κλοπή χρημάτων, χρυ
σών κοσμημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και είδη ρου
χισμού, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν στην Αλβανία, 
αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό 
όφελος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Α.Τ. Πα
ραμυθιάς, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των 
κατασχεθέντων και να διαλευκανθεί πλήρως το πεδίο δρά
σης των δραστών.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι επιπρόσθετα στερούνται νομι
μοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 72 ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Φιλιατών Θεσπρωτίας, από 
Αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας, ένας 52χρονος 
ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ναρκωτικών ενώ 
αναζητείται συνεργός του. Αναλυτικότερα οι Αστυνομι
κοί εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Φιλιατών 
Θεσπρωτίας, 2 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα να κινούνται ύποπτα και

επιχείρησαν να τα ελέγξουν. Οι Αστυνομικοί ακινητοποί- 
ησαν το αυτοκίνητο που προπορευόταν και στο οποίο επέ- 
βαινε ο 52χρονος ενώ ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου δε 
συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ανέπτυξε μεγάλη τα
χύτητα. Το αυτοκίνητο καταδιώχθηκε και εγκλωβίστηκε 
σε δρόμο κοντά στο Γηρομέρι Φιλιατών. Όταν οι Αστυνσ
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μικοί προσέγγισαν το όχημα, ο οδηγός πραγματοποίησε οπισθοπορεία, τραυματίζοντας 
ελαφρά Αστυνομικό στο πόδι, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πε
ζός, εκμεταλλευόμενος το δασώδες της περιοχής. Όπως διαπίστωσαν οι Αστυνομικοί, 
στο πορτ παγκάζ του οχήματος και στα πίσω καθίσματα, υπήρχαν 69 δέματα με ακατέρ
γαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 72,520 γρ. Από την εξέλιξη των ερευνών δι
απιστώθηκε ότι ο 52χρονος συλληφθείς είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση και μεταφορά 
των ναρκωτικών, ως προπομπός, προκειμένου να επιτηρεί τη διαδρομή, προς αποφυ
γή αστυνομικόν ελέγχων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε επίσης ότι 
για το όχημα στο οποίο ήταν φορτωμένα τα ναρκωτικά, είχε δηλωθεί κλοπή την προη
γούμενη ημέρα στο Τ.Α. Αμαρουσίου. Συνολικά, κατασχέθηκαν: 72 κιλά και 520 γρ., 2 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 4 κινητά τηλέφωνα 
Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας.

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΪΝΩΝ 
125 ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Μετά από επιχείρηση Αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. Ιωαννΐνων χ· 
σε συνεργασία με Αστυνομικούς των Τ.Σ.Φ. Μαστοροχωρί
ων και Κόνιτσας, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε στο Καλπά- 
κι Ιωαννΐνων σε Ι.ΧΕ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 47χρονος 
ημεδαπός, μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ανα- <4 
λυτικότερα, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη με
ταφορά των ναρκωτικών, βρέθηκαν στο πορτ -  παγκάζ και στα 
πίσω καθίσματα 96 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βά
ρους 125.850 γρ. Ο 47χρονος οδηγός και ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου 
συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και 

μεταφορά ναρκωτικών, ενώ προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας ότι το «φορτίο» των ναρκωτικών προορι
ζόταν για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση των ναρκωτικών ου 
σιών, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο με 2 κάρτες SIM κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δι 
κογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ν. Ιωαννΐνων.

*

Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Κατερίνης, πέτυχαν στη Νέα Εθνική Οδό 
Αθηνών -  Θεσσαλονίκης (ύψοςΛεπτοκαρυάς), τη σύλληψη 2 ημε
δαπών ηλικίας 40 και 44 ετών, οι οποίοι από κοινού μετέφεραν με
γάλη ποσότητα κάνναβης, που βρέθηκε κρυμμένη ανάμεσα σε λα- 
χανικά, στην καρότσα ενός εκ των δύο φορτηγών οχημάτων τους. ν 
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουρ- 
γηματικού χαρακτήρα για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ει
δικότερα, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγ
ματοποιήθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών -  Θεσσαλονίκης στο ύψος της 
Αεπτοκαρυάς, για ελέγχους όπλων, ναρκωτικών και μεταφορά μη νόμιμων με
ταναστών, εντοπίστηκαν 2 Δ.Χ. Φορτηγά αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας, τα 
οποία οδηγούσαν οι παραπάνω συλληφθέντες. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα 2 
οχήματα, βρέθηκαν στο φορτηγό στο οποίο επέβαινε ο 44χρονος, το οποίο ήταν έμφορτο με 
λαχανικά, επιμελώς κρυμμένα 200 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βά
ρους 177 κιλών και 235 γρ. Όπως προέκυψε από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα, τις ανω

τέρω ποσότητες ναρκωτικής ουσίας, τις μετέφεραν από κοινού οι συλληφθέντες από περιοχή της Αττικής, με σκοπό την 
εμπορία και προώθησή τους σε τρίτη χώρα. Οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα 2 Δ.Χ Φορτηγά αυ
τοκίνητα κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό 
των 2.900 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα στην κατοχή του 44χρονου και 3 κινητά τηλέφωνα στην κατοχή του 40χρονου. Οι 
συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΠΛΑΣΤΑ ΛΑΧΕΙΑ

Εξαρθρώθηκε από την Υ.Α. Ρόδου τριμελής σπείρα ημεδα
πών που διέπραττε απάτες με πλαστά λαχεία σε βάρος πρα
κτορείων του Ο.ΠΑ.Π. στη Ρόδο. Για την υπόθεση αυτή 
συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 30χρονος και σχηματίστη
κε δικογραφία σε βάρος των δύο συνεργών του, ηλικίας 30 
και 32 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματι
κής οργάνωσης (συμμορίας), της πλαστογραφίας και της 
απάτης. Συγκεκριμένα ο 30χρονος επιχείρησε να εξαργυ
ρώσει ένα πλαστό (πρωτοχρονιάτικο) κρατικό λαχείο σε 
πρακτορείο του Ο.Π.Α.Π., αλλά έγινε αντιληπτός από τον 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος τον καθυστέρησε και 
ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές. Άμεσα επιλήφθηκαν 
Αστυνομικοί της Υ.Α. Ρόδου και συνέλαβαν τον 30χρονο 
δράστη. Παράλληλα ο 32χρονος κατηγορούμενος συναι
σθανόμενος την πίεση από την κινητοποίηση των Αστυ
νομικών Αρχών παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Αρχαγγέλου και 
προσήχθη στη συνέχεια στην Υ.Α. Ρόδου. Στο πλαίσιο διε- 
ρεϋνησης της υπόθεσης διαπιστώ
θηκε ότι οι κατηγορούμενοι από 
τις αρχές του τρέχοντος έτους εί
χαν συστήσει εγκληματική ομάδα 
και ενεργώντας από κοινού κατα
σκεύαζαν και αναπαρήγαγαν πλα
στά δελτία λαχείων χρησιμοποιώ
ντας ειδικό λογισμικό πρόγραμμα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
χαρτί συγκεκριμένων προδιαγρα
φών. Στα εν λόγω πλαστά δελτία

είχαν εντυπώσει αριθμούς σει
ράς που κέρδιζαν το χρήμα- 
τικό ποσό των 100 ευρώ και 
στη συνέχεια τα εξαργύρωναν ^ t 
ένα-ένα σε διαφορετικά κάθε φο- ψ < 
ρά πρακτορεία του Ο.Π.Α.Π. στο \  
νησί της Ρόδου. Από τη μέχρι τώρα 
αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνια
στεί 16 περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες 
εξαργύρωσαν τα πλαστά λαχεία το χρονικό 
διάστημα από 10 έως 16-01-2014, αποκομίζοντας 
συνολικό όφελος 1.600 ευρώ. Επιπλέον στις 12-01-2014 δι- 
έπραξαν και μια απόπειρα εξαργύρωσης. Κατασχέθηκαν: 
16 πλαστά κρατικά λαχεία, μία κεντρική μονάδα ηλεκτρο
νικού υπολογιστή, 1 σαρωτής ( scanner) εγγράφων, 1 πο- 
λυμηχάνημα σάρωσης και έγχρωμης εκτύπωσης εγγρά
φων και διάφορες περιφερειακές συσκευές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Τα πλαστά λαχεία 
καθώς και ο ηλεκτρονικός εξο
πλισμός που κατασχέθηκε απε- 
στάλησαν στα Εγκληματολογι- 
κά Εργαστήρια της Ελληνικής 

ο* Αστυνομίας για περαιτέρω εξέτα- 
(  »» ση. Ο συλληφθείς με την σχημα-
'  " τισθείσα σε βάρος του δικογραφία

οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγε
λέα, ενώ η διερεύνηση της υπόθε- 

i i& J  σης συνεχίζεται.

Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αλλοδαπών υπηκό
ων στα Χανιά, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπρα- 
ξη διαρρήξεων και κλοπών σε κοσμηματοπωλεία που 
βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Ειδικότε
ρα συνελήφθησαν στα Χανιά, στο πλαίσιο συντονισμέ
νης επιχείρησης, που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της 
Υ.Α. Χανιών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Χανιών, 4 αλλο
δαποί υπήκοοι Ρουμανίας ηλικίας 30, 37, 26 και 36 ετών 
και ακόμη ένας 27χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ιράκ. Στο 
πλαίσιο της συστηματικής, εμπεριστατωμένης και πολύ
μηνης αστυνομικής έρευνας, την οποία διεξάγει η Υ.Α 
Χανιών, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες αποτελούν μέ
λη εγκληματικής οργάνωσης, με συγκεκριμένη δομή 
και διαρκή δράση, η σύσταση και συγκρότηση της οποί
ας εντοπίζεται από τον Ιανουάριο του 2012. Επίσης εξα
κριβώθηκε ότι, με την ίδια ή διαφορετική κατά περίπτω
ση σύνθεση, προέβαιναν στην κατ’ επάγγελμα και κατ’ 
εξακολούθηση διάπραξη περισσοτέρων κακουργηματι- 
κών πράξεων (διακεκριμένες κλοπές), με αποκλειστικό 
σκοπό το κέρδος, προσπορίζοντας για λογαριασμό της ορ

γάνωσης υπέρογκα οικονομι
κά οφέλη. Από τις αστυνομι
κές έρευνες έχουν εξιχνιαστεί, 
μέχρι στιγμής, 8 περιπτώσεις 
διακεκριμένων κλοπών -  διαρ
ρήξεων σε κοσμηματοπωλεία, 
οποία βρίσκονται σε διάφορες περιο
χές της Κρήτης, με την αξία των αφαι- 
ρεθέντων κοσμημάτων και τιμαλφών να \  
ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό πο- " -  χ 
σό περίπου των 403.000 ευρώ. Από την έρευ- να που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου διέμεναν, βρέθηκε και 
κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μεγάλος αριθμός από 
διαρρηκτικά εργαλεία, μία ζυγαριά ακρίβειας, 4 κινητά 
τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ. Ανα
λυτικότερα, όσον αφορά στα κοσμήματα - τιμαλφή, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: 466 ζεύγη σκουλαρίκια, 232 
χρυσά δαχτυλίδια, 11 ρολόγια χειρός (ανδρικά και γυναι
κεία), 110 χρυσοί σταυροί, 23 χρυσές αλυσίδες (λαιμού), 
310 χρυσά κρεμαστά (λαιμού) και 103 τεμάχια διαφόρων
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χρυσών κοσμημάτων. Οι συλληφθέντες με 
την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το 
προανακριτικό έργο διενεργεί η Υ.Α. Χανιών, ^  
ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλι- r /  Γ  
ξη για την διερευνηση της συμμέτοχης τους 
και σε ανάλογες εγκληματικές πράξεις.
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Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του 
Τ.Α. Κορίνθου, 2 υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε πρα
τήρια υγρών καυσίμων στη Λυγιά και το Βέλο Κορινθί
ας, ενώ για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη ένας 30χρονος 
αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας. Σε βάρος του σχηματίστη
κε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδι
κήματα της ληστείας, της παράβασης της Νομοθεσίας για 
τα όπλα, καθώς και της πλαστογραφίας πιστοποιητικών. 
Σε αυτή περιλαμβάνεται ως συνεργός του, ακόμα ένας 
41χρονος ομοεθνής του, σε βάρος του οποίου εκδάθηκε 
Ένταλμα Σύλληψης. Επιπλέον, ο 30χρονος αναζητού
νταν από την 26.5.2013, καθώς δεν είχε επιστρέφει ύστε
ρα από τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί, στο Κα
τάστημα Κράτησης Χανιών όπου ήταν κρατούμενος, με 
ποινή κάθειρξης 6 ετών και 2 μηνών, 
για ληστεία και παράβαση της Νομοθε- 
σίαςπερί Αλλοδαπών. Ειδικότερα, όπως 
στο 103ο χλμ. της νέας Εθνικής Οδού 
Αθηνών -  Πατρών, ο 30χρονος αφού 
μπήκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων, 
με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε από 
το ταμείο και από έναν υπάλληλο χρή
ματα, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε 
σε όχημα που τον ανέμενε ο 41χρονος 
και διέφυγαν. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της 
Α.Δ. Κορινθίας και εντόπισαν λίγο αργότερα, στο 142ο 
χλμ. της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών -  Πατρών (κόμβος 
Δερβενιού) το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο δράστες, 
το οποίο μετά από ολιγόλεπτη καταδίωξη ακινητοποι- 
ήθηκε, καθώς εξετράπη της πορείας του. Οι αστυνομι
κοί συνέλαβαν τον 30χρονο, ο όποιος έφερε και επέδει-

ξε πλαστό Δελτίο Ταυτότητας 
Ομογενούς. Στην κατοχή 
του βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: πιστόλι, διαμετρήμα
τος 7,65 mm, 15 φυσίγγια ίδιου ^  
διαμετρήματος, κουκούλα , τύ- γ  1 
που full face, το χρηματικά ποσά 
των 659 ευρώ, ένα κινητά τηλέφω
νο και το όχημα στο οποίο επέβαινε.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνη- 
σης του Τ.Α. Κορίνθου, προέκυψε επιπλέ
ον ότι οι ανωτέρω, την 16.1.2014 το βράδυ, 
στη Λυγιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, είχαν διαπρά- 
ξει ακόμα μία ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσί

μων, όπου είχαν αφαιρέσει από υπάλ
ληλο χρήματα. Επιπρόσθετα, σε βάρος 
του 30χρονου εκκρεμούσαν με διαφο
ρετικά στοιχεία ταυτότητας, 3 Εντάλ
ματα Σύλληψης, για ληστεία και δι
ακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, 
καθώς και μία καταδικαστική απόφα
ση, για παράβαση της Νομοθεσίας περί 
Αλλοδαπών. Ο 30χρονος με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος του δικογραφία 

οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, 
ο οποίος τον παρέπεμψε στον κ. Ανακριτή Κορίνθου, ενώ 
η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη του σύνεργού του, ο οποίος διέφυγε. Παράλ
ληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το προανακριτικό έργο από το 
Τ.Α. Κορίνθου, ενώ ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους 
και σε άλλα παρόμοια αδικήματα.

Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

Συνελήφθησαν στο Κάστρο Βοιωτίας, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχεί
ρησης του Τ.Α. Θηβών, 2 ημεδαποί, ηλικίας 42 και 53 ετών, σε βάρος των οποίων σχη- 
ματίσθηκε δικογραφία για απάτη και πλαστογραφία. Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι 
τηλεφώνησαν σε 36χρονο ημεδαπά αγρότη και του ζήτησαν να αγοράσουν ποσότητα κα
λαμποκιού 30 τόνων, αξίας 13.500 ευρώ, στέλνοντάς του παράλληλα φωτοαντίγραφα δύο 
τραπεζικών επιταγών, αξίας 6.500 και 7.000 ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες όπως διαπιστώθη
κε ήταν πλαστές. Σε προκαθορισμένη συνάντηση που είχε ο 36χρονος με τους κατηγορούμε
νους στο Κάστρο Βοιωτίας, Αστυνομικοί που επιτηρούσαν διακριτικά το σημείο, ακινητοποίη



σαν και συνέλαβαν τους δύο ημεδαπούς, τη στιγμή που παρέδωσαν τις πλαστές 
επιταγές στον 36χρονο. Από το Τ.Α. Θηβών κατασχέθηκαν οι πλαστές τραπεζι
κές επιταγές, 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποίησαν κατά τις 
τηλεφωνικές συνομιλίες με τον 36χρονο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το 
οποίο έφτασαν στο σημείο συνάντησης. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

^  “  S

Συνελήφθησαν στην παρέβρια περιοχή Ψαθάδων, από Αστυνομικούς της Ειδικής Ομά
δας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της Α.Δ. Ορεστιάδας, 4 αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας, 
ηλικίας 18,19, 26 και 33 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας 9 μη νό
μιμους μετανάστες. Από τους διακινούμενους οι 6 ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν και οι 3 υπή
κοοι Συρίας. Ειδικότερα, από την ομάδα Αστυνομικών, που έχει συγκροτηθεί στο πλαίσιο y 
των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης εντοπίσθηκαν 
και συνελήφθησαν οι 4 αλλοδαποί διακινητές, διότι μετέφεραν παράνομα, με 2 πλαστικές βάρ

κες, από την Τουρκία στη χώρα μας, διασχίζοντας τον ποτα
μό Έβρο, 9 μη νόμιμους μετανάστες. Με τη σύλληψη των δρα
στών, απετράπη η παράνομη είσοδος, στο ελληνικό έδαφος, σε άλλους —
60 περίπου μη νόμιμους μετανάστες, που ανέμεναν επί του τουρκι
κού εδάφους. Κατασχέθηκαν: 2 πλαστικές βάρκες, 3 κινητά τηλέφωνα, 
το χρηματικό ποσό των 1.030 ευρώ και 260 λίρες Τουρκίας. Οι συλληφθέντες με την 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υπεν
θυμίζεται άτι, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή ευ
θύνης της Γ.Α.Δ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει καταρτισθεί ειδικό σχέ
διο, με ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, οι οποίες έχουν στελεχωθεί 
με κατάλληλο προσωπικό και έχουν εξοπλισθεί με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξο
πλισμό (οχήματα, θερμικές κάμερες κλπ).

Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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Λ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα Αστυνομικών 
του Τ.Σ.Φ. Φερών της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, εγκλημα
τική ομάδα, που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση 
μη νόμιμων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Στο 
πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνε
λήφθησαν σε αγροτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, 2 
από τα μέλη της ομάδας, αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν, 
ηλικίας 29 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματί
στηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύ
σταση - συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και μεταφορά 
μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικά της χώρας. Στη 
δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη ομοεθνείς τους, 
ηλικίας 23 και 20 ετών, μέλη της ομάδας, οι οποίοι δε συ
νελήφθησαν και αναζητοΰνται. Ειδικότερα, έπειτα από 
οργανωμένη επιχείρηση Αστυνομικών της Ειδικής Ομά
δας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης του Τ.Σ.Φ. Φερών με 
τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων της Α.Δ. 
Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν οι 2 αλλοδαποί, διότι, 
επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και προωθούσαν με αυτό, 
στο εσωτερικά της χώρας, 7 μη νόμιμους μετανάστες. Από

τους διακινούμενους οι 4 ήταν 
υπήκοοι Πακιστάν, οι 2 
υπήκοοι Αφγανιστάν και 
ο ένας υπήκοος Μπαγκλα
ντές. Από τη συνδυαστική 
αξιοποίηση των στοιχείων 
της ενδελεχούς έρευνας προ- 
έκυψε άτι οι 4 αλλοδαποί δρά
στες, είχαν συστήσει δομημένη 
εγκληματική ομάδα, με σκοπό την 
διευκόλυνση εισόδου και τη μεταφορά 
μη νόμιμων μεταναστών στην ελληνική 
επικράτεια. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο 
της διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε 
ότι μετά την καθοδήγηση του 20χρονου, ο 34χρονος αρ
χικά διευκόλυνε την είσοδο στους μη νόμιμους μετανά
στες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μαζί 
με τον 29χρονο τους μετέφεραν στο εσωτερικά της χώρας, 
με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο τους είχαν παραχωρή
σει οι 2 δράστες, ηλικίας 20 και 29 ετών. Σημειώνεται άτι
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ο 20χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές για προώθηση μη
νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Κατασχέθηκαν 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 3 κινητά τηλέφωνα. Οι συλ- 
ληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των Αστυνομι
κών της Υποδ/νσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και της 
Ο.Π.ΚΕ. της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, εγκληματική ομάδα, 
που προέβαινε στην έκδοση πλαστών αδειών ικανότητας 
οδήγησης. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχεί
ρησης συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη 3 ημεδαποί, 
ηλικίας 24,34 (άνδρες) και 24 (γυναίκα) ετών, σε βάρος των 
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρα
κτήρα -κατά περίπτωση- για σύσταση και συμμετοχή σε 
εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, παραβάσεις των νόμων 
περί όπλων και περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και φω
τοβολίδων. Στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας αλ
λοδαπός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί 
και διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίηση, τον εντοπι
σμό και τη σύλληψη του. Ειδικότερα, από τη μέχρι στιγ
μής έρευνα, προέκυψε ότι οι 3 δράστες αποτελούσαν μέλη 
εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους, η οποία προ- 
έβαινε στην έκδοση πλαστών αδειών ικανότητας οδήγη
σης, αποσπώντας παράνομα χρηματικά ποσά, από 3.000 έως 
4.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας, μετά από 
επικοινωνία που είχαν με τους ενδιαφερομένους, τους υπό
σχονταν την έκδοση γνήσιας άδειας ικανότητας οδήγησης. 
Ακολούθως, η 24χρονη, καθ’ υπόδειξη του 34χρονου, ερχό
ταν σε επαφή με αυτούς σε προκαθορισμένο ραντεβού και 
τους αποσπούσε το προσυμφωνημένο χρηματικό ποσό, τα 
στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τους. Στη συνέ
χεια, τα παρέδιδε στον 24χρονο, ο οποίος με τη σειρά του 
ερχόταν σε επικοινωνία με τον αλλοδαπό δράστη, προκει- 
μένου να εκδώσει την πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης. 
Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης, Αστυνο
μικός εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος σε προκαθορισμένο 
ραντεβού, στο οποίο προσήλθε η 24χρονη και παρέλαβε το 
χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτο
νομίσματα, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτο
γραφίες του Αστυνομικού, προκειμένου να του χορηγήσει 
μία γνήσια άδεια ικανότητας οδήγησης που είχαν συμφω
νήσει. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίσθηκαν επίσης 
και συνελήφθησαν και τα άλλα δύο μέλη της ομάδας.
Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αστυνομικοί, στους 
συλληφθέντες καθώς και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν:
►Στην κατοχή και την οικία της 24χρονης: το χρηματικό

ποσό των 3.000 ευρώ σε 
προσημειωμένα χαρτο
νομίσματα, το χρημα
τικό ποσό των 150 ευ
ρώ, 4 φωτογραφίες του 
Αστυνομικού, 1 φορη
τός ηλεκτρονικός υπο

λογιστής και 1 κινητό τηλέφωνο.
►Στην κατοχή και την οικία του 24χρονου: 1 κυνηγετι
κό όπλο, 1 αυτοσχέδιος μηχανισμός πυροδότησης φωτοβο
λίδων με 2 τηλεχειριστήρια, 8 γεμιστήρες πολεμικού τυφε
κίου, 161 κάλυκες φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων, 1 
ιδιόχειρο σημείωμα με πληροφορίες για πυροδότηση εκρη
κτικών υλών, 2 κροτίδες και κινητό τηλέφωνο.
► Στην κατοχή του 34χρονου: 1 κινητό τηλέφωνο.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προα
νάκριση και οι έρευνες συνεχίζονται από τις Αστυνομικές 
Αρχές, για να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή και άλλων ατό
μων στην ομάδα. ]

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΚΑ 96. ΠΑΤΡΑ 
Τηλ. & Φάξ : 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
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C S M P • 7 ιθικέςαμοιβές
Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Αΐΐονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΑΓΑΚΟ Γεώργιο, A/ 
Β' ΑΝΤΑΡΑ Παύλο, Α/ΒΌΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτη, Α/Β' ΑΛΕΞΙ
ΟΥ Γεώργιο, Ανθ/μο ΖΗΛΙΟΥΔΗ Πασχάλη, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ Ιω
άννη, Ανθ/μο ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ Μιχαήλ, Ανθ/μο ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ 
Μαρία, Ανθ/μο ΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΥ Γεωργία, Αρχ/κα ΚΑΛΟΓΕΡΑ- 
ΚΗ Λάμπρο, Αρχ/κα ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλία, Αρχ/κα ΛΙΟΠΑ Βασίλειο, 
Υπαρχ/κα ΣΟΥΦΛΕΡΗ Νικόλαο Αστ/κα ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟ Ευάγ
γελο, Αστ/κα ΔΕΣΛΗ Ιωάννη διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύ
θυνση Ασφαλείας Λάρισας και σε συνεργασία με αστυνομικούς της 
ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Α.Δ. Λάρισας ,υπό την άμεση καθοδήγηση και 
συντονισμό του Α/Υ' ΑΓΑΚΟΥ Γεωργίου κατόρθωσαν την 18 & 
19/06/2013 να συλλάβουν στην Λάρισα δύο (2) ημεδαπούς οι οποίοι 
είχαν ενωθεί με άλλους συνεργούς με σκοπό να διαπράττουν απά
τες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΒΑΓΙ- 
ΩΝΑ Ελένη, Α/Β' ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεωργία, Αρχ/ 
κα ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο διότι υπηρετούντες στο 
Εργαστήριο Διερεύνησης Παραχάραξης-Κιβδηλείας 
& Πλαστότητας Εντύπων & Αξιών της Υποδιεύθυν
σης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος 
οι οποίοι αξιοποιώντας την ατομική τους τεχνογνωσία 
και εργαζόμενοι πέραν του κανονικού ωραρίου εργα
σίας τους που είχε ως αποτέλεσμα την επιστημονική 
τεκμηρίωση ποινικής δικογραφίας που σχηματίσθη- 
κε κατά πέντε (5) ημεδαπών οι οποίοι είχαν συγκρο
τήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την παραχά
ραξη και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων 
στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στον: Ανθ/μο 
ΚΟΤΣΩΝΗ Παρασκευά διότι υπηρετών στο Τμή
μα Ασφαλείας Ξάνθης την 05/01/2014 ως χειριστής 
-  συνοδός αστυνομικού σκύλου με την ονομασία 
<<PACO>> και εργαζόμενος πέραν του ωραρίου 
του, συνέβαλε στη σύλληψη δύο (2) ημεδαπών για 
διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη κατοχή όπλων 
και κατοχή ανιχνευτή μετάλλων.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Α' ΜΕΪΜΕΤΗ Στυλια
νό, Ανθ/μο ΜΠΟΥΡΟ Χρήστο, Ανθ/μο ΜΠΙΛΙΑ Κυριάκο, Αρχ/κα 
ΛΑΛΟΥΣΗ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΓΑΓΚΑ Νεκτάριο, διότι υπηρετού
ντες στο Α.Τ. Μολάων υπό την εποπτεία, συντονισμό του Υ/Β' ΜΕ- 
ΙΜΕΤΗ Στυλιανού επέτυχαν κατόπιν συντονισμένων ενεργειών 
την 15/09/2013 την επ' αυτοφώρω σύλληψη ενός (1) ημεδαπού δρά- 
στη-οδηγού αυτοκινήτου που μετέφερε μεγάλη ποσότητα λαθραίων 
καυσίμων(πετρέλαιο κίνησης )προοριζόμενο για λαθρεμπόριο.

Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΜΑΚΡΗ Γεώργιο, Α/Β' ΜΠΑΡ- 
ΜΙΙΑΚΗ Θωμά, Α/Β' ΤΖΙΛΙΑΝΟ Γεώργιο, Α/Β' ΛΙΑΚΟΓΓΟΝΑ Πέτρο, Υ/Α' 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ιωάννη, Υ/Β' ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, Υ/Β' ΠΑΝΑΓΟ- 
ΠΟΥΛΟ Κυριάκο, Ανθ/μο ΠΡΑΤΑΡΗ Γεράσιμο, Ανθ/μο ΚΑΟΥΡΗ Γεράσιμο, 
Υπαρχ/κα ΣΙΔΕΡΗ Δημήτριο, Αστ/κα ΓΙΑΝΝΑΚΟ Γεώργιο, Αστ/κα ΚΟΥΡ- 
ΤΙΚΑΚΗ Νικόλαο διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρί
νιου και στο Υ.ΔΕ.ΖΙ./3ο (Τμ.Δίωξης Εκβιαστών) συνέλαβαν δεκαέξι (16) ημε
δαπούς και δύο (2) αλλοδαπούς για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών,όπλων, εκβίαση, συνέργια σε παραπλάνηση και ψευδορκία.

Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στον: 
Αρχ/κα ΓΑΛΑΝΗ Αθανάσιο διότι υπηρε
τών στο AT. ΚΡΟΚΕΩΝ και σε συνερ
γασία με Αστυνομικό από το Τ Α  Ακρο- 
πόλεως την 23/05/2013 συνέλαβε έναν 
(1) ημεδαπό στην Βαρβάκειο Αγορά στην 
Αθήνα για παράβαση του Νόμου περί επι
ταγών, μη καταβολή εισφορών και μη 
καταβολή χρέους προς το Δημόσιο.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: ΑΙΑ' ΜΗ- 
ΤΡΑΙΝΑ Δημήτριο, ΑΙΑ' ΛΙΟΥΡΑ Γεώργιο, Υ/Α' 
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ Χαράλαμπο, Αρχ/κα ΚΑΤΣΕΛΟ Σπυ
ρίδωνα, Αρχ/κα ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟ Μιχαήλ, Αρχ/κα 
ΖΑΝΙΚΑ Παναγιώτη, Υπαρχ/κα ΚΟΛΙΤΣΑ Αθανά
σιο, διότι υπηρετούντες στο Τ Α  Τρικάλων υπό το 
συντονισμό του AJA' ΜΗΤΡΑΙΝΑ Δημητρίου διότι 
την 07/10/2013 συνέλαβαν στο Ξυλοπάροικο Τρικά
λων ένα (1) ημεδαπό για εμπορία ναρκωτικών.

Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΤΣΑΜΑΔΙΑ Γε
ώργιο, AJA' ΜΟΥΤΣΩΚΟ Χρήστο, ΑΙΑ' ΣΙΟΛΟ Δημήτριο, Α/Β' 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟ Γεώργιο, Υ/Β' ΠΛΥΤΑ Πέτρο, Αρχ/κα ΚΑΤΣΑ- 
ΒΡΙΑ Λάμπρο, Αρχ/κα ΡΙΖΟ Λουκά, Αρχ/κα ΚΑΜΑΡΑ Χαράλα
μπο, Υπαρχ/κα ΓΚΑΡΕΛΗ Θεοφάνη, διότι υπηρετούντες στο Τ Α  
ΛΑΜΙΑΣ και AT. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ την 05/08/2013 εξάρθρωσαν 
εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από τέσσερα (4) άτομα οι 
οποίοι είχαν προβεί σε κλοπή τεσσάρων φορτηγών και σε απόπειρα 
κλοπής άλλων δύο στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: ΑΙΑ' ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗ Πέτρο, ΑΙΑ' ΑΝΔΡΕΟΥ Ιωάννη, Αρχ/κα ΠΕΤΣΟ Αναστά
σιο, Υπαρχ/κα ΤΣΑΛΜΑ Παντελή διότι υπηρετούντες στο Τ Α  Γιαννιτσών και A.T. Γουμένισσας υπό τον συντονισμό του Α/Α' 
ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗ Πέτρου συνέλαβαν επτά (7) ημεδαπούς και έναν (1) αλλοδαπό για κλοπές από επιχειρήσεις πώλησης οικοδομι
κών υλικών, σιδήρων, αυτοκινήτων, γεωργικών & ηλεκτρικών εργαλείων στην περιοχή των Γιαννιτσών και στο Πλατύ Ημα
θίας κατά το χρονικό διάστημα από 02/06/2013 έως 02/08/2013 αποκομίζοντας συνολικό όφελος (155407,08) χιλιάδων ευρώ.
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-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β' ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Αλέξανδρο, 
ΝΙΚΗΤΑΚΗ Γεώργιο, ΞΥΔΑ Νικόλαο, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Σχολιανό, ΑΥΓΌΥΣΤΗ Χρήστο, ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ Ιωάννη, ΓΑΒΡΙ- 
ΗΛΙΔΗ Βασίλειο διότι υπηρετούνχες στην Ο.Π.Κ.Ε. χης Α.Δ. Καβάλας ,υπό τον συντονισμό του Α/Β' ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ 
Βασιλείου την 11/11/2013 συνέλαβαν τρεις (3) αλλοδαπούς για ληστεία, συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία-οπλοκα- 
τοχή σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού σε χωριό της Καβάλας.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, Α/Δ' ΔΙΠΛΑ Κωνσταντίνο, 
Α/Β' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Χρηστό, Α/Β' ΜΟΣΧΟΒΑ Νικόλαο, Ανθ/μο ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑ- 
ΘΙΑ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, Αστ/κα ΠΙΚΕΑ Δημήτριο διότι υπηρετούνχες στην Υποδ/ 
νση Ασφάλειας Πύργου και στο Α.Τ. Γαστούνης, υπό τον συντονισμό του Ταξιάρχου ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αριστεί
δη, εξίχνιασαν άμεσα ανθρωποκτονία τεσσάρων (4) ημεδαπών την 31/07/2013 στη Γαστούνη Ηλείας κατά την διάρ
κεια ένοπλης συμπλοκής ατόμων Ρομά.

-Α πονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στον: Αρχ/κα ΤΣΙΝΑΚΗ Αθανάσιο, διότι υπηρετών στο Α.Τ. Βραχατί- 
ου και ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να αποτρέψει εκβίαση σε βάρος ιδιο
κτήτη περιπτέρου στο Βραχάτι Κορινθίας, δέχθηκε αναίτια και απρόκλητη επίθεση με τα χέρια και με αιχμηρό 
αντικείμενο από τρεις (3) ημεδαπούς οι οποίοι και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Βραχατίου και της 
Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ' ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο, Α/Δ' ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Χρήσχο, Α/Β' 
ΚΟΚΚΩΝΗ Αθανάσιο, Υ/Α' ΝΤΟΜΑΡΗ Αλέξανδρο, Υ/Α' ΛΑΜΠΙΡΗ Παναγιώτη, Υ/Α' ΝΤΕΛΗ Γεώργιο, διότι υπηρε- 
τούντες στην Δ ΑΑ/ΥΔΕΖΙ/ΤΜ.ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, υπό τον συντονισμό 
των: α) Α/Δ' ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταύρου & β) του Α/Δ' ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστου εξίχνιασαν υπόθεση ληστείας μετά 
φόνου την 13/06/2012 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη με θύμα ημεδαπό ιδιοκτήτη φαρμακείου και την 15/11/2012 σε επιχείρη
ση που πραγματοποίήσαν συνέλαβαν τους δράστες αυτής.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα, ΑΙΥ' ΤΖΙΤΖΗ Αντώνιο, Α/Β' ΜΠΑΣΙ
Ο ΥΚΑ Αχιλλέα, Υ/Α' ΣΤΑΘΗ Ευστάθιο, Υ/Β' ΠΑΛΙΑΚΟ Γεώργιο, Υ/Β' ΤΑΡΚΑΣΗ Κωνσταντίνο, Ανθ/μο ΠΑΛΙΟΚΑ 
Αννέτα, Ανθ/μο ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΤΣΟΥΚΑ Σχέργιο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΝΙΔΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΧΑΤΖΟΠΟΥ- 
ΛΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Α πονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ' ΠΑΝΤΕΛΗ Δημήτριο, Ανθ/μο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/ 
κα ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Αρχ/κα ΠΗΤΤΑ Δημήτριο, Αστ/κα ΒΑΖΑΙΟ Αρτέμιο, Αστ/κα ΖΑΡΑΝΗ Γεώργιο, 
Αστ/κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, Αστ/κα ΠΑΣΧΟ Αθανάσιο ,διότι υπηρετούνχες Γ.Α.Δ.ΠΕΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
συνέλαβαν την 25/08/2013 στο Διεθνή Αερολιμένα Θήρας Κυκλάδων μία (1) αλλοδαπή υπήκοο Ουγγαρίας για ναρ
κωτικές ουσίες (33913 χάπια έκσταση & 2990 γραμμάρια κοκαΐνης) και μέλος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας & δια
κίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Α' ΤΣΙΑΡΑ Λάμπρο, Υ/Β' ΝΤΟΥΡΑ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΤΑΣΟΥΛΑ Σω
τήριο, Αρχ/κα ΣΤΡΟΦΑΛΗ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συμεών, Υπαρχ/κα 
ΣΙΑΣΙΟ Αθανάσιο, Υπαρχ/κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Αστ/κα ΤΣΑΚΛΙΔΗ Φώτιο, Αστ/κα ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Κωνστα
ντίνο, διότι υπηρετούνχες στην Α.Δ. Ροδόπης συνέλαβαν την 01/11/2013 στη Σάλπη Ροδόπης έξι (6) ημεδαπούς ,την 
06&12/11/2013 στις Σάπες Ροδόπης πέντε (5) ημεδαπούς, την 14/11/2013 στην Ε.Ο. Κομοτηνής -  Ξάνθης δύο (2) ημεδα
πούς, στα πλαίσια της δημόσιας ασφάλειας και κυρίως καταπολέμησης των ναρκωτικών. ]
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ, ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 401ΓΣΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιος Αν- 
δρεουλάκος, επισκέφθηκε (23.12.2013), αστυνομικούς που νοση
λεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με την 
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.
Τον κ. Γενικό Γραμματέα συνόδευαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ 
ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος (Υ.Γ.) Ιωάννης Μου
σούλης ενώ στο Νοσοκομείο τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής του, 
Υποστράτηγος (Υ.Γ.) Σέργιος Γκιζάρης.
Ο κ. Ανδρεουλάκος προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα στους νοσηλευόμε
νους αστυνομικούς και ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς 
για την κατάσταση της υγείας τους Επίσης μετέφερε τις θερμές ευ
χές του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νικόλαου Δένδια, για ταχεία ανάρρωση και καλές γιορτές για τους 
ίδιους και τις οικογένειες τους

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Γενικό Γραμμα
τέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, καθώς και 
στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας:
►ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης (παρουσίασε πρόγραμμα παραδο

σιακών χορών),
►η παιδική χορωδία και αντίστοιχη χορευτική ομάδα των Σχολών 
Χορού της ΓΑΔ Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά 
(παρουσίασε πρόγραμμα παραδοσιακών χορών) και 
►η μικτή μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος.
Στην εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα

«Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου, παρέστησαν ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπου- 
λος ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταμα- 
τάκης ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντι
στράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας οι Προϊστά
μενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων, 
καθώς και αντιπροσωπείες του προσωπικού του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας
Ο Γενικός Γραμματέας μετέφερε στα στελέχη και το προσωπικό του 
Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στις οικογέ- 
νειές τους τις ευχές του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νικόλαου Δένδια.
Μαζί με τις ευχές για υγεία, ευτυχία και καλή πρόοδο, ο κ. Γενικός 
Γραμματέας δέχθηκε από τον Πρόεδρο του Ομίλου Βρακοφόρων 
Κρήτης ως αναμνηστικό το Λάβαρο με το έμβλημα του Ομίλου.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξεως και ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας προσέφεραν επίσης δώρα στα παιδιά της χορωδίας 
στο προσωπικό της μπάντας και του Ομίλου.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρε
ουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος συνοδευόμενοι από τον Γενικό Αστυ
νομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μιχαιρί- 
να και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο 
Δημήτριο Παπαναγιώτου, προσέφεραν (31.12.2013) και ώρα 12.00, 
εθιμοτυπικά δώρα σε 
τροχονόμο, ρυθμιστή 
κυκλοφορίας στο Σύ
νταγμα (συμβολή των 
οδών Βασιλίσσης Αμα
λίας και Βασιλίσσης 
Σοφίας).
Ο Γενικός Γραμματέ
ας Δημόσιας Τάξης κ.
Αθανάσιος Ανδρεου
λάκος μετέφερε τις ευ
χές του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαου Δένδια για μία 
ευτυχισμένη και δημιουργική νέα χρονιά και συνεχάρη το προσωπι
κό για το έργο που επιτελεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας. 
Επίσης ο Υπαρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αδαμάντιος 
Σταματάκης και ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Πειραιά, Ταξίαρχος 
Ιωάννης Διαμαντόπουλος 
προσέφεραν εθιμοτυπικά
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Η Πολιτεία αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελείτε, αλλά και τις 
μωθολαγικές αδικίες που έχετε υποστεί. Να είστε βέβαιοι ότι οι αδικίες 
αυτές όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός κ. Αντώ- 
νης Σαμαράς θα αρθούν το γρηγορότερο δυνατόν μόλις οι οικονομικές 
συνθήκες της χώρας το επιτρέψουν.
Να είστε υπερήφανοι και εσείς και οι οικογένειες σας σε ότι προσφέρε
τε στην κοινωνία, αλλά και γιατί ανήκετε στο σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, του οποίου η κοινωνική προσφορά υπήρξε διαχρονικά πολύ με
γάλη.
Εύχομαι η καινούργια χρονιά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας με
γάλης προσπάθειας όλων μας ώκπε να επιτύχουμε όσο πιο γρήγορα μπο
ρούμε την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας μας, για να ξα
ναγεμίσουμε στην όμορφη πατρίδα μας τη χαρά, το χαμόγελο και την 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να ξεχύσουμε τις παθογένειες του πα
ρελθόντος και τα ελαττώματα της φυλής μας, χρειάζεται να αναδείξουμε 
τις αρετές και τα προτερήματά μας που ευτυχώς είναι πολλά. Χρειάζεται 
να εμπνεόμαστε από τις διαχρονικές αρχές και αξίες του πολιτισμού μας, 
του δικού μας πολιτισμού, όπως είναι η πατρίδα, η εντιμότητα, η οικογέ-

δώρα σε τροχονόμο στον Πειραιά (Πλατεία Κοραή).
Δώρα σε τροχονόμους στην Αττική προσέφεραν, ακόμα:
•Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστρά
τηγος Σπυρίδων Παπασπύρου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαφει- 
ρόπουλος στην Κηφισιά (Πλατεία Πλατάνου).
•Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος 
Λουκάς Τουρπε'τας στη Γλυφάδα (συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώ- 
νος και Γρ. Λαμπράκη).

•Ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Τάξης Υποστράτηγος Ευθύ
μιος Λυγιδάκης ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας του 
Αρχηγείου, Ταξίαρχος Ηλίας 
Παπασπυρόπουλος και ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής Τα
ξίαρχος Χρήστος Δραγατάκης 
στο Αιγάλεω (συμβολή των 
οδών Ιεράς Οδού και Θηβών). 
Στη Θεσσαλονίκη, στον κόμ
βο της Πλατείας Λευκού Πύρ
γου την 12.00 ώρα, ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο
ρείου Ελλάδος, Αντιστράτη
γος Δημήτριος Τσακνάκης 
μαζί με τον Γενικό Αστυνομι
κό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο Τρύφωνα Κού- 
κιο, αντάλλαξαν ευχές και
προσεφεραν δώρα στο αστυ

νομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. 
Παραβρέθηκαν, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ, ο Περι
φερειάρχης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας

Υποστράτηγος Γεώργιος Παυλίδης 
ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσα
λονίκης και άλλοι Αξιωματικοί του 
Σώματος.
Επίσης παρέστησαν ο Εισαγγελέ
ας διαφθοράς κ. Αργύρης Δημόπου- 
λος ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρι
κής Μακεδονίας κ. Αντώνιος Μπά- 
μιατζης ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων 

κ. Λάζαρος Κυριζόγλου, Επίτιμοι Γενι
κοί Επιθεωρητές Αστυνομίας και άλλοι 
εκπρόσωποι Φορέων της πόλης.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Αν- 
δρεουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, κατά την αλλα

γή του έτους επισκέφθηκαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυν
σης Άμεσης Δράσης Αττικής όπου αντήλλαξαν ευχές με το προσωπι
κό και απηύθυναν μέσω ασυρμάτου εορταστικά μηνύματα προς τους
αστυνομικούς οι οποίοι 
εκτελούσαν υπηρεσία.
Στο μήνυμα του ο Γενι
κός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης επεσήμανε τα 
ακόλουθα:
«Γυναίκες και άνδρες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 
εσείς που αυτήν την ώρα 
της μεγάλης γιορτής, της 
πρωτοχρονιάς του 2014, 
βρίσκεστε μακριά από την 
οικογενειακή θαλπωρή, 
μακριά από τους δικούς σας ανθρώπους, είτε στους δρόμους είτε σε άλ- 
λους τόπους της Υπηρεσίας σας για να εκτελέαετε το καθήκον σας, θα 
πρέπει να έχετε τη μεγάλη ικανοποίηση και τη μεγάλη χαρά, γιατί οι συ
μπολίτες μας, που χάρη σε σας γιορτάζουν την μεγάλη αυτή γιορτή της 
πρωτοχρονιάς με ηρεμία και ασφάλεια, σας είναι ει γνώμονες και σας ευ
χαριστούν.
Το καθήκον αυτό που τονώνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, οι 
Ελληνίδες και οι Έλληνες αστυνομικοί όλων των βαθμών, που επιτε- 
λείτε καθημερινά με φιλότιμο και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς να 
επηρεάζεστε από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που τόσο έντονα βι- 
ώνετε λόγω τις οικονομικής κρίσης.
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νεια, το ήθος, η ανθρωπιά, η αυταπάρνηση, το καθήκον, τι εργασία, τι αλ
ληλεγγύη και το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον.
Εσείς στην προσπάθεια αυτή δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να επιτελεί- 
τε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και με ανθρωπιά το καθήκον σας, ώστε 
να επιδοθεί στην κοινωνία ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας, που αποτε
λεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της 
κοινωνίας.
Εκ μέρος του υπουργού μας κ. Νικόλαου Δένδια και εμού, θέλω να ευ
χηθώ σε εσάς και στις οικογένειες σας, αλλά και σε alow; τους ένστολους 
συναδέλφους σας και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου μας, χρό
νια πολλά με υγεία και καλή δημιουργική και ελπιδοφόρα καινούργια 
χρονιά».
Σχη συνέχεια, στο μήνυμά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας τόνισε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, αν η δύση του παλιού έτους και η ανατολή του 
καινούργιου, του 2014, σημαίνει για όλο τον κόσμο, για alow; τους πολί
τες ότι είναι μια στιγμή χαράς και ελπίδας, για εμάς τους αστυνομικούς 
εκτός αυτού είναι και ώρα καθήκοντος, ώρα χρέους, στιγμή προσφοράς. 
Η ελληνική κοινωνία και η χώρα μας συνεχίζει τον ανηφορικό δρόμο, 
το δρόμο της δοκιμασίας, του προβληματισμού, της ψυχικής κούρασης. 
Σε αυτόν το δρόμο εσείς οι αστυνομικοί δεν είστε οι απλοί συνοδοιπόροι 
στην προσπάθεια των πολιτών, είστε οι οδηγοί, το στήριγμα, οι άνθρω
ποι της εμπιστοσύνης και το παράδειγμα της κοινωνίας, γιατί έχετε κατα
βάλλει όλα τα προβλήματα τα προσωπικά και τα οικογενειακά και προ
τάσσετε την προσήλωση στο καθήκον με ψυχραιμία, με υπευθυνότητα, 
με αυταπάρνηση. Και ακριβώς αυτή η προσπάθεια την οποία καταβάλ
λετε, αυτή είναι και το μεγάλο στοίχημα το οποίο θέλει από εμάς η ελλη
νική κοινωνία.
Εγώ προσωπικά, για την προαπάθειά σας και για την ομοψυχία, την αλ
ληλεγγύη, την υπευθυνότητα και την συνέπεια που δείχνετε κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντος, είμαι σε θέση να σας διαβεβαιχόσω ότι είμαι υπε
ρήφανος, και είναι υπερήφανη και η ελληνική κοινωνία που εισπράττει 
αυτό το έργο και αυτή την προσφορά. Γιατί το έργο αυτό το οποίο ενσω
ματώνετε και καθημερινά υλοποιείτε είναι η ασφάλεια, η προστασία, η 
αλληλεγγύη και η συνοχή την οποία επιδεικνύετε.
Αυτά είναι τα οποία χαράασουν μια νέα προοπτική, δίδουν όραμα και 
δίδουν και ελπίδα για το μέλλον, για το μέλλον όλων τον πολιττόν. Γι
ατί η Αστυνομία στέκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και είναι πα
ρούσα για την προστασία της πατρίδας. Είναι δίπλα στον πολίτη, για να 
του εξρσφαλίσει το βασικό καθήκον, τη βασική της υποχρέωση που είναι 
η ασφάλεια για έναν καλύτερο κόσμο, ένα αύριο το οποίο δεν θα έχει τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες του χτες.
Με αυτές τις σκέψεις και με την βεβαιότητα ότι και το 2014 θα συνεχίσε
τε με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια διάθεση, με την ίδια ψυχική δύναμη 
το καθήκον, εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειες σας, χρόνια πολλά, κα
λή δύναμη και αισιοδοξία, για να συνεχίοουμε το δρόμο του χρέους και 
της προσφοράς.
Εύχομαι επίσης, στις οικογένειες των θυμάτων αστυνομικών που έπεσαν 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, το έτος 2014 να απαλύνει τον πόνο 
τους, καθώς επίσης το νέο έτος να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα περιστατι
κά στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους σας».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑ ΤΊΡΑΝΑ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νι
κόλαος Παπαγιαννόπουλος πραγματοποίησε διήμερη επίσημη 
επίσκεψη (12-13.12.2013) στα Τίρανα της Αλβανίας, ως επικεφα
λής αντιπροσωπείας ανώτατων αξιωματικών, μετά από σχετική πρό
σκληση του Αρχηγού της Αλβανικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Εσωτερικών 
της Αλβανίας κ. Sajmir 
Tahiri, στον οποίο με
τέφερε τους θερμούς 
χαιρετισμούς του 
Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νίκου 
Δένδια. Στη συνέχεια 
είχε συνάντηση με τον 
νέο Αρχηγό της Αλβανικής Αστυνομίας κ. Artan Didi, τον οποίο και 
συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου εν
διαφέροντος και αυτό αποφασίστηκε να εξεταστεί η προοπτική άμε
σης ίδρυσης κοινού «Κέντρου Επαφής» αστυνομικής και τελωνει- 
ακής συνεργασίας στα χερσαία σύνορα, με αντικείμενο κυρίως τη 
διαχείριση ζητημάτων και εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. 
Επίσης συζητήθηκε η αναβάθμιση του συστήματος άμεσης ανταλ
λαγής πληροφοριών και στοιχείων, κυρίως σε περιπτώσεις τέλεσης 
κακουργηματικών πράξεων από άτομα ή οργανωμένες εγκληματι
κά; ομάδες.
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μετα
ξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι η άμεση σύλληψη ατόμων, σε 
βάρος των οποίων εκκρε- 
μούν ευρωπαϊκά εντάλμα
τα σύλληψης (ερυθρά αγ
γελία) για κακουργήματα 
που έχουν διαπράξει στην 
Ελλάδα, διαφεύγοντας στη 
συνέχεια στην Αλβανία, θα 
στείλει το μήνυμα σε όσους 
διαπράττουν τέτοιου μεγέ
θους εγκλήματα, ότι δεν θα 
μείνουν ατιμώρητοι.
Τόσο ο Υπουργός Εσωτερι
κών της Αλβανίας όσο και ο 
Αρχηγός της Αλβανικής Αστυνομίας ευχαρίστησαν τον Έλληνα Αρ
χηγό για την άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
πρόσφατη επιχείρηση σύλληψης, σε ορεινή περιοχή της Φλώρινας 
τριών επικινδύνων κακοποιών, δραπετών των Φυλακών Ντρένοβα 
της Αλβανίας. Παράλληλα εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για θα
νάσιμο τραυματισμό του Έλληνα Υπαρχιφύλακα κατά τη διάρκεια 
της ένοπλης συμπλοκής στην ορεινή περιοχή του Βροντερού Φλώ
ρινας στις 8 Δεκεμβρίου.
Επιπλέον εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την εξειδικευμένη εκ
παίδευση που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία σε στελέχη της Αλβα
νικής Αστυνομίας και δήλωσαν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας των 
δύο χωρών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος αποτελεί για την 
γείτονα χώρα ζήτημα ύψιστης σημασίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ

Ο Υπαρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμα
νίας κ. Jurgen Schubert συναντήθηκε (10.12.2013) με τον 
Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Αδαμά
ντιο Σταματάκη.
Τον Υπαρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας συνό
δευαν ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Stefan Helmschrott, Προϊστά
μενος του Τμήματος Διμερούς Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
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και ο κ. Andre Rawe, Αξιωματικός Σύνδεσμος της Ομοσπονδιακής 
Αστυνομίας. Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικά επί
πεδο συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο χωρών και συζητήθη
καν θέματα αμοιβαίου αστυνομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν 
από κοινού τις δύο χώρες. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η προοπτική 
συνέχισης της συνεργασίας των δύο Αστυνομιών, ιδίως στους τομείς 
εκπαίδευσης ανταλλαγής τεχνογνωσίας και άλλους τομείς αστυνο
μικής δραστηριότητας
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν επίσης ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης Κρατικής Ασφάλειας Ταξίαρχος Δημήτριος Αγγελάκης η 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας Ταξίαρχος Αθα
νασία Φούντα και ο Αστυνομικός Διευθυντής Μενέλαος Κωστάρης 
από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών.

ΤΕΛΕΤΉ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - CEPOL, ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης - παραλαβής της Προεδρίας του Δ.Σ. της 
CEPOL, από την Λιθουανία στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε (2- 
12-2013) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη. Στην εκδήλωση παρέστη ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ως εκπρόσωπος της ηγεσίας 
του Σώματος ενώ συντονιστής ήταν ο Διευθυντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης.
Παρέστησαν ο Διευθυντής της CEPOL κ. Ferenc Banfi, ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. της CEPOL επί Λιθουανικής Προεδρίας κ. Tomas Bikmanas
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καθώς και οι Τμηματάρχες των Εθνικών Τμημάτων CEPOL της Λι
θουανικής και Ιταλικής Αστυνομίας κ. Rima Narkeviciene και κ. 
Rossanna Farina, αντίστοιχα.
Από ελληνικής πλευράς παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης ΕκπαίδευσηςΑΕΑ και επερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
CEPOL, Ταξίαρχος Δημήτριος Γαλάτουλας ο Διοικητής της ΣΑΕΑ, 
Ταξίαρχος Φώτιος Νικητάκης η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, ο Διοικητής 
της ΣΕΑ, Ταξίαρχος Παναγιώτης Φαραός και άλλοι αξιωματι
κοί του Σώματος.
Την έναρξη των εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας του Δ.Σ. 
της CEPOL, κήρυξε ο Προϊστάμενος του Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας.
Ο επερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. της CEPOL, Ταξίαρχος Δη- 
μήτριος Γαλάτουλας, παρουσίασε το οργανόγραμμα της Ελληνι
κής Αστυνομίας και τη δομή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ανα
φέρθηκε στις προτεραιότητες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της 
Προεδρίας της και επικεντρώθηκε οε αυτές που άπτονται των

δραστηριοτήτων της CEPOL και ειδικότερα στην:
►Ευρωπαϊκή κατάρτιση με τη συμμετοχή της CEPOL στο «Ευ
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης» (European Training Scheme -  
ETS).
►Διεύρυνση & ανάπτυξη της συνεργασίας.
►Συνεργασία CEPOL & ΗΙΙΑ.
Η τελετή συνεχίστηκε με την υπογραφή του επίσημου πρωτόκολ
λου παράδοσης -  παραλαβής της Προεδρίας του Διοικητικού Συμ
βουλίου της CEPOL.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΒΑΝΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος πραγματοποίησε (11-12-2013), διάλεξη στη Σχο
λή Εθνικής Ασφαλείας της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα «Οι εξε
λίξεις στο χώρο της 
παιδείας σε σχέση με 
την Ελληνική Αστυ
νομία. Η πολιτική 
κατάσταση εν γένει».
Με την παρουσία 
τους τίμησαν την 
ομιλία του Υπουρ
γού, ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος και ο 
Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης.
Τη διάλεξη που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προ
γράμματος της Σχολής έτους 2013-2014, παρακολούθησαν οι (34) 
σπουδαστές της 17ης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΣΕΑ 
Επίσης παρέστησαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης ο Διοικητής της ΣΕΑ Ταξίαρχος 
Παναγιώτης Φαραός ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξί
αρχος Φώτιος Νικητάκης η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, ο Υποδιοικητής της 
ΣΕΑ Υποδιευθυντής Βασίλειος Μαυρογιάννης η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Σπουδών Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ευθαλία Ζαφείρη 
και άλλοι αξιωματικοί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε (13-01-2014) με επιτυχία η εκπαιδευτική επίσκε
ψη (36) Ανώτατων Αξιωματικών της Στρατιωτικής Αστυνομίας της 
Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας σε θέματα τρομοκρατίας και εκπαίδευ
σης, που υλοποιήθηκε με μέριμνα της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στους Θρακομακεδό- 
νες ενώ κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν θέματα απτόμενα
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της εσωτερικής και διεθνούς τρομοκρατίας καθώς και θέματα εκπαί
δευσης από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας καθώς και του Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημί
ας. Στην επίσκεψη παρε'στησαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακα
δημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης οι Διοικητές των Σχολών 
Αξιωματικών, Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και Εθνικής Ασφά
λειας καθώς και αξιωματικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας ενώ ο Δι
ευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας αντάλλαξε με τον επικεφαλής 
της αποστολής Υποστράτηγο Sim Hong, εθιμοτυπικά δώρα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ (51) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ
Πτυχία απονεμήθηκαν (13.12.2013) στους (51) συνολικά αξιωμα
τικούς, που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ., σε Αττική και Βέροια.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλά- 
κος συνεπικουρούμενος από τη Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Σταματίνα Μίζη, απένειμε τα πτυ
χία στους (30) αξιωματικούς, που αποφοίτησαν από τη Σχολή, στους

Θρακομακεδόνες Αττικής. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊστάμε
νος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχι
μανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιά 
κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστρά
τηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης 
Υποστράτηγος Ευθύμιος Λυγιδάκης ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργά
νωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου, Υποστράτηγος 
Γεώργιος Νίτσας καθώς και διακεκριμένοι διδάσκοντες καθηγητές. 
Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, στο 
Πανόραμα Βέροιας σε αντίστοιχη τελετή, τα πτυχία στους (21) απο- 
φοιτήσαντες αξιωματικούς απένειμε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης 
συνεπικουρούμενος από τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Υπο
διευθυντή Διονύσιο Κούγκα.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέροι
ας Ναούσης και Κομπανίας Παντελεήμων.
Στη τελετή παρέστησαν επίσης ο Υποστράτηγος Θεόδωρος Δαγκό-

πουλος ως εκπρόσω
πος του Στρατηγού Δι- 
οικητού 1ης Μεραρχίας 
Πεζικού, ο Διευθυντής 
Αστυνομικής Διεύθυν
σης Ημαθίας Ταξίαρ- 
χος Νικόλαος Μπαντου- 
βάκης ο Υποδιευθυντής 
της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ημαθίας Αστυ
νομικός Υποδιευθυντής 
Ηλίας Μπολος, ο Διοι

κητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας Πύραρχος Διονύσι
ος Συντίλας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Κοινωνικής Προστασίας 
Υγείας kcu  Εθελοντισμού Δήμου Βέροιας Νικόλαος Μαυροκεφα- 
λίδης ως εκπρόσωπος της Δημάρχου του Δήμου Βέροιας διδάσκο
ντες καθηγητές στη Σχολή, καθώς και συγγενείς των αποφοιτού- 
ντων αξιωματικών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΣΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Στην «Κιβωτό του Κόσμου» παρέδωσε (18-12-2013) τρόφιμα 
αντιπροσωπεία της Ελληνι
κής Αστυνομίας ως μια συμ
βολική χειρονομία αλληλεγ
γύης συμπαράστασης και 
αναγνώρισης της προσφοράς 
και του έργου της.
Τις εγκαταστάσεις της «Κι
βωτού του Κόσμου» στον 
Κολωνό, επισκέφθηκαν, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου 
Οργάνωσης & Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Γεώργιος 
Νίτσας ως επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας μαζί με τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών, Ταξί
αρχο Γεώργιο Αρκουμάνη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δη
μοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου, κ. Αλέξανδρο Γεροχρήστο.
Τα τρόφιμα, που διατέθηκαν για τις ανάγκες των παιδιών της «Κι
βωτού», παραδόθηκαν στον ιδρυτή του Οργανισμού πατέρα Αντώ
νιο, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και ευχές.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ (400) ΜΕΡΙΔΕΣ

ΦΑΓΗΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Με πρωτοβουλία του Αρχηγείου, προσφέρθηκαν (1.01.2014), 
συνολικά (400) μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας στο Κέ
ντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ ΑΔ.Α., 
Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς 35) και στο συσσίτιο του Δήμου Αχαμ
νών.
Οι μερίδες που διανεμήθηκαν προέρχονται από τη λέσχη της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Γενικότερα, όλο το διάστημα της εορταστικής περιόδου προσφέρ
θηκαν μερίδες φαγητού από τις λέσχες της Ελληνικής Αστυνομί
ας σε συμπολίτες μας και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσχε
ρή οικονομική κατάσταση, οε διάφορες περιοχές της χώρας. 
Ενδεικτικά, προσφέρθηκαν:
•την 24-12-2013, 100 μερίδες φα
γητού από τη Λέσχη της Διεύθυν
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης σε 
παιδιά της Ιεράς Μητρόπολης Νεα- 
πόλεως - Σταυρουπόλεως 
•την 24-12-2013, 130 μερίδες φα
γητού στο συσσίτιο των Αγίων 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας 
και Αγίου Γεωργίου Λάρισας 
•την 25-12-2013, 200 μερίδες φα
γητού από τη Λέσχη της Διεύθυν-
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σης Αστυνομίας Αθηνών στο συσσίτιο του Δήμου Αιγάλεω Αττι
κής
•την 27-12-2013,100 μερίδες φαγητού από τη Λε'σχη της Διεύθυν
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στα Παιδικά Χωριά SOS Πλαγι- 
αρίου και Φιλήρου
•την 31-12-2013,130 μερίδες φαγητού από τη Λέσχη της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Λάρισας στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπο
λης Λάρισας.
Ανάλογες πρωτοβουλίες με διανομές τροφίμων, ειδών ρουχι
σμού και δώρων πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες Αστυνομι
κές Διευθύνσεις της χώρας. Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσ
σονται στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του Σώματος για την 
στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται οε ανάγκη και 
την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (200) ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ (5-12-2013)

Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας υποδέχθηκαν 
(19-12-2013) στο Αστυνομικό Μέγαρο τα παιδιά από το Ειδικό Κέ
ντρο «Άγιος Σπυρίδωνας» που για 7η συνεχή χρονιά μας υπενθυ

μίζουν τον ερχομό των Χριστουγέννων.
Τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα και αντηλλάγησαν ευχές. Οι ανω
τέρω Ενώσεις είναι καθημερινά μαζί τους, στο δύσκολο προσωπι
κό αγώνα τους και για το λόγο αυτό σε συνεργασία διοργανώθηκε 
το Ιο Παγκρήτιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου, την 01/11/2013 προς τι

μή του Προστάτη της ΕΛ.ΑΣ. Αγίου Αρτεμίου, με το συμβολι
κό εισιτήριο του (1€). Ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους 
Αστυνομικούς τις Ενώσεις Αστυνομικών, το σύνδεσμο Ηλε
κτρολόγων Ηρακλείου και το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλεί
ου που βοήθησαν να συγκεντρωθεί το χρηματικό ποσό των 
1.022€, το οποίο και αποδώθηκε στα παιδιά μαζί με τις ευχές 
για καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέος Έτος.

προσωπεία της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ευκαιρία των εορ
τών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκαρης ο 
οποίος παρέδωσε τα είδη στους υπευθύνους του παιδικού χωριού. 
Η συγκέντρωση των δώρων και των ειδών αποτελεί πρωτοβουλία 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που αγκάλιασε από 
την πρώτη στιγμή η Φυσική Ηγεσίας της.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & Ι.ΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - (Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου) και η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (37) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπαιδευτικό προγράμμα
τα για (37) αστυνομικούς, με θέμα «Εκπαίδευση Προσω
πικού στις διαδικασίες επιστροφής παράνομων μεταναστών», 

που πραγματοποιήθηκε το διήμερο (5 και 6-12-2013), στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στο Πανόρα
μα Βέροιας
Η εκπαίδευση προβλέπεται στο πρόγραμμα του έτους 2012 του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και εντάσσεται 
στο γενικότερο εθνικό πρόγραμμα δράσεων διαχείρι
σης των μεταναστευτικών ροών 2007 -  2013 και χρη
ματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επιστροφής και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 
Συμμετείχαν αστυνομικοί οι οποίοι προέρχονται από 
Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος οι οποίοι στα καθη
μερινά τους καθήκοντα ασχολούνται με θέματα αλ
λοδαπών και ειδικότερα με την έκδοση αποφάσεων 
επιστροφής και απέλασης την εγγραφή-διαγραφή αλ
λοδαπών από τον Κατάλογο Ανεπιθύμητων, την κρά
τηση και τις επιστροφές αλλοδαπών.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ «ΧΩΡΙΟΥ SOS»

Δώρα και διάφορα είδη που προορίζονται για τις ανάγκες 
του παιδικού χωριού SOS στη Βάρη παραδόθηκαν από αντι
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Τις εγκατασταθείς του Κέντρου Βρεφών «Η Μητέρα» στο Ιλι
ον Αττικής, επισκάρθηκε (17.12.2013), αντιπροσωπεία των σπουδα

στών της Α’ εκπαιδευτικής σειράς του (Τ.Ε.Μ Α), της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές αντάλλαξαν ευχές με 
τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο και τους προσέφεραν διάφο
ρα δώρα, όπως παιχνίδια, γλυκίσματα, αλλά και είδη οικιακού εξοπλι
σμού. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει των Χριστουγέννων και του νέου 
έτους με πρωτοβουλία των (41) σπουδαστών και του Διοικητή του 
Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

ΔΩΡΕΑ X-RAY ΣΤΗ ΓΑΔΘ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
ΤΩΝ Η.ΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 
σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε (1.10.2014), παρελή- 
φθη ένα μηχάνημα ελέγχου αποσκευών/πακέτων X-RAY, το οποίο 
προσέφερε ανιδιοτελώς το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλο
νίκη, για τις ανάγκες της Γ ΑΔ. Θεσ/νίκης

Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Βορείου Ελλάδος Αντιστρά
τηγος κ. Δημήτριος Τσακνάκης 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
προς το Γενικό Προξενείο των 
Η.ΠΑ. και αφού εξήρε τη στενή 
συνεργασία των δυο πλευρών, 
ευχήθηκε αυτή να συνεχιστεί και 
στο μέλλον.
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστρά
τηγος κ. Τρύφωνας ΚΟΥΚΙΟΣ, 
καλοσώρισε στη ΓΑΔΘ το Γενι
κό Πρόξενο των Η.ΠΑ κ. Robert 

Sanders και τους συνεργάτες του, εξέφρασε τις θερμές και εγκάρδι
ες ευχαριστίες του για τη γενναιόδωρη προσφορά του μηχανήματος 
XRAY και τόνισε ότι «η δωρεά αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση 
της προσφοράς και του έργου της ΓΑΔΘ, αλλά και των φίλιων αισθη
μάτων των δωρητών, συνολικά προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας». Στη συνέχεια ο κ. Γενικός απένειμε τιμητική πλακέτα με το 
έμβλημα του Σώματος στο Γενικό Πρόξενο των Η.ΠΑ στη Θεσσα
λονίκη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ Γ ΑΑΠ.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στις 14 Δεκεμβρίου ο Υποστράτηγος 
Χρήστος Κονταρίδης παρουσίασε ένα 
λεύκωμα έκδοση της Γ ενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νή
σων, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό της 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων 
στα Ιόνια νησιά. Ένα λεύκωμα που συγκίνησε τους παρευρισκό- 
μενους στην Αναγνωστική Εταιρεία της Κέρκυρας, όπου και έγινε 
η παρουσίαση.
Το λεύκωμα προσφέρθηκε στον υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια κατά την επίσκεψη στην 
γενέτειρά του Κέρκυρα, λόγω των εορτών του Δωδεκαημέρου, 
και στον κ. πρωθυπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Κεφαλλονιά.
Για την έκδοση του λευκώματος συνέδραμε με στοιχεία (φωτογρα
φίες κ.λπ. υλικό) το 3ο Τμήμα Ιστορίας Εκδόσεων της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΙΏΤΑΣ 
ΤΗΣ Γ ΑΑΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Την 15-01-2014 έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της ΓΑΔ.Π. Ηπείρου. Ο ΓΑΔ.Π. Ηπείρου Ταξίαρχος Κωνστα
ντίνος Τρουμπούκης ευχήθηκε σε όλους υγεία, τύχη, χαρά και 
μετέφερε τις ευχές του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη. Με την παρουσία του τί
μησε την εκδήλωση και ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας 
Ταξίαρχος Γεώργιος Λελοβίτης.

ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με ιδιαίτερη κατάνυξη μετεφερθη τμήμα του Τίμιου Ξύλου 
από την Ι.Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Σιάτιστας για 
προσκύνηση και ευλογία από τους δοκίμους της Σχολής Αξιωματι
κών. Το Τίμιο Ξύλο μετέφερε ο Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Νι
κηφόρος ενώ το υπεδέχθη ο Δ/ντης της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Στο παρεκκλήσιο των Τριών 
Ιεραρχών εψάλλει δέηση υπέρ των αστυνομικών, των εκπαιδευ
τών και των δοκιμών της σχο
λής και ακολούθησε προσκύνη
μα από εκατοντάδες δοκίμους.
Τέλος το Τίμιο Ξύλο μετεφέρθη 
και στο 401 Στρατιωτικό Νοσο
κομείο όπου νοσηλεύονται και 
πολλοί αστυνομικοί
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την υποδοχή του Νέου Έτους 2014 πραγματοποιήθηκε την 31/1/2014, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 20.30 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», εκδήλωση που περιλάμβανε την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και χοροεσπερίδα με μουσικό πρόγραμμα.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Την 19-01-2014. ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε στο ενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Πανελλήνιας Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Α.Π.



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 
(26-1-2013) και ώρα 11:30 π.μ στο πνευματικό κέντρο του 
Δήμου Αιγάλεω «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», πραγματοποίησε ο 
Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης δόθηκαν οικονομικές ενι
σχύσεις ύψους δέκα χιλιάδων πενιακοσίων ευρώ (10.500 
€).
Στην εκδήλωση μας απονείμαμε τιμητικές πλακέτες στις οικογένειες 
των νεκρών Αστυνομικών εν ώρα διατεταγμένης υπηρεσίας, Αρχι- 
φύλακα Αδαμαντίας Σιάφλα, Υπαρχιφύλακα Ανδριτσόπουλου Γεώρ- 
γιου, Υπαρχιφύλακα Κωστένη Ηλία. καθώς και οικονομική ενίσχυ
ση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σε κάθε οικογένεια.

Σε τρεις σοβαρά τραυματισθέντες Αστυνομικούς
δόθηκε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) Στάθη Λα-
ζαρίδη, Απόστολο Γιαννούλη, Κων/νο Καραδόντο.
Σε ορφανά παιδιά Αστυνομικών οικογενειών δόθηκε το ποσό των 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) Βραβεύτηκαν δεκαοχτώ Αστυνομικοί 
οι οποίοι επέδειξαν υπερβάλλων ζήλο, θάρρος και αποφασιστικότη
τα, στην εκτέλεση του καθήκοντος και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπέρ της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Επίσης δόθηκαν είκοσι πέντε (25) τιμητικά διπλώματα με αντίστοι
χα χρηματικά βραβεία των εκατό ευρώ (100 €), σε μαθητές παιδιά 
Αστυνομικών, που πέτυχαν σε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας σε ένδειξη της έμπρακτης συμπαράστασης του Ομίλου, 
στα μέλη οικογενειών Αστυνομικών της Δ/νσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής όπου και έχει τοπική αρμοδιότητα ο Όμιλος 
Φίλων Αστυνομίας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, διάφοροι ελληνικοί χοροί, 
από την χορευτική ομάδα παιδιών Αστυνομικών της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιά.
Τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιω
άννης Μιχελάκης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης ο 
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο

εκπρόσωπος του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Ιάκωβος Παπαδάκοςο βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνά- 
ρος οι οποίοι απένειμαν τα τιμητικά διπλώματα στους αριστούχους 
μαθητές ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της περιφέρειας 

Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, ο εκπρόσω
πος της ΔΗΜΑΡ κ. Μαστρογιάννης Βασίλειος ο 
εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Βορτελίνος Χαράλαμπος ο 
εκπρόσωπος του ΛΑΌΣ. κ. Χαρίτος Φώτιος ο δή
μαρχος Αιγάλεω κ. Χρήστος Καρδαράς ο δήμαρχος 
Αγ. Βαρβάρας κ. Γεώργιος Καπλάνης δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι ταξίαρχοι κ. κ. Χρήστος Δραγατάκης 
Δ/ντης Δ/νσης Αστυν. Δυτ. Αττικής, ο Δ/της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιά κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος ο 
αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. κ. Χρήστος Ντζούφρας 
και επίτιμο μέλος του ομίλου μας ο αντιστράτηγος 
ε.α. κ.Τσιβίκης Ηλίας εκπρόσωπος του συνδέσμου 
αποστράτων Αστ. Αθηνών, ο Αστ. Δ/ντης κ. Κονδύ- 
λης Κων/νος εκπρόσωπος της Άμεσης Δράσης- ΔΙΑΣ 

ΔΕΛΤΑ ο Δ/της της ΕΚΑΜ Αττικής κ. Ψωμάς Γεώργιος, ο εκπρό
σωπος του εθνικού τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
κ. Εμμανουήλ Στρατουδάκης η κ. Λίτσα Νιαρχάκου πρώην υπεύ
θυνη Δημοσίων Σχέσεων 
της Αστ. Πειραιά και επί
τιμο μέλος του Ομίλου και 
πολλοί άλλοι αξιωματικοί, 
αστυνομικοί και πλήθος 
κόσμου.
Την εκδήλωση παρουσίασε 
η κυρία Φωτεινή Γεωργα- 
ντά.

Α/Α [  76  ]  ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2014



“Θ ΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Π ΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ”

χο πλαίσιο χων εορχών Χρισχουγέννων 
και Νέου Έ χους η Διεύθυνση Δημοσίων 

Σχέσεων χου Αρχηγείου Ελληνικής 
ίΑσχυνομίας διοργάνωσε για χα παιδιά χου 

Αστυνομικού και Πολιχικού Προσωπικού 
χη Χρισχουγεννιάχικη παιδική παράσχαση «ΠΗΤΕΡ 

ΠΑΝ» χου Τζέιμς Μπάρρυ σε διασκευή -  σκηνοθεσία 
Νανάς Νικολάου, η οποία πραγμαχοποιήθηκε χην 
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 σχο 
«ΘΕΑΤΡΟΝ» Κένχρο Πολιχισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

(Πειραιώς 254, Ταύρος).
Η παράσχαση πραγμαχοποιήθηκε με χην ευγενική 

χορηγία χης εχαιρείας EYE DAY CLINIC 
MON. ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., σε εκπρόσωπο χης οποίας 

απονεμηθηκε χιμηχικη πλακέχα από χον Προϊσχάμενο Επιχελείου/ 

Α.Ε.Α. κ. Κωνσχανχίνο Τσουβάλα.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π Α  και αποφάσεις ίου Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν 
σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι: Γιαβάσης Εμμανουήλ, Καλύβας Θεο
φάνης Τασιός Κωνσταντίνος
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Αγγελής Νεκτάριος Κο- 
πανέζος Δρόσος Μουτσώκος Χριστόδουλος, Μπάτζιος Σπόρος, Μπλέ- 
τσας Κωνσταντίνος Μπουράνης Χρηστός Ορφανουδάκης Μηνάς Πρό
κας Αντώνιος Ραχίωτη Νίκη, Τσιτούνης Κωνσταντίνος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Βασιλείου Βασίλει
ος Θεοφίλης Διονύσιος Καλαμποκάς Κωνσνατντίνος 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι: Ανοιξιάδης Δημήτριος Δουλγέ- 
ρης Λάζαρος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β'οι: Βασιλείου-Κυριάκου Βασίλειος Δη- 
μητρίου Δημητριος Καμπάνης Σωτήριος, Κούρτας Χρήστος Κωνστα- 
ντόπουλος Γεώργιος Νάσιος Δημήτριος Παπαδόπουλος Θωμάς Τσου
καλάς Περικλής Φίλιος Φώτιος Φραντζέσκος Βασίλειος 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Γκούβας Παναγιώτης Ζερίγγας 
Κωνσταντίνος Κρανιάς Σωτήριος Κυριακόπουλος Αυγερινός Λιτσαρ- 
δόπουλος Σπυρίδων, Μαρουλάκης Κωνσταντίνος Μητσάκος Παναγιώ- 
της-Θεοφάνης Μόσχος Παναγιώτης Μπογιατζόγλου Αντώνιος Παπα
δόπουλος Παναγιώτης Πούλος Ανδρέας Τακόπουλος Λεωνίδας 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Αναγνωστόπουλος Σταύρος 
Αργυρόπουλος Χρήστος Ατσαβές Ευστράτιος Γιαμάκης Βασίλειος 
Γουργίωτης Αθανάσιος Γραφάκος Κλεάνθης Δήμας Βασίλειος Ελευ
θερίου Γεώργιος Κατσικάς Αχιλλεας Κόκκινος Αθανάσιος Λόγιος Αν
δρεας Μαθιουδάκης Ανδρεας Μανωλίδης Ηλίας, Μερκούρης Σωτήριος 
Μπακόλας Νικόλαος Μπουκουράκης Ιορδάνης Παντελίδης Δημήτρι- 
ος Παρδαλής Πέτρος Πασβαντίδης Νικόλαός Ράπτης Δημήτριος Σπυ- 
ρόπουλος Νικόλαος, Τσεκούρας Ανδρεας Τσιτσάπουλος Θωμάς Τσόλης 
Δημήτριος Τυλιπάκης Κανάκης Χαρακίδας Αριστείδης Χίος Σταύρος 
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι Αμπατζής Διαμαντής Αναγνω- 
στόπουλος Νικόλαος, Ανδρεόπουλος Άγγελος Ανδρώνος Παναγιώτης 
Αρβελάκης Ιωάννης Αργυριάδης Γεώργιος Αρναοότης Κωνσταντίνος 
Βαϊνάς Θεοφάνης Βαλασωτήρης Χρήστος Βάρσος Ευάγγελος Βέλεης 
Δημήτριος, Βιδάκης Εμμανουήλ, Βλάρας Ευάγγελος Βλαχαϊτη Βασι
λική, Βούλγαρης Ιτοάννης Βούλγαρης Νικόλαος Βώσικας Δημήτριος 
Γαϊτανάκης Ιωάννης Γεωργάλας Γεώργιος, Γεωργιάδης Στέφανος Για- 
κουμής Αδαμάντιος Γιούτης Αναστάσιος ΓιοχάλαςΧρήστος-Παντελής 
Γκόνης Γεώργιος Γκούζια Λαμπρινή, Γοδόσης Χρήστος, Δέλγας Ιω
άννης Δερμάτης Άγγελος Δημάκης Άγγελος Δημακόπουλος Πελοπί
δας Δημητριάδης Κλήμαντος Δημόπουλος Βασίλειος Διαμαντόπουλος 
Διαμαντής Δολγήρας Χρήστος Ευθυμίου Βασίλειος Ζαχαριουδάκης 
Κωνσταντίνος Ζάχος Σωτήριος Θεοδώρου Κωνσταντίνος Καζιάνης 
Γεώργιος Καλαντζής Ιωάννης Καλαντζής Νέστορας Καλλίρης Αλέ
ξιος Κάλφας Βύρων, Κομμένος Κωνσταντίνος, Κανέλας Ανδρέας, Κα- 
νούλας Χρήστος Καπραντζάς Παναγιώτης Καραβασίλης Χρήστος Κα- 
ρακώστας Κωνσταντίνος Καρακώστας Κωνσταντίνος Καρανικόλας 
Κωνσταντίνος Καραχάλιος Κωνσνταντίνος Καρβουνιάρης Αθανάσιος, 
Κατοχιανός Γεώργιος Κατσαρός Παύλος Καψιάχας Θεόδωρος Κεδίκο- 
γλου Χρήστος Κίτσος Αθανάσιος, Κοκλής Χρήστος, Κοκμοτού Βιολέτ- 
τα, Κόνιαρης Αθανάσιος Κονταξάκης Νικόλαος Κουβαρντάς Στέφα
νος Κουντουρογιάννης Κωνσνταντίνος Κρασονικολάκης Δημήτριος 
Κωνσταντός Λεωνίδας Λαλούσης Παναγιώτης Μαλιούφας Ευάγγε

λος Μανιατάκης Μάρκος Μάνος Κωνσταντίνος Μαργουτάς Γεώργιος 
Μέγας Γεώργιος Μεντής Παναγιώτης Μητρόπουλος Δημήτριος Μη- 
τρούδης Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Μουρατιδης Γεώργιος 
Μπαρκατσάς Κωνσταντίνος Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος, Μπένιας Θω
μάς Μποκολίνης Γεώργιος Μυγιάκης Νεκτάριος Νάρης Κωνσταντί
νος Νερούτσος Παναγιώτης Νιώρας Κωνσταντίνος Νόλης Απόστολος 
Νταλαγάννης Τηλέμαχος Ξανθόπουλος Γεράσιμος Ξενίδης Ηρακλής 
Παπαδήμας Χρήστος Παρμαξιδης Ελευθέριος Πατουχέας Αγαμέμνων, 
Πάτρας Γεώργιος Περατινός Γεράσιμος-Ελευθέριος Πετράκης Πέτρος 
Πετρόπουλος Αναστάσιος Πολακτσίδης Λάζαρος Πουταχίδης Αβραάμ, 
Προβίδας Αλέξανδρος Ρουχωτάς Γεράσιμος Σαμαράς Βασίλειος Σιάχος 
Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Ιωάννης Σκαβάρας 
Κωνσταντίνος Σκόπας Οδυσσέας Σουλιώτης Σωτήριος, Σουραβλάς Εμ
μανουήλ, Σταμάτης Στέφανος Σταμάτης Στέφανος Στρογγυλός Φώτι
ος, Συνοδής Αδαμάντιος Σωτηρακόπουλος Σωτήριος Ταγκούλης Γε
ώργιος Τζιουργκάνος Γεώργιος Τουμπούλης Αθανάσιος Τουρνανέλης 
Κωνσταντίνος Τσάμη Χριστίνα, Τσάτσου Θεοδώρα, Τσιαβαλιάς Δημή- 
τριος, Τσίγκας Νικόλαος, Τσιότσιος Στέφανος Τσιοϋλης Κωνσταντίνος 
Τσώλης Χρήστος Φαφούτης Χρήστος Χατζηδημητρίου Σταύρος Χου- 
ϋλουλίδης Σάββας Χουνουζίδης Κωνσταντίνος Ψαρουδάκης Ιωάννης 
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Αλεξόπουλος Διονύσιος Αλμπανό- 
πουλος Πέτρος Βάσσιος Γεώργιος Γλουστιανός Σεραφείμ, Ενδιαρόγλου 
Αναστάσιος, Κεχαγιάς Ευστράτιος, Κυτούγιας Θεόδωρος Λουμπαρδέας 
Ιωάννης Μήλιος Χρήστος Παλέκας Χρήστος, Παπανικολάου Αργύριος 
Σαλπιγκτής Παναγιώτης Τεχλεμτζής Βασίλειος Τσαντός Στέφανος 
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι: Ζιώγας Σταύρος Νικολάου Ευ
άγγελος
Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι: Δουλκερίδης Σάββας Ρούσσος Σταύ
ρος, Τσακαρδάνος Χρήστος Φιτλέρα Μαρία 
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού ο: Κυπαρισσόπουλος Κωνσταντί
νος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Υπαρχκρύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Ροδόπης, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφο του από οποιοδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6987312719.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υ.ΜΕ.Τ./ΔΑΕΑ, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιοδήποτε AT. της Δ/νσης 
Αστυνομίας Αθηνών, τηλ. 6975933996.
Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρετεί στο ΤΑΑ Ανα
τολικής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιοδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Θεσπρωτίας τηλ. 6958463540.
Ο Αστυφύλακας Θωμάς Κυριάκης που υπηρετεί στην ΑΑ Κέρ
κυρας (AT. Λευκιμμαίων), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιοδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Πρέβεζας ή Θεσπρωτίας 
τηλ. 6984479605.
Ο Ειδικός Φρουρός Ευάγγελος Ζαπουνίδης που υπηρετεί στο 
AT. Αμαρουσίου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιοδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6977606755. 
Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο AT. Χαριλάου Θεσσαλονί
κης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιοδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Ιωαννίνων, τηλ. 6973371999.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι μάρκας Heckler 
& Koch μοντέλο Ρ2000 με δύο γεμιστήρες καθώς και δύο θήκες 
μεταφοράς πιστολιού όπως και δερμάτινη θήκη για το δεύτερο γεμιστήρα. 
Τιμή συζητήσιμη, τηλ. 6992340213.

► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του 
πιστόλι μάρκας USP Standard 0,4, το οποίο 
είναι σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6973981469.

___________________________________ >
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)

23ο ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πραγματοποιήθηκε σπς 3 και 4 Δεκεμβρίου 2013 στην 
Αθήνα, το 23ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας με κε
ντρικό σύνθημα: «Θωρακίζοντας την Αστυνομία - Προστατεύουμε 
τους Θεσμούς». 'Ενα σύνθημα που αποτελεί την συμπυκνωμένη έκ
φραση των διαχρονικών μας αιτημάτων, προτάσεων και θέσεων για 
μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, η οποία θα επιτελεί την 
αποστολή της με καταξιωμένα και επαγγελματική επάρκεια στελέχη, 
με σεβασμό στη νομιμότητα και στην υπηρεσία του πολίτη. 
Παράλληλα, την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 

και Ημερίδα με θέμα: «Διαφθορά -  Αυθαιρεσία και Νομιμότητα», με 
συντονιστή τον δικηγόρο και Διδάκτορα Εγκληματολογίας κ. Άγγελο 
ΤΣΙΓΚΡΗ και εισηγητές:
Α) τον κ. PAKLNTZH Λέανδρο-Σωκράτη, Αρεοπαγίτη ε.τ., Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Β) τον κ. ΚΑΣΑΛΙΑ Ευάγγελο, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς Α’ 
Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Γ) τον κ. ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη, Ταξίαρχο Ελληνικής Αστυνομίας Δι
ευθυντή Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
Την εν λόγω Ημερίδα, παρακολούθησαν πέραν των Συνέδρων, συνά
δελφοι από τις υπηρεσίες της Αττικής και αντιπροσωπείες Αξιωματι
κών - σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Δοκίμων Υπαστυ- 
νόμων της Σχολής Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων σπουδαστών 
του Τ.Ε.Μ Α
Στο Συνέδριό μας παρέστησαν και χαιρέτησαν τις εργασίες του, ο Γε
νικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ Παναγιώτης 
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθανάσιος εκ μέρους της Ν.Δ. ο Βουλευτής κ. 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας του ΣΥ.ΡΙΖΑ ο Βουλευτής κ. ΤΣΟΥΚΑ
ΛΑΣ Δημήτριος και ο υπεύθυνος του συνδικαλιστικού τομέα κ. ΜΑΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Βουλευ
τής κ. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Βασίλειος 
της Δημοκρατικής Αριστερός ο 
κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλει
ος και του ΚΚΕ. ο Βουλευτής κ.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χρήστος 
Παρέστησαν, επίσης από τη Φυ
σική μας Ηγεσία, ο Αρχηγός Αντι
στράτηγος κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΠΑ-

ΠΑΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδων και ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος 
κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Επίσης ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. ΚΙΟΥΛΟΣ Νεκτάριος καθώς και 
ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί των Διευθύνσεων του Αρχηγείου 
καιτηςΓΑΔΑ
Από τους συνδικαλιστικούς φορείς παρευρέθησαν ο πρόεδρος και γε
νικός γραμματέας της Π.ΟΑΣ.Υ. κ.κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και 
ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.ΠΑΣ. κ. ΔΡΙΒΑΚΟΣ 
Γεώργιος ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ κ. κ. 
ΝΤΟΥΜΑΣ Βασίλειος και ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης ο γενικός γραμμα
τέας του Σ.Υ.Σ.Μ.Ε.Δ. κ ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αναστάσιος ο αντιπρόεδρος της 
Π.Ε ΑΑΣ. κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Χρήστος ο πρόεδρος και το μέλος του Δ.Σ. της 
Π.Ο.Σ. κ,κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και ΒΕΡΝΚΟΣ Κωνσταντί
νος και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ Α) κ. ΚΑ- 
ΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματι
κών Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. ΓΈΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος τόνισε μετα
ξύ άλλων, ότι το σύνθημα του συνεδρίου μας «Θωρακίζοντας την Αστυ
νομία - Προστατεύουμε τους Θεσμούς», αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό 
το βάρος του σημερινού κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού γίγνεσθαι. 
Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις μας επισήμανε ότι αυτές δεν είναι συ
ντεχνιακά; αλλά βαθιά υπηρεσιακές με στόχο τη σύγχρονη λειτουργία 
της Ελληνικής Αστυνομίας Ο στόχος μας αυτός πρέπει να προβληματί
σει ιδιαίτερα όλους εκείνους που δεν αντιλαμβάνονται αυτή την διάστα
ση της επιμονής μας στην ουσιαστική, ασφαλή και διαυγή λειτουργία 
των αστυνομικών υπηρεσιών. Γιατί ούτε ποτέ ζητήσαμε, ικανοποίηση 
αιτημάτων μας σε βάρος της κοινωνίας ούτε επιχειρήσαμε ξήλωμα με
ταρρυθμίσεων. Δεν υπήρξαμε κατεστημένο και δεν ζητήσαμε εύνοια σε 
βάρος του γενικού συμφέροντος. Διεκδικούμε όμως στο ακέραιο αυτά 
που μας στέρησαν και μας στερούν. Κλείνοντας την ομιλία του, ζήτη
σε από τους πολιτικούς να βγάλουν έξω από το κάδρο των κομματικών 
αντιπαραθέσεων την Ελληνική Αστυνομία, αναλογιζόμενοι και οι ίδι
οι τις προσωπικές τους ευθύνες Απευθυνόμενος δε προς τους συναδέλ
φους μας τους κάλεσε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αυταπάρνηση

να υπερασπίζονται τις αρετές τις 
αρχές και τις αξίες που υπηρετούν 
για το καλό της Ελληνικής koivco- 

νίας και της πατριδος μας 
Χαιρετίζοντας το συνέδριο, ο Γε
νικός Γραμματέας της Κυβέρνη
σης κ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ Παναγιώ
της εξήρε το έργο που επιτελούν οι 
άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνι
κής Αστυνομίας αποδεχόμενος ότι 
η Πολιτεία τους έχει αδικήσει δι
αχρονικά, γι’ αυτό και θα πρέπει, 
όπως τόνισε, με την πρώτη ευκαι-
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ρία να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί δεδομένου ότι 
η αναγκαιότητα αυτή συμβαδίζει και με το αίσθημα της ελληνικής 
κοινωνίας
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθανάσιος στον χαιρετισμό του είπε ότι αι
σθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την τεράστια προσφορά του στην Ελληνική κοινω
νία, παρά τα πενιχρά μέσα που διατίθενται από τη πολιτεία, και την 
αναντιστοιχία της προσφοράς αυτής με τις αποδοχές αυτού. Τόνισε 
δε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να αποκατασταθούν άμεσα οι αδικί
ες που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας στο πλαί
σιο που επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Πάρα ταύ- 
τα οι επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αδιαμφισβήτητες και 
αναγνωρίζονται από όλους και ότι η πολιτική ηγεσία θα είναι αρω
γός της
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος στον χαιρετισμό του, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην συμβολή 
της Π.ΟΑΞΙ Α  στην διαχείριση των υπηρεσιακών προβλημάτων, το
νίζοντας ότι προστατεύει το σώμα από αντιπαλότητες καθώς κινείται 
πάντα με νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, παράλληλα με την προ
ώθηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Συνεχίζοντας τόνισε ότι δεν 
ζητά έκπτωση της συνδικαλιστικής μας δράσης αλλά αλληλεγγύη και 
αλληλοκατανόηση, αφού ο στόχος για την επίλυση των προβλημάτων 
είναι κοινός και προς τον σκοπό αυτό είναι ανοιχτός στον διάλογο.
Τα απόγευμα της ίδιας ημέρας από τον καθηγητή του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) κ. ΦΡΑΓΚΟ Νικόλαο, έγινε ανα
λυτική παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης που πραγματοποίησε 
για λογαριασμό του ασφαλιστικού μας φορέα (ΤΕΑΠΑΣΑ), αναφέρ
θηκε στις προοπτικές του Ταμείου, καθώς και στα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την εξυγίανσή του, επισημαίνοντας παράλληλα την 
αναγκαιότητα, το συνδικαλιστικό κίνημα να εξετάσει την δημιουργία 
ενός νέου επαγγελματικού ταμείου για τους Αστυνομικούς.
Την δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Διαφθο
ρά -  Αυθαιρεσία και Νομιμότητα».
Κοινή συνισταμένη των εισηγητών, η πεποίθησή τους ότι για να 
αντιμετωπίσουμε ως χώρα το οξύτατο πρόβλημα της διαφθοράς και 
την βελτίωση της θέσης της στις διεθνείς αξιολογήσεις απαιτούνται 
γενναίες πολιτικές αποφάσεις με στόχο τη χάραξη μιας πολιτικής μα- 
κράς πνοής και με συγκεκριμένες στοχεύσεις 
Εκ των ων ουκ άνευ κρίνεται η συνταγματική αναθεώρηση για την 
εξάλειψη της απαράδεκτης «ασυλίας» που τυγχάνει το πολιτικό προ
σωπικό με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μην υπάρχει 
«άβατο» ούτε στη γενική κυβέρνηση, καθώς και η ενδυνάμωση των 
θεσμών εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί με την πάταξη των φαινο
μένων διαφθοράς στο δημόσιο βίο και το δημόσιο τομέα γενικά, που 
αποτελεί και τον «μεγάλο ασθενή» του κράτους 
Απαιτείται, ειδικότερα, η λήψη θεσμικών και νομοθετικών μέτρων με 
στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια και τον έλεγχο της δημόσιας διοίκη
σης η ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς και η ουσιαστι
κή απονομή δικαιοσύνης ώστε να εξαλειφθεί το αίσθημα της ατιμω
ρησίας και το φαινόμενο μιας δικαιοσύνης «δυο ταχυτήτων». Επίσης 
η εφαρμογή του δόγματος της μηδενικής ανοχής η προστασία των 
παθόντων και η αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί από δι
εφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους η προστασία των μαρτύρων σε 
ποινικές υποθέσεις αλλά και των προανακριτικών υπαλλήλων από 
κακόβουλες μηνύσεις

Από την πλευρά των συνέδρων τονίστηκε ιδιαίτερα η δεινή θέση που 
έχει περιέλθει η αστυνομική οικογένεια και ιδιαίτερα ο κλάδος των 
Αξιωματικών, εξαιτίας των άδυτων περικοπών που επήλθαν στα μι
σθολόγιά μας από την εφαρμογή του Ν.4093/2012, τονίζοντας την 
αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης αυτών, σύμφωνα και με τα όσα 
διατείνεται και υπόσχεται η κυβέρνηση μετά την επίτευξη του πλεο
νάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν, η ανέλιξη, 
όπως τονίσθηκε, στην Ιεραρχία, η επιθυμία προσφοράς από υψηλότε
ρες θέσεις ευθύνης ως επίσης και η πολυετής παραμονή στο Σώμα, 
αντί να αποτελούν κίνητρα ανταμοιβής και επιβράβευσης όπως συνέ- 
βαινε μέχρι τώρα, σήμερα να συνιστούν «τιμωρία».
Αναφορικά με την αναδιάρθρωση, στηλιτεύτηκε το γεγονός της μη 
ύπαρξης διαλόγου με τους θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς φορείς 
για ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα που θα καθορίσει όχι μόνο το παρόν, 
αλλά και το μέλλον του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας Σχε
τικά με τα ασφαλιστικά ταμεία, επισημάνθηκε η ανάγκη διαφύλαξης 
της βιωσιμότητάς τους και του ύψους των παροχών, με την εξεύρεση 
νέων κοινωνικών πόρων και την ουσιαστική ενοποίησή τους 
Τέλος καταγγέλθηκε για μία ακόμη φορά η απόφαση για πάγωμα των 
προσλήψεων στην Ελληνική Αστυνομία, ειδικά σε μια περίοδο που 
αφενός υπάρχει καταφανής έλλειψη προσωπικού και αφετέρου προ
στίθενται καθημερινά και νέα αλλότρια καθήκοντα.
Όλες οι θέσεις οι προτάσεις και το Διεκδικητικό Πλαίσιο, βάσει του 
οποίου θα κινηθεί το προσεχές διάστημα η Ομοσπονδία μας αποτυπώ- 
νονται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα και το οποίο θα αποστα
λεί προς όλους τους αρμοδίους.

