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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠ/ΛΩΝ

ΕΙΧ/6μηνο

9-10

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ
ΛΟΙΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ

από.. 90 από.. 77 από.. 69

» 99 - 83 - 74

- 116 » 97 » 93

ίο οο » 107 » 101

» 139 - 118 >107

154 » 130 >115

ΜΟΤΟ/12μηνο

ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ

α π ό .7 1

ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

50

51-125 - 8 8

126-250 101
251-500 -145 -114

501... ’ 159 -134

59
70
75
105
124

Ασφάλιση Υγείας από 14C /μήνα Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη με 100C /έτος εως 70 ετών^Μ
Ασφάλεια στεγαστικοΰ δανείου απο 8 9 f  /έτος

Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/ατύχημα 1.000.000€ 
Υλικές ζημιές ανα ατύχημα 1 OOO.OOOC 
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΣΒ 13.000€
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΥΖ 10.000€
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΣΒ 13.000€
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10 000€
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΣΒ 13.000€ 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΥΖ 10.000€

Περιεχομένου κατοικίας με 5 0 f  /έτος μέχρι 30.000C  έως 120 τ.μ

Πακέτο
μετ/vou ή προεξέχον φορτίου ΣΒ 13.000f 
μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΥΖ 10.00CK 

Αστική ευθύνη πυράς 20.00CH 
Φροντίδα ατυχήματος 

Νομικές συμβουλέι 
Υλικές ζημιές απο ανασφάλιστο όχημε

Αστική ευθύνη 
Αστική ευθύνη

e-mail: sales@insfealth.gi
Οι παραπάνω τιμές οχημάκον είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, ιδιοκτήτη - ιδιότητας, ιστορικό ζημιω1

Ανάλογες παραμετροποιήσεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης 
Συνεργασία με: AIG, IN TERA SCO , EFG , A M TRU ST, E N T ER PR ISE, Δ ΥΝ Α Μ ΙΣ Α Ε Γ Α , ΙΝ ΤΕΡΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Α  Α Ε Γ Α , G EN ERA LI

-  Α< Κ Γ

Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιηποκράτους, τηλ. 210 6 4 2 2 2 2 5  - fa x . 210 6 4 2 2 2 2 8  i

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΙΚΕΥΗ 0 9 0 0  -17:00 1

mailto:sales@insfealth.gi


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! 

από τον εκδότη

Το χρονικό διάσχημα που απήλθε, σημειώθηκαν πολλά και ιδιαιτέ- 
ρως σημαντικά γεγονότα που αφορούν άμεσα στο Σώμα.

Το σημαντικότερο γεγονός αφορά στην αλλαγή ηγεσίας, πρώτα της 
Ελληνικής Αστυνομίας (χρονολογικά), όπου Αρχηγός ανέλαβε ο 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης και στη συνέχεια, της πο
λιτικής ηγεσίας, με νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη τον Βασίλη Κικίλια, ο οποίος διατράνωσε από την 
πρώτη στιγμή «στις γυναίκες και τους άνδρες των Σωμάτων Ασφα
λείας, πως θα είναι διαρκώς δίπλα τους αρωγός και συνεργάτης».
Ο νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημή- 
τριος Τσακνάκης στην εναρκτήρια ομιλία του τόνισε με έμφαση: 
« ...σ α ς  δ ια β ε β α ιώ ν ω  π ω ς  μ ε  π λ ή ρ η  σ υ ν α ίσ θ η σ η  α ν α γ ν ω ρ ίζ ω  κ α ι  α π ο 

δ έ χ ο μ α ι  τ η ν  ε υ θ ύ ν η , τ ο  β ά ρ ο ς  κ α ι  τη  σ π ο υ δ α ιό τ η τ α  τ ο υ  ν έ ο υ  μ ο υ  ρ ό λ ο υ .  

Ε ίν α ι  β έ β α ιο  ό τ ι θ α  π ρ ο σ π α θ ή σ ω  μ ε  ό λ ε ς  μ ο υ  τ ις  δ υ ν ά μ ε ις  ν α  ε κ π λ η 

ρ ώ σ ω  τ η ν  α π ο σ τ ο λ ή  μ ο υ  α π έ ν α ν τ ι  σ τ η ν  κ ο ιν ω ν ία , τ ο υ ς  σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  

τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  τ η ν  Π α τ ρ ίδ α  μ α ς » .

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του 
νέου Υπουργού και του νέου Αρχηγού. ]
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i^ N ra Πολίτικη Ηγεσία

Νέα Αστυνομική Ηγεσία 

I C Ομιλία κ. Αρχηγού

11ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας 

Ποσοστά Εγκληματικότητας 

Ανανεωμένος Ιστότοπος 

Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.

31η Συνάντηση Διοικητικού 

Συμβουλίου CEPOL

Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης 

“Ροζ Πάνθηρες”

29
30 
34 
42

Ανακοίνωση για “ιό” σε Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Δωρεές Μοτοσικλετών 

Εξάρθρωση Εγκληματικών Οργανώσεων 

Ανθρώπινες Σχέσεις και Ανθρωπισμός



48
50
54

Φόβος ή Σεβασμός>
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Δυνατότητες & Ευκαιρίες για Άτομα με Αναπηρία ,
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Ερρίκος Ίψεν

Αστυνομικής Ιστορικής Μνήμης

1 1 9Άσκηση J __ L ί-1

118

Κοινωνική Ψυχολογία ̂

\ Λ
Ψηφίδες 

Αερόβια

i Συμπληρώματα Διατροφής ̂

Συναισθηματική πείνα ·

Μόνιμες Στήλες
5  6 Διεθνή αστυνομικά νέα j  60Από τις επιτυχίες

Αραβική Άνοιξη

Βασίλι* Γ ιαννακόιιουλος

του Σώματος ̂  

80 
106

72Επικαιρότητα y

Υπηρεσιακά νέα j

Αθλητισμός ̂ 116Νέες

εκδόσεις y 

120 
122

118Ηθικές αμοιβές^

Παράξενα ̂

Για τις ελεύθερες ώρες^ 

1 2  ^Επιστολές .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο Ινασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ απ ό  5/1/01 /(ΦΕΚ. Β' -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε την υπαριθμ. 9010/1/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β -1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νσης Επικοινωνίας IAEA

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμηματάρχης 3ου Τμ· Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υπαστυνόμος Α' Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Συντάκτες
Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου, Αρχ/κας Ιωάννης 
Ντελέζος, Π.Υ. Μαρία Νέζερη, Π.Υ. Νικόλαος 
Βράτσης.
Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
τηλ. 210/6828525  
Εκτύπωση
“NON STOP PRINTING” Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέονχος, Ακαδ. Πλάτωνος 
τηλ. 210/5144445, fax. 210/5142366

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-mail: anaskophsh@yahoo.gr

pohcemaga2ine@astynomia.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
mailto:pohcemaga2ine@astynomia.gr


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 1974 
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος 
Επάγγελμα: Ορθοπεδικός Χειρουργός 
Σπουδές:

► Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002).
► Μάστερ από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Μονάδων Υγείας (2008).
► Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2011).

Ξένες γλώσσες: Αγγλική & Γαλλική.
Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες:
Εξελέγη Βουλευτής Α’ Αθηνών στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. Επανεξελέγη στις 17 Ιουνίου 2012.
Π ολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες:

► Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων (2006).
► Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων (2007-2011).
► Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας (από το 2007).
► Υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' περιφέρεια Αθηνών (2009).
► Επικεφαλής της Γραμματείας Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας (2010).
► Υποψήφιος περιφερειάρχης Α ττικής (το 2010, με ποσοστό 47,5%).
► Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Α ττικής (από το 2011).
► Διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
► Καλαθοσφαιριστής στον Πανιώνιο, στην Α ΕΚ και στις Εθνικές ομάδες (1990-2004).

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος)
► Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
► Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
► Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία
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Τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε (10 Ιουνίου 2014), στο Υπουργείο. Ο νέος Υπουργός 
κ. Βασίλης Κικίλιας, ανέλαβε τα καθήκοντά του, παρουσία του απερχόμενου Υπουργού κ. 
Νίκου Δένδια.

Ο απερχόμενος Υπουργός, κ. Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:
«...Α ισθάνομαι έντονη, συγκίνηση σήμερα. Τ α τελευταία χ ρ όν ια  ήταν σε αυτό το Υ πουργείο εξα ι

ρ ετ ικ ά  δημ ιουργικά, χάρη  στη δ ικ ή  σας συμβολή κ α ι στη δ ική  σ ας συνεργασία. Σ ήμ ερα, κυρίες κ α ι 
κύριοι, στην π ατρ ίδα  μ α ς  υπ άρχει ένα δ ιαφ ορετικό κ α ι σαφ ώ ς καλύτερο περιβάλλον ασφ άλειας, 
χ ω ρ ίς το οπ ο ίο  ούτε η οικονομ ική  ανάκαμψ η θ α  μ π ορούσε να είχ ε π ιθανότητες επ ίτευξης ούτε η 
Α θήνα θα  είχ ε κατακλ υσθεί α π ό  ξένους επ ισκέπτες. Κ ι αυτό το πετύχαμε όλοι μ αζί, δουλεύοντας 
συνεχώ ς, μ έρ α  κ α ι νύχτα. Α πό τα β άθη  της ψυχής μ ου  π ρέπ ει να σας ευχαριστήσω  γ ια  τη συνερ
γασ ία  μ ας.

...Θ έλω  να καλω σορίσω  τον νέο Υ πουργό Δ ημόσιας Τ άξης κ α ι Π ροστασίας του Π ολίτη, τον Β α 
σίλη Κ ικ ίλ ια . Θα ήθελα να του ευχηθώ  ολόψ υχα κ α ι α π ό  κ αρ δ ιά ς  καλή  επ ιτυχ ία  στα σημαντικά

I  7 ] Α/Α



καθήκοντά του. Ο Β ασίλης Κ ικ ίλ ιας, κυρίες κ α ι κύριοι, ε ί
ναι ένας νέος άνθρω πος κ α ι ένας νέος επ ιστήμονας.. Έ ν α ς  
καλός γνώστης των προβλημάτω ν της Α θήνας αλλά κ α ι όχ ι 
μ όνο των προβλημάτω ν της Α θήνας. Έ ν α ς  καλός βουλευ
τής, μ ε όχ ι μ α κ ρ ά  θητεία στο ελληνικό Κ οινοβούλιο, αλλά  
μ ε γόνιμη, όπ ω ς απ οδεικνύει το ήδη π αραχ θέν  κοινοβου
λευτικό έργο που μ ιλ άει γ ι’ αυτόν.
Ε ίμ α ι απ όλυτα β έβ α ιος  ότι θα  είναι 
ένας λ αμ π ρός Υ πουργός Δ ημόσιας 
Τάξης κ α ι Π ροστασίας του Π ολίτη.
Κ α ι εμ είς  όλοι θ α  είμ αστε δ ίπ λ α  του 
γ ια να τον στηρίξουμε σε αυτό».

Ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη, κ.
Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία 
του ανέφερε τα έξης:

«Κ ύριε Υπουργέ,
Π ρω τίστω ς ω ς Έ λλη νας πολίτης 

θέλω  να σας ευχαριστήσω  γ ια τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσφ έρα- 
τε στην χ ώ ρ α  μ α ς  α π ό  αυτή  τη θέση.
Μ ε αισθή μ ατα έντονης συγκίνησης 
κ α ι κυρίω ς ευθύνης θέλω  να σας  
διαβ εβ αιώ σω  πω ς είν α ι εξαιρετική  
τιμή  που σας δ ιαδέχ ομ α ι κ α ι κυρίω ς  
εξαιρετική  πρόκληση. Η  προϋπηρε-

μου.
Θ α μ ου  επ ιτρέψ ετε να θε

ω ρώ  ότι πάντοτε θα  μ π ορώ  
να β ασ ίζομ α ι στις πολύτιμες 
συμβουλές σας, τη β οή θειά  
σας, που  πηγάζουν α π ό  την 
αγάπη  σας γ ια  το Σ ώ μ α, το 
Υ πουργείο κ α ι πάνω  α π ’ όλα  
την Π ατρ ίδα  μ ας.

Κ ύριε Υπουργέ,
Κ ύριοι Γ εν ικ ο ί Γ ραμ μ ατείς, 
Κ ύριε Α ρχηγέ της Ελληνι

κής Α στυνομίας,
Κ ύριε Α ρχηγέ του Π υροσβε

στικού  Σ ώ μ ατος  
Κ ύριε Δ ιοικη τά της ΕΥΠ , 
Α ξιω μ ατικοί τω ν Σ ω μάτω ν  

Α σφ αλείας,
Κ ύριοι Σ υνάδελφ οι στη Β ου

λή,
Κ υρίες κ α ι Κ ύριοι,
Το α ίσθη μ α ασφ άλειας των 

πολιτώ ν είν α ι κυ ρίαρχ ο κ ο ι
νω νικό αίτη μ α κ α ι απ οτελ εί 

σαφ ή προτεραιότη τα της κυβέρνησης κ α ι του Π ρω θυπ ουρ
γού, Αντώνη Σ αμ αρά.

Κ ύριο μ έλη μ ά μ α ς  είν α ι ο ι πολίτες να αισθάνονται ασφ α
λ είς : Σ τα  σπ ίτια , στους δρόμους, σ α ς  πόλεις, στην περιφ έ
ρ ε ια .

Η  Δ η μ οκρατία είν α ι ισοδύναμη της ελευθερίας, αλλά δεν  
μ π ορούμ ε να κάνουμ ε λόγο γ ια  ελευ
θ ερ ία  αν  αγνοήσουμε την ασφ άλεια  
τω ν πολιτώ ν. Η  ασφ άλεια  αυτή  α π ο 
τελ εί την εγγύηση ότι ο  πολίτης μ π ο 
ρ ε ί  να εργάζεται, να  κ ινείτα ι κ α ι να 
ζει ελ εύθερα στην ομορφ ότερη χ ώ ρα  
του κόσμου, που  συμβαίνει να είναι 
κ α ι η γενέτειρα της Δ η μ οκρατίας.

Στη Δ η μ οκρατία τα δ ικ α ιώ μ ατα  των 
πολιτώ ν είν α ι απ όλυτα σεβαστά επ ει
δή  κ α ι η ασφ άλεια  τους είν α ι απ όλυτα  
κατοχυρω μένη. Σ ’ αυτό  το σημ είο να 
τονίσω  π ω ς η Ε λληνική  Α στυνομία 
μ π ο ρ ε ί κ α ι επ ιβ άλλεται να είν α ι α π ο 
τελεσμ ατική  κ α ι ταυτόχρονα να έχ ει 
ανθρώ π ινο π ρόσω π ο σεβόμενη τα  
δ ικ α ιώ μ ατα  του κ ά θ ε πολίτη. Ε ίμ α ι 
απ όλυτα π επ εισμ ένος ότι μ π ορούν  να 
γίνουν κ α ι τα δύο μ αζί.

Σ τόχος μ α ς  είν α ι να π α τα χ θ εί η

σ ία  σας μ εγαλώ νει τις ευθύνες
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εγκληματικότητα, α π ’ όπ ου  κ α ι αν  προέρχεται. Ε ίνα ι εμ φ α
νές άλλω στε ότι έχουν γίνει πολλά βήμ ατα π ρος αυτή  την κ α
τεύθυνση. Ν α αντιμ ετω π ισθεί μ ε  απ οφ ασιστικό τρόπ ο κ α ι η 
λαθρομετανάστευση  κ α ι η γκετοποίηση των γειτονιώ ν ολόκλη
ρ η ς  της πρω τεύουσας, του κράτους, της Α θήνας κ α ι των άλ 
λω ν αστικώ ν κέντρω ν. Ε π ιτρέψ τε μ ου  εκ ε ί να έχω  προσω π ική  
εικ όν α  γ ια  την κατάσταση . Γ ίν ετα ι μ ια  πολύ μεγάλη π ροσπ ά
θεια . Κ α ι η π ροσ π άθ εια  αυτή  θα  συνεχιστεί κ α ι θα  ενδυναμω 
θεί. Ε ικόν α  κ άθ ε ευρω παϊκή ς χ ώ ρας είν α ι η πρω τεύουσά της 
κ α ι γι ’ αυτό το λόγο η π ροσ π άθ ειά  μ α ς  ξεκ ινάει α π ό  την Α θή
να. Π ροσω π ικά όμω ς, θ α  επ ισκεφ θώ  κ άθ ε αστυνομ ικό τμήμα 
της Ε λλάδας.

Σ ε συνεργασία μ ε  την Ε υρω π αϊκή  Έ νω ση  κ α ι μ ε  τα μ έσα  
που μ α ς  π αρέχ ει η Ε υ ρω π αϊκή  Έ νω ση  θ α  αναλάβουμ ε δρά 
σεις, που θ α  περιλαμ βάνουν κοινές ενέργειες γ ια  την πάταξη  
των εγκληματικώ ν κ α ι τρομ οκρατικώ ν δικτύω ν, την προστα
σ ία  του πολίτη, των επ ιχειρήσεω ν, των επενδύσεω ν κ α ι των 
πολιτώ ν α π ό  την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώ ρο.

Θ έλω να σταθώ  ιδ ιαιτέρω ς, στην εμ π ορ ία  ανθρώ πινω ν ψυ
χώ ν που καταλήγουν λαθρομ ετανάστες κ α ι θεω ρώ  πω ς είναι 
η γενεσιουργός α ιτ ία  πολλώ ν προβλημάτω ν μ α ς. Γ εν ικ ά , θα  
στοχεύσουμε στην ενίσχυση της δ ιαχ είρ ιση ς των κοινώ ν εξω 
τερικώ ν συνόρω ν κ α ι κυρίω ς στην ετοιμότητα κ α ι στην ικ α 
νότητα της φύλαξης των συνόρω ν κ α ι της διευκόλυνσης του 
επ αναπ ατρ ισμ ού  τω ν λαθρομεταναστώ ν.

Θ α τα υλοποιήσουμε όλα αυτά μ ε  την επ ιστράτευση  της τεχνο
γνω σίας κ α ι τεχνολογίας, που μ α ς  π αρέχ ει η διεθνής εμ π ειρ ία  
κ α ι σε στενή συνεργασία μ ε  όλους τους συναρμόδιους φ ορείς.

Γ ια  να τα επ ιτύχουμ ε όμ ω ς όλα αυτά χρειαζόμ αστε, πρώ τα  
α π ’ όλα, την υποστήριξη των γυναικώ ν κ α ι ανδρώ ν, που  υπη
ρετούν στα Σ ώ μ ατα Α σφ αλείας.

Θέλω, γ ι’ αυτό, ευθύς εξ  αρχής, να εκφ ράσω  την α π ε
ρ ιόριστη  εκτίμ ησή  κ α ι το β α θ ύ  σεβασμ ό μ ου  γ ια  τον 
καθη μ ερινό τους αγώ να στους δρόμους, μ ε  π ροσω π ική  
αυταπάρνηση, προκειμ ένου να προστατέψ ουν τους συ
νανθρώ πους μ α ς, τις π εριουσ ίες τους, τον αγώ να στα δ ά 
ση, αξιοπ οιώ ντας όσα  μ έσ α  έχουνε κ α ι κυρίω ς θέτοντας, 
σε δεύτερη προτεραιότη τα τις υλικές απ ολαβ ές τους.

Κ υρίες κ α ι Κ ύριοι, σέβομ αι απολύτω ς την ιεραρχ ία  κ α ι 
θα  συνεργαστώ  μ ε  όλους γ ια  την επ ίτευξη  τω ν κοινώ ν  
μ α ς  στόχων. Θ έλω όμ ω ς να  δηλώ σω  σε όλους γυναίκες 
κ α ι άνδρες των Σ ω μάτω ν Α σφ αλείας π ω ς θ α  είμ α ι συ
νεχώ ς δ ίπ λ α  τους, αρω γός κ α ι συνεργάτης. Η  σχέση, η 
συνεργασία κ α ι η π ροσ π άθ εια  δεν  έχ ει να κάνει σε ό ,τι μ ε  
αφ ορά μ ε το π όσα γαλόνια β ρ ίσκονται στο πέτο. Θ α ήθε
λ α  γ ια  μ ια  ακόμη  φ ορά να ευχαριστήσω  τον κ. Υ πουργό 
κ α ι όλους τους συνεργάτες του κ α ι να ευχηθώ  να σταθού
μ ε  στο ύψος των περιστάσεω ν. Θ α ήθελα να ευχαριστήσω  
κ α ι εσάς τους εκπ ροσώ πους του Τύπου γ ια τί νομ ίζω  ότι 
σε κ άθ ε περίπτω ση  θα  έχουμε μ ια  γόνιμη συνεργασία.

Κ υρίες κ α ι κύριο ι, σας ευχαριστώ  πολύ».
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δ η

μόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός 
Γραμματέας Π ολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος 
Γεωργιάδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Αρχηγός του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Παπαγεωργίου, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, κ. Θεόδωρος Δραβίλλας, η  Διευθύ
ντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μαρία Σταυροπού- 
λου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Μ ελετών Ασφάλειας, 
κ. Μιχαήλ Τσινισιζέλης.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Γ
εννήθηκε στο χωριό Τρίκωμο 
Γρεβενών χο έτος 1957. Κατα
τάχθηκε στο Σώμα της πρώην 
Χωροφυλακής το έτος 1976 και 
αποφοίτησε από την σχολή Αξιω
ματικών το έτος 1985.

Με το βαθμό του Υπαστυνόμου και του Αστυ
νόμου Β ’ υπηρέτησε στη Διεύθυνση Αστυνο
μικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και από 
τον Ιανουάριο του 1987 στην Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, μέχρι και 
τον Μάρτιο του 1994.

Στη συνέχεια μέχρι και χο Μάρτιο του 2000, 
με τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, υπηρέτησε 
ως Διοικητής σε μάχιμες Υπηρεσίες της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Επιλέχθηκε για τη στελέχωση της Υποδιεύ
θυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ε λ
λάδος, στην οποία υπηρέτησε ως Προϊστάμε
νος του Τμήματος Ερευνών και Δίωξης, μέχρι τον Νοέμβριο του 2004 και στην συνέχεια ως Διευθυντής αυτής, μέχρι 
τον Ιούνιο του 2006, με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή, αντίστοιχα.

Με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή υπηρέτησε επίσης ως Προϊστάμενος των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρ
κωτικών και Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μέχρι τον Ιούνιο 2007.

Στην συνέχεια επιλέχθηκε για την στελέχωση της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημά
των Βίας Βορείου Ελλάδος, στην οποία διετέλεσε Διευθυντής από την έναρξη λειτουργίας της τον Ιούνιο του 2007, 
μέχρι τον Μάρτιο του 2009, οπότε προήχθη στον βαθμό του Ταξιάρχου.

Με την προαγωγή του τοποθετήθηκε στην Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στην οποία υπηρέτησε αρχικά ως 
Υποδιευθυντής και στη συνέχεια ως Δ ιευθυντής της, μέχρι το 2010.

Τον Μάρτιο του 2010 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στην Γενική  Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης, ενώ τον Μάρτιο του 2011 τοποθετήθηκε ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Την 16/7/2012 προήχθη στον βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Νοτίου Ελλάδος.

Την 01/03/2013 τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
Την 09-04-2014 με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών και γνωρίζει την αγγλική 

γλώσσα.
Παρακολούθησε διεθνή σεμινάρια σε θέματα καταπολέμησης ναρκωτικών και κοινωνικής επανένταξης εξαρτημέ

νων από ουσίες ατόμων. Επίσης, εκπαιδεύτηκε σε θέματα αντιτρομοκρατίας, διερεύνησης της σκηνής του εγκλήμα
τος και διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών. Συμμετείχε σε διεθνείς συναντήσεις για την καταπολέμηση του διασυ
νοριακού εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Για την υπηρεσιακή του απόδοση του απονεμήθηκαν πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής 
αξίας.

Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο και δύο κόρες.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Αντιστράτηγος

Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Γ
εννήθηκε στην Αθήνα το 1960.

Κατετάγη στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το 1979.

Αποφοίτησε από τη  Σχολή Αξιωματικών το 1985.
Την 01.03.2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊστάμενου του Επιτελείου 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Την 10-04-2014 τοποθετήθηκε στη θέση του Υπαρχηγού του Σώματος. 

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
ΣΠΟΥΔΕΣ
(Μεταπτυχιακό) Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας, Τμήματος Επαγγελματικής Μ ε

τεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.
Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑ

Στην 34ετή υπηρεσιακή του σταδιοδρομία υπηρέτησε:
Σε μάχιμες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων.
Με το βαθμό του Ταξιάρχου διετέλεσε Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομι

κών Επιχειρήσεων Α ττικής και στη συνέχεια, με το βαθμό του Υποστρατήγου, Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής.

Στις 17-07-2012, ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής. 
ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Παρακολούθησε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία) σχετικά με θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣ0ΥΒΑΛΑΣ
Αντιστράτηγος

Προϊστάμενος Επιτελείου/Α.Ε.Α.
εννήθηκε στους Ραφταναίους Τζουμέρκων του Νομού Ιωαννίνων, 
το έτος 1962.

Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, το 
έτος 1981 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας, το έτος 1986.

Είναι πτυχιούχος τηςΜαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθη
νών (1988).

Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (1999).
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παρακολούθησε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρόγραμμα «Διοίκηση 

- Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών», του οποίου είναι κάτοχος πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης .

Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2004 - 2005.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε Υπηρεσίες Τάξης της ΓΑΔΑ και 

ως Επιτελής στη Διεύθυνση Οργάνωσης -  Νομοθεσίας/ΑΕΑ.
Την περίοδο 2001 - 2008 υπηρέτησε στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, ως Υποδιευθυντής και Δ ιευθυντής του Ταμείου.
Από το έτος 2009, που προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και εν συνεχεία ως Υποστράτηγος διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του ενοποιημένου ασφαλιστικού φορέα Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τον Ιούλιο του 2012, ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής/ 

ΑΕΑ και την 23-9-2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την 23-10-2013 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου.
Είναι έγγαμος και πατέρας ενός αγοριού.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ
Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς

Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής το έτος 1977 και 
αποφοίτησε από τη σχολή Αξιωματικών το έτος 1986.

Μέχρι τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή υπηρέτησε σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και Υπηρεσίες του Αρχηγείου. 
Με το βαθμό του Ταξιάρχου, από τον Μάρτιο 2010, τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Με το βαθμό 
του Υποστρατήγου, από τον Μάρτιο 2011, υπηρέτησε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ.

Τον Ιούλιο του 2012 τοποθετήθηκε στη Γ.Α.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπου σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή την επι
χείρηση ευρείας κλίμακας ΑΣΠΙΔΑ για την πρόληψη της παράνομης εισόδου στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. Τον Νοέμβριο 
2012 τοποθετήθηκε στο Αρχηγείο, προκειμένου σχεδιάσει τη  λειτουργία των Κέντρων Προαναχωρησιακής Κράτησης και των Κέ
ντρων Ταυτοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αλλοδαπών που εισέρχονται και παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Την 10/4/2012 προήχθη στον βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής του νεοσύστατου Κλάδου 
Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων.

Είναι απόφοιτος του Τ.Ε.Μ .Ε.Σ . και Διπλωματούχος της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.
Συμμετείχε σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με θέματα μετανά

στευσης και συνόρων. Έ χ ε ι  συμμετάσχει σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια για το διασυνοριακό έγκλημα και την παρά
νομη διακίνηση μεταναστών. Για την υπηρεσιακή του απόδοση του απονεμήθηκαν παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

ΓΕΩΡΓ0Π0ΥΛ0Σ ΗΛΙΑΣ
Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς

Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Ασφάλειας

Γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1962. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, 
το έτος 1980 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1986.

Υπηρέτησε ωςΑξιωματικός σε μάχιμες Υπηρεσίες του Σώματος (Ασφάλειας, Τάξης & Τροχαίας,) στιςΑστυνομι- 
κές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου, Ηλείας, Μεσσηνίας και ως Επιτελής στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Φοίτησε στο Τ.Ε.Μ .Ε.Σ . (1998 -  1999) και στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (2004 -  2005).
Εκπαιδεύτηκε και παρακολούθησε σεμινάρια σε θέματα εξιχνίασης εγκλημάτων, ναρκωτικών, Ασφάλειας Αερολιμένων - Αντιμε

τώπισης Αεροπειρατειών, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Ενόπλων Συρράξεων. Φοίτησε στη Σχολή Ξένων Γλωσσών (Αγγλι
κή γλώσσα) της Ελληνικής Αστυνομίας, επιπέδου Β ’ & Γ ’ Βαθμίδας.

Από το έτος 2011, που προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και εν συνεχεία ως Υποστράτηγος, διετέλεσε Γ  ενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την 10-4-2014 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεω
ρητής Ασφάλειας, στο νεοσύστατο Κλάδο Ασφάλειας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. Σ0ΦΙ0Σ 
Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς  

Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Τάξης

Γεννήθηκε στον Πύργο Φωκίδος το έτος 1960. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το έτος 
1979 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1987. Παρακολούθησε το Τμήμα Μετεκπαίδευσης -  Επι
μόρφωσης Στελεχών το 1999 και φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (2005-2006).

Μέχρι το βαθμό Αστυνόμου Α' υπηρέτησε σε μάχιμες Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και του Αρχηγείου. Με το βαθμό του  
Αστυνομικού Υποδ/ντή, το 2006 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής/Υ.Κ.Α./20. Με το βαθμό του  
Αστυν. Δ/ντή, το 2009 τοποθετήθηκε στην Δ .Α .Α ./Υ .Κ Α  ως Προϊστάμενος. Το 2010 τοποθετήθηκε στην A.AAJ 
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. ως Προϊστάμενος. Με τον βαθμό του Ταξιάρχου, το 2011, τοποθετήθηκε στην Δ.Α.Α. ως Π  Υποδιευθυντής και το 2012 ως 
Α' Υποδιευθυντής. Το 2013 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία ως Διευθυντής. 
Τον Σεπτέμβριο του 2013 τοποθετήθηκε στον Κλάδο Ασφάλειας ως Προϊστάμενος. Την 10/04/2014 τοποθετήθηκε στον Κλάδο Τάξης 
ως Γενικός Επιθεωρητής. Συμμετείχε σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξω
τερικό με θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Έ χ ε ι  συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια. Για την υπηρεσιακή 
του απόδοση του απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

Είναι έγγαμος και έχει δύο γιους.
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Τελετή παράδοσης -  ανάληψης των καθηκόντων
του νέου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

του Γ .Ε  Α  Αντιπχέραρχος (I) Ευάγγελος Τουρνάς, 
ο Αρχηγός ίου Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Αθανάσιος Αθανασόπουλος και ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίόυ.
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστη ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος Επι
τελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αλλοδαπών και Προ
στασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Ασφάλειας, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Τάξης, Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Παράλληλα την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, επίτιμοι Ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φορέων και Ενώσεων, υπη
ρεσιακοί παράγοντες καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η τελετή παράδοσης -  ανάληψης των καθη
κόντων του νέου Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε (15-04-2014) 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές 
Αττικής, παρουσία του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου 
Δε'νδια.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος Δημήτριος Τσακνάκης ανέλαβε την Ηγεσία 
του Σώματος από τον απερχόμενο Αρχηγό, Στρα
τηγό Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. Νικόλαο Παπα- 
γιαννόπουλο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ομιλίες εκφώνησαν ο 
νέος Αρχηγός του Σώματος, καθώς και ο απερχό
μενος. Προηγήθηκε δοξολογία στην οποία χορο
στάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, 
συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α Νεκτάριο Κιού- 
λο, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρέλαση 
τμημάτων Δοκίμων Υπαστυνόμων.
Στην τελετή για την παράδοση - ανάληψη της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν 
επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης 
ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ε.Θ Α  Στρατηγός Μιχαήλ Κω- 
σταράκος, ο Β ’ Υπαρχηγός του Γ.Ε.Σ. Αντιστρά
τηγος Αλέξανδρος Οικονόμου - ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού του Γ.Ε.Σ., ο Υπαρχηγός του Γ.Ε.Ν. 
Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ - ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γ.Ε.Ν., ο Αρχηγός
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κυρίες και Κύριοι,

Κ
αταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
Πολιτική Ηγεσία της χώρας η οποία με τί
μησε και μου εμπιστεύτηκε την θέση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
μια τόσο σημαντική χρονική συγκυρία 
ι Παράλληλα, σας διαβεβαιώνω πως με 

πλήρη συναίσθηση αναγνωρίζω και αποδέχομαι την ευθύ
νη, το βάρος και τη σπουδαιότητα του ρόλου αυτού.

Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις 
να εκπληρώσω την αποστολή μου απέναντι στην κοινω
νία, τους συνανθρώπους, τους συναδέλφους και την Πα
τρίδα μας

Εσείς που στέκεστε απέναντι μου και ιδιαίτερα όσοι από 
εσάς έχετε αναλάβει θέσεις υψηλής ευθύνης μπορείτε να 
διαισθανθείτε ακόμα περισσότερο πως ακριβώς αισθάνομαι 
σήμερα.

Φυσικά, το αίοθημα της ευθύνης γιγαντώνεται καθώς 
διαδέχομαι έναν καταξιωμένο και επιτυχημένο αξιωματικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας τον Στρατηγό κ. Νικόλαο Πα- 
παγιανόπουλο, άνθρωπο ο οποίος διέγραψε μία σπουδαία 
και ουσιαστική σταδιοδρομία στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Οι αναμνήσεις από την προηγούμενη συνεργασία μαζί 
του, η δημιουργικότητα της σκέψης και η αποτελεσματι- 
κότητα των ενεργειών του, θα αποτελέσουν πολύτιμο οδη
γό και παρακαταθήκη για την εκπλήρωση των νέων μου 
καθηκόντων.

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο θεσμός της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της κοι
νωνικής συνοχής και ευημερίας. Αυτό είναι το στοίχημα 
που καλούμαστε να κερδίσουμε μέσα στην περίοδο που δια
νύουμε. Το έργο μας δεν είναι εύκολο. Αντιθέτως είναι επί
πονο και απαιτεί συστράτευση και προσπάθεια από όλους.

Νιώθω υπερήφανος που αναλαμβάνω ένα άξιο και αποτε
λεσματικό Σώμα.

Έ ν α  Σώμα που η Ελληνική Πολιτεία παρόλες τις οικο
νομικές δυσχέρειες που αποτυπώνονται ανεξίτηλα στην 
καθημερινή μας ζωή, καταβάλλει προσπάθειες να ενδυνα
μώνει είτε με αστυνομικό προσωπικό, είτε με υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό.

Κυρίες και Κύριοι,
Η Ελληνική Αστυνομία έχει να παρουσιάσει σημαντικές 

επιτυχίες σε όλους τους βασικούς τομείς της δραστηριότη- 
τάς της και ιδίως στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, 
της διαφθοράς στο δημόσιο καθώς και του ηλεκτρονικού 
και οικονομικού εγκλήματος.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε την προσπά
θεια. Η προσπάθεια συνεχίζεται γιατί πάντα υπάρχουν και

θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προόδου.
Θα εξακολουθήσουμε, ενωμένοι, να ανταποκρινόμαστε 

δυναμικά στις καθημερινές απαιτήσεις, προσδοκίες και 
ανάγκες των δοκιμαζόμενων, από πολλές πλευρές, πολιτών 
ώστε να συμβάλλουμε καταλυτικά στον ποιοτικό μετασχη
ματισμό της κοινωνίας και στη δημιουργία ενός καλύτε
ρου αύριο.

Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι,
Γνωρίζω και κατανοώ, όπως και η Πολιτική Ηγεσία, τις 

οικονομικές δυσκολίες που βιώνει κάθε αστυνομική οικο
γένεια. Διαισθάνομαι πως τα προβλήματα που απορρέουν 
από την οικονομική ύφεση επηρεάζουν τόσο την καθημε- 
ρινότητά μας όσο και τη ζωή μας, γενικότερα

Θέλω ενώπιον σας, να δεσμευτώ ότι θα βρίσκομαι πάντα 
δίπλα σας όχι μόνο ως συνάδελφος και συνεργάτης αλλά 
και ως φίλος και αρωγός στα καθημερινά υπηρεσιακά και 
μη, ζητήματα που σας απασχολούν.

Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσα όλοι μαζί να στοχαστού
με και να αποκηρύξουμε την έλλειψη ικανότητας, ενδια
φέροντος, επάρκειας και ζήλου και να επιβραβεύσουμε την 
ευσυνειδησία, την ακεραιότητα, την ενεργητικότητα, τη 
δύναμη θέλησης, την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία 
και την ποιότητα και ποσότητα της εργασίας.

Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, ένα βήμα 
μπροστά από το έγκλημα και τις γενεσιουργός αιτίες του 
και να μην αφήνουμε περιθώριο για συμπεριφορές που δι
αρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν κλί
μα ανασφάλειας στους πολίτες.

Ο πολίτης, μας θέλει κοντά του, μας θέλει συνοδοιπόρους 
του και γίαυτό οφείλουμε να του παρέχουμε μια ευνομού
μενη κοινωνία, ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλ
λον μέσα στο οποίο θα αναπτύσσει τις δραστηριότητές του. 
Παράλληλα θέλω να καταστεί σαφές ότι η  Ελληνική Αστυ
νομία, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο βωμό της προ
στασίας της ανθρώπινης ζωής, ελευθερίας και αξιοπρέπειας 
ανεξάρτητα από τα όποια πολιτισμικά, φυλετικά, θρησκευ
τικά και εθνικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά.

Βέβαια, στην κοινή αυτή προσπάθεια θα συμβάλλει κα
ταλυτικά η αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας της 
οποίας η αποτελεσματική και επιτυχής υλοποίηση, αποτε
λεί μόνιμη προτεραιότητα και βασική επιδίωξη μας. Δεν 
θα είναι μόνο το εφαλτήριο για μια πλέον αποτελεσματι
κή, ποιοτική και αποδοτική, προς τον πολίτη Αστυνομία, 
αλλά θα είναι ο παράγοντας δημιουργίας των συνθηκών 
εκείνων που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας των Υπηρεσιών του Σώματος.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία στο 
πλαίσιο των δεσμευτικών της υποχρεώσεων απέναντι 
στους πολίτες και προς το σκοπό τόσο της ικανοποίησης
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και εξυπηρέτησης των αναγκών και προσδοκιών τους όσο και 
της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας, της ειρηνικής δια
βίωσης και της παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών σ’ αυτούς 
θα συνεχίσει, πέραν της λειτουργίας της, εντός του πλαισίου 
της ισότητας, της ουδετερότητας, της διαφάνειας και της κα
ταπολέμησης της διαφθοράς, να επιτυγχάνει και να διατηρεί 
την ποιότητα των υπηρεσιών αστυνόμευσης στο επίπεδο που 
υπόσχεται.

Επίσης, να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσα στις νόμιμες 
προθεσμίες, να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελ
τιώσεις των υπηρεσιών της με βάση τις πληροφορίες και τα 
παράπονα των πολιτών, να εξασφαλίζει την οργανωμένη επι
μόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της σε θέμα
τα ποιότητας και να παρέχει την αναγκαία βοήθεια, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες.

Επιπλέον, καθημερινά και πέρα από τα τυπικά όρια της απο
στολής και του καθήκοντος της θα συνεχίσει να εμφανίζει το 
πραγματικό και ανθρώπινο πρόσωπό της, που καθιστά τον 
αστυνομικό, όχι απλά ένα συνήθη επαγγελματία, αλλά ένα 
κοινωνικό λειτουργό στην υπηρεσία του πολίτη και θα απο
νέμει σ’ αυτόν το δέοντα σεβασμό, την απαιτούμενη υπευθυ
νότητα και προθυμία για την εξυπηρέτησή του, απλουστεόο- 
ντας και επιταχύνοντας κάθε διοικητική δράση, ώστε αφενός 
να τον απαλλάσσει από περιττές ταλαιπωρίες, αφετέρου να 
της δίνεται η δυνατότητα να έχει περισσότερο χρόνο για την 
αντιμετώπιση των κάθε είδους σοβαρών αστυνομικών θεμά
των.

Ζητώ λοιπόν, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και με τον 
ίδιο ζήλο την υλοποίηση του κοινού μας οράματος και σας 
καλώ όλους να καταστείτε αρωγοί και σύμμαχοι σε αυτήν 
την, τεράστιας σημασίας, προσπάθεια διασφάλισης και δια
τήρησης της έννομης τάξης και δημόσιας ασφάλειας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως η Ελληνική Αστυ
νομία καθόλη τη διαχρονική της πορεία και παρά την 
δυσχερή οικονομική κρίση την οποία, άμεσα και έμμεσα, 
βιώνουν τα στελέχη της, διαγράφει υψηλές καμπύλες προ
όδου και βελτίωσης στα θέματα ασφάλειας και ατενίζει το 
μέλλον με αισιοδοξία πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού και 
της διαφύλαξης των συνταγματικών δικαιωμάτων των 
πολιτών, αλλά και της αγόγγυστης προσφοράς της, στην 
προσπάθεια για την προστασία και ασφάλεια του κοινωνι
κού συνόλου, την ικανοποίηση των προσδοκιών και ορα
μάτων των πολιτών καθώς και ολόκληρης της ελληνικής 
κοινωνίας.

Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ, Στρατηγέ,
Εύχομαι από καρδιάς ατομική και οικογενειακή υγεία 

και ευτυχία.
Κύριε Υπουργέ,
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό 

μου και να είστε βέβαιος ότι θα καταβάλλω κάθε ανθρώπι
νη προσπάθεια, προκειμένου να επιτελέσω σε μέγιστο και 
απόλυτο βαθμό τα νέα μου καθήκοντα, πάντα σύμφωνα με 
τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών. ]

[ 1 5 ]  Α/Α



Π
αρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη 
Κικίλια ξεκίνησαν την 12-06-2014, στην 
Αθήνα, οι εργασίες του 11ου Διεθνούς 
Συνεδρίου με τίτλο: “The Rule of Law in 
an E ra of change: Security, Social Justice 

and Inclusive Governance”.
To Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο 

Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και το Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης «John Jay  College of Criminal Justice 
(CUNY)», στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, με τη σημα
ντική στήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο κ. Υπουργός 
αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ του Κ Ε .Μ Ε Α  και 
του John Jay  College of Criminal Justice χαρακτηρίζοντάς 
την ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ επεσήμανε ότι «αναμέ
νουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περαιτέρω αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη μέχρι σήμερα 
συνεργασία τους».