ΨΗΦΙ ΣΜΑ
23ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 23ο Συνέδριό πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που την χαρα
κτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας βιώνουν οι' Ελληνες Αστυνο
μικοί όπως και κάθε πολίτης και κάθε οικογένεια στην πατρίδα μας 
Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες η θωράκιση της Αστυνομίας 
ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφα
λείας στους Έλληνες πολίτες θα συμβάλλει αφενός στην ενδυνάμω
ση των θεσμών, στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη της Κοινω
νίας αλλά και στην παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της Χώρας 
στοιχεία που προϋποθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό είναι και 
το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου μας μέσα από το οποίο οι συμ- 
μετέχοντες σ’ αυτό εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, για τη 
συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικο
νομικών μέτρων που πλήττουν την αστυνομική οικογένεια και τον 
Οργανισμό της Αστυνομίας
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την απαξιωτική συμπεριφορά 
της απέναντι στους Αξιωματικούς, καθώς με τα τελευταία ψηφισθέ- 
ντα οικονομικά μέτρα προκάλεσαν την ισοπέδωση της ιεραρχικής κλί
μακας και δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου άδικη και άνιση με
ταχείριση για όσους επέλεξαν να προσφέρουν από υψηλότερες θέσεις 
ευθύνης Δεν είναι δυνατόν η ανέλιξη στην Ιεραρχία και η πολυετής 
παραμονή στο Σώμα, αντί να αποτελούν κίνητρα ανταμοιβής και επι
βράβευσης όπως συνέβαινε πάντοτε, σήμερα να τιμωρούνται. 
Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνο
μίας καθ’ όσον οι πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικο
νομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του Κοινωνικού Ιστού 
και τη χρησιμοποίήση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομί-
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ας ως κυματοθραύστη της λαϊκής οργής και αγανάκτησης κάτι που 
μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.
Κρίνουμε άτι πρέπει να εκπληρωθούν τα παρακάτω αιτήματα, που 
αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλό
γου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων 
δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα 
μας μέχρι την τελική δικαίωση.
Α. ΘΕΣΜΙΚΑ
Απαιτούμε*.
1. Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝ
ΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.
2. Τον επαναπροσδιορισμό της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολο- 
γισμό των προτεραιοτήτων και του τρόπου αξιολόγησης της απο- 
δοτικότητάς τους όχι ως μια απλή εσωτερικής διοικητικής φόσεως 
προσαρμογή, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας παράλληλα με προληπτικά μέτρα σε συνερ
γασία με κοινωνικά; υπηρεσίες φορείς και οργανώσεις
3. Την Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων -  Προαγω
γών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την 
παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων 
-  Προαγωγών. Οι ετήσιες κρίσεις να λαμβάνουν χώρα αποκλειστι
κά τον μήνα Μάρτιο, χωρίς παρεκκλίσεις όπως προβλέπεται από τα 
ισχύοντα Π.Δ.
4. Την θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελε
χών (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), 
ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας 
αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξα
σφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς Αξιωματι
κούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας
5. Τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος με 
ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους
6. Την τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμί
σεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας”, σύμφωνα 
με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας ώστε να εξαλειφθεί η ανωμα
λία που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπα- 
στυνόμων με την θέσπιση ξεχωριστής επετηρίδας Ανθυπαστυνόμων 
για την βαθμολογική τους εξέλιξη βάσει αυτής Την τροποποίηση 
του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.ΜΑ προερ
χόμενοι Α/Β', ΑΙΑ' και Α/Υ' που αποστρατεύονται, λόγω ορίου ηλικί
ας ή 35ετίας να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 
Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα
7. Την υπαγωγή των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων στο σύστη
μα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα 
ισχύοντα για τους Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων. Πρόσληψη 
προσωπικού ειδικών καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των ΑΔ. 
χώρας και στις Αστυνομικές Σχολές
8. Την ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των γε
νικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων Δημοσίου 
Κατηγόρου στις έδρες Διευθύνσεων των Νομών με αρμοδιότητα κά
λυψης των αναγκών όλων των 
πταισματοδικείων του Νομού, 
όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επα
νάληψη με σχετικά έγγραφα από 
την Ομοσπονδία μας.
9. Την ουσιαστική αναβάθμιση 
των προγραμμάτων σπουδών 
των Αστυνομικών Σχολών και 
σύσταση επιτροπής με συμμετο
χή εκπροσώπων μας που θα εξε
τάσει την εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες

10. Την γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογού
μενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίη
ση της βαθμολογίας
ΙΙ.Την προκήρυξη θέσεων Υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες 
των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
12. Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προ
σωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παρο
χή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.ΝΑ και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δη
μιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία απο
κλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των 
στρατιωτικών έναντι ημών.
13. Την αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδιοι
κητή ή άλλον Αξιωματικό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περι
πτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής 
ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσι
ακές Επιτροπές εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες διότι είναι αδύνατο να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε δύο ρόλους ταυτόχρονα.
14. Την θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξιωματικού -  Διοικητή με 
θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής δικαίωμα επιλογής των 
άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή 
του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ 
της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη οικονομική αντα
μοιβή.
15. Την εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.ΠΑ για την εκπαί
δευση -  μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού ενδι
αφέροντος
16. Τον σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δι
καστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήπο- 
τε άλλο ζήτημα που αφορά και δικαιώνει το αστυνομικό προσωπικό. 
Απεμπλοκή από το Ν.4093/2012 σχετικά με την υποβολή αυτοδίκαι
ης αργίας καθόσον η πειθαρχική διαδικασία στην Ελληνική Αστυνο
μία κινείται με γοργούς ρυθμούς και ολοκληρώνεται χωρίς καθυστε
ρήσεις
17.0υδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας χωρίς προηγούμενη 
πρόβλεψη νέων αντιστοίχων οργανικών θέσεων προς στελέχωσή της 
και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με προσωπικό, από της ιδρύ- 
σεώςτης
18. Την άμεση κατάργηση της παρ. κγ' του άρθρ. 9 του Π.Δ. 85/2011 
από 16/09/2011 και τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε 
το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυ
γές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από 
αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες
19. Την δυνατότητα σίτισης των αστυνομικών και μελών οικογενειών 
τους σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες στις πόλεις όπου δεν υπάρχουν 
αστυνομικές λέσχες.
20. Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Διάταξης του Αρθρου 
15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή Αστυνομικού Προσωπικού που προ

βλέπει την υποχρεωτική διαμονή 
του Αστυνομικού Προσωπικού 
σε απόσταση μέχρι 15 χιλιομέ
τρων από την έδρα της Υπηρεσί
ας του.
21.Την εφαρμογή των κανόνων 
Υγιεινής και Ασφάλειας με την 
άμεση αποσυμφόρηση των κρα- 
τητηρίων των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών. Ο υπερπληθυσμός 
των κρατουμένων και οι κτιρια- 
κές υποδομές δεν αποτελούν μό-
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νο προβλήματα υπηρεσιακής φύσεως Συνδέονται με τα ανθρώπι
να δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταγγέλλουμε:
Ι.Την επικείμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας που επιχειρείται χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστι
κός διάλογος με τους θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς και άλ
λους φορείς και απορρίπτουμε στο σύνολό του το σχ&>ιο νόμου 
που έχει δει το φως της δημοσιότητας
2. Την μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κράτη
σης παράνομων μεταναστών. Απαιτούμε την άμεση απομάκρυν
ση των κρατουμένων από αυτές και την αποκατάσταση της λει
τουργίας των Αστυνομικών Σχολών ως Ανώτατα και Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελληνικής Αστυνομίας Να κινηθεί 
άμεσα η διαδικασία προκήρυξης θέσεων εισακτέων στις Αστυνο
μικές Σχολές
3. Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας Απαιτούμε την 
συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για θέματα 
που μας απασχολούν.
4. Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας 
των συνθηκών εργασίας μας μείωσης των εισοδημάτων μας και 
κατάργησης του κοινωνικού κράτους που μας οδηγούν στην εξα
θλίωση ως ανθρώπους και ένστολους πολίτες
5. Και απορρίπτουμε κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση των ήδη βε
βαρημένων υπηρεσιακών καθηκόντων μας με αφορμή και την 
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας

Β .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α
Διεκδικούμε:
Ι.Την άμεση βελτίωση των συντελεστών υπολογισμού των Βασι
κών Μισθών από το μισθολογικό κλιμάκιο του ΑΙΑ' και άνω, προ- 
κειμένου να υπάρξει μερική άρση της αδικίας που συνετελέσθη σε 
βάρος των Αξιωματικών.
2. Την αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης ως 
εξής
ί. Για Ανώτατους Αξιωματικούς (μισθολογικά) σε 260,Οθ0 
ϋ. Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι σε 160,00D 
iii. Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες σε 120,Οθ0
3. Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ 
την ώρα
4. Την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του 
θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης
5. Την θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβληματι
κών περιοχών.
6. Την Ενιαιοποίήση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβο
λή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπάσεις 
-  προσωρινές μετακινήσεις Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 
3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές 
σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους
7. Την αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυ
νομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα 
αστυνομικής φύσης όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπι
κό, αστυνομικό ή μη.
8. Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους τους 
διοικούντες Αξιωματικούς επιπέδου Τμήματος Διεύθυνσης 
κλπ.

Γ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Α  - ΣΥ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Δ Ο Ή Κ Α
Χαιρετίζουμε την απόφαση για την διοικητική υπαγωγή του ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πο
λίτη και επισημαίνουμε παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουρ
γίας των κατάλληλων εποπτικών μηχανισμών σε αυτό. 
Απαιτούμε:
Ι.Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με την θεσμο
θέτηση επιπλέον εργασιακών πόρων για την ενίσχυση των ασφα
λιστικών μας Ταμείων, μετά την απομείωση των αποθεματικών 
τους από το PSI.
2. Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών-απωλειών, τις οποίες 
υπέστησαν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών και 
των ασφαλιστικών μας Ταμείων από το PSI.
3. Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την 
άμεση εξεύρεση λύσης για τη βκωσιμότητά του, την συνέχιση της 
χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων 
στους δικαιούχους.
4. Την αλλαγή της ονομασίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε 
Μετοχικό Ταμείο Στρατού -  Αστυνομίας
5. Την άμεση προώθηση προς υπογραφή του Π.Δ. για τον νέο τρό
πο υπολογισμού του Εφάπαξ σύμφωνα με την πρόσφατη απόφα
ση του ΤΕΑΠΑΣΑ
Θ.Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων 
του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικο
νομικών τους με αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων 
και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των 
εν ενεργεία αστυνομικών.
7.Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ 
ύστερα από αναλογιστικές μελέτες ώστε να εξασφαλίζεται η βι- 
ωσιμότητά τους

Ομιλία του Προέδρου της ΓΙ.ΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρη Γεωργατζή 
Κυρίες και Κύριοι,
Το 23ο πανελλαδικό μας συνέδριο πραγματοποιείται οε μια κρί
σιμη κυριολεκτικά περίοδο, κατά την οποία έχουν αποκαλυφθεί 
πολλά από τα αδιέξοδα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα 
τρία τελευταία έτη για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης κρί
σης που φώλιασε στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, ξύπνησε 
απειλητικά το 2009-2010 και σαν ένας σύγχρονος Μινώταυρος για 
να ικανοποιήσει την πείνα του, απαιτεί θυσίες και μόνο θυσίες 
Εμείς από την πλευρά μας είχαμε επισημάνει και δυστυχώς επιβε
βαιωθήκαμε, τις ανησυχίες μας από το προ-προηγούμενο συνέδριό 
μας -για όσους δεν το ενθυμούνται- και προειδοποιούσαμε κι εμείς 
μαζί με τα άλλα συνδικάτα ότι θα πληρώσουν μονομερώς τις συνέ
πειες της κρίσης τα συνήθη υποζύγια, δηλαδή όλοι εμείς οι απλοί 
εργαζόμενοι και έτσι σήμερα βιώνουμε άμεσα τις επιπτώσεις των 
συνταγών που εφαρμόζονταν για την εξυγίανση της οικονομίας 
τόσο στην προσωπική όσο και στην υπηρεσιακή μας ζωή. Συναι
σθανόμαστε την αγωνία του διπλανού μας του γείτονα, του άνερ
γου, του πτυχιούχου που αναγκάζεται να ξενιτευτεί για να ζήσει. 
Συναθροιζόμενη αυτή η αγωνία μας η αγωνία του αστυνομικού 
για το αύριο, με την αγωνία του συμπολίτη μας για το μέλλον του 
ίδιου και των παιδιών του, δημιουργεί, όπως είναι ευνόητο, ένα 
εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί να τινάξει στον αέρα συθέμελα τη 
γνωστή τάξη πραγμάτων και αυτό ελπίζω να το κατανοούν όλοι 
όσοι βρίσκονται τουλάχιστον σε αυτήν την αίθουσα Το μέγεθος 
της αδικίας και το έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης που αισθά-
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νέτοι η ελληνική κοινωνία οδηγούν αναπόφευκτα σε κοινωνικές 
αντιδράσεις και ανατροπές. Το παλιό συγκρούεται με το καινούρ
γιο και το ζητούμενο από αυτήν την αέναη σύγκρουση είναι να 
επικρατήσει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό μας διδάοκει 
η ιστορία ανά τους αιώνες, αυτό αναδεικνύεται και πάλι στις μέρες 
μας μέσα από τους καθημερινούς μας αγώνες για αλλαγή πορείας 
και του σκάφους της Ελληνικής Αστυνομίας 
Επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ περισσότερο στα κοινωνικοπο- 
λιτικά ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία σήμε
ρα, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα, 
ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμος απηύθυνε δραματική έκκληση προς όλους να αντιμε
τωπίσουμε τις ορατές και αθέατες συνέπειες της κρίσης με πνεύ
μα ενότητας και πατρικής σοφίας Θυμίζοντάς μας τη ρήση του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη «αυτόν τον λαό, πάντοτε τον μαδάνε, 
πάντοτε του επιτίθενται, πάντοτε τον αδικούν, αλλά στο τέλος μέ
νει μια μαγιά και αυτή η μαγιά έχει τη δύναμη να ζυμώσει όλο 
το φύραμα», τονίζοντας μάλιστα ότι μια τέτοια μαγιά είναι και το 
αστυνομικό σώμα, ένα σώμα που αγωνίζεται για το καλό του λαού 
και της πατρίδος μας
Κι έτσι ακριβώς είναι κυρίες και κύριοι, με όλα τα προβλήματα 
και τις δυσλειτουργίες που μας έχει προκαλεσει αυτός ο πολιτι- 
κο-οικονομικός παραλογισμός των τελευταίων ετών, όπως τον βι- 
ώνουμε όλοι από όποια θέοη κι αν υπηρετούμε, απ’ όποια οπτική 
γωνία κι αν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα 
Η κατάσταση είναι τραγικά δύσκολη, το γνωρίζουμε όλοι. Το πα
ραδέχονται άλλωστε και τα ίδια τα κόμματα της συγκυβέρνησης 
Η οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί πλέον και οε ανθρωπιστική 
κρίση, ωθώντας τους συνανθρώπους μας σε ακραίες καταστάσεις 
τις οποίες για να είμαστε ειλικρινείς καμία αστυνομία δεν θα μπο
ρεί να χειριστεί με τα συνήθη αστυνομικά μέσα αν οξυνθούν ακό
μα περισσότερο τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο κι αν επι- 
χειρείται η απόκρυψή της με διάφορες ωραιοποιημένες εκθέσεις 
για την οικονομική κατάσταση της χώρας 
Δεν μπορούμε να μιλάμε π.χ. για πρωτογενές πλεόνασμα και για 
σταδιακή επίτευξη των οικονομικών στόχων, όταν οι άνθρωποι 
δυστυχούν, όταν ολοένα και περισσότεροι ωθούνται σε απονενοη
μένα διαβήματα, όταν η ανεργία καλπάζει, όταν επιχειρήσεις κλεί
νουν η μια μετά την άλλη, όταν η εγκληματικότητα είναι εδώ και 
όταν η ανασφάλεια και οι επαγγελματικοί κίνδυνοι πολλαπλασιά- 
ζονται αντί να μειώνονται ακόμα και στον δικό μας χώρο, στο χώ
ρο που καλείται πάντα πρώτος να υπεραμυνθεί και να αποτρέψει 
τους όποιους οδυνηρούς κλονισμούς ή κλυδωνισμούς της κοινω
νικής σταθερότητας Μπορεί να είμαστε 
δημόσιοι υπάλληλοι, με κατοχυρωμένες 
μηνιαίες απόλαβα; αλλά αυτό δεν συνι- 
στά προνόμιο, ούτε μπορεί να χρησιμο
ποιείται ως εκβιασμός με το επιχείρημα 
ότι στη χώρα μας αυξάνεται η ανεργία 
και η περιθωριοποίηση πλατιών κοινω
νικών στρωμάτων. Οι αποδοχές μας - 
πρέπει να συνειδητοποιήσετε κύριες και 
κύριοι ότι δεν αρκούν πλέον για μια αξι
οπρεπή διαβίωση. Δεν συμβάλλουν στην 
συγκρότηση μιας υγιούς προσωπικότη
τας και επειδή αναφερόμαστε στο λει
τούργημα των αξιωματικών, των αστυ
νομικών, δεν συμβάλλουν ούτε σε αυτήν 
την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
Όσο κι αν επικαλούμαστε το φιλότιμο, 
όσο κι αν πασχίζουμε να προσφέρουμε 
τον καλύτερό μας εαυτό, αν υποτιμήσου

με αυτήν την αξιακή διάσταση των μισθολογικών απολαβών, αρ
γά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή που ο συνάδελφος θα μας πετάξει 
κατάμουτρα αυτό που δειλά - δειλά έχουμε πει και οι ίδιοι κάποιες 
φορά; αστειευόμενοι: «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».
Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να επαναλάβουμε πάλι τις γνωστές δι
ακηρύξεις μας Ότι «στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χω
ρούν εκπτώσεις και περικοπές» ή ότι «ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς 
το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών». Αυτονόητα ζητήματα, δια
τυπωμένα και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, και από τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης ο οποίος πράγματι πριν ένα χρόνο κι αυτός 
από αυτό εδώ το βήμα είχε συμμεριστεί τις αγωνίες μας και για τις 
δραματικές μειώσεις των μισθολογικών και των λειτουργικών δα
πανών, και για τις ελλείψεις οε τεχνικά μέσα και για την αναδιάρ
θρωση των υπηρεσιών που άπρεπε να είχε γίνει ήδη χθες 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα για να ακριβολογούμε, όμως χάσαμε 
έναν ολόκληρο χρόνο για να κάνουμε σήμερα τις ίδιες διαπιστώ
σεις για τα περισσότερα ζητήματα που είχαμε θίξει στο 22ο συνέ
δριό μας και τα οποία είχαν αποτυπωθεί και στο ψήφισμα που σας 
παραδώσαμε στη συνέχεια, προκειμένου να εργαστούμε από κοι
νού πάνω σε αυτά.
Για ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων, φυσικά ούτε λόγος 
Άλλωστε το έχετε παραδεχθεί και εσείς και ο κύριος Υπουργός πέ
ρυσι. Είναι μια λανθασμένη επιλογή είχε δηλώσει ο κύριος Υπουρ
γός να είναι ο βασικός μισθός του Αρχηγού 1.698 ευρώ. Το μόνο 
παρήγορο προς ώρας είναι ότι δεν έχουν προσμετρηθεί στον οικο
νομικό προϋπολογισμό για το 2014 οι προβλεπόμενες από το μεσο
πρόθεσμο, νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Μας διασφαλίζετε 
ότι θα αντέξετε έως το τέλος της διαπραγμάτευσης 
Σημειώνουμε επίσης την θετική απόφαση της πολιτικής Ηγεσίας 
μετά και από την πίεση των Ομοσπονδιών για την υπαγωγή του 
ΤΕΑΠΑΣΑ στο υπουργείο μας Στο σημείο αυτό θέλω να επισημά- 
νω την σημαντική συμβολή σε αυτό, του παριστάμενου Γενικού 
Γραμματέα της Κυβέρνησης τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, για 
μια ακόμη φορά, και δημοσίως Ομως όπως όλοι αντιλαμβανό
μαστε, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη ζημιά που έχουν 
υποστεί τα ταμεία από τα κουρέματα και την ληστρική αρπαγή 
των αποθεματικών μας Θα αρχίσουμε άραγε να διεκδικούμε τις 
αποταμιεύσεις μας ή θα πάνε υπέρ βωμών και εστιών άπαξ δια πα
ντός
Ομοίως στα θεσμικά αιτήματα, δεν υπήρξε καμία πρόοδος Αντίθε
τα κάποιες αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης για την αντι
μετώπιση της συνδικαλιστικής μας δράσης αποτελούν πισωγυ- 
ρίσματα που δεν συμβάλουν σε καμιά περίπτωση στη εκτόνωση 

των όποιων ενδεχομένως εντάσεων, αλ
λά δημιουργούν τα αντίθετα αποτελέ
σματα και παραπέμπουν σε ξεπερασμέ
νες νοοτροπίες όταν εμείς επιδιώκουμε 
να γυρίσουμε σελίδα 
Εμείς υπερασπιζόμαστε το θεσμικό μας 

ρόλο, τα συμφέροντα των συναδέλφων 
που μας εξέλεξαν και προσπαθούμε να 
υπηρετήσουμε αυτούς κατά τον καλύ
τερο τρόπο, επιδιώκοντας τη συνεργα
σία και την κατανόηση από τη δική σας 
πλευρά. Δυστυχώς ορισμένες φορές δεν 
υπήρξε ανταπόκριση, ο διάλογος δεν 
ήταν στο επιθυμητό επίπεδο, για να μην 
πούμε ότι υπήρξαν και αιφνιδιασμοί με 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ση
μαντική απόφαση για την αναδιάρθρω
ση των υπηρεσιών, όπου το νομοσχέδιο 
που δώσατε για διαβούλευση καταρτί-
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στηκε χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς να έχει οριστεί μια υπηρεσια
κή επιτροπή στην οποία να συμμετέχουμε κι εμείς φυσικά.
Στον συνδικαλιστικά μας φορέα, έχουμε πει πολλά; φορές άτι δεν υπάρ
χουν περιθώρια για την εκ του ασφαλούς και από μακράν κριτική. 
Αντίθετα χρειάζεται συλλογική συμμέτοχη, αυτοκριτική και διάθεση 
για ουσιαστική συμβολή στις εξελίξεις Μην αποφεύγετε λοιπόν το δι
άλογο, είναι η πεμπτουσία της δημοκρατικής λειτουργίας του οργανι
σμού μας αυτής που πολλά; φορές είναι το ζητούμενο και που πρέπει 
όλοι να διαφυλάττουμε ως κόριν οφθαλμού για να αποφεύγουμε αυ
ταρχικές λογικές και πρακτικές.
Ιδίως δε στις μέρες μας και έρχομαι τώρα στο mo κρίσιμο σημείο της 
τοποθέτησής μου, που ένα ολόκληρο Σώμα, διαπομπεύτηκε και στιγ
ματίστηκε ωσάν να ήταν εκείνο που ευθύνεται για το πάθημά του. 
Αναφέρομαι όπως αντιλαμβανόσαστε στη ρετσινιά του «χρυσαυγίτη» 
και οε αυτό που επί μέρες ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότη- 
τας Στις εκλεκτικές συγγένειες της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή και 
στην κάλυψη που υποτίθεται ότι παρείχε στην εγκληματική της δρά
ση ο 'Ελληνας αστυνομικός Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και 
καμία αστυνομία δεν πρέπει να απολογείται για τις πολιτικές ευθύνες 
εκείνων που ευθύνονται για την κρίση, απότοκος της οποίας είναι και 
το φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Από την πλευρά μας εδώ και χρόνια είχα
με κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ως συνδικαλιστικό κίνημα τόσο 
με δημόσιες τοποθετήσεις όσο και με Ημερίδες που είχαμε πραγματο
ποιήσει, αλλά κάποιοι κώφευαν. Και γνώριζαν λοιπόν και μπορούσαν 
να πράξουν τα δέοντα, εφόσον ήθελαν να ανακόψουν την επιρροή των 
νεοναζιστικών αντιλήψεων και πρακτικών στο σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας και πρωτίστως στο ευαίσθητο από κάθε άποψη Αστυνομικό 
Σώμα. Δυστυχώς δεν το έπραξαν και σήμερα βιώνουμε όλοι τα γνωστά 
αποτελέσματα
Να λοιπόν, γιατί το απλοϊκό στη διατύπωσή του μήνυμα του 23ου συ
νεδρίου μας «θωρακίζοντας την αστυνομία, προστατεύουμε τους θε
σμούς» αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος των πολυσύνθετων δε
δομένων του κοινωνικοπολιτικού μας γίγνεσθαι σήμερα.
Να γιατί, εμείς οι συνδικαλιστές απαλλαγμένοι από τον στενό κορσέ 
της υπηρεσιακής ιδιότητας μπορούσαμε να διατυπώνουμε φωναχτά 
και ηχηρά ορισμένες φορές τις ανησυχίες μας 
Μας παρεξηγούσαν βέβαια, διότι είτε δεν ήθελαν είτε δεν μπορούσαν να 
κατανοήσουν τη σημασία του λόγου μας Δεν ήταν συντεχνιακές οι δι
εκδικήσεις μας ούτε για τα οικονομικά πόσο μάλλον για τα θεσμικά ζη
τήματα. Ήταν βαθιά υπηρεσιακές οι απαιτήσεις και τα αιτήματά μας 
για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία και πρέ
πει να προβληματίσει ιδιαίτερα εκείνους που δεν αντιλαμβάνονται αυ
τή τη διάσταση της επιμονής μας στην ουσιαστική, ασφαλή και διαυγή 
λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, όταν ακόμα και οι τρομοκρά
τες στο κείμενο που έδωσαν προ ημερών για την αιματηρή επίθεση στα 
γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, αναφέρονται ειρωνικά 
στη δημοκρατικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας 
Κάποιους τους ενοχλεί προφανώς ο αγώνας μας διότι κινούνται στην 
αντίπερα όχθη, επιδιώκοντας την αποσάθρωση του αστυνομικού θε
σμού, την περιθωριοποίήση του συναδέλφου, το πισωγύριομα σε μια 
αστυνομία του κλώτσου και του μπάτσου, ανίκανη να αντιμετωπίζει 
τους εχθρούς της δημοκρατίας αδυνατώντας να προστατεύσει τους θε
σμούς και φυσικά τον ίδιο της τον εαυτό.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω και να διευκρινίσω ότι με τη συμπεριφορά 
μας έχουμε καταδείξει ότι ξεφύγαμε από την πεπατημένη της δημιουρ
γίας επαγγελματιών συνδικαλιστών με ελάχιστη ή στρεβλή γνώση των 
προβλημάτων του Οργανισμού μας γιατί δεν είμαστε μακριά αλλά °πο-
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λεμάμε από μέσα”. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς σε 
όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης η αξιοπιστία του συνδικαλιστι
κού κινήματος καταγράφεται με πολύ χαμηλά ποσοστά. Χωρίς να 
ωραιοποιούμε τα πράγματα εμείς προσπαθούμε να έχουμε την ανα
γνώριση των συναδέλφων ώστε να μπορούμε να διατρανώνουμε ότι 
υποστηρίζουμε τον κρίσιμο και ξεχωριστό ρόλο που πρέπει να παίζει 
ο συνδικαλισμός στο χώρο μας
Δεν ζητήσαμε ποτέ ικανοποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινωνίας 
δεν επιχειρήσαμε ξήλωμα μεταρρυθμίσεων, δεν υπήρξαμε κατεστη
μένο και δεν ζητήσαμε εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 
Επιδιώκουμε να είμαστε με το κομμάτι της κοινωνίας που "χτίζει". 
Περιττό να τονίσω ότι δεν μας πτοούν οι απειλές των τρομοκρατών. 
Αργά ή γρήγορα, θα πράξουμε το χρέος μας και θα τους οδηγήσου
με ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης Οφείλω, ωστόσο, να επι- 
σημάνω ότι πρέπει να επιταχύνουμε το βηματισμό μας διότι εδώ 
απειλούνται ευθέως ανθρώπινες ζωές Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο 
άυλες αξίες αλλά αναντικατάστατες υποστάσεις άνδρες γυναίκες 
και παιδιά, ανθρώπους της διπλανής πόρτας συνανθρώπους μας με 
μια λέξη.
Επομένως από την δική μας πλευρά, εξαντλούμε όλα τα περιθώ
ρια ανοχής απέναντι στην πολιτεία και καταγγέλλουμε και από αυ
τό εδώ το βήμα σήμερα την αξιοπερίεργη και σίγουρα προβληματι
κή για μας στάση της Ο δικός μας ρόλος είναι ξεκάθαρος Έχουμε 
ιερή υποχρέωση να συζητήσουμε, να καταθέσουμε με παρρησία τον 
προβληματισμό και τις προτάσεις μας για το σήμερα και το αύριο 
της Ελληνικής Αστυνομίας Του πολύτιμου θεματοφύλακα της πο
λιτειακής κρατικής και κοινωνικής μας οντότητας Του οργανι
σμού που υπηρετούμε ευσυνειδήτως και ευόρκως λαμβάνοντας 
υπόψη μας τις μεγάλες κατακτήσεις σε θεσμικό και οικονομικό επί
πεδο, που είδαμε πόσο εύκολα εξανεμίστηκαν στο βωμό της σωτηρί
ας της πατρίδας μας αλλά που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε δια
τεθειμένοι να απεμπολήσουμε.
Διεκδικούμε στο ακέραιο αυτά που μας στέρησαν και μας στερούν 
και τους προειδοποιούμε με φωνή στεντόρεια. Κάτω τα χέρια από 
την Ελληνική Αστυνομία!
Ο προβληματισμός που καταθέτουμε, τα οράματα που περιγράφου
με και τα συγκεκριμένα αιτήματα που προβάλλουμε, ανταποκρίνο- 
νται πλήρως στις απαιτήσεις των μελών μας και δεν καθορίζονται 
από ιδιοτελή κίνητρα και επιδιώξεις Λαμβάνουν υπόψη τους το δη
μόσιο συμφέρον, το κοινό καλό και γι’ αυτό αντέχουν στη διαχρο- 
νικότητα του αγώνα μας Είναι θέσεις μακράς πνοής που δικαιώ
νονται διαγενομένου του χρόνου και γι’ αυτό αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής και ικανοποίησης
Δεν ζητάμε πολλά από την σημερινή κυβέρνηση. Τον αυτονόητο δι
άλογο ζητάμε, τη διακομματική συνεννόηση επιδιώκουμε ώστε να 
βρεθεί ο κοινός τόπος πάνω στον οποίο θα πορευτούμε. Ο ευαίσθη
τος τομέας της δημόσιας τάξης επιτέλους πρέπει να τεθεί εκτός πεδί
ου κομματικών αντιπαραθέσεων. Το αγαθό της ασφάλειας δεν μπο
ρεί να υπόκειται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες Η τήρηση της 
νομιμότητας παντού και για όλους αυτό είναι το δόγμα μας Πόσο 
το υπηρετούμε είναι το ερώτημα, που θα απασχολήσει το Σώμα αρ
γότερα. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν, για όλους μας αστυνομικούς 
πολιτικούς και πολίτες
Ουδείς δικαιούται να παίζει με την ασφάλεια των πολιτών στο όνο
μα των οποιονδήποτε σκοπιμοτήτων. Δεν αρκεί να επικαλούμαστε 
τον αυξημένο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στις σημερινές συν
θήκες της ρευστής πολιτικής κατάστασης των κοινωνικών εντάσε-
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ων, της καλπάζουσας και διαρκώς μεχαλλασσάμενης εγκληματικό
τητας χης νεοχρομοκραχίας και χης νεοναζισχικής απειλής 
Να μη λησμονούμε, όχι εμείς οι ασχυνομικοί έχουμε πληρώσει με αί
μα συναδέλφων μας χις ελλειμμαχικές πολιχικές σχον τομέα χης δη
μόσιας τάξης Από χο προηγούμενο συνέδριό μας προσμεχράμε δυο 
απώλειες Του 37χρονου Γιώργου Ανδριχσόπουλου που δολοφονή
θηκε άνανδρα από εγκλημαχίες- κακοποιούς δραπέχεςσχις 17 Ιουνί
ου σχο Δίσχομο και χης χροχονόμου Αδαμανχίας Σιάφλα, που παρα
σύρθηκε από IX αυχοκίνηχο εν ώρα υπηρεσίας σχην Κηφισίας 
Να ευχηθούμε να είναι οι χελευχαίοι πεσόνχες σχον καθήκον Έλ

ληνες Ασχυνομικοί
Κλείνονχας χην ομιλία μου, κάνω έκκληση σχην Ηγεσία μας οε 
όλους χους εκπροσώπους χων πολιχικών κομμάχων, σε όλους εκεί
νους που διαχειρίζονχαι χις χύχες μας χην ασφάλεια χων συμπολι- 
χών μας να αναλογισχούν χις δικές χους προσωπικές ευθύνες Τα 
λόγια δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν καμιά απώλεια, κανένα χα
μό συναδέλφου μας Δεν αρκούν όμως ma ούχε για να κραχήσουν 
ισχυρή χη θέληση χων συναδέλφων μας για θυσίες και αυχοθυσίες 
Επωμίζονχαι χεράσχιες ευθύνες όσοι νομίζουν όχι μπορούν να συνε- 
χίσουν με υποσχέσεις και χχυπήμαχα οχη πλάχη χωρίς κανένα ουσι- 
ασχικό αντίκρισμα.
Από χην πλευρά μου οφείλω να πράξω χο χρέος μου και γι’ αυχό σας 
καλώ χην καθεμιά και χον καθένα σας ξεχωριστά και όλους μαζί να 
ενισχύσεχε χον αγώνα χης Ομοσπονδίας μας για χους αγώνες που έρ- 
χονχαι και επίσης να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμασχε χις αρεχές 
και χις αξίες που διαχρονικά υπηρεχούμε, με χην ίδια αυχαπάρνη- 
ση και ζήλο για χο καλό χης ελληνικής κοινωνίας και χης παχρίδας 
μας
Μπορεί να μας ισοπεδώνουν με χις πολιχικές που εφαρμόζουν, μπο
ρεί να μας αφήνουν ξυπόληχους οχ’ αγκάθια, όλοι ανχιλαμβανόμα- 
σχε ωσχόσο φανχάζομαι, όχι πρέπει να συνεχισχεί με κάθε χρόπο η 
προσπάθειά μας να προσφέρουμε σχους συμπολίχες μας ένα περιβάλ
λον σχο οποίο θα μπορούν να ζουν, να εργάζονχαι και να δημιουρ
γούν με ασφάλεια.
Όσο η πολιχεία δεν είναι αρωγός σχο έργο μας αυχό, άλλο χόσο εμείς 
πρέπει να ειπσχραχεύσουμε όλα χα ψυχικά μας αποθέμαχα για να 
σχαθούμε σχο ύψος χων περισχάοεων και σε συνδικαλισχικό και σε 
υπηρεσιακό επίπεδο. Ας λειχουργήσει χο φρόνημα και χο ηθικό μας 
ως πολλαπλασιασχής ισχύος για να πεχύχουμε χους σχόχους μας

Ομιλία Γεν. Γραμματέα χης ΓΙ.Ο.ΑΞΙΛ κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι δύσκολο και αν μη χι άλλο άχαρο χο να επιχειρείς να κάνεις 
απολογισμό μιας χρονιάς μέσα σχην οποία, είδαμε χις αποδοχές μας 
όχι μόνο να μειώνονται αλλά κυριολεκτικά να καταβαραθρώνονται 
σε επίπεδα προ 20ετίας Αν σε αυτά προσθέσουμε χα διάφορα και πα
ντός είδους χαράτσια που έχουν επιβληθεί σχο σύνολο της Ελληνι
κής κοινωνίας τότε ο καθένας αντιλαμβάνεται γιατί κυριολεκτικά 
πλέον και όχι θεωρητικά κινούμαστε στα όρια χης φτώχειας 
Η συμπεριφορά χων κυβερνόντων ιδίως έναντι των Α/κών υπήρξε 
προσβλητική και απαξιωτική.
Σε ένα άρθρο μου που έχω δημοσιεύσεις πριν 
μερικούς μήνες καταδεικνύω με αριθμούς οι 
οποίοι δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, 
ποιοι πραγματικά πλήρωσαν χο μάρμαρο των 
περσινών περικοπών.
Ενδεικτικά αναφέρω σ’ αυτό:
Α  Δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα 
επτά(2.577) ή ποσοστό 5% περίπου Αστυνομι
κοί όχι μόνο δεν είχαν μείωση στις αποδοχές 
χους αλλά αντίθετα αναδρομική επιστροφή συ
νολικά σχους 5 μήνες από Ο μέχρι ΙΟΟΟ, δηλαδή

αύξηση μέχρι και 2θΟ περίπου χο μήνα. Αυχό οφείλεται σχην μικρή αύ
ξηση που είχε η κατηγορία αυτή σχους Β.Μ., καθώς και σχο ξεπάγωμα 
χων μισθολογικών ωριμάνσεων και του χρονοεπιδόμαχος 
Β. Εννέα χιλιάδες εξακόσιοι ογδόντα τέσσερις(9.684) Αστυνομικοί ή πο
σοστό 17,716% είχαν μηνιαία μείωση από Ο μέχρι και 2θΟ.
Γ. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 30% ή δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιοι 
τριάντα δύο (16.332) Αστυνομικοί είχαν μεσοσχαθμική μείωση από 60 
έως 8θ0 το μήνα.
Δ. Τετρακόσιοι εξήντα ένας(461) ανώτεροι Αξιωματικοί που μισθοδο
τούνται με χο μισθολογικό βαθμό Ταξιάρχου ή 2/3 ή 1/3 αυτού, είχαν 
συνολικά διπλάσια περίπου μείωση απ’ όχι είχαν και οι 12.261 Αστυνο
μικοί μαζί των ανωτέρω κατηγοριών (Α & Β)ϋ! Η μηνιαία μείωση γι’ 
αυτή την κατηγορία των Αξιωματικών ανέρχεται περίπου στα 30θΟ.
Ε. Το σύνολο χων ανώτατων αξιωματικών χης ΕΛΑΣ. είχαν μεσοσχαθ
μική μηνιαία μείωση από 450 έως και άνω χων 80θΟ.
Από χα παραπάνω συμπεραίνουμε χην ισοπέδωση που υπέσχησαν όσοι 
θεωρήθηκαν υψηλόμισθοι, κυρίως ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματι
κοί, οι οποίοι έχουν δει χο εισόδημά χους από χο 2010 μέχρι και σήμε
ρα να μειώνεται μέχρι και 50%, όπως από χην πρώτη στιγμή είχαμε κα
ταγγείλει.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χη χρονιά 
που πέρασε δώσαμε χις μάχες μας από χην πρώτη γραμμή. Συνοψίζο
ντας αυτή την αγωνιστική μας πορεία επισημαίνω όχι υπήρξαν εκατο
ντάδες παρεμβάσεις χόσο σε επίπεδο κινητοποιήσεων, επαφών και συ
ναντήσεων με πολιτικά κόμματα και θεσμικούς παράγοντες αλλά και 
ανακοινώσεων, δημόσιων τοποθετήσεων κλπ.
Με τις δράσεις μας αυτές διασφαλίσαμε χην μη εγγραφή σχον προϋπο
λογισμό του 2014, χων ψηφισθένχων περικοπών σχο Ν.4093/2012 που 
προέβλεπε ως γνωστόν περαιτέρω περικοπές 80.000.000D για τούς εν 
ενεργεία και 140.000.000D για τους συνταξιούχους.
Όμως δεν εφησυχάζουμε. Επιδίωξή μας πρέπει να είναι και η κατάργη
ση δια νόμου χων διατάξεων που προβλέπουν αυτές τις περικοπές, αλ
λιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ενεργοποίησης χους σε περίπτωση που κάτι 
δεν πάει καλά σχην εκτέλεση χων προϋπολογισθέντων του 2014. Πα
ράλληλα αναμένουμε και χους επισημοποίήση του πλεονάσματος από 
χην EUROSTAT στα τέλη Μαρτίου, ώστε να απαιτήσουμε χην απο
κατάσταση χων αδίκων που ο ίδιος άλλωστε ο πρωθυπουργός έχει υπο- 
σχεθεί.
Στο διάστημα αυχό επίσης πρέπει να καταγραφούν οι θετικές παρεμβά
σεις μας για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, ο αγώνας με θετική έκ
βαση που δώσαμε για χην υπαγωγή του Τ.Ε ΑΠ ΑΣ Α  σχο Υπουργείο 
μας ούτως ώστε να αποφύγουμε χην σκόπελο χων ρυθμίσεων ΒΡΟΥ- 
ΤΣΗ για χον υπολογισμό χου εφάπαξ που ουσιαστικά χο μειώνει στη 
μέση. Επίσης η χρηματοδότηση χου Μ.Τ.Σ. από χον κρατικό προϋπολο
γισμό με 18θ0 ώστε να καταστεί η δυνατή η καταβολή χων ΒΟΕΑ που 
καθυστέρησαν από χο 2009.
Να σημειώσω επίσης όχι ύστερα και από την σχετική επισήμανση της 
Ένωσης Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδος και τις σχετικές παρεμβάσεις 
μας πετύχαμε χην καταβολή χου δώρου Χριστουγέννων 2012 σε μία 
κατηγορία ΑΣ/κών που χο δικαιούται μετά τις αναδρομικές μειώσεις από 

χον Αύγουστο χου 2012 και που η υπηρεσία ουδό
λως είχε σκοπό να πράξει.
Να επισημάνω ακόμα όχι χον αγώνα που έδωσα με 
προσωπικές παρεμβάσεις σχην αρμόδια υπηρεσία 
φορολογικών υποθέσεων του Υπουργείου Οικονο
μικών, όταν διαπίστωσα ότι από χα εκκαθαριστικά 
της Εφορίας χης Δ/νσης Χρηματικού δεν είχε αφαι- 
ρεθεί αναδρομική μείωση χων 5 τελευταίων μηνών, 
δηλαδή από τον Αύγουστο χου 2012 και πάρα την 
αντίδραση υπηρεσιακών παραγόντων που θεωρού
σαν όχι αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει. Πάρα ταύτα 
προκαλέσαμε χην έκδοση εγκυκλίου από χο Υπουρ-
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γείο Οικονομικών. Το γεγονός αυτό είχε αποτέλεσμα να έχουμε μείωση 
φόρου για τις αποδοχές του 2013 τουλάχιστον 50θΟ ο καθένας μας.
Να σημειώσω ακόμη την προ ημερών συνάντηση με τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας ο οποίος είδε θετικά τα ζητήματα που του θέσαμε τό
σο για την διεύρυνση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. με τη συμμετοχή μας σε αυ
τό, τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας στα στρατιωτικά νοσοκο
μεία, την σίτισή μας στις Λέσχες του Στρατού κλπ. Άφησα στο τέλος το 
μέτωπο που αναίτια και αιφνιδιαστικά άνοιξε με υπαιτιότητα της ηγε
σίας μας πολιτικής και φυσικής όταν ξαφνικά και κάτω από την πίεση 
των γεγονότων με άκυρες και αψυχολόγητες ενέργειες στοχοποιήθηκε 
το σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας ως δήθεν θύλακες της Χρυσής 
Αυγής με αποτέλεσμα επί ένα και πλέον μήνα να απολογούμαστε προ
σπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες Αναγκαστήκαμε 
έτσι να ζητήσουμε και πετύχαμε την στήριξη από το ούνολο του πολι
τικού κόσμου και των πολιτικών κομμάτων προεξάχοντος του Προέ
δρου της Βουλής που όλοι είδαν και επισήμαναν το πρόβλημα που έτει
να να δημιουργηθεί στις τάξεις της αστυνομίας και στην γενπιότερη 
εικόνα της στην Ελληνική ς κοινωνίας Όλοι πλην δυστυχώς της ηγε
σίας μας Και σα να μην έφταναν όλα αυτά στα πλαίσια των ερευνών 
που ακολούθησαν διασύρθηκαν και διαπομπεύτηκαν συνάδελφοί μας 
γιατί έτυχε να έχουν στην κατοχή τους πέντε ή δέκα φυσίγγια απ’ τα 
νομίμως δικαιολογούμενα ή ‘ένα taiser ή είχαν την ατυχία να βρεθούν 
στα ερμάρια χάπια υπνοστεντον από τα εκατοντάδες υπάρχοντα στα 
γραφεία των Αξιωματικών υπηρεσίας με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ως 
κοινοί εγκληματίες με χειροπέδες στα εισαγγελικά γραφεία και στα δι
καστήρια την βία ώρα που κάποιοι δημοσιογράφοι σουλατσάριζαν στα 
ίδια γραφεία με τα χέρια στις τσέπες Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας πό
τε θα αποκατασταθούν. Αλήθεια θα νιώσεις κάποιος την ανάγκη να ζη
τήσει συγνώμη.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να τρέξουμε και να 

αναδείξουμε στο προσεχές διάστημα, αν όχι τόσο στα οικονομικά, σί
γουρα στο θεσμικό επίπεδο υπάρχουν θέματα που μπορούμε και πρέπει 
να αναδείξουμε και να επιδιώξουμε την επίλυση τους Η έλλειψη οικο
νομικών πόρων δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε τέλμα και αδράνεια, για 
το σκοπό αυτό περιμένουμε από εσάς και σήμερα αλλά και στο υπόλοι
πο διάστημα να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας τις προτάσεις 
τις θέσεις αλλά και τις παρατηρήσεις σας Η αγωνιστική μας διάθεση 
και πορεία δεν πρέπει να ανασταλεί ούτε να διακοπεί με κάθε είδους με- 
θόδευση. Τα θετικά στοιχεία που επισήμανα παραπάνω μας ενθαρρύ
νουν προς τούτο αλλά και μας δεσμεύουν παράλληλα να συνεχίσουμε 
ακόμα πιο δυναμικά τον αγώνα μας ενδυναμωμένοι και με την δική σας 
μαζική συμμετοχή σε αυτόν. Γνώμονας της αγωνιστικής μας πορείας 
πρέπει μνα είναι η επίτευξη των συνδπιαλιστικών μας στόχων χωρίς 
να προκαλούμε την δοκιμαζόμενη κοινωνία. Το να παραμείνει η φλόγα 
του αγώνα άσβεστη πρέπει να αποτελεί ένα στοίχημα και για την ομο
σπονδία αλλά και για όλους μας Στο χέρι μας είναι το στοίχημα αυτό 
να το κερδίσουμε. Γιατί όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
«Και αν εξεράθει το κλαρί, χλωρή είναι ακόμα η ρίζα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ομοσπονδία έχει γίνει δέκτης πολλών ερωτημάτων από μέλη της με 
αφορμή την προσφυγή που έχει κατατεθεί για το επίδομα ειδικής απα
σχόλησης και το γεγονός ότι από μερικούς δικηγόρους ζητούνται νέες 
εξουσιοδοτήσεις για την παράστασή τους στα αρμόδια δικαστήρια, δι
ευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι προσφυγές που έχουν γίνει από τα μέλη μας μέσω του νομικού συμ
βούλου της Ομοσπονδίας μας κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, για την δια

φορά του επιδόματος ειδικής απασχόλησης μεταξύ των ενόπλων δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν προσδιοριστεί και θα αρχίσει 
η εκδίκαση τους στα αρμόδια διοικητικά Πρωτοδικεία από την 7/1/2014. 
Οπως μας δήλωσε ο νομικός μας σύμβουλος δεν απαιτείται νέα εξουσι
οδότηση προς αυτόν για την παράστασή του την ημέρα της συζήτησης 
από τους καταθέσαντες τις προσφυγές Εάν πάρα ταύτα κατά τον χρόνο 
της εκδίκασης υπάρξει διαφοροποίήση ως προς τα ανωτέρω, θα ενημε
ρωθείτε άμεσα για τον περαιτέρω τρόπο ενεργειών μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Επειδή η Ομοσπονδία κατακλύζετε καθημερινά από τηλεφωνήματα συ
ναδέλφων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, επί του θέματος, που ανέκυ
ψε πρόσφατα για την διεκδίκηση της επιστροφής της Ειδικής Εισφοράς 
Αλληλεγγύης των τριών τελευταίων ετών (2011-2013) και ύστερα από 
σχετικό ερώτημα που θέσαμε στον νομικό μας Σύμβουλο - Δικηγόρο κ. 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ Ρήγα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
ί. Για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης δεν έχει μέχρι τώρα υπάρξει 
καμία απόφαση Δικαστηρίου, που να την είχε κηρύξει αντισυνταγματι
κή, άοχετα αν το Σύνταγμα επιτρέπει την επιβολή Ειδικής Εισφοράς σε 
ειδικές περιπτώσεις που στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται ,ότι 
υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις
ϋ. Η σπουδή την 31 Δεκ 2013 για την υποβολή σχετικής αιτήσεως επι
στροφής της Εισφοράς Αλληλεγγύης στις Εφορίες υπήρξε για να μην 
παραγραφεί η διεκδίκηση για το έτος 2011.
ΐϊί. Οι Εφορίες κατόπιν Αιτήσεων διαφόρων ενδιαφερομένων δεν επι
στρέφουν παρακρατηθείσες εισφορές, αν δεν υπάρχει σχετικός νόμος 
ή τουλάχιστον Δικαστική Απόφαση του αρμόδιου γι’ αυτό Δικαστηρί
ου και επομένως είτε δεν θα απαντήσουν στις Αιτήσεις είτε θα απαντή
σουν αρνητικά.
ίν. Η περαιτέρω διαδικασία είναι η προσφυγή στο Μονομελές Διοικη
τικό Πρωτοδικείο με Ενδικοφανή Αγωγή για κάθε οικονομικό έτος δη
λαδή απαιτούνται 3 Αγωγό;, που η συνολική δαπάνη για κάθε Αγωγή 
θα ανέλθει σε ένα σεβαστό ποσό, όσο είναι περίπου η ετήσια παρακρα- 
τηθείσα Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και κατόπιν αυτού θεωρούμε , 
ότι δεν θα πρέπει να υποβληθεί άσκοπα καμία αίτηση επί του παρόντος 
,αφού τελικά δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό χρηματικό αποτέλεσμα, 
πριν υπάρξει δικαστική απόφαση.
Σε οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος η Ομοσπονδία μας θα σας ενη
μερώσει έγκαιρα, για τις παραπάνω ενέργειες μας ούτως ώστε να μην 
αναλωνόμαστε σε άσκοπες και άνευ ουσίας ενέργειες

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

Απόφαση του Σ.τ.Ε. για τις περικοπές του Μνημονίου 
(Ν.4093/2012)
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, οι Ομοσπονδίες μας αναφορικά με όσα 

έχουν γίνει γνωστά ως προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας για την αίτηση ακύρωσης των περικοπών που είχαν επιβλη
θεί στα ειδικά μισθολόγια με το Ν. 4093/2012, σημειώνουν προς ενημέ
ρωσή σας ότι:
Το Συμβούλιο της Επικράτειας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατά

ξεις του ανωτέρω νόμου που επέβαλε μειώσεις στους βασικούς μας μι
σθούς αλλά και νέες περικοπές στο σύνολο των επιδομάτων, αναδρομι
κά από 1-8-2012.
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Οι προσφυγές κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2013, με την εφαρμο
γή του νόμου και η υπόθεοη συζητήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 
ίδιου έτους, όπου οι νομικοί μας σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Μπου- 
κουβάλας και Ρήγας Μπαρμπούρης κατέθεσαν πρόσθετα στοιχεία, 
πέραν της αρχικής προσφυγής Το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέ
λεια του ΣτΕ την Παρασκευή 17 Ιανουάριου 2014, χωρίς ωστόσο να 
έχει δημοσιοποιηθεί η επίσημη απόφασή της η οποία αναμένεται να 
εκδοθεί το προσεχές διάστημα, οπότε και θα γνωρίζουμε επακριβώς 
το εύρος της αντισυνταγματικότητας του νομοθετήματος εν όλω ή 
εν μέρει. Έτσι θα γνωρίζουμε αν κρίθηκε αντισυνταγματικό το σύ
νολο των περικοπών ή το μέρος που αφορά τις αναδρομικές περικο
πές από τον Αύγουστο του 2012 οχ; και 31-12-2012.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αποτελεί δικαίωση των πολύμηνων 
αγώνων μας την οποία η πολιτεία οφείλει να σεβαστεί στο ακέραιο, 
αφού άλλωστε έχει ήδη αναγγελθεί εκ μέρους του κ. Πρωθυπουργού 
επιστροφή μέρους του πλεονάσματος στους ένστολους 
Εξάλλου, να μη λησμονούμε ότι ο αγώνας μας για πλήρη αποκατά

σταση των αδικιών συνεχίζεται με την θεσμοθέτηση ενός δίκαιου μι
σθολογίου, αλλά και με την επιστροφή στα ασφαλιστικά μας ταμεία 
των ποσών που χάθηκαν εξαιτίας του αναγκαστικού «κουρέματος», 
στο πλαίσιο της απομείωσης του δημοσίου χρέους.

«Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία»
Κύριε Υπουργέ, καθολική απαίτηση των συνέδρων του πρόσφατου 
23ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ήταν και είναι η άρση της μνημονι- 
ακής δέσμευσης για «πάγωμα» των προσλήψεων στην Αστυνομική 
Ακαδημία έως το 2016 και η άμεση λειτουργία των Αστυνομικών 
Σχολών με τους ήδη 580 επιτυχόντες κατά την διαδικασία των Πα
νελληνίων Εξετάσεων το εκπαιδευτικό έτος 2012- 2013, καθώς και η 
περαιτέρω προκήρυξη νέων προσλήψεων, ανάλογα με τα μεγάλα κε
νά και τις ανάγκες του Σώματος λόγω και της μη αναπλήρωσης του 
μεγάλου αριθμού των συνταξιοδοτηθέντων από το 2010 και μετά.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απαιτεί να γίνει σεβαστός ως ο μο

ναδικός αξιοκρατικός και αδιάβλητος τρόπος εισαγωγής στις Σχολές 
της Ελληνικής Αστυνομίας ο θεσμός των Πανελλαδικών Εξετάσε- 
ων, με παράλληλη αναβάθμιση της εκπαίδευσης και αναπροσαρμογή 
του περιεχομένου της στις σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες. 
Συμπληρωματικά αυτών των αιτημάτων, αλλά σε καμία περίπτωση 
σε δευτερεύουσα θέση, τέθηκε επίσης το μείζον ζήτημα της άμεσης 
αποκατάστασης της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών Κομο
τηνής και Ξάνθης με την άμεση μεταφορά σε άλλο χώρο των κρα
τουμένων, παρανόμων μεταναστών και λειτουργία των Σχολών, οος 
Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απαιτεί τον σεβασμό του θεσμού των 
Πανελληνίων Εξετάσεων όσο και την αποτροπή της νόθευσης του 
επαγγελματικού επιπέδου του αστυνομικού δυναμικού έχοντας ως 
αιτιώδη βάση:
- τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης με την χρησιμοποίη
ση των δοκίμων για εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας με μισθό κατά 
πολύ μικρότερο ακόμα και από αυτό του ανειδίκευτου εργάτη
- την υπονόμευση της «ομογενοποίησης» που είχε επέλθει προ μερι
κών ετών, βάζοντας τέρμα στο έωλο καθεστώς των προσλήψεων ειδι
κών κατηγοριών υπαλλήλων
- τα αρνητικά κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας τις επιχειρησια
κές αστοχίες που έχουν στοιχίσει και ανθρώπινες ζωές
- την ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας για μια ενιαία αστυνομική αρ
χή που θα λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις απαιτήσεις 
των πολιτών κλπ.
Δυστυχώς ποικιλώνυμα συμφέροντα, έπεισαν προγενέστερες υμών, 
ηγεσίες να διολισθήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις τορπιλίζοντας 
την ομοψυχία του Σώματος αλλά και αυτήν την ίδια την αποτελε- 
σματικότητά του. Ακολούθως αντί να αποδεχθούν το από καιρό ώρι

μο αίτημά μας για μια ριζική αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας 
υιοθέτησαν αμφιλεγόμενα μοντέλα αστυνόμευσης (π.χ. διμοιρίες ΜΑΤ 
σε περιπολίες ή φύλαξη στόχων, δημιουργίες ομάδων και σχημάτων για 
εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης κλπ). Το επίπεδο επαγγελματικής κα
τάρτισης των συναδέλφων ανακριτικών υπαλλήλων, όπως αυτοί απο
φοιτούν από τις αστυνομικές σχολές «θυσιάστηκε» σ’ αυτές τις σκοπι
μότητες
Η Ομοσπονδία μας αντιλαμβανόμενη τις δυσλειτουργίες και τα προ
βλήματα που είχε προκαλέσει στο παρελθόν η εσπευσμένη ενοποίηση 
της Αστυνομίας Πόλεων με την Ελληνική Χωροφυλακή το 1984, απαί
τησε και πέτυχε την καθιέρωση του αξιοκρατικού συστήματος εισαγο> 
γής στις αστυνομικές σχολές αλλά και την καθιέρωση ενός αξιόλογου 
εκπαιδευτικού συστήματος που δημιουργούσε πράγματι τις προϋποθέ
σεις για την απόκτηση υψηλού επιπέδου αστυνομικής εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το 1994 συγκεκριμένα, ανταποκρινό- 

μενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προχώρησε με τη θέσπι
ση των διατάξεων του Ν. 2226/1994 στην αναμόρφωση του συστήματος 
κατάταξης και των παρεχόμενων σπουδών στις Σχολές της Αστυνομι
κής Ακαδημίας καθόσον το μέχρι τότε ισχύον σύστημα, σύμφωνα και 
με την αιτιολογική έκθεση “... είχε εξαντλήσει τα όριά του και δεν μπο
ρούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης αστυνομίας της 
αστυνομίας του 2.000....”.
Η επιτυχία όμως των εν λόγω θεσμικών μεταρρυθμίσεων υπονομεύτη
κε από την πίεση μιας αναχρονιστικής αντίληψης και στροφής σε στρα
τιωτικού τύπου μοντέλα που ήθελε τον αστυφύλακα όχι απόλυτα κα
ταρτισμένο επαγγελματία και καταξιωμένο ένστολο λειτουργό, αλλά 
απλώς πειθήνιο όργανο της εκάστοτε εξουσίας προσκολλημένο στην 
εποχή της «αστυνομικής ράβδου», όπως λέχθηκε χαρακτηριστικά και 
στο συνέδριό μας από διακεκριμένο καθηγητή των δοκίμων αστυφυ
λάκων.
Σήμερα, λοιπόν, που η σύμπνοια και η νηνεμία στο εσωτερικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας αποτελούν την πιο βασική προϋπόθεση για την εύ
ρυθμη λειτουργία της αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι κάποιοι επιθυ
μούν την επιστροφή στο παρελθόν, τρόπους προσλήψεων και ειδικές 
κατηγορίες υπαλλήλων και μάλιστα κλείνοντάς τους πονηρά το μάτι 
ότι σε λίγα χρόνια και αυτοί θα ονομαστούν αστυφύλακες Η εισαγωγή 
μέσω των Πανελληνίων απαιτεί μόχθο, ανάπτυξη προσόντων και υψη
λή βαθμολογία που ανεβάζει το ποιοτικό επίπεδο των Αστυνομικών. 
Αστυφύλακες μπορεί να γίνονται μόνο όσοι εισέρχονται στη Σχολή μέ
σω των Πανελληνίων Εξετάσεων και με κατάλληλη εκπαίδευση απο
κτήσουν στη συνέχεια επάξια το πτυχίο τους Οποιαδήποτε άλλη διαδι
κασία συνιστά οπισθοδρόμηση, εμπαιγμό των εισερχομένων μέσω των 
Πανελληνίων, εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και σε κάθε περίπτωση 
προσκρούει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις για τα κριτήρια επι
λογής του αστυνομικού προσωπικού.
Εξάλλου, το προφίλ του αστυνομικού διαμορφώνεται σε μικρής ηλικί
ας εκπαιδευόμενους μέσα στις αστυνομικές σχολές εκεί όπου διαπλά- 
θονται, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται συστήματα αξιών, τρόποι 
αντίληψης και σκέψης συμπεριφοράς και νοοτροπίας αλλά και μέθο
δοι προσέγγισης της γνώσης και πληροφορίας για τα σύγχρονα αστυ
νομικά δεδομένα και διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά χαρακτηριστι
κά της κοινωνίας των πολιτών που καλούνται να υπηρετήσουν. Ποιος 
μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η εργασιακή ιδεολογία, η αστυ
νομική συνείδηση και η αστυνομική παιδεία αποκτώνται στα αστυνομι
κά εκπαιδευτήρια, εκεί όπου μαθαίνονται οι γραπτοί και άγραφοι κανό
νες αστυνομικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς ή ότι η οποιαδήποτε 
προσπάθεια της εκ των υστέρων απόκτησής τους με τη μορφή μετεκ
παίδευσης σε σεμινάρια ολίγων εβδομάδων -αν δεν αποβαίνει μοιραία για 
το αστυνομικό Σώμα και για τους ίδιους τους συναδέλφους που θα πα
σχίζουν να αντεπεξέλθουν πλήρως στα καθήκοντά τους- θα δημιουργεί, 
αντί να επιλύει προβλήματα;
Ή  μήπως τρέφει κανείς αυταπάτες ότι το αστυνομικό εκπαιδευτικό
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σύστημα, ιδίως με τα σημερινά του προβλήματα, είναι σε θέση να επι- 
δράσει και να μεταβάλει παγιωμένες πλέον αντιλήψεις αποκρυσταλ
λωμένες απόψεις ριζωμένες νοοτροπίες τυχόν στρεβλωμένες στάσεις 
και εμπειρίες ανθρώπων που για τον άλφα ή βήτα, σεβαστά κατά τα 
άλλα λόγο, αποφασίζουν οι ίδιοι είτε αναγκάζονται εξ ανάγκης να υπη
ρετήσουν ως αστυνομικοί την ελληνική κοινωνία;
Κύριε Υπουργέ, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους σας κα

λούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την αναγκαιότητα άμεσης λει
τουργίας των Σχολών Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας 
απαιτώντας από την Κυβέρνηση τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αφενός οε όσους έχουν ήδη επιτύχει 
στις δοκιμασίες των Πανελληνίων Εξετάσεων να κάνουν πράξη το 
όνειρό τους αφετέρου δε σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
φετινές εξετάσεις να συμπληρώσουν εγκαίρως τα απαιτοϋμενα μηχα
νογραφικά δελτία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα Πολιτικά Κόμματα στα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, πα- 
ρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες

Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση
Συναδελφισσες - Συνάδελφοι, η έκδοση της υπηρεσίας σε εβδομαδι

αία βάση αποτελεί μια μεγάλη συνδικαλιστική κατάκτηση. Μετά την 
προσβολή μας από τη μάστιγα των μνημονίων και της κατίσχυσης 
των απάνθρωπων όρων τους το συνδικαλιστικό μας κίνημα έθεσε με
ταξύ άλλων, στόχους και προτεραιότητες χωρίς οικονομικό κόστος 
για την ελάφρυνση του μεγάλου βάρους που σηκώνει το αστυνομι
κό προσωπικό, το οποίο με ισοπεδωμένο το βιοτικό του επίπεδο και με 
αποστεωμένες τις λειτουργικές δαπάνες αγωνίζεται καθημερινά για 
την αντιμετώπιση του εγκλήματος και την ανταπόκριση στις ανά
γκες της κοινωνίας για ασφάλεια και εσωτερική ειρήνη.
Αυτονόητο είναι για όλους ότι η εβδομαδιαία ανακοίνωση της υπη
ρεσίας αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ανάσχεση 
της καθημερινής πίεσης και έντασης (στρες), της καθημερινής ψυχι
κής δυσθυμίας από την αβεβαιότητα και την αδυναμία ικανοποίησης 
οποιοσδήποτε οικογενειακού και κοινωνικού προγραμματισμού, κα
θώς και της υπηρεσιακής εσωστρέφειας όπου οε ορισμένες περιπτώ
σεις ένα μεγάλο μέρος προτεραιοτήτων εξαντλείται εκατέρωθεν στο 
«πάρε-δώσε» με τον προϊστάμενο για την αυριανή υπηρεσία.
Ίσως να μην ήταν αυτονόητο για όλους ότι η Ομοσπονδία θα επε- 

τύγχανε αυτό το στόχο. Αποτελεί πλέον, όμως μια νέα σημαντική θε
σμική κατάκτηση. Ας μην ξεχνούμε ότι οποιαδήποτε καινοτομία στον 
Οργανισμό, αντιμετωπίστηκε αν μη τι άλλο, με καχυποψία και δυσπι
στία. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι η καθιέρωση του πενθημέρου 
και το δικαίωμα στη λήψη ημερήσιας ανάπαυσης για κάποιους εκεί
νη την εποχή ισοδυναμούσε με καταστροφή της Αστυνομίας. Ανά
λογο κλίμα προκαλούσε η ισχύς του Π.Δ. 394/2001 με τα τεράστια 
προσκόμματα που προεβλήθησαν μέχρι τη θεσμοθέτησή του, η οποία 
άνοιξε τον δρόμο για να φτάσουμε σήμερα στο Π.Δ. 173/2013. 
Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν φαινόμενα προκατάληψης και αρνη
τικής διάθεσης που φαλκιδεύουν κάθε καινούριο μέτρο. Μόνο, όμως 
η συνεχής αταλάντευτη επιμονή και σθεναρή απαίτηση από πλευράς 
των Προεδρείων των Ενώσεων μπορεί να επουλώσει αυτή την αρτη
ριοσκλήρωση, όπου παρατηρείται, και είναι σίγουρο ότι αυτός είναι ο 
τρόπος που φέρνει αποτελέσματα Αυτή ήταν και η γραμμή που ακο
λούθησε η Ομοσπονδία για να θεσμοθετηθεί αυτό το πάγιο αίτημά 
μας Νομοθέτημα το οποίο πρέπει να στηριχθεί και να διαφυλαχθεί ως 
«κόρη οφθαλμού» με τη δέουσα προσοχή, ώστε η προκατάληψη και η

αρνητική διάθεση να μην «μεταδοθούν» σ’ εμάς.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε τον συνδικαλιστικό μας αγώνα με απώ
τερο στόχο την αύξηση του κύρους του Σώματος και της ισχύος του 
στην εφαρμογή των Νόμων ιδίως προς τους κραταιούς και ισχυρούς 
ώστε ο απλός λαός να μην αισθάνεται ότι εντάσσεται στους «ταπεινούς 
και καταφρονημένους», μιας και πολλά από τα προβλήματα της λει
τουργίας μας εδράζονται σ’ αυτήν ακριβώς την αδυναμία.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ
Σταθείτε αρωγός και όχι διώκτης των προσπαθειών μας το μήνυμα 
προς την Ηγεσία. Δημιουργείται Ομάδα Εργασίας Νέας Γενιάς Αστυ
νομικών

Ενώπιον των ιστορικών του ευθυνών βρέθηκε το 23ο Ετήσιο Τακτι
κό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα το διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου 2013 με τη συμμετοχή 462 αντι
προσώπων από τις 58 Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της Ομοσπονδίας 
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της αγωνιστικής πορεί
ας του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την απόκρουση των δυσμε
νών επιπτώσεων των μνημονίων, ενώ επισημάνθηκε και η αναγκαιό
τητα της ενδυνάμωσης του αγώνα μας με νέες - mo αποτελεσματικές 
μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, λαμβά-
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νοντας υπόψη τις αναξιοποίητες οε μεγάλο βαθμό δυνάμεις της νέας 
γενιάς των αστυνομικών, στις πλάτες των οποίων πέφτουν και τα με
γαλύτερα βάρη των συνεπειών των κυβερνητικών αποφάσεων. 
Αναδεικνύοντας τις παθογένειες του συνδικαλιστικού μας κινήματος 
και αναζητώντας εκ των ένδον ελπιδοφόρες λύσεις, προκρίνεται σκό
πιμο να συσταθεί και να λειτουργήσει άμεσα ως αρωγός των προσπα
θειών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των υπαρχουσών Ομάδων 
Εργασίας για τα θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά 
θέματα, και μια Ομάδα Εργασίας Νέας Γενιάς Αστυνομικών, με κυ
ρίαρχο στόχο την προώθηση προς επίλυση ειδικότερων θεμάτων και 
προβλημάτων, όπως αυτά βιώνονται από τους νέους συναδέλφους μας 
χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δημιουργείται ένα ξεκομμένο και διαφο
ρετικό από το υπόλοιπο, συνδικαλιστικό πλαίσιο δράσης Η κατά περί
πτωση ορμή και ενθουσιασμός των νέων συνέδρων, όπως διαφάνηκαν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι επιτακτική ανάγκη να μεταλα
μπαδευτούν σε όλα τα σωματεία και όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας κόντρα στην εσωστρέφεια και τη μιζέρια, που αποτελούν 
συνοδευτικά-παράγωγα στοιχεία της φτωχοποίήσης και περιθωριο
ποίησής μας δεδομένου ότι η αγωνιστική συμμετοχή και δράση σε όλα 
τα επίπεδα της λειτουργίας μας δεν έρχονται δια μαγείας 
Τόσο ο διοικητικός όσο και ο οικονομικός απολογισμός του Διοικητι
κού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν με συντριπτικά ποσοστά θετικών ψή
φων, γεγονός που μας οπλίζει με δύναμη να εργαστούμε ακόμα mo 
ενωτικά και πιο παραγωγικά, ώστε να πιέσουμε από καλύτερες θέσεις 
και με τα διαθέσιμα αγωνιστικά «αντισώματά» μας για την εξάλειψη 
των υπηρεσιακών προβλημάτων και τη στήριξη του συναδέλφου σε 
υπηρεσιακό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Σε αυτήν την κατεύθυνση έγινε δε έκκληση προς την Ηγεσία να στα
θεί αρωγός και όχι διώκτης των προσπαθειών μας θεωρώντας τον 
συνδικαλισμό των ένστολων «αναγκαίο κακό»... Το βίο σαφές ήταν το 
μήνυμα του συνεδρίου και προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμ
ματα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το αγαθό της ασφάλειας και 
την θωράκιση του Έλληνα Αστυνομικού με πνεύμα εθνικής συνεν
νόησης μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες Μονομερείς ενέργει
ες εις βάρος των συμφερόντων του Έλληνα Αστυνομικού δεν θα πε
ράσουν.

Επίκαιρα θέματα
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν επίκαιρα 
ζητήματα από:
- τον Διευθυντή του Κέντρου Πρόληψης Αυτοκτονίας «ΚΛΙΜΑΚΑ» 
κ. Κατσαδώρο Κυριάκο, με θέμα: Η πρόληψη των αυτοκτονιών και 
ο χειρισμός του φαινομένου εκ μέρους των υπαλλήλων των Σωμά
των Ασφαλείας σχετικό δε εγχειρίδιο διανεμήθηκε σε όλους τους συ
νέδρους.
-τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπι
στημίου Θράκης κ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρο, με θέμα: Επικινδυνότη- 
τα της εργασίας -  Υγιεινή και Ασφάλεια
-την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστυνομικού Δικαίου Νομικής 
Σχολής Αθηνών κα Παπαϊωάννου Ζωή, με θέμα: Μεταρρύθμιση της 
ΕΛΑΣ.
-τον Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κωστάρα Αλέξανδρο, με θέμα: Αναβάθμιση 
της αστυνομικής εκπαίδευσης και
-την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Ε ΑΠ ΑΣ Α  Ταξίαρχο κα Ιωάννα Συνο- 
δινού, με θέμα: Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τίμησαν τις εργασίες του συνεδρίου
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ο Προϊ
στάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υπο
στράτηγος κ. Αναστάσιος Λάσκαρης ο Πρόεδρος της Π.ΟΑΞΙ Α , 
Ταξίαρχος κ. Δημήτρης Γεωργατζής ο Βουλευτής της Νέας Δημο
κρατίας κ. Γεώργιος Στύλιος η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖΑ κ. Χα
ρά Καφαντάρη, ο Υπεύθυνος Τομέα Προστασίας του Πολίτη του 
ΠΑΣΟ.Κ κ. Γιώργος Παπακωνσταντής ο Βουλευτής των Ανεξάρ
τητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος ο εκπρόσωπος της ΔΗΜ. 
ΑΡ. κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης, ο Βουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ. Χρή- 
στος Κατσώτης ο εκπρόσωπος του ΛΑΟ.Σ. κ. Χρήστος Κασιμάτης, 
ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιω
ματικών ΕΛΑΣ. κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛΑΣ. Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν
δρίτης Νεκτάριος Κιούλος και ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
Ι.ΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης.
Μήνυμα συμπαράστασης απέστειλε λόγω απουσίας του στο εξωτε
ρικό ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και Βουλευτής της Νέ
ας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης ενώ τίμησαν επίσης με 
την παρουσία τους το συνέδριό μας ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αττικής, Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας το μέ
λος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖΑ κ. Τάσος Μαυρόπου- 
λος ο Διευθυντής του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 
Ταξίαρχος πατήρ Ιωάννης Κοκκώνης ο Γενικός Γραμματέας της 
Π.ΟΑΞΙ Α  κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π ΑΣ. 
κ. Γιώργος Δριβάκος ο Πρόεδρος του Τ.Ε ΑΕΤ.Δ.Ε ΑΠ Α  κ. Νικό
λαος Μαρούντας και ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χα
ράλαμπος Μπουκουβάλας με τους συνεργάτες του.

Ψήφιομα ίου 23ου συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ
Οι σύνεδροι του 23ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ,
τονίζουν μεταξύ άλλων στο Ψήφισμά τους ότι θα αγωνιστούν με 
όλες τους τις δυνάμεις, ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουν την ελ
πίδα των συναδέλφων τους για ένα καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, 
για να καταδείξουν εμπράκτως την σημασία και την χρησιμότητα 
της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής τους λειτουργίας σε 
μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο έχει απαξιωθεί ο συνδικαλι
σμός των εργαζομένων, αλλά παράλληλα επιχειρείται από διάφορα 
κέντρα και η περαιτέρω χειραγώγηση και απονεύρωσή του.
Οι σύνεδροι δεσμεύονται επίσης ότι θα διεκδικήσουν τη σταδια
κή ανάκτηση των κεκτημένων μας εργασιακών, οικονομικών και 
θεσμικών δικαιωμάτων, ταυτόχρονα δε θα απαιτήσουν τη χάρα
ξη μιας νέας εθνικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας μακριά από μικροκομματικές και κυβερνητικές σκοπι
μότητες.
Η επίκληση του αναπόδραστου των μνημονιακών υποχρεώσεων, 
έναντι των ξένων δανειστών, δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε κα
μία περίπτωση τη συνέχιση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τον 
Άνθρωπο όχι ως Άνθρωπο, αλλά ως «αριθμό» σε στατιστικές πλεο- 
νάζουσες της αδικίας και της επικράτησης του «δικαίου» των ισχυ
ρών του χρήματος ΓΓ αυτό καλούν την Ομοσπονδία να συνεχίσει 
να επιζητά την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα σέβεται τον 
άνθρωπο πέρα και πάνω από τα συμφέροντα των αγορών και της 
ολιγαρχίας του πλούτου. Το διεκδικητικό πλαίσιο για τη θωράκιση 
του Έλληνα Αστυνομικού, διαμορφώθηκε ως εξής:

Α ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος και απάλειψη του 
απόλυτου περιορισμού για το δικαίωμα της απεργίας στους Αστυ
νομικούς.
2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρα
κτη διασφάλιση της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέ-
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λεσης χων καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π  Λ  

45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας, με τον εφοδιασμό και τη δι
ασφάλιση σύγχρονου και λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
Αρνοϋμαστε να δεχθούμε ηττοπαθείς λογικές περί apriori επικινδυ- 
νότητας του επαγγέλματος μας. 'Οχι δεν έχουμε υπογράψει κανένα 
συμβόλαιο με το θάνατο!
3. Αρση της μνημονιακής δέσμευσης για «πάγωμα» των προσλήψε
ων στην Αστυνομική Ακαδημία έως το 2016 και άμεση λειτουργία 
των Σχολών με τους ήδη επιτυχόντες
Προκήρυξη θέσεων εισαγωγής στην Ελληνική Αστυνομία, ανάλο
γα με τα μεγάλα κενά και τις ανάγκες του Σώματος, λόγω και της μη 
αναπλήρωσης του μεγάλου αριθμού των συνταξιοδοτηθέντων από 
το 2010 και μετά.
Μοναδικός τρόπος εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνο
μίας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων, με το ισχύον αξιοκρατικό 
σύστημα Αναβάθμιση εκπαίδευσης των Δοκίμων των Σχολών της 
ΕΛΑΣ., ώστε να παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση, με κύριο προ
σανατολισμό την πλήρη επαγγελματική κατάρτισή τους και όχι να 
χρησιμοποιούνται για εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας με μισθό 
κατά πολύ μικρότερο ακόμα και από αυτού του ανειδίκευτου εργά
τη. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την αναπροσαρ
μογή του περιεχομένου αυτής στις σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες 
και διαφανές σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
όπως π.χ. άρση της στέρησης του δικαιώματος αναβαθμολόγησης 
των γραπτών.
Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών 
Κομοτηνής και της Ξάνθης, με την άμεση μεταφορά σε άλλο χώρο 
των κρατουμένων, παρανόμων μεταναστών και λειτουργία των Σχο
λών, ως Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Αναγνώριση της Σχολής Αστυφυλάκων, ως Τ.Ε.
4. Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με:
α) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - Ανακατανομή αστυνομικού προσω
πικού, με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας 
με όρους κοινωνίας και όχι με όρους μνημονίου. Καταγγέλλουμε την 
επιχειρούμενη αναδιάρθρωση, η οποία δεν είναι προϊόν διαλόγου με 
τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς και απορρίπτουμε το 
Σχέδιο Νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας 
β) Αναβάθμιση -  Επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης -  
μετεκπαίδευσης εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης Διαβάθμιση 
-  αντιστοίχιση των Σχολών της ΕΑΑΣ. με ΑΕ.Ι.-Τ.Ε.Ι. και ίδρυση 
Αστυνομικού Πανεπιστημίου.
γ) Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και 
υπηρεσιακή εξέλιξη των Αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό, αδιάβλη
το και δίκαιο σύστημα
δ) Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα 
δ.Καταγγέλλουμε την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας Πλή
ρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από 
αυτές της Ελληνικής Αστυνομίας Αποκλειστική άσκηση αυτών μό
νο από τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς και όχι από Αστυνο
μικούς
ΘΑναμόρφωση του Κώδικα Μεταθέσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η 
«επιτηδειότητα», κλείνοντας τα «παραθυράκια» ορισμένων διατάξε
ων, να απαλεκρθούν οι διακρίσεις να διασφαλιστεί η αντικειμενικό
τητα και η δικαιοσύνη του θεσμικού πλαισίου κατά την εφαρμογή 
του και να εξασφαλιστεί η προοπτική μετακίνησης στον τόπο συμ-
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φερόντων, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού,
7. Σταδιακή αποδέσμευση των αποσπασμένων δυνάμεων από την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ώστε να μην παραμένουν απογυ
μνωμένες οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι δυνάμεις αυτές 
Τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά της δολοφονίας των δυο συναδέλ
φων, ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου στην Βοιωτία και ΚΩΣΤΕΝΗ 
Ηλία στη Φλώρινα, δείχνουν ότι χρειάζεται επαναπροσέγγιση του 
όλου ζητήματος
Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Κέντρα κράτησης πα
ράνομων μεταναστών και σε ό,τι αφορά τις συνεχείς μετακινήσεις 
του προσωπικού και την ασφαλή φύλαξή τους 
Ενίσχυση και θωράκιση των συνόρων με σύγχρονα υλικοτεχνικά 
μέσα και εξοπλισμό υπό το πρίσμα μιας αποφασιστικής για το θέμα 
εξωτερικής πολιτικής
Καταγγέλλουμε την Συνθήκη «Δουβλίνο ΠΙ» που επανεπικυρώνει 
την Συνθήκη «Δουβλίνο Π», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωκοινο
βούλιο στις 11-12 Ιουνίου 2013, χωρίς να λάβει καθόλου υπόψη της 
τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης
8. Άρση της εφαρμογής του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας 
(Ν.4093/2012) στο αστυνομικό προσωπικό το οποίο διέπεται από κα
θεστώς ιδιαίτερης πειθαρχικής διαδικασίας.
Θ.Θε'σιηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου για το αστυνομικό προσω
πικό. Άμεση ρύθμιση της αδικίας που υφίστανται Ανθυπαστυνόμοι 
με προαγωγές νεοτέρων τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β'.
10. Εντατικοποίηοη και αύξηση των σεμιναρίων αυτοάμυνας-αυτο- 
προστασίας ειδικά σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και πρακτική εφαρ
μογή του Νόμου 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων 
από Αστυνομικούς εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξρις» 
και ίδρυση- λειτουργία των επιβαλλόμενων απ’ αυτόν σκοπευτηρί
ων, σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης παράλληλα με την εμπέ
δωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σ’ ό,τι αφορά 
τη χρήση των όπλων.
Εναρμόνιση και εξορθολογισμός των προτεραιοτήτων και της λει
τουργίας των Υπηρεσιών, με τις πραγματικές και ουσιαστικές ανά
γκες των μάχιμων Αστυνομικών για την αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας την πάταξη της γραφειοκρατίας και την εξάλειψη της 
νοοτροπίας του «μεταθέτειν την ευθύνη αλλού», που αλλοιώνει και 
φαλκιδεύει την κύρια αποστολή του Σώματος
11. Όχι αστυνομικά κρατητήρια -  φυλακές
Σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων των κρατουμένων με την: 
-άμεση εξάλειψη του ανεπίτρεπτου φαινομένου της μακροχρόνιας 
κράτησης κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια. Απαρέγκλιτη 
εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και διαταγμάτων.
-άμεση εξάλειψη της κράτησης υπεράριθμων κρατουμένων στα 
αστυνομικά κρατητήρια και αντιστοίχισή τους με την προβλεπόμε- 
νη χωρητικότητα του εκάστοτε χώρου κράτησης 
-άμεση εξάλειψη του φαινομένου κρατητηρίων που δεν πληρούν 
τους ασφαλείς όρους κράτησης και όρους υγιεινής σύμφωνα με τους 
κανονισμούς
12Άιασφάλιση των μεταγωγών σύμφωνα με τους κανονισμούς και 
ιδιαίτερα αυτών που πραγματοποιούνται από και προς τις νησιωτι
κές περιοχές Άμεση εξάλειψη των οξύτατων προβλημάτων των με
ταγωγών αυτών με την ανυπαρξία ασφαλών χώρων κράτησης στα 
επιβατικά πλοία και την μη εφαρμογή των κανόνων για τη διασφά
λιση των συνοδών Αστυνομικών.
13.Άμεση κοστολόγηση της μετακίνησης αστυνομικών δυνάμεων



για αθλητικά ή άλλα μέτρα και δημόσια ανάρτηση του κόστους στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια», ώστε να σταματήσει η άμετρη κατασπατάλη
ση δυνάμεων σ’ αυτόν τον τομέα Σ’ ό,τι αφορά τις αθλητικές συνα
ντήσεις, μετακύλιση αυτού του κόστους στις ιδιωτικές εταιρείες των 
εμπόρων του αθλητισμού.
14Λναμόρφωση του κανονισμού στολής σύμφωνα με τις ανάγκες 
του μάχιμου προσωπικού, ώστε ανάλογα με το είδος της εκτελούμε- 
νης υπηρεσίας και των καιρικών συνθηκών, να καταστεί αυτή πε
ρισσότερο πρακτική, εύχρηστη και λειτουργική προς όφελος του πα- 
ραγόμενου έργου.
15.Κατάργηση της διαδικασίας των ειδικών εκλογικών καταλόγων 
στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του αστυνομικού προσω
πικού στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές 
ΙβΛημιουργία Λεσχών Εστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δ/νσε- 
ων Αστυνομίας Βορειοανατολικής Νοτιοανατολικής και Δυτικής 
Αττικής και οε όλες τις έδρες των Γ ΑΔ.Π. Επέκταση των ήδη υπαρ
χόντων ιδίως για την σίτιση νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες απο
δοχές τους είναι πενιχρές και δεν επαρκούν ούτε για τα αυτονόητα.

Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1.STOP στις συνεχόμενες περικοπές του πενιχρού μισθού μας Κα
τάργηση της διάταξης του Ν.4093/2012 (μεσοπρόθεσμο) που προβλέ
πει νέες μειώσεις μόκο ενός «βαπτιζόμενου» ως νέου, μισθολογίου 
ύψους 88 εκ. ευρώ στους εν ενεργεία και 162 εκ. ευρώ στους συντα
ξιούχους
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ
Διεκδικούμε την υλοποίήση της δέσμευσης του κ. Πρωθυπουργού 
που διατυπώθηκε από το βήμα της Βουλής για την μερική άρση των 
αδικιών που επέφεραν οι οριζόντιες μειώσεις στο πλαίσιο της αναδια
νομής του πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2013. 
Οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες που θα 
δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των Αστυ
νομικών και ειδικότερα των νέων χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας: 
α) με αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και την χορήγη
ση επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπου έχει ήδη 
χορηγηθεί στον Δημόσιο Τομέα
β) με αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με ωριαία αποζημίω
ση -  αμοιβή μέσω κλαδικής σύμβασης
γ) με πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας (πέραν του πεν
θημέρου) και θεσμοθέτηση για τις Κυριακές εξαιρέσιμες αργίες 
υπερωρίες μέσω κλαδικής σύμβασης
δ) την χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων περιοχών με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε στους Δημοσίους Υπαλλή
λους
2. Αντιμετώπιση των μετακινήσεων του ένστολου προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας με προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για 
να επιτρέπεται -  δικαιολογείται η εκτός έδρας διαμονή, οι δαπάνες τα
ξιδιού και διανυκτέρευσης από την 1-6-2012 και εφεξής όταν η από
σταση είναι μεγαλύτερη από τα εξήντα (60) χλμ ή 10 ναυτικά μίλια, 
από την έδρα της Υπηρεσίας του.
3. Άμεση εξόφληση των οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού προ
σωπικού που αποσπάται στο πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστευτι- 
κών ροών στα σύνορα της χώρας με εκταμίευση των αναγκαίων χρη
ματικών κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
4. Προοαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στις πραγματικές ανάγκες 
τόσο για την αμοιβή των πρόσθετων παροχών (νυκτερινή εργασία, 
κλπ), όσο και των σύνθετων καταναλωτικών δαπανών. 
δΑναπροσαρμογή από 1-1-2014 στα 2Ο.ΟΟΟ0 από τα 12.ΟΟΟ0 του ετή
σιου εισοδήματος που ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου παρακρατεί

ται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανερ
γίας που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του αρθ. 35 Ν.3986/2011, κατά 
ποσοστό 1% υπέρ Ο ΑΕ.Δ.
β.Χορήγηοη βαθμολογητών και μισθολογικών προαγωγών και 
στους Αστυνομικούς εκείνους που πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλά
κων της σειράς του έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας 
-σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών-Κοζάνης- εισήχθησαν 
προς φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων Τ.ΔΑ Γρεβενών μετά 
την 19-6-1995, αναδρομικά, όπως ίσχυσε και στους συμμετέχοντες 
στον ίδιο διαγωνισμό και εισήχθησαν στα άλλα Τ.Δ Α  της χώρας μέ
χρι την 19-6-1995.
7.Περικοπή -  μείωση του κεφαλαίου των στεγαστικών δανείων, κα
τά 25% σε συνδυασμό με παράταση του χρόνου εξοφλήσεως και την 
μείωση του επιτοκίου, για τις συμβάσεις των στεγαστικών δανείων 
αγοράς πρώτης κατοικίας με τις εμπορικές τράπεζες και το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Ι.'Οχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ένστολων 
με το προσδόκιμο ζωής
2 Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του Αστυνομικού ως επικίν
δυνου και ανθυγιεινού με την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης 
εργασίας
3. θεσμοθε'τηση των ιδίων προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογι
σμού σύνταξης των Αστυνομικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή 
εξαιτίας αυτής που ασφαλίζονται από 1-1-2011 και μετά στο Ι.ΚΑ 
με βάση την ισχύουσα ευμενέστερη νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007).
4. Δικαίωμα πρόσληψης κατόπιν αιτήσεως στο Υπουργείο Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής 
οργανικής θέσης των μελών οικογένειας ένστολου, ο οποίος τυγχά
νει ανίκανος σε ποσοστό άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης δια
τεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής
5. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστο
λους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στον Δη
μόσιο Τομέα, για τα τέκνα και του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις 
μέσες επαγγελματικές σχολές αποκλειστικά και μόνο για όσους θε
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.
6. Σταδιακή αύξηση κατά ένα (1) έτος από την 1-1-2011 της συνολι
κής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτείται για τη θεμελίωση συντα- 
ξιοδοτικού δικαιώματος νέων και παλαιών ασφαλισμένων και έως 
την 31-12-2007 χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος υπολογισμού της σύ
νταξης από τις μεταβολές που επέφερε ο Ν.3865/2010 και εφαρμογή 
του για όσους θεμελιώνουν το ως άνω δικαίωμα μετά την 1-1-2018.
7. Την αναπληρωση -  κάλυψη της διαφοράς που επήλθε στα αποθε- 
ματικά των ασφαλιστικών -  μετοχικών Ταμείων μας από το «κού
ρεμα» - ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου το έτος 
2012, εν μέρει από το Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος 
ΑΕ. και εν μέρει από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο
πιστωτικής Σταθερότητας
8. Σύγκλιση των Τομέων Επικουρικής Σύνταξης και Πρόνοιας του 
Τ.Ε ΑΠΑΣΑ για τους νέους ασφαλισμένους και μετά από εκπό
νηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης Προσαρμογή του ελάχιστου 
χρόνου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π ΑΣ. στον ασφα
λιστικό χρόνο του Ν.3865/2010.
9. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και αντι
μετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας χωρίς πε
ραιτέρω εξωτερικό δανεισμό, αλλά με επέκταση του χρόνου απο
πληρωμής του χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών. Αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. Κατάργηση του αρθ. 27 του 
Ν.1911/1990 και συμμετοχή στο Δ.Σ. του Ταμείου κατά 50% εκπρο
σώπων προερχόμενων από την Ελληνική Αστυνομία.
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ΙΟΛιαοφάλιση ίου αποθεμαχικού κεφαλαίου χου ειδικού (ερα
νικού) λογαριασμού αλληλοβοήθειας του Ιδρύματος «Εξοχά; της 
Ελληνικής Αστυνομίας» με κατάργηση της εξαναγκαστικής υπο- 
χρά.χιης κατάθεσης αυτών, στο κοινά κεφάλαιο ασφαλιστικών 
Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδας και την αναπλήρωση των 
απωλειών που υπάχτη με την χρηματοδότηση του Κρατικού Προ
ϋπολογισμού.
11. Δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών 
όλων όσων εργάζονται στο Δημόσιο Τομάι και όχι με την ένταξη 
στο Ι.ΚΑ των νεοπροσλαμβανομένων από το έτος 2011.
12. Ενιαίο κλάδο υγείας για όλο το αστυνομικό προσωπικό (έντα
ξη νέων Αστυνομικών οε βάθος δεκαετίας στον Κ.Υ.ΥΑΠ.).
13. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 
1989, αλλά προσελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας 
σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί από το 1989.