Αναφερόμενος στο περιβάλλον ασφάλειας ο κ. Κικίλιας 
είπε: «Η ασφ άλεια μ έσα σε ένα περιβάλλον κράτους δικαίου, 
προσλαμβάνει ολ ιση κιί δ ιάσ ιασιι καθώ ς οι προκλήσεις και 
οι απαντήσεις σε αυτές δεν είναι μονοσήμαντες κ α ι μ ονοδιά
στατες. Α ποτελούν κρίσιμ ες παραμέτρους, μ ε επ ιπτώ σεις ευ
ρύτερα κοινω νικές, καθώ ς το διεθνές, το περιφ ερειακό, αλλά 
και το εθνικό περιβάλλον ασφ άλειας των κρατώ ν δεν θα  ήταν 
υπερβολή να αναφ ερθεί ότι φ έρει χαρακτηριστικά ομόκεντρω ν 
κύκλων. Ε ίναι γεγονός ότι ζούμε σε μ ια  εποχή  που συντελού- 
νται σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο κοινατνικό οικονομ ικό  
κ α ι πολιτικό περιβάλλον. Η  διεθνής αρνητική οικονομική  
συγκυρία κ α ι οι κοινω νικές της συνέπειες, προκάλεαε κλυδω- 
νισμούς στις σχέσεις κράτους πολίτη αλλά και στην ευρύτερη 
αίσθηση π ερ ί του κράτους δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες

για την ανάπτυξη επικίνδυνω ν κ α ι ακρα ίω ν  κοινω νικώ ν κ α ι 
πολιτικώ ν φαινομένων».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην ανα
γκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
και των διεθνών οργανισμών επισημαίνοντας τα εξής: «Σε 
μ ια  εποχή  όπου όλα αλλάζουν μ ε ασύλληπτες ταχύτητες και οι 
σύγχρονες κοινω νίες αντιμετωπίζουν νέες, πρω τόγνωρες και 
απρόβλεπτες απειλές, ο ι πολίτες αναμένουν μ ια  περισσότερο 
ενεργή διεθνή συνεργασία μ εταξύ  των κρατώ ν κ α ι των διεθνών 
οργανισμώ ν μ ε προτεραιότητα στην ανάπτυξη  φάσεων για 
την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρώ πινω ν δικαιω 
μάτω ν κ α ι ατομ ικώ ν ελευθεριών. Έ ν α  περιβάλλον, στο οπ οίο  
η «ασφάλεια» ανάγεται σε κοινω νικό αγαθό, αλλά κ α ι ατομ ικό  
δικαίω μ α, που τα κράτη κ α ι ειδικότερα ο ι Α ρχές Α σφαλείας 
τιον κρατών, οφείλουν να εγγυηθούν, όχ ι ω ς αντιστάθμισμα ή  
αντίδραση στην ανασφ άλεια, αλλά  ως κατοχύρωση της ασφ ά
λειας σε ένα κράτος δικαίου».

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Η Ε λλάδα ευρισκόμενη  
σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι Η πείρω ν κ α ι πολιτισμών, συνε
χίζει να απ οτελεί πόλο σταθερότητας κ α ι δεν θα  μπορούσε π α 
ρ ά  να ασπάζεται κ α ι να έχει ω ς πρω ταρχικό στόχο τη διασφ ά
λιση των αξιώ ν της Ε υρω παϊκής Έ νω σης, μ εταξύ  των οποίω ν  
είναι τα θεμελιώδη ανθρώ πινα δικαιώ μ ατα κ α ι το κράτος δ ι
καίου. Άλλωστε μ ε τη Συνθήκη της Λ ισαβόνας δόθηκε έμφαση  
στην προστασία των θεμελιω δώ ν δικαιω μάτω ν καθιστώ ντας 
την Χ άρτα των Θ εμελιωδών Δ ικαιω μάτω ν, νομ ικά δεσμευτι
κή  ισότιμα μ ε τις Σ υνθήκες στην έννομη τάξη της Ε.Ε.».

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας το ίδρυμα 
«Σταύρος Νιάρχος» για την καθοριστική στήριξη του στη 
διοργάνωση του Συνεδρίου, ενώ ευχήθηκε στους συμμετέ- 
χοντες καλή επιτυχία.
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Λ

Το Συνέδριο διάρκειας τεσσάρων ημερών 
(11-14/06/2014), παρακολούθησαν περισσό
τεροι από (300) σύνεδροι και συγκεκριμένα 
αντιπροσωπείες από Πανεπιστήμια, Υπηρε
σίες και Ιδρύματα από τη Βόρεια και Νότια 
Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Αυ
στραλία.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αφορούν 
ενδεικτικά τα παρακάτω αντικείμενα:
► Δικαιοσύνη των ανηλίκων
► Σχέση αστυνομίας -  πολίτη
► Κοινωνικά κινήματα (θεωρία και πρακτική)
► Παγκοσμιοποίηση και οι προκλήσεις της
► Συνεργασία για την επιβολή του νόμου.
► Κατανόηση τη ς δραστηριότητας των 

συμμοριών - χω ρικές και 
επιχειρησιακές διαστάσεις

► Τρομοκρατία σε διεθνές πλαίσιο.
► Τρομοκρατία και Αντιτρομοκρατία.
► Φ ιλοσοφικές και λογοτεχνικές

προσεγγίσεις για το κράτος δικαίου.
► Το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και οι πολιτικές 

διαστάσεις του.
► Κυβερνοέγκλημα
► Ναρκωτικά
► Ψ υχική  υγεία και σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
► Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις του οργανωμέ

νου εγκλήματος
► Εγκλεισμός και επανένταξη.
► Καταστάσεις κρίσεων και το κράτος δικαίου
► Μ ετανάστευση και εμπορία ανθρώπων

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οκταετούς συνεργα
σίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας με το Πανεπιστή
μιο «John Jay  College of Criminal Justice (CUNY)», με 
τη διαχρονική στήριξη του Ιδρύματος Νιάρχος, περιλαμ
βάνονται η διεξαγωγή πρακτικών εργαστηρίων, η εκπό
νηση μελετών, η δημοσίευση αποτελεσμάτων ερευνών 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η πραγματοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης Ελλήνων αξιωματούχων, 
καθώς και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις που 
αφορούν ειδικότερα στην υλοποίηση προγραμμάτων 
υποτροφιών, με τη στήριξη του ΚΕ.ΜΕ.Α. ]
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T O  2013 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΕ  
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Στη σύγκριση του 2013 με τα έτη 2011 και 2012 παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις 
στα αδικήματα που επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον ασφάλειας, όπως είναι οι αν
θρωποκτονίες, οι ληστείες, οι κλοπές -  διαρρήξεις και οι κλοπές τροχοφόρων.

Στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, οι ληστείες σημείωσαν συνο
λική μεσοσταθμική μείωση που ξεπερνά το 22% στην επικράτεια και την Αττική.

Ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών-διαρρήξεων, οι οποίες 
στην επικράτεια καταγράφουν ποσοστό μείωσης -κατά μέσο όρο- που ξεπερνά το 
19%, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι 23% περίπου.

Οι κλοπές τροχοφόρων σε επίπεδο επικράτειας κατέγραψαν μείωση οε ποσοστό 
που ξεπερνά το 9% - κατά μέσο όρο- και στην Αττική 12% περίπου.

Μ
ε βάση τη στατιστική απεικόνι
ση και την ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση των δεικτών της εγκλη
ματικότητας, το προηγούμενο έτος 
2013, σε σύγκριση με τα έτη 2011 
και 2012, παρατηρούνται τα χα
μηλότερα επίπεδα στους βασικούς δείκτες των αδικη

μάτων, τα οποία παρουσιάζουν σταθερά κλιμακούμενες 
μειώσεις.
Οι μειώσεις αυτές, συναρτώνται άμεσα με την αναβαθμι
σμένη επιχειρησιακή δυναμική, που ανέπτυξε η Ελλη
νική Αστυνομία στο πλαίσιο του γενικότερου στρατη
γικού σχεδιασμού, τόσο στον τομέα της πρόληψης και 
αποτροπής, όσο και στον τομέα της συνολικής αστυνομι
κής ετοιμότητας και ανταπόκρισης.
Στο πλαίσιο αυτό, το προηγούμενο έτος 2013, οι ποσοτι
κοί δείκτες απεικόνισης της εγκληματικότητας στις βα
σικές κατηγορίες αδικημάτων, όπως οι ανθρωποκτονίες, 
οι ληστείες, οι κλοπές -  διαρρήξεις και οι κλοπές τροχο
φόρων οχημάτων, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση 
της τελευταίας τριετίας (σε σύγκριση με τα έτη 2011 και 
2012), με αντίστοιχη αξιοσημείωτη βελτίωση στα επιμέ- 
ρους ποιοτικά στοιχεία των κατηγοριών αυτών.
Με βάση τα παραπάνω, ακολουθεί αναλυτική στατιστι
κή συγκριτική απεικόνιση της τελευταίας τριετίας (2011 
-  1013) σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και στην Αττική.

Ανθρωποκτονίες
Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις αν
θρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύ
γκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.
Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 
(141) ανθρωποκτονίες, δηλαδή :
► 43 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (184), μείωση 

23,37%
► 24 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (165), μείωση 

14,55%

Στην Αττική καταγράφηκαν ( 54), δηλαδή:
► 32 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (86), μείωση 37,21%
► 12 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (66), μείωση 18,18%

Ληστείες
Σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και ατην Αττική,
όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, αξιο
σημείωτα είναι τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 2013 
καταγράφηκαν οι λιγότερες ληστείες των τελευταίων 
τριών ετών.
Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν 
( 4.919) ληστείες, δηλαδή :
► 1.717 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (6.636), μείωση 

25,87%
► 1.073 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (5.992), μείωση 

17,91%
Στην Α ττική καταγράφηκαν ( 3.714), δηλαδή:
► 1.420 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (5.134), μείωση 

27,66%
► 781 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.495), μείωση 

17,37%
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Ληστείες - έτη 2011 έως 2013

Α πό τα ανω τέρω  προκύπτει ότι στη, σύγκριση τον 2013 μ ε τα  
προηγούμενα δύο έτη, σε επ ίπ εδο  επ ικ ράτεια ς  κ α ι στην Α ττι
κή, ο ι ληστείες μ ειώ θη καν  μ εσοσταθμ ικά σε ποσοστό που ξε
π ερνά το 22%.

Κλοπές -  Διαρρήξεις
Σχην ειπκράχεια και στην Αχχικη, επίσης σημαντικά 
είναι τα αποτελέσματα, στους δείκτες της κατηγορίας των 
κλοπών & διαρρήξεων για το 2013 σε σύγκριση με τα προ
ηγούμενα έτη.
Συγκεκριμένα, το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν ( 
74.538) κλοπές -  διαρρήξεις, δηλαδή:
► 22.387 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (96.925), μείωση 

23,10%
► 13.374 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (87.912), μείωση 

15,21%
Στην Α ττική καταγράφηκαν (40.456), δηλαδή:
16.396 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (56.852), μείωση 

28,84%
► 8.329 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (48.785), μείωση 

17,07%
Α π ό τα π αραπ άνω  προκύπτει ότι ανάλογες είν α ι οι μ ειώ σ εις  

κ α ι στα ποσοστά των κλοπώ ν -  διαρρήξεω ν, ο ι οπ οίες  σε επ ί-

Κλοπές & Διαρρήξεις - έτη 2011 έως 2013
120 .000

π εδο επ ικ ράτεια ς  μ ειώ θη καν  - κατά  μ έσο όρο - που αγγί
ζει το 19,2% , ενώ  στην Α ττική το ποσοστό μ είω ση ς είν α ι 
23%  περίπου.

Κλοπές Τροχοφόρων
Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα και στις κλοπές 
τροχοφόρων σε επικράτεια και Α ττική για το 2013 σε 
σύγκριση με το 2011 και το 2012, σύμφωνα με την 
παρακάτω συγκριτική ανάλυση.
Συγκεκριμένα, οχην επικράχεια καταγράφηκαν 
(28.801) κλοπές τροχοφόρων, δηλαδή :
► 3.441 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (32.242), μείω

ση 10,67%
► 2.365 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (31.166), μείω

ση 7,59%
Στην Α ττική καταγράφηκαν (17.158), δηλαδή:
► 2.984 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (20.142), μείω

ση 14,81%
► 1.624 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (18.782), μείω

ση 8,65%

Κλοπές τροχοφόρων - έτη 2011 έως 2013

Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι κλο
πές τροχοφόρων στην επικράτεια κατέγραψαν μεσο- 
σταθμική μείωση σε ποσοστό 9,1% περίπου, ενώ στην 
Α ττική το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης ξεπερνά το 
11,7%.
Α πό την π αραπ άν ω  στατιστική  απ εικόν ιση  κ α ι την σύ
γκριση των δεδομένω ν προκύπτει εμφ ανής σταθεροπ οί
ηση των πτω τικώ ν τάσεω ν στους δείκτες τοον β ασ ικώ ν  
κατηγοριώ ν αδικημάτω ν, όπ ω ς π αρουσ ιάζετα ι κ α ι στα 
σχετικά διαγράμ μ ατα, μ ε σημ αντικά επ ακόλ ουθα απ οτε
λέσμ ατα στην αναβάθμ ιση  του περιβάλλοντος ασφ άλειας  
της χ ώ ρ ας μας.']

■ ΕΠ ΙΚΡΑΤΕΙΑ  ■ ΑΤΤΙΚΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ WWW.CYBERKID.GOV.CR

Π
αρουσία του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. Νίκου Δένδια πραγματοποιή
θηκε, (7.5 .2014), από τη Διεύθυνση 
Δίω ξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος, 
ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση του 

ανανεωμένου ιστότοπου της Ε λληνικής Αστυνομίας 
www.cyberkid.gov.gr.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενώ 
από την ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη παρευρέθη ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος.

Από την Ελληνική Αστυνομία, στην ημερίδα παρέστησαν 
ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Δημή- 
τριος Τσακνάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου 
Ασφάλεια, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Τάξης, Υποστρά
τηγος Δημήτριος Σόφιάς, καθώς και ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος 
Ιωάννης Διαμαντόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε 
από τον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, Ταξίαρχο, Μανώλη Σφακιανάκη, 
η νέα ενότητα που θα περιλαμβάνεται στον ιστό- 
τοπο www.cyberkid. gov .gr και θα έχει τον τίτλο 
“Ψηφιακή Αλάνα”. Μέσα από την ενότητα αυτή, 
εισάγεται η ψηφιοποίηση δεκαέξι παραδοσιακών 
παιχνιδιών (γκρινιάρης, σκάκι, ντάμα κ.α.), τα

οποία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες ανά
λογα με την ηλικία τους.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νίκος Δένδιας χαιρετώντας τις εργασίες της ημερίδας 
ανέφερε τα εξής:

«Κ αταρχήν καλημέρες κ α ι α π ό  το μ ικρόφ ω νο στα π α ιδ ιά  
κ α ι εάν  μου επ ιτρέπουν οι κυρίες κ α ι ο ι κύριοι εκπ αιδευτικοί 
τις καλημέρες μ ου  κ α ι τις θερμές ευχαριστίες γ ια την παρου
σία τους εδώ , αλλά κ α ι για τη μεγάλη β οή θεια  κ α ι γ ια  την εκ 
δήλωση κ α ι συνολικά για την εκπαίδευση  των παιδιώ ν μ ας.

Ό ταν ήμουν στην η λικία των π αιδιώ ν  βαριόμουν π άρα  πολύ  
τους χαιρετισμούς. Γ ι' αυτό φαντάζομαι π α ιδ ιά  ότι κ α ι εσείς 
τους βαριέστε, γι'αυτό θα  πω  ελάχιστα πράγματα.

Ό λη αυτή η «σύλληψη» έχει να κάνει μ ε ότι ζήσαμε εμ είς
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οι μεγαλύτεροι στα π α ιδ ικ ά  μ α ς  χρόνια. Τ ι είναι αυτό; Π αίζαμε 
σε μ ία  αλάνα κοντά στο σπίτι μ ας. Σ ε αυτή την αλάνα κοντά στο 
σπίτι μ α ς  που παίζαμε, οι γονείς μ ας κ α ι οι δάσκαλοί μ ας ξέρα
νε πολύ καλά που είμαστε κ α ι μ ε ποιους παίζουμε. Υπήρχε ένα  
αίσθημα ασφ άλειας. Η  μητέρα μου, ο  πατέρας μ ου  ήξερε μ ε ποιο  
π α ιδάκ ι έπ αιζα, π ο ιοι είναι οι γονείς του, τι κάνουν, τι ράνουν. 
Αυτό στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατόν.

Το διαδίκτυο είναι ένας νέος, τεράστιος χώ ρος, μ ε ασύλληπτες 
ευκαιρίες γ ια  εσάς. Ε ίααστε π άρα  πολύ τυχεροί που μεγαλώ νετε 
σε μ ία  περίοδο που όλα αυτά είναι δυνατά κ α ι εφ ικτά, σε άλλες 
περιόδους αυτό θα  ήταν ταινία επιστημονικής φ αντασίας, αλλά 
υπάρχει κ α ι κίνδυνος. Το είδαμε, α ς  πούμε προχθές, σε αυτό το 
τραγικό σύμπτωμα, στα Γιάννενα, μ ε τον παιδόφ ιλο παιδίατρο. 
Ο ίδιος ο  εφ ιάλτης προαω ποποιημένος. Ο άνθρω πος που οι γο
νείς προστρέχουν για να βοηθήσει τα π α ιδ ιά  τους να είναι ο ίδιος 
η μεγίστη πηγή κινδύνου για τα π α ιδ ιά  τους.

Η  Διεύθυνση Η λεκτρονικού Εγκλήματος, η ίδ ια  η Ελληνική  
Α στυνομία, ο  Διευθυντής ο  Τ αξίαρχος, ο  Μ ανώλης Σ φ ακια- 
νάκης, σε συνεργασία μ ε το Υπουργείο Π αιδείας -είν α ι εδώ  ο 
Υπουργός ο  κ. Κωνσταντίνος Α ρβανιτόπουλος- γ ια να σας τα 
πει, σκάφθηκαν κάτι το οπ οίο είναι π άρα  πολύ πρωτότυπο, π άρα  
πολύ πρακτικό κ α ι π άρα  πολύ ενδιαφέρον. Τ ι είναι αυτό; Ν α 
φτιάξουν μ ία  διαδικτυακή  αλάνα, στην οπ οία  να μ πορείτε μ ε  
ασφ άλεια να παίζετε αυτά τα παιχν ίδια  που είναι 
π αραδοσιακά, μ ερ ικ ά  α π ό  αυτά, ά ρ α  σώζονται και 
αυτά τα παιχν ίδια  που είναι στοιχείο της π αράδο
σης κ α ι του μεγαλώ ματος γενιών κ α ι γενιών π α ι
διώ ν πριν α π ό  εσάς, αλλά κυρίω ς να το κάνετε μ ε 
ασφ άλεια.

Αυτό είναι απίστευτα σημαντικό. Έ χ ει τα καλά  
του διαδικτύου, χω ρίς τα κακά  του, χω ρίς τους 
κινδύνους. Ε λπίζω  ότι θα  σας φ ανεί ενδιαφ έρον 
καταρχήν. Θα ασχοληθείτε μ ε αυτή τη διαδικτυ- 
ακή  αλάνα που φτιάχτηκε, θα  σας βοηθήσει να 
διασκεδάσετε, θα είναι το ευχάριστο κομμάτι στη 
ζωή σας, χω ρίς τους κινδύνους ενός άγνωστου πε
ριβάλλοντος. Π έρα α π ’ όλα όμω ς κ α ι πάνω  α π ’ 
όλα θέλω να σας ευχηθώ να είστε καλά, να είναι 
η ζω ή σας χαρούμενη κ α ι ευχάριστη. Θα πρέπ ει 
να θυμάστε ένα πράγμα: Η  εκπαίδευση είναι σπου

δα ίο  πράγμα, αλλά κ α ι η χ α ρά  είναι σπουδαίο  
πράγμα. Ε ίααστε στην π ια  όμορφη ηλικία, να 
την ευχαριστηθείτε. Ν α είστε κ αλ οί μαθητές, αλ
λ ά  οι β αθ μ ο ί δεν είναι το παν. Εγώ  το είπ α  και 
σε μ ια  άλλη εκδήλωση, αλλά θα  μ ου  επιτρέψ ετε 
να σας το πω  κ α ι τώ ρα. Τέλειω σα το σχολείο μ ε  
15,4 κ α ι η ζωή μ ου  πήγε μ ια  χαρά. Ν α ‘στε κ α 
λά, χαρούμενοι κ α ι ευτυχισμένοι. Ό ,τι καλά» .

Μετά τη λήξη της ημερίδας και απαντώντας 
σε ερώτημα σχετικά με τα νέα δεδομένα που 
δημιουργεί η “Ψηφιακή Αλάνα” όσον αφορά 
την ασφαλή πλοήγηση στον κυβερνοχώρο, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Νίκος Δένδιας, δήλωσε: 

«Νομίζω ότι θα  έχει ανταπόκριση στα π αιδιά . 
Ν ομίζω  ότι είναι μ ία  εξαιρετική  πρω τοβουλία 
του Η λεκτρονικού Εγκλήματος κ α ι της Ελληνι
κής Α στυνομίας και θα  ήθελα να ευχαριστήσω  

τον συνάδερφο, τον Κωνσταντίνο Α ρβανιτόπουλο κ α ι το 
Υπουργείο Π αιδείας γ ια τη συνεργασία σε αυτό που εμ είς 
θεω ρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Π οιο; Ν α δημιουργη- 
θ εί ένας διαδικτυακάς χώ ρος, στον οπ οίο τα π α ιδ ιά  μ ας  
να μ πορούν να παίζουν μ ε  ασφ άλεια. Ν α παίζουν τα π α 
ραδοσ ιακ ά  παιχνίδια , αλλά κ α ι π ιο  μοντέρνα παιχνίδια , 
αλλά κυρίω ς χω ρίς κίνδυνο α π ό  παιδόφ ιλους ή  άΙΙοος 
οι οπ οίο ι αποτελούν μ ία  μεγάλη απ ειλή  για το διαδίκτυο. 
Το διαδίκτυο είναι μ ία  τεράστια ευκα ιρ ία  γ ια τη νέα γενιά, 
αλλά πρέπ ει να εξασφαλίσουμε τους όρους ασφαλούς εκμ ε
τάλλευσης αυτής της τεράστιας ευκαιρίας. Κ αι νομίζω ότι 
σήμερα μ ε αυτή την πρω τοβουλία κάναμε ένα μεγάλο και 
σημαντικό βήμα».

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 1.000 
παιδιά όλων των σχολικών βαθμιδών, τα οποία ενημε
ρώθηκαν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Μανώλη Σφακιανάκη 
για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, τους τρό
πους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού 
κόσμου, αλλά και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. ]
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Παρουσίαση του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων
& Μετανάστευσης (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.)

Τ
Ο Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχεί
ρισης Συνόρων και Μετανάστευσης 
(Κ.ΟΛΙ.Σ.ΜΕ.) ανήκει στη Διεύθυν
ση Προστασίας Συνόρων του Κλάδου 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνό
ρων του Αρχηγείου και κατέχει ιαμβικό ρόλο στην 

παρακολούθηση και ανάλυση των παράνομων μετα- 
ναοτευτικών ροών και στην επιχειρησιακή συνεργα
σία των Αρχών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 
της παράνομης μετανάστευσης. Στην παρουσίαση 
παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Αρχηγός του Σώματος,
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Γεν. Επι
θεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας 
Συνόρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης 
και ο Βοηθός του Γενικού Επιθεωρητή του Κλάδου 
Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων, Υποστράτη
γος Ιωακείμ Τσουκνάδης.

Ο Υπουργός κ. Νίκος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλ
λων: «...Σχετικάμε η ψηφιακές υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβα
σης χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρο
νικά, το Αστυνομικό Τμήμα να μεταφέρεται στο περιπολικό. Δηλαδή, ο 
Αστυνομικός, ο οποίος είναι στο περιπολικό να έχει όλες τις δυνατότητες 
που έχει ένα πλήρες Αστυνομικό Τμήμα, πρόσβαση στην πληροφορία, 
μετάδοση στοιχείων, μετάδοση στοιχείων από το Τμήμα ή από την Ελ
ληνική Αστυνομία προς τον χρήστη Αστυνομικό.

Το δεύτερο είναι το γνωστό σε εσάς APNR, δηλαδή το σύστημα ανί
χνευσης κλεμμένων οχημάτων. Μέχρι τώρα που συζητάμε το σύστημα 
αυτό υπάρχει σε εμβρυακή μορφή, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Προβλέπεται η συνολική μεταρρύθμιση και επέκταση του συστήματος 
αναζήτησης κλεμμένων αυτοκινήτων και κυκλοφορίας οχημάτων με 
πλαστές πινακίδες. Αυτό είναι το δεύτερο σύστημα.

Το τρίτο είναι εσωτερικό, αφορά την ίδια την Ελληνική Αστυνομία 
και τις ψηφιακές της Υπηρεσίες, η μετακίνησή της στην ανταλλαγή 
εσωτερικά των εγγράφων ψηφιακά. Να σταματήσουμε τον απίστευτο 
εσωτερικό «χαρτοπόλεμο» και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο σύστη
μα μετακίνησης των πληροφοριών, μετάδοσης πληροφοριών μέσα στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Το τέταρτο είναι αυτό που είναι γνωστό ως Ε-ΤΑΡ. Αυτό σημαίνει 
ηλεκτρονικό δακτυλοσκοπικό σύστημα ταυτοποίησης. Το δακτυλικό 
αποτύπωμα σογκρίνεται ηλεκτρονικά με τις βάσεις δεδομένων και δίνει 
σε ταχύτατο χρόνο αποτέλεσμα στον Αστυνομικό, ο οποίος χειρίζεται το 
θέμα.

Το πέμπτο αφορά τον Έλληνα πολίτη. Είναι το “ΥπτΠon line”. Αυτό 
είναι η ψηφιακή βάση με την οποία ο πολίτης θα μπορεί ηλεκτρονικά 
να επικοινωνεί με την Ελληνική Αστυνομία για τις υποθέσεις που τον 
αφορούν.

Επίσης οι γνωστές σε εσάς οι Υπηρεσίες Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος Προστασίας και Ασφάλειας Πολιτών. Εκεί θα κάνουμε μ ία τερά
στια προσπάθεια, την κάνουμε ήδη, επέκτασης των δυνατοτήτων. Αυτό 
ονομάζεται ως E-CHme.

y  Επίσης η επέκταση, σ' αυτό αφορά και την υπάρχουοα δομή του αυτο

ματοποιημένου συστήματος συνόρων στον Έβρο, mu C.O.P. To C.O.P. 
είναι τρισδιάστατο Επιχειρησιακό Κέντρο στη διάθεση του Αστυνομικού 
που επιχειρεί. Αυτό είναι απολύτως εντυπωσιακό. Είναι η δυνατότητα 
να μεταδίδονται ηλεκτρονικά και σε χαρτογραφικό περιβάλλον στον 
καθένα Αστυνομικό που επιχειρεί οι συνθήκες της συγκεκριμένης επι
χείρησης.

To “Smart Boarders ” είναι όπως ξέρετε ο ενιαίο σύστημα που προω
θείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση των συνόρων και 
την ανταλλαγή πληροφοριών, απετέλεσε και αντικείμενο της Ελληνι
κής Προεδρίας.

Και τέλος τα συστήματα ανάλυσης, ευρύτερα συστήματα ανάλυσης 
πληροφοριών, διότι ούτως ή άλλως θα πρέπει η Ελληνική Αστυνομία 
να μπορεί να έχει πρόσβαση ανάλυσης στις ανοιχτές πηγές που υπάρ
χουν, όπως το Διαδίκτυο, κλπ., όπως έχουν όλες οι Αστυνομίες του 
κόσμου».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχρς 
Αλέξανδρος Σούκουλης κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε στην αποστο
λή, υπαγωγή, διάρθρωση, στις αρμοδιότητες και τη διαλειτουργικότητα 
του Κέντρου, αλλά και στις επιμέρους πρωτοποριακές λειτουργίες και 
δυνατότητές του. Επισήμανε ότι το Κ.ΟΔΙΣ.ΜΕ. αποτελεί το Επιχειρη
σιακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας που διαχειρίζεται θέματα που 
αφορούν τη διαχείριση συνόρων και πρόσθεσε: «Όλη αυτή η πληροφο
ρία, η οποία συλλέγεται επιτρέπει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στον Κλάδο γενικότερα και τη Διεύθυνση ειδικότερα να μπορεί να 
κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και σχεδιασμούς. Βλέπετε, αυτή τη στιγ
μή διεξάγονται σε εθνικά επίπεδο, οι επιχειρήσεις ΑΣΠΙΔΑ, ΞΕΝΙΟΣ 
ΖΕΥΣ και ΣΑΡΙΣΑ Όλες αυτές οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
μας επιτρέπουν να έχουμε μία ασφαλή εκτίμηση των δράσεων που πρέ
πει να αναλάβουμε και πως θα πρέπει να κινηθούμε...».

Αναλυτικά η παρουσίαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Προστασίας Συνόρων, Ταξιάρχου κ. Αλέξανδρου Σούκουλη, η πα
ρουσίαση για τις ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
και βίντεο με επίδειξη του συστήματος APNR, στην ιστοσελίδα 
http:llwww.astynomia.gr ]
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Από €1.020
με έκπτωση -22,1% μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επ ίσημης Α ντιπ ροσ ω π είας  
B E R ETTA  H ELLA S

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

CE
Επ ισ κεφθείτε μας στο FACEBOOK. 
http://www.facebook.com/BerettaHellas

©BERETTA
V —  500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η 31η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), η οποία πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 19 και 20 Μαΐου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επίσημων δράσε
ων της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Έ νω ση ς (Ε.Ε.) από τη χώρα 
μας, συμμετείχαν εξήντα πέντε (65) υψηλόβαθμα στελέχη (Ανώτατοι Αξιωματι

κοί, Ακαδημαϊκού Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Οργανισμών και Αστυνομικών Ακαδημιών. 
Συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι:

► Του Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Έ νω ση ς (European Council): Κα. Ruta Repeckaite -  
Lazauskiene.

► Της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ( European Commission): Κ  α. Desa Srsen, κ α . Victoria Amici, Δρ .
Manfred Kraff, και Maria-Rosa Aldea Busquets.

► Της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας ( Europol): Κ  ος. Zoltan Nagy.
► Της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL): Δρ. Ferenc Banfi, κος . Detlef Schroeder, 

κ ο ς . Bogdan Teodorescu, κος Roeland Woldhuis, κ α . Tanja Aijo.
► Του Πάνελ Εσωτερικού Λογιστικού και Οικονομικού Ελέγχου της CEPOL ( Audit P a n e l): Κα. 

Karin Hochhaus.
► Της Έ νω ση ς Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Ακαδημιών (A.E.P.C). Κα. Helene Martini.
► Των συνδεδεμένων με την Ευρωπαϊκή Έ νω ση  χωρών (Ελβετία, Νορβηγία)
► Των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση  χωρών (Ισλανδία)
► Των Αστυνομικών Ακαδημιών των Κρατών -  Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Έ ν ω ση ς (Ε.Ε.).

Στη τελετή έναρξης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL παρέστη, εκπροσω
πώντας την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο Γενι
κός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος.

Στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της συνολικής μεταρρύθμισης των δομών ασφαλείας της χώρας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευ
ση.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες της συνάντησης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συνεργασί
ες, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, τόσο με τον ίδιο τον
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Οργανισμό όσο και με τα άλλα Κράτη Μέλη, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικές αλλά και επωφελείς για τη χώρα μας και ευχήθη
κε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

Επίσης παρέστη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, συνοδευόμενος από 
τον Υπαρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Σπυρίδωνα Πα- 
πασπύρου και τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο 
Τσουβάλα.

Ο Αρχηγός του Σώματος, κηρύσσοντας την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου, επεσήμανε, στην ομιλία του, τη 
σπουδαιότητα του έργου της CEPOL, ως Υπηρεσία καθ’ ύλη 
αρμόδια για την εκπαίδευση των Αστυνομικών Αρχών των 
Κρατών -  Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής 'Ενω σης (Ε.Ε.).

Επιπλέον αναφέρθηκε στην εναρμόνιση της εκπαίδευσης 
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, με τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τονίζοντας ότι σε αυτή την κατεύθυν
ση κινείται η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με διοικητι
κή και οικονομική αυτοτέλεια.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση ψηφίστηκε προσφάτως από 
την ελληνική Βουλή και εξασφαλίζει τη δυνατότητα συνερ
γασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επιπλέον, την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Προ- 
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, καθώς και οι Διοικητές των Σχολών 
της Αστυνομικής Ακαδημίας και ειδικότερα της Σχολής Αξι
ωματικών, Ταξίαρχος Φώτιος Νικητάκης, Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη και Εθνικής 
Ασφάλειας, Ταξίαρχος Θωμάς Μαμούτος.

Την ευθύνη συντονισμού της όλης διοργάνωσης της Συ
νάντησης, είχε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, Υπο
στράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στην ιδιάζουσα 
βαρύτητα των θεμάτων του Συνεδρίου, στη μετεγκατάσταση 
της έδρας της CEPOL και στις εξελίξεις του επιχειρησιακού 
προγράμματος, των ετών 2015 και 2016. Επίσης, συνέδεσε το 
έργο του Διοικητικού Συμβουλίου με το όραμα και τους στό
χους της CEPOL.

Αναφορικά με τη θεματολογία της συνάντησης, αναπτύχθη

καν ζητήματα κομβικής σημασίας για το μέλλον 
του Οργανισμού (CEPOL), με σημαντικότερο 
την μετεγκατάσταση της έδρας της CEPOL, 
από το Bramshill του Ηνωμένου Βασιλείου στη 
Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Επίσης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες της 
Ελληνικής Προεδρίας, αναφορικά με την ανα
θεώρηση προγενέστερων αποφάσεων του Δ.Σ., 
οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία της CEPOL 
και τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστη
ριοτήτων της, που αφορούν σεμινάρια στα (28) 
Κράτη Μέλη καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια 
- webinars. Σημειώνεται ότι όλες οι θέσεις και 
προτάσεις της Ελληνικής Προεδρίας υιοθετή

θηκαν στο σύνολό τους.
Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκε η 

ετήσια αξιολόγηση του Διευθυντή της CEPOL. Μετά 
το πέρας των συζητήσεων, το κείμενο της αξιολόγησης 
έγινε αποδεκτό, από τα ψηφίζοντα μέλη. Διευκρινίζεται 
ότι το Πάνελ Αξιολόγησης απαρτίζεται από εκπρόσωπο 
της χώρας, όπου εδρεύει η CEPOL, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της πρώτης Προεδρίας εκάστου έτους 
(Ελλάδα).

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν:
► στον σχεδίασμά, τον προγραμματισμό, τον προϋπολο

γισμό και την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών 
της CEPOL,

► το σχεδίασμά πρωτοπόρου μεταπτυχιακού προγράμ
ματος: «Αστυνόμευση στην Ευρώπη», στα πρότυπα 
αντίστοιχων αναγνωρισμένων διεθνών μεταπτυχι
ακών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο της Διακήρυξης 
της Μπολόνια, καθώς και την πραγματοποίηση κύ
κλου σεμιναρίων για την δημιουργία ηγετών των 
Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (leadership courses), την 
υλοποίηση και εφαρμογή των Δραστηριοτήτων 
Έρευνας και Επιστήμης της CEPOL, καθώς και

► τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2015 -  2016.
Παράλληλα, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συνέχι

ση και περαιτέρω ανάπτυξη-ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Ανταλλαγής Αστυνομικών της CEPOL 
(European Police Exchange Programme), λόγω της 
δυνατότητας που παρέχει στους Ευρωπαίους αστυνο
μικούς να ανταλλάσουν τις επαγγελματικές εμπειρίες 
τους και να βιώνουν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρ
μόζονται σε άλλα Κράτη Μέλη. Σημειώνεται ότι και το 
εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί προτεραιότητα της Ελλη
νικής Προεδρίας.

Τέλος, στο κλείσιμο των εργασιών της συνάντησης, 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, 
Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης, ευχαρίστησε 
τους ομολόγους του για το άριστο κλίμα συνεργασίας, 
που επικράτησε σε όλη τη διάρκεια της Συνάντησης. 
Επιπροσθέτως ευχαρίστησε την Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία για την αρωγή και καθοδήγηση της καθώς επί
σης και το προσωπικό του Εθνικού Τμήματος CEPOL 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, για την άριστη οργάνωση 
και εποικοδομητική διεξαγωγή της Συνάντησης. ]
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Εξάρθρωση της εγκληματικής

οργάνωσης ,

που ενέχεται σε σωρεία 
ληστειών και διαρρήξεων 
σε κοσμηματοπωλεία καθώς 
και κλοπές αυτοκινήτων σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής

Η
 Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ειδι
κότερα το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδι
οκτησίας, έπειτα από πολύμηνη, συστη
ματική και μεθοδική έρευνα, κατάφερε 
να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση 
αλλοδαπών, η οποία ενέχεται σε σωρεία 

ληστειών και διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία καθώς και 
σε κλοπές οχημάτων από διάφορες περιοχές της Α ττικής. 
Για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση συνε- 
λήφθησαν την (28-4-2014) μετά από οργανωμένη αστυνο
μική επιχείρηση τρία (3) άτομα, υπήκοοι χωρών της πρώ
ην Γιουγκοσλαβίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία κακουργηματ ι κού χαρακτήρα για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπών, ληστείες και φθορές ξένης ιδιοκτησίας κατ’ επάγ
γελμα, εξακολούθηση και κατά συναυτουργία καθώς και 
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο (2) ακόμη μέλη της 
οργάνωσης, επίσης υπήκοοι χωρών της πρώην Γιουγκο
σλαβίας, που δεν έχουν συλληφθεί και αναζητούνται, κα
θώς και συνεργοί των δραστών, τα στοιχεία των οποίων δεν 
έχουν μέχρι στιγμής διακριβωθεί.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα τελευταία 
δύο χρόνια, οι δράστες συνέστησαν εγκληματική οργάνωση 
με διαρκή και δομημένη δράση και ενεργώντας από κοινού, 
με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, διέπρατταν διαρρήξεις 
κυρίως σε κοσμηματοπωλεία αλλά και σε καταστήματα έν
δυσης, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Σημειώνεται ότι ο τρόπος και η μεθοδολογία δράσης των 
μελών της εγκληματικής ομάδας, έχει τα χαρακτηριστικά 
του διεθνούς κυκλώματος με την κωδική ονομασία «Ροζ 
Πάνθηρες», που περιλαμβάνει τρία στάδια και συγκεκρι
μένα το στάδιο της προπαρασκευής, της διάπραξης και της 
διαφυγής των δραστών.
Πιο αναλυτικά, ως προς το στάδιο της προπαρασκευής των 
διαρρήξεων, προκύπτει ότι οι δράστες εντόπιζαν περιφερει
ακά καταστήματα, στα οποία η πρόσβαση από την πλευρά 
του πεζοδρομίου δεν παρεμποδίζονταν από προστατευτικά 
κολωνάκια ή αλλά τεχνητά εμπόδια.
Για τις κινήσεις τους, τη μετάβαση και τη διαφυγή τους οι 
δράστες έκλεβαν αυτοκίνητα παλαιού τύπου και τεχνολογί
ας τα οποία δεν διέθεταν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα 
αντικλεπτικής προστασίας Τα οχήματα αυτά αφαιρούνταν 
εύκολα με τη χρήση αυτοσχέδιου ειδικού κλειδιού πασπαρ- 
τού γνωστού και ως « polish key », το οποίο σε αρκετές περι
πτώσεις εγκατέλειπαν στη μίζα των οχημάτων ή το έπαιρναν 
μαζί τους για να το επαναχρησιμοποιήσουν. Επίσης χρησιμο
ποιούσαν και κλεμμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες.
Στη συνέχεια μετέβαιναν στα καταστήματα πρώτες πρωι
νές ώρες και χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα οχήματα, είτε 
εμβόλιζαν τις εισόδους ή τις βιτρίνες τους - μέθοδος γνωστή 
ως « ram raiding », είτε παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας και 
έσπαζαν τις γυάλινες βιτρίνες με λοστούς.
Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν ιμάντες ορειβατικά 
σχοινιά ή συρματάΛρνα τα οποία προσάρμοζαν στις πόρ
τες και στους κοτσφορους των αυτοκινήτων, για να παρα
βιάζουν τα ρολά ασφαλείας.
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Τέλος, όταν κατάφερναν να προσπελάσουν τα συστήματα 
ασφαλείας, εισέρχονταν στα καταστήματα και αφού αφαιρού- 
σαν κοσμήματα και είδη ένδυσης, διέφευγαν με τα κλεμμένα 
οχήματα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν σε άλλους χώ
ρους ή στο σημείο διάρρηξης, σε περιπτώσεις που τα είχαν χρη
σιμοποιήσει ως μέσο εμβολισμού.
Αξιοσημείωτα είναι και τα μέτρα ασφάλειας που λάμβαναν για 
να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους, καθώς 
χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες 
οδήγησης, ενώ για τις επικοινωνίες τους είχαν προμηθευτεί 
και χρησιμοποιούσαν κινητά τηλεφώνα και συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας (« ghost phones »), των οποίων τα στοιχεία αντι
στοιχούσαν σε ονόματα ανύπαρκτων ατόμων.
Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, διαπιστώθηκε 
άτι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει 13 κλοπές οχημάτων 
(αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες), δεκατέσσερις (14) διαρρήξεις - 
κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, τρεις (3) απόπειρες διάρρηξης με 
εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα, εκ των οποίων μια σε κα
τάστημα ένδυσης και δύο σε κοσμηματοπωλεία, αφαιρώντας 
αντικείμενα η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 550.000 ευρώ. 
Πιο αναλυτικά:
► Την 05-03-2014, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που 
είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη μέρα από τη Κυψέλη, μετέ- 
βησαν σε εμπορικά κατάστημα στο Μαρούσι και αφού αφαίρε- 
σαν τα προστατευτικά κολωνάκια περιμετρικά της αυλής του 
εμπορικού κέντρου, προσέκρουσαν με το όχημα στη γυάλινη 
είσοδο και εισήλθαν στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια προσέ
κρουσαν στα ρολά κοσμηματοπωλείου που στεγαζόταν σε κιό
σκι και αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας 250.000 ευρώ 
περίπου. Το όχημα το εγκαχέλειψαν στο σημείο και διέφυγαν.
► Την 12-01-2014, επιβαίνοντες σε κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκί
νητο προσπάθησαν να διαρρήξουν κατάστημα ένδυσης στην 
Αγία Παρασκευή, ανασηκώνοντας τα ρολά ασφαλείας, με τη 
χρήση λοστού.
► Την 06-01-2014, παραβίασαν με λοστό το προστατευτικό 
ρολό ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα, έσπασαν τη 
τζαμαρία και αφαίρεσαν κοσμήματα και ασημικά είδη συνολι
κής αξίας 10.000 ευρώ.
► Την 28-11-2013 χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που 
είχαν αφαιρέσει την ίδια ημέρα από την περιοχή των Αγίων 
Αναργύρων, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Φιλα
δέλφεια και προσπάθησαν να αποκολλήσουν τα προστατευ
τικά ρολά, δένοντας τα με γάντζους και τραβώντας τα με το

αυτοκίνητο, πλην όμως εγκαχέλειψαν την προσπάθεια 
γιατί ήχησε ο συναγερμός.
► Την 14-11-2013, αφαίρεσαν από την ίδια περιοχή Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο ενώ την ίδια ημέρα προσπάθησαν να διαρ- 
ρήξουν κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα, τραβώντας τα 
προστατευτικά ρολά με σχοινί και γάντζους, που είχαν 
προσαρμόσει σε όχημα χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν 
αφού ήχησε ο συναγερμός.
► Το χρονικό διάστημα μεταξύ 22 και 23-10-2013 αφαί
ρεσαν από την περιοχή της Κυψέλης δίκυκλη μοτοσικλέ
τα μεγάλου κυβισμού.
► Το χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 19-08-2013 αφαίρε
σαν από τη περιοχή του Περιστεριού Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
► Την 19-08-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στο 
Αιγάλεω και αφού έδεσαν χα προστατευτικά ρολά ασφα
λείας με ορειβατικό σχοινί με κρίκους τα οποία προσάρ
μοσαν σε όχημα, προσπάθησαν να τα αποκολλήσουν, χω
ρίς όμως να τα καταφέρουν.
► Την 16/17-08-2013 αφαίρεσαν από τη περιοχή της Νέ
ας Χαλκηδόνας LX.E. αυτοκίνητο
► Την 30-07-2013 αφαίρεσαν από τη περιοχή της Νέας 
Ιωνίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ την βία ημέρα διέρρηξαν 
κοσμηματοπωλείο στην Καλογρέζα αφαιρώντας κοσμή
ματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
► Την 12-07-2013 επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από τη Νέα 
Ιωνία, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στην ίδια περι
οχή και αφού έθραυσαν με βαριοπούλα την εξωτερική 
τζαμαρία της κεντρικής εισόδου και έκοψαν με κόφτη τα 
εξωτερικά ρολά, αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας
9.000 ευρώ.
► Την 01-07-2013, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
που είχαν αφαιρέσει προ δεκαημέρου από το Παγκρά- 
τι, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στο Νέο Κόσμο και 
αφού έθραυσαν με βαριοπούλα την εξωτερική τζαμαρία 
της κεντρικής εισόδου και έκοψαν με κόφτη τα εξωτερι
κά ρολά, αφαίρεσαν κοσμήματα και ασημικά συνολικής 
αξίας 5.000 ευρώ.
► Την 08-06-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στο 
Γέρακα και αφού παραβίασαν τα ρολά ασφαλείας, αφαί
ρεσαν κοσμήματα, ρολόγια και ασημικά συνολικής αξίας
35.000 ευρώ.
► Την 22-05-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στους 
Αγίους Αναργύρους και αφού παραβίασαν το πλέγμα και
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το ρολό ασφαλείας, αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια συ
νολικής αξίας 10.000 ευρώ.
► Την 22-04-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στο Πε
ριστέρι και αφού σήκωσαν το προστατευτικό ρολό, έθραυ- 
σαν την γυάλινη πόρτα εισόδου και αφαίρεσαν κοσμήματα 
συνολικής αξίας 65.000 ευρώ.
► Την 01-04-2013 δύο από τους δράστες επιβαίνοντας σε 
μοτοσικλέτα και φορώντας κράνη μετέβησαν σε κοσμημα
τοπωλείο στο Μαρούσι και αφού έκοψαν τα ρολά του κα
ταστήματος, αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια συνολικής 
αξίας 60.000 ευρώ.
► Την 09-03-2013, επιβαίνοντες σε δύο κλεμμένα Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα 
και αφού στέβλωσαν τα προστατευτικά ρολά ασφαλείας και 
έσπασαν με βαριοπούλα τη τζαμαρία, αφαίρεσαν κοσμήμα
τα συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.
► Το χρονικό διάστημα μεταξύ 28-2 και 02-03-2013, αφαί
ρεσαν από τη περιοχή των Πατησίων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
► Την 12-02-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα 
Ιωνία και αφού παραβίασαν τα ρολά ασφαλείας και έθραυ- 
σαν την τζαμαρία του καταστήματος, αφαίρεσαν κοσμήμα
τα, συνολικής αξίας 17.500 ευρώ.
► Την 13-01-2013 μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στου 
Γκύζη και αφού παραβίασαν τα ρολά ασφαλείας και έθραυ- 
σαν την τζαμαρία του καταστήματος, αφαίρεσαν κοσμήμα
τα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ.
► Τέλος, την 20-11-2012 χρησιμοποιώντας όχημα που εί
χαν αφαιρέσει τέσσερεις ημέρες πριν από το Χαλάνδρι, μετέ
βησαν σε εμπορικό κέντρο στο Χολαργό και εισήλθαν με αυ
τό στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια ένας από τους δράστες 
ακινητοποίησε τον υπάλληλο φύλαξης του εμπορικού κέ
ντρου με απειλή όπλου και στη συνέχεια τον εξουδετέρωσε 
χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού. Ακολούθως οι υπόλοιποι 
δράστες προσέκρουσαν με το όχημα στη τζαμαρία κοσμη
ματοπωλείου και αφαίρεσαν από τις προθήκες κοσμήματα 
αξίας 50.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, 
διενεργήθηκαν τρεις (3) έρευνες παρουσία Δικαστικών 
Λειτουργών στις οικίες των συλληφθέντων, όπου βρέθη
καν και κατασχέθηκαν ορειβατικά σχοινιά, κρίκους, βαρι- 
οπούλες αλλά και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι 
δράστες για τις διαρρήξεις καθώς και διάφορα κλειδιά αυ
τοκινήτων.
Επίσης βρέθηκαν πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων 
και καρτών SIM καθώς και στελεχών καρτών κινητής τη
λεφωνίας, μεγάλο αριθμό κοσμημάτων, βάσεων στερέωσης 
και επίδειξης αυτών, ρολόγια με τα ταμπελάκια τιμών και 
καταστημάτων από τα οποία προέρχονται, γυαλιά ηλίου και 
οράσεως καθώς και είδη ρουχισμού.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές 
και παραπέμφθηκαν για την διενέργεια κυρίας Ανάκρισης. 
Τα κατασχεθέντα πειστήρια φυλάσσονται στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να επιδειχθούν και απο
δοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι έρευνες για 
τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων μελών της 
εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά 
στο πρόγραμμα «Ροζ Πάνθηρες» της Interpol και συνεργά
ζεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 
μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και εγκληματολογικών δε
δομένων, τόσο με τον προαναφερόμενο Οργανισμό, όσο και 
με ομόλογες Υπηρεσίες Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιο
κτησίας του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση της εγκλη
ματικής δραστηριότητας αυτού του τύπου.
Όσοι πολίτες έχουν πέσει θύματα κλοπών ή ληστειών στις 
παραπάνω περιοχές παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα 
τηλέφωνα 210-6476541, 210-6476201 και 210-6476202 του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής για τυχόν αναγνώριση αφαιρεθέντων 
ειδών τους. ]
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Ενημέρω ση από χη Δ ιεύθυνση Δ ίω ξης Η λεκτρονικού  
Εγκλήματος των χρηστώ ν του  διαδικτύου για “ιό” που  
διαδίδεται μέσω ιστοσελίδας κοινω νικής δικτύω σης

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους χρήστες του 
διαδικτύου, σχετικά με «ιό» που διαδίδεται με'σω της 
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «Facebook».

Π
ιο συγκεκριμένα, αρχικά ο χρή
στης λαμβά
νει από έτερο 
χρήστη του 
« F a c e b o o k »  
μήνυμα, το 

οποίο περιέχει επισυναπτό- 
μενο αρχείο, με διαφορετικές 
ονομασίες κάθε φορά, το οποίο 
έχοντας φαινομενικά ενδιαφέ
ρουσα περιγραφή προτρέπει 
τον χρήστη να το «ανοίξει».

Το περιεχόμενο του επισυνα- 
πτόμενου είναι συνήθως αρ
χείο με ονομασία «Watch This 
!!!. vbs», το οποίο μόλις εκτε- 
λεστεί, εγκαθίσταται μόνιμα ο 
«ιός» στο σύστημα και αποκτά 
τη δυνατότητα να εκτελέσει δι-
άφορες παράνομες ενέργειες στον υπολογιστή, εν αγνοία 
του χρήστη, όπως προβολή διαφημίσεων, υποκλοπή κω
δικών, εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων κλπ.

Επίσης, ο ιός χρησιμοποιεί τον λογαριασμό « Facebook 
» του χρήστη, προκειμένου να διαδοθεί με τη  μορφή μη
νύματος σε άλλους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσε
λίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Παρακαλούνται οι χρήστες του διαδικτύου, που έχουν 
λάβει παρόμοιο μήνυμα και έχουν εκτελέσει το επισυνα- 
πτόμενο αρχείο:

►να ανανεώσουν το πρόγραμμα αντπκής προστασίας 
(antivirus ) που διαθέτουν και να εκτελέσουν μία πλήρη 
σάρωση του συστήματος ( full sc a n ),

►σε περίπτωση που η σάρωση δεν εντοπίσει/αφαιρέσει 
το κακόβουλο λογισμικό, να εγκαταστήσουν κάποιο άλ
λο πρόγραμμα αντπκής προστασίας ( antivirus), 

►επίσης, σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσουν και να

εκτελέσουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εντοπισμού/ 
αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού ( antim alw are), 

►για πλήρη και οριστική αφαίρεση του ιού από τον 
υπολογιστή, να αποθηκεύσουν τα αρχεία τους σε ασφα
λές μέσο (εξωτερικό σκληρό δίσκο ή άλλο) και να επανε-

γκαταστήσουν το λει
τουργικό σύστημα του 
υπολογιστή,

►να αλλάξουν κω
δικούς πρόσβασης 
(passwords) σε όλους 
τους λογαριασμούς 
που χρησιμοποιούν 
(ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, e - banking 
κ.λπ.).

Οι χρήστες του δια
δικτύου καλούνται να 
λαμβάνουν τα ακόλου
θα ελάχιστα μέτρα για 
την προστασία τους 
από παρόμοια περιστα

τικά στο μέλλον:
►να είναι προσεκτικοί στην αποθήκευση και εκτέλε

ση επισυναπτόμενων αρχείων που έχουν ληφθεί ακό
μα και από γνωστούς/φίλους, ενώ συνίσταται η σάρωση 
(scan) κάθε επισυναπτόμενου με το αντπκό πρόγραμμα 
(antivirus) πριν την εκτέλεσή του,

►να φροντίζουν ώστε το λειτουργικό σύστημα του 
υπολογιστή να βρίσκεται διαρκώς ανανεωμένο στις τε
λευταίες εκδόσεις (updates),

►ομοίως, να φροντίζουν ότι το αντπκό σύστημα 
(antivirus) βρίσκεται διαρκώς ανανεωμένο στις τελευ
ταίες εκδόσεις (updates),

►να διατηρούν περιοδικά αντίγραφα των δεδομένων 
τους σε ασφαλές μέσο (εξωτερικό σκληρό δίσκο ή άλλο), 

►να εκτελούν περιοδικά πλήρη σάρωση του συστήμα
τος (full scan) με εξειδικευμένο πρόγραμμα εντοπισμού/ 
αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού (antimalware). ]
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Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες,
δωρεά του επιχειρηματία κ. Γεωργίου Σαλονίκη

Σ
ε ειδική χελεχή που πραγμαχοποιήθηκε χην 
24.02.2014, σχις εγκαχασχάσεις χου Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης & Προσχασίας χου 
Πολίχη, η Ελληνική Ασχυνομία παρέλαβε 
δέκα (10) δίκυκλες μοχοσικλέχες, που αποχε- 
λούν δωρεά χου επιχειρημαχία κ. Γεωργίου 

Σαλονίκη, σχη μνήμη χης αδελφής χου.
Σχην χελεχή παράδοσης - παραλαβής παρέσχησαν ο Γ ε

νικός Γραμμαχέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος και ο Αρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομίας, Ανχι- 
σχράχηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, οι οποίοι σχους 
σύνχομους χαιρεχισμούς χους, ευχαρίσχησαν χον επιχει- 
ρημαχία για χην προσφορά χου αυχή.

Σχην αρχή χης εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμμαχέας Δη
μόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος σχον χαιρεχι- 
σμό χου, επεσήμανε όχι:

«Κύριε Σαλονίκη, σε μ ία  εποχή δύσκολη για τη χώ ρα και για 
την Αστυνομία, λόγω της οικονομικής κρίσης, οιαδήποτε προ
σφορά υλικών μέσω ν που εξυπηρετούν το έργο της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι ευπρόσδεκτη και έχει ιδιαίτερη σημασία.

Γ ι ’ αυτή  σας την προσφ ορά θέλω  να σας ευχαριστήσω  κ α ι 
εκ  μ έρους του κ. Υπουργού, γ ιατί δείχνει τα  αισθήμ ατά σας  
για την Ε λληνική Α στυνομία κ α ι απ οτελ εί μ ια  αναγνώριση  
του έργου της.

Γ ια τ ί πράγματι οι Έ λληνες Α στυνομικοί υπό δυσμενείς 
συνθήκες, κάτω  α π ό  αντιξοότητες κ α ι μ ε μειω μένες απ οδο
χ ές  όπ ω ς ξέρετε, χ ά ρ ις  στη φ ιλοτιμ ία κ α ι στην αυταπάρνηση  
προσπαθούν να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους χ άρ ιν  των 
πολιτών, να εξασφ αλίσουν μ ία  ειρηνική  συμβίωση των πολι
τών κ α ι να εξασφ αλίσουν μ ία  συνοχή στην κοινω νία μ ε  το να 
διατηρούν την τάξη κ α ι την ασφ άλεια.

Η  προσφ ορά σας είναι αξιέπαινη  κ α ι σας ευχαριστούμε γ ι’ 
αυτό».

Στη συνέχεια, ο Α ρχηγός της Ε λληνικής Α στυνομίας, Αντι
στράτηγος Ν ικόλαος Π απαγιαννόπουλος, στην ομ ιλ ία του, 
τόνισε μ εταξύ  άλλων:

«Η π ροσφ ορά αυτή του επ ιχειρη μ ατία Γ ιώ ργου Σ αλονίκη, 
στην Ε λληνική Α στυνομία είναι ένα μ ικ ρ ό  μνημόσυνο γ ια  την 
αδελφ ή του, που πρόσφ ατα «έφυγε» α π ό  τον κόσμο αυτόν.

Π έρα όμω ς α π ό  αυτήν την συγκινητική συναισθηματικά  
πλευρά η προσφ ορά αναδεικνύει ότι η φ ιλοπατρία, η π ρο
σφ ορά στην κοινω νία κ α ι στην πατρίδα, η αλληλεγγύη κ α ι η

ανιδιοτέλεια δεν έλειψ αν, ούτε θ α  λείψ ουν ποτέ, α π ό  το λ α ό  
αυτής της χώ ρας. Κ α ι ειδικότερα , σε μ ια  πολύ κρίσιμη  επ ο
χ ή  οικονομ ικά, όπου ο ι αντοχές κ α ι της κοινω νίας αλλά κ α ι 
γενικότερα κ α ι των Φ ορέων, όπ ω ς η Ελληνική Α στυνομία, 
δοκιμάζονται.

Η  προσφ ορά αυτή  δεν έχ ει μ όνο υλική διάσταση. Έ χ ει μ ια  
ηθική  διάσταση γ ια τί εμπλουτίζεται α π ό  τα στοιχ εία της κ ο ι
νω νικής συνείδησης του εθν ικού  χρέους κ α ι της φ ιλοπατρί
ας...

...Ο ι μοτοσικλέτες αυτές θα  τεθούν στην Υ πηρεσία της Ε λ
ληνικής Α στυνομίας κ α ι θ α  μετουσιω θούν σε προσφ ορά προς  
τον Έ λληνα πολίτη, π ρος την Ε λληνική κοινω νία.

Ε υχαριστούμε θερμ ά κ α ι ευχόμ εθα β άλσαμ ο παρη γοριάς  
γ ια την αδερφ ή  σας την οπ οία  χ άσατε τόσο άκ α ιρ α  κ α ι τό
σο γρήγορα».

Σ το π έρας της εκδήλωσης, ο επ ιχειρη μ ατίας κ. Γεώ ργιος 
Σ αλονίκης, δήλωσε ότι:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω  γ ια τα θερμ ά σας λόγ ια όπ ω ς  
επ ίσης κ α ι όλους τους άνδρες κ α ι γυναίκες των Σ ω μάτω ν  
Α σφ αλείας γ ια  την αυταπάρνηση μ ε την οπ οία  επ ιτελείτε το 
καθήκον σας.

Τ α λόγια σας αποτελούν γ ια  μ ένα κ α ι την οικογένειά μου  
βάλσαμ ο ψυχής γ ια  την απ ώ λ εια  της αγαπημένης μ ου  αδερ 
φής που έφυγε πρόω ρα.

Η  μ ικ ρ ή  αυτή συμβολή μ α ς  στη στήριξη του έργου της Ε λ
ληνικής Α στυνομίας απ οτελ εί γ ια  μ α ς  αυτονόητο καθήκον σε 
αυτές τις δύσκολες ώ ρες γ ια  τον τόπο μ α ς .......

........ Άλλωστε μ όνο όλοι μ α ζ ί μ ε  αλληλεγγύη θα  πάμ ε
μ προστά σαν χ ώ ρα  κ α ι σαν κοινω νία. Αν όλοι μ α ς  προτάξου
μ ε τον καλό μ α ς  εαυτό, ενω μένοι είναι β έβ α ιο  ότι θα  τα κατα
φέρουμε, όπ ω ς συνέβη πάντοτε σε αυτή τη χώ ρα.

Κ α ι πάλι ένα θερμ ό ευχαριστώ  γ ια τα καλ ά σας λόγια, αλ
λά πάνω  α π ’ όλα γ ια το σπουδαίο έργο σας, που απ οτελ εί κ α 
ταφύγιο γ ια  τους συμπολίτες μ α ς  κ α ι τον απ λό κόσμο που θέ
λ ει να νιώ θει τον αστυνομικό συμπαραστάτη στα δύσκολα».

Επιπλέον, σχην χελεχή από πλευράς Ελληνικής Ασχυ
νομίας παραβρέθηκαν ο Προϊσχάμενος Επιχελείου χου 
Αρχηγείου, Ανχισχράχηγος Κωνσχανχίνος Τσουβάλας, ο 
Προϊσχάμενος χου Κλάδου Οικονομικοχεχνικών & Πλη
ροφορικής, Υποσχράχηγος Ανασχάσιος Λάσκαρης και ο 
Προϊσχάμενος χου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Υποσχράχηγος Γεώργιος Νίχσας. ]
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Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 40 δίκυκλες μοτοσικλέτες,
δωρεά της εταιρείας «Navios M aritime Holdings Inc»

Σ
ε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 
20.03.2014, στις εγκαταστάσεις του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 
σαράντα (40) δίκυκλες μοτοσικλέτες, που 
αποτελούν δωρεά της εταιρείας «Navios 

Maritime Holdings Inc».
Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής παρέστησαν ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. 
Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτι
κής Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλα
ος Παπαγιαννόπουλος.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι οποίοι ευχαρίστησαν την ιδιοκτήτρια της 
εταιρείας κ. Αγγελική Φράγκου για την προσφορά της.

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος στον χαιρετι
σμό του, επεσήμανε, μεταξύ άλλων:

«Σας καλω σορίζουμε στο Υπουργείο μ ας. Θ α ήθελα εκ  μ έ
ρους της Π ολιτικής Η γεσίας, να σας ευχαριστήσω  γ ι’ αυτή  
σας την πρω τοβουλία, γ ι’ αυτήν τη δω ρεά των οχημάτω ν κ α ι 
να σας διαβεβαιώ σω  ότι ο ι μοτοσικλέτες αυτές θα  χρησιμ ο
ποιηθούν αμ έσω ς γ ια  την αστυνόμευση. Κ ύριο έργο της Αστυ
νομ ίας είναι να αστυνομεύει χ άρ ιν  της ασφ άλειας των πολι
τών.

Η  προσφ ορά σας κ α ι η δω ρεά σας αυτή έχ ει ιδιαίτερη  ση
μ ασ ία , σήμερα, λόγω  κ α ι της κρίσεω ς που υπάρχει κ α ι δ ι
έρχεται η χ ώ ρα  μ ας. Ε λπίζω  ότι αυτή σας η ευγενική χ ειρο
νομ ία να αποτελέσει παράδειγμ α προς μίμηση κ α ι σε άλλους 
συμπολίτες μ ας, ο ι οπ ο ίο ι έχουν την οικονομ ική  δυνατότητα 
να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, στην ομι
λία του, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Με ιδιαίτερη  χ αρά , υποδεχόμαστε κ α ι καλω σορίζουμε σή
μ ερα  στο χώ ρο των εγκαταστάσεω ν του Υπουργείου Π ροστα
σ ίας του Π ολίτη κ α ι Α ρχηγείου Ελληνικής Α στυνομίας, την 
κυρία Φ ράγκου, την πρόεδρο της εταιρείας, η οπ οία  είχ ε την 
ενγενή καλοσύνη να μ α ς  δω ρίσει 40 δίκυκλα, τα οπ ο ία  θα  τε
θούν άμ εσα στην διάθεση  της αστυνόμευσης.

Θέλω να πω  ότι, π α ρ ά  τις δυσκολίες οι οπ οίες υπάρχουν, 
η Ελληνική Α στυνομία π ροσ π αθ εί να αν ταπ οκριθ εί συστη

μ α τικ ά  κ α ι να αντιμετω πίσει το έγκλημα κ α ι να εξασφ αλίσει 
καλύτερη ποιότητα Υπηρεσιών στο πολίτη. Μ ε την κίνησή  
σας αυτή, έχουμε μ ία  αντανάκλαση στο η θικό φ ρόνιμα των 
αστυνομικών, διότι αυτό ενισχύει το ψ υχικό τους σθένος, την 
αυτοπεποίθησή  τους κ α ι τονώνει την αίσθηση καθήκοντος 
απέναντι στην κοινω νία κ α ι την Π ολιτεία.

Ε μείς, ω ς ένστολοι πολίτες κ α ι ω ς Α στυνομικοί, οφ είλουμε 
και να αναγνω ρίζουμε κ α ι να αναδεικνύουμε κ α ι να εκτιμ ά
μ ε  αυτή την προσφ ορά κ α ι να γνωρίζετε ότι αυτή  η προσφ ο
ρ ά  είναι ουσιαστικά προσφ ορά στην Ε λληνική κοινω νία κ α ι 
την Π ατρίδα μ ας.

Σ ήμ ερα σας καλέσαμε εδώ  για να σας εκφ ράσουμε τις ευ
χ αριστίες κ α ι την ευγνωμοσύνη μ α ς  κ α ι να σας δ ιαβ εβ αιώ 
σουμε ότι η προσφ ορά σας αυτή  θα  μ ετατρ απ εί α π ό  τους Έ λ 
ληνες Α στυνομικούς σε προσφ ορά υψηλών Υ πηρεσιών προς  
την Ελληνική κοινω νία κ α ι τον Έ λληνα πολίτη.

Σ ας ευχαριστούμε κ α ι πάλι».
Επιπλέον, στην τελετή από πλευράς Ελληνικής Αστυ

νομίας παραβρέθηκαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντι
στράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης, ο Γενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος 
Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πλη
ροφορικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκαρης, ο Προϊ
στάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυνα
μικού, Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας και ο Διοικητής 
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.- Δ.ΕΛ.Τ.Α. της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήριος Σωτηρόπουλος. J

[ 31 ] Α/Α



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ π ρ ο η γ μ έ ν η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς

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 ότι 
η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη 
χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε 
να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά 
γυαλιά ή φακούς επαφής.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης 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 Fem to-Lasik οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η 
αποκατάσταση τη ς όρασης του ασθενούς είναι άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα ενώ στην PR K  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, ώ στε 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

Ο πτική 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 επιφάνειάς 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 με'χρι και την τύφλωση. Πα
ρά τις συνεχιζόμενες ε'ρευνες 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 με'σα για να 
ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο. Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Στην Ε λ 
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 
μετε'πειτα 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 φωτεινά; 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 ω ς 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 
(w w w .eyeclinic.com .gr 

w w w .eyedayclinic.gr) - Τηλ.: 2103614700

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


Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης 
παράνομων μεταναστών και πλαστογραφίας εγγράφων, καθώς 
και εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 82χρονης αλλοδαπής με
κίνητρο τη ληστεία

Ά
λλες δυο πολύ σημαντικές υποθέσεις εξι
χνιάστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές, 
μετά από μεθοδική διερεύνηση και συστη
ματική αξιολόγηση -αξιοποίηση προανα- 
κριτικών και λοιπών ερευνητικών δεδομέ
νων και στοιχείων.

Η πρώτη περίπτωση, αφορά σε πολυμελή εγκληματική 
οργάνωση διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών, η οποία 
εξαρθρώθηκε πλήρως, από τις Υποδιευθύνσεις Αντιμετώ
πισης Οργανωμένου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων 
των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ό πω ς προέκυψε η εγκληματική οργάνωση προωθούσε 
στην ελληνική επικράτεια και σε άλλες χώρες της Ευρω
παϊκής Έ νω σης, έναντι χρηματικής αμοιβής, αλλοδαπούς 
υπηκόους Γεωργίας, τους οποίους εφόδιαζε με πλαστά έγ
γραφα διαμονής.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν χθες, στο πλαίσιο 
παράλληλων αστυνομικών επιχειρήσεων, ευρείας κλίμα
κας, σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του 
Έβρου, συνολικά είκοσι δυο (22) άτομα, μεταξύ των οποί
ων ο αρχηγός της οργάνωσης και τέσσερις αστυνομικοί 
(τρεις Αρχιφύλακες και ένας Υπαρχκρύλακας), που υπη
ρετούν στον Έβρο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα -  κατά περίπτωση -  για συ
γκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνω
σης από κοινού, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξό
δου από τη χώρα, παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων 
χωρών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη
ριότητες κατ’ επάγγελμα και εντός εγκληματικής οργά
νωσης, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα, υφαρπαγή ψευ
δούς βεβαίωσης, δωροδοκία, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ 
εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος.

Για τα παραπάνω αδικήματα κατηγορούνται -  κατά πε
ρίπτωση - είκοσι ένα (21) επιπλέον άτομα, ενώ ακόμα εί
κοσι οκτώ (28) άτομα (14 υπήκοοι Γεωργίας και 14 ημε
δαποί) κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική 
οργάνωση. Επιπλέον, άλλοι σαράντα τέσσερις (44) αλλο
δαποί κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ό πω ς προέκυψε από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα, 
η εγκληματική οργάνωση δρούσε συστηματικά τουλάχι

στον τα τελευταία έξι χρόνια (από το 2008). Διέθετε εσω
τερική διάρθρωση και ιεραρχία, με συγκεκριμένη δομή 
και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της. Επιπλέον, 
για την επίτευξη των σκοπών τους, μέλη της οργάνωσης 
πραγματοποιούσαν συστηματικά πλαστογραφήσεις.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργά
νωση ενέχεται από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα σε είκο
σι τέσσερις (24) περιπτώσεις διακίνησης μεγάλου αριθμού 
μεταναστών, προς την ελληνική επικράτεια. Η μεταφορά 
γινόταν άλλοτε πεζή και άλλοτε με χρήση τουριστικών 
λεωφορείων από την μεθόριο του Έ βρου, καθώς επίσης 
και με ταχύπλοα σκάφη, από την επαρχία της Μαρμαρί- 
δας της Τουρκίας προς τη Ρόδο.

Επιπλέον, εξακριβώθηκε ότι εμπλέκεται σε δεκαπέντε 
(15) παλαιότερες περιπτώσεις παράνομης διακίνησης με
ταναστών και σε πολλές περιπτώσεις διακίνησης αλλοδα
πών, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του λι
μανιού της Ηγουμενίτσας.

Πέραν της διακίνησης παρανόμων μεταναστών, η εγκλη
ματική οργάνωση ενέχεται και σε μεγάλο αριθμό κατάρτι
σης πλαστών εγγράφων, νόθευσης γνησίων αλλά και έκ
δοσης γνήσιων, με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν 
αποκτήσει τα αναγκαία τεχνικά μέσα και την απαραίτη
τη τεχνογνωσία, ώστε να προβαίνουν στην κατάρτιση με
γάλου εύρους δημοσίων εγγράφων Αρχών της χώρας μας, 
κρατών-μελών της Ε .Ε . καθώς και Αρχών από τρίτες χώ
ρες.

Ακόμα είχαν νοικιάσει διαμέρισμα, το οποίο λειτουργού
σε ως «εργαστήριο» παραγωγής των πλαστών ταξιδιωτι
κών εγγράφων, όπου είχαν εγκαταστήσει τον απαραίτη
το υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για την επίτευξη του σκοπού 
τους.

Συνολικά καταγράφηκαν διακόσιες δεκαέξι (216) περι
πτώσεις κατάρτισης και παράδοσης πλαστών ή υφαρπαγ
μένων εγγράφων, με ποσό που ξεπερνά τις (38.470) ευρώ, 
ενώ καταγράφηκαν επιπλέον εκατόν δέκα (110) περιπτώ
σεις, για τις οποίες δεν προέκυψε η παράδοση των εγγρά
φων, με ποσό που ξεπερνά τις (46.230) ευρώ.

Για την κατάρτιση των εγγράφων, εισέπρατταν από 
τους ενδιαφερομένους συγκεκριμένο χρηματικό αντίτι
μο, με βάση άτυπο «τιμοκατάλογο», τον οποίο τα μέλη εί
χαν υιοθετήσει και εφάρμοζαν.
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Ενδεικτικά, διέθεταν παράνομα και έναντι αμοι
βής:
►πλαστό Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και πλα
στή βεβαίωση απέλασης για τη Γεωργία έναντι πενήντα 
(50) ευρώ,
►βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) έναντι του χρηματικού ποσού των διακοσίων 
(200) ευρώ,
►βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου 
(Α.ΜΑ.) και βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοι
νωνικής Ασφάλισης (Α .Μ .ΚΑ) έναντι πενήντα (50) ευ- 
Ρώ,
►πλαστή βεβαίωση εργασίας έναντι και πλαστή άδεια ικα
νότητας οδήγησης των Γεωργιανών Αρχών έναντι χρη
ματικού ποσού πενήντα (50) ευρώ,
►πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης των Ελληνικών 
Αρχών και πλαστή Ελληνική, Ρουμανική ή Βουλγαρική 
ταυτότητα έναντι(400) ευρώ,
►πλαστό διαβατήριο έναντι χρηματικού ποσού οκτακό
σιων (800) ευρώ,
►πλαστές σφραγίδες εισόδου ή εξόδου που τίθενται σε δι
αβατήριο, έναντι πενήντα (50) ευρώ έκαστη,
►πλαστή άδεια θεώρησης εισόδου (Visa) έναντι τετρακο- 
σίων (400) ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα πλαστά έγγραφα αποστέλλονταν επί
σης και σε υπηκόους Γεωργίας, που διαμένουν σε κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Έ ν ω σ η ς και κυρίως στη Γερμανία, 
τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σουηδία.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας η εγκληματι
κή οργάνωση από αρχές του 2008 έως το Μάρτιο του 2014, 
έχει πραγματοποιήσει περίπου 918 συναλλαγές, με χρημα
τικά εμβάσματα, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων.

Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εμβάσματα έχουν καταγρά
φει από και προς την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Γεωργία, 
την Αλβανία, τη Λευκορωσία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την 
Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, τη 
Ρωσία, τη Σερβία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου οργάνωσης τους, 
αποτελεί το γεγονός ότι είχαν ενσωματώσει στην παράνο
μη δράση τους διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία και καταστή
ματα μεταφοράς χρημάτων, με τα οποία διευκόλυναν την 
παράνομη δραστηριότητά τους.

► (4) οχήματα,
► (15) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και (10) σκληροί δίσκοι, 
►(37) κινητά τηλέφωνα,
►συσκευές θερμικής κόλλησης μεμβρανών και ακτινοβο
λίας UV,
► (145) πλαστές σφραγίδες ελληνικών και ξένων Αρχών, 
μεταξύ των οποίων και σφραγίδες Αστυνομικών, Δημοτι
κών και Περιφερειακών Αρχών,
►σφραγίδες εισόδου και εξόδου,
► (61) διαβατήρια,
►κενά δελτία αιτήσαντος ασύλου,
►πιστόλι των 9 πππ με δύο γεμιστήρες και 17 φυσίγγια, 
►το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ,
►πέντε (5) εκτυπωτές,
►αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων και πλήθος άλλων 
εγγράφων, ατζέντες, ημερολόγια κ,λπ.

Όσον αφορά στην εμπλοκή των αστυνομικών στην 
υπόθεση, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνερ
γασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμέ
νου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξέτασε ενδελεχώς τα στοιχεία 
για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση.

Ό πω ς εξακριβώθηκε, συνεργάζονταν με την εγκληματι
κή οργάνωση και επέτρεπαν έναντι χρηματικής αμοιβής, 
η οποία κυμαινόταν από 100 έως και 500 ευρώ ανά άτομο, 
την παράνομη είσοδο αλλοδαπών, οδικώς από σημείο της 
μεθορίου.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία εκτιμάται ότι η μηνιαία 
αμοιβή, που λάμβαναν οι αστυνομικοί για την «ασφαλή» 
είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα μας, ανέρχεται τουλάχι
στον σε 3.500 ευρώ, για κάθε έναν από αυτούς.

Το ρόλο του συνδέσμου, μεταξύ των αστυνομικών και 
μελών της οργάνωσης, είχε ένας 58χρονος υπήκοος Γεωρ
γίας, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό του κυκλώματος, 
ως μεταφορέας των παράνομων αλλοδαπών.

Επιπλέον, είχε αναλάβει την καταβολή των ανάλογων 
χρηματικών ποσών στους αστυνομικούς, κάθε φορά που 
επέτρεπαν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στην ελληνι
κή επικράτεια.

Από την άμεση και μεθοδική ανάλυση των στοιχείων 
της υπόθεσης, καθώς και τη δημιουργία ατομικού και γε
ωγραφικού «προφίλ» εξακριβώθηκε ως σημείο διέλευσης
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των μεχαφερόμενων αλλοδαπών ο μεθοριακός Σταθ
μός Κήπων Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν (29.05.2014) 
στην ευρύτερη του Έ βρου οι αστυνομικοί, ενώ επι
πλέον εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 58χρονος από 
τη Γεωργία, καθώς επιχειρούσε να διέλθει από μεθο
ριακό σημείο ελέγχου, οδηγώντας λεωφορείο.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο συγκεκριμένο 
λεωφορείο διαπιστώθηκε ότι έφερε ειδικά διαμορφωμένη 
κρύπτη στο χώρο των αποσκευών, για τη μεταφορά των 
μη νομίμων μεταναστών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί
ας, οι τέσσερις αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και 
διατάχθηκε σε βάρος τους η διενέργεια Έ νορκης Διοικη
τικής Εξέτασης.

Η δεύτερη υπόθεση, αφορά στην εξιχνίαση ανθρωποκτο
νίας με κίνητρο τη ληστεία, σε βάρος 82χρονης υπηκό
ου Φιλιππινών, η οποία είχε βρεθεί την 09-05-2014 νεκρή 
εντός της οικίας της, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, από τη μεθοδική και συστηματική αστυνο
μική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής & 
Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ
τικής, προέκυψε ότι δράστες της δολοφονίας είναι τρεις 
αλλοδαποί (υπήκοοι Μαρόκου). Οι δυο από αυτούς, ηλι
κίας 33 και 35 ετών, κρατούνται ήδη, ενώ αναζητείται ο 
28χρονος συνεργός τους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι της 
09.05.2014, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε βρεθεί μέσα στο 
σπίτι της, από ενοίκους της πολυκατοικίας στην οποία δι
έμενε, καθώς και από τον μεγαλύτερο σε ηλικία δισέγγο
νο της, ο οποίος επέστρεφε από το σχολείο, ενώ παρών στη 
δολοφονία και τη ληστεία ήταν ο μικρότερος δισέγγονος 
της, ηλικίας 4 ετών.

Από τη διερεϋνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι οι τρεις 
αλλοδαποί, είχαν προσχεδιάσει την πράξη τους, καθώς 
την προηγούμενη μέρα κινούντο ύποπτα έξω από την πο
λυκατοικία, ενώ είχαν εμφανιστεί ως υποψήφιοι ενοικι
αστές διαμερίσματος, που βρισκόταν δίπλα από αυτό της 
82χρονης γυναίκας.

Από την ενδελεχή αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοι
χείων, που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, ταυτο- 
ποιήθηκε ο 35χρονος αλλοδαπός, ως ένας από τους δρά
στες της ανθρωποκτονίας, ενώ στο πλαίσιο εκτεταμένων 
ερευνών, αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κα-

V

τά Ζωής & Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε προ
χθές το μεσημέρι και συνελήφθη, στην περιοχή του Νέ
ου Κόσμου.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δράστης κατά το πα
ρελθόν είχε καταδικαστεί για κλοπές κατά συναυτουργία 
καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών και είχε εκτίσει 
ποινή φυλάκισης ενώ σε βάρος του εκκρεμούν τρεις κατα- 
δικαστικές αποφάσεις για κλοπές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια πλα
στή ταυτότητα ιταλικών Αρχών, καθώς και πλαστό ιταλι
κό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 35χρονος εξεταζόμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ 
από την εξέλιξη των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοι
χεία των συνεργών του. Πρόκειται για δύο ομοεθνείς του, 
ηλικίας 33 και 28 ετών.

Ο δεύτερος από τους δράστες, ηλικίας 33 ετών, εντοπί
σθηκε χθες το πρωί, από τους αστυνομικούς, στην περιο
χή του Γκύζη, ενώ όπως διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν 
είχε διαπράξει σωρεία από διαρρήξεις σε κλοπές σε οικίες 
και οχήματα.

Πιο αναλυτικά, την ημέρα της ανθρωποκτονίας, οι τρεις 
αλλοδαποί, παραβίασαν την εξώπορτα του διαμερίσματος 
που διέμενε η ηλικιωμένη γυναίκα και αφού την φίμω
σαν και την έδεσαν, χρησιμοποιώντας ταινία συσκευασί- 
ας, έδεσαν και ακινητοποίησαν και τον 4χρονο δισέγγο
νο της.

Στη συνέχεια, έψαξαν τους χώρους του σπιτιού και 
αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα, συγκεκριμένα έναν φο
ρητό υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, χρήμα
τα και ένα διαβατήριο.

Αφού εγκατέλειψαν την οικία, άφησαν αβοήθητη την 
82χρονη γυναίκα και τον δισέγγονο της, με αποτέλεσμα 
να επέλθει ο θάνατος της ηλικιωμένης από ασφυξία.

Οι συλληφθέντες με την κακουργηματικού χαρακτήρα 
δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη του σύνεργού τους και για το ενδεχόμε
νο εμπλοκής τους και σε άλλα συναφή αδικήματα.]
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Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25%  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δ ω ρ ε ά ν  οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ 
ΤΗΛ./FAX: 210 69 

e-mail: nikolopoulos_opl
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.Α .Δ .Α .
Δ/Ν ΣΗ  Α Σ Τ Υ Ν . Π ΕΙΡΑ ΙΑ  

Α .Τ . Α Κ ΡΟ Π Ο Λ ΕΩ Σ  
Α .Τ . ΚΑΛΛΙΘ ΕΑΣ  

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

Α.Δ. Λ Α ΡΙΣΑ Σ

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

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

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00'- 16.30'και 19 .00 '-23 .00 ' 
Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνον Γεύμα.



Εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων

Τ
ρεις νέες σημαντικές επιτυχίες της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής (16-05-2014).

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τη 
σύλληψη, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Δυτικής Αττικής, 25χρονου ημεδαπού Ρομά, 
ο οποίος από κοινού με τρεις (3) ακόμα συ- 

νεργούς του, ενέχεται σε σωρεία ενόπλων ληστειών καθώς 
και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας και άλλα σοβαρά αδική
ματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δράστες σε μια μόνο ημέρα, 
την 3-5-2014 και σε διάστημα δυο μόλις ωρών διέπραξαν 
διαδοχικά εννέα ένοπλες ληστείες και απόπειρες ληστει
ών, στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι Αττικής, ενώ επιπλέον 
πυροβόλησαν επανηλειμμένα με ανθρωποκτόνο πρόθεση, 
προκειμένου να αφαιρέσουν οχήματα ή να διαφύγουν 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργημα- 
τικού χαρακτήρα για απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοι
νού και κατά συρροή με ληστείες και απόπειρες ληστειών, 
κλοπή κατά συναυτουργία, καθ’ έξη και κατ’ εξακολούθη
ση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Αναλυτικότερα, προχθές (14-05-2014) το πρωί, στο πλαί
σιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλι
σμό Ρομά στα Μέγαρα, προσήχθη ο 25χρονος, ως ύποπτος 
για συμμετοχή σε αξιόποινες πράξεις.

Από την αστυνομική έρευνα, που επακολούθησε, προέ- 
κυψε ότι ο 25χρονος, μαζί με τρεις (3) ημεδαπούς Ρομά, 
ηλικίας 19,20 και 28 ετών, είναι οι δράστες των παραπάνω 
εγκληματικών συμπεριφορών.

Συγκεκριμένα οι δράστες, το απόγευμα της 03-05-2014, 
στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών -  Κόριν
θου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ) στα Μέγαρα Αττικής, έχοντας καλυμμέ
να τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και επιβαίνο- 
ντας σε όχημα, επιχείρησαν με ελιγμούς να ανακόψουν 
την πορεία αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε νεαρό ζευγά
ρι με τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας δύο ετών και πέ
ντε μηνών αντίστοιχα. 'Οπως διακριβώθηκε πρόθεση των 
δραστών ήταν να αφαιρέσουν το όχημα, ενώ προκειμένου 
να πετύχουν το σκοπό τους, ένας από τους δράστες δε δί
στασε να πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα προς το 
αυτοκίνητο του ζευγαριού.

Τελικά αφού δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχη
μα, προσέγγισαν άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε 
56χρονος με τον 13χρονο γιο του και με την απειλή κυνη
γετικής καραμπίνας, τους εξανάγκασαν να αποβιβαστούν. 
Στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας προκάλεσαν σω
ματικές βλάβες στον 56χρονο και διέφυγαν με τα δύο αυ
τοκίνητα.