Δ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.ΟΟΟ0 για μισθωτούς - συ
νταξιούχους και καθορισμός νάχς φορολογικής κλίμακας με πρό
σθετα κλιμάκια.
2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που καταργήθηκαν, 
όπως οι τόκοι στεγαστικών δανείων, οι ιατρικές αποδείξεις κλπ. 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ψήφισμα είναι αναρτημένο στο www.poasy.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (Π.Ο.Π.Π -  ΥΑΤ) 
•Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό

γου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
εκλέχθηκε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες ως εξής:
Πρόεδρος: Βιολέττα ΑΡΓΥΡΗ -  ΑΔ Μεσσηνίας 6947946947
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ -  AT Τρίπολης 

6973005445
Γραμματέας: Μαρία ΜΠΟΥΓΑΔΗ -  ΓΑΔ.Π. Πελοποννήσου, 

6958457197
Ταμίας: Ελένη ΡΟΥΝΗ -  Τ.Τ Τρίπολης 6974934572 
Έφορος: Βασιλική ΚΑΠΡΑΛΟΥ -  Τ.Τ Καλαμάτας 6977648640 
εκλέχθηκαν επίσης ως εκπρόσωποι στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
οι συνάδελφοι: ΑΡΓΥΡΗ Βιολέττα, ΓΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης και 
ΚΑΠΡΑΛΟΥ Βασιλική.
•Μεταστεγάστηκε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ, από τη Α Μεσογείων 96 σε γραφείο 
στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού στην Αμυγδαλέζα. 
Η νέα διεύθυνση είναι η ακόλουθη:
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (Π.Ο.Π.Π -  Υ.Δ.Τ) 
Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101 -Αχαρναί, Τ.Κ 13601 
(κτίριο Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού), Fax: 210-6476040 
Τηλ. και Fax: 210-2477492, e-mail: popp.ydtl986@gmail.com 
Τηλεφωνική επικοινωνία και στα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ. 
•Με επιτυχία εντάχθηκαν οι 600 και πλέον νέοι συνάδελφοι που 
προήλθαν από την κινητικότητα του 2013 στις υπηρεσίες τους αλ
λά και στα σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας.
Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία νέων σωματείων σε περιφέρει
ες όπου δεν υπάρχουν και είναι δυνατή αριθμητικά η ίδρυση και 
λειτουργία τους (Κρήτη, 'Ηπειρος Στερεά Ελλάδα κλπ.).

Θεσσαλονίκη 8.12.2013
Καλό ταξίδι συνάδελφε.........

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων εκφράζει την λύπη της για τον άδικο χαμό του Ηλία Κωστένη.
Ημέρα πένθους και οδύνης η σημερινή, για την απώλεια ενός συναδέλφου που παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, το δύ
σβατο της περιοχής, την οικονομική και ψυχολογική ένδεια και τον ανύπαρκτο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έπραξε στο ακέ
ραιο το καθήκον του με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και φι

λότιμο.
Φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος, αδίστακτοι Αλβανοί κακοποιοί. Ηθι
κός αυτουργός η Ελληνική Πολιτεία, καθώς εγκατέλειψε τους αστυνομι
κούς και την Ελληνοαλβανική μεθόριο στο έλεος κάθε εγκληματία, χωρίς 
τον στοιχειώδη εξοπλισμό, χωρίς οχήματα, κι επέτρεψε τη διάλυση των 
Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης.
Γία όλα αυτά φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε εδώ και χρόνια , ελπίζο

ντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρωθεί με αίμα όλη αυτή η αδιαφορία.
Δυστυχώς οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν με το χειρότερο τρόπο. Καλούμε 
τη Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να επαναπροσδιορίσει την στάση της απέ
ναντι στις Υπηρεσίες των ακριτικών περιοχών, να ευαισθητοποιηθεί απέ
ναντι στις ανάγκες των πολιτών για αστυνόμευση και προστασία των συ
νόρων, καθώς επίσης και στις ανάγκες των συναδέλφων για ενίσχυση των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης. Να σταματήσει να κωφεύει 
στα προβλήματα που η ίδια με την στάση της και με τις παραλείψεις της δημιούργησε.
Ευχόμαστε η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου, όπως δικαιούται η οικο
γένεια ενός ανθρώπου που για την προστασία του πολίτη έβαλε τη ζωή του σε δεύτερη μοίρα, ενός ή ρ ω α.
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ΕΥπαστυνόμος Β' Βασίλειος Σταϊκόγλου. Γεννήθηκε το έτος 
1970 στο Ρότλιγκεν Δυτ. Γερμανίας Κατετάγη το 1995 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Ορεστιάδας και Αλεξανδρού
πολης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 
27/9/2013.

tΑνθυπομοίραρχος Νικόλαος Μοι- 
ραλιώτης. Γεννήθηκε το έτος 1929 στο 
Βερίνο Αχαΐας Κατετάγη το 1954 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔ,Αττικής και των Α.Δ. Λασιθίου, 
Πέλλας και Κυκλάδων. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
9/12/2013.

ΙΑνΟυπαστυνόμος Σταύρος Βασιλαντωνάκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1972 στη Σάμο. Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες τηςΑΑ Σάμου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωσε την 12/10/2013 από παθολογικά αίτια.

ΙΑνθυπαστυνόμος Αναστάσιος Οικονόμου. Γεννήθηκε το έτος 
1970 στη Αθήνα. Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

+Αρχιφύλακας ε.α. Ηλίας Σταθόπουλος. Γεννήθη
κε το έτος 1931 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Κατετά
γη το 1952 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 12/12/2013 από παθολογικά αίτια.

tYπαρχιφύλακας Αριστείδης Διαμαντής. Γεννήθηκε το έτος 
1991 στις Σέρρες. Κατετάγη το 2009 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
19/9/2013 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

+Αστυφύλακας Θεόδωρος Καλύβας. Γεννήθηκε το έτος 1990 
στην Πάτρα Αχαΐας. Κατετάγη το 2011 και υπηρέτησε στο Α.Τ. 
Εξαρχείων. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29/11/2012.

ΙΕιδικός Φρουρός Νικόλαος Τιουκαλιάς. Γεννήθηκε το έτος 
1989. Κατετάγη το 2011 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 9/10/2013 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος.

ρεσίες της ΓΑΔΑττικής. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 4/10/2013 
από παθολογικά αίτια.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡ0Υ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ιηλ. 210-9591911,210-9541761

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ TOY 0Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣ0ΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]  _ _ _ _ _ _ _

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30' 
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'
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Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Τέκνα Αστυνομικών που n S T U X Q V  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤ,ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β ' Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΙΜ. ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΚΑΣ - Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β’ - A Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β’ Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α/Α’ - Δ.Α.Β/Α Α.

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΣΕΩΝ/ΤΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β' -Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ. ΟΡΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜ.ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Ε’ Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΧ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.ΑΥΤ-ΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. / ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΒΙΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΜ.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΠΟΔ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Π.Υ.-Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β' -Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Υ/Α’ - Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α/Υ-ΑΆ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Υ.-Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. / ΤΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΚΑΣ-Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.

ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜ.ΜΗΧ.ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A/V - Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΚΑΣ - Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΖΙΟΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΚΑΣ-Τ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΖΙΟΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΊΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΔ. ΑΧΑΙΑΣ / ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Β ε,α.

ΚΑΛΔΟΥΡΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΩΓΗΣ / ΠΑΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α/Υ' - Δ.Α.Π. / Α.Ε.Α.

ΚΑΛΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧ.ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Υ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α/Β'-Α,Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Α’ - Δ.Α.Π. / Α.Ε.Α.

ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.-ΜΗΧΑΝΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε,α.

ΚΟΛΙΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ. & ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ/Β -Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Σ.Φ. ΤΥΧΕΡΟΥ

ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧ.ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ/Β’ - Α.Δ. ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.

ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.

ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ/ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Υ-Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ Υ/Β ε,α.

ΜΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ / ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α / Υ - Β  Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ7ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Φ.Ε./ ΤΜ. ΜΗΧ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Υ.-Τ.Α. ΑΙΓΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ -Δ.Α.Π./Α.Ε A

ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜ.ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π.Υ. - Α.Τ. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α/Υ’ - Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Υ.-Α.Τ. ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΤΕΛΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡ/ΚΑΣ-Τ.Σ.Φ. ΦΕΡΩΝ

ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ.ΟΡΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ / ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Β'-Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΑΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ/ΣΧ.ΑΝΘΡ. & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΚΑΣ - ΑΔ . ΑΧΑΪΑΣ / ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΠΙΘΠΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ.ΟΡΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ / ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Ρ Χ Κ Α Σ -Ε ' Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΔΕ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ' -Α.Τ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΜΠΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ / ΣΧ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΚΑΣ - ΤΜ.ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Α' - Δ.Α.Π. / Α.Ε.Α.

ΝΤΑΡΛΑΟΛΓΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΤΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β' -ΓΑ .Τ . ΠΑΤΡΩΝ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β'-Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ - Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ/ΣΧ.ΑΝΘΡ. & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α Ρ Χ Κ Α Σ -Ε Ά .Τ . ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.

ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε,α.

ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΜΕΤ

ΠΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α/Δ’ - Α.Τ. ΓΕΡΑΚΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ/ΣΧ.ΑΝΘΡ. 8, ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΡ/ΚΑΣ - Τ.Σ.Φ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΜ ΛΟΠΣΤ. & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΡΚΟΣ ΥΠΑΡ/ΚΑΣ-Τ.Σ.Φ. ΦΕΡΩΝ

ΣΙΜΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΙΠΟΥ

ΣΚΑΛΤΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΣΧ. ΚΟΙΝΩΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ -ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΕΚΠ.ΠΟΛΓΠΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β' - Τ.Τ. ΑΥΓΟ/ΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ



ΣΠΥΡΙΔΑΚ0Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚ. Π0ΛΙΤΙΣΤ. Τ0ΥΡΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β' - Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Τ0ΣΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝ0ΤΑΤ0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΡ0ΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ.Α.Π. / Α.Ε.Α.

ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ · ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β' ε.α.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΚΑΣ - Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΣΑ0ΥΡΔΑ ΖΑΧΑΡ0ΥΛΑ ΤΕΙ ΔΥΤ,ΕΛΛΑΔΟΣ/ΣΧ. ΤΕΧΝ0Λ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜ. ΜΗΧ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Δ' -Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕ0ΡΓΙ0Σ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ / Τ - Α Λ  ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΣΙΡΩΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ -AT. ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΤΣ0ΥΡΑ ΚΡΗΝΗ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΧ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΓΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΤ - Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΣ0ΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ / ΣΧ  ΑΝΘΡ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜ. ΘΕΑΤΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Υ’ -Α Α .  ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΦΕΛΕΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ/ΣΧΑΝΘΡ. 4  ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-A.T. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΦΛ0ΥΓΚ0Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜ. ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Υ.-Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ

Φ0ΥΚΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Μ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΟΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΟΝ - ΣΧΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΨΗΝΑΑΝΝΑ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΘΕΠΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΚΑΣ - ΤΜ. ΔΙΩΞ. ΝΑΡΚ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ  Ε ΓΓΡΑ Φ Η Σ ΣΥΝΔΡΟ Μ Η ΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

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

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

► Κατέθεσα στον υιΓ 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:..................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................

Επισήμανση: 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.



Ψΰ»~® αθλητισμός,
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Υποδοχή της Πρωταθλήτριας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης 
από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Αντιπροσωπεία της ομάδας καλαθοσφαίρισης της Αθλητι
κής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, υπό τον Πρόεδρο 
κ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Δημήτριο επισκάρθηκε την Τετάρτη 

11 Δεκεμβρίου, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. ΜΕ- 
ΙΜΑΡΑΚΗ Ευάγγελο, τιμώντας στο πρόσωπό του το θεσμό του 
Κοινοβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδεχόμενος τους πρωταθλητές Αστυ
νομικούς τους διαβεβαίωσε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγνω
ρίζει τη σημαντική κοινωνική αποστολή της Ελληνικής Αστυνο
μίας στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών 
και ενθαρρύνει δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα και 
την εττγενή άμιλλα.
Στα πλαίσια της εθιμοτυπικής επίσκεψης ο Πρόεδρος της Βου
λής απένειμε έπαινο στον Πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης ως 
ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την κατάκτηση του 
χρυσού μεταλλίου στο 7ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθο
σφαίρισης Αστυνομικών που έλαβε χώρα στο Τορίνο της Ιταλί
ας (30/09-07/10-2013). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Αθλητικής 
Ένωσης παρέδωσε ένα μαρμάρινο αντίγραφο του δισκοβόλου 
του Μύρωνα, έμβλημα της Ένωσής καθώς και το χρυσό μετάλ
λιο των Πρωταθλητών. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Βουλής είχε 
συζήτηση με τα μέλη της αντιπροσωπείας για θέματα αστυνομι
κού αθλητισμού, δείχνοντας ταυτόχρονα ενθουσιασμένος για το 
πλήθος των δραστηριοτήτων της Αθλητικής Ένωσης.
Ο κ. ΜΕΕΜΑΡΑΚΗΣ επισήμανε ότι η πρωτοβουλία των πρω
ταθλητών Αστυνομικών να μοιραστούν την επιτυχία τους με 
τη Βουλή δείχνει όχι μόνο το ήθος τους αλλά και την πεποίθη
σή τους ότι σε μια περίοδο που στη χώρα μας όλα δοκιμάζονται το

Κοινοβούλιο αξίζει να τιμάται. Ο κ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ανέφερε 
πως οι αθλητές της Ένωσης αγωνίστηκαν με πάθος προκειμένου 
να μας κάνουν εθνικά υπερήφανους, αποδεικνύοντας για ακόμη 
μία φορά τόσο το υψηλό αγωνιστικό όσο και το επαγγελματικό 
επίπεδο των Ελλήνων αστυνομικών.
Κατόπιν ακολούθησε ξενάγηση των μελών στο μουσείο της Βου
λής. Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία παρακολούθησε από τα θεω
ρεία τη συνεδρίαση της ολομέλειας αποσπώντας το πιο θερμό χει
ροκρότημα των βουλευτών, στο άκουσμα της προσφώνησης και 
της επιτυχίας, από τον Β' Αντιπρόεδρο.

Βράβευση της Πρωταθλήτριας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης

Α
ντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Αθλητική Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της ομάδας καλαθοσφαίρισης που κατέκτησε το χρυ
σό μετάλλιο στο 7ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιτα
λίας, παραβρέθηκαν και τιμήθηκαν στο 23ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομί

ας στο αμφιθάχτρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής την Τρίτη, 03/12/2013.
Συγκεκριμένα, έπειτα από πρόσκληση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., αντιπροσωπεία των Πρωταθλητών τιμήθηκε κατά την διάρκεια των διεργα
σιών του 23ου ετήσιου τακτικού συνεδρίου. Ο πρόεδρος της Α.Ε ΑΕ. Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος παρέλαβε από τον Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ Αθανάσιο τι
μητική πλακέτα και τα παρόντα μέλη τιμήθηκαν για την επι
τυχία τους με το μετάλλιο της Π.Ο.ΑΞΙΑ.
Ο ΑΒ ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος, αρχηγός αποστολής στην 
ανωτέρω διοργάνωση και μέλος του Δ.Σ. της ΑΕ.Α.Ε. παρέλα
βε από τον ΑΒ Β ΕΛΑΙΟ Ανδρέα ένα φαρμακείο πρώτων βο
ηθειών για τις ανάγκες της Αθλητικής Ένωσης. Κατά την ομι
λία του, ο ΑΒ' κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος αφού ευχαρίστησε το 
προεδρείο και τα μέλη της Π.Ο ΑΞΙΑ για την μεγάλη τιμή, δε
σμεύτηκε για την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Ένω
σης για ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑΜΕΑ

Ο
Ανιώνης Τσαπαχάκης κατάκτησε χα 2 από χα 8 μεχάλλια χης ελληνικής αποστο
λής σχο 5ο Παγκόσμιο Πρωχάθλημα Κολύμβησης που πραγμαχοποιήθηκε σχο 
Μόνχρεαλ.

Η ελληνική αποσχολή καχέκχησε συνολικά 8 μεχάλλια (1 χρυσό, 1 ασημένιο, 6 χάλκινα), 
καχέρριψε 7 εθνικά ρεκόρ και αναδείχθηκε 17η δύναμη παγκοσμίως επί συνόλου 57 κρα- 
χών, όσων δηλαδή συμμεχείχαν σχη διοργάνωση χου Καναδά.
Ο Τσαπαχάκης, ήχαν χρίχος χόσο σχα 200μ. μικχής αχομικής SM5 με 3:27.12 (πανελλή
νιο ρεκόρ) όσο και σχα ΙΟΟμ. πρόσθιο SB4 με 1:37.82 (πανελλήνιο ρεκόρ), ενώ καχέρριψε 
και χέσσερα πανελλήνια ρεκόρ.
Σημειώνεχαι όχι ο Τσαπαχάκης πέρυσι ήχαν 4ος σχους Παραολυμπιακούς Αγώνες χου 
Λονδίνου.

*  Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Αντώνης Τσαπατάκης με τον προπονητή τον ΥπαρχΙκα Κώστα Νικαλαντωνά- 
κη που υπηρετεί στο Τ.ΑΕ. Χανιών.

Marathon Bay 
Crossing Race Report

Ημάχη ήχαν χελικά συναρπα- 
σχική - όπως μαρχυρούν και οι 
χρόνοι - σχον αγώνα Κολύμβη

σης Ανοιχχής Θαλάσσης Marathon Bay 
Crossing 2013 που πραγμαχοποιήθηκε 
χην Κυριακή 22 Σεπχεμβρίου σχην παρα
λία χου Σχινιά. Σχις εγκαχασχάσεις χου 
Moraitis Sports, χο παρόν έδωσαν 150 
αθληχές για χις αποσχάσεις χων 2.5 και 
5.0 Km, οι οποίοι χωρίσχηκαν σύμφωνα 
με χη χρήση ή μη σχολής (wetsuit).
Σχον αγώνα έλαβε μέρος ο Ασχ/κας ΑΛΙ- 
ΦΕΡΗΣ Δημήχριος (24 εχών) που υπη- 
ρεχεί σχην ομάδα ΔΙΑΣ Β/Α Αχχικής και 
χερμάχισε 2ος με 45’50” σχην καχηγορία 
OPEN Α1 με Wetsuit.

Για 8η φορά στα 
Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες

Ο Ειδικός Φρουρός Ανδρέας Κωλέχχης που 
υπηρετεί σχο AT. Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά, έσπασε ξανά χο ατομικό χου ρε
κόρ μπαίνοντας για 8η φορά σχα Παγκόσμια Ρεκόρ 

Γκίνες ως ο «Κάτοχος χων Περισσοτέρων Πιστο
ποιήσεων Διαιτητή / Κριτή Αθλημάτων». Ο 30χρο- 
νος Κωλέχχης είναι πτυχιούχος χου ΤΕΦΑΑ Αθη
νών και είναι πιστοποιημένος διαιτητής/κριτής σε 
31 αθλήματα (Στίβο, Αντισφαίριση, Χειροσφαίρι
ση επί Άμμου-Beach Handball, Αντισφαίριση επί 
Άμμου-Beach Tennis, Πετοσφαίριση επί Άμμου- 
Beach Volleyball, Ποδόσφαιρο Τυφλών, Μπριτζ, 
Σκάκι, Ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο Σάλας, Ποδό
σφαιρο επί Άμμου-Beach-Soccer, Ορειβασία-Αγω- 
νιστική Αναρρίχηση, Μηχανοκίνητος Χερσαίος 
Αθλητισμός, Ιστιοπλοΐα, Αθλητική Αλιεία Επιφά
νειας, Κολύμβηση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, 
Ξιφασκία, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίρι
ση, Πετοσφαίριση, Γουσού Κούνγκ -Φού, Πυγμα
χία, Τρίαθλο, Δίαθλο, Παρατρίαθλο, Καλαθοσφαί
ριση, Υποβρύχια Σκοποβολή, Ελεύθερη Κατάδυση, 
Τοξοβολία, Άπνοια και Ράγκμπυ).

Ημιμαραθώνιος 
- Δρόμος θυσίας
21χλμ Γιαννιτσών

Ο Ασχ/κας ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
Δημήχριος, που υπη
ρετεί σχο Τμήμα Δια
χείρισης Χρηματικού Υλικού / 

ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης συμμετείχε 
με χρόνο 2.26' σχον Ημιμαραθώ- 
νιο - Δρόμο Θυσίας 21χλμ Γιαν
νιτσών που διοργάνωσε χην Κυ
ριακή 15 Σεπχεμβρίου ο Δήμος 
Πέλλας χιμώντας χην μνήμη χων 
120 εκτελεσθέντων Γιαννιχσιω- 
χών χην 14η Σεπχεμβρίου 1944 
κατά χη Γερμανική κατοχή σχα 
Γιαννιτσά.

[ 9 7  ]  Α/Α



— —

Ψττ® αθλητισμός, JSLĵ

2ος Διεθνής Νυχτερινός 
Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν περισσότεροι από 12.000 
δρομείς κάθε ηλικίας και κάθε επιπέδου φυσικής κα
τάστασης, που συμμετείχαν στον 2ο Διεθνή Νυχτερι

νό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης (19 Οκτωβρίου) και πλημμύρι
σαν την παραλιακή λεωφόρο και τους κεντρικούς δρόμους της 
πόλης.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον «Μ.Ε ΑΣ. ΤΡΙΤΩΝ» 
σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του 
Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και με την υποστήριξη της Ε.ΑΣ. Σ.Ε.Γ ΑΣ. Θεσσα
λονίκης, ενταγμένη στις εκδηλώσεις που υποστηρίζονται από 
τον Οργανισμό «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεο
λαίας 2014».
Οι συμμετοχές ήταν σχεδόν τριπλάσιες από το περσινό πρώτο 
εγχείρημα. Οι εγγεγραμμένοι δρομείς έφτασαν τελικά τους 9.380 
(περίπου 2.200 στον Ημιμαραθώνιο και άλλοι 7.180 στο Δρόμο 
Υγείας 5.000 μ.), εκπροσωπώντας 39 χώρες. Στην πραγματικό
τητα, όμως, οι συμμετέχοντες ήταν πάνω από 12.000 στο σύνο
λο, αφού οι διαθέσιμες θέσεις είχαν εξαντληθεί και ήταν πολλοί 
εκείνοι που ξεχύθηκαν αυθόρμητα στους δρόμους της Θεσσαλο

νίκης και έτρεξαν στο πλευρό των υπόλοιπων δρομέων, χωρίς να 
έχουν αύξοντα αριθμό και ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου των 21,1 χλμ. δόθηκε από τον 
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και αρμόδιο για θέματα Αθλητι
σμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τη δύση 
του ήλιου στις 18:42, επί της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης, ενώ 
ο τερματισμός της κούρσας έγινε μπροστά από το Λευκό Πύργο. 
Στον Ημιμαραθώνιο έτρεξε και ο Αστ/κας ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δη- 
μήτριος, που υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλι
κού / Γ ΑΔ.Θεσσαλονίκης με χρόνο 2.27'.

“ΣΠΑΡΤΑ0ΛΟΝ”

Φέτος συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το 
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (246 χλμ.) Ένας αγώνας που ξεκινάει 
από την Ακρόπολη Αθηνών με τερματισμό το άγαλμα του 

Λεωνίδα στη Σπάρτη.
Σ’ αυτόν τον αγώνα συμμετείχε και ο Υ/Α' Γεώργιος Ζαχαριάδης

που υπηρετεί στο AT. 
Πτολεμαΐδας Κοζάνης 
τερματίζοντας σε 33 
ώρες και 22 λεπτά, μει
ώνοντας τον περσινό 
χρόνο του κατά 2 ώρες 
και 40'.
Ο αγώνας διεξήχθη την 
27 και 28 Σεπτεμβρίου 
με χρονικό όριο τις 36 
ώρες. Στον αγώνα συμ
μετείχαν 350 δρομείς 
από 37 χώρες εκ των 
οποίων 45 Έλληνες. 
Τερμάτισαν 148 δρο
μείς, εκ των οποίων 21 
Έλληνες.
Ο Ζαχαριάδης τερμάτι
σε στην 50η θέση της 
γενικής σειράς και 8ος 
από τους Έλληνες.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Βάδην

Τ
ο Πανελλήνιο Πρωτά
θλημα βάδην 50χλμ. 
ανδρών πραγματο

ποιήθηκε την Κυριακή 3 Νο
εμβρίου στις ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Σχινιά (Κω- 
πηλατοδρόμιο).
Ο Ειδικός Φρουρός ΛΥΤΡΑΣ 
Μαρίνος που υπηρετεί στην 
ομάδα ΔΙΑΣ. Αθηνών κατά
κτησε τη 2η θέση με 5.11.20.
Μ'γο μετά το αγώνισμα ο Μα
ρίνος είπε:
«Ήταν δικαίωση για μένα μετά 
από τόαα χρόνια στο χώρο τον 
βάδην! Υπήρχε χαμηλή συμμε
τοχή δίνοντάς μου την ευκαιρία 
της τιμψικής αυτής θέσης, πλψ  
όμως όποιος τερματίζει σε έναν 
τέτοιο επίπονο αγώνα ξεπερνά 
σίγουρα τον εαυτό του και αποτε
λεί τη μεγαλύτερη δικαίωση».
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31ος Κλασικός 
Μαραθώνιος Αθηνών

Η Αστυνομία στηρίζει το Σύλλογο 
«ΕΛΠΙΔΑ»

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου διεξήχθη 
για 31η χρονιά ο Κλασικός Μαραθώ
νιος της Αθήνας και τα παράλληλα 

αγωνίσματα των 5 και 10 χλμ. Ταυτόχρονα 
διεξήχθη και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου Δρόμου 2013.
- Ο Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος 
της Υ.Φ.Α.Α κατε'κτηοε το Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα Μαραθωνίου κερδίζοντας την 1η θέ- 
ση με επίδοση 2.24'.05" ενώ στην γενική κα
τάταξη του αγώνα κατέλαβε την 9η θέση.

- Ο Υ/Α' Γεώργιος Ζαχαριάδης που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Πτολεμαίδας Κοζάνης τερμάτισε με 
χρόνο 3.30'.30"

- Ο Υπαρχ/κας ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κώστας που
υπηρετεί στην ΥΑ. Χανιών τερμάτισε με χρό
νο 4.40'.51"

Την 25η Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
SPORTS WORLD στον Άγιο Κοσμά φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας με
ταξύ των ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας και επίλεκτων ποδοσφαιρι

στών, προς τιμήν του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Πριν 
την έναρξη του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, έγινε από τον Υποστράτηγο κ. 
ΝΙΤΣΑ Γεώργιο, εκπρόσωπο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβολι
κή παράδοση του αίματος που είχε ήδη προσφερθεί από τους Αστυνομικούς μέ
σω των μονάδων αιμοληψίας των νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια, για την 
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -  ΕΛΠΙΔΑ».
Επίσης παρευρέθηκε ο κ. ΓΡΑΦΑΚΟΣ Στέλιος, Δ/ντης της ογκολογικής μονά
δας μεταμόσχευσης Μυελού των οστών, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων 
Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», ο οποίος παρέλαβε συμβολικά το αίμα και ενη
μέρωσε τους αθλητές και τους παρευρισκομένους, αναφορικά με τη δωρεά μυε
λού των οστών.
Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούσαν: Υπαρχ/κας ΤΣΙΜΠΑ- 
ΚΗΣ Αντώνιος ως προπονητής και οι: Αρχ/κας ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ Ευτύχιος, 
Αρχ/κας ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Αρχ/κας ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Νικόλαος, Υπαρχ/ 
κας ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Σταμάτιος, Υπαρχ/κας ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος, Αστ/κας ΤΑ
ΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος, Αστ/κας ΤΖΑΝΕΤΟΣ Διονύσιος, Αστ/κας ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ 
Πέτρος, Αστ/κας ΒΑΤΣΙΟΣ Κων/νος, Αστ/κας ΞΗΝΤΑΡΑΣ Μιλτιάδης, Αστ/κας 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σταύρος, Αστ/κας ΚΙΛΙΑΣ Ιωάννης, Ε.Φ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κων/ 
νος, Ε.Φ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Μιχαήλ, Ε.Φ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αλέξανδρος, 
Ε.Φ. ΑΡΓΑΝΗΣ Νικόλαος, Ε.Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Ε.Φ. ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ Αναστάσιος, Ε.Φ. ΣΑΜΑΡΑΣ Κυριάκος, Ε.Φ. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Νικό
λαος, Ε.Φ. ΡΟΔΑΤΟΣ Νικόλαος ως αθλητές.
Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας και 
των επίλεκτων ποδοσφαιριστών ήταν 4-2.

Πανελλήνιοι Αγώνες Πολεμικού Τυφεκίου

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2013 η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, διοργά- 
νωσε τους Πανελλήνιους Αγώνες Πολεμικού Τυφεκίου 300μ. στο πεδίο 
βολής του 6ου Συντάγματος Πεζικού στην Κόρινθο. Η Ελληνική Αστυ

νομία έλαβε μέρος στους αγώνες αυτούς, με τους κατωτέρω αστυνομικούς - σκο
πευτές: Υ/Α’ ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων, Υ/Β’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, 
Υ/Β’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος και Δοκ. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος. 
Αποτελέσματα αγώνων:
- Ατομική διάκριση: 2η θέση στο αγώ
νισμα 3X20 κατέλαβε ο Υ/Α’ ΠΑΠΑ- 
ΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων.
- Ομαδική διάκριση: ί) 2η θέση στο 
αγώνισμα πρηνηδόν κατέλαβαν οι Υ/
Α’ ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων, Υ/Β'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος και Αστ/ 
κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος. ϋ) 2η θέ
ση στο αγώνισμα 3X20 κατέλαβαν οι 
Υ/Β’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, Υ/
Β’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος και Αστ/κας 
ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος.
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Του Ε.Φ. Χρήστου Γιαταγάνα

Άθλος Κ Α Ι  K U N G  F U

Οι σχέσεις του ελληνικού άθλου με το κ ιν έ ζ ικ ο  K u n g  F u

Σχο άρθρο αυτό θα δούμε ορισμένες από τις 
ομοιότητες που έχει ο ελληνικός αθλητισμός και 
οι πολεμικές τέχνες με αυτές της Κίνας και ειδικό
τερα το Kung Fu. Η πρώτη ιδέα πηγάζει από το βιβλίο 
«Kung Fu or Tauist Medical Gymnastics» του John Dudgeon 
(1895) που αναφέρει πως ο ελληνικός άθλος είναι το αντί
στοιχο Kung Fu της Κίνας.

Ο όρος «άθλος» σημαίνει την καταβολή κάποιας προ
σπάθειας, πνευματικής ή σωματικής για να υπερπηδήσου
με κάποιο εμπόδιο προκειμένου να αποκτήσουμε κάτι... Οι 
αθλητές αθλούνται και καταβάλουν κόπο για να γίνουν γρη
γορότεροι, πιο δυνατοί κ.ο.κ. Ο Ηρακλής έκανε τους άθλους 
του για να πετύχει κάποιον σκοπό. Επίσης, γυμνάζονταν 
ταυτόχρονα σωματικά και πνευματικά με κάθε άθλο και έτσι 
αποτέλεσε το υπόδειγμα για κάθε αθλητή που γυμνάζονταν 
στην αρχαία Ελλάδα.

Ο όρος «Kung Fu» σημαίνει τη σκληρή δουλειά και τον 
κόπο που χρειάζεται να καταβληθεί προκειμένου να επιτευ
χθεί κάτι... για να αποκτήσεις π.χ. κάποια ικανότητα, όπως 
ακριβώς και με τον άθλο. Να σημειώσουμε πως χρησιμοποι
είται και εκτός πολεμικών τεχνών σήμερα. Και ένας ταξιτζής 
κατέχει Kung Fu καθώς και ένας τεχνίτης κ.α. Κατέχει κά
ποια ειδικότητα την οποία απέκτησε μετά από κάποιον κόπο. 
Όταν λέμε όμως Kung Fu, ο νους μας «πηγαίνει» στις πολε
μικές τέχνες. Να τονίσω πως όλοι μπορούν να κάνουν πολε
μικές τέχνες, δηλαδή να φορέσουν γάντια και να χτυπούν 
σε ένα σάκο. Λίγοι όμως κάνουν Kung Fu. Δηλαδή να διαθέ
σουν χρόνο και κόπο για να αποκτήσουν κάποια υπεράνθρω
πη δεξιότητα. Λίγοι σπάνε πέτρες ή σκαρφαλώνουν σε έναν 
τοίχο με 2 ή 3 δρασκελιές.

Για ποιό λόγο μοιάζει ο άθλος με το Kung Fu; Για να δο
θεί απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει να διερευνή- 
σουμε τις σχέσεις Ελλήνων και Κινέζων από τους αρχαίους 
χρόνους. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι Έλληνες είχαν επα
φές με τους Κινέζους από τη μυθολογική περίοδο. Υπέρ αυ

τής της άποψη συνηγορεί η ύπαρξη, για παρά
δειγμα, μαιάνδρων, σε κτίρια και αντικείμενα 

και των δύο αρχαίων λαών.. Στην Αργοναυτική 
εκστρατεία αναφέρεται πως οι Αργοναύτες έφτασαν κά

ποια στιγμή πολύ δυτικά ως τη χώρα με τους σαυρομάτες. 
Κανείς δε γνωρίζει με σιγουριά για τη χώρα των σαυρομα- 
τών. Ίσως οι σαυρομάτες ήταν κάποιος λαός στον Εύξεινο 
Πόντο, αλλά θα μπορούσαν να είναι και οι Κινέζοι.

Μπορεί να υπήρχαν επαφές από τόσο παλιά ή απλώς να ξε
κίνησαν οι επαφές αργότερα από την ιστορική περίοδο και 
συγκεκριμένα από την εποχή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι 
αρχαίοι Έλληνες είχαν με έμμεσο τρόπο σχέσεις με την Κί
να κατά την αλεξανδρινή περίοδο, κυρίως, μέσω της Ινδίας 
και του ελληνικού βασιλείου της Βακτριανής.

Από τα αλεξανδρινά χρόνια ξεκίνησε η επαφή και συνεχί
στηκε και αργότερα κατά τη ρωμαϊκή εποχή με τη δημιουρ
γία του δρόμου του μεταξιού. Πολλοί κάτοικοι της Ινδίας, 
Έλληνες, Πέρσες κ.α. πήγαιναν στην Κίνα όπου διέδιδαν 
τον Βουδισμό ο οποίος είχε κοινά στοιχεία με την ελληνι
κή φιλοσοφική και θρησκευτική παράδοση. Ιδιαίτερα την 
ελληνιστική περίοδο η ελληνική γλυπτική είχε επηρεάσει 
την ανατολική γλυπτική και αυτό είναι εμφανές στις γλυ
πτικές απεικονίσεις των αγαλμάτων του Βούδα που παρα
πέμπουν εμφανώς στα αγάλματα του θεού Απόλλωνα.

Οι Έλληνες του βασιλείου της Βακτριανής, τους έδειξαν 
πως να κατασκευάζουν τεράστια ανθρωπόμορφα αγάλματα 
με κάθε ανθρώπινη λεπτομέρεια.

Η πρώτη κινέζικη επαρχία που συναντάς όταν πηγαίνεις 
στην Κίνα από την Ινδία, είναι η επαρχία Yunan η οποία 
μοιάζει (ηχητικά) με την ονομασία που αποκαλούν τους 
Έλληνες οι μουσουλμάνοι λαοί (Γιουνάν, Γιουνανί). Οι 
αναφορές αυτές δεν αποτελούν παρά απλά ενδεικτικά (;) 
στοιχεία στα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε φυσικά 
και τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει ο κινεζικός λαός για τον 
ελληνικό και τ’ αντίστροφο.

Συνεχίζοντας λοιπόν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι Ινδοί
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βουδιστές μοναχοί ταξίδευαν στην Κίνα για να διδάξουν Βουδι
σμό. Ο αυτοκράτορας της Κίνας αναζητούσε την αθανασία την 
οποία έψαχναν τόσα χρόνια οι ταοϊστές αλχημιστές του και δε 
μπορούσαν να τη βρουν. Οι βουδιστές υπόσχονταν αιώνια ζωή 
γι’ αυτό και είχαν τόση μεγάλη απήχηση στην Κίνα.

To mo γνωστό μέρος πολεμικών τεχνών της Κίνας είναι ο 
ναός των Σαολίν στην επαρχία Henan στην κεντρική Κίνα. 
Έφτασε σ’ αυτή την περιοχή ο «γαλαζομάτης» Ινδός πρίγκιπας 
Bodhidharma ο οποίος είχε απαρνηθεί τα εγκόσμια, είχε γίνει 
μοναχός και έβαλε τα θεμέλια για το Σαολίν Kung Fu γύρω στο 
527μ.Χ. Οι ίδιοι οι μοναχοί και μεγάλοι δάσκαλοι Σαολίν όπως 
ο ηγούμενος Shi Heng Jun τον οποίον έχω ρωτήσει προσωπι
κά για αυτό το θέμα, μου απάντησαν ότι: «ο Bodhidharma ήταν 
ειρηνικός άνθρωπος. Ενώ γνώριζε πολεμικές τέχνες ως πρίγκι
πας που ήταν, δε δίδαξε καμία από αυτές όταν ήρθε στο ναό Σα
ολίν. Δίδαξε θρησκεία. Βουδισμό. Επειδή όμως είδε τους μονα
χούς να είναι αδύναμοι και να αποκοιμούνται εύκολα κατά το 
διαλογισμό, τους έδειξε κάποιες ασκήσεις όπως το Yi Jin Jing 
για να ενδυναμώσουν τα σώματά τους. Από αυτές τις ασκήσεις 
φτιάχτηκε αργότερα το Σαολίν Kung Fu». Τί ακριβώς όμως 
ήταν αυτές οι ασκήσεις; Ή ταν γυμναστική. Ή ταν άθλος.

Ενώ όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως είχαν κάποιο είδος πολεμι
κής τέχνης, η γυμναστική είναι εφεύρεση των αρχαίων Ελλή
νων. Για να έχεις γυμναστική, θα πρέπει να έχεις αθλήματα και 
αθλητές. Για να έχεις αθλητές, θα πρέπει να έχεις

ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να 
ασχολούνται ελεύθερα με διάφορες ασχολίες τους. Σε μία αυτο
κρατορία τα μόνα παιχνίδια θεάματος θα ήταν μονομαχίες πο
λεμιστών και θα κέρδιζε αυτός που θα ευνοούσε ο ίδιος ο αυτο
κράτορας.

Στη Δημοκρατία ο κάθε ένας είχε την ελευθερία να γυμνα
στεί, να αγωνιστεί και να κερδίσει. Για να γίνει καλύτερος 
αθλητής, διάφοροι επιστήμονες, διαιτολόγοι και προπονητές 
έψαχναν τρόπους διατροφής και γυμναστικής για να αποκτή
σουν οι αθλητές τους επιπλέον ικανότητες από άλλους.

Αυτές τις ασκήσεις, δηλαδή τη γυμναστική, δίδαξε ο 
Bodhidharma στους Κινέζους μοναχούς Σαολίν. Κάποιοι από 
τους μοναχούς ήταν πρώην στρατηγοί και γνώριζαν ήδη πολε
μικές τέχνες και ενσωμάτωσαν τις γυμναστικές ασκήσεις στην 
πολεμική τους τέχνη. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε το 
Kung Fu.

Ας έρθουμε σε μία άλλη ομοιότητα τώρα. Κάθε πόλις-κράτος 
στην αρχαία Ελλάδα θα είχε τη δική της πολεμική τέχνη όπως 
η Αθήνα, η Σπάρτη κ.α. Λογικό φαίνεται. Το ίδιο και στην Κί

να. Κάθε χωριό ή πόλη είχε τη δική της πολεμική τέχνη 
όπως το χωριό της οικογένειας Chen που είχε το Chen 
Taichi.

Η κοινή πολεμική τέχνη που είχαν όλοι οι Έλληνες 
ήταν το Παγκράτιο η οποία όμως δεν ήταν συγκεκριμέ
νη. Ο κάθε ένας μπορούσε να φτιάξει το δικό του Πα
γκράτιο ενώνοντας όλες τις διάφορες πολεμικές τέχνες 
που είχε μάθει. Ωστόσο, το Παγκράτιο είχε κάποια κύρια 
χαρακτηριστικά τα οποία ήταν η δυνατή πάλη, τα κλει
δώματα, οι εξαρθρώσεις, οι πνιγμοί και τα ισχυρά χτυπή
ματα. Στην Κίνα το όνομα το οποίο χρησιμοποιούνταν 
όπως το Παγκράτιο για να εκφράσει τα περισσότερα κι
νέζικα στυλ, ήταν το Shaolin. To Shaolin δεν περιέχει τό
σο πολύ έντονη πάλη όπως το Παγκράτιο, αλλά περιέχει 
πολλές ασκήσεις γυμναστικής και ενδυνάμωσης. Κάποι
οι δάσκαλοι που εξασκούσαν αυτές τις ασκήσεις, μάθαι
ναν διάφορα κινέζικα στυλ τα οποία μετά συμπεριελάμ- 
βαναν μέσα στο Σαολίν Km έτσι έχουμε φτάσει να λέμε 
σήμερα πως τα περισσότερα κινέζικα στυλ είναι Σαολίν 
ή έχουν επηρεαστεί από αυτό.

Όπως οι Κινέζοι μιμούνταν ζώα στις πολεμικές τους 
τέχνες, το ίδιο έκαναν Km οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Ηρα
κλής φορούσε το τομάρι του λιονταριού που σκότωσε για 
να δείχνει πως έχει τη δύναμη ενός λιονταριού. Ο Έ λ
ληνας οπλίτης της αρχαιότητας ήταν θωρακισμένος σαν 
αστακός. Και οι δύο λαοί μάθαιναν από τη φύση.

Οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες στις πολεμικές τέχνες της 
Κίνας έχουν κοινά στοιχεία με αυτές της αρχαίας Ελλά
δας. Τα 4 Km τα 5 στοιχεία υπήρχαν Km στους δύο λαούς. 
To Yin Yang τα δύο αντίθετα, το αρσενικό Km το θηλυ
κό, υπήρχαν Km στους Έλληνες. Κάθε τι έχει 3 επίπεδα 
λένε οι Κινέζοι όπως Km οι αρχαίοι Έλληνες (Ερμής τρι
σμέγιστος, η Εκάτη με τα τρία πρόσωπα). Όση σημασία 
έδιναν στον κάθε αριθμό οι Ταοϊστές, άλλη τόση έδιναν 
οι αρχαίοι Έλληνες όπως ο Πυθαγόρας με την αριθμοφι- 
λοσοφία του.

Οι ήρωες στην αρχαία Ελλάδα που μπορούσαν να φέ
ρουν εις πέρας τους άθλους, θεωρούνταν ημίθεοι. Στην 
Κίνα όποιος εξασκούνταν στο Kung Fu, μπορούσε να γί
νει «αθάνατος».