Ακολούθως, μετέβησαν στην περιοχή του Αλεποχωρίου 
Αττικής και εισήλθαν σε κατάστημα -  μίνι μάρκετ, όπου 
με την απειλή κυνηγετικών όπλων, αφαίρεσαν από τον ιδι
οκτήτη 2.000 ευρώ, είδη καπνού αξίας περίπου 3.000 ευρώ 
και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ από πελάτισσα, που βρισκό

ταν μέσα στο κατάστημα, αφαίρεσαν το πορτοφόλι της με 
διάφορα προσωπικά έγγραφα και 60 ευρώ.

Στη συνέχεια δύο από τους δράστες εισήλθαν σε παρά
πλευρη αποθήκη, όπου βρισκόταν ο συνιδιοκτήτης του 
καταστήματος, από τον οποίο αφαίρεσαν ένα (1) κινητό τη
λέφωνο και το αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, οι άλλοι δύο δράστες σταμάτησαν διερχόμε- 
νο αυτοκίνητο, στο όποιο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένα 
παιδί και με τη βοήθεια των δύο συνεργών τους, τους απο
βίβασαν, τους απέσπασαν 70 ευρώ και επιχείρησαν να δια
φύγουν με το όχημα.

Ωστόσο από αδέξιο χειρισμό το όχημα έπεσε σε τζαμα
ρία παρακειμένου καταστήματος και ακινητοποιήθηκε, με 
αποτέλεσμα να διαφύγουν όλοι μαζί με το όχημα που είχαν 
αφαιρέσει από το συνιδιοκτήτη του μίνι-μάρκετ, ενώ πυ
ροβόλησαν δύο (2) φορές προς το κατάστημα για να διευ
κολύνουν τη διαφυγή τους.

Συνεχίζοντας την εγκληματική τους δράση, μετέβησαν 
διαδοχικά σε αλλά δυο καταστήματα - μίνι μάρκετ και ζα
χαροπλαστείο - στην ίδια περιοχή, όπου με τη χρήση σωμα
τικής βίας και την απειλή κυνηγετικών όπλων, αφαίρεσαν 
συνολικά το χρηματικό των 550 ευρώ και δύο (2) κινητά 
τηλέφωνα, ενώ εξερχόμενοι από το ζαχαροπλαστείο, πυρο
βόλησαν προς διερχόμενο αυτοκίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες προσέγγισαν άλλο διερ- 
χόμενο όχημα και πυροβολώντας δύο (2) φορές εξανάγκα
σαν τον 32χρονο οδηγό του να αποβιβαστεί και αφαίρεσαν 
το όχημα, με το οποίο και διέφυγαν. Το συγκεκριμένο όχη
μα, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη θέση «Βιολέττα» Αλε
ποχωρίου.

Τέλος οι δράστες, επιβαίνοντας στα δύο κλεμμένα οχήμα
τα, προσέγγισαν άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ζευ
γάρι ημεδαπών και επιχείρησαν - πάντα υπό την απειλή 
των κυνηγετικών όπλων - να το ακινητοποιήσουν, χωρίς 
όμως να τα καταφέρουν, καθώς ο οδηγός επιτάχυνε και κα- 
τάφερε να διαφύγει. Και στην περίπτωση αυτή πυροβόλη
σαν προς το αυτοκίνητο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι το από
γευμα της 10-04-2014, οι δράστες εισήλθαν σε οικία 44χρο- 
νου ημεδαπού στο Καματερό, από την οποία αφαίρεσαν κο
σμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες στον κ. Εισαγγελέα Πρω
τοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολοίπων δραστών.

Η δεύτερη περίπτωοη, αφορά την εξάρθρωση, από 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, 
εγκληματικής ομάδας, που ενέχεται σε ένοπλες ληστείες σε 
πολυκαταστήματα και πρακτορεία ΟΠΑΠ, έκρηξη σε κα
ταστήματα και κλοπές οχημάτων. Για την υπόθεση αυτή 
συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 26 και 33 ετών και 
μία 27χρονη υπήκοος Αλβανίας. Βαρύνονται με τα αδική
ματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργά-
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νωση, πρόκλησης έκρηξης, κλοπής, πλαστογραφίας, απείθει
ας, ληστείας κατά συναυτουργία καθώς και για παραβάσεις 
της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25- 
04-2014, οι δύο συλληφθέντες, έχοντας καλυμμένα τα χα
ρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα 
εμπορίας παιχνιδιών στη Λ. Βάρης - Κορωπίου και αφού ακι- 
νητοποίησαν τους υπάλληλους του καταστήματος, με την 
απειλή όπλων, αφαίρεσαν 8.000 ευρώ περίπου και διέφυγαν 
με μοτοσικλέτα.

Κατά τη διαφυγή τους, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς 
της Άμεσης Δράσης Αττικής και ακολούθησε καταδίωξη. Οι 
δράστες εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα σε χώρο στάθμευσης 
καταστήματος στην ευρύτερη περιοχή και διέφυγαν με Ι.Χ. 
επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο 
στη Βούλα Αττικής.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και επτά (7) φυσίγ
για, ένα μαχαίρι, μία μπαλακλάβα, γάντια και δύο σκούφους, 
ενώ όπως προέκυψε από την εργαστηριακή εξέταση, έφερε 
πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του 
ήταν παραποιημένος.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν, μεταξύ άλ
λων, στοιχεία και πειστήρια που βρέθηκαν, τόσο στο αυτοκί
νητο που χρησιμοποίησαν κατά τη διαφυγή τους, όσο και σε 
αντικείμενα που απέρριψαν κατά μήκος της διαδρομής.

Για τον εντοπισμό των δραστών πραγματοποιηθήκαν συ
στηματικές έρευνες, αναζητήσεις και εξακριβώσεις και τελι
κά την 14-05-2014 συνελήφθησαν οι δυο δράστες, σε παράλ
ληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής.

Σε έρευνες στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα (1) αεροβόλο πιστόλι, μία (1) μεταλλική πτυσ
σόμενη ράβδο, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SLM, καθώς και 
το χρηματικό ποσό των 11.750 ευρώ.

Ό πω ς προέκυψε από την προανάκριση οι δράστες από το 
έτος 2011 συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, με διαρκή 
και δομημένη δράση και ενεργώντας από κοινού διέπρατταν 
κυρίως ένοπλες ληστείες, αποκομίζοντας διάφορα χρηματι

κά ποσά. Παράλληλα στην εγκληματική τους δράση 
περιλαμβάνεται και έκρηξη σε κατάστημα, με τη χρή
ση αυτοσχεδίου μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οι ακόλουθες 
περιπτώσεις:

►Μεσημβρινές ώρες της 26-02-2014, έχοντας καλυμ
μένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν 
με βαριοπούλα τη γυάλινη είσοδο καταστήματος εμπο
ρίας παιχνιδιών στον Άλιμο Α ττικής και με την απειλή 
όπλων ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και αφαίρε
σαν το χρηματικό ποσό των 10.762 ευρώ.

►Βραδινές ώρες της 15-03-2014, εισήλθαν σε πρακτο
ρείο ΟΠΑΠ στη Γλυφάδα Α ττικής και με την απειλή 
όπλων, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

►Ξημερώματα της 05-02-2014, στον Κορυδαλλό Ατ
τικής, ο 26χρονος, με τη χρήση αυτοσχέδιου εκρηκτι
κού μηχανισμού, προκάλεσε έκρηξη σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος -  ταβέρνα και διέφυγε με 
αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η 27χρονη.

►Το βράδυ της 16/17-11-2011 ο 26χρονος αφαίρεσε 
από την περιοχή της Γλυφάδας, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
το οποίο χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετάβασης και δια- 
φυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, 
προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκλη
ματικής τους δραστηριότητας και η τυχόν συμμετοχή 
τους σε άλλα συναφή αδικήματα.

Η τρίτη υπόθεοη, αφορά την εξάρθρωση από το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της 
οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε βάρος ηλικιωμέ
νων ατόμων, εντός των οικιών τους.

Κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους, που προσ
δίδει και ιδιαίτερη απαξία στην εγκληματική τους συ
μπεριφορά, είναι η χρήση «σκληρής» σωματικής βίας σε 
βάρος των ηλικιωμένων, προκειμένου να τους αποκα- 
λύψουν τα σημεία που είχαν χρήματα, χρυσαφικά και
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λοιπά αντικείμενα αξίας.
Την 15-05-2014 το απόγευμα συνελήφθησαν στον Κολω- 

νό Αττικής, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρη
ση, τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας 34, 32 και 
30 ετών, ενώ αναζητούνται τρεις ακόμη συνεργοί τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτή
ρα δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματι
κή οργάνωση, ληστείες κατά συνατουτουργία και κατ' εξα
κολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και 
τους αλλοδαπούς. Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργά
νωσης συνέβαλε σημαντικά η μεθοδική συλλογή, αξιοποί
ηση, ανάλυση, σύγκριση και ταυτοποίηση στοιχείων και 
βιολογικών υλικών, που ανιχνεύτηκαν στους χώρους διά- 
πραξης των ληστειών. Ειδικότερα, οι δράστες από τις αρχές 
του έτους, συνέστησαν εγκληματική οργάνωση με αποκλει
στικό σκοπό τη διάπραξη ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων 
ατόμων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, αρχικά αναζητούσ 
αν και επέλεγαν διαμερίσματα προς ενοικίαση . Προτιμού
σαν διαμερίσματα με ηλικιωμένους ιδιοκτήτες, οι οποίοι διέ
μεναν στην ίδια πολυκατοικία. Κάποια από τα μέλη της ομά
δας , με συνοδεία γυναικών, μετέβαιναν σ τα διαμερίσματα 
για να κατοπτεύσουν το χώρο και αφού συνομιλούσαν με 
τους ιδιοκτήτες, με πρόσχημα την ενοικίαση, αποχωρούσαν, 
δηλώνοντας ότι θα επιστρέφουν.

Μετά από λίγες ημέρες επισκεπτόταν εκ νέου τους ιδιοκτή
τες, οι οποίοι τους αναγνώριζαν και τους επέτρεπαν την εί
σοδό στο διαμέρισμα . Στην συνέχεια εμφανίζονταν και οι 
συνεργοί τους και από κοινού ακινητοποιούσαν τους ηλι
κιωμένους, τους χτυπούσαν, τους έδεναν και τους φίμων 
αν με πλαστική ταινία, για να προχωρήσουν μετά σε έρευνα 
των χώρων και σε αφαίρεση χρημάτων, κοσμημάτ ων κ.λπ 
ειδών. Από την μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, προέκυψε 
ότι με την παραπάνω μεθοδολογία έχουν διαπράξει τις πα
ρακάτω ληστείες:

►Την 13-03-2014, στην Κυψέλη λήστεψαν 82χρονη ηλι
κιωμένη στο διαμέρισμά της, όπου με τη χρήση σωματικής 
βίας αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (1.900) ευρώ, διάφο
ρα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου (2.000) ευρώ καθώς 
και ένα κινητό τηλέφωνο.

►Πρωινές ώρες της 16-01-2014 διέπραξαν ληστεία εντός 
διαμερίσματος 74χρονου ημεδαπού στη Κυψέλη.

►Πρωινές ώρες της 07-03-2014 σε διαμέρισμα ηλικιωμέ
νου ζευγαριού (άντρας 92 ετών και γυναίκα 83 ετών) στου 
Ζωγράφου με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν κοσμή
ματα και χρήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας.

Στην περίπτωση αυτή, λόγω της σοβαρής κακοποίησης 
που υπέστη η 83χρονη ηλικιωμένη, νοσηλεύτηκε για αρ
κετά μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από 7-3- 
2014, ημέρα διάπραξης της ληστείας, μέχρι και προχθές (14- 
5-2014).

Ό πω ς προαναφέρθηκε οι δράστες ήταν ιδιαιτέρα βάναυ

σοι, χρησιμοποι
ούσαν «σκληρή» 
σωματική βία και 
μετέρχονταν κάθε 
μέσο σωματικής ή/ 
και ψυχολογικής 
πίεσης, για να απο
σπάσουν από τους 

ηλικιωμένους πληροφορίες σχετικά με τον χώρο απόκρυ
ψης των χρημάτων κλπ ειδών, ενώ τους εγκατέλειπαν δε
μένους και αβοήθητους, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο την 
υγεία αλλά και την ίδια τους τη ζω ή .

Στη κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε οικία που δι
έμεναν βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός κλοπι
μαίων, όπλα, όχημα και λοιπά έγγραφα.

Παράλληλα στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε και 
συνελήφθη μια 27χρονη υπήκοος Γεωργίας, που διέμενε 
στην οικία των συλληφθέντων, καθότι δεν διέθετε τα απα
ραίτητα από το νόμο έγγραφα για την νόμιμη παραμονή 
της στην χώρα μας. Οι σσλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα εί
ναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το 
εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και η τυχόν 
συμμετοχή τους σε άλλα συναφή αδικήματα. ]
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Ειδικό κυλιόμ€να 
τμήματα για Αστυνομικοί^
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΠΙΛΤΟΣ (Πανίλλήνιες Εξετάσει 2014) 
ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2014) 
ΖΑΧΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΠονεΓίΓΐήνιες Εξετάσει 2014) 
ΚΡΙΠΟΥΡΗΣ ΛΑΠΠΠΡΟΣ (Πονελέΐήνιες Εξετάσεις 2014) 
ΔΙΑΓΠΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πον Εξετάσεις 2014) 
ΑΡΚΟΥίΤΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Παν Εξετάσεις 2014) 
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2014)

Συγχαρητήρια orous Αστυφύλακεε poBnxes μο5 :

ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΘΥΓΠΙΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010 
ΔΗίΤΙΗΤΡΟΥΛΗ ΒΙΒΗ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010

ΔΟΣΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔHmHTPHΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011

ΚΑΡΑίΤΙΠΕΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
ΤΣΑίΤΙΠΑΡΛΗΣ ΓΠΙΧΑΛΗΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
ΒΕΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΓΠΙΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012

ΤΣΙΓΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ΞΕΠΑΠΠΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ίΏΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 
ΚΑΛΤΑΚΗΣ ΔΗΓΠΗΤΡΗΣ Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013

Κεντρικό Φ ροντιστήριο :
Αλικαρνασσού 11 , Νέα Ελβετία , Bupuvas
Παράρτημα :
Αλικαρνασσού 13 , Νέα Ελβετία , Bupuuvas 
Τηλ-Φαξ: 210-7563555 Κιν: 6945499831 -  6972227184  
e-mail : km.frontistirio@gmail.com

για την επιτυχία tous otis Πανελλήνιε* Εξετάσει* 
και την εισαγωγή tous στην Σχολή Αξιωματικών 
ins Ελληνική* Αστυνομία* και με καλή σειρά!!
Tous ευχόμοσιε καλή σταδιοδρομία!!

Στο Κέντρο means κοι Ανώτατη* Εκπαίδευση* 
Κομνηνακίδη5 - ίϊίπουντούκα έχουμε δημιουργήσει 
ειδικά τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με 
βάση το ωράριο εργασία* σου. ίΤΊπορεί* να παρακολου
θήσει* τα μαθήματά σου στα πρωινά τμήματα, εάν 
εργάζεσαι απογευματινέ* ώρεί, ή στα βραδινά τμήματα, 
εάν εργάζεσαι πρωινέδ ώρεδ, και μάλιστα σε καθημερινή 
βάση για όλη την περίοδο τη* προετοιμασία* σου.

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα 
είναι διαθέσιμα για ooous θέλουν να επιτύχουν otis 
πανελλήνιε* εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής κοι 
Θεωρητική* Κατεύθυνση* Λόγω των περιορισμένων 
θέσεων επικοινωνήστε μαζί pas και κλείστε θέση για τη 
νέο περίοδο 2014 -  2015
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα* otis αιτήσευ των 
ενδιαφερομένων.

Η διεύθυνση σπουδών ΕΝΑΡΞΗ ΠΓΙΑΘΗΓΓΙΑΤΟΝ
Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη

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

mailto:km.frontistirio@gmail.com
http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr
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Του Δημητρίου Μητρόπουλου
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ανθρώπινες 
και ο ανθρωπισμός,
προοπτικές, δυσχέρειες και 
προβληματισμοί μπροστά στον 21ο αιώνα

Ε ξ  ο ρ ισ μ ο ύ  η κοινωνία είναι επικοινωνία ατόμων, διαπρο
σωπική σχέση ανθρώπων, συνεπικουρία και αδελφότητα, 
συμμέτοχη και συναλληλία, συνεργασία και αλληλεγγύη, 
αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμός.

Ο άνθρωπος με την ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση 
ολοκληρώνεται ως χαρακτήρας και προσωπικότητα, υπηρε
τεί τις διάφορες αξίες, γνωσιολογικές, ηθικές κλπ και γίνεται 
ο ίδιος μία πνευματική αξία, μια ανταξία, που συντελεί στην 
πρόοδο και στον πολιτισμό.

Ό τι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, επιστρέφει πάλι σ' 
αυτόν με τη μορφή κοινωνικών αγαθών.

Εύλογο, λοιπόν, είναι ότι ο κάθε νουνεχής πολίτης οφείλει 
να πορεύεται προς την υλοποίηση του ανθρωπιστικού πνεύ
ματος.

Ο ανθρωπισμός αγκαλιάζει με κατανόηση και αγάπη, τόσο 
τον άνθρωπο, όσο και τους ανθρώπους γενικότερα και δια- 
χέει ένα πνεύμα αλτρουιστικό, με το να υψώνει στο αληθινό 
της βάθρο την έννοια άνθρωπος.

Πίστη στον άνθρωπο, σεβασμός στην ιδιαίτερη υπόσταση 
και αξία του, καθώς και έμπρακτο ενδιαφέρον γι' αυτόν κα
θώς και ότι δημιούργησε και δημιουργεί

Στηρίζεται σε αρχές όπως η ευαισθησία, η αγάπη και η κα
τανόηση, οι οποίες καθώς γίνονται πράξη, ανοίγει ο δρόμος 
για την προσέγγιση όλων εκείνων των ιδανικών, που ενσαρ
κώνουν το υπεύθυνο και ουσιαστικό ενδιαφέρον του ανθρώ
που για τον άνθρωπο, όπως είναι η ειρήνη, η παιδεία, η Δημο
κρατία και άλλα παρεμφερή.

Ο ανθρωπισμός ως υπέρτατη αξία, είναι ένα σύνολο 
επιμέρους αξιών με κέντρο και άξονα τον άνθρωπο.

< Η  χ α ρ ί ε ι ν  ε σ τ ' ά ν θ ρ ω π ο ς ,  α ν  ά ν θ ρ ω π ο ς  η  > πόσο χα
ριτωμένος είναι ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος, έλεγε ο Μέ
νανδρος.

Ο Πρωταγόρας έλεγε < Π ά ν τ ω ν  χ ρ η μ ά τ ω ν  μ έ τ ρ ο ν  ο  ά ν 

θ ρ ω π ο ς  > δηλαδή πάνω από όλα και από τα χρήματα είναι 
ο άνθρωπος.

Ο δε Διογένης, ο Λαέτριος, έλεγε < κ α λ λ ί τ ε ρ α  ν α  ε ί μ α ι  

φ τ ω χ ό ς  π α ρ ά  ν α  ε ί μ α ι  α π ά ν θ ρ ω π ο ς  >, γιατί όταν είμαι 
φτωχός έχω ανάγκη από χρήματα, όταν δε είμαι απάνθρωπος, 
έχω ανάγκη από ανθρωπισμό.

Ο ανθρωπισμός, τελικά, σημαίνει σεβασμό στον άνθρωπο 
αλλά και σε ότι τον υπηρετεί ή  απορρέει απ' αυτόν, σημαίνει 
σεβασμό και εκτίμηση για τα δημιουργήματα του ανθρώπου, 
για τον ίδιο τον πολιτισμό.

Ο ανθρωπιστής γνωρίζει να μάχεται και να προσφέρει. Δεν 
αγωνίζεται με εξασφαλισμένη τη νίκη. Ριψοκινδυνεύει το 
αποτέλεσμα της προσπάθειάς του και εκείνο που τον γεμίζει 
ικανοποίηση είναι να τοποθετήσει το λιθαράκι του στην ευ
τυχία του συνόλου.

Οι ιδέες με υψηλό εκθέτη διακρίνουν τον ανθρωπιστή. Το 
χρέος απέναντι στο συνάνθρωπο και η ανάληψη της ευθύ
νης για την πράξη, ακόμη και για την κάθε σκέψη, είναι χα
ρακτηριστικά του γνωρίσματα.

Ό ταν τα άτομα συνειδητοποιήσουν τα καθήκοντά τους, 
τότε τα δικαιώματά τους είναι αυτομάτως εξασφαλισμένα.

< Η  α λ η θ ιν η  π η γ η  τ ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  ε ί ν α ι  τ ο  κ α θ ή 

κ ο ν .  Α ν  ε κ π λ η ρ ώ σ ο υ μ ε  τ α  κ α θ ή κ ο ν τ α ,  τ ό τ ε  ο  σ ε β α σ μ ό ς  

τ ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  μ α ς  ε ύ κ ο λ α  κ ε ρ δ ί ζ ε τ α ι  > έλεγε ο Γκά- 
ντι.

Ό ταν λοιπόν, μία κοινωνία απαρτίζεται από ανθρωπιστές, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ισορροπούν αρμονικά και 
όλοι γνωρίζουν τη δέουσα στάση τους, στα πλαίσια της συμ- 
βιωτικής ομάδας.

Αν κάνουμε μία αναδρομή ιστορική, μπορούμε να πούμε, 
ότι από τότε που οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε κοινωνίες πα
ρουσιάστηκε έντονη η ανάγκη ύπαρξης ηθικών κανόνων, 
ώστε να εξασφαλίζονται ο αλληλοσεβασμός και η αρμονική
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συνύπαρξη των ανθρώπων. Αλλά και αρ
γότερα, όταν οι κοινωνίες μετατράπηκαν 
σε πολιτείες και διαμορφώθηκαν γρα
πτοί νόμοι, εξακολούθησε να υπάρχει η 
ανάγκη για άγραφους ηθικούς κανόνες, 
αφού πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία και 
οι τρόποι συμπεριφοράς, που υπαγορεύ
ονται μόνο από το ήθος και τη συνείδη
ση του καθενός.

Ο ανθρωπισμός άπτεται της ηθικής, για αυτό και το αίτημα 
για την ύπαρξή του είναι διαχρονικό. Από τότε που συνειδητο
ποιείται ο ανθρωπισμός ως αξία, αναδεικνύεται σε αξία διαχρο
νική και απόλυτη.

Βέβαια, κάθε εποχή ανάλογα με τις τάσεις, την ιδεολογία και 
τη νοοτροπία που κυριαρχούν στην κοινωνία, ανάλογα με τα 
πιστεύω και τις ανάγκες της, διαφοροποιείται ως προς τις εκ
δηλώσεις της και το βαθμό προσέγγισης αξιών, όπως είναι ο αν
θρωπισμός.

Το πρώτο βασικό ανθρωπιστικό κίνημα εμφανίζεται στην 
κλασσική αρχαιότητα, στην Ελλάδα. Από τον πέμπτο αιώνα 
π.Χ. και μετά διαμορφώθηκε τότε το Ελληνικό ιδανικό της παι
δείας που στόχευε στην ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου, 
δηλαδή στη διαμόρφωση του < καλού > και < αγαθού > αν
θρώπου, αυτού που συνδυάζει αρμονικά την ανάπτυξη των σω
ματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.

Αυτό το θησαυρό, τη φροντίδα για τον άνθρωπο κληροδότη
σε η Αρχαία Ελλάδα στο Χριστιανισμό με τον οποίο πραγματο
ποιείται ιστορικά το δεύτερο μεγάλο ρεύμα υπέρ των αξιών του 
ανθρωπισμού και σύμφωνα με τον οποίο κυρίαρχη θέση έχουν 
ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου και οι δυνατότητες του, για 
ηθική τελείωση.

Στη σημερινή εποχή των ανέσεων και της ταχύρυθμης εξέ
λιξης, παρά τα όποια θετικά δεδομένα έχουν ανακύψει, η ανα

γκαιότητα του ανθρωπισμού είναι 
πρόδηλη, ώστε να αμβλυνθούν φαι
νόμενα ανηθικότητας και αλλοτρί
ωσης που μαστίζουν τις σύγχρονες 
κοινωνίες.

Σήμερα έχουν αναμφίβολα κατο
χυρωθεί νομικά τα ανθρώπινα δικαι
ώματα, τουλάχιστον στις Δυτικές 

κοινωνίες και δεν μπορούμε να πούμε, πως δεν εκδηλώνε
ται κάποιος σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση.

Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για γνήσιο ανθρω
πισμό, και για ανθρώπινες πραγματικές σχέσεις, σε μία 
εποχή υποκρισίας και ηθικού εκμαυλισμού, επικρά
τησης του στείρου τεχνοκρατικού και υπολογιστικού 
πνεύματος, υλικού ευδαιμονισμού, αστικοποίησης και 
απευαισθητοποίησης, απόλυτης εξειδίκευσης και μηχα
νοποίησης, δυσλειτουργίας των βασικών θεσμών κοινω
νικοποίησης, καθώς και του ίδιου του κρατικού μηχα
νισμού.

Αντίθετα, μπορούμε να μιλήσουμε για επίπλαστες αν
θρώπινες σχέσεις και για κρίση του ανθρωπιστικού πνεύ
ματος. Ο άνθρωπος έγινε αντικείμενο. Η ανθρώπινη υπό
σταση και αξιοπρέπεια, δεν έχει καμία αξία μπροστά στο 
κέρδος. Σήμερα, οι άνθρωποι πλουτίζουν και ευημερούν 
από τη χρησιμοποίηση των < άλλων > για δικούς τους 
σκοπούς.

Μέσα στα συντάγματα οι πολίτες εξισώνονται. 
Έ χουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρε
ώσεις.

Στην πράξη, όμως χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με 
την οικονομική τους κατάσταση, το χρώμα της επιδερμί
δας, την πολιτική τους τοποθέτηση.

Σκλήρυνε η καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου και πα-
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ρά την επιστημονική εξέλιξη και τη διεύρυνση των γνώσε
ων, ανέχεται αδιαμαρτύρητα τα χτυπήματα της αδικίας και 
της διαφθοράς.

Η σύγχρονη κοινωνία χρησιμοποιεί μηχανισμούς, με τους 
οποίους διοχετεύονται σαθρά πρότυπα, με κορυφαίο αυτά της 
διαφήμισης. Αυτή προβάλλει το υπερκαταναλωτικό μοντέλο 
που αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής καταξίωσης. Προτάσσε
ται συνεπώς το < έχειν > και παραθεωρείται το < είναι >.

Ο άνθρωπος θεοποιεί το χρήμα και υποδουλώνεται 
στα πράγματα, αδειάζοντας εσωτερικά.

Άκριτα ο σημερινός άνθρωπος αντιγράφει την επιφάνεια, 
δεν φθάνει ποτέ στην ουσία. Κι όλα αυτά συνεπάγονται την 
αλλοίωση του ανθρώπινου προσώπου. Πιστεύει στο όραμα 
της < διασημότητας > , που τον οδηγεί στην υιοθεσία αθέμι
των μέσων, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του.

Πράγματι, ο σύγχρονος άνθρωπος επιδίδεται σε μία επίμο
νη προσπάθεια, ώστε να διατηρήσει με κάθε μέσο την καλο
πέρασή του και τα υλικά αποκτήματά του.

< Τ ι ά λ λ ο  β έ β α ι α  θ α  έ χ ο υ ν  ν α  κ ά ν ο υ ν , π α ρ ά  ν α  φ ρ ο 

ν τ ίζ ο υ ν  γ ι α  τ τ ιν  τ ρ ο φ ι ί  τ ο υ ς , τ ο  κ ρ α σ ί  τ ο υ ς , τ α  φ ο ρ έ μ α τ ά  

τ ο υ ς , τ α  υ π ο δ ή μ α τ α  κ α ι  τ η ν  κ α τ ο ι κ ί α  τ ο υ ς  > διαπιστώ
νει ο Πλάτωνας στην < Πολιτεία > (στοιχ. 372α ), για την 
κοινωνία της εποχής του. Διαπίστωση απόλυτα επίκαιρη και 
ακριβής, για τα φαινόμενα των καιρών μας.

Ο σημερινός τρόπος ζωής μέσα στις τσηιεντουπόλεις από 
τις οποίες απουσιάζει η επικοινωνία και οι πραγματικές σχέ
σεις, όπου απουσιάζει το πράσινο και η καλαισθησία της ίδι
ας μας της ζωής, και οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί, χάνουν 
την ευαισθησία τους χην ανθρωπιά τους και το συναισθημα
τισμό τους.

Η ηθικοπνευματική απογύμνωση του σημερινού ανθρώ
που, εντείνεται και λόγω της απομάκρυνσης από τη φύση, 
γιατί ξέχασε ότι ανήκει στη φύση, τη θεώρησε κτήμα του, 
καχαγινόμενος στην εκμετάλλευση της και ήδη απειλείται 
ολόκληρο το οικοσύστημα.

Η επικράτηση της αντίληψης, ότι μόνο η τεχνολογία απο
τελεί δρόμο για χην ευτυχία, τον οδήγησε στη διαμόρφωση 
σύνθετων και πολύπλοκων κοινωνιών με πολλαπλές ανά
γκες, απαιτήσεις, αλληλοσυγκρουόμενους ρόλους και προ
κειμένου να ανταποκριθεί άγχεται, πιέζεται και δεν διαθέτει 
χρόνο, για επαφή με τους συνανθρώπους του.

Ζει στην ανασφάλεια και το φόβο πως μπορεί να μη έχει ερ
γασία χην επαύριον και στρατιές ανθρώπων μένουν χωρίς 
εργασία, ύστερα από πολλά χρόνια επένδυσης σε σπουδές, με 
φρούδες ελπίδες, για επαγγελματική αποκατάσταση.

Περισσότερο από μισό αιώνα πριν ο Τσάρλιν Τσάπλιν στην 
ταινία του < Μοντέρνοι Καιροί > , προφητικά παρουσίασε 
τον άνθρωπο - γρανάζι της μηχανής, απογυμνωμένο και έρ
μαιο, σε μία συνεχή παραγωγική διαδικασία.

Σήμερα τα πράγματα, έγιναν ακόμη πιο μοντέρνα, αφού 
στους νέους χώρους εργασίας επέλεξαν σκόπιμα μουσική για 
να αυξάνεται ο ρυθμός εργασίας, άνετα γραφεία με κλιματι
σμό για να επιμηκύνεται ο χρόνος αντοχής των εργαζομένων 
και για να μην υπάρχει επαφή με τον διπλανό και ταυτόχρο
να χαμηλά σε ύψος για απόλυτο έλεγχο.

Πώς να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να δημιουργήσει ζεστές 
φιλικές ανθρώπινες σχέσεις.

Στη σημερινή οικογένεια συχνά είναι εμφανής η ανωριμό
τητα των γονέων, η οποία μερικές φορές εκφράζεται με την 
υπερπροστατευτικότητα. Πολλές φορές προσπαθούν να εί
ναι φίλοι με τα παιδιά τους, τη στιγμή που εκείνα χρειάζο
νται γονείς. Τα παιδιά νοιώθουν την ανάγκη να δουν τους 
γονείς τους ως γονείς, με ότι ο ρόλος αυτός συνεπάγεται.

Η οικία δεν είναι πλέον οικεία και μετατρέπεται σε κέντρο 
διερχομένων, όπου έχει χαθεί η επαφή και η επικοινωνία 
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Η εκπαίδευση, βασικός φορέας αγωγής και κοινωνικοποί
ησης, αντί να παρέχει ανθρωπιστική παιδεία, παρέχει στείρα 
και τυποποιημένη γνώση.

Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο μεταρρύθμισης, που υποτάσ
σει την εκπαίδευση στις δυνάμεις της αγοράς, εντείνει, αντί 
να αμβλύνει, τα φαινόμενα της ανεργίας και της φτώχιας. Η 
δημόσια εκπαίδευση οδηγείται σε παρακμή. Μηχανική πα
ρακολούθηση μαθημάτων προσφέρει γνώση. Χρησιμοθηρι- 
κή και εμπορευματοποιημένη, που δεν απελευθερώνει. Αντί
θετα οδηγεί τον άνθρωπο με συγκεκριμένη συμπεριφορά και 
στάση απέναντι στη ζωή, άνθρωπο δηλαδή παθητικό, που 
δεν αντιδρά και δεν μπορεί να ενσωματώσει ανθρωπιστικές 
ιδέες ο ίδιος.

Έ ν α  ακόμη αίτιο, που δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις 
και οδηγεί στο σύγχρονο απανθρωπισμό, είναι η χρήση των 
Μ.Μ.Ε., τα οποία δημιουργούν ένα κλίμα φανατισμού και 
αποξένωσης. Προβάλλουν πρότυπα βίας και επειδή έχουν 
στόχο το κέρδος, δεν σέβονται ούτε την προσωπική ζωή του 
ανθρώπου, ούτε τον πόνο του, αμαυρώνουν την υπόληψη 
προσώπων, διασύρονται αθώοι και γι’ αυτούς όλα πάνε κα
λά, αν η ακροαματικότητα και η τηλεθέαση βρίσκονται στα 
ύψη. Αν αναλογιστούμε ποος η δύναμη των Μ.Μ.Ε. είναι 
τεράστια, καθώς μπαίνει η φωνή τους στο σπίτι όλων των 
ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο την κάθε στιγμή, μπορούμε να 
τρομάξουμε μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα.

Στην κρίση του ανθρωπισμού που υπάρχει, αναμ
φίβολα, σήμερα συμβάλλει και η πολιτική εξουσία η 
οποία λειτουργεί, ως πρότυπο συμπεριφοράς.

Τι έχουν όμως να επιδείξουν και να προτείνουν στον απλό 
άνθρωπο οι πολιτικοί ηγέτες;

Ανευθυνότητα, αυθαιρεσία, φρούδες υποσχέσεις, επιφανει
ακό και ψεύτικο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα. 
Σαν φορείς εξουσίας δεν λειτουργούν με βάση το κοινωνικό 
συμφέρον, ούτε ασκούν την εξουσία με τρόπο καλό και αγα
θό. Συγκεντρώνουν δύναμη και μέσα από μία ασυνέπεια σε 
λόγια και έργα, δείχνουν στυγνό επαγγελματισμό, με μοναδι
κό ενδιαφέρον τα προσωπικά τους ωφελήματα.

Συνέπεια της κρίσης του ανθρωπισμού συναντάμε κα
θημερινά γύρω μας σε όλα τα πεδία. Τα φαινόμενα της βί
ας, της εγκληματικότητας και του ρατσισμού που καθημερι
νά διογκώνονται τορπιλίζοντας την κοινωνική γαλήνη και 
συνοχή. Οι αρετές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης 
σταδιακά εκλείπουν, ενώ οι κοινωνικές κατακτήσεις που πι
στοποιούν τον ανθρωπισμό, όπαχ; η δικαιοσύνη, η ισονομία
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και η αξιοκρατία, καθημερινά παραβιάζονται στις ωφελιμιστι
κές κοινωνίες μας.

Η Δημοκρατία, το κατ’ εξοχην ανθρωπιστικό πολίτευμα, δέ
χεται σοβαρά πλήγματα, αφού οι πολιτικοί ταγοί, προωθούν 
την ευνοιοκρατία, την αναξιοκρατία και χρησιμοποιούν την 
από το λαό δομένη σ’ αυτούς εξουσία για να εξυπηρετήσουν 
σκοπιμότητες στο όνομα των οποίων ενίοτε συνθλίβουν δικαι
ώματα και συμπερκρέρονται στις κοινωνίες τους αλαζονικά 
ωσάν να πρόκειται για τιμάρια τους.

Στις μέρες μας η ρευστότητα και η διαλυτότητα κυριαρχούν 
παντού. Επικρατεί ιδεολογική σύγχυση, κρίση ταυτότητας και 
αποπροσανατολισμού. Αναθεωρούνται αξίες χωρίς να υπάρ
χουν άλλες να τις αντικαταστήσουν και το χειρότερο τοποθε
τούνται απαξίες στη θέση τους. Ο άνθρωπος όχι μόνο δεν βρί
σκει το στόχο του αλλά πολλές φορές αδυνατεί και να τον θέσει. 
Έ τσ ι, χωρίς στόχο, τίποτα δεν έχει νόημα.

Ο προβληματισμός πρέπει να γίνει για τον καθένα μας, ώστε 
με την διεύρυνση των πνευματικών του οριζόντων και τον 
εξοβελισμό του εφησυχασμού, να μπορέσει ουσιαστικά σκεπτό- 
μενος να πορευτεί προς τις ιδέες του ανθρωπισμού.

Απαιτείται όμως αυτοκριτική, συνήθως ο άλλος είναι κακός, 
αλαζόνας, υπαίτιος για κάθε τι κι όμως μέσα από αυτά ο καθέ
νας μας σε ατομικό επίπεδο, βρίσκει άλλοθι για τις δικές του 
απαξιωτικές συμπεριφορές, καλύπτει κάθε ενοχή του και αι
σθάνεται ως ο αδικημένος.

Αυτή η νοοτροπία περνάει από το ατομικό επίπεδο στο μικρό- 
κοσμο της οικογένειας, στην ομάδα, στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο και χαρακτηρίζει συνήθειες και συμπεριφορές, δηλαδή 
παράγει πολιτισμική καθίζηση.

Γ ι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η οικογένεια να ξαναβρεί το ρόλο 
της και οι γονείς να μεταγγίσουν στους νέους της αληθινές αξί
ες της ζωής και τον σεβασμό στην ανθρώπινη οντότητα.

Στα πλαίσια της παιδείας, θα πρέπει τα πρότυπα που θα προ
σφέρει να είναι αληθινά πρότυπα ζωής, χωρίς να τον καθη
λώνει στο μηχανιστικό πνεύμα των καιρών και σε γνώσεις με 
ανταλλακτική και μόνο αξία.

Η πνευματική ηγεσία, πρέπει να είναι πρωτοπόρα στην προ
σπάθεια δημιουργίας ενός πνευματικού πολιτιστικού υπόβα
θρου για την επαναφορά των ανθρωπιστικών ιδεών. Ιδιαίτερα 
οι επιστήμονες οφείλουν να προβαίνουν σε ανθρωπιστική χρή

ση των διαφόρων επιτευγμάτων τους, μακριά από οικονο
μικές σκοπιμότητες και ιδιοτελείς στόχους.

Τα Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αναλογισθούν της ευθύνες τους 
και στόχους τους. Θα πρέπει να γίνει η άμεση και με σεβα
σμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα ενημέρωση.

Η αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος πρέπει να 
προταχθεί, ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να επανεξετάσει 
τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του που δηλώνουν αν
θρωπιστική κρίση.

Ως μέλος μιας οργανωμένης πολιτικής κοινωνίας, ο κα
θένας μας, χρειάζεται να αναπτύξει την κοινωνική του συ
νείδηση. Η καλλιέργεια του διαλόγου και των ειλικρινών 
ανθρωπίνων σχέσεων, η ενεργός δράση σε όλους του το
μείς του δημοσίου βίου, είναι ενέργειες στις οποίες πρέπει 
να προβαίνει κάθε σοβαρός πολίτης που σέβεται το άτομο, 
την ομάδα, το εμείς.

Η συλλογικότητα και η υγιή άμιλλα απαιτείται να χαρακτη
ρίζουν τους πολίτες και στο επαγγελματικό πεδίο, ώστε να δια
μορφώνονται υγιείς επαγγελματικές σχέσεις βασισμένες στην 
αλληλοεκτίμηση και την αναγνώριση του καλλίτερου.

Χρειάζεται να συσπειρωθούμε γύρω από τις παραδόσεις 
μας και να μη λησμονούμε την ιστορία μας, τι πρέπει να 
κάνουμε, για να διασφαλίσουμε την ταυτότητά μας και 
την ιδιαιτερότητά μας.

Επιβάλλεται να στραφούμε με σεβασμό στο περιβάλλον, 
να αναιρέσουμε κάθε παλιά άποψη, γι’ αυτό και να αντι- 
ληφθούμε, ότι όσο βιάζουμε το περιβάλλον και το κατα
στρέφουμε, στρεφόμεθα ταυτόχρονα και κατά του ανθρώ
πινου είδους, αφού δημιουργούμε συνθήκες απάνθρωπης 
διαβίωσης.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, όταν υπάρχει ανθρωπι
σμός, υπάρχει ζωή πνευματική, ηθική, κοινωνική, πολιτι
κή, πολιτισμική ακόμη και οικονομική, ενώ όταν απουσι
άζει, αποσυντίθεται ο κοινωνικός ιστός, διαβρώνοντας τα 
ήθη και συρρικνώνεται η δημιουργία.

Ο ανθρωπισμός είναι ιδανικό με διαχρονική αξία.
Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να επενδύσουμε στην 

αξία «άνθρωπος», που θα οδηγήσει σε μια ποιοτική κοινω
νική αναμόρφωση, μακριά από στερεότυπα, ταξικά, φυλε
τικά, οικονομικά και πολιτικά. ]
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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 κάννης 4.5"
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής W  

• 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

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



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

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

Άν 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 NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

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

λ/ ; ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τ Ω Ρ Α  Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν

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

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

Διάθεση: Ως άνω, Γεωργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μπουμττουλίνας 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



[  ΕΡΕΥΝΑ :

Του Δοκ. Υπαστ. Στέφανου Παπαδημα
MSc in Human Resources, MSc in Public Management

Φόβος ή σεβασμός; Είναι μια ερώτηση μάλλον ρητορική 
ακόμα και στις μέρες μας. Από τα βασικά χαρακτηριστι
κά που μπορεί να δει κανείς κατά την διάρκεια των ετών 
σε διάφορες επιστημονικές έρευνες αλλά και στη θεωρία, 
είναι ότι ο φόβος συνδέεται με τον ρόλο του προϊσταμέ
νου ενώ ο σεβασμός με τον ρόλο του ηγέτη. Το κοινό 
τους στοιχείο είναι ότι και οι δυο ρόλοι ασκούν εξουσία. 
Το θέμα είναι με ποιο τρόπο και πώς, καθώς και αν ο τρό
πος αυτός, είναι αποδοτικός τόσο για τους υφισταμένους 
τους όσο και για την συνολική εικόνα και πορεία της 
εταιρείας - οργανισμού.

Ο φόβος δημιουργεί ένα περιβάλλον μη εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εργαζομένων και του ηγέτη και αυτό γιατί οι 
εργαζόμενοι δουλεύουν υπό καθεστώς άγχους και φόβου 
με στόχο την διατήρηση της εργασίας τους, μη αξιοποιώ- 
ντας τις ικανότητες και δεξιότητες τους, ακολουθώντας 
συγκεκριμένες νόρμες που θέτει ο ηγέτης. Ό π ω ς είχε πει 
και ο A. Camus “τίποτα δεν είναι πιο απαίσιο από το να 
σε σέβονται βασιζόμενος στο φόβο”.

Με πρόφαση το ερώτημα αυτό έχω ανοίξει τα τελευ
ταία δυο χρόνια μια συζήτηση σε ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης σχετικά με το αν πρέπει ο προϊστάμενος να 
εμπνέει σεβασμό ή να φοβίζει τους υφισταμένους του. 
Είναι σπουδαίο και προσωπικά το θεωρώ τιμή που άτομα

από όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε κοινωνικό και επαγ
γελματικό επίπεδο και αν ανήκουν, όποια θέση και αν 
κατέχουν στις εταιρείες που εργάζονται, ανταποκρίνο- 
νται στο ερώτημα και εκθέτουν απόψεις - βιώματα από 
το εργασιακό τους περιβάλλον. Το γεγονός ότι έστω και 
ένα λεπτό να αφιερώσει κάποιος για να γράψει αυτό που 
θέλει, αυτό που έχει βιώσει και αυτό που πιστεύει, σημαί
νει ότι η ερώτηση στην οποία απαντά τον απασχολεί και 
τον ίδιο προσωπικά.

Οι περισσότεροι, λοιπόν, καταλήγουν στον σεβασμό, 
τον οποίον υποστηρίζουν με τρανταχτά επιχειρήματα 
παρουσιάζοντας ακόμα και την αρνητική όψη του που 
δημιουργεί φόβο στους υφισταμένους του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις απόψεις των μελών, ο σεβα
σμός:

1. Ως χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό και κερδί
ζεται με τον χρόνο.

2. Αναγκάζει τους υφισταμένους να ακολουθούν με 
προθυμία και θέληση τους καθορισμένους κανόνες ακό
μα και αν ο προϊστάμενος λείπει.

3. Με την ύπαρξη σεβασμού οι υφιστάμενοι σέβονται 
και ακούνε τις απόψεις του προϊσταμένου, μην επιτρέ
ποντας αυτές να πέσουν στο κενό.

4. Ο σεβασμός οδηγείτε από την γνώση και αναπτύσσει

Α/Α [ 48 ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014



«
ο φόβος συνδέεται με τον ρόλο του προϊσταμένου ενώ ο σεβασμός μ ε τον

ρόλο του ηγέτη
99

την προσωπικότητα των συ
ναδέλφων.

5. Ακούνε τις σκέψεις και 
ιδέες του προϊσταμένου και 
ανταποκρίνονται σε αυτές 
επειδή το θέλουν.

6. Διευκολύνει την ολοκλή
ρωση της ανατιθέμενης δου
λειάς.

7. Δημιουργεί μεταξύ των 
συναδέλφων εμπιστοσύνη.

8. Μεγιστοποιεί τις δυνατό
τητες και την ύπαρξη και ανάδειξη του ταλέντου.

9. Προκαλεί ισορροπία με τις διαφορές των άλλων.
10. Βοηθά την ομάδα και την προάγει, ώστε να ακολου

θήσει ένα σωστά δρόμο, το δρόμο της αποτελεσματικότη- 
τας και της μέγιστης αποδοτικότητας.

11. Οδηγεί τον προϊστάμενο να έχει τις ιδιότητες του 
φίλου, μέντορα και πατέρα των ιδεών και σκέψεων των 
εργαζομένων.

12. Δημιουργεί ατμόσφαιρα ομόνοιας εντός της εταιρεί
ας -  οργανισμού.

13. Βοηθά τον προϊστάμενο στην βέλτιστη επικοινωνία 
και να θέτει στόχους μέσα από τη διαδικασία της εμπι
στοσύνης και της συνείδησης.

14. Δημιουργεί έμπιστους συνεργάτες.
15. Επικοινωνεί εύκολα τις σκέψεις, ιδέες, πιστεύω, 

αξίες και ανησυχίες του.
16. Οδηγεί τους εργαζόμενους εκεί που θέλουν.
17. Έ χ ε ι  το θάρρος να δείξει στους υφισταμένους τα κα

λύτερα μέσω ξεκάθαρων απαιτήσεων.
Εν αντιθέσει ο φόβος προκαλεί:
1. Ενοχλήσεις στο σπίτι μου καλώντας με συνέχεια χω 

ρίς να αναφέρει ποιος είναι.
2. Λειτουργεί αποκρουστικά στους υφισταμένους.
3. Προκαλεί βλάβη στην εργασία και την συνεργασία.
4. Μειώνεται το πάθος για εργασία.
5. Δεν δημιουργείται έμπνευση στη ζωή.
6. Κρύβεται πίσω από την αδυναμία κατανόησης.
Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι:
1. Τι πρέπει να κάνει ένας προϊστάμενος 

για να είναι εμπνευστής και πρότυπο στις 
μέρες μας;

2. Μπορεί ένας υφιστάμενος να σέβεται 
και να φοβάται τον προϊστάμενο ταυτό
χρονα;

3. Μπορεί ο υφιστάμενος να σέβεται τον 
προϊστάμενο αλλά να μην του αρέσει;

4. Μπορεί ο προϊστάμενος να είναι αρε
στός στον υφιστάμενο εξωτερικά ή εσω
τερικά αλλά να μην τον σέβεται;

α

Και τα τέσσερα αυτά ερω
τήματα απασχολούν διαχρο
νικά τους ερευνητές αλλά 
και τους καθηγητές των πα
νεπιστημίων σε θέματα ηγε
σίας. Πολλοί καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι όλα 
έχουν σχέση με την κουλ
τούρα κάθε οργανισμού, τις 
αξίες -  σκέψεις -  πιστεύω 
που προσπαθεί να περάσει 
- εμφυτεύσει κατά κάποιο 

τρόπο ο οργανισμός από την αρχή στον εργαζόμενο.
Επίσης, στοιχεία όπως η φιλοσοφία, οι φιλοδοξίες και τα 

προσωπικά βιώματα κάθε ατόμου οδηγούν στην επιλογή 
του τρόπου άσκησης της εποπτείας και ηγεσίας.

Μ ελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με αρνητικά βιώματα 
στον επαγγελματικό χώρο, μόλις βρεθούν σε θέσεις εξου
σίας ασκούν την ίδια μορφή εξουσίας που οι ίδιοι είχαν 
υποστεί ως υφιστάμενοι, ενώ είναι λιγοστό το ποσοστό 
των ατόμων που όταν ασκούν ηγεσία βλέπουν ως οδηγό 
αποφυγής τα προσωπικά - επαγγελματικά αρνητικά τους 
βιώματα ασκώντας ηγεσία και εποπτεία με γνώμονα τον 
σεβασμό και την αμφίδρομη επικοινωνία με τους υφι
σταμένους χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης.

Η άσκηση ηγεσίας και εποπτείας είναι πολύ σημαντι
κή, απαιτητική και συνεχώς εξελισσόμενη λειτουργία. Η 
επιλογή της άσκησής της μέσω φόβου ή σεβασμού συ- 
ναρτάται με πολλούς παράγοντες και οδηγεί σε σημαντι
κά αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά για τον ηγέ
τη, τους υφισταμένους, την εταιρεία - οργανισμό αλλά 
και το περιβάλλον στο οποίο αυτή εντάσσεται.

«Το ότι είσαι ηγέτης δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι 
αυστηρός. Ο σεβασμός και η έμπνευση δουλεύουν καλύ
τερα από το φόβο και το χάος». (Waldschimdt). ]
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Η  άσκηση ηγεσίας 
και εποπτείας είναι 
πολύ σημαντική, 
απαιτητική και 
συνεχώς εξελισσόμενη 
λειτουργία
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[  ΜΕΡΙΜΝΑ I

Του Υ/Α Δημητρίου Παν. Λούκου Διοικητή Α.Τ. Αγ. Κηρύκου Σάμου

Δυνατότητες και SVKCLipiEC,
απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

“Α ναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα. Η  φ ιλανθρω πία  δεν απ οτελεί λύση στα προβλήματά μ ας. Χ ρειαζόμαστε ισότητα 
κα ι αναγνώριση του δ ικαιώ μ ατος  μ ας, σαν ανθρώ πινα όντα, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τ α άτομ α μ ε  αναπηρίες  
έχουν πολλά να προσφέρουν, α ρ κ ε ί να τους το επ ιτρέψ ετε”.

Λόγια τον Αμπντούλ Ραχμάν Σαχάκ, 
εκπροσώπου της Ελεύθερης Εταιρείας Κοινωνικής Πρόνοιας 

για τους αναπήρους τον Αφγανιστάν

Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που η κοινωνία ταύτι
ζε το άτομο με αναπηρία με την αντιπαραγωγικότητα και τον 
εξαρτημένο τρόπο ζωής. Σήμερα η πρόοδος της επιστήμης, η 
επικράτηση νέων αντιλήψεων και η χρησιμοποίηση νέων τε
χνολογιών, οδήγησαν στην αναθεώρηση και στον επαναπροσ
διορισμό όλων των απαρχαιωμένων απόψεων που ήθελαν το 
άτομο με αναπηρία μακριά από την εκπαίδευση, την πληρο
φόρηση, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, τα κοινωνικά 
δρώμενα.

Από την εποχή των αρχών του αιώνα μας, όπου το άτομο με 
αναπηρία θεωρείτο άτομο που θα έπρεπε να απομονωθεί από 
τα άλλα άτομα, μέχρι σήμερα που έχει τη δυνατότητα να συμ- 
μετάσχει στις διαδικασίες του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτι
στικού και οικονομικού γίγνεσθαι έχουν περάσει αρκετά χρό
νια, έχουν γίνει πολλοί αγώνες είτε από τα ίδια τα άτομα, είτε 
από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σήμερα η στάση των πολιτών απέναντι στα άτομα με αναπη
ρία, έχει βελτιωθεί και έχουν δημιουργηθεί ευνοϊκότερες συν
θήκες για την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία και 
στους χώρους εργασίας.

Ο ορισμός ή καλύτερα η περιγραφή του φαινομένου της ανα
πηρίας συχνά προκαλεί σύγχυση από τη διαφορετική χρήση 
ορολογιών. Οι αμφιβολίες ξεκινούν από την έλλειψη μιας κα
θολικά εφαρμόσιμης αρχής ή  αναφοράς, με βάση την οποία να 
καθίσταται εφικτή η αξιολόγησή της. Η πολυπλοκότητα και ο 
δυναμισμός του φαινομένου είναι γεγονός. Οι περισσότεροι ει
δικοί συμφωνούν στο ότι η αναπηρία:
►Είναι μια κατάσταση που είτε υπάρχει εκ γενετής, είτε εί
ναι επίκτητη
►Είναι μια λειτουργική βλάβη, που δυσκολεύει ουσιαστικά 
τη ζωή του αναπήρου
►Είναι συνέπεια βλάβης, των λειτουργιών ή τη ς ανάπτυ
ξης, ή τραυματικών επιδράσεων των συστημάτων στάσης 
ή κίνησης
►Ο κοινωνικός περίγυρος αντιδρά αρνητικά στην εμφάνιση 
του ανθρώπου που βρίσκεται σε συνθήκες αναπηρίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
►Άτομα με κινητικές δυσκολίες
►Άτομα με Νοητική Υστέρηση
►Αυτισμός
►Ψυχικές διαταραχές
►Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
►Άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλά
►Άτομα με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας
►Άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και την απασχό
ληση ή αλλιώς η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινω
νικού αποκλεισμού, αποκτούν ξεχωριστή σημασία, όταν πρό
κειται για πολίτες, που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων 
με Αναπηρία.

Έ ν α  από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία είναι η απασχόληση. Η 
απασχόληση σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, αποτελούν 
τους κύριους μοχλούς για την ενσωμάτωση των αναπήρων 
στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη ολοκληρωμένων 
πολιτικών παρέμβασης στους συγκεκριμένους τομείς αποτε
λεί μία από τις κυρίες αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού.

Στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται μεγάλος αριθμός πολυ
σύνθετων προβλημάτων, όπως επίσης πολλαπλασιάζεται και 
η ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας απέναντι σ ’ αυτούς τους 
συνανθρώπους μας, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φθάνουν 
στο 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Ειδικά για τα Άτομα με Αναπηρία οι δυνατότητες απασχό
λησης τους, εξαρτώνται με μια σειρά από πρόσθετους παράγο
ντες που είναι:
1) το είδος των διαταραχών που παρουσιάζουν
2) η εξειδικευμένη εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται στα 
άτομα αυτά από την πολιτεία και
3) η αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη και σαφέστερη εικόνα της πραγ-
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ματικής κατάστασης των ΑΜΕΑ σε σχέση με την εργασία και 
την απασχόληση, κατά κατηγορίες ( ηλικία, φύλο κ.λ.π.) θα 
αποτελούσε ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη 
και εφαρμογή πολίτικης για την επαγγελματική αποκατάστα
ση των ανθρώπων αυτών και θα βοηθούσε καθοριστικά στην 
αποτελεσματικότητα των, που πρέπει να υλοποιηθούν.
Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας.

Στον τομέα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, μό
λις κατά τα τελευταία 30 χρόνια, άρχισαν να διαμορφώνονται 
οι παρεμβάσεις της Πολιτείας. Το 1979, με το Ν.963, το 1986 
με το Ν.1648 και το 1998 με το Ν.2643.

Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος « άρθρο 21 
παράγραφος 5 » γίνεται μια γενική αναφορά στα δικαιώματα 
των ανάπηρων για ίσες ευκαιρίες και το 2004 ενσωματώνεται 
στο Ελληνικό Δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 78/2000 περί κα
ταπολέμησης των διακρίσεων, όπου γίνεται σαφής αναφορά 
σε λήψη μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
ατόμων με αναπηρία.

Ωστόσο επισημαίνεται, πως άλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις 
της Πολιτείας, οι σχετικές με την απασχόληση των αναπήρων 
εντάσσονται στα μέτρα κοινωνικής προστασίας και για άλλες 
ομάδες πληθυσμού, με συνέπεια να διαχέονται οι θετικές δρά
σεις υπέρ των αναπήρων.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταγράφοντας την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της ερ
γασίας και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, ως κομ- 
βικά σημεία σε θεσμικά επίπεδο μπορούν να χαρακτηρισθούν:

►Η οδηγία του Συμβουλίου 78/2000 : « δυνάμει της οποί
ας απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού ως προς την πρόσβαση στην εργασία. Όσον 
αφορά στην αναπηρία, η εν λόγω οδηγία αναγνωρίζει ότι η μη 
πρόβλεψη «εύλογων προσαρμογών» στο χώρο εργασίας δύνα- 
ται να συνιστά διάκριση. Στο άρθρο 1 της Οδηγίας αναφέρο- 
νται ρητά τα ακόλουθα:

«τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των δι
ακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απα
σχόλησης και της εργασίας». [ 1, Οδηγός του Πολίτη με Ανα
πηρία].

►Ο Ν. 3304/2005: « Εφαρμογή την αρχή της ίσης μεταχείρι
σης, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευ
τικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού». [ 2, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία],

►Ο Ν.2643/1998, με τον οποίο διασφαλίστηκαν όροι διαφά
νειας και αντικειμενικότητας στο σύστημα των υποχρεωτι
κών τοποθετήσεων ατόμων από προστατευόμενες κατηγορίες 
σε θέσεις εργασίας με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων 
τοποθέτησης [ μορίων] βάσει ηλικίας του προστατευόμενου, 
οικογενειακής κατάστασης, οικονομικής κατάσταση, τυπικών 
προσόντων και ποσοστού αναπηρίας. [3, Οδηγός του Πολίτη 
με Αναπηρία].

►Τα επιδοτούμενα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας 
για άτομα με αναπηρία και το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέ-
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ων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων Ευπαθών Κοινωνι
κών Ομάδων μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.

►Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Ατόμων 
με Αναπηρία του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα».

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι νέες προκλήσεις που απορρέουν από το δραστικό μετα

σχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, επιδρούν στην 
επαγγελματική και ιδιωτική ζωή όλων. Οι ίδιες αυτές προκλή
σεις όμως προσφέρουν και πολλές δυνατότητες. Τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν ανισότητες και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα 
πλήττονται περισσότερο από τις γρήγορες αλλαγές που επιτε- 
λούνται στην οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης. Έ τσ ι 
είναι περισσότερο ευάλωτα στην αντιμετώπιση των προκλή
σεων αυτών, αλλά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι προκλήσεις.

Για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, η δυνα
τότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής δρα ως παράγοντας που συντελεί στην επιτυχή μετάβαση 
προς την οικονομία και την κοινωνία που βασίζεται στη γνώ
ση.

Στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση εκτός από την ανά
πτυξη νέων βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτού
νται για την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων 
όπως η αυτοπεποίθηση, η προσαρμοστικότητα και ο επαναπρο- 
σανατολισμός του ατόμου στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας 
και της κοινωνίας, η επικοινωνία και η συνεργατικότητα, η δι- 
ακινδύνευση για την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι δεξιότητες 
αυτές αποκτούν όλο και περισσότερη αξία, επειδή οι άνθρωποι 
θα πρέπει να δρουν πολύ περισσότερο αυτόνομα από ό,τι στο 
παρελθόν, αλλά παράλληλα θα πρέπει να αναπτύσσουν δεξιό
τητες συλλογικής εργασίας.

Βασικός στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτι
κών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμα
σία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που 
απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμέ- 
νου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υπο
στηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητι
κών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. προκατάρτιση, κατάρτιση, 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες).

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.), νοείται 
κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμ- 
ψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαι- 
σθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί 
η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που 
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως Ενδυνάμωση, νοείται η διαδικασία μέσα από την οποία κά
θε άτομο μπορεί να χειρίζεται τον εαυτό του με τρόπο αυτοδύ
ναμο, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους 
άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και να συμ
μετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινω
νικό γίγνεσθαι.

Ως Εμψύχωση, νοείται η ανάπτυξη της δημιουργικής έκ

φρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται 
στη συνεργασία, την πρωτοβουλία, την αμοιβαία εμπιστοσύ
νη. Εμψύχωση είναι, ακόμα, η κινητοποίηση μιας ομάδας προς 
την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σημα
τοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία.

Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες παρέχονται σε 
συνεχή βάση και συνδέονται με τα προγράμματα προετοιμασί
ας καθώς και με προγράμματα κατάρτισης εάν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο αλλά μπορούν να λειτουργούν και σαν ολοκληρωμέ
να Σχέδια Δράσης ανεξάρτητα από την κατάρτιση.

Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην προετοιμασία του ατόμου 
για την ένταξή του σε προγράμματα κατάρτισης του «γενικού 
πληθυσμού», εφαρμόζοντας την αρχή του mainstreaming.

Η εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση στηρίζεται 
στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων ώστε να επι
λέγονται τα πλέον κατάλληλα μέτρα για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε ατόμου και ιδιαίτερα για τα άτομα που απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Με τον επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική εν
νοούμε ένα συστηματικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εμπει
ριών συντονισμένο από ειδικούς και σχεδιασμένο έτσι, ώστε να 
διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του άτο- 
μου παρέχοντας του, μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών, υπη
ρεσιών και τεχνικών τη δυνατότητα:

Να γνωρίσει τον εαυτό του.
►Να γνωρίσει τον κόσμο της εργασίας και τους παράγοντες 

που προκαλούν αλλαγές σ’ αυτό.
►Να πληροφορηθεί για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την 

οικονομική και κοινωνική ζωή γενικά.
►Να αναπτύξει δεξιότητες λήψης απόφασης και επίλυσης 

προβλημάτων, κατανοώντας τη σημασία τους για την επαγ
γελματική τους εξέλιξη.

Ο ειδικός που ασκεί εκπαιδευτική και επαγγελματική καθο
δήγηση και συμβουλευτική ονομάζεται σύμβουλος επαγγελ
ματικού προσανατολισμού.

Το έργο του συμβούλου περιλαμβάνει προσεκτική μελέτη 
των ιδιαίτερων αναγκών τους, εκτίμηση των ικανοτήτων, των 
ενδιαφερόντων και των αξιών τους σε ατομικό επίπεδο με πα- 
ροχή βοήθειας τέτοιας, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, 
υψηλό συναίσθημα επάρκειας, κίνητρα για εργασία, βεβαιό
τητα ότι μπορούν να διατηρήσουν σωστές διαπροσωπικές σχέ
σεις, κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες καθώς και διά
θεση και θάρρος να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις της 
κοινωνικής ζωής.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο σύμβουλος 
επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλει να αναπτύξη δρα
στηριότητες στα εξής επίπεδα:
Επίπεδο 1: Συνεργασία με το ενδιαφερόμενο άτομο

Στο επίπεδο αυτό παρέχεται συνεχής βοήθεια στο άτομο, με 
σκοπό τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων σταδιοδρομίας. Αυ
τό επιτυγχάνεται:

►Με την προσεκτική αξιολόγηση από το ίδια τα άτομα, των 
ικανοτήτων τους και με τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων 
και των αξιών τους.

►Με την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους.
►Με την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το που θα ζητήσουν
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χην απαραίτητη υποστήριξή και την αναγκαία κατάρτιση για 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στην αγορά ερ
γασίας.

►Με την πληροφόρηση γύρω από τα επαγγέλματα, τις απαι
τήσεις του χώρου εργασίας, τις ευκαιρίες και το τι είναι προσιτά 
ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους.

►Με την πληροφόρηση γύρω από τα δικαιώματα τους στην αγο
ρά εργασίας.

Καθώς η  επαγγελματική απασχόληση συμβάλλει ιδιαίτερα στην 
απόκτηση αυτοεκτίμησης και στην κοινωνική αναγνώριση των 
ατόμων με αναπηρία, τα άτομα αυτά θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
και να καταρτίζονται σε επαγγελματικούς τομείς, για τους οποί
ους υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας. Ο σύμβουλος επαγγελ
ματικού προσανατολισμού πρέπει να ενθαρρύνει τα άτομα αυτά 
να ακολουθήσουν προγράμματα σπουδών και κατάρτισης, μέσα 
από τα οποία θα αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα που 
απαιτούνται. Ακόμη η βοήθεια του συμβούλου πρέπει να στρέφε
ται στην κατεύθυνση να απαλλαγούν τα άτομα με αναπηρία από 
κοινωνικά πρότυπα, στερεότυπα ή καταστάσεις που οδηγούν σε 
ανεπιτυχείς επιλογές ή σε επιλογές που είναι αδύνατον να πραγ
ματοποιηθούν.
Επίπεδο 2: Συνεργασία με τους γονείς και τα μέλη της οικογέ
νειας

Στο επίπεδο αυτό επιδιώκεται η εκπαίδευση των γονέων καθώς 
και των υπόλοιπων μελών των οικογενειών των ΑμεΑ, έτσι ώστε 
να μην αντιμετωπίζουν αρνητικά τη μειονεξία τους και να απο
κτήσουν γνώση των ιδιαίτερων αναγκών και προβλημάτων τους. 
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η θετική στάση της οικογένει
ας απέναντι στην εκπαίδευση, την εργασία και ανερξατοποίηση 
των ΑμεΑ από την οικογένεια τους. Μπορεί η πλήρης ένταξη τους 
να μην είναι δυνατή για όλους, αλλά τα μέλη των οικογενειών 
τους πρέπει να συνειδητοποιούν ότι τα ΑμεΑ δεν πρέπει να σπρώ
χνονται στο περιθώριο της κοινωνίας.
Επίπεδο 3: Συνεργασία με τους εργοδότες

Στο επίπεδο αυτό ο σύμβουλος ασχολείχαι:
►Με την εκπαίδευση των εργοδοτών, ώστε να απαλλαγούν από 

τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα αυτά.
►Για την επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμεΑ προϋπόθεση 

γι’ αυτό είναι να γνωρίζει τις αδυναμίες που προκαλούν στα άτο
μα οι αναπηρίες, καθώς και τις συνέπειες αυτών των αδυναμιών 
στο χώρο εργασίας.

►Με χην παρακολούθηση των ΑμεΑ στη θέση εργασίας τους, 
για αρκετό διάστημα, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει τις δυσκολί
ες τους και να τα κατευθύνει να ανταποκριθούν με επιτυχία στα 
καθήκοντα τους.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών ο σύμβουλος επαγγελμα
τικού προσανατολισμού πρέπει να γνωρίζει:

►Την εργατική νομοθεσία που ισχύει και την πολιτική για τα

άτομα με αναπηρία.
►Τις μορφές υποστήριξης χρηματοδοτικές και ανθρώπινες 

που διατίθενται στα ΑμεΑ και στους εργοδότες.
►Τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτε

ρότητες των ατόμων.
►Τις συνέπειες των κοινωνικών στερεότυπων στην αυτο

εκτίμηση των ΑμεΑ και τα προβλήματα που συνδέονται με 
την οικονομικής τους ενσωμάτωση.

►Τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά να 
ξεπερασθούν οι περιορισμοί που επιβάλλει η αναπηρία.

► Τους τρόπους συνεργασίας με άλλους ειδικούς, ώστε να δι
ευκολυνθεί η προσέγγιση της επαγγελματικής εξερεύνησης, 
προετοιμασίας και τοποθέτησης.

►Τα μοντέλα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων κα
θώς και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και αναζήτησης εργα
σίας.

Συγχρόνως ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολι
σμού πρέπει να διαθέτει ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, ευ
ρύτητα πνεύματος, υψηλή αντοχή σε δυσκολίες και ικανό
τητα συζήτησης. Φυσικά για να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, 
χρειάζεται μια σταθερή βάση κατάρτισης και εμπειρίας ενώ 
παράλληλα πρέπει να δοθεί από την πολιτεία ιδιαίτερη σημα
σία στον ρόλο του. ]
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Παρουσίαση: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

«ΚΛΙΜΑΚΑ»
Γ ία την προστασία 
της ψυχικής υγείας

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε χο 2000, είναι Μη Κυβερνητικός 
Οργανισμός, με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο 
στη διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην 
υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσί
ες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και 
φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά 
προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκλη
ρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των 
ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια 
αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλλη
λεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας με τη 
μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων δια
μερισμάτων, κινητών μονάδων και κέντρων ημέρας. 
Παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής αντιμε
τώπισης και αποκατάστασης των ατόμων που πάσχουν. 
Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμε
τώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των επιπτώσεων 
του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε 
κίνδυνο μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, 
προγράμματα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, διακρατικές συνεργασίες, αποστολές ανθρω
πιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρ
ρύθμιση και την αποασυλοποίηση και λειτουργεί από το 
2000 στο πλαίσιο της Α’ και Β ’ φάσης του «Ψυχαργώς»: 
εννέα (9) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (7

Οικοτροφεία, 1 Ξενώνα και 1 Προστατευόμενο διαμέρι
σμα), τρία (3) Κέντρα Ημέρας και μία (1) Κινητή Μονά
δα Ψ υχικής Υγείας Ν.Α Κυκλάδων, μέσω των οποίων 
παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης 
για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψ υχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ μεταξύ των δράσεων της έχει αντιμετωπί
σει από ετώ ν  περιπτώσεις αυτοκτονιών στην Ελλάδα και 
στην Περιφέρεια.
Δεδομένης της συχνότητας και της σοβαρότητας του προ
βλήματος και αξιοποιώντας την εμπειρία του, ο φορέας 
ξεκίνησε το Μάιο του 2007 μια προσπάθεια ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και παρέμβασης για την πρόληψη των 
αυτοκτονιών στη βάση της οποίας λειτουργεί η Γραμμή 
Παρέμβασης για την Αυτοκτονία με το νούμερο 1018.
Η Γραμμή Παρέμβασης για χην Αυτοκτονία είναι η 
πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα τηλεφωνική γραμμή 
υποστήριξης και παρέμβασης στην κρίση για χην πρό
ληψη των αυτοκτονιών. Λειτουργεί με την υποστήριξη 
και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την 
εβδομάδα και δέχεται κλήσεις από όλη την Ελλάδα, με 
αστική χρέωση.
Η Γραμμή στελεχώνεται από επαγγελμαχίες ψυχικής 
υγείας (ψυχολόγους και ψυχιάτρους) που προσφέρουν:
► Συμβουλευτική παρέμβαση σε κατάσταση κρίσης για 
την αποφυγή της αυτοκτονίας
► Υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν την απώλεια αγα
πημένου προσώπου από αυτοκτονία ή ανησυχούν για 
κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο
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► Παραπομπή στην Κλίμακα και σε άλλες υπηρεσίες ψυ
χικής υγείας για παρακολούθηση από ειδικό θεραπευτή
► Ενημέρωση για ζητήματα ψ υχικής υγείας. 
Απευθύνεται σε ανθρώπους:
► Που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν
► Που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν στο παρελ
θόν
► Με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
► Που βιώνουν την απώλεια ή ανησυχούν για κάποιο 
δικό τους άνθρωπο.
Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία εντάσσεται 
από τον Απρίλιο του έτους 2012 στο πλαίσιο του Κέντρου 
Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το οποίο λει
τουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ, συγχρηματοδοτούμενο από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγεί
ας. Στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτο
νίας, ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψ υχικής υγεί
ας αναλαμβάνουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων 
που έχουν εκδηλώσει αυτοκτονική συμπεριφορά, ενώ, 
αναλόγως της περίπτωσης, η θεραπεία μπορεί να αφορά 
βραχεία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για την αντιμε
τώπιση ψυχολογικής κρίσης που παρουσιάστηκε σε ένα 
άτομο λόγω δυσμενών γεγονότων ζωής ή μακρόχρονη 
θεραπευτική αντιμετώπιση σε άτομα που εκτιμάται ότι 
παρουσιάζουν συγκεκρηιένες ψ υχικές διαταραχές. 
Άλλες δράσεις του φορέα με στόχο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του φαινομένου είναι:
► Ψυχιατρική παρακολούθηση & ψυχολογική υποστή
ριξη αυτοκαταστροφικών ατόμων
► Συγγραφή και διανομή Οδηγών σε επαγγελματικές 
ομάδες που μπορούν να παίξουν ειδικό ρόλο στην πρόλη
ψη και αντιμετώπιση της αυτοκαταστροφικής συμπερι
φοράς (εκπαιδευτικοί, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες 
υγείας, εργαζόμενοι στα σωφρονιστικά καταστήματα 
κλπ)

► Σεμινάρια, ομιλίες, ημερίδες και άλλες δράσεις ενη
μέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών 
υγείας και του ευρύτερου κοινού
► Ερευνητικό έργο και επιστημονικές ανακοινώσεις 
σχετικά με την αυτοκτονία και την αυτοκαταστροφι
κή συμπεριφορά.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου η ΚΛΙΜΑΚΑ αναπτύσ
σει ένα σύνολο δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
-  ευαισθητοποίησης καθώς και ερευνητικό έργο, ενώ 
συμμετέχει, ως οργανωτικό μέλος, στη Διεθνή Έ ν ω 
ση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International 
Association for Suicide Prevetion -  IASP), φορέας o 
οποίος αποτελεί το ανώτερο όργανο για την κατάρτιση 
στρατηγικών στον τομέα της πρόληψης αλλά και των 
ερευνητικών διαδικασιών, σε καθεστώς συνηγορίας 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Επιπρόσθετα η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτο
κτονία - 1 0 1 8  συνδράμει σχεδόν καθημερινά την Υπο
διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε περιστατικά δήλωσης πρό
θεσης αυτοκτονίας στο διαδίκτυο από το έτος 2009. 
Παράλληλα η ΚΛΙΜΑΚΑ συνεργάζεται με την 
Αστυνομική Ακαδημία, η οποία έχει εντάξει στα 
προγράμματα σπουδών ενότητα για την πρόληψη 
τη ς αυτοκτονίας, η οποία διδάσκεται από το επιστη
μονικό προσωπικό του φορέα στις Σχολές Α στυφυ
λάκων, Αξιωματικών και Μ ετεκπαίδευσης. Υπάρχει 
ακόμα σταθερή συνεργασία στο πλαίσιο δράσεων 
εκπαίδευσης με τη  Π.Ο.ΑΣ.Υ., ενώ έχει εκδοθεί και 
διανεμηθεί από το φορέα ο Οδηγός Ενημέρω σης για 
αστυνομικούς, πυροσβέστες και άλλες υπηρεσί
ες πρώ της γραμμής του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας. ]

w w w .k lim aka .o rg .g r
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ν τελέζος

ΜΑΦΙΟΖΟΙ ΕΚΛΕΒΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε .Ε

Οΐ Ιταλικές Αρχές συνέλαβαν 16 υπόπτους, ως μέ
λη της σικελικής μαφίας, που κατηγορούνται ότι έκλεψαν 
αγροτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενω σης ύψους 
εκατομμυρίων ευρώ. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος

16 προσώπων για συμ
μετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, απάτη, πα
ράνομη κατοχή πυρο
βόλων όπλων και άλλα 
εγκλήματα. Τα πρόσω
πα αυτά συνελήφθησαν 
στην Κατάνη και τις 
Συρακούσες της Σικε
λίας, στο Μιλάνο και το 
Τορίνο, καθώς και στη 

Γερμανία, σε συνεργασία με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Αστυνομία ΒΚΑ. Οι ύποπτοι, οι οποίοι συνδέονται με τη μα- 
φιόζικη οικογένεια Καπέλο-Καρατέντι της Κατάνης, υπο
χρέωναν δικαιούχους των αγροτικών επιδομάτων της Ε.Ε. 
να τους παραδίδουν τα χρήματα, με αποτέλεσμα να έχουν 
βάλει στην τσέπη τους από το 2005 έως το 2013 περισσότερα 
από 1,5 εκατ. ευρώ, αναφέρουν σε δήλωσή τους εισαγγελείς 
στην Κατάνη. Η εγκληματική συμμορία, η οποία κατηγο-
ρείται επίσης ότι αποσπούσε χρήματα για προστασία από 
τοπικές επιχειρήσεις, λέγεται ότι είχε αρχηγό τη 46χρονη 
Αγκάτα Μπαλσάμο, τη σύζυγο του φυλακισμένου «νονού» 
της μαφίας Οράτσιο Πριβιτέρα, ο οποίος εκτίει ποινή ισοβί
ων για φόνο.
ΑΜΠΕ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΤΟΝΟΙ 
ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ

Περίπου δύο τόνους μαριχουάνας κατάσχεσαν 
οι Αστυνομικές Αρχές της Αυλώνας, στη νοτιοδυτική Αλ
βανία. Η Αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα που επέβαιναν 
σε όχημα, στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με

τις Αλβανικές Αστυνομικές 
Αρχές, τα ναρκωτικά προέρ
χονταν από το διαβόητο για 
την παραγωγή μαριχουάνας 
χωριό Λαζαράτι, στο Αργυ
ρόκαστρο, και είχαν ως προ
ορισμό την ιταλική αγορά. 
w w w .ka th im e rin i.g r

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ 
Η Γαλλική Αστυνομία συνέλαβε ένα 48χρονο, ο 
οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη μυστηριώδη δολοφονία 
τεσσάρων ανθρώπων στις Γαλλικές Άλπεις, το Σεπτέμβριο 
του 2012. Ο ιρακινής καταγωγής, Βρετανός πολίτης Σαάντ 
αλ Χίλι, η σύζυγός του και η μητέρα της εκτελέστηκαν με

καταιγισμό πυρών στο Ι.Χ. τους, σε δασική περιοχή την 
οποία επισκέπτονταν ως τουρίστες. Οι δύο κόρες του ζεύ
γους διασώθηκαν ως εκ θαύματος, ενώ ο Γάλλος ποδηλά
της Σιλβέν Μολιέ, που έτυχε να περνάει από τον τόπο της 
τραγωδίας, δολοφονήθηκε 
επίσης από τους άγνωστους 
δράστες. Οι Γαλλικές Αρχές 
προειδοποιούσαν ότι ενδέ
χεται να προσαχθεί ως μάρ
τυρας, καθώς δεν υπήρχαν 
στοιχεία που να τον συνδέ
ουν ευθέως με το έγκλημα. 
w w w .kathim erin i.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑ  
Η Μεξικανικη Αστυνομία συνέλαβε δύο μέλη 
του πυρήνα της ένοπλης αυτονομιστικής οργάνωσης των 
Βάσκων, ΕΤΑ, τα οποία κατηγορούνται για τη δολοφονία 
18 ανθρώπων, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση. Ο Χου- 
άν Ναρβάες Τζέσους Γκόνι και η Ιτζιάρ Αλπέρτι, που δι
έφευγαν της σύλληψης επί σειρά ετών εντοπίστηκαν από 
την Αστυνομία του Μεξικού στο τουριστικό θέρετρο του 
Πουέρτο Βαλάρτα, στη δυτική ακτή της χώρας, σύμφωνα 
με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών. Το ζευγάρι είχε 
ενταχθεί στον πυρήνα της ΕΤΑ  το 1990 και ήταν υπεύθυ
νο για την οργάνωση και εκτέλεση επιθέσεων στις ακτές 
της Μεσογείου, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Βαρκελώνης το 1992. «Μέχρι τη  διάλυση του πυρήνα στις 
21 Μαρτίου του 1992, και σε μόλις ένα χρόνο, είχαν οδη
γήσει πολλές επιθέσεις με εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα, 
με τραγικό απολογισμό 18 νεκρούς και πολλούς τραυματί
ες», αναφέρεται στη σύντομη ανακοίνωση του ισπανικού 
υπουργείου Εξωτερικών για τη σύλληψη των δυο μελών 
της ΕΤΑ. Μεταξύ των καταζητούμενων μελών της ΕΤΑ οι 
δυο συλληφθέντες είναι εκείνοι στους οποίους χρεώνονται 
οι περισσότερες δολοφονίες. Η ΕΤΑ  χαρακτηριζόμενη ως 
τρομοκρατική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
Ευρωπαϊκή Έ νω ση , είναι υπεύθυνη για το θάνατο 829 
ανθρώπων κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων του ένοπλου 
αγώνα της για την ανεξαρτησία της Χώρας των Βάσκων. 
Τον Οκτώβριο του 2011 η αυτονομιστική οργάνωση ανα
κοίνωσε ότι εγκαταλείπει την ένοπλη βία αποδυναμωμένη 
από τη σύλληψη αρκετών ηγετικών στελεχών της τα τε
λευταία χρόνια, στη Γαλλία 
και την Ισπανία. Ωστόσο 
υπάρχουν ακόμη ενεργά 
μέλη της ΕΤΑ που αρνή- 
θηκαν να αφοπλιστούν και 
σύμφωνα με τους ειδικούς, 
μερικές δεκάδες ενεργά μέ
λη της οργάνωσης παραμέ
νουν ασύλληπτα.
ΑΜΠΕ
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ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΕ  

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
Έ ν α ς  οικόσιχος πα
παγάλος «βοήθησε» την 
Αστυνομία να συλλάβει το 
δολοφόνο της ιδιοκτήτριάς 

του στη βόρεια ινδική πόλη Άγκρα, αναφέρουν δημοσιεύ
ματα. Η Αστυνομία προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο της 
δολοφονίας μέχρι που ο παπαγάλος του θύματος, ο Ηρα
κλής, συνεισέφερε με ένα σημαντικό στοιχείο στην έρευνα, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of India. Η 
45χρονη Νιλάμ Σύρμα βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι 
της στις 20 Φεβρουάριου. Ο σύζυγός της Βιτζάι, διευθυντής 
εφημερίδας, παρατήρησε ότι ο παπαγάλος παρήγαγε συγκε
κριμένους έντονους ήχους κάθε φορά που ο ανιψιός του 
Ασουτός επισκεπτόταν το σπίτι μετά τη δολοφονία. «Κάθε 
φορά που γινόταν συζήτηση επίσης, όποτε αναφερόταν το 
όνομα του Ασουτός, ο παπαγάλος έκρωζε. Αυτό μου κίνησε 
τις υποψίες και ενημέρωσα την Αστυνομία», είπε στην εφη
μερίδα ο Σάρμα. Ο επικεφαλής της Αστυνομίας της Άγκρα 
Σαλάμπ Μαθούρ είπε στους Times ότι ο ανιψιός ομολόγησε 
την πράξη του κατά την ανάκριση. Ό πω ς είπε ο δράστης, 
είχε διαρρήξει το σπίτι μαζί με έναν σύνεργό του για να το 
κλέψουν. Αλλά φοβούμενος ότι η θεία του μπορεί να τον 
αναγνωρίσει, την μαχαίρωσε τραυματίζοντας την θανάσιμα 
μαζί, μάλιστα, με τον σκύλο της που άρχισε να γαβγίζει. Το 
δημοσίευμα σχολιάζει ότι το πτηνό -που πήρε το όνομά του 
από τον πρωταγωνιστή των βιβλίων της Αγκάθα Κρίστι, 
τον Ηρακλή Πουαρό- αποδείχθηκε άξιο του ονόματος του. 
ΑΜΠΕ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΑΒΟΗΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Τον πλέον διαβόητο καταζητούμενο στο Μεξι
κό, τον Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, επικεφαλή του ισχυρού 
καρτέλ Σιναλόα, συνέλαβαν οι δυνάμεις ασφαλείας της λα
τινοαμερικανικής χώρας αυτής και των Ηνωμένων Πολι
τειών, όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή των ΗΓΙΑ.
Το καρτέλ Σιναλόα συμμετέχει σε έναν ανελέητο και βάρβα
ρο πόλεμο με άλλες συμμορίες για τον έλεγχο περιοχών και 
των οδών μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών 
στις ΗΠΑ. Ο Γκουσμάν φαίνεται πως συνελήφθη χωρίς 
να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός σε τουριστικό κτιριακό 
συγκρότημα στην παράκτια πόλη Μασατλάν, στα βορειοδυ

τικά, κατά τη διάρκεια επι
χείρησης που διεξήγαγαν 
η ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Δίωξης Ναρκωτικών των 
ΗΠΑ (DEA) και οι μεξικα- 
νικές υπηρεσίες ασφαλείας. 
Ο εκπρόσωπος του προέ
δρου του Μεξικού Εδουάρ-

δο Σάντσες περιορίστηκε απλώς να δηλώσει ότι οι Αρχές 
«συνέλαβαν ένα πρόσωπο στην (πολιτεία) Σιναλόα», η 
ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Σχεδόν
80.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βιαιότητες, οι οποίες 
συνδέονται με τη δράση των καρτέλ των ναρκωτικών, στο 
Μεξικό αφότου ο τέως πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν ανέθεσε 
στο στρατό να καταστείλει τις συμμορίες του οργανωμέ
νου εγκλήματος, μια πολιτική που ο νυν πρόεδρος Ενρίκε 
Πένια Νιέτο έχει επικρίνει έντονα αλλά δυσκολεύεται να 
τερματίσει.
AMIlEIReuters/ΓαΙλικό Πρακτορείο

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΡΑΛΙ 
«ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΑΚΑΡ»