Το θέμα δεν το εξαντλήσαμε, όμως, θεωρούμε άτι προ
βάλαμε κατανοητά τον προβληματισμό μας για τις ομοι
ότητες στις πολεμικές τέχνες Km στη γυμναστική με την 
Κίνα και το Kung Fu ]
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Έ κθεση κειμηλίων φωτογραφιών αρχείων και σχολών 
πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αστυ
νομικού μεγάρου Χανιών (18 /12/2013 έως 18/1/2014) με σκοπό 
την ανάδειξη του έργου της Αστυνομίας, την προβολή σπάνι
ου υλικού που σχετίζεται με την ιστορική διαδρομή του Σώμα
τος όσο και με την παρουσίαση περιοχών των Χανιών στο πέ
ρασμα του χρόνου.

Η πρωτοβουλία και η οργάνωσή της ανήκουν στην Αστυνο
μική Διεύθυνση Χανιών.

Μεταξύ των εκθεμάτων υπήρχαν γιλέκο της Κρητικής Χω
ροφυλακής (1900), στολή της έφιππης Βασιλικής Χωροφυλα
κής (1914), μετάλλιο που χορηγήθηκε για τη συμμετοχή στη 
μάχη Κιλκίς Λαχανά με την υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου, αυθεντικές ανέκδοτες φωτογραφίες που χρονολογούνται 
από τις αρχές του 1900 και αφορούν δράση της Κρητικής Χω
ροφυλακής της Βασιλικής Χωροφυλακής και της Ελληνικής 
Χωροφυλακής τόσο εντός της Κρήτης όσο και εκτός (Μπελέβω 
Μικράς Ασίας- Θεσσαλονίκη- Κοζάνη- απόβαση στη Σμύρνη).

Επίσης στις προθήκες της έκθεσης εκτέθηκαν βιβλία και έγ
γραφα διαφόρων περιόδων. Ενδιαφέρον παρουσίασε το Ημε
ρήσιο Πρόγραμμα Υπηρεσίας (1928) και η συσκευή ελέγχου 
εκπνοής για ανίχνευση αλκοόλης (Smith Wesson έτος κατα
σκευής 1969). Παράλληλα με την έκθεση αυτή πραγματο
ποιήθηκε έκθεση αστυνομικής μοτοσικλέτας στο ισόγειο του 
Αστυνομικού Μεγάρου, όπου εκτέτέθηκαν για πρώτη φορά 
στο κοινό οι μοτοσικλέτες που ανήκουν στον ιδιώτη συλλέκτη 
Μανώλη Κοζωνάκη.

Τα εκθέματα προήλθαν από τα αρχεία των Υπηρεσιών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανιών αλλά και από ιδιωτικές συλ
λογές που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό.



Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εκ
κλησιαστικών, στρατιωτικών Αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκη
σης, φορέων, συλλόγων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυ
νομικοί και πολίτες.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Μητροπολίτης Κισαμου και Σέ
λινου κ.κ. Αμφιλόχιος και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ Εμμανουήλ Παραβολιδά- 
κης. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Χανιών Ταξίαρχος κ Αρτέμιος Κουτσαυτάκης είπε μεταξύ 
άλλων»: «Η προσπάθεια μας για συγκέντρωση τέτοιου υλικού θα 
συνεχιστεί και ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο που 
θα προκαλεί το ενδιαφέρον των σημερινών αλλά και των επόμενων 
αστυνομικών, αλλά ακόμη και πολιτών που για οποιοδήποτε λόγο 
επισκέπτονται το αστυνομικό μέγαρο και μια τέτοια έκθεση θα τους 
προκαλούσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια αφού ανάμεσα στο 
φωτογραφικό υλικό μας αναδεικνϋεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
από τις γειτονιές της πόλης μας και όχι μόνο της Αστυνομίας...

Όσον αφορά τη σημερινή εποχή ο Έλληνας αστυνομικός δεν 
πρέπει να εφησυχάζει. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση καθημερινά 
αφού καλείται να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει πολλά γεγονό
τα, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προσφέρει στους πο
λίτες Έλληνες και ξένους τον καλύτερο εαυτό του».

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων έγινε αναφορά στο 
σημερινό ρόλο της αστυνομίας στην πρόληψη της εγκληματι
κότητας αλλά και στην προσπάθεια απόκτησης κυκλοφοριακής 
συνείδησης. Για το λόγο αυτό ο Διοικητής του Τμήματος Τρο
χαίας Χανιών Α/Β Γιάννης Βλαχάκης στην ομιλία του έδωσε έμ
φαση στη χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού 
κράνους καθώς και στην ταχύτητα ως αίτιο πρόκλησης ή απο
τροπής του τροχαίου ατυχήματος. ]



[  ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ϊ
Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Μέγας Κωνσταντίνος -
1.700 χρόνια από το Διάταγμα
των Μεδιολάνων

Διάταγμα των Μεδιολάνων (αλλιώς και διάταγμα του Μιλά
νου, καθώς τα Μεδιόλανα είναι το - από τα λατινικά εξελληνι
σμένο - άνομα του σημερινού Μιλάνου της Ιταλίας) ονομάζε
ται το διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκείας στη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, με το οποίο ο Μέγας Κωνσταντίνος σταμάτη
σε τους διωγμούς των χριστιανών το 313 μ.Χ. Με το διάταγ
μα νομιμοποιήθηκε η χριστιανική Εκκλησία ως «επιτρεπο- 
μένη θρήσκε ία»(βλ.ίΜίςίο licita), οι οπαδοί της οποίας έπρεπε 
να προσεύχονται στον δικά τους θεό για την ευτυχία του κρά
τους. Με αυτή την κίνηση ο Κωνσταντίνος δεν έκανε το Χρι
στιανισμό επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας, απλώς εγγυ- 
ήθηκε την ανοχή του κράτους απέναντι στους χριστιανούς. 
Παρόλο που το διάταγμα ίσχυε οι διωγμοί σταμάτησαν μόνο 
όταν ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας (324). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα οι χριστιανοί να τελούν ελεύθερα τις θρησκευτι
κές τους τελετές.

Ιστορική Ανάδρομη
Το πλήρες όνομά του ήταν Imperator Ceasar Clavdius Valerius 
Constantinus Augustus -  όταν από το 324 έγινε μονοκράτωρ. 
Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουάριου του 280. Κατ’ άλλους λίγο 
νωρίτερα, κατ’ άλλους λίγο αργότερα, στη Ναϊσό, (Νίσσα) της 
Σερβίας. Τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε ως όμηρος στην αυ
λή του αυτοκράτωρα Διοκλητιανού ή στην αυλή του συναυ- 
τοκράτωρα Γαλερίου. Όμηρος ώστε να εμποδιστεί ο πατέρας 
του που ήταν Καίσαρ, ο Κωνστάντιος ο Χλωρός, να επαναστα
τήσει εναντίον του αυτοκράτορος. Ίσως γνώρισε το μαρτύριο 
του αγίου Γεωργίου και τα θαύματά του στην Ανατολή, γιατί η 
αγάπη του προς τους μάρτυρες πρέπει να έχει κάποιο ουσιαστι
κά έρεισμα. Υπήρξε γενναίος πολεμιστής με πολλά προσόντα, 
με ηρωικό φρόνημα. Στην αρχή ενυμφεύφθει τη Νινευίνα και 
απέκτησε τον Κρίσπο, το πρώτο παιδί του. Για πολιτικούς λό
γους, όπως και ο πατέρας του, αναγκάστηκε να χωρίσει τη Νι
νευίνα και να νυμφευθεί την κόρη του συναυτοκράτορος Μα-

ξιμιανού, την Φαύστα. Απέκτησε από την Φαύστα τρεις γιους. 
Τον Κωνσταντίνο, τον Κωνστάντιο και τον Κώνσταντα που 
βασίλευσαν και οι τρεις. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στρέφονται 
γύρω από την ίδια ρίζα. Ο Διοκλητιανός εφήρμοσε ένα νέο σύ
στημα διοικήσεως, την Renovatio Imperius, την ανανέωση της 
αυτοκρατορίας από το 285, την τετραρχία.
Ο Διοκλητιανός ήταν ο πρώτος Αύγουστος και Καίσαρ, δεύτε
ρος Αύγουστος θα λέγαμε, ο Γαλέριος. Βοηθός του στην Ανα
τολή. Ο Μαξιμιανός επίσης συναύγουστος, είχε καίσαρα τον 
Κωνστάντιο Χλωρά, τον πατέρα του Κωνσταντίνου στη Νίσ
σα. Το 305, την 1η Μαϊου, παραιτήθηκε ο Διοκλητιανός και ο 
Μαξιμιανός και ο Χλωρός ανακυρήχθηκε Αύγουστος στην Δύ
ση και ο Γαλέριος στην Ανατολή. Ο Κωνσταντίνος τότε εκλή- 
θη στη Δύση, κοντά στον πατέρα του. Το 306 επέρχεται ο θά
νατος του Κωνσταντίου Χλωρού και στις 25 Ιουλίου του 306, 
ο στρατός ανεκύρηξε τον Κωνσταντίνο αυτοκράτορα. Δεν 
υπήρχε κληρονομικότητα της βασιλείας, όπως όλη την περί
οδο του Βυζαντίου, της Νέας Ρώμης δηλαδή, της Ρωμανίας, 
όπως δεν υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Κληρονομικοί θε
σμοί δεν υπήρχαν, θεσμοθετημένη κληρονομική διαδοχή. Ο 
στρατός η σύγκλητος και ο λαός μπορούσαν να δεχθούν το γιο 
κάποιου να τους διαδεχθεί, αλλά όχι κληρονομικά) δικαιώμα- 
τι. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ανακηρύχθηκε από τον στρατό και 
την σύγκλητο αυτοκράτωρ. Αλλά και ο Μαξέντιος, ο γιος του 
Μαξιμιανού, το ίδιο έτος στις 28 Οκτωβρίου, ανακηρύχθηκε 
και αυτός αυτοκράτορας. Το 311 αποθνήσκει ο Γαλέριος και 
τον διαδέχεται ο Λικίνιος που έλαβε ως σύζυγο την Κωνστα- 
ντία -  Κωνσταντία και αυτή θετή αδερφή του Κωνσταντίνου. 
28 Οκτωβρίου του 312 ο Κωνσταντίνος ενίκησε τον Μαξέ- 
ντιο στη Μιλβία, κατ’ άλλους Μουλβία, γέφυρα. Η σύγκλη
τος ανακήρυξε τότε πρώτον Αύγουστο τον Κωνσταντίνο. Το 
313 ο Λικίνιος ενίκησε τον Μαξιμίνο. Και μένουν τώρα δύο 
Αύγουστοι. Ο Κωνσταντίνος ο πρώτος Αύγουστος και ο Λικί
νιος δεύτερος Αύγουστος. Έτσι το 313 εκδίδεται το περιβόητο
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διάταγμα των Μεδιολάνων. Το 321 ο Λικίνιος επαναφέρει τους 
διωγμούς με νέο διάταγμα εναντίον των χριστιανών ενώ το 313 
είχε αποφασιστεί, με πρώτον τον Κωνσταντίνο, να πάψουν οι 
διωγμοί. Επέρχεται η σύγκρουση μεταξύ των δύο και η ήττα 
του Λικινίου. Το 324 ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας, η 
αυτοκρατορία αποκτά ενότητα σε μία αχανή έκταση. Από την 
Θούλην, που μπορεί να ήταν η σημερινή Ισλανδία, ή τουλάχι
στον η Ιρλανδία, μέχρι την Περσία και την Ινδία. Επομένως γί
νεται ένα ενιαίο κράτος, με μία κεντρική εξουσία, έναν κεντρι
κό αυτοκράτορα. Το 325 συγκαλεί την Α’ Οικουμενική Σύνοδο 
και το 330 εγκαινιάζει τη νέα πρωτεύουσα, τη Νέα Ρώμη. Στις 
22 Μαΐου του 337 πεθαίνει στο Δρέπανο της Βιθυνίας -  Μικρα- 
σία που ήταν η πόλις καταγωγής της Αγίας Ελένης και γι’ αυ
τό ονόμασε την πόλην αυτήν Ελενούπολη. Βαπτίστηκε από τον 
φίλο του, Ευσέβιο Νικομήδειας, με λευκή εσθήτα, ως κατηχού
μενος και μετά από λίγο αρρώστησε και πέθανε σε ηλικία περί
που εξήντα ετών. Η σωρός του μεταφέρθηκε και ετάφη στη νέα 
πρωτεύουσα, τη Νέα Ρώμη.
Η Προσωπικότητα
Το Διάταγμα των Μεδιολάνων, ως γνωστόν, συνδέεται με την 
μεγάλη προσωπικότητα της βυζαντινής αλλά και της εκκλησια
στικής ιστορίας μας, τον ισαπόστολο και άγιο Μέγα Κωνσταντί
νο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος δεν γεννήθηκε χριστιανός 
είχε, ωστόσο, από πολύ νωρίς απορρίψει την ειδωλολατρική πο- 
λυθεΐα και είχε προσχωρήσει σαφέστατα στον μονοθεϊσμό του 
πατέρα του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εγγύτερα προς την χρι
στιανική μονοθεϊστική πίστη. Αλλά όχι μόνον αυτό!
Γεγονότα και πρόσωπα (λ.χ. το περίφημο όραμα ή η θεοσημία, 
παραμονές της συγκρούσεώς του με τον Μαξέντιο, ο σεβασμός 
προς το χριστιανικό σύμβολο και το μονόγραμμα του Χριστού, 
η μητέρα του, η ευσεβής αγία Ελένη κ.λπ.) φαίνεται πως τον 
οδήγησαν, όχι μόνον στην θετική στάση του προς τον Χριστια
νισμό, αλλά και στη μεταστροφή του προς αυτόν.
Με βεβαιότητα πρέπει να λεχθεί, πως επρόκειτο για μια δυνα

μική προσωπικότητα με ιδιαίτερη οξυδέρκεια και πολιτικό 
όραμα.
Σύντομα κατανόησε ότι η πολιτική των διωγμών που ακο
λουθείτο από τους προκατόχους του Ρωμαίους αυτοκράτο- 
ρες, δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να βοηθήσει στην 
αποκατάσταση της ηρεμίας, της ευημερίας και προπάντων 
της ενότητας της αυτοκρατορίας.
Ο Κωνσταντίνος, με κατάλληλη πνευματική ετοιμότητα και 
πολιτική ωριμότητα, θα εντοπίσει στην χριστιανική Εκκλη
σία τον αναγκαίο εκείνο οικουμενικό παράγοντα που θα μπο
ρούσε, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλει στην αναζωογόνηση, 
ενοποίηση και ειρήνευση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Οι αποκαλούμενες «Αποφάσεις των Μεδιολάνων» (στις αρ
χές του 313) θα αποτελέσουν την πρώτη θεσμική πράξη του 
ιδρυτή της νέας ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η 
οποία θα ευνοήσει έμμεσα και άμεσα την εξάπλωση και επι
κράτηση της χριστιανικής θρησκείας.
Πρόκειται για το περίφημο πλέον σήμερα «Διάταγμα των 
Μεδιολάνων», το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη 
στην παγκόσμια ιστορία οικουμενική διακήρυξη και κατο
χύρωση της θρησκευτικής ανεξιθρησκίας και ακολούθως 
της αρχής της θρησκευτικής ελευθερίας.
Επρόκειτο για μια όντως επαναστατική και θαρραλέα για 
την εποχή εκείνη νομοθεσία, η οποία, για πρώτη φορά, ανε- 
γνώριζε ισότιμη αξία και ανάλογη μεταχείριση σε όλες τις 
θρησκευτικές παραδόσεις της αυτοκρατορίας και έμελε να 
οδηγήσει στη σταδιακή επικράτηση και τελικά θεσμική κα
τοχύρωση του Χριστιανισμού. ]

Βιβ\ισγ{χιφία
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Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΥ

τ η ς  ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Επετειακό το σωτήριον έτος 2013 καθώς συμπληρώθηκαν 110 συναπτά έτη από της πρώ
της λειτουργίας του λεγομένου τότε «Εθνικού Ορφανοτροφείου» ως ευαγούς καθιδρύ- 
ματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο περίφημο ξύλινο κτίριο της Πριγκήπου, που 
είναι το μεγαλύτερο ξυλοκατασκευασμένο οικοδόμημα της Ευρώπης. Οι ιστορικές σελί
δες γυρίζουν 110 έτη και ανασταίνουν μνήμες και οραματισμούς, δοκιμασίες και δάκρυα, 
φωνούλες και χαμόγελα ορφανών ρωμιόπουλων που έζησαν τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
της ζωής τους στον παραδεισένιο αυτό λόφο της Πριγκήπου και στη συνέχεια πέταξαν ως 
«ελεύθερα πουλιά» σε όλη την οικουμένη.

Μέχρι λοιπόν και το έτος 1902 το ευαγές «Εθνικόν Ορφανοτροφείον» περιελαμβάνετο 
στο συγκρότημα των λεγάμενων «Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων» τα οποία 
εκτείνοντο στην περιοχή του Επταπυργίου της Κωνσταντινουπόλεως. Το καθίδρυμα 
τούτο, κατά το έτος 1902, κατέστη τελείως αυτοτελές όταν εγκατεστάθη στο μεγαλοπρε
πές τούτο κτίριο της Πριγκήπου.
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Το αριστουργηματικό
αυιό ξύλινο οικοδόμημα- 
χο μεγαλύτερο στο είδος του 
σε όλη την Ευρώπη -είχε 
ανεγείρει αρχικώς ευρωπαϊκή 
εταιρεία για να λειτουργήσει ως 
ξενοδοχείο αλλά επειδή απετυχε 
στις δραστηριότητες της, το 
οικοδομικό συγκρότημα παρεμεινε 
αχρησψοποίητο και όταν 
ανελήφθη σχετική πρωτοβουλία 
να λειτουργήσει ως καζίνο, 
αντεδρασε και απαγόρευσε την 
υλοποίηση του σχεδιασμού αυτό ο 
ίδιος ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ”

Πρώτος ιδρυτής του Εθνικού Ορφανοτροφείου στο Επτα- 
πύργιο υπήρξε ο αοίδιμος Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμα
νός ο Δ' (1842-1845,1852-1853), ο οποίος με ενέργειές του 
κατά το έτος 1853 συνεπλήρωσε την όλη οικοδομή του Ορ
φανοτροφείου ως διόροφου κτιρίου, αλλά ο καταστροφικός 
σεισμός του 1894 προκάλεσε την κατάρρευση του άνω ορό
φου και εξ αυτού του γεγονότος η τότε εφορεία απεφάσισε 
την μετεγκατάσταση του Εθνικού Ορφανοτροφείου στο κτί
ριο που μέχρι της στιγμής εκείνης εστεγάζετο το Εθνικό Γη
ροκομείο, το οποίο μετεφέρθη λόγω του σεισμού στην περι
οχή της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, όπου ευρίσκεται μέχρι 
και σήμερα.

Ο μέγας Ευεργέτης των Εθνικών Φιλανθρωπικών Κα

ταστημάτων αοίδιμος Ανδρέας Συγγρός υπεσχέθη την 
ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου για την στέγαση του 
Εθνικού Ορφανοτροφείου σε οικόπεδο «επιλεγόμενων 
των Ψύλλων» στην περιοχή και πάλι του Επταπυργίου. 
Ο θάνατος όμως του μεγάλου ανδρός ανέτρεψε τον σχε
δίασμά του, αλλά στην διαθήκη του εκληροδότησε στο 
Εθνικό Ορφανοτροφείο 15.000 χρυσές οθωμανικές λίρες 
υπό τον κυριότερο όρο: «όπως το νέον Ορφανοτροφείον 
μεταφερθή μακράν του εθνικού νοσοκομείου, διότι εθε- 
ωρεί την ανίδρυσίν του εν Επταπυργίου ως επιβλαβή 
δια τους ορφανούς μας υπό πάσαν έποψιν, συνάμα δε δια 
του μέτρου τούτου υπεδείκνυεν ότι καλόν θα ήτο δια 
το μέλλον να αρχίσει συστηματικωτέρα εργασία, έχουσα
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Το φυλάξαι
χαλαπώτερον εσχί 
του κτησασθαι99

Η εκπαίδευση των ορφανών παίδων ήταν εξαετής και 
πέραν της εγκυκλίου παιδείας περιελάμβανε και πρακτι
κά μαθήματα για τις τεχνικές και επαγγελματικές ανάγκες 
των σπουδών των παίδων. Οι ειδικότητες τις οποίες επέ- 
λεγαν οι παίδες ήταν της ραπτικής, της υποδηματοποιίας, 
της λεπτουργικής και επιπλοποιίας καθώς και της σιδη
ρουργικής. Η δε διδασκαλία της μουσικής άρχιζε από το 
πρώτο έτος προς άλα τα ορφανά ως ιδιαίτερο μορφωτικό 
μάθημα.

Από το τέταρτο έτος η επαγγελματική εκπαίδευση ήταν 
υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους τροφίμους του 
καταστήματος. Η τελειοποίηση της επαγγελματικής εκ- 
παιδεύσεώς τους απαιτούσε την συνέχιση της διδασκαλίας 
και της εξασκήσεως, η οποία εξακολουθούσε επί δύο ή και 
τρία έτη μετά την εξαετή εκπαίδευση τους πλησίον εργο- 
στασιαρχών, βιομηχάνων και τεχνιτών.

Όταν οι τρόφιμοι συμπλήρωναν την εν γένει εκπαί
δευσή τους στα γράμματα και τις τέχνες υπεβάλλοντο σε 
εξέταση ενώπιον ειδικής εξεταστικής επιτροπής απαρτι
ζόμενης από αρμόδιους βιομηχάνους και τεχνίτες, οπότε 
ελάμβαναν ενδεικτικό απολυτήριο που πιστοποιούσε την 
ικανότητά τους να εξασκήσουν την συγκεκριμένη τέχνη 
και ήταν υπογεγραμμένο από την Εφορεία και τον Διευ
θυντή του Ορφανοτροφείου.

Όσον αφορά το νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ορ
φανοτροφείου της Πριγκήπου, το οποίο αποτέλεσε το «μή- 
λον της έριδος» εκ μέρους του τουρκικού κράτους, αν και 
αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα από το 1902 ανήκει στο Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, οπότε και το αγόρασε μαζί με το 
πέριξ οικόπεδο. Τότε εξεδόθη και το υπ'αριθμ. 2665 φιρ- 
μάνι του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, που επικύρωσε την 
αγορά και αναγνώρισε τον νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας επ' 
ονόματι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τούτο πιστο
ποιείται και εκ του γεγονότος άτι το συγκεκριμένο ακί
νητο υπήρχε επ' ονόματι του Πατριαρχείου εγγεγραμμένο 
στο κτηματολόγιο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κα
θώς και στην κεμαλική Τουρκία. Ο τίτλος ιδιοκτησίας επ' 

ονόματι του Πατριαρχείου εδόθη το έτος 1929 
υπό το καθεστώς των κτηματολογικών ρυθμί
σεων στην τουρκική δημοκρατία. Η ιδιοκτησία 
αυτή του Πατριαρχείου ανεγνωρίσθη και πάλι 
υπό του τουρκικού κράτους κατά την κατάρτι
ση του νέου κτηματολογίου στην περίοδο 1935-

ως βάσιν την αποκέντρωσιν».
Το όνειρο πραγματοποιήθηκε τε- 

λικώς όταν ανήλθε για δεύτερη φορά 
στον Οικουμενικό θρόνο ο μεγαλό
πνοος και μεγαλουργός Πατριάρχης 
Ιωακείμ ο Γ' (1878-1884,1901-1912),
ο οποίος αγόρασε αναγνωρισμένους 
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και 
επ' ονόματι του Οικουμενικού Πατριαρχείου το μεγαλο
πρεπές ξύλινο κτίριο που ευρίσκετο και δέσποζε στο λό
φο της Πριγκήπου όπου το πάλαι υπήρχε η Ιερά Μονή 
του Σωτήρος Χριστού. Το αριστουργηματικό αυτό ξύλι
νο οικοδόμημα-το μεγαλύτερο στο είδος του σε όλη την 
Ευρώπη -είχε ανεγείρει αρχικώς ευρωπαϊκή εταιρεία για 
να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο αλλά επειδή απέτυχε στις 
δραστηριότητες της η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή εταιρεία, 
το οικοδομικό συγκρότημα παρέμεινε αχρησιμοποίητο και 
όταν ανελήφθη σχετική πρωτοβουλία να λειτουργήσει ως 
καζίνο, αντε'δρασε και απαγόρευσε την υλοποίηση του 
σχεδιασμού αυτό ο ίδιος ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ.

Για την πραγματοποίηση της μεγάλης αυτής εθνικής 
ευεργεσίας προσήλθε ως αρωγός η σύζυγος του αοιδίμου 
μεγάλου εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Ζαρίφη, η Ελένη, η 
οποία ανέλαβε με εξ ολοκλήρου δικές της δαπάνες την αγο
ρά και μετασκευή του οικοδομήματος σε Ορφανοτροφείο 
εξασφαλίζοντας συνάμα και όλες τις προϋποθέσεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών με την κατα
σκευή πύργου όπου υπήρχε μαρμάρινη κλίμακα διαφυγής 
των οικότροφων.

Την 21η Μαΐου 1903, ημέρα της ονομαστικής εορτής 
της μεγάλης ευεργέτιδος του Εθνικού Ορφανοτροφείου, 
έγιναν τα εγκαίνια του νέου αυτού ευαγούς φιλανθρωπι
κού καταστήματος στην Πρίγκηπο υπό του αοιδίμου Οι
κουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ'.

Η λειτουργία του νέου Ορφανοτροφείου συνδέθηκε με 
την σύσταση και εφαρμογή νέου εσωτερικού λειτουργι
κού Οργανισμού. Προϊστατο του ευαγούς αυτού φιλαν
θρωπικού καταστήματος Επταμελής Εφορεία, ενώ η «Κο
σμητεία» που αποτελείτο από ευγενείς δεσποινίδες είχε 
ως στόχο την εσωτερική καθαριότητα και τάξη. Ως κύρι
ος σκοπός του Ορφανοτροφείου «...καθωρίσθη η εν χρι
στιανική και εθνοπρεπεί διαίτη ανατροφή, παρεχομένη εις 
τους ορφανούς, εν τε του καταστήματι δια τους εν αυτώ 
σπουδάζοντας και εκτός αυτού δια τους παρά εργοστασι- 
άρχαις και άλλοις βιομηχάνοις ή επαγγελματίαις εργαζο
μένους τροφίμους αυτού».



“  Η εκπαίδευση των ορφανών παίδων
ήταν εξαετής και πέραν της εγκυκλίου 
παιδείας περιελάμβανε και πρακτικά 
μαθήματα για τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ανάγκες των σπουδών των παίδων

1936. Νέος χίχλος ιδιοκχησίας συνεχάγη χο έχος 1992 και πα- 
ρεδόθη σχο Οικουμενικό Παχριαρχείο.

Σύμφωνα με χο νόμο περί βακουφίων χου 1935, η χουρκι- 
κή διοίκηση αρχικώς κήρυξε έκπχωχη χην ρωμαίικη διοίκη
ση χου βακουφιού χου Ορφανοχροφείου και χοποθέχησε δι
κούς χης ανθρώπους, οι οποίοι επικαλούμενοι χον νόμο χου 
1935 και δήθεν σχο όνομα χου ρωμαίικου βακουφιού χου ορ
φανοχροφείου εσχράφησαν καχά χου Οικουμενικού Παχρι- 
αρχείου. Το δε κχίριο και χο οικόπεδο είχε μισθωθεί σε επι- 
χειρημαχικό όμιλο με ανχάλλαγμα χην αναπαλαίωση και χην 
μεχαχροπή χου σε ξενοδοχειακό συγκρόχημα . Όλα αυχά 
ανεσχάλησαν χην 8η Φεβρουάριου χου 1996, με ενχολή χου 
Υπουργείου Πολιχισμού.

Σχη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων διέχαξε χην 
καχάχαξη χου όλου ακινήχου σχην καχηγορία χων «καχει- 
λημμένων βακουφίων». Παράλληλα ήγειρε αγωγή σχο Πρω- 
χοδικείο χων Πριγκηποννήσων, ζηχώνχας χην ακύρωση χου 
χίχλου ιδιοκχησίας χου Οικοιηιενικού Παχριαρχείου. Η υπό
θεση καχέληξε σχο Ανώχαχο Δικασχήριο, χο οποίο καχά χο 
έχος 2004 εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με χην οποία δικαιώνο- 
νχαν οι αυθαιρεσίες χης Γενικής Διευθύνσεως Βακουφίων.

Σχην όλη μεθόδευση χου χουρκικού κράχους ανχέδρασε χο 
Οικουμενικό Παχριαρχείο διεκδικώνχας νομίμως χο Ορφα- 
νοχροφείο. Έχσι για πρώχη φορά σχα χρονικά, ο Οικουμε
νικός Παχριάρχης Βαρθολομαίος Α' (1991) σχις 19 Απριλίου 
χου 2005 υπέγραψε και καχέθεσε ο ίδιος χο αρχικό δικόγρα
φο χης Προσφυγής προς χο Ευρωπαϊκό Δικασχήριο Ανθρω
πίνων Δικαιωμάχων, χο οποίο δικαίωσε χο Οικουμενικό Πα- 
χριαρχείο με χην έκδοση αποφάσεως η οποία έκαμε δεκχή χην 
προσφυγή χου Παχριάρχου αναγνωρίζονχας σχο Παχριαρχείο 
χον μόνο και νόμιμο ιδιοκχήχη χου Ορφανοχροφείου χης Πρι- 
γκήπου.

Σχις 15 Αυγούσχου 2009 ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερνχογάν επεσκέφθη μαζί με χον Οικουμενικό Παχριάρχη χο 
ισχορικό κχίριο χου Ορφανοχροφείου χης Πριγκήπου και χον 
Νοέμβριο χου 2010 χο χουρκικό κράχος παρέδωσε σχο Οικου
μενικό Παχριαρχείο χου χίχλους ιδιοκχησίας χου Ορφανοχρο
φείου χης Πριγκήπου.

Συμπληρώθηκαν 110 συναπχά έχη (1903-2013) από χης 
πρώχης λειχουργίας χου πάλαι ποχέ λεγομένου «Εθνικού Ορ
φανοχροφείου» χης Πριγκήπου, χο οποίο ανισχά εκ χης ισχο- 
ρικής λήθης ο φιλόμουσος Παχριαρχικός Μηχροπολίχης Πέρ- 
γης κ. Ευάγγελος (Γαλάνης) με ένα μοναδικό «μουσοσχεφές»

κείμενο χου που συνέγραψε για χην συμπλήρωση χων 
100 εχών (1903-2003) από χην ιδρύσεως και λειχουργίας 
χου Ορφανοχροφείου.

Το κείμενο αυχό, υπό χον χίχλο: «Σχο πνεύμα χων Επε- 
χείων. Ορφανοχροφείο Πριγκήπου, 100.(1903-2003)», 
χο οποίο ο Άγιος Πέργης δημοσίευσε σχο ενήδονο από χα 
μόρα χης πολιχικής Ρωμιοσύνης πόνημά χου: «Εκ Φα
ναριού Τ'» (Αθήνα 2006), γράφει μεχαξύ άλλων: «...Μέ
σα σχη σφαίρα αυχή χο καθεχί λειχουργείχαι σχο σχασίδι 
χου. Λειχουργούνχαι οι αιώνες, σαν πνεύμα χης Ορθό
δοξης Ρωμιοσύνης. Νχχηιένο με χο ένδυμα χου θάμβους. 
Σχολισμένο με χρώμαχα ανθρωπισμού. Όπως χα καχέ- 
γραψε η Ισχορία . Και χώρα μας χα θυμίζουν σα γιορ- 
χή οι επέχειοι. Πιασμένες από χο χέρι χου χραγουδισχή 
χους. Με χη φλόγα σχη σύζευξη χων αιώνων από χην αρ
μονική, αρχόνχων και αρχομένων. Την πρόχυπη κοινω
νική αποσχολή χους. Με υπέρβαση φυλεχικών και εθνο
λογικών διακρίσεων. Και ζεσχαμένες με χην πίσχη σχο 
θεό και χο δαιμόνιο χου Γένους για δημιουργία.

Μέσα από χέχοιες εισπνοές έζησαν ως χώρα ναοί, χεμέ- 
νη μουσών, νοσοκομεία, Ορφανοχροφεία...

.. Δεν είναι μόνο χο συναξάρι χης Εκκλησίας σχην Πό
λη που έχει ξεχειλίσει από μαρχυρία πίσχεως. Είναι και 
ο κώδικας χης αγαθοεργίας. Με μύσχες, προγονικά ανα- 
σχήμαχα χου λαού μας. Της πολιχισμικής εκφανχορίας 
χου. Συνχελεσχές πάνχοχε σχην πρόοδο χης χώρας.

Τέχοιου είδους μνημολόγια ζωνχανεύουν ειδικά σε 
ώρες επεχειακής αναφοράς χους. «Ως χην ημεχέρα ισχο- 
ρία αρμόδια». Σαν άγιοι ή μάρχυρες, οι «καλώς αθλή- 
σανχες και σχεφανωθένχες», μας φωχίζουν. Σαν απλοί 
θνηχοί, μας εμψυχώνουν. Συνεχώς προσομιλούν μαζί 
μας. Όπως και χο προβαλλόμενο έργο χους. Η προσφο
ρά χους, η δημιουργία χους. Όλα «υψούνχαι εν άσμασι» 
μπροσχά μας. Κι εμείς μπροσχά χους όπως χο θέλει και 
ο ποιηχής:

«ποτέ από το χρέος μη κινοϋντες».
Ζούμε μέσα σε μαρχυριακή λειχουργία χης συνείδη

σης. Ζούμε «προνομιακά» χο αδυσώπη ξεχύλιγμα χων 
νυν καιρών. Και γράφουμε χο συναξάρι που θα μείνει 
σχην Ισχορία σας ύμνος ηρωικός χων «πάλαι ποχέ». Σαν 
ένας σχαυρός, με χρυσίζον επάνω χου χο γνωσχό από
φθεγμα :

«Το φυλάξαι χαλαπώτερον εστίτου κτήοασθαι». ]
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Του Δημήτρη Μιχαλόπουλου
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Η UUA ψ υ ν ί Κ ΐ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καλό είναι να γνωρίζει κανείς όχι
η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο κομ- 
βικό της Σύγχρονης Ιστορίας του τό
που μας. Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού και των τα
ραχών του Μαΐου του 1936, οι θανατώσεις του Πολκ και 
του Λαμπράκη ευχερώς τεκμηριώνουν την ανωτέρω 
άποψη. Και όμως... όλα τα ξεπερνάει η εκεί δολοφονία 
του Γεωργίου Α' τον Μάρτιο του 1913. Αυτή πράγματι 
συνιστά αποκορύφωμα όσων προηγηθηκαν - και σημείο 
κομβικό εκείνων που ακολούθησαν. Είναι, μάλιστα, χα
ρακτηριστικό εν προκειμένω το ότι, έως τώρα, η ελληνι
κή ιστοριογραφία διασαλπίζει πως η δολοφονία του Γε
ωργίου Α' και η συνακόλουθη άνοδος στον θρόνου τού 
γιου του, Κωνσταντίνου, απέτρεψε την άμεση, εκούσια 
ένταξη της χώρας μας στο στρατόπεδο των Δυτικών Δυ
νάμεων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο -  και, συνεπώς, 
πυροδότησε την τραγική σε συνέπειες σύγκρουση του 
Ελευθέριου Βενιζέλου με τον τότε Ανώτατο Άρχοντα. Η 
πραγματικότητα, όμως, είναι διαμετρικώς αντίθετη: Εάν 
στον θρόνο βρισκόταν το καλοκαίρι του 1914 ο Γεώργι
ος Α', τότε ήταν που η χώρα μας αυτομάτως θα τασσόταν 
στο πλευρό της Γερμανίας και των συμμάχων της...

Γιατί; Διότι αυτός ο τελευταίος σφαλερώς θεωρείται 
«αγγλόφιλος». Ευθύς μετά την άνοδό του στον ελληνι
κό θρόνο, πράγματι, έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ίδι
ος δεν είχε «ιδιαίτερη επιθυμία» να φύγει από τη Δανία, 
αλλά αναγκάστηκε να το κάνει, επειδή οι Βρετανοί εί
χαν υποσχεθεί να υποστηρίξουν αυτήν την τελευταία 
στη διαμάχη της με την Πρωσία στο ζήτημα των δου
κάτων Schleswig και Holstein. Με λίγα λόγια, ο Γεώργι
ος Α' προσδέθηκε οιονεί στανικώς στο βρετανικό άρμα, 
αλλά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ζητούσε 
πια τρόπο να σπάσει τον ακούσιο αυτόν δεσμό. Και τελι- 
κώς το κατάφερε μέσω της προσέγγισής του με τον αυχο- 
κράτορα της Αυστρίας και αποστολικό βασιλέα της Ουγ
γαρίας Φραγκίσκο-Ιωσήφ (1848-1916). Και έχει σημασία

βέβαια ότι μόνο μέσω της προσέγγισης 
αυτής εξηγείται και ο ελληνοτουρκι
κός πόλεμος του 1897.

Το ότι η ελληνική πλευρά ήτανε τελείως απαράσκευη 
τότε το ήξεραν όλοι. Η ήττα μας κατά συνέπεια αποτε
λούσε βεβαιότητα. Πριν από την έναρξη της σύρραξης 
όμως, ο Γεώργιος Α' επισκέφθηκε στη Βιέννη τον Φρα- 
γκίσκο-Ιωσήφ και σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχε ο 
κόμης Γκολουχόφσκι, υπουργός των Εξωτερικών της 
Αυστροουγγαρίας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Α) Η 
ελληνική ήττα δεν θα προσπόριζε κανένα όφελος στην 
Τουρκία. Β) Το αντίθετο μάλιστα: το ζήτημα της Κρή
της, που επί δεκαετίες ταλάνιζε όλες τις χώρες που είχα
νε συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο, θα λυνόταν 
επωφελώς για την ελληνική πλευρά, εφόσον η μεγαλό- 
νησος θα ενωνότανε με την Ελλάδα -  σε βάση όμως δυνα
στική. Ως γνωστόν, και οι δύο διαβεβαιώσεις τηρήθηκαν 
κατά γράμμα, εφόσον η -τόσο εύκολη- νίκη των τουρκι
κών στρατευμάτων δεν επέφερε την εκ νέου επέκταση 
της οθωμανικής κυριαρχίας στη Θεσσαλία, ενώ, από την 
άλλη πλευρά, τον Δεκέμβριο του 1898 ανέλαβε ύπατος 
αρμοστής των Δυνάμεων στην Κρήτη ο βασιλόπαις Γε
ώργιος, δευτερότοκος γιος του Γεωργίου Α'. Μία και μό
νη υποχρέωση είχε αναλάβει, ως αντιστάθμισμα αυτών 
των τόσο ευνοϊκών εκ των προτέρων ρυθμίσεων, ο τότε 
βασιλιάς των Ελλήνων: Να αποτρέψει οποιαδήποτε κί
νηση του Ελληνικού Στόλου ιδίως προς τη Θεσσαλονί
κη. Όπερ και τότε εγένετο.

Μετά από όλα αυτά, ο Γεώργιος Κ  τελείως πείστηκε 
πως μόνο η σταθερή σύμπλευση με την Αυστροουγγαρία 
θα μπορούσε να δώσει τέρμα στα χρόνια προβλήματα του 
Ελληνισμού. Και έτσι, τον Δεκέμβριο του 1903 υπέγρα
ψε με τον Φραγκίσκο-Ιωσήφ στη Βιέννη μυστική συμ
φωνία, στα πλαίσια της οποίας αναγνωρίζονταν αφενός 
η «επιρροή του Ελληνισμού σε ολόκληρο το βιλαέτι των 
Ιωαννίνων και σε τμήμα εκείνου του Μοναστηριού» και,
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αφετέρου, τα «δικαιώματα της Αυ
στροουγγαρίας» στη βόρεια Αλβα
νία καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος 
της Μακεδονίας «μέχρι και τη Θεσ
σαλονίκη». Το εν λόγω μυστικό έγ
γραφο λοιπόν αποτελούσε συμφω
νία διανομής μεταξύ Ελλάδας και 
Αυστροουγγαρίας της τότε ευρωπα
ϊκής Τουρκίας. Η δική μας χώρα θα 
έπαιρνε τη Βόρειο Ήπειρο και, γενι
κώς, την Αλβανία έως τον ποταμό Γενούσο καθώς και την 
περιοχή του Μοναστηριού, ενώ η Αυστροουγγαρία όλα 
σχεδόν τα υπόλοιπα (μαζί με Θεσσαλονίκη).

Ευνόητο παραμένει ότι η εν λόγω συμφωνία ανέτρεπε τα 
σχέδια όλων των Δυνάμεων που, εκείνη την εποχή, είχα
νε βλέψεις στο ευρωπαϊκό κομμάτι της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας. Και αυτές ήταν: ί. Η Ιταλία, που επιθυμούσε 
τη θεμελίωση της επιρροής της στην Αλβανία, ϋ. Η Ρω
σία, η οποία επιδίωκε κάθοδο στα νερά της Μεσογείου με 
‘οχήματα’ τη Βουλγαρία και τη Σερβία (χώρες σλαβικές και 
ορθόδοξες), ϋϊ. Η Μεγάλη Βρεταννία, που ασκούσε έλεγ
χο αφ’υψηλού μεν αλλά ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, ίν. Η 
Γαλλία, η οποία ήθελε να αποτρέψει οποιαδήποτε ενίσχυση 
της Γερμανίας και των συμμάχων της. ν. Η Γερμανία, που 
φυσικά εργαζόταν για το αντίθετο, δηλαδή την ενίσχυση 
της Αυστροουγγαρίας κ,ο.κ. Υπό τις συνθήκες αυτές λοι
πόν, η ‘βόμβα έσκασε’ την άνοιξη του 1906, οπότε η ιταλι
κή εφημερίδα Corriere dei Balcani δημοσίευσε το γαλλικό 
(και πρωτότυπο) κείμενο της συμφωνίας.

χωροφύλακες μεταφέρουν τον Αλέξανδρο Σχτνά, μετά τη δολοφονία του Γεωργίου A

Θύελλα διαμαρτυριών επα
κολούθησε. «Αγανακτισμέ- 
νο» το υπουργείο Εξωτερικών 
της Αυστροουγγαρίας διέψευ- 
σε την ύπαρξη της συμφωνί
ας, το εν Αθήναις ημέτερον 
έκανε το ίδιο (αλλά σε τόνους 
ηπιότερους) κ.λπ., κ.λπ. Με 
τη σειρά της η διεύθυνση της 
εφημερίδας απέκρουσε αποτε

λεσματικούς τις διαψεύσεις και -λογικά- αναρωτήθη
κε το εξής: «Τι σόι συμμαχία έχουμε, εμείς οι Ιταλοί, 
με τους Αυστριακούς, τη στιγμή κατά την οποία αυ
τοί ήδη έχουνε μοιράσει με τους Έλληνες το ευρω
παϊκό τομάρι της οθωμανικής αρκούδας;» (Η Ιταλία, 
πράγματι, ήτανε τότε ενταγμένη στην Τριπλή Συμμα
χία την οποία, μαζί με αυτή, συναποτελούσαν η Γερ
μανία και η Αυστροουγγαρία.) Τελικώς, τα πράγματα 
έμελλαν να αποδείξουνε το πόσο δίκιο είχε η ιταλική
εφημερίδα.

* * *
Την άνοιξη του 1908, ο αυτοκράτορας της Γερμα

νίας Γουλιέλμος Β' φιλοξενήθηκε στην Κέρκυρα από 
τον Γεώργιο Α'. Ο Κάιζερ ενθάρρυνε τόσο αυτόν τον 
τελευταίο όσο και την τότε ελληνική κυβέρνηση στη 
φιλογερμανική πολιτική τους -  τονίζοντας ταυτόχρο
να ότι η προσέγγιση της χώρας μας με το ‘γερμανικό 
μπλοκ’ έπρεπε να γίνει μέσω της Αυστροουγγαρίας, 
ώστε να μη υπάρξει αιτία σφοδρής αφορμής/διαμαρ-
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Ο Γεώργιο; Α’ και η βασίλισσα Ολγα σε έναν περίπατό του; στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τη 

δολοφονία του πρώτου Πίσω τους, ο διάδοχο; Κωνσταντίνος.
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τυρίας από την πλευρά των Αγγλογάλλων. Επι
πλέον, τόνισε ο Κάιζερ, η Ελλάδα, σε αντίθεση 
με τις προτροπές αυτών των τελευταίων, έπρε
πε να συγκροτήσει στόλο με σκάφη όχι ελαφρά 
(αντιτορπιλλικά και μικρότερα) μα θωρηκτά.
Με άλλα λόγια, η αυστροελληνική συμφω
νία του 1903 θεαματικώς επισφραγιζόταν και 
έπαιρνε διάσταση αυτόχρημα ευρωπαϊκή. Ή δη 
διαφαινόταν η έκρηξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου - αλ
λά και η παράταξη με την οποία θα συμμαχούσαν οι Έ λ 
ληνες...

Και τότε έπεσε η ρωσική ‘τρικλοποδιά’, που πήρε τη 
μορφή σερβοβουλγαρικής συνεννόησης υπό την αιγί
δα του Τσάρου Νικολάου Β'. Στο μεταξύ, ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος είχε γίνει πρωθυπουργός στην Αθήνα και εί
χε δώσει αμέσως και σαφέστατα στον Γεώργιο Α" να κα
ταλάβει πως, εάν δεν διέκοπτε τις επαφές του με την Αυ
στροουγγαρία, θα έχανε τον θρόνο του. Ο Γεώργιος A' 
συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις αλλά με μισή καρδιά. 
Είχε την ελπίδα, πράγματι, ο τότε βασιλιάς πως, εφόσον 
η έκβαση της σύρραξης αποδεικνυόταν ευτυχής για τη 
χώρα μας, θα ήτανε δυνατή η ενσωμάτωση στον εθνικό 
κορμό τόσο της Κρήτης (κάτι σχεδόν βέβαιο πια) όσο και 
της Βορείου Ηπείρου. Άλλη όμως υπήρξε η εξέλιξη των 
πραγμάτων...

Όταν, στις αρχές Οκτωβρίου του 1912 άρχισαν οι 
εχθροπραξίες, πασίγνωστος ήταν ο αντικειμενικός σκο
πός που είχε τάξει η ηγεσία του Ελληνικού Στρατού: 
Μοναστήρι. Αντίθετα προς ό,τι ακόμα και σήμερα διατυ- 
μπανίζεται, η «στροφή προς τη Θεσσαλονίκη» δεν υπαγο- 
ρεύθηκε στην ηγεσία του Στρατεύματος από τον Ελευθέ
ριο Βενιζέλο, πρωθυπουργό και υπουργό Στρατιωτικών 
εκείνη την εποχή, αλλά από τις κινήσεις του Οθωμανι
κού Στρατού. Ο επικεφαλής, πράγματι, των τουρκικών 
δυνάμεων στη Μακεδονία, Χασάν Ταξίν-πασάς, διακα- 
ώς επιθυμούσε την κατάληψη της τωρινής μας συμπρω
τεύουσας από τους Έλληνες και όχι τους Βουλγάρους. 
Έτσι, μετά τις πρώτες ήττες του, αντί να αναδιπλωθεί 
προς τα βόρεια, υποχώρησε προς τα ανατολικά, με απο
τέλεσμα ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος να δώσει εντο
λή ανάλογης πορείας του Ελληνικού Στρατού, προτού 
να του γίνει η σχετική «σύσταση» από τον Βενιζέλο. Και 
ως γνωστόν, η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στους Έλλη
νες κατά τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου.

Τότε ήταν που ο Γεώργιος προσπάθησε να καταπατήσει 
την ευρύτερη συμφωνία που είχε κάνει με τον μονάρ
χη της Αυστροουγγαρίας. Τα κίνητρά του παραμένουνε 
άγνωστα. Ό ,τι όμως είναι σαφές έγκειται στη μέθοδο την

οποία επέλεξε, προκειμένου να κα- 
τοχυρώσει την ελληνική κυριαρ
χία στη Θεσσαλονίκη. Δεδομένου, 
πράγματι, ότι οι Έλληνες αποτε
λούσαν τότε μειοψηφία εκεί, πή
γε να κάνει ό,τι και στην Κέρκυ
ρα το 1864, οπότε τον τόνο στον 
τοπικό πληθυσμό έδινε το ιταλικό 
στοιχείο. Πήγε, πράγματι, ο Γεώρ

γιος Α' και κατοίκησε στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα να 
επιταχύνει την εκεί εμπέδωση ελληνικής εθνικής συνεί
δησης. Το ίδιο έσπευσε να κάνει, ήδη στις 29 Οκτωβρίου 
1912, και με τη Θεσσαλονίκη -  μα τελικώς δολοφονήθη
κε τον Μάρτιο του 1913.

Το ερώτημα λοιπόν επανέρχεται: Ποιος έκανε τον φόνο; 
Σύμφωνα με τα σήμερα διαθέσιμα στοιχεία φονιάς υπήρ
ξε ο Αλέξανδρος Σχοινάς. Αυτός όμως ούτε «τρελός» ήτα
νε ούτε -πολύ περισσότερο- έστερξε να «κλείσει το στόμα 
του». Μίλησε, πράγματι, στην Όλγα, χήρα του Γεωργί
ου Α', η οποία ‘ανακοίνωσε’ ό,τι έμαθε μόνο στον γιο της 
Νικόλαο, ο οποίος, όμως πεισματικώς αρνήθηκε να απο- 
καλύψει οτιδήποτε. Λίγο μετά, όμως, τη συνομιλία Όλ- 
γας-Σχοινά, ο δεύτερος εκπαραθυρώθηκε από την έδρα 
της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και... σκο
τώθηκε, ενώ το σύνολο της δικογραφίας καταστράφηκε 
το 1915, καθώς μεταφερόταν ατμοπλοϊκώς στην Αθήνα.

Ξέρουμε λοιπόν ποιος έκανε τον φόνο. Ποιος όμως 
υπήρξε ο ηθικός αυτουργός; Οι Αυστριακοί! Θα σπεύσει 
να αναφωνήσει ο -ταχύς- αναγνώστης αυτών των γραμ
μών. Οι Γερμανοί! Θα πει άλλος, εμφανώς βενιζελικών 
καταβολών (δεδομένου ότι επί δεκαετίες τώρα οι οπαδοί 
του τότε πρωθυπουργού και οι επίγονοί τους ανενδοία
στα επιρρίπτουν την οργάνωση του εγκλήματος στο «Βε
ρολίνο»), Και όμως... όχι! Ούτε οι Γερμανοί ούτε -πολύ 
περισσότερο- οι Αυστριακοί είχανε δυνατότητα να προ- 
καλούν τη βασισμένη σε κατατρομοκράτηση σιωπή με
λών βασιλικού Οίκου, όπως έγινε με την Όλγα και τον 
βασιλόπαιδα Νικόλαο. Άλλοι λοιπόν όπλισαν και έσπρω
ξαν το χέρι του Σχοινά.

Ποιοι όμως; Ε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία... J 

ΠΗΓΕΣ

Τα σχετικά με τη μυστική συμφατνία Γεωργίου Α  και αυτοκράτορα Φραγκίσκου- 

Ιωσήφ εμπεριέχονται στον φάκελο 1906, 69. 1 του Ιστορικού και Διπλωματικού 

Αρχείου του (ελληνικού) υπουργείου Εξωτερικών. Συστηματική κατάρριψη, 

εξάλλου, των χαρακτηρισμών του Α  Σχοινά ω ς  «αναρχικού», «τρελού» κ.τλ. 

γίνεται στα Απομνημονεύματα (Αθήνα, 1970) του Περικλή Αλ. Αργυρόπουλου, 

πρώτου 'Ελληνα νομάρχη Θεσσαλονίκης.
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Του Ε.Φ. Ιωακείμ Κ. Καρεττίδη*
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Λαογραφία
Καθαροδευτέρας

Η «Καθαρή» Δεύτερα είναι κινητή εορτή (αργία) του ημερο
λογιακού μας έτους, μα συνάμα και ημέρα «διαβατήρια», που 
οδηγεί σε μια νέα περίοδο, σε μια νέα εποχή. Είναι η πρώτη 
ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περίοδος προσευχής και 
αυστηρής νηστείας για τους Χριστιανούς. Σύμφωνα με το Γε- 
ώργιο Μέγα ονομάζεται Καθαρή, διότι από τις πρωινές ώρες 
της συγκεκριμένης ημέρας οι νοικοκυρές συνήθιζαν να καθα
ρίζουν από τα λίπη τα μαγειρικά σκεύη με ζεστό σταχτόνερο. 
Ο Δημήτριος Λουκάτος, από την άλλη, πρόσθεσε στον παρα
πάνω λόγο το ότι κάθε χριστιανός «καθαίρεται» ψυχικά και 
διατροφικά. Μάλιστα, συνεχίζει, για να τονίσει ο λαός την έν
νοια του καθαρμού, γιορτάζει την ημέρα αυτή στην ύπαιθρο. 
Στη λαϊκή ορολογία η ημέρα αυτή είναι γνωστή και ως Καθα- 
ροδευτέρα, Αρχιδευτέρα, Πρωτονήστιμη Δευτέρα, αλλά και 
Σκυλοδευτέρα ή Σκυλογιορτή. Η τελευταία αυτή ονομασία 
οφειλόταν στη συνήθεια των χωρικών, που για να γελάσουν 
κρεμούσαν αδέσποτους σκύλους από ένα σκοινί, δένοντάς 
τους σε δύο στύλους και περιστρέφοντάς τους με στριφτά
ρι. Όταν στη συνέχεια το σκοινί απελευθερωνόταν, ξετυλιγό
ταν ορμητικά, παρασέρνοντας περιστροφικά και τον σκύλο, 
με αποτέλεσμα την εκτίναξή του σε μακρινή απόσταση. Ο βα- 
σανισμός αυτός, κατά τον Μέγα, δεν μπορεί να συσχετισθεί με 
τη θυσιαστική προσφορά σκυλιών στη χθόνια θεότητα Εκά
τη από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι απέβλεπαν στον κα
θαρμό, ούτε όμως και με τη γιορτή Lupercalia των Ρωμαίων, 
η οποία είχε καθαρτικό και ευετηρικό χαρακτήρα.
Την «Αρχιδευτέρα» πλαισίωναν πλήθος εθίμων, μερικά από 
τα οποία εξακολουθούν και στις μέρες μας, με αντιπροσωπευ
τικότερα τα Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού.
Τα Κουλουρά
Τα Κούλουμα είναι, στην αθηναϊκή τους εκδοχή, ο υπαίθρι
ος εορτασμός της «Καθαρής» Δευτέρας. Η λέξη κούλουμα έχει 
άγνωστη ετυμολογία. Η πιθανή προέλευσή της είναι από τη 
λατινική λέξη cumulus, που σημαίνει σωρός, από τα συσσω- 
ρευμένα τρόφιμα της ημέρας, όπου με τη γραμματική αντι
μετάθεση στον πληθυντικό έγινε κούλουμα. Άλλη μια ενδια
φέρουσα εκδοχή μάς παραθέτει ο αθηναιογράφος Δημήτριος 
Καμπούρογλους, συσχετίζοντας ετυμολογικά τη λέξη κού
λουμα με τις κολόνες-στύλους του Ολυμπίου Διός στην Αθή
να, όπου κυρίως γινόταν ο εορτασμός της ημέρας. Την ημέρα 
αυτή , όπως είναι γνωστό, τρώνε λαγάνες (άζυμο ψωμί σαν 
τα άζυμα της Π. Διαθήκης), ταραμά, χαβιάρι, γαρίδες, ελιές, 
κρεμμύδια, θαλασσινά, οστρακοειδή, κουκιά και πολλά άλλα 
νηστίσιμα, λαχανικά, φρούτα, ενώ δε λείπουν οι χοροί και τα 
τραγούδια.
Ο Χαρταετός
Η κυριότερη όμως, συνήθεια της Καθαροδευτέρας θεωρείται 
το πέταγμα του χαρταετού, έθιμο που γεμίζει χαρά μικρούς 
και μεγάλους. Το υπαίθριο παιχνίδι των χαρταετών, κατά τον 
Δημήτριο Δουκάτο, ήταν, σε παλαιότερες εποχές, ανοιξιάτι

κη και καλοκαιρινή παιδική διασκέδαση της υπαίθρου και της 
εξοχής, άσχετη από γιορτές. Ιστορικά, οι χαρταετοί είναι επινό
ηση των λαών της Ανατολής (Κινέζων, Ιαπώνων, Κορεατών, 
Πολυνησίων κ.λπ.). Αυτοί τους μορφοποίησαν με χαρακτηρι
στικές εικόνες ψαριών, δρακόντων, δαιμόνων κ.ά., χρησιμοποι
ώντας τους σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, εξορκιστικές ενέργει
ες και μαγικά δρώμενα. Συγκεκριμένα, άλλοι, αφού έγραφαν σε 
χαρτάκια τις αρρώστιες και συμφορές τους, τα έδεναν σ’ αυτούς 
και τις άφηναν να φύγουν μακριά, άλλοι κρεμούσαν τις ευχές 
και επιθυμίες τους στέλνοντάς ’τες στον ουρανό για να εισακου
στούν, ενώ δεν έλειπαν κι αυτοί που προσάρμοζαν πάνω στους 
χαρταετούς μικρές φλογέρες, για να σφυρίζουν και να διώχνουν 
τα κακά πνεύματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένας στρα
τηγός έδωσε θάρρος στο στρατό του, γεμίζοντας τη νύχτα με 
φανάρια τους χαρταετούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση της θείας 
εύνοιας στους στρατιώτες, μέσω του πλήθους «αστεριών». 
Πληροφορίες για νεότερες χρήσεις του χαρταετού έχουμε από 
τη Γερμανία (1450) και την Ισπανία (1606), ενώ μεταγενέστε
ρες σχετικές πληροφορίες προέρχονταν από την Αμερική, την 
Αυστραλία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, από την οποία πιθανότατα 
ήλθε το παιχνίδι αυτό στην Ελλάδα και έκτοτε αποτελεί χαρα
κτηριστικό γνώρισμα της Καθαροδευτέρας. Βέβαια, ο χαρταε
τός δεν ήταν άγνωστος στην αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει μαρτυρία 
από τον 4ο αι. π.Χ., που αναφέρει ότι ο αρχιμηχανικός Αρχύτας 
από τον Τάραντα, χρησιμοποίησε στις αεροδυναμικές του έρευ
νες είδος πάνινου αετού.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, χαρακτηριστικές είναι και οι Κα- 
θαρο-δευτεριάτικες γαμήλιες αναπαραστάσεις. Σ’ αυτές τα γαμή
λια πρόσωπα και σύμβολα δίνονται με σατιρική και αστεία δι
άθεση, έχοντας απώτερο σκοπό την επίτευξη της γονιμότητας. 
Συνάμα, την ημέρα αυτή τη θεωρούσαν, ιδιαίτερα οι ανύπαντρες 
κοπέλες, κατάλληλη για να μαντεύουν το μέλλον τους. Τούτο 
συνέβαινε με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων ήταν το δέ
σιμο της Μοίρας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Καθαρής Δευτέ
ρας, πριν κοιμηθούν οι νέες, τύλιγαν στη μέση τους ένα χρυσό 
μαντήλι, τις άκρες του οποίου είχαν δέσει πίσω με τρεις κόμπους, 
ώστε να δουν στον ύπνο τους ποιόν θα παντρευτούν. Άλλη παρό
μοια περίπτωση ονειρομαντείας ήταν αυτή της αρμυροκουλού
ρας. Η κουλούρα αυτή, όπως φανερώνει το όνομά της, ήταν πα
ρασκευασμένη με αρκετό αλάτι, ώστε όταν το βράδυ την φάει η 
κοπέλα, ή τη βάλει κάτω από το μαξιλάρι της, να δει στον ύπνο 
της το νεαρό, το μελλοντικό της σύζυγο, ο οποίος θα της προσφέ
ρει νερό. Τέλος, η σαρακοστοκουλούρα αποτελούσε άλλον έναν 
τρόπο μαντείας, όπου το πρωί της εορταστικής αυτής ημέρας την 
κυλούσαν για να δουν αν θα πάει δεξιά, σημάδι καλής σοδειάς, ή 
αν θα κατευθυνθεί αριστερά, γεγονός που σήμαινε μικρό αριθμό 
γεννημάτων και λιγοστή σοδειά. ]

*0 Ε.Φ. Ιωακείμ Κ. Καρεπίδης υπηρετεί στο Α.Τ. Αργυρούπολης και είναι Μεταπτυχιακός 

φοιτητής Λαογ(χιφίας, του τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.

[ 1 1 3 ]  Α/Α



Του Ε.Φ. Ιωακείμ Κ. Καρεπίδη*
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ιδιόμορφη και ιδιαίτε
ρη περίοδος του ελληνικού εθιμικού κυκλικού χρόνου είναι 
η Αποκριά. Το νόημα που της αποδιδόταν παλαιότερα ήταν 
αυτό της παύσης της κατανάλωσης κρέατος (από-I-κρέας)· 
εξ ου εναλλακτικά αποκαλείται και Καρναβάλι, από τη λα
τινική λέξη carne vale, που σημαίνει «κρέας έχε γεια». Βέ
βαια, στην εποχή μας λέγοντας τις δυο παραπάνω λέξεις δεν 
εννοούμε μια διαδικασία, δηλαδή της παύσης κατανάλωσης 
κρέατος, αλλά τις χρησηιοποιούμε ως χρονικό προσδιορισμό 
και συγκεκριμένα για να ορίσουμε την περίοδο που προη
γείται της νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής. Εκτός όμως 
των παραπάνω ονομασιών, ο λαός χρησιμοποιεί για το χα
ρακτηρισμό του διαστήματος αυτού και τον όρο «Τριώδι». 
Στην καθιέρωση αυτή συνέβαλε το υμνολογικό βιβλίο «Τρι
ώδιο», που χρησιμοποιείται στις εκκλησιαστικές ακολουθί
ες από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου έως και το 
Μ. Σάββατο.
Οι εβδομάδες της Αποκριάς, με τη χρονική έννοια, είναι 
τρεις, περιλαμβάνοντας όμως τέσσερις Κυριακές. Ειδικότε
ρα, η πρώτη εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και 
Φαρισαίου και τελειώνει την επόμενη Κυριακή του Ασώ
του. Είθισται να αποκαλείται «προσφωνούσιμη» ή «προ- 
σφωνέσιμη», καθώς προαναγγέλλει την Αποκριάτικη αυτή 
περίοδο. Μάλιστα, παλαιότερα η εβδομάδα αυτή αναγγελλό
ταν με πυροβολισμούς και ταμπούρλα. Επιπρόσθετα, ονο
μάζεται και «αμολυτή», διότι υπήρχε η λαϊκή δοξασία ότι 
τότε απολύονταν οι ψυχές των νεκρών και ανέβαιναν στον 
επάνω κόσμο. Η δεύτερη εβδομάδα της Αποκριάς εκτείνε
ται από την Κυριακή του Ασώτου έως και την Κυριακή της

Απόκρεω, ενώ η τρίτη από την Κυριακή της Απόκρεω μέ
χρι την Κυριακή της Τυρινής. Η τελευταία ονοματοδότη- 
σε την εβδομάδα αυτή «τυρινή», καθώς έχει πλέον σταμα
τήσει η κρεοφαγία και επιτρέπονται μόνο τα γαλακτερά, 
με αποτέλεσμα κύριο καρύκευμα των φαγητών να είναι το 
τυρί. Τέλος, την αποκαλούν και «μακαρονού», μιας και η 
κατανάλωση μακαρονιών την εβδομάδα αυτή είναι μεγά
λη.
Δραττόμενος της ευκαιρίας, ο λαϊκός άνθρωπος καθιέρωσε 
την Αποκριά ως μια περίοδο χαράς, ευθυμίας και διασκέδα
σης, πριν την είσοδό του στο δύσκολο και δύσβατο πέλαγος 
της Μ. Σαρακοστής. Πλήθος γεγονότων -εθίμων κοσμού
σε το χρονικό αυτό διάστημα. Μερικά από αυτά ήταν το 
ιταλικής ή ισπανικής προέλευσης γαϊτανάκι και οι φωτι
ές που ανάβονταν στη Δ. Μακεδονία στα γύρω υψώματα, 
ώστε το φως της να επενεργήσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύ
τερη ακτίνα και να διασκορπίσει το σκοτάδι του χειμώνα. 
Επίσης, έθιμο της περιόδου αυτής, που αποσκοπούσε στην 
πρόκληση υγείας και ευτυχίας, μα συνάμα και στην εκδίω
ξη των κακών πνευμάτων, ήταν και οι κούνιες. Αυτές ήταν 
αιώρες που έφτιαχναν οι νέες, κρεμώντας ’τες από ένα ψη
λό δέντρο, όπου στη συνέχεια τις κουνούσαν οι φίλες και 
συγγενείς της συνοδεία τραγουδιού.
Κύρια όμως γνωρίσματα της περιόδου αυτής ήταν, και εξα
κολουθούν να είναι, η ερωτική ελευθεριότητα και οι με
ταμφιέσεις, όντας οι τελευταίες άρρηκτα δεμένες με εθιμι
κές παραστάσεις.
Ερω τική  ελευθεριότητα

Η ερωτική ελευθεριότητα που επικρατούσε την περίοδο
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αυτή, εκφραζόταν τόσο με λόγια, όσο και με πράξεις-χειρο- 
νομίες. Για το λαϊκό άνθρωπο ίσχυε το ρητό ότι τα φυσικά 
πράγματα δεν είναι αισχρά, νοοτροπία που δεν έχει εκριζω
θεί ως τις μέρες μας. Ο αγρότης λοιπόν, που βωμολοχούσε ή 
έκανε άσεμνες πράξεις πίστευε ότι καταπιάνεται με ιερά και 
αρχέγονα πράγματα.
Συγκεκριμένα, στο μυαλό του επικρατούσε η μαγική συνειρ
μική σκέψη και οι δυο νόμοι της συμπάθειας: της ομοιότη
τας και της συνάφειας· δηλαδή το όμοιο παράγει όμοιο. Συ
νεπώς , λέγοντας ή παριστάνοντας γεγονότα σχετικά με τη 
βλάστηση και τη γονιμότητα είχε την πεποίθηση ότι βοηθά 
στην αναβλάστηση και αναζωογόνηση της φύσης, ενισχύο- 
ντας ταυτόχρονα και τη δική του ευημερία μιας και αυτή 
εξαρτιόταν από το φυσικό περιβάλλον. Ο λαϊκός άνθρωπος 
όμως, εκτός των άλλων, ήταν και πρακτικός. Δεν άφησε την 
ευκαιρία της ελευθεριότητας ανεκμετάλλευτη. Αντίθετα, τη 
χρησιμοποίησε για τη μύηση των νεοτέρων στα ερωτικά θέ
ματα. Όλη όμως, αυτή η κατάσταση επιτρεπόταν εντός των 
ορίων των εθιμικών παραστάσεων εκτός αυτών ήταν ανεπί
τρεπτες και κατακριτέες.

Μεταμφιέσεις- Εθ ιμικές παραστάσεις
Οι μεταμφιέσεις, από την άλλη, σε συνδυασμό με δρώμενα- 
παραστάσεις, αποτελούσαν και αποτελούν άλλη μια βασική 
εκδήλωση αυτής της περιόδου. Τα ονόματα αυτών ποικίλουν 
ανάλογα με τον τόπο- Καλόγεροι, Κουδουνάτοι, Γενίτσαροι, 
Κουκούγεροι, Καμουζέλες, Ομιλίες κ.α. Στα δρώμενα αυτά 
ο όμιλος μεταμφιεσμένων είχε συνήθως τη μορφή γαμήλι
ας πομπής (αναπαριστώντας το αντιθετικό ζεύγος θάνατος-

ανάσταση), την οποία προασπίζονταν φουστανελοφόροι 
ή κουδουνοφόροι ντυμένοι με προβιές ζώων. Ο τρόπος 
υπεράσπισης του ζευγαριού πραγματοποιούνταν είτε με 
το σακουλάκι στάχτης που κρατούσε ο καθένας από αυ
τούς στα χέρια του, σύμβολο αναγέννησης και προστα
σίας από τα επικίνδυνα δαιμόνια, είτε με το θόρυβο των 
κουδουνιών που έφεραν επάνω τους, καθώς στο θόρυβο 
αποδίδονταν ιδιότητες, πεποίθηση που εξακολουθεί και 
στις μέρες μας, εκδίωξης των κακών πνευμάτων (π.χ. 
θραύση αγγείων ή πιάτων σε θάνατο, πυροβολισμοί σε 
γάμους κ.λπ.).
Η διοργάνωση των παραστάσεων αυτών δεν ήταν υπό
θεση ατομική, αλλά συλλογική. Αυτό δείχνει ότι δε θε
ωρούνταν από την κοινότητα (ομάδα) απλώς μια παρά
σταση που αποσκοπούσε στη διασκέδαση, αλλά ένα έθιμο 
με βαθιά λατρευτική και μαγική σημασία, που αποσκο
πούσε στην ευετηρία, στη γονιμότητα και στην καρπο
φορία τόσο της άψυχης όσο και έμψυχης ύλης που την 
περιτείχιζε.
Θέλοντας λοιπόν, ο άνθρωπος της παράδοσης να επιτύ
χει τα παραπάνω και επικρατώντας στο νου του η μα
γική -  συνειρμική σκέψη, χρησιμοποίησε αντίστοιχα 
αντιπροσωπευτικά σύμβολα. Έ να εξ αυτών είναι ο φαλ
λός, ο οποίος προέκυψε από την εξομοίωση του σπαρτού 
που φυτρώνει από τη γη, με το μωρό που γεννιέται από 
την κοιλιά της μητέρας. ]

*0 Ε.Φ. Ιωακείμ Κ. Καρεπίδης υπηρετεί στο A T . Λργυροϋπολης και είναι Μετα
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ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΟΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΓΚΑ 
ΕΚΔ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΗΜΑΘΙΩΝ»
ΤΗΛ. 23310-62811, email: mhtsomantn yahoo.gr

Οι Γ. Κλοκίδης Αρχαιολόγος και Δ.Τρίγκας Πρω
ταθλητής Παγκρατιαστής, μας γνωρίζουν το Πα- 
γκράτιον μέσα από την προσεγμένη δουλειά τους. Αφού 
παρουσιάζουν το άθλημα στην ιστορική διαδρομή του, 

αναφέρονται στους κανονισμούς του, στην αρχαιότητα 
και το παρόν.
Το Παγκράτιο είναι το αρχαιότερο άθλημα πολεμικών και 
μαχητικών τεχνών, καθώς από αρχαιοτάτων χρόνων ο ελ
ληνισμός το ανήγαγε ως το ύψιστο άθλημα της ρώμης και

της λεβεντιάς. Επιβλητι
κό, θεαματικό, κατεξοχήν 
αμυντικό, με έντονη την 
κίνηση και την άμιλλα, 
υμνήθηκε, έγινε «των εν 
Ολυμπία το κάλλιστον», 
εξελίχθηκε στη «μητέρα» 
όλων των πολεμικών τε
χνών και αποτέλεσε την 
παγκόσμια μήτρα τους, 
τότε που η πάλη σήμαινε 
λεβεντιά και ευστροφία. 
Είναι το άθλημα για χάρη 
του οποίου γκρεμίζονταν 
τείχη για να περάσει μέσα 

από αυτά ο παγκρατιαστής, ο νικητής δηλαδή του συγκε
κριμένου αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποί
ος λατρευόταν ως ημίθεος.
Πρόκειται για ένα βιβλίο αναδρομή σε μία από τις πλέ
ον ηρωικές και όμορφες εκφράσεις του αρχαιοελληνικού 
αθλητικού-ολυμπιακού ιδεώδους. Έ να βιβλίο που φιλο
δοξεί να αποτελέσει τη «βίβλο» του συγκεκριμένου αθλή
ματος, συμβάλλοντας στην ανανέωσή του αλλά και στην 
προσπάθεια να ξαναβρεί την αίγλη και τη λάμψη του, ιδί
ως σε μια περίοδο κατά την οποία ο αθλητισμός και ο πο
λιτισμός αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάταξης της 
πατρίδας μας.
Στο τέλος του βιβλίου, σε ειδικό παράρτημα παρουσιάζο
νται κατάλογοι των αρχαίων Ολυμπιονικών καθώς και 
βιβλιογραφία από αρχαίες και σύγχρονες πηγές. Αξιοση
μείωτη παρατήρηση, η δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) 
έκδοση, που συμβάλλει στον εμπλουτισμό της ειδικής βι
βλιογραφίας.

ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ 
ΥΠΑΡΚΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΙΙΟΥΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 
geostrategical(< <Jyahoo.gr 
www.geostrategy.gr 
τηλ. 6937269332

ο εμπεριστατωμένο περι
εχόμενο του βιβλίου αυ

τού ωθεί τον αναγνώστη, με 
διεξοδικό τρόπο, στη συνει- 
δητοποίηση και γνώση υπαρ
κτών απειλών επιβιώσεως του 
σύγχρονου Διεθνούς Περιβάλ
λοντος, καθώς και στη σχετι
κή ευθύνη που επωμίζεται κά
θε ευνομούμενο κράτος, τόσο 
στον προληπτικό τομέα της 
κοινωνικής προστασίας, όσο 
και στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής 
Οι συγγραφείς προσπαθούν να προσεγγίσουν το φαινόμε
νο «Υπαρκτή Ασύμμετρη Απειλή» σε όλα τα επίπεδα ιστο
ρικά, πολιτικά, κοινωνικά και επιστημονικά. Μέσα από 
μία αναλυτικά εμπεριστατωμένη ιστορική αναδρομή, μι
λά για τη χρήση των χημικών όπλων στην πάροδο των 
χρόνων, από την Αρχαιότητα μέχρι το Συριακό πόλεμο 
των ημερών μας, προσπαθώντας να αποδώσει το μέγεθος 
και τις προεκτάσεις στη σημασία της παγκόσμιας απειλής. 
Αναλύει εκτενώς τις διαστάσεις εξάπλωσης των βιολογι
κών όπλων στην πάροδο του χρόνου, αφήνοντας με επι
χειρήματα να διαφανεί η τεράστια απειλή μιας επερχόμε- 
νης μαζικής καταστροφής στα πλαίσια της παγκόσμιας 
βιοτρομοκρατίας.

ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΙΙΟΥ ΑΓΑΠΑΣ
της THERESE PHILIPSEN 
ΕΚΔ. IΙΑΙΙΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 14, 10680. ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 210-3615334

Οταν η εντεκάχρονη Σε- 
σίλιε, διάσημο παιδί 
θαύμα της τηλεόρασης, εξαφα

νίζεται στον δρόμο για το σχο
λείο, στα μέσα ενημέρωσης επι
κρατεί φρενίτιδα.
Οι γονείς της γυρίζουν τα κα
νάλια καταγγέλλοντας ότι μία

Guoiqtos Klokidu DimilXot TMgk«

TO ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ 
ΔΙΑ Λύ-ΤΟΥ TOM ΑΙΟΝΟΝ

PANKIUTION 
THfcOUOH THf AOfS

BboiAih ΓιαννακαπουΧας Γιώργος Κπρυστινος

Χημικό & Βιολογικά Οπλα
ΥΠΑΡΚΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ

Προλογίζουν 

Γ(ωργιος Πατοΰλης
ΠρΜβρος Ιατρικού ΙυΑΛογοο Μηνών

Βασίλοος Μαρτζούκος
Προτβρος ΕΑληνοου Ινοτ.τουταυ Ιιρατηγοων Μιλττων

ΑΘΗΝΑ 2013
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διεθνής σπείρα εγκληματιών βρίσκεται πίσω από την 
απαγωγή. Κάτω από την πίεση των ΜΜΕ, η τοπική αστυ
νομία αναγκάζεται να καλε'σει ενισχύσεις από το Εθνικό 
Γραφείο Ερευνών, μια ειδική ομάδα για ιδιαίτερα δύσκο
λες υποθέσεις. Η αρχιφύλακας Λιβ Μορε'τι αναλαμβάνει 
να συνεργαστεί μαζί τους. Η γνώση που έχει για την πε
ριοχή αποκτά αποφασιστική σημασία για την έρευνα, ει
δικά μάλιστα όταν το κοριτσάκι εμφανίζεται κάπου όπου 
κανείς δεν το περίμενε...
Το «Σκοτώνεις αυτόν που αγαπάς» είναι το πρώτο βιβλίο 
της σειράς με βασικούς ήρωες τον επιθεωρητή Ρολάντ, 
την ασυνήθιστη ντετέκτιβ Λιβ Μορέτι και την ειδική μο
νάδα NEC.

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΣΤΗΝ ΒΑΛΙΤΣΑ
ΤΗΣ LENE KAABERBOL ΚΑΙ AGNETE FRIIS 
ΕΚΔ. ίΙΑΙΙΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 14, 10680, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-3615334

Νίνα Μπόου είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυ- 
.ρού και εργάζεται σε κέντρο υποδοχής μεταναστών 

στη Δανία, τόσο επίσημα όσο και κρυφά, φροντίζοντας και 
τους μετανάστες των οποίων η αίτηση χορήγησης ασύλου 
έχει απορριφθεί. Περνά μεγάλο μέρος της ζωής της σ’ έναν 
κόσμο όπου το εμπόριο ανθρώπων, η κακοποίηση και ο 
ξαφνικός θάνατος αποτελούν καθημερινότητα, έναν κό
σμο όπου εξαφανίζονται παιδιά κάθε μέρα χωρίς κανείς να 
ψάχνει τους λόγους.
Ώσπου έρχεται μια μέρα που η Νίνα ανακαλύπτει ένα 
αγόρι σε μια βαλίτσα. Τότε αποφασίζει να βρει η ίδια ποιο 
είναι και πού ανήκει. Το αναλαμβάνει σαν προσωπική 
αποστολή γιατί δεν δέχεται ν ’ αφήσει και αυτό το παιδί να 
εξαφανιστεί. Μόνο που με αυτή την απόφασή της αυτή τί
θεται σε κίνδυνο και η δική της ζωή.
Μια ιδιαίτερα επίκαιρη ιστορία μυστηρίου για τον σκοτει
νό κόσμο του trafficking (εμπορία ανθρώπων), με καται
γιστική δράση.
Το στυλ γραφής συγκρίνεται συχνά με το στυλ της τρι
λογίας του Stieg Larsson, ενώ αποτελεί το πρώτο βιβλίο 
της σειράς με ηρωίδα τη νο
σοκόμα Nina Borg. Το βι
βλίο τιμήθηκε το 2008 με το 
βραβείο Harald Mogensen 
για το καλύτερο αστυνομι
κό μυθιστόρημα.
Έχει μεταφραστεί σε δέκα 
γλώσσες και έχει πουλήσει

πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Παράλληλα τιμήθη
κε το 2009 με το βραβείο Danish Crime Academy, Harald 
Mogensen Award για το καλύτερο βιβλίο θρίλερ.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ:
Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ 2103628976

ο βιβλίο αυτό αποτελεί επανέκδοση άλλου, που εί
χε κυκλοφορήσει το 1997· στην πραγματικότητα 

όμως πρόκειται για διαφορετικό έργο. Και τούτο, διότι σε 
αυτήν τη νέα έκδοση περιλαμβάνονται δύο εκτενή κεφά
λαια που αφορούν την καταγωγή, τη δράση στην Κρήτη 
και την αρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας στην Αθήνα 
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τα 
κεφάλαια αυτά, είναι βασισμένα 
στη μελέτη ανέκδοτων αρχεια
κών πηγών (κυρίως του ελλη
νικού υπουργείου Εξωτερικών, 
του «Ιδρύματος Ιστορίας του 
Ελευθερίου Βενιζέλου και της 
αντίστοιχης Εθνικής Περιόδου» 
αλλά και των Κοινοβουλευτι
κών Αρχείων [Parliamentary 
Archives] της Μεγάλης Βρετα
νίας) και αναδιαμορφώνουν την 
εικόνα για την κρίσιμη περίοδο 
του Εθνικού Διχασμού των Ελ
λήνων (1916-1920).
Συγκεκριμένα: 
α) Μελετιόνται τα αίτια των Βαλκανικών πολέμων και 
αναδεικνύεται η από τη βρετανική πλευρά προσπάθεια 
επιβολής ελέγχου σε πετρελαιοφόρα κοιτάσματα της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας ως μία από τις βασικές αιτίες της 
έκρηξής τους.
β) Έρχεται σε φως ο ήδη από το 1914 «κρυφός πόλεμος» 
της Βρετανίας κατά της Ρωσίας, αποτέλεσμα του οποίου 
ήταν τα γεγονότα του Φεβρουάριου και εν πολλοίς του 
Οκτωβρίου του 1917 στην Αγία Πετρούπολη, που επέφε
ραν τη ματαίωση της ρωσικής «καθόδου» στη Μεσόγειο, 
γ) Αναλύονται τα αίτια της κατά το 1918 κατίσχυσης των 
Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους και τοπο
θετείται μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο το δράμα τό
σο του Εθνικού Διχασμού των Ελλήνων όσο και της Μι
κρασιατικής Καταστροφής. ]
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[  ΙΑΤΡΙΚΟ

Της Ευανθίας Παγουρτζή*
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Συναισθηματική
π είνα

Μήπως χρως χωρίς 
να πεινάς;

α αρνητικά συναισθήματα είναι αναπόσπαστο μέ
ρος της ζωής. Έ χει βρεθεί ότι σε μερικούς ανθρώπους τα 
αρνητικά συναισθήματα τους οδηγούν και σε μεγαλύτε
ρη κατανάλωση τροφής απουσία πραγματικής πείνας, 
ένα φαινόμενο που ονομάζεται συναισθηματικό φαγητό. 
Η διαδικασία με την οποία το συναίσθημα επηρεάζει την 
πρόσληψη τροφής παραμένει ένα από τα βασικά αναπά
ντητα ερωτήματα στον τομέα του συναισθηματικού φα
γητού. Φαίνεται πάντως πως δεν είναι το ίδιο το συναί
σθημα που επηρεάζει τη διατροφική μας συμπεριφορά 
αλλά ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε.

Π ο ιο ι είναι οι τύποι συναισθηματική πείνας;
► Κοινωνική: Το να τρώει κανείς είναι σημαντική συ
μπεριφορά που μοιράζεται με άλλους
► Στοματική: Βάζω κάτι στο στόμα μου χωρίς να πει
νάω
►Προληπτική: Μήπως πεινάσω αργότερα.. 
►Αποζημίωσης: Για αντιστάθμιση μίας κακής ημέρας 
►Ευχαρίστησης: Για να νιώθω καλά 
►Άγχους: Για να ηρεμήσω
►Εορταστική: Ο μόνος τρόπος για να γιορτάσεις ένα γε
γονός
► Πλήξης: Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο να κάνεις

Πω ς θα ξεχωρίσω την πραγματική από την συναισθη
ματική  πείνα;
►Η συναισθηματική πείνα εμφανίζεται ξαφνικά ενώ η 
φυσική πείνα σταδιακά.
►Όταν τρώμε για να καλύψουμε ένα συναισθηματικό 
κενό αναζητάμε και συγκεκριμένες τροφές όπως παγω
τά, γλυκά κ.τ.λ., ενώ στην πραγματική πείνα είμαστε 
ανοιχτοί σε ποικιλία φαγητών.
►Η συναισθηματική πείνα πρέπει να ικανοποιηθεί άμε
σα ενώ η πραγματική μπορεί να περιμένει..

►Στην περίπτωση της συναισθηματικής πείνας συνεχί
ζουμε να τρώμε ακόμη κι αν έχουμε χορτάσει, ενώ στην 
πραγματική πείνα σταματάμε εκεί που έρχεται ο κορε
σμός.
►Το συναισθηματικό φαγητό μπορεί να μας δημιουργή
σει συναισθήματα ενοχής, σε αντίθεση με την περίπτω
ση που τρώμε επειδή πεινάμε πραγματικά.
Υπάρχει λύση? Πως θα διαχειριστώ την συναισθηματι
κή πείνα;
1) Μαθαίνω αρχικά να διαχωρίζω την πραγματική από 
την συναισθηματική πείνα. Έ να χρήσιμο εργαλείο στην 
περίπτωση αυτή είναι το ημερολόγιο καταγραφής όπου 
μπορείτε να γράφετε τι καταναλώνετε και παράλληλα 
να βαθμολογείτε την πείνα σας σε μία κλίμακα από το 
1 έως το 10.
2) Αναγνωρίστε τον τύπο της πείνας σας.
3) Αναπτύξτε τεχνικές που θα σας βοηθήσουν στη δια
χείριση των συναισθημάτων σας, στόχος είναι να μην 
«ξεσπάτε» στο φαγητό αλλά να βρείτε άλλες διεξόδους 
για να διαχειριστείτε το συναίσθημα. Κάντε μία λίστα με 
τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε την επόμενη φορά 
που δεν θα πεινάτε πραγματικά αλλά θα θέλετε να φάτε. 
Έτσι όταν φτάσει η δύσκολη αυτή στιγμή επιλέξτε κάτι 
από τη λίστα σας, για παράδειγμα μία βόλτα με ένα φίλο 
ή ένα τηλεφώνημα σε ένα φίλο, να βγείτε για έναν 20λε- 
πτο περίπατο, να ποτίσετε τα λουλούδια σας, να ζωγρα
φίσετε, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας και πολλά ακόμη 
που ο καθένας θα βρει ότι του ταιριάζουν.
4) Αν παρ’ όλ’ αυτά δεν τα καταφέρνετε και καταλήξετε 
να φάτε φροντίστε να καταναλώσετε μια μικρή μερίδα 
από αυτό που αναζητάτε. Μία καλή λύση επίσης είναι να 
αποφεύγετε να βάζετε στο σπίτι ανθυγιεινά σνακ και να 
δίνετε προτεραιότητα σε πιο υγιεινές επιλογές.
5) Κάντε μία ισορροπημένη διατροφή με μικρά και συ
χνά γεύματα 3 κυρίως και 2-3 ενδιάμεσα σνακ. Ακολου-
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θήσχε επίσης χο πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής.
6)Ασκηθείτε συστηματικά και φροντίστε να ξεκουράζεστε 
καλά. Όταν ένα σώμα είναι σε καλή φυσική κατάσταση και 
ξεκουράζεται σωστά, διαχειρίζεται καλύτερα και το στρες. 
Πολλές φορές όμως μπορεί το συναισθήματα να είναι τόσο 
έντονα που η απόκτηση κάποιων νέων συνηθειών να μην 
είναι αρκετή. Σε μία τέτοια περίπτωση μπορείτε να δοκιμά
σετε επιπλέον τακτικές όπως:
►Ασκήσεις χαλάρωσης 
► Διαλογισμός
►Ατομική ή ομαδική συμβουλευτική 
Τέλος μην ξεχνάτε όχι ακόμη και αν η συναισθηματική σας 
πείνα σας παρασύρει, μην νιώσετε ενοχές. Συγχωρήστε τον 
εαυτό σας, δείτε την υποτροπή σας σαν μία ευκαιρία για 
μάθηση και προσπαθείτε να δείτε τί διαφορετικό μπορεί
τε να κάνετε την επόμενη φορά που θα ξανασυμβεί αυτό. 
Επικεντρωθείτε στις θετικές αλλαγές στη διατροφή σας και 
επιστρέψτε κανονικά σε ένα ισορροπημένο πλάνο. Μπορεί
τε κατά καιρούς να επιβραβεύετε και τον εαυτό σας για την 
καλή σας πορεία, όχι φυσικά με φαγητό, αλλά με την αγορά 
ενός νέου ρούχου, με μία εκδρομή στην εξοχή κ.τ,λ. ]

*  Η  Ευανθία Παγουρτζή είναι Πτνχιούχος Χαροκοηείου Παν/μίου Αθηνών, 
Master Practitioner In Eating Disorders & Obesity.
Διατροφική, Ευφυΐα, Κωνσταντινουπόλεως 31, Αιγάλεω τηλ. 210- 59 85 990, 
κιν: 698 84 43 528, www.diatrofikieufuia.gr, facebook page: Διατροφική Ευ
φυΐα (Κέντρο Ρύθμισης Βάρους & Διατροφικής Συμπεριφοράς)
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παράξενα
an ’ όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρίνα Βαρσαμίδου και Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
■μεγαλύτερη χελώνα στον κόσμο, βρέθηκε στην περιοχή του Αμαζόνιου. 
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η συγκεκριμένη χελώνα είναι 529 
ετών έχει ύψος 59 πόδια και ζυγίζει 362,87 κιλά. Το κοκκινωπό χρώμα 
που φέρει είναι και αυτό που της προσδίδει την ονομασία της καθώς στην 

περιοχή την αποκαλούν κόκκινη χελώνα ή χελώνα με τα κόκκινα πόδια και ζει κυ
ρίως σε Βραζιλία ή στα δάση της Νότιας Αμερικής. Οι τεράστιες χελώνες δεν είναι 
παράξενο γεγονός για τις περιοχές του Αμαζόνιου οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 
φθάνουν και τα 3 μέτρα, ωστόσο η συγκεκριμένη χελώνα ξεπερνά κάθε προηγούμε
νο. Κύρια διατροφή για τις τεράστιες αυτές χελώνες είναι ένα ενδημικό φυτό που τα 
λουλούδια του ενισχύουν ένα γονίδιο που προωθεί την αυξημένη κυτταρική δομή, 
επιτρέποντας έτσι να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
να παρθένο βουνό στην καρδιά της Μοζαμβίκης, που φιλοξενεί πολυάριθμα νέα είδη, φαίνεται ότι θα παρέμε
νε άγνωστο στους επιστήμονες αν δεν υπήρχε το Google Earth.
Το Όρος Μάμπου, ύψους 1.700 μέτρων, ορθώνεται πάνω από τη σαβάνα της Μοζαμβίκης και καλύπτεται 
από ένα δάσος το οποίο εκτιμάται ότι είναι το μεγαλύτερο υγρό τροπικό δάσος μεσαίου υψομέτρου σε ολό

κληρη τη νότια Αφρική. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι οι επιστήμονες αγνοούσαν την ύπαρξή του 
μέχρι το 2005. Συγκεκριμένα, ο βιολόγος Τζούλιαν Μπέιλις, αναζήτησε στους χάρτες της Google άγνωστες περιοχές υψη
λής βιοποικιλότητας στην Αφρική. Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι το Όρος Μάμπου δεν υπήρχε πουθενά στη 
βιβλιογραφία και παρέμενε αχαρτογράφητο και ανεξερεύνητο. Τον Οκτώβριο του 2008, ο Μπέιλις και μια διεθνής ομάδα

28 επιστημόνων έφτασαν στη Μοζαμβίκη για την πρώτη αποστολή εξερεύνησης. Οι 
ερευνητές συνέλεξαν 500 είδη φυτών και 126 δείγματα ζώων, μεταξύ των οποίων 
ένα νέο είδος χαμαιλέοντα, τρία νέα είδη φιδιών, τέσσερα νέα είδη πεταλούδων, ένα 
νέο καβούρι και πέντε νέα φυτά. «Πολύς κόσμος πιστεύει ότι δεν έχει μείνει πια 
τίποτα στον κόσμο να ανακαλυφθεί» σχολίασε ο Δρ Μπέιλις. «Υπάρχουν όμως νέα 
είδη που περιμένουν να ανακαλυφθούν, χαμένοι κόσμοι που μένει να βρούμε. 
Μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας, του αέρα, της ατμοσφαιρικής πίεσης και των 
πλασμάτων, υπάρχουν μερικοί πολύ συγκεκριμένοι συνδυασμοί που όταν έρθουν 
σε επαφή μπορούν να δημιουργήσουν απίστευτα παράξενα φαινόμενα. Ας γνωρί
σουμε οκτώ από αυτά!Ζούμε σε έναν παράξενο και περίπλοκο κόσμο. Κι όσο προ- 
χωράμε στους αιώνες των αιώνων όλο και πιο παράξενα συμβάντα συναντούμε. Οι 

άλλοτε εύκολοι και απλοί καιροί μετατρέπονται με τα χρόνια σε δύσκολους. Η ανθρωπότητα δεν πάει καλά και η φύση 
μοιάζει κατά καιρούς να μας εκδικείται.Ο πλανήτης μοιάζει ζωντανός! Κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου! Ολοένα 
διαμαρτύρεται και φωνάζει! Εμείς όμως ακούμε αυτή την φωνή; Με την κακομεταχείριση οδηγούμε τον πλανήτη σιγά- 
σιγά στο τέλος. Όλο και περισσότερα παράξενα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται στις μέρες μας.Μεταξύ της ηλεκτρικής 
ενέργειας, του αέρα, της ατμοσφαιρικής πίεσης και των πλασμάτων, υπάρχουν μερικοί πολύ συγκεκριμένοι συνδυασμοί 
που όταν έρθουν σε επαφή μπορούν να δημιουργήσουν απίστευτα παράξενα φαινόμενα, www.apocalypsejohn.com

RED SPRITES

Τ α Red Sprites (κόκκινα δαιμόνια) είναι αδύνατες αλλά ογκώδεις κόκκινες λάμψεις 
στον ουρανό που εμφανίζονται επάνω από καταιγίδες. Παρόλο που πολλοί υποστη
ρίζουν ότι είδαν το φαινόμενο, η τεκμηρίωση είναι σχετικά νέα, άλλωστε οι πρώτες 
εικόνες των κόκκινων δαιμόνιων ελήφθησαν το 1989. Φυσικά, θα πρέπει να διευκρι

νίσουμε ότι το φαινόμενο διαρκεί μόνο για λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Χαρακτηριστικό 
είναι τα δαιμόνια δεν εμφανίζονται μόνα τους αλλά σε στοιβάδες των τριών ή περισσοτέρων.
Επειδή το φαινόμενο είναι ακόμα τόσο νέο στους επιστήμονες, δεν υπάρχει καμία επίσημη εξή
γηση για την αιτία που προκαλεί αυτήν την λάμψη. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι τείνουν να εμφα
νιστούν στα σημεία όπου οι θύελλες εξασθενούν και δημιουργούνται από την αποφόρτιση της 
θετικής ενέργειας η οποία δημιουργείτε από κεραυνούς που πέφτουν στην γη.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ο μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο είναι το Antonov An-225 Mriya 
και κατασκευάστηκε το 1988 στην τότε Σοβιετική Ένωση. Το μέγε
θος του είναι ασύλληπτο ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα. Έχει μήκος 85 μέτρα και άνοιγμα φτερών 88,4 
ενώ μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 250 τόνων! Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σχεδιάστηκε για να 

μεταφέρει το διαστημόπλοιο Μπουράν, το οποίο μάλιστα λόγω μεγέθους δεν τοποθετήθηκε στην άτρακτο του αεροσκά
φους αλλά πάνω από αυτό! Το μοναδικό Antonov An-225, σήμερα είναι διαθέσιμο για εμπορικές μεταφορές.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

T o Metropol Parasol στη Σεβίλλη της Ισπανίας, ένα πολύ δη
μοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, είναι η μεγαλύτερη ξύλινη 
κατασκευή στον κόσμο. Μοιάζει σαν μια τεράστια κηρήθρα, 
που προστατεύει ένα πλήθος κατασκευών και δραστηριο

τήτων. Κάτω από την κατασκευή υπάρχουν αρχαία ρωμαϊκά χαλά
σματα, ένα μουσείο, καταστήματα, λαϊκή αγορά, εστιατόρια και μπαρ.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ο μεγαλύτερο κτίριο του κόσμου άνοιξε τις πύλες του στο Σεϊντσού της 
επαρχίας Σετσουάν στην Κίνα.
To New Century Global Center έχει μήκος 500 μέτρα, 400 μέτρα πλάτος, 
1,76 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χώρο δαπέδου, ενώ το ύψος του 

φτάνει τα 100 μέτρα. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, μέσα σε αυτό θα μπορούσε 
να χωρέσει 20 φορές η Όπερα του Σίδνεϊ και τρεις φορές το Αμερικανικό Πεντά
γωνο.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ο εκδοτικός οίκος Riverhead Books έβγαλε το πρώτο 3D εξώφυλλο βιβλίου για το On Such a Full Sea 
rae Lee, αποτέλεσμα συνεργασίας με την Makerbot, μια εταιρεία ειδική στην τρισδιάστα
τη εκτύπωση. Η Helen Yentus είπε στο Time: «Δεν περίμενα ότι θα τα καταφέρουμε, γι
ατί είναι μια εντελώς καινούρια και καινοτόμος τεχνολογία». Τελικά, για κάθε αντίτυπο 

χρειάστηκαν 15 ώρες εκτύπωσης. Τελικά εκδόθηκαν 200 αντίτυπα με το τρισδιάστατο εξώφυλλο με 
προτεινόμενη τιμή τα 150 δολάρια. Τα εξώφυλλα εκτυπώθηκαν με έναν 3D εκτυπωτή και το υλικό 
είναι βιοπλαστικό κατασκευασμένο από καλαμπόκι, από την εταιρεία Makerbot που βρίσκεται στο 
Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Κάθε αντίτυπο είναι υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα του βιβλίου.
Το εξώφυλλο είναι σε αρμονία με το περιεχόμενο του βιβλίου (η φουτουριστική Αμερική). Ο εκδο
τικός οίκος περιμένει ότι οι συλλέκτες θα πληρώσουν το αντίτιμο. To Time ισχυρίσθηκε ότι το με
γάλοι κοινό θα μείνει ασυγκίνητο. Ομως, μια μόλις μέρα μετά την κυκλοφορία, η τιμή στο Amazon 
πήγε στα 170 δολάρια με ισχυρές ανοδικές τάσεις.