Έ ν α  χάνο και τετρακόσια κιλά κοκαΐνη,
τα οποία ήταν κρυμμένα σε λάστιχα αυτοκινήτων του ρά
λι «Παρίσι-Ντακάρ», που διεξήχθη στη Λατινική Αμερική,

εντόπισαν οι βουλγαρικές διωκτικές Αρχές. Τα ναρκωτικά, 
αξίας 237 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν κρυμμένα σε «ανταλ
λακτικά λάστιχα» για τα αυτοκίνητα του αγώνα, τα οποία 
μετέφερε καράβι από τη Χιλή με προορισμό γαλλικό λιμάνι. 
Η επιχείρηση διεξήχθη από τις βουλγαρικές Αρχές, σε συ
νεργασία με τις γαλλικές και τις ισπανικές.
ΑΜΠΕ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Έ ν α ς  εύπορος δήμαρχος από το Λίβανο συνε
λήφθη στην Ισπανία, καθώς κατηγορείται ότι πρότεινε σε 
φτωχούς μετανάστες να τους πληρώσει το ποσό των 40.000 
ευρώ για να αγοράσει από εκείνους ένα κομμάτι ήπατος κα
θώς είχε ανάγκη από μία μεταμόσχευση. Πρόκειται για την 
πρώτη απόπειρα διακίνησης οργάνων σε αυτήν την χώρα 
που θεωρείται πρωτοπόρα στον τομέα των μεταμοσχεύ
σεων. «Είναι η πρώτη υπόθεση που έχουμε αναγνωρίσει» 
εξήγησε κατά τη διάρ
κεια μιας συνέντευξης 
Τύπου ο διευθυντής της 
Εθνικής Αστυνομίας,
Ιχνάθιο Κοσίδο. Ο δι
ευθυντής του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμο
σχεύσεων της Ισπανίας,
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διεθνή
αστυνομικά νέα

Ραφαέλ Ματεσάνθ, χαιρέτισε αυτήν την επιχείρηση κατά 
τη διακίνησης οργάνων. «Πρόκειται για έναν κίνδυνο, μια 
μάστιγα του 21ου αιώνα» δήλωσε ο ίδιος. «Καμία χώρα δεν 
προστατεύεται απόλυτα» και αυτή η υπόθεση δείχνει ότι 
πρέπει να «παραμένουμε σε συναγερμό», προσέθεσε, υπο
γραμμίζοντας ότι υπάρχουν περιοχές στον κόσμο όπου η 
διακίνηση οργάνων γίνεται «σχεδόν χωρίς καμία τιμωρία». 
Συνολικά 5 άνθρωποι συνελήφθησαν. Ο δήμαρχος, ηλικίας 
61 ετών, συνελήφθη στις 3 Ιανουάριου στο αεροδρόμιο της 
Βαλένθια, και οι υπόλοιποι στο διάστημα των 15 ημερών 
που ακολούθησε. Τρεις εκ  των συλληφθέντων είναι λιβα- 
νικής υπηκοότητας που κατοικούν στην Ισπανία και πρό
κειται για πρόσωπα από το περιβάλλον του δημάρχου. Ο 
τέταρτος είναι ένας Παλαιστίνιος που επίσης ζει στην Ισπα
νία εδώ και 48 χρόνια, διευκρίνισε η επικεφαλής των ερευ
νών Εστέρ Μαλδονάδο. Ό λοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν 
ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι εξ αυτών 
χρειάστηκε να παραδώσουν τα διαβατήριά τους, προσέθε
σε η ίδια. Το εμπόριο οργάνων τιμωρείται στην Ισπανία με 
κάθειρξη 12 ετών.
ΑΜΠΕ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΦΟΡΟΦΥΓΑ 

Σε κατάσχεση περι
ουσίας αξίας δεκαπέντε 
εκατομμυρίων ευρώ, η οποία 
ανήκε σε έναν Ιταλό ογδόντα 
ετών ο οποίος ζει λίγο έξω 
από την Ρώμη, προχώρησε η 

Guardia di Finanza, η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας. 
Ο ηλικιωμένος είχε αγοράσει 47 ακίνητα, ένα πολυτελές 
τζιπ, ένα αυτοκίνητο και ένα τροχόσπιτο, χωρίς να κατα
βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ σε φόρους, στο ιταλικό υπουρ
γείο Οικονομικών. Η όλη έρευνα της Ιταλικής Οικονομι
κής Αστυνομίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 και οδήγησε 
στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων σε χρόνο ρε
κόρ, αν λάβει κανείς υπόψη του τα γραφειοκρατικά κω λύ
ματα που προκύπτουν συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις. 
Ό πω ς αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «το σύνο
λο της ακίνητης περιουσίας αποκτήθηκε χάρη σε μια σειρά 
παράνομων δραστηριοτήτων - κυρίως κλοπές και απάτες 
- στις οποίες ο ηλικιωμένος επιδόθηκε, σχεδόν αδιάκοπα, 
από τότε που ήταν δεκαέξι ετών». Τις τελευταίες δεκαετί
ες κατάφερε να αποκτήσει ολόκληρες πολυκατοικίες στη 
Ρώμη και στα προάστια της Αιώνιας Πόλης «‘Αρντεα» και 
«Τορ Βεργκάτα». Ό λα δείχνουν, όμως, ότι η «σταδιοδρο
μία» του, (μετά από δεκατέσσερις καταδίκες για κλεπταπο- 
δοχή, κλοπή και παράνομη δόμηση) έχει φτάσει, πλέον, στο 
τέλος της. 
www.kathimerini.gr

ΚΟΚΑΪΝΗ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ 
ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΙΙοσόχηία κοκαΐνης με προορισμό το Βατικανό και 
η οποία είχε σταλεί από τη Νότια Αμερική, εντόπισαν τε

λωνειακοί υπάλληλοι στο 
αεροδρόμιο Λάιπζιγκ-Χάλε 
της Γερμανίας, αναφέρει 
η γερμανική εφημερίδα Bild am Sonntag. Τα ναρκωτικά 
ανακάλυψαν οι τελωνειακοί στις 19 Ιανουάριου, σύμφωνα 
με την εφημερίδα. Η κοκαΐνη, η αξία της οποίας υπολο
γίζεται στα 40.000 ευρώ, ήταν σε υγρή μορφή τοποθετη
μένη μέσα σε 14 προφυλακτικά. Η εφημερίδα δημοσίευσε 
μαζί με το άρθρο της και ένα αντίγραφο της έκθεσης των 
τελωνειακών. Οι Αρχές της Γερμανίας και το Βατικανό δι
εξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν 
ο αποστολέας στη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με τις ανα
φορές, το πακέτο είχε ως προορισμό το ταχυδρομείο του 
Βατικανού χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκρητένο όνομα 
παραλήπτη. 
www.kathimerini.gr

ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΗ  ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Είκοσι τέσοερα πρόσωπο τα οποία κατηγορού- 
νται ότι είναι μέλη ή στη
ρίζουν με την δράση τους 
τη μαφία της Καλαβρίας, 
τη Ντράνγκετα, συνε
λήφθησαν στην Κάτω 
Ιταλία κατά την διάρκεια 
επιχείρησης της Ιταλικής 
Οικονομικής Αστυνο
μίας. Οι συλληφθέντες 
κατηγορούνται για συμ
μετοχή σε διεθνή εμπορία ναρκωτικών. Από το Περού και 
την Βολιβία, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κο
καΐνη μεταφερόταν στην Βραζιλία όπου συσκευαζόταν και 
φορτωνόταν σε εμπορικά πλοία που απέπλεαν με προορι
σμό το λιμάνι Τζόγια Τάουρο, στην Καλαβρία. Οι Ιταλικές 
Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δυο τόνων κοκαΐνης. 
Για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, η Ιταλική Οι
κονομική Αστυνομία συνεργάσθηκε με τις Αστυνομικές 
Αρχές άλλων δέκα ευρωπαϊκών χωρών. Μέρος των ναρκω
τικών, όπως μετέδωσαν ιταλικά δελτία ειδήσεων, είχε προ
ορισμό το Βέλγιο και λιμάνια των Κάτω Χωρών. «Συνερ- 
γασθήκαμε ιδιαίτερα αποδοτικά με τους συναδέλφους των 
νοτιοαμερικανικών χωρών, αρχίζοντας από την Βραζιλία, 
αλλά όσο και αν μπορεί να μοιάζει περίεργο, συναντήσαμε 
δυσκολίες στην ανταλλαγή στοιχείων με εισαγγελίες και 
Αστυνομίες της Βόρειας Ευρώπης», σχολίασαν Ιταλοί δι
καστικοί που συμμετείχαν στις έρευνες. 
www.kathimerini.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Διεθνές δίκτυο παιδικής πορνογραφίας
στο Ίν τερ ν ετ με 27.000 συνδρομητές απ' όλο τον κόσμο, 
εξάρθρωσαν οι Αμερικανικές Αρχές, ανακοίνωσε ο Τζεχ 
Τζόνσον, ο υπουργός Εσω τερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, 14 άτομα συνελήφθησαν με την 
κατηγορία της εκμετάλλευσης ανηλίκων σε σχέση με μία 
ιστοσελίδα που λειτουργούσε στο αποκαλούμενο «κρυμμέ-
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νο Διαδίκτυο» (γνω
στό και ως deepnet ή 
darknet ή Deep Web 

ή Hidden Web), το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι τόσο 
εύκολα προσβάσιμο. Αποτελείται μόνο από ιστοσελίδες που 
δεν υπάρχουν και δεν ανακαλύπτονται από τις μηχανές 
αναζήτησης και πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο λιγοστοί άν
θρωποι. Για την πρόσβαση στο Darknet χρησιμοποιείται το 
TOR, ένα πρόγραμμα που διευκολύνει τη διατήρηση της 
ανωνυμίας των χρηστών του και «διαβάζει» συνδέσμους 
που δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο HTTP. Ως διαχειρι
στής του δικτύου παιδικής πορνογραφίας και αρχηγός του 
εμφανίζεται ένας 27χρονος, ο Τζόναθαν Τζόνσον, ο οποίος 
συνελήφθη στην πολιτεία της Λουιζιάνας και αντιμετωπί
ζει 20ετή ποινή κάθειρξης. Το δίκτυο λειτουργούσε από τον 
Ιούνιο του 2012 περίπου μέχρι τον Ιούνιο του 2013, όταν 
συνελήφθη ο Τζόνσον. Ό π ω ς ανακοίνωσαν οι Αρχές, η ιστο
σελίδα διέθετε αρχεία με περισσότερα από 2.000 βίντεο και 
πολλές περισσότερες φωτογραφίες από περίπου 250 παιδιά - 
κυρίως αγόρια - από τις ΗΠΑ. Οι ηλικίες τους, σύμφωνα με 
τις Αρχές, κυμαίνονταν από τριών έως 17 ετών και προέρ
χονταν από 39 αμερικανικές πολιτείες. Εκδόθηκαν περίπου 
150 εντάλματα σύλληψης εναντίον υπόπτων στις ΗΠΑ και 
άλλα 150 σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με το BBC, τα θύμα
τα εξαπατούνταν συχνά, από άνδρες που εμφανίζονταν ως 
γυναίκες, μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και 
καλούνταν να «ανεβάσουν» πορνογραφικό υλικό. Οι Αμε
ρικανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για ένα από τα 
μεγαλύτερα τέτοια δίκτυα που εξαρθρώνεται.
ΑΜΠΕ

«ΕΞΑΠΛΩΣΗ> ΜΑΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ  
Σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων «βιτρίνας», με 
στόχο το ξέπλυμα χρήματος της μαφίας, εντόπισε η Αστυ
νομία της Ρώμης. Ό λ ες οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονταν 
σε τουριστικές περιοχές της Αιώνιας Πόλης. Τον Ιανουά
ριο και το Φεβρουάριο, οι Αρχές της Ιταλίας κατάσχεσαν 
51 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια της μαφίας στη Ρώμη. 
Η επιχείρηση στη Ρώμη αποκάλυψε μια πολύ μικρή πτυχή 
της «μαύρης» οικονομίας της μαφίας. Σε εποχή λιτότητας, 
την ώρα που τα ιταλικά νοικοκυριά στενάζουν κάτω από 
τα δανειακά βάρη, οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλή
ματος βρίσκονται να κατέχουν κυριολεκτικά βουνά αδή
λωτων μετρητών. Οι μαφιόζοι εκμεταλλεύονται έτσι την 
οικονομική κρίση για να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους σε 
νόμιμες επιχειρήσεις, μακριά από την έδρα τους στη Νότια 
Ιταλία. «Τα τελευταία είκοσι χρόνια απέκτησαν σημαντική 
ρευστότητα. Αυτό είναι πρόβλημα σήμερα. Διαθέτουν υπερ
βολικά χρήματα και δεν μπορούν να τα επενδύσουν όλα», 
επισημαίνει ο ειδικός εισαγγελέας Μικέλε Πρεστιπίνο. Το

Φεβρουάριο, το Ευρω
κοινοβούλιο ψήφισε νό
μο ο οποίος διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ 
διωκτικών υπηρεσιών 
για τη δήμευση προϊό
ντων εγκλήματος. Ειδι
κοί στην καταπολέμηση

της μαφίας εκτιμούν πως η Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η  χρειάζεται 
σκληρότερη νομοθεσία, όπως τους νόμους που ψήφισε πρό
σφατα η Ιταλία. Ορισμένοι από τους ειδικούς αυτούς επιμέ
νουν ότι τα μέσα που αξιοποιούνται σήμερα στον πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας θα αξιοποιούνταν αποτελεσματικό
τερα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
από την Ευρώπη, αλλά και τη Ρωσία, την Αλβανία και την 
Κίνα. Εκτιμήσεις θέλουν την ιταλική μαφία να εξασφαλίζει 
κάθε χρόνο αμύθητα ποσά, μεταξύ 10 και 220 δισεκατομμυ
ρίων ευρώ, από παράνομες δραστηριότητες. Αν τα στοιχεία 
του ινστιτούτου Conferescenti είναι ακριβή, τότε τα έσο
δα της μαφίας αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του ιταλικού 
ΑΕΠ, ενώ τα αποθέματά της σε μετρητά ξεπερνούν τα 65 
δισεκατομμύρια ευρώ.
Η πιο εύπορη οικογένεια οργανωμένου εγκλήματος στην 
Ιταλία θεωρείται πως είναι η Ντραγκέτα, η μαφία της Κα
λαβρίας, που έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της το σύνολο 
της διακίνησης κοκαΐνης στη Γηραιά Ηπειρο. Η οργάνωση 
δραστηριοποιείται επίσης σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, 
Ελβετία και Βρετανία. Οι άλλες δύο κύριες εγκληματικές 
οργανώσεις της Ιταλίας είναι η ναπολιτάνικη Καμάρα και 
η σικελιανή Κόζα Νόστρα, που έγινε διάσημη χάρη στην 
κινηματογραφική ταινία «Ο Νονός».
Αν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη επέλεγαν να εθε
λοτυφλούν μέχρι πρότινος, νέο κύμα συνειδητοποίησης 
φαίνεται ότι αρχίζει να επικρατεί. Πριν από δύο χρόνια, η 
Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η  δημιούργησε ειδική επιτροπή καταπο
λέμησης της μαφίας, ενώ η Europol αναγνώρισε επίσημα το 
2011 το έλλειμμά της σε θέματα πληροφοριών γύρω από το 
οργανωμένο έγκλημα. Ο εισαγγελέας Πρεστιπίνο υπογραμ
μίζει τη σημασία του εντοπισμού των κεφαλαίων. «Παρότι 
ουδείς πολιτικός θα τολμούσε να συναντηθεί με μαφιόζο, οι 
δίαυλοι επικοινωνίας δεν έχουν κοπεί. Ο μαφιόζος μπορεί 
να επενδύσει στη δημιουργία δικτύου νόμιμων επιχειρήσε
ων, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν τον πολιτικό με πλήρη 
νομιμότητα. Το σύστημα αυτό είναι συμφέρον για όλους. 
Ο επιχειρηματίας εξασφαλίζει τα οικονομικά οφέλη, ο μα
φιόζος δεν χρειάζεται να μετακινηθεί στη Ρώμη και ο πο
λιτικός μπορεί να διατηρήσει τα χέρια του καθαρά», λέει ο 
εισαγγελέας. 
www.kathimerini.gr

ΚΟΚΑΪΝΗ «ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ»
Οΐ Λιμενικές Αρχές της Κόστα Ρίκα κατάσχεσαν 1,28 
τόνους κοκαΐνης ανοικτά των ακτών της χώρας στον Ειρη
νικό. Οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν τις 
Αρχές στη σύλληψη 4 αλλοδαπών υπόπτων, ανακοίνωσε η 
Αστυνομία. Οι τέσσερις ύποπτοι φέρεται πως είναι κολομ- 
βιανής καταγωγής. Τα ναρκωτικά μεταφέρονταν από την 
Κολομβία προς την Κόστα Ρίκα με δύο ταχύπλοα, ανακοί
νωσε η Αστυνομία. Οι Κολομβιανές Αρχές είχαν κατασχέσει 
7 τόνους κοκαΐνης στο λιμάνι της Καραϊβικής, Καρτάτζενα 
ντε Τντιας. Η τεράστια πο
σότητα ναρκωτικών ήταν 
κρυμμένη σε φορτηγό πλοίο 
το οποίο μετάφερε ανανάδες 
στην Ολλανδία. ]
ΑΜΠΕ
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από τις επιτυχίες
7 ου Σώματος

Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος
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ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη μεθοδική έρευνα της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυχικής Αττικής χης Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αχχικης, πολυμελής εγκληματική ομάδα η οποία 
από διεχίας και πλέον διέπραχχε συσχημαχικά λαθρεμπόριο 
ναυχιλιακού πεχρελαίου. Τα μέλη χης εγκληματικής οργάνω
σης παρακραχούσαν ναυχιλιακό πεχρέλαιο μεχά από ανεφοδια
σμό πλοίων ναυχιλιακών εχαιρειών και σχη συνέχεια χο διοχέ- 
χευαν σε πραχήρια υγρών καυσίμων, όπου, μεχά από πρόσμιξη 
με πεχρέλαιο κίνησης χο διέθεχαν και πάλι σχην αγορά. Καχά 
χην διάρκεια οργανωμένης και συνχονισμένης επιχείρησης 
συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές χης Αχχικης 15 ημεδαποί 
-  μέλη χης εγκλημαχικης οργάνωσης ηλικίας από 36 έως 62 
εχών. Σε βάρος χουςσχημαχίσθηκε δικογραφία για σύσχαση και 
συμμετοχή σε εγκλημαχι- 
κή οργάνωση, λαθρεμπορία 
υγρών καυσίμων σε βαθμό 
κακουργήματος, απάχη καχ' 
επάγγελμα και καχ' εξακο
λούθηση σε βαθμό κακουρ
γήμαχος, νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκλημαχικές 
δρασιηριόχηχες («ξέπλυ
μα βρώμικου χρήμαχος»), 
ενεργηχική και παθητική 
δωροδοκία καχ' εξακολού
θηση και καχάχρηση εξου
σίας. Σχους συλληφθένχες 
περχλαμβάνονχαι και δύο κραχικοί υπάλληλοι και ειδικόχερα 
ανώχερος υπάλληλος χου ΥΠ.Ε.ΚΑ. και υπάλληλος χου Α' Τε
λωνείου Πειραιά, οι οποίοι είχαν ενχαχθεί σχην εγκλημαχικη 
οργάνωση με χον διακριχό ρόλο να ενημερώνουν για επικείμε
νους ελέγχους. Σχη δικογραφία περιλαμβάνονχαι καχ άλλοι 9 
ημεδαποί- μέλη χης εγκλημαχικης οργάνωσης οι οποίοι αναζη- 
χούνχαι. Αρχηγικό ρόλο σχην οργάνωση είχαν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος εχαιρείας εμπορίας πεχρελαιοειδών και 
δύο ακόμα άχομα, υπάλληλος και συνεργάχης χης ίδιας εχαιρεί- 
ας. Η μεθοδολογία που ακολουθούσε η εγκλημαχικη οργάνωση 
διακρίνονχαν σε διαφορεχικά-επιμέρους επίπεδα δράσης, σε όλη 
χη διαδικασία μεχαφοράς, διακίνησης, παράδοσης και παραλα
βής ναυχιλιακού καυσίμου. Πιο αναλυχικά, όπως προέκυψε 
από χην έρευνα, αρχικά οι οδηγοί βυχιοφόρων-υπάλληλοι χης 
εχαιρείας, καχά χην μεχάβασή χους σχα σημεία ελλιμενισμού 
διαφόρων πλοίων, ανά χην επικράχεια (πλοία ακτοπλοϊκών 
γραμμών, επαγγελμαχικά και πονχοπόρα) δεν παρέδιδαν ολό
κληρη χην ποσόχηχα χου πεχρελαίου, η οποία αναγράφονχαν 
σχα παρασχαχικά. Ακολούθως, χο υπόλοιπο χου πεχρελαίου 
χο επέσχρεφαν σχην εχαιρεία και σχη συνέχεια οι αρχηγοί 
χης εγκλημαχικής οργάνωσης χο διέθεχαν εκ νέου σχο εμπό
ριο, μέσω «ουνεργαζόμενων» πραχηρίων υγρών καυσίμων, 
ενώ σε πολλές περιπχώσεις χο επαναδιέθεχαν αυχούσιο σχους 
πλοιοκχήχες. Μέχρι σχιγμής έχει προκύψει όχι η εγκλημαχική 
οργάνωση «συνεργαζόχαν» με 12 πραχήρια υγρών καυσίμων

σχην Αχχική. Επιπλέον προέκυψε όχι, σε πολλές περιπχώσεις, 
άχομα που εμπλέκονχαν σχη διαδικασία μεχαφοράς, διακίνη
σης, παράδοσης και παραλαβής χων καυσίμων, ενεργούσαν και 
για λογαριασμό χους. Ειδικόχερα, υπάλληλοι-οδηγοί χων βυχι- 
οφόρων, καχά χην επισχροφή χου παράνομα παρακραχηθένχος 
ναυτιλιακού καυσίμου, δεν το επέσχρεφαν σχο σύνολό του, αλ
λά παρακραχούσαν και για ίδιο όφελος μεγάλες ποσότητες, τις 
οποίες διέθεταν με χαμηλότερη τιμή σε συγκεκριμένους πρα- 
χηριούχους, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε 
άλλη περίπτωση μηχανικός πλοίου, ο οποίος συνελήφθη, είχε 
παρακρατήσει για ίδιο όφελος 11 τόνους ναυτιλιακό καύσιμο 
και προσπαθούσε να βρει τρόπο να χο διαθέσει σχους οδηγούς 
των βυτιοφόρων, με διαγραφόμενη την προοπτική για συνεχή 
ανεφοδιασμό του συγκεκριμένου πλοίου και παράνομη πα

ρακράτηση 3 έως 4 τόνων 
καυσίμων εβδομαδιαίως. Τα 
μέλη χης εγκληματικής ορ
γάνωσης για να ξεπερνούν 
τις διαδικασίες ελέγχου καχά 
την παράδοση σχα ελλιμε
νισμένα πλοία των ποσοτή
των που είχαν παραγγελθεί 
(πετρέλευση) και να παρα
πλανούν τους αρμόδιους 
Τελωνειακούς υπαλλήλους 
ελεγκτές ή τους υπεύθυ
νους των πληρωμάτων για 
την παραλαβή του καυσί

μου, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ενδεικτικά, σε 
προσυνεννόηση με συγκεκριμένο χειριστή γεφυροπλάστιγγας 
για βαριά οχήματα σχο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, εμφάνι
ζαν πλασματικές μετρήσεις κατά την ζύγιση του βυτιοφόρου. 
Οι πλασματικές μετρήσεις πραγματοποιούνταν με παρέμβαση 
από πριν στο λογισμικό των ηλεκτρονικών συστημάτων της 
γεφυροπλάστιγγας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το «κατά πα
ραγγελία» επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα. Για την άμεση 
συνέργεια στη διαδικασία αυτή ο χειριστής γεφυροπλάστιγγας, 
ελάμβανε ως αμοιβή για κάθε μετρικό τόνο 150 ευρώ, (ένας 
μετρικός τόνος πετρελαίου ισούται με 1.200 λίτρα). Στη περί
πτωση όμως που ο αρμόδιος για την παραλαβή του καυσίμου 
συνεργούσε στην απάτη, στο να παραλάβει δηλαδή λιγότερη 
από την ποσότητα που αναγράφονταν στα παραστατικά, δεν 
πραγματοποιούσαν ζύγιση ή κατέστρεφαν τα ζυγολόγια. Σε άλ
λες περιπτώσεις γέμιζαν με νερό κάποιο από τα διαμερίσματα 
της δεξαμενής του βυτιοφόρου, αυξάνοντας έτσι τεχνηέντως 
το μικτό βάρος του οχήματος, το οποίο μετά την αφαίρεση του 
απόβαρου, προσμετρούνταν ως μεταφερόμενο καύσιμο. Στην 
εγκληματική οργάνωση είχε ενταχθεί υπάλληλος του Α' Τελω
νείου Πειραιά, ο οποίος έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, 
ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους στα πλωτά μέσα που διέ
θετε η εταιρεία για την διακίνηση του ναυτιλιακού καυσίμου, 
αποφεύγοντας έτσι ενδεχόμενες ποινικές και διοικητικές κυ
ρώσεις. Για τον ίδιο λόγο, η εγκληματική οργάνωση ενημερω-

Α/Α [ 60 ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014



νότον για επικείμενους ελέγχους από ανώτερο υπάλληλο του 
ΥΠ .Ε.Κ Α , ο οποίος, λόγω της ιδιότητάς του, είχε πρόσβαση σε 
στοιχεία για προγραμματισμένους ελέγχους της Υπηρεσίας του 
ή άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών (εντολές ελέγχου) και γνώρι
ζε εκ των προτέρων λεπτομέρειες για τον χρόνο και τις περιοχές 
όπου επρόκειτο να κινηθούν τα αρμόδια συνεργεία ελέγχου. Σε 
έρευνες που ενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και 
σε «συνεργαζόμενο» πρατήριο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
8.000 λίτρα παρανόμως παρακρατηθέντος diesel κίνησης ναυ
τιλίας ( marine diesel), 5 βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων και 
18.400 ευρώ σε μετρητά. Από τα στοιχεία της έρευνας διαφαί- 
νεται ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον 
την τελευταία διετία, έχοντας διαθέσει σε πρατήρια υγρών καυ
σίμων περίπου 4.500.000 λίτρα ναυτιλιακού πετρελαίου. Οι 
αναλογούντες διαφυγόντες δασμοί Km φόροι υπερβαίνουν το 
ποσό των 3.500.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι το μέγεθος της εγκλη
ματικής δραστηριότητας της οργάνωσης είναι πολύ μεγαλύτε
ρο Km στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου 
να διερευνηθεί όλο το εύρος της λαθρεμπορίας καυσίμων Km 
απάτης σε βάρος ναυτιλιακών εταιρειών. Οι συλληφθέντες με 
τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση 
που εισήγαγε στη Χώρα μας, από την Αλβανία, ιδιαίτερα μεγά
λες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια 
προωθούσε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας 
τη χώρα μας σαν ενδιάμεσο διαμετακομιστικό κέντρο. Συνε- 
λήφθησαν στα Εξαμίλια Κορινθίας, 5 άτομα, εκ των οποίων 1 
ομογενής εξ Αλβανίας, 1 υπήκοος Αλβανίας Km 3 ημεδαποί, ηλι
κίας 34 ,4 1 ,6 2 ,6 2  Km 35 ετών, αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχη- 
ματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της σύστασης 
και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση Km παράβαση του 
Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ειδικότερα, η Υπηρεσία 
Δίωξης Ναρκωτικών διερεύνησε πληροφορία, σύμφωνα με την 
οποία, εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από αλλοδαπούς 
και ημεδαπούς, εισάγει στη Χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλες ποσό
τητες ακατέργαστης κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια διακινεί 
με ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά, σε χώρες της Κεντρικής Km 
Δυτικής Ευρώπης. Μετά από πολυήμερες έρευνες εντοπίσθηκε

στα Εξαμίλια Κορινθίας 
μία αποθήκη η οποία τέ
θηκε σε διακριτική επιτή
ρηση, με αποτέλεσμα στη 
συνέχεια να εντοπισθούν 
τα 5 μέλη της εγκλημα
τικής οργάνωσης. Μετά 
από συντονισμένη αστυ
νομική επιχείρηση συνε- 
λήφθησαν τα παραπάνω 
5 μέλη της εγκληματικής

οργάνωσης Km διαπιστώθηκε ότι η αποθήκη χρησιμοποιείτο 
για τη φύλαξη Km επανασυσκευασία των ναρκωτικών. Ό πως 
εξακριβώθηκε επίσης, οι ποσότητες ναρκωτικών τοποθετού
νταν εντός ειδικά διαμορφωμένης κρύπτης στο δάπεδο του 
θαλάμου - ψυγείου, η μετασκευή του οποίου γινόταν στον 
προαναφερόμενο χώρο, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής 
μεταφορά Km εξαγωγή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ση
μειώνεται ότι οι συσκευασίες της κάνναβης είχαν επικαλυφθεί 
με ποσότητες κόκκινου πιπεριού για να καταστεί δυσχερής η 
ανίχνευσή τους από τους αστυνομικούς σκύλους. Κατασχέθη
καν: ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 458,4 κιλών, 1 
Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, 1 θάλαμος-ψυγείο, το χρηματικό ποσό των 
3.070 ευρώ Km 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Οι συλληφθέ
ντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανα
τολικής Αττικής εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας αφού 
διέπρατταν κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές 
της Αττικής, στη συνέχεια τα αποσυναρμολογούσαν, σε συ
νεργείο που διατηρούσαν στην περιοχή της Γλυφάδας Km εν 
τέλει διέθεταν προς πώληση τα εξαρτήματά τους, ως ανταλ
λακτικά. Συνελήφθησαν στην περιοχή της Γλυφάδας, μετά 
από συντονισμένη επιχείρηση, 2 ημεδαποί, ηλικίας 23 Km 30 
ετών, μέλη της σπείρας, υπεύθυνος Km ιδιοκτήτης του συνερ
γείου αντίστοιχα, όπου απέκρυπταν Km αποσυναρμολογούσαν 
τα οχήματα, ενώ αναζητούνται Km άλλα πρόσωπα - συνεργοί 
τους. Ό πω ς προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες μαζί 
με τους συνεργούς τους είχαν συστήσει από τα τέλη του 2010 
εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση Km ενεργώντας από κοι
νού, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, δραστηριοποιούνταν 
σε κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. Ειδικότερα, κυρίως βραδινές 
ώρες, μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εν τόπιζαν 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε πυλωτές οι
κιών ή έξω από αυτές Km αφού τα παραβίαζαν, τα έθεταν οε λει
τουργία χρησιμοποιώντας «παράλληλο» εγκέφαλο. Στη συνέ
χεια τα μετέφεραν στο συνεργείο του 30χρονου συλληφθέντα 
στη Γλυφάδα, όπου τα αποσυναρμολογούσαν, αποκομίζοντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά από την πώληση των εξαρτημάτων 
τους ως ανταλλακτικά. Ο 30χρονος ήταν υπεύθυνος Km για 
την νομιμοποίηση («ξέπλυμα») των χρημάτων που αποκόμιζαν 
από τις παράνομες δραστη
ριότητες τους, μέσω της 
επιχείρησής του. Ό πως 
διαπιστώθηκε μέχρι στιγ
μής, έχουν διαπράξει 39 
κλοπές οχημάτων, εκ των 
οποίων 13 στη Γλυφάδα,
6 στον Άλιμο, 4 στην Αγία 
Παρασκευή, από 3 σε Βού
λα Km Χολαργό, από 2 σε 
Ηλιούπολη, Χαλάνδρι Km
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Άγιο Δημήχριο και από μία σε Ελληνικό, Ομόνοια, Νέα Σμύρνη και Βύρωνα. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εν λόγω 
συνεργείο και τις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 κλεμμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 1 αμάξωμα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου, πλήθος 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπως εγκέφαλοι, τιμόνια, ασφαλειοθήκες, στροφόμετρα, τιμόνια, ράδιο- CD κ.ά., πλήθος κρατικών 
πινακίδων κυκλοφορίας, αδειών κυκλοφορίας και άλλων εγγράφων, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 14,2 γραμμ., κλειστό 
σύστημα καταγραφής με 3 κάμερες. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη των συνεργών τους.

ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
Συνελήφθηοαν δυνάμει ενταλμάτων, στα Άνω Λιόσια και στις Αχαρνές, αντίστοιχα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δυο ημεδαποί ΡΟΜΑ (28χρονος και 26χρονη) για ασελγείς πράξεις και συνέργεια 
σε αυτές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι η 26χρονη συλληφθείσα, απογευματινές ώρες της 
2-4-2014, προσέγγισε 17χρονη ημεδαπή στην Πλατεία Ομονοίας και με απατηλές υποσχέσεις την έπεισε να την ακολουθήσει σε 
κατάστημα «καφέ» στην περιοχή των Αχαρνών. Στη συνέχεια στο κατάστημα εμφανίσθηκε ο 28χρονος, ο οποίος τις επιβίβασε και 
τις μετέφερε με το αυτοκίνητο του σε ερημική τοποθεσία της περιοχής, όπου η 26χρονη προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της 
17χρονης. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Σε αποθήκες εταιρείας εισαγωγής- διακίνησης οπωροκηπευτικών στον Άγιο Ιωάννη 
Ρέντη Αττικής και μέσα σε κιβώτια με μπανάνες, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 
κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους -16- κιλών και -820- γραμ. Ειδικότερα, η Υποδι
εύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ενημερώθηκε από 
την ανωτέρω εταιρεία, ότι κατά τον έλεγχο κιβωτίων μπανάνας που είχαν παραλάβει, 
βρέθηκαν μέσα σε 3 χάρτινα κιβώτια επιμελώς κρυμμένα, ύποπτα αυτοσχέδια πακέτα.
Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, βρέθηκαν 14 αυτοσχέδια πακέ
τα, περιτυλιγμένα με μονωτική ταινία και τυπωμένο λογότυπο τη λέξη «BOLD», που 
περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -16- κιλών και -820- γραμμαρίων. Από 
την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το φορτίο μπανανών μεταφέρθηκε με πλοίο, 
από Κολομβία στον λιμένα Bergeggi Ιταλίας. Το εμπόρευμα, με προορισμό την Ελλά
δα, φορτώθηκε σε 3 φορτηγά αυτοκίνητα, διαφόρων μεταφορικών εταιρειών, τα οποία 
εισήλθαν στην Ελλάδα μέσω Πατρών. Την 2-5-2014 εκφορτώθηκε στην αποθήκη της 
εταιρείας, από όπου θα άρχιζε η διανομή του σε διαφόρους εμπόρους. Επίσης εντός ενός 
χαρτοκιβωτίου, βρέθηκε συσκευή εντοπισμού GPS (μέσα σε ειδικό κουτί με μπαταρία), με τη βοήθεια της οποίας η εγκληματική 
οργάνωση παρακολουθούσε και γνώριζε ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση του φορτίου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εκδόθη- 
καν αναζητήσεις, μέσω των αρμοδίων Αρχών, για εντοπισμό και έλεγχο παρόμοιων φορτίων της βίας παρτίδας στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογρα
φία σε βάρος 47χρονου ημεδαπού, για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε ψευδή 
αναφορά στην Αρχή. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης « Facebook 
» εντοπίστηκε προφίλ, μέσω του οποίου οι διαχειριστές του αναλάμβαναν την εκπόνη
ση και επιμέλεια πανεπιστημιακών εργασιών έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με το προφίλ, 
οι διαχειριστές είχαν δημιουργήσει ιστοσελίδα, όπου πραγματοποιείτο η συγγραφή πα
νεπιστημιακών εργασιών, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, καθώς και πτυχιακών και 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για διάφορους τίτλους σπουδών. Τα ανωτέρω 
τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε παραγγελία για 
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Από την ψηφιακή ανάλυση που πραγματοποί
ησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προέκυψε ότι διαχειριστής ήταν 
ο 47χρονος ημεδαπός, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: 2 βιβλιάρια καταθέσεων και 3 σελίδες με κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, με 
στοιχεία του 47χρονου, εσωτερικός σκληρός δίσκος, ντοσιέ με χειρόγραφες σημειώσεις 
και εκτυπώσεις. Επιπλέον, κατά την επιτόπια έρευνα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, βρέθηκαν αποθηκευμένα λογιστικά 
φύλλα ( excel), από τα οποία προέκυψε ότι συνεργαζόταν τουλάχιστον με 108 άτομα, τους οποίους χρησιμοποιούσε ως συντά-
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κτες των εργασιών. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκπόνηση πανεπιστημιακών, πτυχια
κών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, τις οποίες και παρέλαβαν, 200 άτομα, ενώ το κέρδος και το «πελατολόγιο» θα 
προκόψει από την περαιτέρω ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων. Ενδεικτικά, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι 
οι διπλωματικές εργασίες αφορούν στις ειδικότητες των Πανεπιστημιακών Σχολών: Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πνευ
ματικά Δικαιώματα, Πληροφορική, Εμπορία -  Διαφήμιση, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουριστικά, 
Νευρολογία -  Νευροφυσιολογία, Ιστορία, Προσχολική Εκπαίδευση, Marketing, Internet και Γεωργία, Βιομηχανικά Απόβλητα, 
Δυναμική Κατασκευών, Νεοελληνική Γλώσσα, Εργασιακό Άγχος, Φιλολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Φυσικό Αέριο. 
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Το 
προανακριτικό υλικό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ονομαστικός κατάλογος των φοιτητών, που αγόρασαν την διπλωματική 
εργασία τους, αλλά και των συντακτών των εν λόγω εργασιών, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

PUMP AND DUMP
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισε και συνέλαβε στο Παλαιό Φά
ληρο Αττικής, 58χρονο υπήκοο Καναδά, ο οποίος αναζητούνταν με Διεθνές Έ νταλ
μα Σύλληψης, κατηγορούμενος από τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
(Η.Π.Α.) για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη χρηματιστηριακών και 
ηλεκτρονικών απατών. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος φέρεται ως αρχηγικό μέλος εγκλη
ματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο 
του 2008 στην Πενσυλβανία, καθώς και σε άλλες Πολιτείες των Η.Π Α  και εμπλέκεται, 
κατά την αμερικανική ποινική νομοθεσία, σε αδικήματα συνωμοσίας για τη διάπραξη 
απάτης τίτλων καθώς και σε υποθέσεις απάτης, μέσω διαδικτύου. Πιο αναλυτικά, ο 
συλληφθείς ως Πρόεδρος και Διευθυντής εταιρείας και μέτοχος άλλων δύο εταιρειών, 
που δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστηριακό Κλάδο, χρησιμοποιούσε τις εταιρείες 
ως «όχημα» για να πραγματοποιεί απάτες με τη μέθοδο « pump and dump ». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η τιμή και η συναλλαγ
ματική αξία των μετοχών μεγεθύνεται τεχνητά, γεγονός που επιτρέπει στους δράστες να πωλούν στη συνέχεια τα αξιόγραφα σε 
υψηλή τιμή, σε ανυποψίαστους επενδυτές. Με τη μεθοδολογία αυτή, αποκόμιζαν υπέρογκα κέρδη, καθώς οι επενδυτές κατέβαλαν 
ποσά για μετοχές που η αξία τους ήταν πολύ μικρότερη από την τιμή διαπραγμάτευσης, ενώ τον Ιούλιο του 2008, η συγκεκριμένη 
εγκληματική ομάδα, δωροδόκησε χρηματιστές με σκοπό την υπερβολική αύξηση των τιμών πώλησης των μετοχών και την εξα
πάτηση των επενδυτών. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο 58χρονος, από κοινού με άλλα μέλη της οργάνωσης, 
πραγματοποιώντας δραστηριότητες στην αγορά μετοχών, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί ώστε να φαίνονται ως προϊόν των ελεύθερων 
και νόμιμων δυνάμεων της αγοράς, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων Αρχών υπερβαίνει το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολα
ρίων Η.Π.Α. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τ Α  Πεύκης εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποί
ας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών με διάφορα προσχήματα. Συνελήφθη μία 53χρονη 
ημεδαπή ενώ αναζητούνται 4 ημεδαποί συνεργοί της, ηλικίας 27, 48, 55 και 78 ετών. Σε 
βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμ
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και 
παράβαση του νόμου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ό πως 
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας προσέγγιζαν άτομα με οικο
νομική άνεση, τα οποία γνώριζαν σε ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα, κέντρα διασκέδασης 
και άλλους χώρους και παρίσταναν ψευδώς ότι είναι συγγενικά πρόσωπα προέδρου τραπε
ζικού ομίλου, δικηγόροι, γιατροί, ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί ή δικαστικοί επιμελητές.
Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι μπορούσαν να μεσολαβήσουν για την αγορά πολυτελών 
αυτοκινήτων από κατασχέσεις, σε πολύ χαμηλά; τιμές ή για χρηματοδότηση και έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος, τους 
έπειθαν να καταβάλλουν τα χρήματα με εντολή πληρωμής σε τράπεζες, τα οποία και εισέπρατταν. Για να στηρίξουν την εικόνα 
των ατόμων με οικονομική επιφάνεια που παρουσίαζαν στα θύματά τους, τα μέλη της σπείρας είχαν υιοθετήσει ανάλογο τρόπο 
ζωής. Ό πως εξακριβώθηκε, με την ίδια μεθοδολογία, τα μέλη της σπείρας είχαν εξαπατήσει το τελευταίο έτος τουλάχιστον 23 
άτομα αποσπώντας συνολικά 195.760 ευρώ. Σε βάρος της 53χρονης συλληφθείσας εκκρεμούσαν 1 ένταλμα σύλληψης για παρό
μοια αδικήματα και 2 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για απάτες. Η συλληφθείσα 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών της.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Ολοκληρώθηκε πολύμηνη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της 
Διειίθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης κακουργηματικής απάτης, νομι
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ενεργητικής δωροδοκίας από Σωματείο-εθελοντική οργάνωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των 3

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εθελοντικής Οργάνωσης, μεταξύ των οποί
ων και του Προέδρου της. Στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνδυασμό με την σε βάθος 
διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων του Σωματείου διαπιστώθηκε ότι οι εμπλε
κόμενοι, από το 2000 ως και σήμερα, απέσπασαν χρηματικά ποσά από Δήμους 
της χώρας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε το 
Σωματείο υπερβαίνει το ποσό των 2.500.000 ευρώ, ενώ για την απόσπαση των 
χρηματικών ποσών, οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν σε Δημάρχους, μέλη Δημοτι
κών Συμβουλίων και ιδιωτικές επιχειρήσεις ψευδή εικόνα σχετικά με:
► το νομοθετικό πλαίσιο και τη δυνατότητα του Σωματείου να ιδρύει εθελοντικούς 
πυροσβεστικούς σταθμούς, να επιχειρεί σε κατάσβεση πυρκαγιών και να συμμετέχει 
σε περιστατικά διακομιδής τραυματιών
► τη λειτουργική ικανότητα των οχημάτων, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων, που 