του Chang-

Ο ΙΡΕΓΓΕΣ ΠΑΓΩΣΑΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!
ι πολικές θερμοκρασίες και ο ισχυρός ανατολικός άνεμος πάγωσε το νερό 
στο κόλπο του νησιού Lovund στη Νορβηγία. Σαν αποτέλεσμα ένα κοπάδι 
ρέγγες που είχαν παγιδευτεί στα νερά του κόλπου, παγώσανε μαζί με το 
νερό.Ο Ingolf Kristiansen, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος και ανακάλυψε 

πρώτος το εντυπωσιακό θέαμα δήλωσε πως δεν θυμάται κάτι τέτοιο να έχει ξανασυμ- 
βεί.Ειδικοί ωκεανολόγοι που επίσης μίλησαν για το φαινόμενο, δήλωσαν πως είναι 
πάρα πολύ σπάνιο για τα ψάρια να φτάσουν τόσο κοντά στην ακτή και ειδικά στα νερά 
του κλειστού κόλπου του Lovund.]
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y ia  τις ελεύθερες Μ
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(ίστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι!)

Ενώ άκουγε χην κατάθεση του Νίκου Βρανά, ανι
ψιού του θύματος, ο Αστυνόμος Στεργίου έριξε μια 
ματιά τριγύρω στο χώρο. Το δωμάτιο ήταν λιτό, 
αλλά διακοσμημένο με κομψότητα και διακριτικό
τητα. Πάνω στο κομοδίνο βρισκόταν ένα ζευγάρι 
γυαλιά με φακούς, σχετικά χοντρούς, τα πήρε στο 
χέρι του και τα δοκίμασε. Σκέφτηκε ότι το θύμα θα 
πρέπει να είχε μεγάλη πρεσβυωπία από τη στιγμή 
που φορούσε τέτοιους φακούς.
Ο Βρανάς συνέχιζε χην κατάθεσή του: «Όπως κάθε 
μέρα, ενώ ήμουν εδώ και τον περίμενα, ο θείος μου 
είχε πάει στο δασάκι με τις ιτιές. Πήγαινε εκεί πά
ντα για να διαβάσει. Εκεί έχει ηρεμία και ησυχία και 
έβρισκε πάντα την κατάλληλη αυτοσυγκέντρωση 
για να αφοσιωθεί στις μελέτες της παραψυχολογίας. 
Όταν κατάλαβα άτι αργούσε αποφάσισα να πάω να 
τον βρω. Ήταν ένα ασυνήθιστο γεγονός, γιατί ήταν 

πάντα ένα μεθοδικά άτομο 
που δεν αργούσε ποτέ και 
πάντα ήταν ακριβής στην 
ώρα. Όταν πλησίασα στο 
δασάκι, έκανα τη μακάβρια 
ανακάλυψη. Κείτονταν 
ακίνητος ήταν χτυπημένος 
από μία σφαίρα. Κάλεσα 
αμέσως την αστυνομία. Φυ
σικά δεν άγγιξα τίποτα».
Ο Αστυνόμος σκέφτηκε ότι 
η Σήμανση θα πρέπει να 
είχε τελειώσει τις έρευνες 
και ότι ήταν η κατάλληλη 

στιγμή για να κάνει μια προσεκτική επιτόπια έρευ
να. Έτσι κατευθύνθηκε προς το δασάκι. Ο άντρας 
κείτονταν ανάσκελα με το πουκάμισο του βαμμένο 
στο αίμα. Είχε τα μάτια ορθάνοιχτα λες και πριν 
πεθάνει είχε ζήσει μια στιγμή τρομερού φόβου. Στο 
χώμα ήταν πεσμένο ένα βιβλίο που μιλούσε για τη 
μετεμψύχωση. Ο Στεργίου ρώτησε τους συναδέλ
φους της Σήμανσης αν βρήκαν τίποτα άλλο αξιόλο
γο. Εκείνοι του απάντησαν ότι ο τόπος του εγκλή
ματος ήταν ακριβώς όπως τον είδε και δεν θα ήταν 
τόσο εύκολο να λύσει αυτήν την υπόθεση γιατί τα 
ευρήματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα.
Ο Στεργίου όμως ήταν πιο αισιόδοξος. Μια λεπτομέ
ρεια τον είχε πείσει άτι τα γεγονότα δεν είχαν γίνει 
όπως τα διηγήθηκε ο ανιψιός του θύματος.

Σε ποια λεπτομέρεια αναφέρεται ο Αστυνόμος Στερ
γίου και πιστεύει ότι ο ανιψιός του θύματος Νίκος 
Βρανάς λέει ψέματα;

Οδηγ,είτε σζεοτά ΐ (παιχνίδι 2)

L1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Υποχρεωτική πορεία κατ’ ευθείαν εμπρός.
Β. Υποχρεωτική προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση. 
Γ. Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν μπορούν να περιγρά
φουν με άλλες πινακίδες).
2. Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:

Α. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
Β. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.
3. Σε αυτήν την εικονογράφηση, όπου κινεί- |  

σθε κατά τη φορά του βέλους η οριογραμμή I
του οδοστρώματος αντιστοιχεί στο σημείο: ---------
Α. 2 W I
Β. 1
4. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιχει

ρήσετε προσπέρασμα:
Α. ΟΧΙ 
Β. ΝΑΙ
5. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Α. Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
Β. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή 
αριστερά.
Γ. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Δ
β ~ ρ

Ο ηαζοκετραλιά (παιχνίδι 4)
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Το χαλασμένο ασανσέρ
Η Μαρία φτάνει στη νέα της δουλειά, σε ένα κτίριο 60 ορόφων. Ενώ περι
μένει το ασανσέρ για να πάει στο γραφείο της, βλέπει ότι είναι χαλασμένο. 
Φυσικά, δεν είναι διατεθειμένη να ανέβει σκαλιά 60 ορόφων με τα πόδια 
της. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φτάσει στο γραφείο της. Πώς το κάνει;

Civέκδοτο
Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει στο μπροστινό 
τζάμι του αυτοκινήτου του.
Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα 
στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά 
ήταν σε κώμα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει 
και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για δουλειές. 
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει; 
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, 
πίσω κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:
-Πωπωπω, το σκότωσα τον άνθρωπο!!!



1. Πως αλλιώς λέγεται το Πήλιο; Α.Τοβουνό των Θεών,
Β. Το βουνό των Τρώων, Γ. Το βουνό των Κενταύρων
2. Ποιο από τα παρακάτω σπήλαια δε βρίσκεται στη 
Σάμο; Α. Το σπήλαιο του Πυθαγόρα, Β. Το σπήλαιο Νερο- 
τρουβιά Μύλων, Γ. Το σπήλαιο της Μιλήτου
3. Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου είναι επίσης γνωστός 
με το όνομα: Α. Ο Δρυμός των μεγάλων κορυφτάν,
Β. Ο Δρυμός των μεγάλων ποταμών, Γ. Ο Δρυμός των μεγά
λων πλαγιών
4. Ποιο είναι το όνομα της λιμνοθάλασσας του Αγίου 
Νικολάου; Α. Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου, Β. Λιμνοθάλασσα 
του Πόρτο Λάγο, Γ. Λιμνοθάλασσα Βουλωμένη

λόγια σοφών ανδρών

“ Κάθε άνθρωπος αγαπάει 
τη δικαιοσύνη για λογαρι
ασμό των άλλων (κανένας 
όμως δε φροντίζει να είναι 
και ο ίδιος δίκαιος)”

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (0 ΔΙΚΑΙΟΣ) 
(540-468 π.Χ.)

«Τα τσούξαμε»
Κάποτε έφτασε στ’ αφτιά του Δημοσθένη η φήμη άτι ο βασιλιάς της 
Μακεδο-νίας ήταν μανιώδης «οινοπότης» κι άτι καυχιόταν δημόσια 
γι’ αυτό. 0  Δημοσθένης είπε τότε, χαμογελώντας: Αυτό δεν είναι προ
τέρημα βασιλιά, αλλά προτέρημα... σφουγγαριού.
Η φράση αυτή του μεγάλου εκείνου ρήτορα έμεινε ως τα χρόνια μας, 
με μια μικρή παραλλαγή. Για κάποιον που ξέρουμε ότι πίνει πολύ, 
λέμε συνήθως ότι «αυ-αός δεν είναι άνθρωπος, αλλά σφουγγάρι». Ο 
Μέγας Αλέξανδρος, πάλι, ο γιος του Φίλιππου, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ο μεγαλύτερος μπεκρής από τους βασι-'λιάδες. Πολλές φορές, κάτω 
από την επίδραση του κρασιού, κοιμήθηκε δυο μέρες συνέχεια. Εί
ναι γνωστό ακόμη, ότι πάνω στο μεθύσι του, σκότωσε τον Κλείτο, 
έναν από τους καλύτερους φίλους του και μεγαλύτερους Μακεδόνες 
στρατηγούς στον οποίο χρωστούσε τη ζωή του. Από την πράξη αυτή 
του Αλέξανδρου, βγήκε η παροι-μία «μπεκρής βασιλιάς φονιάς των 
φίλων του». Αλλά και μεταξύ του ωραίου φύλου στην αρχαιότητα, 
υπήρχαν πολλές γυναίκες, που κατέβαζαν ολόκληρους τόνους κρα
σιού. Αυτές μάλιστα, ανακάτευαν το πιοτό τους με μια ειδική σκόνη, 
που έκανε το κρασί να γίνεται πιο τουχτερό. Απ’ αυτό βγήκε και η 
φράση «τα τσούξαμε».
ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις»  του Τάκη Ναστοϋλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

η φωτογραφία τον μήνα

1J γλώσσα μας

«εμπλέκω - εμπλοκή» Τελευταία χρησιμοποιούνται ως νεολο
γισμοί από την Αγγλική οι λέξεις “εμπλέκω” και “εμπλοκή” με 
τη σημασία του: «βάζω κάποιον να συμμετέχει σε κάτι, συμπερι
λαμβάνω, εντάσσω». Στην Ελληνική συνήθης χρήση των λέξεων 
εμπλέκω/εμπλέκομαι είναι με αναφορά σε παράνομες υποθέσεις 
(π.χ .τον εμπλέκουν στην υπόθεση των ναρκωτικών».
Η λέξη «εμπλέκομαι» σημαίνει κανονικώς ό,τι η λέξη «ενέχομαι» 
(π.χ. ενέχεται στη ληστεία του τρένου) με τη σημασιολογική από
χρωση άτι η λέξη «εμπλέκομαι» αποτελεί δυσμενές σχόλιο, ενώ η 
λέξη «ενέχομαι» αποτελεί διαπίστωση ή περιγραφή γεγονότος. 
Επομένως, χρήσεις όπως «η προσπάθεια του Υπουργείου είναι 
να εμπλακούν στην κατασκευή του έργου όλα τα συναρμόδια 
Υπουργεία» ή «η εμπλοκή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις 
εκπροσώπου της Κοινότητα θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη» 
αποτελούν νεολογισμούς που παλιότερα θα θεωρούνταν λανθα

σμένες χρήσεις και θα αποφεύγονταν. Αντ’ αυτών στην 
πρώτη περίπτωση θα χρησιμοποιούσαν τη λέξη 

«συνεργασθούν» και στη δεύτερη περίπτωση τη 
λέξη «συμμετοχή».

ΠΗΓΗ: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του 
γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη 'Οταν ο Στίφη εργάζεται στον υπολογιστή



y ia  τις ελεύθερες ώρες
Οτανρόλεξο

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Αντίμαχος, ανταγωνιστής.
2. Υφάσματα φτιαγμένα από δέρμα κάστορα.
3. Όταν -  Φτιαγμένος από ίνες λιναριού.
4. Καθορισμένος -  Μια νότα του πενταγράμμου.
5. Πόλη της Μαυριτανίας -... Μαρία γνωστό λικέρ.
6. Μια νότα του πενταγράμμου -  Είναι τα φαγητά χωρίς αλάτι.
7. Είναι και θαλάσσιο σπορ -  Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
8. Τέτοιοι θερμοσίφωνες λειτουργούν με την επίδραση του 
ηλίου.
9. Οι ορεινοί καταδρομείς στο στρατό -  Αυτό δεν αρρωσταίνει 
ποτέ.
ΙΟΛνώτατο Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας - Αναφορική
αντωνυμία.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Αυτά που δεν ταιριάζουν ή δεν προσφέρονται για κάτι.
2. Πηγαία νερά αλλά και ζωογόνος δύναμη- Πρώτο συνθετικό 
της 2ης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.
3. Διπλασιαζόμενο δείχνει βιασύνη -  Λέγεται αλλιώς και ο αγώνας 
που έχει στηθεί και το αποτέλεσμα του έχει προσυμφωνηθεί.
4. Ρίτα χωρίς αρχή και τέλος - Απόσπαση χρημάτων ή άλλου 
κέρδους ή χρημάτων με απάτη και κολακεία.
5. Ένα άθλημα του νερού -  «Εν τούτω...»Μαζί με το σταυρό 
ήταν το σύμβολο του στρατού του Μ. Κωνσταντίνου.
6. Περίφημος, τέλειος -  Η χήρα του Τζον Λένον.
7. Ατελείωτη... Λίνα -  Είναι βαρύς της... Μουριάς.
8. Λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα -  Ακέφαλη 
αναφορική αντωνυμία (αρσεν.).
9. Μέρος του σκελετού αυτοκινήτου που στηρίζεται στους 
άξονες -  Πολυτραγουδισμένο πουλί.

Α/Α [  1 2 4 ]  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ιεστ αστυνομικών γνωσειον
1) Όταν ο φυλακισμένος ή κρατούμενος έχει την πρω- 
τοβουλία των κινήσεων για την άρση της κατάστασης 
φύλαξης του ή ενεργητική συμμετοχή στις κινήσεις 
που γίνονται από άλλους, διαπράττει το έγκλημα: α) της 
απόδρασης κρατουμένου (αρ. 173 § 1ΠΚ) 
β) της ελευθέρωσης φυλακισμένου (αρ. 172 § 1 ΠΚ) 
γ) της συμμετοχής σε απόδραση κρατουμένου ως ιδιώ- 
νυμου αυτοτελούς εγκλήματος (αρ. 173 § 2 ΠΚ)
2) Ο φυλακισμένος Φ, ο οποίος έχει καταδικαστεί από
το αρμόδιο δικαστήριο, ενώ βρίσκεται στην αυλή της φυλα
κής, αρχίζει να τρέχει προς τη μάντρα της φυλακής, όπου εκεί 
του πετάει ένα σχοινί από την εξωτερική πλευρά της μάντρας 
ο αδελφός του Α και έτσι κατορθώνει να πηδήξει την μάντρα 
και να διαφύγει μαζί με το Α, με το αυτοκίνητό του το οποίο 
είχε σταθμεύσει λόγο πιο πέρα, θα κριθούν οος: α) συναυτουρ- 
γοί του εγκλήματος της απόδρασης κρατουμένου (αρ. 45 ΠΚ σε 
συνδ. με αρ. 173 § 1 ΠΚ), β) συναυτουργοί του εγκλήματος της 
ελευθέρωσης φυλακισμένου (αρ. 45 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 172 § 1 
ΠΚ), γ) ο Φ ως φυσικός (άμεσος) αυτουργός του εγκλήματος 
της απόδρασης κρατουμένου (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 173 
§ 1 ΠΚ), ενώ ο Α ως φυσικός (άμεσος) αυτουργός του εγκλήμα
τος της συμμετοχής σε ιδιώνυμο αυτοτελές έγκλημα (αρ. 173 § 
2 ΠΚ) -  συμμετοχή δυνατή όσο χρόνο διαρκεί η απόδραση
3) Ο φυλακισμένος Α, ο οποίος με (κυματική βία εναντίον του 
Ε επιτετραμμένου την φύλαξή του, εξαναγκάζει αυτόν να πα
ραλείψει την παρεμπόδιση της απόδρασης, οπότε ανατρέπει 
την κατάσταση φύλαξης και έτσι ο εκτελεστικός μηχανισμός 
του κράτους καθίσταται αναποτελεσματικός με την απόδρα
σή του, ο Α θα κριθεί ως: α) φυσικός (άμεσος) αυτουργός του 
εγκλήματος της ελευθέρωσης φυλακισμένου (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε 
συνδ. με αρ. 172 § 1 ΠΚ) β) φυσικός (άμεσος) αυτουργός του 
εγκλήματος της αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ) σε αληθινή πραγ
ματική συρροή (αρ. 94 § 1 ΠΚ) με το έγκλημα της απόδρασης 
κρατουμένου (αρ. 173 § 1 ΠΚ) γ) φυσικός (άμεσος) αυτουργός 
του εγκλήματος της απόδρασης κρατουμένου (αρ. 173 § 1 ΠΚ), 
σε φαινομενική πραγματική συρροή όπου το έγκλημα της αντί
στασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ), θεωρείται μη τιμωρητή -  συντιμωρη- 
τή προηγούμενη πράξη (σχέση απορρόφησης)

ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολσγον Ν. Δερμενούδη.

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράιρο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι I)
Αν η ταβερνιάρισσα είχε σκουπίσει και καθαρίσει το πεζο
δρόμιο, τα περιστέρια δε θα ήταν συγκεντρωμένα εκεί τσι- 
μπολογώντας αποφάγια.

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

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

« ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Προς τα κάτω

«  ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  >

Απάντηση: Ι.α, 2.γ, 3.β

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
ΛΙΑΓΚΑΣ Αθανάσιος
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 οας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του 
δώρου οας).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A Ν Τ I Π A Λ 0 Σ
2 Κ A Σ Τ 0 Ρ 1 Ν A
3 A Μ A ■ Λ 1 Ν 0 Σ
4 Τ A Κ Τ ο Σ Μ 1
5 A Τ A ρ ■ τ 1 A
6 Λ A A Ν 0 Σ Τ A
7 Λ Σ Κ 1 ■ κ A 1
8 Η Λ I A Κ 0 ι ■ Τ
9 Λ 0 κ ■ A Ν 0 Σ 0
10 A Σ τ 0 Σ 0 Σ

8 7 3 2 1
4 8 7 Ί ‘, '■

4 9
9 4
-ί 7 ' 4 6 8

1 4
6 9

3 5 7
1 8 6 5 2

ΛΥΣΗ Sudoku

4 L

W ' W

ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο

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

ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ

Βασίλειος, Βασιλική 1/1
Σεραφείμ 2/1
Θεοφάνης, Θεοφάνιά, Ουρανία, Φώτης, 6/1
Ιωάννης, Ιωάννα, Πρόδρομος 7/1
Αντώνιος, Αντωνία 17/1
Αθανάσιος, Αθανασία 18/1
Ευθύμιος, Ευθυμία 20/1
Γρηγόρης, Μαργαρίτα 25/1

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ
Σταμάτης 3/2
Ζαχαρίας 8/2
Χαράλαμπος 10/2
Βλάσιος 11/2
Μελέτιος 12/2
Θεόδωρος, θεοδώρα 17/2
Φιλοθέη 19/2
Πολύκαρπος, Πολυχρόνιος 23/2

(*) Κινητή γιορτή

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι ηνευματώ- 
δη, διδακτικά και χαριτωμένα

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαϊδα δεν τον αγαπά, αλλά 
προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντησε:
> «Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

Είπε κάποιος στον Διογένη:
> «Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία».
Και ο φιλόσοφος απάντησε:
> «Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους»

ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ γνωρίζει τα 
ελαττώματα του. Γνωρίζει, όμως, και τα προτερήματα του.
Κάποιοι σύντροφοι παραπονιούνται διαρκώς: «Οι άλλοι έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες από ε μάς».
Μπορεί και να ‘χουν δίκιο. Ένας πολεμιστής, όμως, δεν 
επιτρέπει να τον παραλύσει κάτι τέ τοιο. Προσπαθεί να 
αξιοποιήσει όσο γίνεται πε ρισσότερο τα χαρίσματα του.
Ξέρει πως η δύναμη της γαζέλας έγκειται στην επιδεξιότητα των 
ποδιών της. Κι αυτή του γλά ρου βρίσκεται στην ακρίβεια με 
την οποία αρπά ζει το ψάρι. Έμαθε πως ο τίγρης δε φοβάται την 
ύαινα, γιατί έχει συνείδηση της δύναμης του.
Επομένως προσπαθεί να μάθει που μπορεί να βασίζεται. Και 
ελέγχει πάντα τα εφόδιά του, που δεν είναι παρά τρία πράγματα: 
πίστη, ελπίδα και αγάπη.
Αν υπάρχουν αυτά τα τρία, δε διστάζει καθό λου να τραβήξει 
μπροστά.
Paulo Coelho Το εγχρρίδω του Πολεμιστή τον Φωτός 
«Νέα Σύνορα» - ΑΑ ΛΙΒΑΝΗ

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


rl'i- επιστολές
Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

Αλεξανδρούπολη 11/12/2013

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ

1) Α.Ε.Α/ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΡΩΓΗΣ.

2) Α.Ε.Α/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ».

Με την παρούσα  επιστολή μου θέλω  να  εκφράσω  τις 

θερ μ ές  ευχαριστίες τόσο τις δικές μου όσο και τις οικογένειας μου 
π ρος  το περιοδικό  «Αστυνομική Ανασκόπηση» και τον 

Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Α στυνομίας» 

Για την οικονομική ενίσχυση που μου παρείχατε, λόγω  του σοβαρού 

τραυματισμού μου, ύστερα α πό  τροχαίο ατύχημα στις 17/08/2012.

Επίσης θέλω  να  ευχαριστήσω  ολόψ υχα  όλους τους σ υνα δέλφ ους μου 

α πό  την Α. Δ. Αλέξανδρού πόλη για  την άμεση ανταπόκρισή τους, για 

προσ φ ορά  α ίματος που χρειάστηκα κατά την νοσηλεία  μου στο 

Π.Γ .Ν.Αλεξ/πολης, αλλά και όλους τους σ υνα δέλφ ους που μου 

συμπαραστάθηκαν αμέριστα στο πρόβλημα  που αντιμετώπισα.

ΔΑΝΙΛΑΚΗ X. Αθηνά 

Υπαρχιφύλακας

Ο Αρχηγός ιης Κυπριακή 
Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Πα- 
παγεωργίον με επιστολή 
προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγο κ. Νικόλαο Παπαγιαν- 
νόπουλο, ευχαριστεί θερμά το 
Ίδρυμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας «Παιδικές Εξοχές» 
για τη φιλοξενία παιδιών με
λών της υπηρεσίας του στις 
παιδικές κατασκηνώσεις.
Συγχαίρει επίσης και ευχα
ριστεί τον προϊστάμενο Τα- 
ξίαρχο κ. Ιωάννη Κοκκώνη 
καθώς και το υπόλοιπο προ
σωπικό των κατασκηνώσεων 
τόσο για την άρτια διοργάνω
ση και υλοποίηση του κατα- 
σκηνωτικού προγράμματος 
όσο και το ενδιαφέρον και τη 
φροντίδα που υπέδειξαν προς 
τα παιδιά.

Ο Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορί
ας Αντιπτέραρχος κ. Χρήστος Βαϊτσης 
ευχαριστεί θερμά το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
κ. Τρύφωνα Κούκιο, για την υποστήρι
ξη που παρείχε ο ίδιος και το προσωπι
κό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψη 
του Διοικητού της Ιης Τουρκικής Αε
ροπορικής Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης 2013.

Ο Γενικός ΙΙρόξενος των Η.ΠΛ στη 
Θεσσαλονίκη κ. Robert Sanders, ευ
χαριστεί θερμά το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γο κ. Τρύφωνα Κούκιο, για την πολύτι
μη υποστήριξη και συμβολή του, η οποία 
ήταν καθοριστική, ώστε να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία η πρώτη επίσκεψη του Πρέ
σβη των Η. Π.Α κ. Dauid D. Pearce στη 
Θεσσαλονίκη την 25 και 26 Νοεμβρίου

2013. Ευχαριστεί επίσης το Διευθυντή 
της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας 
AJY κ. Ελευθέριο Ντουρουντού και τον 
Τμηματάρχη του Τμήματος Προστασί
ας Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης AJ 
Β κ. Νικόλαο Καραμούζη για το συντονι
σμό και την άριστη συνεργασία τους με το 
προσωπικό ασφαλείας του Γενικού Προ
ξενείου.

Ο Μητροπολίτης Νεαπάλεως και Σταυ- 
ρονπόλεως κ. Βαρνάβας ευχαριστεί 
θερμά το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφω
να Κούκιο, για τη συμμετοχή του στις τε
λετές, την παρουσία και τη μετοχή στις 
εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώθη
καν με την έλευση του Παναγτωτάτου Οι
κουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαί
ου στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο Διευθυντής της Διπλιοματικής Ακα

δημίας του Υπουργείου Εξω
τερικών κ. Ιωάννης Οικο
νόμου ευχαριστεί θερμά τον 
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Νί- 
τσα για την άμεση ανταπόκρι
ση της Υπηρεσίας του στην 
εκπαίδευση στελεχών του 
Υπουργείου Εξωτερικών τόσο 
σε θέματα διαβατηρίων, όσο 
και σε θέματα γνησιότητας 
εγγράφων. Ιδιαίτερα ευχα
ριστεί τους AJB κ. Ευστράτιο 
Αημνιό, Α/Β Βασιλική Μπα
κάλη, AJB Μιχαήλ Παυλάκο, 
Υ/Α Νικόλαο Γιακουμάκη 
και Υ/Α Χαράλαμπο Νιάβη 
της Διεύθυνσης Διαβατηρίων 
καθώς και τον AJY κ. Νικό
λαο Σκαρτσή της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών ερευνών 
που υπέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο 
στην εν λόγω εκπαίδευση και 
μετέδωσαν στους υπαλλήλους 
του Υπουργείου Εξωτερικών 

πολύτιμες γνώσεις, άμεσα απαραίτητες 
για την άσκηση των καθηκόντων τους 
σας Διπλωματικές και Προξενικές Αρ
χές της χώρας μας στο εξωτερικό.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου κ. 
Αγγελική Καρδαρά ευχαριστεί θερμά 
τους Α[Υ κ. Θεόδωρο Όψιμο, Ανθυπα- 
στυνόμο Δημήτριο Φλώρο, Αστ/κα Κο
σμά Κονδύλη του Τμήματος Ασφαλείας 
Ναυπλίου και τον Υ/Β Βασίλειο Παπα
δοπούλα του Τμήματος Ασφαλείας Άρ
γους, για την άμεση σύλληψη του δράστη 
της σε βάρος της κλοπής που έλαβε χώ
ρα την 05 Δεκεμβρίου 2013 στο γραφείο 
της εντός του Δικαστικού μεγάρου Ναυ
πλίου.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο
νίας κ. Απόστολος Τξιτζικώστας ευχα
ριστεί θερμά και συγχαίρει το προσωπικό 
των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που συμ-
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μετείχε στψ  Εθνική:
Διακλαδική Άσκηση 
ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙ- 
ΩΝ», για την άψογη συ
νεργασία, τον ιδιαίτερο 
ζήλο και την εργατικό
τητα που υπέδειξε κατά τη διάρκεια της 
εν λόγοι άσκησης, που πραγματοποιήθη
κε το χρονικό διάστημα από 30/09/2013 
έως 04/10/2013.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο
νίας κ. Απόστολος Τζιτζικώοτας ευχα
ριστεί θερμά το Γενικό Αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. 
Τρύφωνα Κούκιο για την άρτια και επι
τυχή αστυνόμευση, καθώς και τη λήψη 
μέτρων ασφαλείας, που είχαν ως αποτέ
λεσμα να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγω
γή των εκδηλώσεων του επετειακού εορ
τασμού της 26ης και 28ης Οκτωβρίου 
στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμαρχος Σύμης ευχαριστεί θερμά 
το Διοικητή Υ/Α Ιωσηφίδη Ιωσήφ και 
το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμα
τος Σύμης για τον επαγγελματισμό 
που επιδεικνύουν τόσο στην καθη
μερινή πρακτική όσο και σε έκτα
κτα περιστατικά που αφορούν την 
είσοδο παράνομων μεταναστών 
στο νησί. Τους συγχαίρει επίσης 
για τις προσπάθειες που καταβάλ
λουν για την κράτηση και φύλα
ξη των συλληφθέντων διακινητών 
και παράνομων μεταναστών κάτω 
από τις ανήξοες συνθήκες που επι
κρατούν στο κτίριο του Αστυνομι
κού Τμήματος και με δεδομένη την 
‘ελλειψη προσωπικού.

Η Διευθύντρια τον Εργαστηρίου 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογί
ας της Ιατρικής Σχολής, καθηγή- 
τρια κ. X. Σπηλιοπούλον συγχαί
ρει τον Αστυφύλακα Χριστόδουλο 
Ράπτη του Αστυνομικού Τμήμα-
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τος Αμπελοκήπων για τη συνέπεια, το 
ήθος και τη συμπεριφορά που υπέδειξε 
σε υπηρεσιακή υπόθεση που είχα ανα- 
λάβει, καθώς και τον εξαίρετο τρόπο με 
τον οποίο απευθύνθηκε σε κάθε υπάλλη
λο του εργαστηρίου ακόμα και τις ημέ
ρες που ο ίδιος βρισκόταν σε άδεια επει
δή αυτό εξυπηρετούσε το προσωπικό του 
εργαστηρίου.

Το 1.ΚΑ- ΕΤΑΜ ευχαριστεί θερμά τους 
Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας κ.κ. Αν- 
δρέα Αποστολόπουλο και Φώτιο Τσόλκα 
αντίστοιχα, το Διοικητή του Αστυνομι
κού Τμήματος Αγρίνιου κ. Βασίλειο ΣΑ- 
ΡΑΤΣΗ, καθώς επίσης τον Υ/Α Γεώργιο 
Σαψάκη, τους Αρχιφύλακες Ιωάννη Θώ- 
δη, Ματθαίο Τσούνη και τον Υπαρχιφύ- 
λακα Σπόρο Βλάχο για τη βοήθειά τους
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στη διενέργεια ελέγχων 
σε επιχειρήσεις εστία
σης, εμπορικές επιχει
ρήσεις κ.λ.π που πραγ
ματοποίησε κλιμάκιο 
της Υπηρεσίας στην 

περιοχή ευθύνης της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ακαρνανίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ 
και η Οργανωτική Επιτροπή με επι
στολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας τον Πολίτη κ. Νί
κο Δένδια ευχαριστούν θερμά το Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υπο
στράτηγο κ. Κωνστανήνο Μιχαιρίνα, 
τους επιτελείς της Διεύθυνσης Τροχαί
ας Αττικής, οι οποίοι με το συντονισμό 
του Ταξιάρχου κ. Δ ημητρίου Παπανα- 
γιώτου και του Α/Δ κ. Πέτρου Κωνστά- 
ντη καθώς και τους Διοικητές της Υποδι
εύθυνσης Τροχαίας Αθηνών κ. Γεώργιο 
Διαμαντόπουλο, των Τμημάτων Τροχαί
ας Αγίας Παρασκευής και Καισαριανής 
κ.κ. Ιωάννη Δροσάκη και Χρήστο Παπα- 
φιλίππου αντίστοιχα καθώς και τους Δι

οικητές των Αστυνομικών Τμη
μάτων Συντάγματος, Παγκρατίου 
και Μαραθώνα κάλυψαν άριστα 
τη διοργάνωση του «31ου Κλασι
κού Μαραθωνίου Δρόμου Αθη
νών» που διεξήχθη την Κυριακή 
10 Νοεμβρίου 2013 στην Ιστορι
κή Κλασική Διαδρομή Μαραθώ- 
νας-Παναθηναϊκό Στάδιο.
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Ο Πρόεδρος τον Δ.Σ. τον Οργα
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης κ. Χρηστός Στε- 
φανίδης ευχαριστεί θερμά και 
συγχαίρει το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο, 
τους Αξιωματικούς και τα μέλη 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Θεσσαλονίκης καθώς επί
σης τον Ταξίαρχο κ. Αθηναγόρα
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Παζαρλή και τον AJA Αριστεί
δη Μίντζα για την άμεση και 
επιτυχή διευθέτηση προσωπι
κής του υπόθεσης.

v.c

Ο π ρ ο ΐδ ρ ο ς  κ α ι Λ α  ι ·θ ν \ω ν  

Σ νμ β ο τΑ εκ  ιη κ  Ε τ α ιρ ία ς  11α- 

μ ο χ φ :  Y n q p ta u o v  Α σ φ α λ ε ί 

α ς  ιί Ε μ τ ιιψ ια ς  Σ ιχ τ ιη μ α τ ω ν  

Α ο φ α λ ε κ ίέ  1 Π Τ Σ 0 Σ  Σ Ε  ΚΙ 

Ο Υ Ρ Π Ύ  Α .Ε  κ . Α θ α ν α ο η κ  

με επιστολή προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο 
Παπαγιαννόπουλο ευχαριστεί 
θερμά τον ίδιο και του αστυνο- — —  
μικούς της Διεύθυνσης Κρα
τικής Ασφάλειας Ταξίαρχο κ. Αθανασία 
Φούντα, ΑΙΒ κ. Θεόδωρο Ουζουνίδη και 
Ανθ/μο κ. Γεώργιο Βάσιο για τον εξαίρετο 
επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και με- 
θοδικότητα, καθώς και το πνεύμα συνερ
γασίας που επέδειξαν σε υπόθεση σχετική 
με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
της επιχείρησης.

Η εταιρεία  « ΙΙΑΙΙΑΣΤΡΑΤΟΣ» συγχαί
ρει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο κ. 
Βασίλειο Κοντυγιά ννη καθώς και το προ
σωπικό της υπηρεσίας του για την εξάρ- 
θρωση πολυμελούς εγκληματικής οργά- 
νωσης, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες 
λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα αλλά και 
σε ευρωπαϊκές χώρες που είχε σαν αποτέ
λεσμα την κατάσχεση πολύ μεγάλου αριθ
μού πακέτων λαθραίων τσιγάρων.

Η  Π.Α.Ε* Ολτμπιακεκ ε ν χ α ρ τ σ ί ί ΐ  θερ
μ ά  το Γ ε ν ικ ό  Α σ ιν ν ο μ ικ ο  Λ ι ε ι ίά ν τ η  
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για τον άρτιο σχεδίασμά και 
οργάνωση των μέτρων ασφαλείας που εί
χαν ως αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή
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To Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
του Ιερού Ναού Αγίας Αννης 11ε- 
ριβολίων Ταύρου, οι Ιερείς και 
οι ενορίτες ευχαριστούν θερμά 
τη Φιλαρμονική της Ελληνικής 
Αστυνομίας για τον άψογο τρόπο 
που παιάνισε στη Λιτάνευση της 
Ιερής Εικόνας του Ναού.

του αγώνα μεταξύ ττον ομάδων «Πανα- 
Θηναϊκού-Ολυμπιακού στο γήπεδο «Απ. 
Νικολαϊδης» την 02 Νοεμβρίου 2013.

Η ΠΛ.Ε. ΑΕΑ Καλλονής ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει τους ΑΙΔ κ. Λεω
νίδα Παπαδήμα, AJY κ. Αλέξανδρο Δα- 
λέκο, AJY κ. Νικόλαο Σταματελόπουλο, 
ΑΙΑ’ κ. Ιωάννη Τριαντάφυλλο και όλο 
το αστυνομικό προσωπικό που λάμβα- 
νε μέτρα τάξης και ασφάλειας στο γήπε
δο της Νέας Σμύρνης κατά τη διεξαγωγή 
του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΠΑΟΚ- 
ΑΕΛ Καλλονής» για την επιτυχημένη δι
αχείριση σε πρόβλημα που δημιουργή- 
Οηκε με φιλάθλους καθώς και για την 
άψογη και υπεύθυνη συνεργασία που εί
χαν με τον αντιπρόεδρο της Καλλονής κ. 
Κώστα Παπαδοπούλα.

To n p o m o m h o  του Τ μ ή μ α το ς  Α σ φ α -  

,L «it Α γ ιο ι  Σττφα\ΧΗ ' ε ν χ α ρ ισ τ ΐ ΐ  θερ -

ιδιοκτή
τη πρατηρίου υγρών καυσίμων, για την 
ανιδιοτελή και αγόγγυστη προσφορά του, 
που αφορά τη δωρεάν επισκευή των οχη
μάτων της υπηρεσίας του.

0  ό κ φ μ ι ι ω τ η ς  της Α τ υ π η ς  Ε θ ε 

λ ο ν τ ικ ή ς  Ο μ ά δ α ς  E m -M tv m -  

μ ε  Α σ π μ ό η ΐ'ρ γ ο  Α ττ ικ ή ς»  κ . Β α- 

ι η.L/c Δ εδ ί ς ευχαριστεί θερμά το 
Διοικητή του Τμήματος Τροχαί
ας Ελευσίνας Α/Υ κ. Εμμανου
ήλ Βαλσαμάκη, καθώς και τους 
αστυνομικούς Αθανάσιο Σακκά 

και Χριστιάνα Παπανικολάου, οι οποίοι 
την 17 Νοεμβρίου 2013 παρευρέθηκαν και 
ενημέρωσαν τους συμμειέχοντες ποδηλά
τες στον «ποδηλατικό περίπατο», που διορ- 
γάνωοε η ομάδα, αλλά και περιφρούρησαν 
υποδειγματικά το πλήθος των ποδηλατών 
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων ή άλ
λων δυσάρεστων συμβάντων.

Η κ. Φωτεινή Τϊμολέιον, ευχαριστεί θερμά 
τόσο τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Ζάγκα, όσο 
και όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Άμε
σης Δράσης Αττικής, για την αμέριστη συ
μπαράστασή τους προς την οικογένειά της, 
με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου 
της Υ/Α Αθανασίου Καραδήμα.

1 ' / .); L ευχαριστεί θερ
μά τον Υπαστυνόμο κ. Αλέξανδρο Ταιλουρα 
καθώς και το προσωπικό του Αστυνομικού 
Τμήματος Ίου για την άμεση και πολύτιμη 
επέμβασή τους κατά την εκδήλωση πυρκα
γιάς στην αποθήκη της οικίας του, που εί
χε ως αποτέλεσμα να τη μη επέκταση της 
φωτιάς σε γειτονικούς οικισμούς καθώς και 
στους παραδοσιακούς ανεμόμυλους του νη
σιού. ]
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Κοντά σας με ^  
καταστήματα^

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μεσογείων 7 05 
Αθήνα Π 5 26
Τηλ.: 210 6993046-47 
Φαξ: 210 6993051

w **M*uo,

•ίΟΛΜφον

mu
Μ β Μ η ΙίΙ

Λ.Θρακομακεδόνων 85 
Αχαρνές 7 36 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17 
Φαί: 210 2448597

ροσφορα

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

m a m

7·Με την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 
(η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.

2 φ Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΪΩ Ρ Ο  ένα υποκάμισο.

* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής



tsismetzoglou.com το 1 9 2 4
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ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 S  2103612651 -2103613103
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15 ευρώ* 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 2 5  ευρώ \

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
TAXΥΑΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Ε Ξ Α ΡΤ Υ Σ Η Σ  
Μ Π Ο ΤΛ Κ ΙΑ  M A G N U M  

Π Ο Υ Λ Ο ΒΕ Ρ-Φ Ο Υ ΤΕΡ-P O L Q  J

■ ρ ν ι τ π



ατιο ατχο

r  >ΗΒ., ^
Real Insurance Brokers *

I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Μ Ε Σ Ι Τ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

127c lc/m2 54c 48c
έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη

ασφάλιση
ΙΚΥΚΛΩΝ Ι.Χ

Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα 

ΒΜ = 03

ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Τ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ  Μ Ε Λ Ω Ν  ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΙΚΑ

1-50 ατιό 66,77 από 65,00
51-125 » 95,60 » 66,62

126-250 » 114,36 » 89,15
251-500 » 159,36 » 126,77
501ανω » 194,00 » 145,00

από 58,51 
» 60,00 
» 81,61 
». 124,27 
». 135,00

Ψ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ '  

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Περιφέρεια (Υπολ. Ελλαδα 

ΒΜ = 03

Καλύψεις 

Η

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος

92 33650
801 300 3069

www.real-ins.gr
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ

F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

1-6 από 103,93 από 85,69 από 78,09
7-8 » 114,25 » 85,65 » 78,05

9-10 » 137,82 » 106,73 » 99,13
11-12 » 134,62 » 103,90 » 96,30
13-14 » 158,42 » 115,74 » 108,14
15-20 » 182,34 » 132,42 » 124,82

Καλύψεις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Οι ανωτέρω τιμές είναι

ενδεικτικές και εκτός της

έκπτωσης της ιδιότητας

διαμορφώ νοντα ι ανάλονα

με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικό οχήματος,
ιδιοκτήτη, οδηγο κ.λ.π.

(παραμετρικό τιμολόγιο)

Τηλ. ανάγκης: 6944.478885
Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

A  1C. A  ΙΟ Ν  I ΑΓΕ> Β ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ
L _ _ J E  Ν Ω Σ Η

□  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλόΕουμ· /  to δεδομένο

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ftS & i Π ΙΙ, ', ΙΜ  |

I ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΉ > <Χ> INTERAMf RICAN •3 INTERLIFE' Q  ΙΝΤΕ̂ ΣΑΛΟΝΙΚΑ

http://www.real-ins.gr
mailto:info@real-ins.gr
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The TLR HL lights provide
630 LUMENS of
room filling illumination.

HL sT R a v n u G H i;

LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE BODYARMOR « νΜ Φ «
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\

F O O T W E A R
W ith  E S  C R O SST E C H

w h en  it co u n ts '

ι·κ π τ ω >:μ
2 0 %

oxous νεο - εξερχόμενουε 
Αστυφύτίακεε

ΠΛΗΡΕΣ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΘΗΚΩΝ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΦΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. • T a r g e t  G r a u p  L t d  /

LEARN MORE AT WWW.TARCETGROUP.gr D e fe n s iv e  Equipm ent-

Μιχαλακοπούλου, 121 115 27 Αθήνα - Τηλ.: 2107718890· Fax.: 210 7718897 e-mail.: salesStargetgroup.gr
Anpntoavas, 16 11 5 22 Αμπελόκηποι · Τηλ.: 210 6470010 · Fax.: 210 6470010 · e-mail.: info8targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 · Fax. 0934/557452 e-mail.info8targetgroupitalia.it

http://WWW.TARCETGROUP.gr