η οργάνωση διέθετε στους Δήμους. Τα παραπάνω οχήματα είχαν παραχωρηθεί στο σωματείο με τη μορφή δωρεάς από χώρες 
της Ευρώπης και πρόκειται για παλιά μεταχειρισμένα οχήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα, δεν έφεραν πινακίδες 
κυκλοφορίας, δεν είχαν ταξινομηθεί και δεν είχαν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, δεν είχαν περάσει τους απαραίτητους τεχνι
κούς ελέγχους, δεν ήταν ασφαλισμένα και σε κάθε περίπτωση δεν έφεραν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά 
καταλληλότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.
Με τη μεθοδολογία αυτή και προβάλλοντας τον εθελοντισμό και την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες κατάφερναν να απο
σπούν χρηματικά ποσά με τη μορφή συνδρομών ή χορηγιών. Σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Σωματείου, 
προκειμένου να επιτύχει συνεργασία με τους Δήμους, αποπειράθηκε να δωροδοκήσει Αξιωματούχους Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής ποινικής διερεύνησης και αστυνομικής έρευνας του Τμήματος 
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, η δικογραφία που σχηματίσθηκε υπο
βλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ολοκληρώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Περι
ουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εξάρ
θρωση πενταμελούς εγκληματικής οργάνωσης , η οποία δραστηριοποιούταν στη 
δημιουργία εκατοντάδων πλαστών πιστωτικών καρτών και με τη χρήση αυτών 
στη συνακόλουθη αγορά καταναλωτικών ειδών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
των Νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.Εκτιμάται ότι η παράνομη δράση της συμμο
ρίας, απέφερε στα μέλη της παράνομα έσοδα που υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στη 
Θεσσαλονίκη, ο 25χρονος υπήκοος Σουηδίας -«εγκέφαλος» του κυκλώματος και 
ένας 55χρονος ημεδαπός, ενώ ένα τρίτο 44χρονο μέλος του κυκλώματος εντοπίστη
κε και συνελήφθη στην πόλη της Καρδίτσας. Σε βάρος των εμπλεκομένων, αλλά
και δύο ακόμη αλλοδαπών συνεργών τους, σχηματίσθηκε δικογραφία με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της «Εγκληματικής 
οργάνωσης», «Απάτης κακουργηματικής μορφής», «Πλαστογραφία κακουργηματικής μορφής» και παράβασης του Νόμου 
«Περί προσωπικών δεδομένων». Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών της Διειίθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την έκνομη δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας. Μεταξύ άλλων: διαπιστώθηκε 
η σύνθεση των μελών, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι των εμπλεκομένων, εξακριβώθηκε ο τρόπος -  μέθοδος δράσης τους ( modus 
operandi), προσδιορίστηκε ο αριθμός των παράνομων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν και προσδιορίστηκε το ύψος του 
παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ό πως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος ιθύνων νους, ενώ βρισκόταν 
στη χώρα καταγωγής του (Σουηδία), εκμεταλλευόμενος τις άριστες γνώσεις που διέθετε στον τομέα της τεχνολογίας υπολο
γιστών και συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συζητήσεις (Underground Forums), εντόπισε ιστοσελίδες που διέθεταν προς πώ
ληση αριθμούς πιστωτικών καρτών που είχαν κλαπεί διαδικτυακά από τους νόμιμους κατόχους. Χρησιμοποιώντας εικονικά 
διαδικτυακά νομίσματα (bitcoins), ο δράστης αγόρασε τουλάχιστον 1.085 τέτοιους αριθμούς. Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκε 
κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, δημιούργησε πλαστές πιστωτικές κάρτες-«κλώνους», οι οποίες:

/
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► έφεραν εκτυπωμένα λογότυπα πιστωτικών ιδρυμάτων, εγχώριων και μη,
► έφεραν ως στοιχεία κατόχων τα ονόματα των τριών συλληφθέντων
► έφεραν στο σώμα τους αριθμούς, που ήταν διαφορετικοί από αυτούς που ήταν αποθηκευμένοι στο μαγνητικό τους μέσο και 
μεταβάλλονταν κάθε φορά που οι αριθμοί αυτοί μπλοκάρονταν από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Καταρτίζοντας λοιπόν κάρτες-κλώνους, τον Σεπτέμβριο του 2013, τα τρία αλλοδαπά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επι- 
σκέφθηκαν εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησαν τουλάχιστον 26 παράνομες συναλλαγές, ενώ 
παράλληλα διήγαγαν πολυτελή βίο σε ξενοδοχεία της πόλης. Επίσης, διεύρυναν το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης 
εντάσσοντας ως μέλη, τους δύο ημεδαπούς συλληφθέντες. Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους, ο 25χρονος εγκέφαλος, επανήλθε 
στην Ελλάδα, όπου με τους δύο ημεδαπούς συνεργούς του, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πραγματοποίησε 
δεκάδες απατηλές συναλλαγές με εμπορικές επιχειρήσεις των Νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Εκτιμάται ότι, τα μέλη 
της οργάνωσης πραγματοποίησαν τουλάχιστον 212 συναλλαγές, προσπόρισαν αγαθά και υπηρεσίες, η χρηματική αξία 
των οποίων υπερβαίνει τις 33.000 ευρώ και προκάλεσαν εκτεταμένη οικονομική ζημία στις εκδούσες των πιστωτικών 
καρτών εταιρείες.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων: 3 πλαστές πιστωτικές κάρτες, ένας ανα- 
γνώστης-εγγραφέας πιστωτικών καρτών, μία τηλεόραση και άλλα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία προμηθεύτηκε με τη χρήση 
των καρτών, 2 ταμπλέτες (Tablet PCs), ένας φορητός Η/Υ, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οι εγγραφές των αριθμών 
των πιστωτικών καρτών στα σώματα αυτών, πλήθος αποδείξεων, που σχετίζονται με αγορές με τη χρήση των ως άνω πλαστών 
πιστωτικών καρτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο 25χρονος αλλοδαπός, έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές της Χώρας 
του για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ει
σαγγελέα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΣΕ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 
Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης εξαρτησι- 
ογόνων ουσιών, πέτυχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επιχείρηση, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την κατάσχεση άνω των 72 κιλών κάν
ναβης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 μέλη του δικτύου διακίνησης ψυχοτρόπων 
ουσιών και συγκεκριμένα δύο ημεδαποί, ηλικίας, 47 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων 
σχηματίζεται δικογραφία για τις κατά περίσταση κατηγορίες της παράβασης του Νόμου 
περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου περί Όπλων. Η οργανωμένη αστυνομι
κή επιχείρηση για τη σύλληψη των διακινητών πραγματοποιήθηκε την 28-04-2014, 
όταν διαπιστώθηκε ότι οι δράστες παρέδωσαν σε εταιρεία μεταφορών στην περιοχή του 
Ωραιοκάστρου, έπιπλα (καναπέδες), με την εντολή να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Σε ειδικές κρύπτες στο εσωτερικό των οικο- 
συσκευών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (70) αεροστεγή δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 72 κιλών και 742 γραμμαρίων, 
τα οποία οι διακινητές εισήγαγαν από το εξωτερικό και σκόπευαν να τα διοχετεύσουν στη Γερμανία. Ακολούθησε έρευνα στην 
οικία του 34χρονου συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 περίστροφο αβολίδοτων φυσιγγίων κρότου-αερίου, 
32 φυσίγγια διαφόρων τύπων και 2 κάρτες SIM τις οποίες χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του. Σημειώνεται 
ότι η απόκρυψη της ναρκωτικής ποσότητας στο εσωτερικό των καναπέδων, πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα κατασκευής 
επίπλων που διατηρεί ο 34χρονος με έδρα την περιοχή των Συκεών. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκληματών κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση εξαμελούς εγκληματικής οργάνωσης η οποία ενέχεται σε πο
λυάριθμες υποθέσεις διαρρήξεων οικιών και σταθμευμένων αυτοκινήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της αστυνομι
κής επιχείρησης που έλαβε χώρα (22-05-2014), στις περιοχές των Διαβατών, της Μενεμένης και του Ευόσμου συνελήφθησαν 5 
από τα μέλη της σπείρας ενώ αναζητείται 3 Ιχρονος συνεργός τους. Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς άντρες, ηλικίας 19 έτος 24 
ετών και μία 43χρονη ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της «Εγκληματικής 
Οργάνωσης» και τα κατά περίσταση αδικήματα των «Διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής» και της παράβασης του Νόμου «πε
ρί Όπλων». Από την πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης: διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών, που 
αποτελούσε την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση, εξακριβώθηκε ο τρόπος -  μέθο
δος δράσης τους ( modus operandi) και προσδιορίστηκε ο αριθμός των διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν. Ειδικότερα, 
προέκυψε ότι, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2012, συνέστησαν σπείρα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από 
οικίες και οχήματα στο Νομό Θεσσαλονίκης και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Συγκεκριμένα,
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αφού επέλεγαν τους στόχους τους, παραβίαζαν άλλοτε κεντρικές εισόδους, μπαλκονόπορτες 
και παράθυρα διαμερισμάτων και άλλοτε διερρήγνυαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία 
εντόπιζαν σε αίθριους χώρους στάθμευσης εμπορικών καταστημάτων. Χαρακτηριστικό της 
δράσης τους ήταν η αναρρίχηση σε διαμερίσματα οικοδομών με ανεμόσκαλα, αλλά και η απο
μάκρυνση από τους τόπους διάπραξης των κλοπών με αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού και 
ιπποδύναμης, που θεωρούσαν ότι τους προσέδιδε συγκριτικό πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη 
καταδίωξη τους. Κατά τη διετία της δράσης τους, Μάρτιος 2012 -  Μάιος 2014, στις περιοχές 
Σταυρούπολης Πυλαίας και Καλαμαριάς, τα μέλη της συμμορίας διέρρηξαν 4 διαμερίσματα, 
5 ΙΧΕ αυτοκίνητα, προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να διαρρήξουν ακόμη μία οικία στην περιοχή 
της Τούμπας και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά από 4 ανασφάλιστα οχήματα. Αξίζει να αναφερ
θεί η περίπτωση ημεδαπής γυναίκας οδηγού, η οποία ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, 
αντιλήφθηκε αιφνιδιαστικό άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού και ταυτόχρονη απόσπαση 
της τσάντας της, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 29.700 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του 
κλαπέντος ποσού αποτελούσε εισπράξεις ανώνυμης εταιρείας, για λογαριασμό της οποίας ερ
γαζόταν η παθούσα. Η λεία της οργάνωσης περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 33.400 ευρώ, 
χρυσαφικά -  κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα και έγγραφα των 

παθόντων. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αυτοσχέδια ανεμόσκαλα, 52 
φυσίγγια πυροβόλου όπλου, πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ρολόγια χειρός, ηλεκτρονικές 
συσκευές, διαρρηκτικά εργαλεία, αυτοσχέδιο τρυπάνι και κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας οι οποίες αντιστοιχούν σε οχήματα 
των δραστών, αφαιρέθηκαν όμως με σκοπό να τοποθετηθούν σε άλλα αυτοκίνητα, προκειμένου να παραπλανηθούν οι Αρχές. 
Κατασχέθηκε επίσης ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για την προσέγγιση των στόχων και 
τη διαφυγή τους, το οποίο είχε παραχωρήσει η 43χρονη συλληφθείσα στα υπόλοιπα μέλη, για να διευκολύνει τις μετακινήσεις 
τους. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΗΡΩΙΝΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Εξαρθρώθηκε ύστερα από συστηματική και μεθοδική έρευνα αστυνομικών 
του Τ.Δ.Ν. Ρόδου, πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγά
λες ποσότητες ναρκωτικών (ηρωίνης), στο νησί της Ρόδου. Στο πλαίσιο της 
έρευνας ταυτοποιήθηκε η δράση 7 μελών του κυκλώματος από τους οποί
ους 5 είναι αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας (τέσσερις άνδρες ηλικίας 31 ,30 ,30 , 
25 ετών και μία 26χρονη γυναίκα), ένας 30χρονος ημεδαπός και ένα ακόμη 
άτομο, τα πλήρη στοιχεία του οποίου διερευνώνται. Κατά τη διάρκεια συντο
νισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν 
4 από τα μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα οι 3 Αλβανοί, ηλικίας 30, 
30,25 ετών, καθώς και η 26χρονη ομοεθνής τους. Επίσης, ο 31χρονος υπήκο
ος Αλβανίας, ο οποίος είναι ο «αρχηγός» της οργάνωσης βρίσκεται έγκλειστος 

σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας καθότι συνελήφθη πριν από 3 χρόνια, για παρόμοια αδικήματα (διακίνηση ηρωίνης στη 
Ρόδο). Ο 31χρονος «αρχηγός» είχε τον πλήρη έλεγχο και διαχείριση της παράνομης δραστηριότητας και των εσόδων της οργά
νωσης ενώ πρωτεύοντα ρόλο στην περαιτέρω διάθεση των ναρκωτικών, ως «υπαρχηγός», είχε ο ένας από τους δύο 30χρονους 
Αλβανούς υπηκόους. Ό πως διαπιστώθηκε, οι εμπλεκόμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2013, είχαν συγκροτήσει 
δομημένη εγκληματική οργάνωση με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συνεχή δράση, με σκοπό την προμήθεια, διακίνηση 
και περαιτέρω διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στη Ρόδο, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ως προς τη μεθο
δολογία τους εφάρμοζαν συγκεκριμένη τακτική, κατά την οποία κάποια από τα μέλη της παραλάμβαναν και απέκρυπταν τα 
ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές και σημεία, ενώ στη συνέχεια άλλα μέλη της διέθεταν τα ναρκωτικά σε χρήστες. Στο πλαίσιο 
των αστυνομικών ερευνών, βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων και στις οικίες τους: 895 γρ. ηρωίνης, ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας 3 οχήματα, 7 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 4.530 ευρώ και βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, 
κάρτες τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ. έγγραφα. Χαρακτηριστικά, όπως προέκυψε από την έρευνα τα μέλη της οργάνωσης το 
τελευταίο μόλις χρονικό διάστημα είχαν διαθέσει στην «αγορά» πάνω από μισό κιλό ηρωίνης, σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. 
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική 
έρευνα συνεχίζεται για να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και οι τυχόν διασυνδέσεις τους 
με συναφή κυκλώματα.

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Ολοκληρώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την πλήρη εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης η οποία 
δρούσε συστηματικά σε διάφορες περιοχές της χώρας με κύριο αντικείμενο τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημο-
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σίου kcq ιδιωτών επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης 
συνελήφθησαν 6 ημεδαποί, ηλικίας από 44 έως 49 ετών, όλοι 
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχη
ματίστηκε ποινική δικογραφία. Η δικογραφία περιλαμβάνει 
συνολικά 17 άτομα και συγκεκριμένα τους παραπάνω 6 συλλη- 
φθέντες, 2 ακόμα ημεδαπούς - μέλη και 9 ακόμα άτομα (8 ημε
δαποί και 1 αλλοδαπός) οι οποίοι συνεργάζονταν ή/και παρείχαν 
συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής 
οργάνωσης. Οι παραπάνω εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις - κα
τά περίπτωση - κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική ορ
γάνωση, της εκβίασης της απάτης και της νομιμοποίησης εσό
δων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην επιχείρηση, που 
πραγματοποιήθηκε στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου συμ
μετείχε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης και 
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι 
η εξάρθρωση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και 
εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας από την Ομάδα Αντιμε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γ  Α Δ.Π . Κ ρήτης ενώ 
σημαντική είναι και η συμβολή κλιμακίου της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 
Κατά την πρόοδο - εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά 
στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία 
δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής 
οργάνωσης στην οποία συμμετείχαν ενεργά, ως μέλη, οι προα- 
ναφερόμενοι 8 ημεδαποί. Η οργάνωση διέθετε επιπλέον εσωτε
ρική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη με
θοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την βία 
ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση. Ό πως προέκυψε, 
τουλάχιστον από το έτος 2006, είχαν ενταχθεί και δραστηριοποι
ούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση διάπραξη 
κακουργηματικών πράξεων, κυρίως απάτης, καθώςκαι σε περισ
σότερες αξιόποινες πράξεις σχετικά με την αποφυγή καταβολής 
φόρων στο ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα η οργάνωση αρχι
κά εντόπιζε άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό 
profile δηλ. άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερού
μενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν - νομικά 
- κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή/και συμμετοχή σε 
εταιρικά σχήματα. Τα μέλη της οργάνωσης «τοποθετούσαν» τα 
άτομα αυτά («αχυράνθρωπους») ως διαχειριστή; σε εταιρείες 
που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες τις οποί
ες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή/ 
και τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον 
καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων 
(ιδιωτών) στους ίδιους ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον απο
κλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο 
εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφει
λών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ). Πέρα από τη ζημιά 
σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και 
σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη καταβολή των οικονομικών 
τους απαιτήσεων, η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων 
οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν 
διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης κινούντο στην «αφάνεια». Επιπλέον τα μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει 
με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», προσέγγιζαν άλλες εταιρεί

ε ς  τουριστικού κυρίως 
ενδιαφέροντος και έπει
θαν τους υπευθύνους 
να συνεργαστούν, ανα
λαμβάνοντας με ιδιωτι
κά συμφωνητικά την 
κάλυψη των οφειλών- 
χρεών τους. Με τον 
τρόπο αυτό, της εικονι
κής αναδοχής χρέους, 
συμμετείχαν στα κέρδη 
των εταιρειών, χωρίς 
ωστόσο να προβαίνουν 
στην αποπληρωμή των 
οφειλών, ζημιώνοντας 
έτσι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις το Ελλη
νικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες συναλλασσόμενους με 
τις εταιρείες αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση 
των «αχυρανθρώπων» γινόταν είτε με τη θέληση τους, είτε 
εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 
κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετι
κό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές απο
φάσεις αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών 
μελών, καθώς και τον «υποκρυπτόμενο» διαχειριστή των 
εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση. Κατ’ 
εντολήν του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά 
γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών 
τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και 
τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας την μεθοδολο
γία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής 
χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες. Από τα μέχρι τώρα 
στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργά
νωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, 
που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην 
Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσσαλονίκη. 
Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο 
υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος 
ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια 
ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον 
3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργά
νωσης νομιμοποιούσαν (ξέπλεναν) τα παράνομα έσοδα με 
την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον 
όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νό
μιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ. 
Επιπλέον χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς 
χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των 
εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς μέσω τραπε
ζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών 
τους ώστε να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους και 
το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακι
νούσαν. Ό πω ς προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική 
οργάνωση σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηρι- 
ότητές της και σε γειτονικές χώρες έχοντας προχωρήσει σε
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προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετού
σαν και πάλι «αχυράνθρωπο» ως εικονικό διαχειριστή, προκειμένου στη συνέχεια να εξαπατήσουν επιχειρηματίες για επενδύ
σεις στην εταιρεία, ενώ επιπλέον αναζητούσαν άλλους «αχυράνθρωπους» για να χρησιμοποιηθούν ως δανειολήπτες από τοπικά 
χρηματοπιστωτικά συστήματα, ώστε να καρπωθούν τα χρήματα των δανείων. Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκαν 
έρευνες σε οικίες, χώρους και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών, 
αξιογράφων και το χρηματικό ποσό των (50.500) ευρώ περίπου, 5 πολυτελή αυτοκίνητα, 3 υπολογιστές, 1 εύχρηστο πιστόλι, 
59 φυσίγγια των 9 mm, 14 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη 
έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστη
ριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
Συνεληφθησαν σε περιοχή, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου 
Αρχανών - Αστερουσιών, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, 2 
ημεδαποί, ηλικίας 55 και 48 ετών, για διακίνηση μη νόμιμων μετα
ναστών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύ
θυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων (Τ Α Ε .) Μεσσαράς και Ηρακλείου. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Ηρακλείου σε συνεργασία και με τις Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, 
διαπιστώθηκε, ότι την 15.05.2014 το μεσημέρι, από οικία στο Ηρά
κλειο, επιβιβάστηκαν 50 αλλοδαποί σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ενώ στη 
συνέχεια σε επαρχιακή οδό το προαναφερόμενο όχημα, συναντή
θηκε με δεύτερο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και από κοινού συνέχισαν την 
πορεία τους, με κατεύθυνση τη νότια πλευρά του Νομού Ηρακλεί
ου. Σε κοντινή απόσταση από την παραλία, ακινητοποιήθηκαν και 

συνελήφθησαν, οι οδηγοί των ανωτέρω Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, αφού προηγουμένως είχαν αποβιβαστεί από τα οχήματα οι μη νόμι
μοι μετανάστες. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και των Τμημάτων 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσάρας και Ηρακλείου, 99 αλλοδαποί υπήκοοι Αφγανιστάν, Αιγύπτου, Συρίας και Μπαγκλα
ντές. Από τη διενεργηθείσα προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου προέκυψε ότι και το δεύτερο όχημα, είχε 
ομοίως επιβιβάσει, από οικία στο Ηράκλειο, 49 από τους προαναφερόμενους μη νόμιμους μετανάστες. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν 
στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Τα εν λόγω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες, με την σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Ηρακλείου.

753 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
Συνεληφθηοαν σε Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ρεθύμνου, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, 
δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 24 και 25 ετών, για 
καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συ
ντονισμένων ενεργειών και δράσεων, για την καταπολέμηση της 
καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης οργανώθηκε συντονισμένη 
επιχείρηση εξερεύνησης, σε περιοχές του παραπάνω Δήμου, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου. Κατά 
την διάρκεια της εξερεύνησης, εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή,
3 ειδικά διαμορφωμένοι χώροι (φυτείες), όπου καλλιεργούντο επιμε- 
λ ώ ς συνολικά 753 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο 
της ανάπτυξης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον 
στο συγκεκριμένο χώρο της καλλιέργειας εντοπίστηκαν και ακινη- 
τοποιήθηκαν ο 24χρονος και ο 25χρονος οι οποίοι ευρίσκοντο εντός 
αυτοσχέδιου καταλύματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο

Α/Α [ 68 ] ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ-ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2014



ημεδαποί, οι οποίοι και συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Συγκεκριμένα προέκυψε άτι 
οι συλληφθέντες αλλοδαποί προέβαιναν στην καλλιέργεια της εν λόγω φυτείας, κατ' εντολή δύο ημεδαπών ηλικίας 40 και 43 
ετών, οι οποίοι αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνεληφθησαν, ενώ από έρευνα που ακολούθησε στις οικίες τους, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν μικροποσοτητες κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά. Επιπλέον, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτη
σίας τους, ως μέσο διευκόλυνσης σε αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ε Ξ ΙΧ Μ Α Σ Η  ΑΝ ΘΡΩΠΟ ΚΤΟΝ ΙΑΣ 
Εξιχνιάστηκε άμεσα, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Καλαμάτας, υπόθεση ανθρωποκτονίας 54χρονου ημεδαπού 
ιερωμένου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύματα στο κεφάλι, εντός της 
οικίας του στη Χώρα Μεσσηνίας. Δράστες είναι ένας 24χρονος αλλοδαπός 
υπήκοος Γεωργίας και ένας Ιδχρονος ημεδαπός, οι οποίοι ομολόγησαν 
την πράξη τους και συνελήφθησαν ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δι
κογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, 
οι δυο δράστες αφού μετέβησαν στην οικία του 54χρονου, μετά από δια- 
πληκτισμό, αρχικά τον τραυμάτισαν με χρήση αντικειμένου στο κεφάλι, 
ενώ στη συνέχεια με τη χρήση ενδύματος του προκάλεσαν ασφυκτικό 
θάνατο. Ακολούθως τράπηκαν σε φυγή, αφού προηγουμένως ερεύνησαν 
τους χώρους της οικίας χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί
αν έχει αφαιρεθεί κάτι. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα

facebook

ΕΚΒΙΑΖΕ ΑΝΗΛΙΚΕΣ Μ ΕΣΩ FACEBOOK  
Συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλίας ένας 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου 
σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων. Ό πως προέκυψε 
ο 29χρονος κατά το τελευταίο 9μηνο, δημιουργώντας προφίλ στην ιστο
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης « facebook » υποδυόμενος ανήλικο μαθη
τή, προσέγγιζε και συνομιλούσε διαδικτυακά και τηλεφωνικά με ανήλι
κες κοπέλες. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής αφού τις έπειθε να του 
αποστείλουν ημίγυμνες φωτογραφίες τους, στη συνέχεια υπό την απειλή 
ότι θα δημοσιεύσει τις φωτογραφίες αυτές στο διαδίκτυο, τις εξανάγκαζε 
να του αποστείλουν και άλλες φωτογραφίες τους με γυμνό περιεχόμενο.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία Δικαστικού
Λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής μία φορητή συσκευή αποθήκευσης δεδο
μένων USB και 78 ψηφιακοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων CD. Από την επιτόπια αυτοψία στα κατασχεθέντα πειστήρια, τα 
οποία απεστάλησαν για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες ανήλικων κοριτσι- 
ών, καθώς και πλήθος άλλων αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας Επιπλέον, από την κατοχή του 29χρονου κατασχέθη
κε το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για την τηλεφωνική επικοινωνία του με τις ανήλικες. Ο 
συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Δίνονται στη δημοσιότητα, ύστερα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, τα στοι
χεία ταυτότητας οι φωτογραφίες, καθώς και οι λογαριασμοί «προφίλ» στη σελίδα κοινωνικής δικτύω
σης του 29χρονου ημεδαπού. Πρόκειται για τον ΤΣΟΥΚΑΛΗ Δημήτριο του Χρήστου και της Αμαλίας, 
που γεννήθηκε στις 11.01.1985 στο Βόλο Μαγνησίας
Οι λογαριασμοί «προφίλ», που προέκυψε ότι έχει δημιουργήσει στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
«facebook» έχουν τα ψευδώνυμα: «Δημήτρης Καραμπίκος», «nikos legalize», «Μάριος Κασιοπίτας»,
«JACK MADBOY».
Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων από δράστη, που έδρασε κατά συ
νήθεια με την ειδικότερη μορφή της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατ’ 
εξακολούθηση, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, πράξεις που φέρονται
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να ιελέστηκαν κατά χο χρονικό διάσχημα από χο έχος 2013 έως και χον Μάιο χου χρέχονχος έχους.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέχρι χην οριστική εκδίκαση χης σε βάρος χου καχηγορίας, αποσκοπεί 
σχην ενδελεχή διερεύνηση χης εγκλημαχικής δράσης χου, χην διακρίβωση σχοιχείων και άλλων ανηλίκων κοριχσιών, πέραν 
χων θυμάχων, που έχουν ήδη εξευρεθεί, χην προσχασία χων θυμάχων χου, χης ανηλικόχηχας και χου κοινωνικού συνόλου και 
προς ευχερέσχερη πραγμάχωση χης αξίωσης χης Πολιχείας για χον κολασμό χης ερευνώμενης κακουργημαχικής δράσης.
Σχο πλαίσιο αυχό, παρακαλούνχαι οι πολίχες να επικοινωνούν με χον χηλεφωνικό αριθμό 24210-76957 ή 24210-76959 χης 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου για χην παροχή οποιασδήποχε σχεχικής πληροφορίας. Σημειώνεται όχι εξασφαλίζεχαι η ανω- 
νυμία και χο απόρρηχο χης επικοινωνίας.

157 ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Αστυνομικοί χου Τμήμαχος Δίωξης Ναρκωχικών Ιωαννίνων σε συνεργασία 
με αστυνομικούς χου Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας πέχυχαν χη 
σύλληψη, σχο Βασιλικό Ιωαννίνων, ενός 22χρονου υπηκόου Αλβανίας, για 
μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και κατοχή πλαστών εγγράφων. Ειδικότερα, 
σχο Βασιλικό Ιωαννίνων, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, σε αστυνο
μική έρευνα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 22χρονος αλλοδαπός, βρέθη
καν 150 συσκευασίεςπου περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 
157,7 κιλών. Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς καχά τον έλεγχο, κατείχε και επέ- 
δειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ενώ σε βάρος του εκκρεμεί μέτρο 
απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. Πέραν των ναρκωχικών, κατασχέθηκε χο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ναρκω
τικών, 2 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και η πλαστή άδεια παραμονής. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται 
σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της δραστηριότητας και οι διασυνδέσεις του 22χρονου.

ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ
Αστυνομικοί χου Τμήμαχος Δίωξης Ναρκωχικών Ηγουμενίτσας πραγματοποιώντας αιφνιδι
αστική επιχείρηση, προχώρησαν σχο Ράγιο Θεσπρωτίας, στη σύλληψη ενός ημεδαπού έμπορου 
ναρκωτικών και σχην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κάνναβης. Πρόκειται για έναν 38χρονο 
Έλληνα, ο οποίος μετέφερε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη φορτηγού ψυγείου, πάνω από 300 
κιλά κάνναβης. Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στο χώρο φόρτωσης του οχήμα
τος, 251 δέματα που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 302.050 γρ., τα οποία ο διακινητής 
εισήγαγε από γειτονική χώρα και σκόπευε να τα διοχετεύσει στην ελληνική επικράτεια. Ό πως 
διαπιστώθηκε οι ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, ήταν τοποθετημένες 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του θαλάμου-ψυγείου, με αποτέλεσμα το κυρίως μέρος αυτού να 
είναι κενό ώστε να μπορεί να φορτωθεί και με νόμιμο εμπόρευμα. Κατά την εξέλιξη των ερευνών, 
προέκυψε επίσης ότι το προαναφερόμενο όχημα έφερε αριθμό πλαισίου κινητήρα, ο οποίος δεν 
αντιστοιχούσε στην άδεια κυκλοφορίας. Ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, χο φορτηγό 
ψυγείο και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος 
του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη 
από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και 
τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων ατόμων.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
Εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, περίπτωση 
ληστείας σε πρακτορείο Ο.ΠΑ.Π. που έλαβε χώρα την 11.05.2014 στη Σκοτίνα Πιερίας. Συνε- 
λήφθη την 12.05.2014 στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ύστερα από αξιοποίηση πλη
ροφοριών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης ένας υπήκοος Αλβανίας 
ηλικίας 25 ετών, ο οποίος μαζί με υπήκοο Αλβανίας 26 ετών, που αναζητείται, ταυτοποιήθηκαν 
ως οι δράστες της ληστείας. Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες της 11.05.2014 στη Σκοτίνα Πιερί
ας, οι προαναφερόμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν 
σε πρακτορείο Ο.Π.Α.Π., όπου υπήρχαν πέντε πελάτες και με την απειλή πιστολιού που έφερε ο 
ένας από αυτούς, αφαίρεσαν από τον υπεύθυνο του καταστήματος το χρηματικό ποσό των 300 
ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή με Ι.Χ. Επιβα
τηγό αυτοκίνητο, όπου τους ανέμενε έτερος συνεργός. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές 
Αρχές, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 25χρο- 
νου. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη 
υπήκοος Αλβανίας για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ειδικότε-
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ρα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο 38χρονος κατείχε και επέδειξε βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής του 
Δήμου Κατερίνης που ήταν πλαστή, διότι όπως διαπιστώθηκε το σώμα-έντυπο αυτής είχε κλαπεί μαζί με άλλα έντυπα από το 
Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Καβάλας. Σε έρευνα στην οικία του 25χρονου και του 38χρο- 
νου εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, χρυσαφικά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, καθώς και το συνολικό 
χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και κατασχέθηκαν. 'Οπως προέκυ- 
ψε από την μεθοδική και συστηματική έρευνα των αστυνομικών, οι τρεις αλλοδαποί, καθώς και ένα τουλάχιστον ακόμα άγνωστο 
άτομο, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούταν το τελευταίο δίμηνο με διαρκή και δομημένη δράση και 
σκοπό τον παράνομο βιοπορισμό τους και ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπρατταν κλοπές και 
διαρρήξεις σε οικίες και καταστήματα. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και διαρρήξεων οικιών 
κυρίως στη Νότια Πιερία, αλλά και στη Λάρισα, στην Αττική, στην Εύβοια και στην Κορινθία Επίσης, οι δύο συλληφθέντες 
αλλά και ο τρίτος δράστης διέμεναν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.
Ανακοινώνεται ότι ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 38 και 35 ετών ως τα λοιπά μέλη της εγκληματικής οργάνω
σης. Από την περαιτέρω εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας διέπραξαν άλλες 5 διαρρήξεις και 
κλοπές στη Νότια Πιερία και στη Λάρισα. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του 38χρονου συλληφθέντα για πλαστογραφία 
και άλλα αδικήματα, εκκρεμούσαν αποφάσεις του F  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, του Μονομελούς Πλημμελει
οδικείου Ιεράπετρας και του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες καταδικάσθηκε συνολικά σε ποινή 
φυλάκισης 20 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ, για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, για μη καταβολή χρεών προς 
το δημόσιο και για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Οι έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφά
λειας Κατερίνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης των ανωτέρω και τη συμμετοχή τους σε άλλες 
παρόμοιες αξόποινες πράξεις. Μέρος των ανευρεθέντων και κατασχεθέντων αντικειμένου αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους 
τους. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ
Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχείς έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δρά
μας, εγκληματική οργάνωση, που προέβαινε στην παραχάραξη και την κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Ταυ
τοποιήθηκαν τα στοιχεία 5 μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτή
ρα, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη και κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. 
Πρόκειται για 4 ημεδαπούς, ηλικίας 48 ,47 ,25  (άνδρες) και 45 (γυναίκα) ετών και έναν 58χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας. Στο 
πλαίσιο των ερευνών, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν στη Δράμα, από τους αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας 
του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, 2 από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 47 και 25 ετών και στον Πειραιά, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Καμινίων, ο 58χρονος αλλοδαπός.
Αναλυτικότερα, από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι δράστες, από το Μάρτιο του 2014, είχαν συγκροτήσει εγκληματική 
οργάνωση, με δομημένη και διαρκή δράση και προέβαιναν στην παραχάραξη και την κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. 
Επίσης προέκυψε ότι ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο 58χρονος, ο οποίος συντόνιζε την παραχάραξη, την προμήθεια και διά
θεση των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος, με τη βοήθεια του 25χρονου, προμήθευε τα υπόλοιπα 
μέλη της οργάνωσης με πλαστά χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια αυτοί, μετέβαιναν σε διάφορα καταστήματα της Δράμας, όπου 
πραγματοποιούσαν αγορές προϊόντων μικρής αξίας, καταβάλλοντας ως αντίτιμο ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, αποκο
μίζοντας κέρδος από τα ρέστα που λάμβαναν από τους παθόντες. Από την μέχρις στιγμής έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της 
οργάνωσης, κατά το χρονικό διάστημα δράσης τους, πραγματοποίησαν 19 συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα της Δράμας, με 
την παραπάνω μεθοδολογία. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε κατάστημα των δραστών, καθώς επίσης και 
στην κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: Στην κατοχή και το σπίτι του 47χρονου, το χρηματικό ποσό των 
460 ευρώ και 1 πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Στο σπίτι των δύο δραστών, ηλικίας 48 και 45 ετών: 2 πλαστά χαρτονομίσμα
τα των 10 ευρώ, 1 πλαστό χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, διάφορα προϊόντα από τις συναλλαγές που 
πραγματοποίησαν οι δράστες με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Στο κατάστημα του 58χρονου: 6 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 
ευρώ, 10 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, 16 συσκευασίες κα
πνού, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι αναλογού- 
ντες φόροι και δασμοί, 7 κυνηγετικά φυσίγγια, 5 φυσίγγια κρότου 
των 9 mm, 1 γεμιστήρα, 1 αναπτήρας στιλέτο, 6 κινητά τηλέφωνα,
1 πλαστικό ρόπαλο και το χρηματικό ποσό των 930 ευρώ Κατασχέ
θηκε επίσης το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του 47χρονου. Η σχετική δικο
γραφία για τον 58χρονο περιλαμβάνει επίσης παραβάσεις του νόμου 
περί όπλων και της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Σημειώ
νεται ότι οι δύο δράστες, ηλικίας 58 και 47 ετών, έχουν απασχολήσει 
κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές και υπεξαίρεση 
αντίστοιχα. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ζ

Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Ανχώνης Σαμαράς επισκέ- 
φθηκε (22-5-2014) το Αστυνομικό Μέγαρο της Περιφέρειας Ηπεί
ρου όπου τον υποδέχθηκε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Ηπείρου Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τρομπούκης καθώς 
και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφαλείας Ηπείρου Ταξίαρχος 
Αντρέας Παπιγκιώτης. Επίσης παρευρέθηκαν φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ο Οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΑΣΥ Γε
ώργιος Παπατσίμπας Εκεί είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να 
ενημερωθεί για τα προβλήματα της Ηπείρου και ιδιαίτερα για την 
καθημερινή μάχη που δίνουν οι υπηρετοτίντες Αστυνομικοί απέ

ναντι στο οργανωμένο έγκλημα 
κυρίως των ναρκωτικών και της 
λαθρομετανάστευσηςπουπροέρ- 
χονται κατά κύριο λόγο από την 
Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός εξε- 
φρασε θέρμες ευχαριστίες προς 
το σύνολο των Αστυνομικών με 
ιδιαίτερη αναφορά στην 'Ηπει
ρο επτσημαίνοντας τον κίνδυνο 
και τις αντίξοες συνθήκες στο 
έργο τους. Τέλος, ο Υποστράτη
γος Κωνσταντίνος Τρόμπουκης 
πρόσφερε ως ενθτίμιο της επί
σκεψης του κ. πρωθυπουργού 
αναμνησττκή πλακέτα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΕΝΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Κ. AVIGDOR 
LIBERMAN

Ο Υπουργός Δημόστας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δένδιας συναντήθηκε (21/03/2014) με τον Υπουργό Εξωτε
ρικών του Ισραήλ κ. Avigdor Liberman, στο πλαίστο της επίσκεψης 
που πραγματοποίησε στη χώρα μας Στη συνάντηση παρέστη επί
σης ο Γενικός Γραμματέας Δημόστας Τάξης κ. Αθανάστος Ανδρεου- 
λάκος ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ κ. Σπυρίδων Λαμπρί- 
δης κατ ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Arye Mekel.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς 
ενδιαφέροντος και συνεργασίας στους τομείς αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δημόστας Τάξης κατ Προστασίας του Πολίτη. Επίσης 
ιδταίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας κατ στα θέματα 
αντιμετώπισης των παράνομων μεταναοτευτικών ροών.

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

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που 
έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος πραγμα- 
τοποτήθηκε (22.2.2014), στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών

παρουσία της πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας του Σώματος 
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ως εκπρόσωπος του Μα- 
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστα
σίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος και η 
λοιπή ηγεσία του Σώματος.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολι
τικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, παραβρέθηκαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Ευ
θύμιος Λυγιδάκης ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών 
και Πληροφορικής Υποστράτηγος Αναστάσιος Λάσκαρης ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας ο Γ  Α Δ. Αττικής Υποστράτηγος 
Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτε
ροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παρέστησαν, επίσης εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων 
και ενώσεων αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας λοιπό αστυ
νομικό και πολιτικό προσωπικό, συγγενείς των θυμάτων αστυνο
μικών και πλήθος κόσμου.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δενδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο, Δημήτριο Τσακνάκη, επισκέφθηκε
(17.4.2014) το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγ
χου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ), στη Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί για τα μέτρα της 
Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων, αλλά και να ευχηθεί στο 
αστυνομικό προσωπικό για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.
Ο κ. Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του δήλωσε 
τα εξής:
«Ήρθα σήμερα στο ΘΕΠΕΚ, μ αζί μ ε τη νέα ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας, τον νέο Αρχηγό, για να ευχηθούμε χρόνια πολλά 
και Καλή Ανάσταση στις γυναίκες και στους άνδρες της Ελληνι
κής Αστυνομίας που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της κίνησης, 
κεντρικά, από εδώ, από τη ΓΑΛΑ, αυτές τις άγιες ημέρες.
Ε ίχα την ευκαιρία επίσης να συζητήσω με τους Αξιωματικούς 
για τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, ώστε να ελαχιστοποιή
σουμε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τον κίνδυνο απώλειας 
ανθρώπινης ζωής.
Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας θα κάνουν 
ό,τι μπορούν ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε τις άγιες ημέ
ρες της Ανάστασης και του Π άσχα χωρίς να θρηνήσουμε θύματα. 
Όμως, δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς, εξαρτάται και από τον 
καθένα από εμάς, απ ό τον Έλληνα πολίτη, απ ό τη συμπεριφορά 
του, απ ό τον τρόπο που οδηγεί, από τον τρόπο εάν θέλετε που 
γενικά φέρεται στο οδικό δίκτυο της χώρας. Έ να οδικό δίκτυο 
που δεν είναι τέλειο και το ξέρουμε όλοι.
Π ρέπει να καταφέρουμε φέτος να ελαχιστοποιήσουμε την ανθρώ
πινη απώλεια. Είμαστε μ ία  κοινωνία σε κρίση, δεν αντέχουμε να 
χάνουμε συνανθρώπους μας από απροσεξίες. Εύχομαι λοιπόν η 
έξοδος να πάει καλά, εύχομαι σε όλους, στις οικογένειες, στις 
γυναίκες και στους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και 
σε όλους τους Έλληνες πολίτες, Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα, 
χρόνια πολλά».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΟΥΣ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δενδιας, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλω
ση με θέμα «Η χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά. Κίνδυνοι και 
αντιμετώπισή τους», η οποία πραγματοποιήθηκε (10-03-2014) στο 
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, με ομιλητή τον Υποδιευθυντή της

Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Ταξίαρχο Μανώλη Σφακιανάκη.
Ειδικότερα, η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διοργανώθηκε 
από την Κοινότητα των Μαριανών Αδελφών, τη Γενική Διεύθυνση, 
τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
του Λεόντειου Λυκείου Πατησίων.
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος κ. Πηνελόπη 
Γαβρά.
Κατά τις εργασίες της εκδήλωσης τα εξειδικευμένα στελέχη της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στα μέτρα προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, στην ηλεκτρονική διαπό- 
μπευση/cyberbullying και την πρόληψη αυτοκτονιών, καθώς και 
στον εθισμό στο Διαδίκτυο, όπως και στους κινδύνους από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΠΉ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΣΕΡΦΑΡΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Δενδιας, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση 
με θέμα «Σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια», η οποία πραγμα
τοποιήθηκε (19-03-2014) στο Δημαρχείο Κηφισιάς με ομιλητές τον 
Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο Μανώλη Σφακιανάκη και τον 
παιδοψυχίατρο -  Διδάκτορα του ΑΠΘ κ. Βάιο Νταφούλη. Στην εκδή
λωση παρέστη ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Κηφισιάς σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την 
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Τον συντονισμό 
της συζήτησης είχε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Κουβαράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΠΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε (2.5.2014) τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ, όπου και παραβρέθηκε 
στην ενημέρωση μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Υμηττού από 
τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ταξίαρχο κ. Μανώλη Σφακιανάκη, 
σχετικά την προστασία τους από τους κινδύνους του Διαδικτύου. 
Στην εκπαιδευτική συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρη
τής Κλάδου Ασφάλειας Αντιστράτηγος Γεωργόπουλος Ηλίας και 
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ιωάν
νης Διαμαντόπουλος καθώς και η διεύθυνση, μαζί με εκπαιδευτι
κούς του Σχολείου.
Στόχος της επίσκεψης όπως και των άλλων αντίστοιχων επισκέ
ψεων Γυμνασίων και Λυκείων στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος ήταν η πληροφόρηση των μαθητών, καθώς και 
των εκπαιδευτικών, για τη χρήση του Διαδικτύου και την ασφαλή 
πλοήγηση.

Ο κ. Δένδιας απευθυνόμενους προς τους μαθητές ανέφερε μεταξύ 
άλλων:
«Το πρόβλημα είναι να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να προστα
τέψουμε από τον κίνδυνο. Αναπτύξαμε λοιπόν μ ια καινούρια υπηρε
σία τα τελευταία χρόνια, η οποία προσπαθεί να σας προστατέψει από 
τον κίνδυνο και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας, ώστε οι νέοι 
άνθρωποι να παίρνουν το καλό και κατά το δυνατόν να μην κινδυ
νεύουν από το κακό. Με μια βασική προϋπόθεση βέβαια- Χρειάζεται 
και η δική σας επαγρύπνηση. Αν δεν είστε εσείς προσεκτικοί, ό,τι και 
να κάνει εδώ ο Ταξίαρχος, ό,τι και να κάνει η Ελληνική Αστυνομία, 
ό,τι και κάνει οποιοσδήποτε, δεν έχει αποτέλεσμα. Προσπαθεί, λοιπόν, 
να οας ευαισθητοποιήσει, να σας δείξει τους κινδύνους για να πάει 
το πράγμα μπροστά για μας. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που είσαστε 
εδώ μαζί μας - και εκφράζω και την Ελληνική Αστυνομία - με τους 
καθηγητές σας»...

Θεσσαλονίκης. 
Αντικείμενο της σύσκε
ψης ήταν η μεταβολή 
του οργανωτικού σχή
ματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και οι ρυθ
μίσεις του νέου Νόμου 
για την αναδιοργάνωση 
του Σώματος.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ ΣΕ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος, επισκέφθηκε την Μεγάλη Τετάρτη (16 Απριλίου 
2014), Αστυνομικούς που νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιω
τικό Νοσοκομείο, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.
Κατά την επίσκεψή του συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο του 
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπο
στράτηγο (ΥΓ) Πλάτωνα Ζαφείρη.
Ο κ. Ανδρεουλάκος πρόσφερε εθιμοτυπικά δώρα στους νοσηλευό
μενους Αστυνομικούς, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγεί
ας τους και μετέφερε τις θερμές ευχές του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου Δένδια, για ταχεία 
ανάρρωση και καλό Πάσχα στους ίδιους και τις οικογένειές τους

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ 

«ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη Γε
νική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο 
Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο.
Ο κ. Δένδιας συμμετείχε σε σύσκεψη με Αξιωματικούς της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακε
δονίας και Ηπείρου, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου
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Στην «Κιβωτό του Κόομου» παρέδωσε (17-04-2014) είδη που 
συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αντιπροσωπεία του Σώματος, ως μια συμβολική χειρονομία αλ
ληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και 
του έργου της.
Τις εγκαταστάσεις της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό, επι- 
σκέφθηκαν το πρωί, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών, Ταξίαρχος Γεώργιος Αρκουμάνης μαζί με δύο Αξιωματι
κούς της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου.
Τα είδη, που διατέθηκαν για τις ανάγκες των παιδιών της «Κιβω
τού», παραδόθηκαν στον ιδρυτή του Οργανισμού πατέρα Αντώνιο, 
ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και ευχές.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ, ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Την Κυριακή του Πάσχα, προσφέρθηκε σε όλους τους αλλοδαπούς 
που φιλοξενούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλ
λοδαπών σε όλη τη χώρα, εορταστικό γεύμα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY Τ.Ε.Μ Α ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η 
ΜΗΤΕΡΑ»

Στις 19-04-2014, αντιπροσω
πεία Αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας, επισκέφτη- 
κε το Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης Ανήλικων Αλλοδα
πών, στην Αμυγδαλέζα Αττικής 
και προσέφερε δώρα (επιτραπέζια, 
παζλ κ.λπ. παιχνίδια) και γλυκά 
(σοκολατένια αυγά κ,λπ.) στους 
είκοσι τέσσερις (24) ανήλικους, 
που φιλοξενούνται στις εγκατα
στάσεις του.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Αλ
λοδαπών και Προστασίας Συνό
ρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Κατριαδάκης, συνοδευόμενος 
από τον Α' Βοηθό του, Υποστρά

τηγο Ιωακέιμ Τσουκνάδη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλ
λοδαπών Αττικής Ταξίαρχο Ιωάννη Φραγκίσκο.
Σημειώνεται ότι οι ανήλικοι που διαμένουν στις εγκαταστάσεις 
του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Ανήλικων Αλλοδα
πών, δραστηριοποιούνται σε θέματα δημιουργικής 
απασχόλησης κατασκευάζοντας διάφορα είδη, υπό 
την καθοδήγηση και βοήθεια της Κοινωνικής Λει
τουργού, κας Παναγιώτας Σιαφάκα, του Ψυχολόγου 
κ. Μιχαήλ Σκαλτσά και του μεταφραστή κ. Αζέρ Ιω
σήφ. Τα είδη αυτά οι ανήλικοι τα προσφέρουν αφιλο
κερδώς σε διάφορους Οργανισμούς και Φορείς 
Στους αξιωματικούς που τους επισκέφτηκαν οι ανή
λικοι προσέφεραν συμβολικά αυτοσχέδιες λαμπάδες 
τις οποίες κατασκεύασαν για την περίοδο των εορτών 
του Πάσχα, στο πλαίσιο της δημιουργικής τους απα
σχόλησης.

Τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Βρεφών «Η Μητέρα» στο 
Ίλιον Αττικής επισκέφθηκε τη Μ. Δευτέρα (14.04.2014) αντιπρο
σωπεία σπουδαστών της Β' Εκπαιδευτικής σειράς του Τ.Ε.ΜΑ, 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές αντάλλαξαν ευχές 
με τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο και τους προσέφεραν 
διάφορα δώρα, όπως παιχνίδια, γλυκίσματα, αλλά και είδη οικια
κού εξοπλισμού.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
Σώματος για την εορταστική περίοδο του Πάσχα, με πρωτοβουλία 
των τριάντα επτά (37) σπουδαστών και του Διοικητή του Τμήμα
τος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις, πραγματοποιήθηκαν 
(31-01-2014) στην Αστυνομική Ακαδημία, στην αίθουσα εκδηλώ
σεων της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι διαλέξεις οργανώθηκαν με μέριμνα της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δι
καίου, ενώ ήταν ενταγμένες στην θεματική ενότητα «Ανθρώπινα 
δικαιώματα», με ειδικότερη θεματολογία την «Διαφάνεια και Αν
θρώπινα Δικαιώματα».
Την πρώτη διάλεξη επιμελήθηκε ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυ
ρίδων Φλογαίτης με θέμα: «Το jus politiae και η δημιουργία του 
Κράτους».
Ακολούθησε ο Δρ. Ιωάννης Κάρκαλης Ανώτατος Δικαστής Αντε- 
πίτροπος Επικράτειας και Διευθυντής της Ακαδημίας Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ανά
κτηση περιουσιακού οφέλους σε μη-ποινική βάση, ως μέθοδος κα
ταπολέμησης της διαφθοράς».
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Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διάλεξη του δημοσιογράφου κ. 
Γιάννη Πολίτη, εντεταλμένου Καθηγητή του Εθνικού και Καπο- 
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: 
«Οι σχέσεις των δημοσιογράφων με τις πηγές ενημέρωσης» 
Σημειώνεται ότι η διοργάνωση των παραπάνω διαλέξεων εντάσ
σεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ελληνι
κή Αστυνομία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, 
η οποία επικυρώθηκε με το Μνημόνιο που υπεγράφη στις 4-12- 
2013.
Τις διαλέξεις παρακολούθησαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου/ 
ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης 
οι Διοικητές, Υποδιοικητές καθώς και οι Επικεφαλής των Τμημά
των Σπουδών των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ (28) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ 
Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Πτυχία απονεμήθηκαν (21.02.2014) στους είκοσι οκτώ (28) συ
νολικά Αξιωματικούς που αποφοίτησαν από το Τμήμα Επαγγελ
ματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα.

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Αδα
μάντιος Σταματάκης συνεπικουρούμενος από τη Διοικητή της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Σταματίνα 
Μίζη, επέδωσε τα πτυχία στους παραπάνω αποφοιτήσαντες Αξιω
ματικούς σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στους Θρακο- 
μακεδόνες Αττικής
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτά
ριος Κιούλος.
Στην εκδήλωση απονομής των πτυχίων στους αποφοιτήσαντες 
Αξιωματικούς του Τμήματος μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν 
ο Δήμαρχος Μάνδρας -  Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος διδάσκοντες 
καθηγητές, καθώς και συγγενείς των αποφοίτων.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ 
ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Ασφαλείας Υποστράτηγος Δημήτριος Σοφιός ο Προ
ϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης καθώς και 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων της Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου πραγματοποίησε 
πρόσφατα Έκθεση Τροχαίας με προβολή -  παρουσίαση

πλούσιου οπτικοακουστι- 
κού υλικού και διανομή 
φυλλαδίων με σκοπό την 
ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με την οδικής 
Ασφάλεια. Στην όλη προ
σπάθεια συμμετείχαν και
σχολικοί τροχονόμοι μοιράζοντας φυλλάδια και ενημερώνοντας ταυ
τόχρονα μεγάλους και παιδιά για την οδική συμπεριφορά σε χώρους 
κοντά σε σχολεία.

ΚΥΚΛΟΦΟΡ IΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της περιφέρειας Ηπείρου, προσωπικό 
του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων της Περιφερειακής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Ηπείρου επισκέπτεται σχολικές μονάδες ενημερώ
νοντας τους μαθητές. Το ενδιαφέρον των μαθητών είναι μεγάλο και 
η ανωτέρω Υπηρεσία δέχεται τακτικά ευμενή σχόλια από τα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. Η ενημέρωση γίνεται και σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια 
που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας του Τ.Τ. Ιωαννίνων όπως στο 
Λύκειο Μετσόβου και το Γυμνάσιο Δολιανών. Επίσης η ενημέρω
ση δεν γίνεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, σε 
πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΉΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της 
προγράμματος 2013-1014, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκε
ψη την 19.02.2014, στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Κατά τη διάρκεια αυτής οι συμμετέχοντες συνοδοί και σπουδαστές 
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στο 
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στη Διεύ
θυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου, καθώς και 
στο Επιχειρησιακό Παράρτημα Frontex στον Πειραιά και να ενημε
ρωθούν σχετικά με την αποστολή, την οργάνωση και τη λειτουργία 
αυτών.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος 
Παναγιώτης Φαραός ο Υποδιοικητής Α/Υ' Βασίλειος Μαυρογιάννης 
καθώς και οι τριάντα τέσσερις σπουδαστές της 17ης εκπαιδευτικής 
σειράς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 46 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, 2 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 4 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (22.02.2014) η θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση, σαράντα έξι αστυνομικών, δύο στελεχών 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και τεσσάρων στελεχών του
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Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν ειδικά οεμινάρια σε θέματα 
αστυνομικής αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας οπλοτεχνικής- αμυ
ντικής σκοποβολής δίκυκλης αστυνόμευσης μεταγωγών κρατου
μένων και φρούρησης στόχων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας στις εγκαταστάσεις της και του Τμήματος Ειδικής Αστυ
νομικής Εκπαίδευσης στο Λαγονήσι, καθώς και στο Σκοπευτήριο 
της Σχολής στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. 
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση δόθηκαν πιστοποιητικά σπου
δών από την Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο Σταματίνα ΜΙΖΗ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (14.03.2014), πενθήμερο εκπαι
δευτικό σεμινάριο οε οκτώ στελέχη της Πολωνικής Αστυνομίας 
με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις σε καταστάσεις ομηριών και 
κρίσιμων περιστατικών. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με μέ
ριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνι
κής Αστυνομίας στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας 
στην Αμυγδαλέζα.
Τον συντονισμό της εκπαίδευσης είχε η Διεύθυνση Χειρισμού Κρί
σεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο υλοποί
ησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, “Listen 
and help -  exchange of knowledge and experience in the area of 
solving the conflict situations peacefully during negotiations”.

Στην τελετή λήξης της εκπαίδευσης ο Διευθυντής της Διεύθυν
σης Χειρισμού Κρίσεων, Αστυνομικός Διευθυντής Παντελής Κου- 
νελάκης απένειμε τα πιστοποιητικά σπουδών στους εκπαιδευόμε
νους

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας, στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού της προ
γράμματος 2013-1014, πραγ
ματοποίησε την 14.03.2014 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Νομό Αργολίδας 
Στην επίσκεψη συμμετεί
χαν ο Διοικητής της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρ- 
χος Παναγιώτης Φαραός η 
Προϊσταμένη του Τμήματος

Σπουδών καθώς και οι σπουδαστές της 17ης Εκπαιδευτικής 
Σειράς
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επισκέφθηκαν την Αστυνομι
κή Διεύθυνση Αργολίδας ενώ ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογι
κό χώρο των Μυκηνών, στο ιστορικό φρούριο του Παλαμηδί- 
ου, στο Αρχαιολογικό και Πολεμικό Μουσείο της πόλης του 
Ναυπλίου καθώς και στην Παλαιό Βουλή (Βουλετικό).

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ»ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκ
παιδευτικού Προγράμματος 2013- 
2014 της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
(18.03.2014) πραγματοποιήθηκε διά
λεξη από τον Ομότιμο Καθηγητή του 
Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρο
έδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς 
κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, με θέμα «Η 
Ελληνική οικονομία πριν και μετά τα 
μνημόνια».
Τη διάλεξη παρακολούθησαν ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης ο Διοικητής της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος Παναγιώτης Φαραός ο Διοι
κητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος Φώτιος Νικητά- 
κης καθώς και οι τριάντα τέσσερις (34) σπουδαστές της 17ης 
Εκπαιδευτικής Σειράς

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΠΏΝ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ -  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμ
ματος 2013-2014 της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας πραγμα
τοποιήθηκε (19-03-2014) διάλεξη από τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, με θέμα 
««Παράνομη μετανάστευση, σημείο των καιρών ή φαινόμενο 
-  στρατηγική ολοκληρωμένη διαχείριση».
Τη διάλεξη παρακολούθησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ 
ΑΕΑ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέ
της ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος 
Παναγιώτης Φαραός ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, 
Ταξίαρχος Φώτιος Νικητάκης η Διοικητής της Σχόλης Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη 
καθώς και οι τριάντα τέσσερις σπουδαστές της 17ης Εκπαιδευ
τικής Σειράς
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ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (60) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα 
για εξήντα (60) αστυνομικούς, με αντικείμενο «Εκπαίδευση στην 
μεταχείριση των ατόμων που τελούν υπό επιστροφή», στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στο Πανό
ραμα Βέροιας.
Ειδικότερα, στα συγκεκριμένα σεμινάρια συμμετείχαν αστυνομι
κοί που προέρχεται από Υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδος και που 
στα καθημερινά τους καθήκοντα διαχειρίζονται αλλοδαπούς που 
τελούν υπό επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.
Στη τελετές λήξης των εκπαιδεύσεων, ο Διοικητής της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας απέ- 
νειμε τα πιστοποιητικά σπουδών οτους συμμετέχοντες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Αν- 
δρεουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος (28.03.2014),

στικοΰ Σώματος και Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείων και Υπη
ρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Πανα
γιώτης Φαραός ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή. Στην τελετή 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας συνεπικουρούμενος από τον 
Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Κιοόλο.
Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή βουλευτές και εκπρό
σωποι των Αρχηγών του Γ.Ε.ΕΘ.Α και των Γενικών Επιτελείων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και εκπρόσωποι των Αρχηγών 
του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος
Παραβρέθηκαν ακόμα, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτί
ου Ελλάδας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Ευθύμιος Λυγι- 
δάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας και ο Διευθυντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο εκπαιδευτικά «Σεμινάρια 
Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων», τα οποία πραγματοποιήθηκαν από 

24/03 έως 04/04/2014 και 07/04 έως 17/04/2014, στις εγκατα
στάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βό
ρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Πανόραμα 
Βέροιας.
Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα έξι αστυ
νομικοί, που στελεχώνουν Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος 
(περιοχές της Μακεδονίας Θεσσαλίας και Ηπείρου), ενώ το 
διδακτικό προσωπικόαποτέλεσαν Αστυνομικοί, εξειδικευμέ- 
νοι στο αντικείμενο εκπαίδευσης καθηγητές Πανεπιστημί
ων, απόστρατοι Αξιωματικοί και ιδιώτες Τα πιστοποιητικά 
σπουδών απένειμε στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 14 Φεβρουάριου 2014 και ώρα 12:00 στο « Grand

απένειμαν τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στους τριάντα τέσσερις 
ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 17ης εκπαιδευτικής 
σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
Στους σπουδαστές περιλαμβάνονται ανώτεροι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβε-
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911, 210-9541761

Chalet» στην Τρίπολη Πλατεία 'Αρεως.
Με την Παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, Ο Γενικός 

Αστυνομικός Δ/ντής Περιφ. Πελοπόννησου, Υποστράτηγος Γεωρ- 
γακόπουλος Ηλίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνομικής 
Δ/νσης Αρκαδίας Γιαννακάκος Βασίλειος, ο Γενικός Γραμματέας 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Υ.Δ.Τ Κολοβός Γεώργι
ος καθώς και το μέλος της ανωτέρω ομοσπονδίας Γιαννόπουλος 
Βασίλης και τέλος τα μέλη του Συλλόγου μας που ανταποκριθή- 
καν στο κάλεσμα του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Την 16η Μαϊου 2014 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Βαφειάδης» 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ (Πειραιώς 153), πραγματο
ποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης -  παραλαβής της εν λόγω 
Διεύθυνσης από τον απερχόμενο Διευθυντή αυτής Αντιστράτηγο 
(ΥΓ) ε.α. Ιωάννη Μουσούλη στον νεοπροαχθέντα στην θέση αυτού 
Υποστράτηγο (ΥΓ) Πλάτωνα Ζαφείρη.
Στην τελετή παρέρστησαν οι Υποστράτηγοι: Δημήτριος Γεωργα-

τζής Διευθυντής της Διεύθυνση; Ασφάλειας Αττικής Βασίλειος 
Κοντογιάννης Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Αθανά
σιος Παπαγεωργίου Α' Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου/Α,ΕΑ, 
Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας Α' Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή Τά- 
ξηςΆ.Ε.Α. και ο Αστυν. Υποδ/ντής (ΥΓ) Εμμανουήλ Κουφάκης]

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμτπη 13:30' - 20:30' 
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'

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, I

___________________________________ ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]



[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και 
Άμυνας (ΚΥ.Σ.ΕΑ), μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσι
ας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια, επελεγη
(9.4.2014) ως νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης
Το ΚΥ.Σ.ΕΑ απένειμε στον κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο το 
βαθμό του Στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον τίτλο 
του επίτιμου Αρχηγού του Σώματος. Απένειμε επίσης στον κ. 
Αδαμάντιο Σταματάκη τον τίτλο του επίτιμου Υπαρχηγού της 
ΕΛΑΣ.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη εξέφραοε 
τις θερμές ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του στον απερ
χόμενο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό ε.α. Ν. 
Παπαγιαννόπουλο, καθώς και στον απερχόμενο Υπαρχηγό, Αντι
στράτηγο ε.α. Αδαμάντιο Σταματάκη, για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφεραν στην Ελληνική Δημοκρατία σε μία κρίσιμη για 
τη χώρα περίοδο, όπως και για το εξαίρετο ήθος τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους
Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δ. Τσακνάκη στην υψηλή θέση 
ευθύνης που αναλαμβάνει στο Σώμα και στην εφαρμογή του νέου 
οργανογράμματος για μία σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνο
μία στην υπηρεσία του πολίτη.

Κρίσεις Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας 
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Δημητρίου Τσακνάκη και τη συμμετοχή δύο 
Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε (9.4.2014) το 
Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε δια
τηρητέους τους Αντιστρατήγους Σπυρίδωνα Παπασπύρου και 
Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

Κρίσεις Υποστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας 
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη και τη συμμετοχή των 
Αντιστρατήγων του Σώματος Σπυρίδωνα Παπασπύρου και 
Κωνσταντίνου Τσουβάλα, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Κρίσεων και έκρινε τους (21) Υποστρατήγους της Ελληνικής 
Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών Καθηκό- 
ντων-Υγειονομικό).
Ειδικότερα:
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω 
Υποστράτηγους:
Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ και Ηλία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ.
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους:
Βάιο ΧΟΝΔΡΟ, Δημήτριο ΣΟΦΙΟ, Γεώργιο ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Αλκι
βιάδη ΤΖΟΪΤΗ, Γεώργιο ΝΙΤΣΑ και Κωνσταντίνο ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 
Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τους κα
τωτέρω δεκατρείς (13) Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Κα
θηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου 
εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου 
της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τρι
άντα (30) ημέρες:

Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ, Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ, Τρύφων 
ΚΟΥΚΙΟ, Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ, Γεώργιο ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ, Χρήστο 
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ, Αθανάσιο ΜΑΤΣΙΚΑ, Αναστάσιο ΛΑΣΚΑΡΗ, Ευ
άγγελο ΒΕΝΕΤΗ, Παναγιώτη ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ, Ηλία ΣΤΕΦΑ
ΝΗ, Γεώργιο ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗ (Όριο Ηλικίας), Ιωάννη ΜΟΥ- 
ΣΟΥΛΗ -  Υγειονομικό (Όριο Ηλικίας).

Τοποθετήσεις Αντιστράτηγων
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Δημήτριου Τσακνάκη τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι 
της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:
► Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ως Υπαρχηγός του Σώματος
► Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ως Προϊστάμενος Επιτελείου 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
► Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αλ

λοδαπών και Προστασίας Συνόρων
► Ηλίας ΓΈΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Ασφάλειας

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας 
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των 
Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο 
του Σώματος υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη και τη συμμετοχή 
των Αντιστρατήγων του Σώματος Σπυρίδωνα Παπασπύρου και 
Κωνσταντίνου Τσουβάλα Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο: 
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δε
καπέντε (15) Ταξιάρχους:
Ιωάννη ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ, Αθηνα- 
γόρα ΠΑΖΑΡΛΗ, Παναγιώτη ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Βασίλειο ΓΕΩΡΓΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ, Δημήτριο ΖΑΓΚΑ, 
Βασίλειο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Γεώργιο ΚΑΡΑΪΤΣΗ, Δημήτριο 
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ, Αριστείδη ΑΝΔΡΚΟΠΟΥΛΟ, Αθανάσιο ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΠΟΥ, Γεώργιο ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ, Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, 
Πλάταινα ΖΑΦΕΙΡΗ (Υγειονομικός).
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους:
Φώτιο ΝΙΚΗΤΑΚΗ, Κωνσταντίνο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ζαχα- 
ρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, Κωνσταντίνο ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ, Δημήτριο 
ΠΑΠΑΝΑΓΊΩΤΟΥ, Σταματίνα ΜΙΖΗ, Αντώνιο ΜΠΑΚΑ, Βα
σίλειο ΜΩΥΣΙΔΗ, Χρήστο ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ, Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ, 
Απόστολο ΑΛΑΜΑΝΑ, Εμμανουήλ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Γεώργιο 
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ, Γεώργιο ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ, Κωνσταντίνο ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ, Βασίλειο ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗ, Νικόλαο ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Νικόλαο 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ, Γεώργιο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Αλκιβιάδη 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ηλία ΜΑΛΕΒΙΤΗ (Υγειονομικός), Αντώνιο 
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ (Υγειονομικός), Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Οδοντί
ατρος), Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Ψυχολόγος), Πηνελόπη ΜΗΝΙΑΤΗ 
(Εγκληματολογιών Εργαστηρίων).
Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους είκο
σι επτά (27) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ει
δικών Καθηκόντων -  Ιερέα, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του 
Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν 
ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
Αλέξανδρο ΔΕΝΕΚΟ, Ηλία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, Γεώργιο 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, Ελευθέριο ΓΎΠΑΡΑΚΗ, Ιωάννη ΣΙΔΗΡΟ-
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ΚΑΣΤΡΙΤΗ, Χρήσχο ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ, Ιωάννα ΣΥΝΟΔΙ- 
ΝΟΥ, Νικόλαο ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ, Γεώργιο ΛΕΛΟΒΙΤΗ, Αθανασία 
ΦΟΥΝΤΑ, Πανχελεημων ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ, Νικόλαο ΖΑΡΚΑΔΑ 
Ιωάννη ΚΟΚΚΩΝΗ, Δημήχριο ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Αλέξανδρο ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΑΚΗ, Πέχρο ΛΑΤΜΟ, Γεώργιο ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ, Εμμανου
ήλ ΠΕΤΡΑΚΗ, Παναγιώχη ΦΑΡΑΟ, Φανούριο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ, 
Σωχήριο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ, Λουκά ΤΟΥΡΠΕΤΑ, Κωνσχανχίνο 
ΣΟΛΔΑΤΟ, Δημήχριο ΑΓΤΈΛΑΚΗ, Ευθύμιο ΓΤΡΒΑΛΑΚΗ, 
Θεόφιλο ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ, Αρχέμιο ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ, Σχαύρο 
-  Νεκχάριο ΚΙΟΥΛΟ (Ιερέας).

Τοποθετηθείς Υποστράτηγων
Με απόφαση χου Αρχηγού χης Ελληνικής Αστυνομίας, Ανχισχρά- 
χηγου Δημήχριου Τσακνάκη, έγιναν οι χοποθεχήσεις χων Υπο- 
σχραχήγων χης Ελληνικής Ασχυνομίας, (ος ακολούθως:
► ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος από Γενική Ασχυνομική Διεύθυνση Πε

ριφέρειας Κενχρικής Μακεδονίας σχη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης ως Διευθυνχής.

► ΣΟΦΙΟΣ Δημήχριος από Κλάδο Ασφάλειας / Α Ε Α  σχον 
Κλάδο Τάξης / Α.Ε Α , ως Γενικός Επιθεωρηχής Τάξης

► ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος σχην Περιφερειακή Ασχυνομική 
Διεύθυνση Αναχολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου υπηρε- 
χεί, ως Περιφερειακός Ασχυνομικός Διευθυντής

► ΤΖΟΙΤΗΣ Αλκιβιάδης από Διεύθυνση Ανχιμεχώπισης Ει
δικών Εγκλημάχων Βίας / Α.ΕΑ σχον Κλάδο Ασφάλειας / 
Α Ε Α , ως Α' Βοηθός Γενικού Επιθεωρηχή Ασφάλειας

► ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος από Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρωπίνου 
Δυναμικού / Α.Ε Α  σχον Κλάδο Ασφάλειας / Α Ε Α , ως Β' Βο
ηθός Γενικού Επιθεωρηχή Ασφάλειας

► ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσχανχίνος από Γενική Ασχυνομική Δι
εύθυνση Αχχικής σχον Κλάδο Τάξης / Α.Ε Α , ως Α' Βοηθός 
Γενικού Επιθεωρηχή Τάξης.

► ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης από Διεύθυνση Ασχυνομίας 
Πειραιά σχην Γενική Ασχυνομική Διεύθυνση Αχχικής ως Γε
νικός Ασχυνομικός Διευθυνχής

► ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, από Ασχυνομική Διεύθυνση Αλε
ξανδρούπολης σχον Κλάδο Αλλοδαπών και Προσχασίας Συνό
ρων / Α.ΕΑ, ως Α' Βοηθός Γενικού Επιθεωρηχή Αλλοδαπών 
και Προσχασίας Συνόρων.

► ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας από Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης σχην Περιφερειακή Ασχυνομική Διεύθυνση Κε
νχρικής Μακεδονίας ως Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυ
ντής

► ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Παναγιώχης από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής 
χων Ελλήνων σχην Γενική Διεύθυνση Προσχασίας Επισήμων 
Προσώπων και Ευπαθών Σχόχων, ως Γενικός Διευθυνχής

► ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος από Ασχυνομική Διεύθυν
ση Μεσσηνίας σχην Περιφερειακή Ασχυνομική Διεύθυνση 
Πελοποννήσου, ως Περιφερειακός Ασχυνομικός Διευθυνχής

► ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσχανχίνος σχην Περιφερειακή Ασχυ
νομική Διεύθυνση Ηπείρου όπου υπηρεχεί, ως Περιφερεια
κός Ασχυνομικός Διευθυνχής

► ΖΑΓΚΑΣ Δημήχριος από Διεύθυνση ΆμεσηςΔράσης Αχχικής 
σχον Κλάδο Τάξης / Α Ε Α , ως Β' Βοηθός Γενικού Επιθεωρη- 
χή Τάξης

► ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος από Υπηρεσία Οικονομικής 
Ασχυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος / Α Ε Α  
σχην Ασχυνομική Ακαδημία, ως Διοικητής

► ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ Γεώργιος από Ασχυνομική Διεύθυνση Κοζά
νης σχην Περιφερειακή Ασχυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μα
κεδονίας ως Περιφερειακός Ασχυνομικός Διευθυντής

► ΓΈΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήχριος σχη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττι
κής όπου υπηρεχεί, ως Διευθυντής

► ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης από Ασχυνομική Διεύθυνση 
Ηλείας σχην Περιφερειακή Ασχυνομική Διεύθυνση Ιονίων 
Νήσων, ως Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής

► ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ Αθανάσιος από Γενική Διεύθυνση Ασφά
λειας Επισήμων / Υπηρεσία Προσχασίας Επισήμων στο Επιτε
λείο / Α Ε Α , ως Α' Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου / Α Ε Α

► ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ Γεώργιος από Γενική Ασχυνομική Διεύθυνση 
Περιφέρειας Σχερεάς Ελλάδας σχην Περιφερειακή Αστυνομι
κή Διεύθυνση Θεσσαλίας ως Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής

► ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, από Ασχυνομική Διεύθυνση Ηρα
κλείου σχην Περιφερειακή Ασχυνομική Διεύθυνση Κρήτης 
ως Περιφερειακός Ασχυνομικός Διευθυντής

► ΖΑΦΕΙΡΗΣ Πλάτωνας (Υγειονομικός), σχη Διεύθυνση Υγειο
νομικού / Α Ε Α  όπου υπηρεχεί, ως Διευθυντής

Κρίσης Αστυνομικών Διευθυντών
Μετά την κρίση χων Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις χων 
Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Ασχυνομίας από χο 
Ανώτατο Συμβούλιο χου Σώματος υπό την Προεδρία χου Αρ
χηγού χης Ελληνικής Ασχυνομίας Αντιστράτηγου Δημήχριου 
Τσακνάκη και χων Αντιστρατήγων χου Σώματος Σπυρίδωνα Πα- 
πασπύρου και Κωνσταντίνου Τσουβάλα.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό χου Ταξιάρχου, για κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων χου βαθμού αυτού, οι κατωτέρω σαράντα 
πέντε (45) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και 
ένας (1) Ειδικών Καθηκόντων -  Υγειονομικός:
ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, ΔΗΜΟΥ Δημήχριος ΓΚΡΙΖΗΣ Βα
σίλειος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Πέτρος, ΜΑΝΩΛΑΣ Αριστοτέλης ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ Γεώργιος 
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, ΛΑΓΟΣ Κωνσχανχίνος, ΠΑΝΑΓΙ- 
ΩΤΟΥ Χρήστος, ΤΖΙΓΚΟΣ Βασίλειος ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Θεόδω
ρος ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος, ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, ΣΟΥΚΟΥ- 
ΛΗΣ Αλέξανδρος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
Αντώνιος, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεόδω
ρος, ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Παντελής ΜΑΜΟΥΤΟΣ Θωμάς ΜΑΡ- 
ΤΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΚΟΪΝΑΚΗΣ Ντκόλαος ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ 
Κωνσταντίνος ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ Στέφανος ΔΗΜΑΣ Ιωάννης 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος ΧΡΙΣΤΟ- 
ΦΑΚΗΣ Νικόλαος, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ιωάννης, ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νι
κόλαος ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήχριος ΠΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 
ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος, ΜΑΣΕΛΗ 
Δέσποινα, ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσχανχίνος ΜΗΤΣΕΑΣ Ηλίας, ΣΕ- 
ΪΝΤΗΣ Ιωάννης, ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΔΡΑΚΑΚΗΣ Πα
ναγιώτης ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 
ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος (Υγειονομικός).
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Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων 
εβδομήντα έξι (76) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκό
ντων και ένας (1) Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρα- 
τευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

ΘΑΝΟΓΛΟΥ Γεώργιος, ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ Κωνσταντίνος, 
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Λεωνίδας, ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ Δημήτριος, ΒΑΡΣΑ- 
ΜΗΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς, ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
Δημήτριος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης, ΤΑΜΒΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΒΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης, ΧΑΛΚΙΑΔΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ Τηλέμαχος, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 
Νικόλαος, ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων, ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ Δημήτριος, 
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥΔΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Λεωνίδας, ΠΑΡΑ- 
ΣΥΡΗΣ Ευάγγελος, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
Άγγελος, ΣΗΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ, 
ΛΟΥΜΙΤΗΣ Ιωάννης, ΤΣΟΝΩΝΑΣ Γεώργιος, ΛΙΑΧΑΣ Φώτι
ος, ΣΤΡΑΒΑ Ιωάννα, ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ Κωνσταντίνα, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΑΔΟΥ Ελένη, ΜΠΟΥΖΗΣ Ανδρέας, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρήστος, ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος, ΤΖΙΒΑΡΑΣ Στέφανος, 
ΡΑΜΜΟΣ Θωμάς, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΑΛΕΒΙΖΟΣ Χα
ράλαμπος, ΣΑΡΚΑΒΕΛΟΥ Γεωργία, ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Σωτήριος, 
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ιωάννης, ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ Μανούσος ΚΟΛΑ- 
ΪΤΗΣ Λεωνίδας, ΚΟΥΣΤΑΣ Νικόλαος, ΧΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΝΤΗΣ Κωνσταντί
νος, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Πέτρος, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΑΒ- 
ΒΙΔΗΣ Θεόφιλος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος, ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ 
Παναγιώτης, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ Νι
κόλαος, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Θεόδωρος, ΣΤΕΦΟΣ Ευθύμιος, ΚΑΨΙ- 
ΩΤΗΣ Ηλίας, ΠΙΤΣΙΟΥ Αναστασία, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία, ΝΙ- 
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΟΣΧΟΣ Ηλίας, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Βασίλειος, ΛΙΑΠΠΗΣ Αντώνιος, ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος, ΕΥ
ΘΥΜΙΟΥ Μιχαήλ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΔΑ- 
ΜΑΚΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Δημήτριος, ΜΠΑΝΙΑΣ 
Απόστολος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, ΜΠΕΝΑΚΙΔΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΦΛΕΒΑΡΗΣ Ευάγγελος, ΓΑΪΤΑΝΗΣ Ηλίας, 
ΞΕΝΟΣ Θεόφιλος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΜΑΝΤΖΟΥ- 
ΝΗΣ Σωτήριος (όριο ηλικίας), ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
(λόγω 35ετίας), ΛΙΤΙΝΑ Γεωργία (λόγω 35ετίας), ΞΗΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Γεώργιος (Ειδικών Καθηκόντων).

Τοποθετηθείς - Μετακινηθείς Ταξιάρχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ, τοποθετήθηκαν - μετακι
νήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:
► ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής
► ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος από Αστυν. Δ/νση Αχα- 

ΐας στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελ
λάδας ως Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής

► ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής 
ΣυνεργασίαςΆ,Ε Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος από Δ/νση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης στην Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής

► ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ Δημήτριος στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΜΙΖΗ Σταματίνα, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, αχ; Διοικητής

► ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη 
Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/ΑΕ Α , ως 
Διευθυντής

► ΜΩΥΣΙΔΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλο
νίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρήστος στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη 
Διεύθυνση Οικονομικής ΑστυνομίαςΑΕ Α , ως Διευθυντής

► ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος/ΑΕΑ όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυ
ντής

► ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος από Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Περιφέρειας Κρήτης στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Ασφάλειας Κρήτης, αχ; Περιφερειακός Διευθυντής Ασφά
λειας

► ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος από Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας 
στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεός Ελλά
δας ως Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής

► ΓΊΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής

► ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος από Αστυν. Δ/νση Ζακύνθου στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδας οχ; 
Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας με δαπάνες δημοσίου.

► ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος στην Περιφερειακή Αστυ
νομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ως Αστυνομικός 
Διευθυντής Τάξης Ημαθίας όπου υπηρετεί.

► ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος στην Περιφερειακή Αστυ
νομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας αχ; Αστυνομικός 
Διευθυντής Τάξης Χαλκιδικής, όπου υπηρετεί.

► ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης στη Δ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών όπου υπηρετεί, αχ; βοηθός Διευθυντής

► ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕ Α  όπου 
υπηρετεί, οχ; Διευθυντής

► ΔΗΜΟΥ Δημήτριος στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα 
Αθηνών όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής

► ΓΚΡΙΖΗΣ Βασίλειος από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής στη 
Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ΑΕ Α , συνεχιζο- 
μένης αποσπάσεοχ; του ΚΕ.ΜΕ Α

► ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας από Αστυν. Δ/νση Ακαρνα
νίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Πελοποννή- 
σου, αχ; Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας με δαπάνες 
δημοσίου.

► ΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ Πέτρος από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη 
Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής οχ; Διευθυντής

► ΜΑΝΩΛΑΣ Αριστοτέλης στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ως Αστυνομικός Διευθυ
ντής Τάξης Σερρών, όπου υπηρετεί.

Α/Α [ 82 ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014



► ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ Γεώργιος, στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Αστυνο
μικός Διευθυντής Τάξης Ξάνθης όπου υπηρετεί

► ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως βοηθός Διευθυντής

► ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος, από Αστυν. Δ/νση Χίου στην Περιφε
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, ως Περιφε
ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής με δαπάνες δημοσίου.

► ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ Χρήστος από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη 
Δ/νση Αλλοδαπών/ΑΕ Α , αχ; Διευθυντής

► ΤΖΙΓΚΟΣ Βασίλειος από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ
τικής στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής ως Διευθυντής

► ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Θεόδωρος από Δ/νση Αστυνομικών Επιχει
ρήσεων Αττικής/ΥΑΤ. στην Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρή
σεων Αττικής αχ; Διευθυντής

► ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος από Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας στην Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ως 
βοηθός Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπάνες 
δημοσίου.

► ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, από Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττι
κής στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/ΑΕ Α , αχ; Διευ
θυντής

► ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος από Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε Α  στη 
Δ/νση Προστασίας Συνόρα>ν/Α.Ε Α , αχ; Διευθυντής

► ΓΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, από Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδας οχ; βοηθός Περιφε
ρειακού Διευθυντή Ασφάλειας

► ΒΛΑΧΑΚΗΣ Αντώνιος από Α' Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου 
στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αγαίου, 
αχ; Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής με δαπάνες δη
μοσίου.

► ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών 
όπου υπηρετεί, αχ; βοηθός Διευθυντής

► ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεόδωρος στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης 
όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής

► ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Παντελής από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ 
Α Ε Α  στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και 
Διαχείρισης Κρίσεων/ΑΕ Α , αχ; Διευθυντής

► ΜΑΜΟΥΤΟΣ Θωμάς από Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Πειραιά 
στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αχ; Διοικητής ληγομένης 
αποσπάσεώς του Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά.

► ΜΑΡΤΙΝΗΣ Σπυρίδων, από Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Ιονίων Νήσων, ως Πε
ριφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας

► ΚΟΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος, από Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων/ 
Α Ε Α  στο ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», αχ; Διευ
θυντής

► ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, αχ; Διευθυ- 
ντής

► ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ Στέφανος από Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Στερεάς Ελλάδας 
αχ; Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας με δαπάνες δημοσί
ου.

► ΔΗΜΑΣ Ιαχίννης στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δη
μοκρατίας όπου υπηρετεί.

► ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας από Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου στην 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αχ; βοηθός 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπάνες δημοσί
ου.

► ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττι
κής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Επιτελείο.

► ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Νικόλαος στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κρήτης οχ; Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ηρα
κλείου, όπου υπηρετεί.

► ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ιαχίννης από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής οχ; Διευθυντής

► ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νικόλαος από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας στην 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας αχ; Αστυ
νομικός Διευθυντής Τάξης Μαγνησίας με δαπάνες δημοσίου.

► ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος από Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Περιφέρειας Ηπείρου στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ηπείρου, αχ; Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ια>· 
αννίνων, όπου υπηρετεί.

► ΠΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος από Αστυν. Υποδ/νση Ιεράπετρας 
στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αχ; 
Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Λασιθίου, με δαπάνες δημο
σίου.

► ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα, από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής 
στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, 
οχ; βοηθός Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπά
νες δημοσίου.

► ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος από Δ/νση Εκπαίδευσης/ΑΕΑ στο 
Επιτελείο/ΑΕΑ, αχ; Β' Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου/ 
Α.ΕΑ, ληγομένης αποσπάσεώς του Γραμματεία Πειθαρχικών 
Συμβουλίων Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερι
κών Λειτουργιών/ΑΕ Α

► ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα, από Δ/νση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων Πόρων/ΑΕΑ στη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ 
συνεχιζομένης αποσπάσεώς της Γραφείο Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου/Δνσης Επιτελικής Υποστήριξης/Γενικής Διεύθυν
σης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

► ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ηπείρου, αχ; Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Άρ
τας όπου υπηρετεί.

► ΜΗΤΣΕΑΣ Ηλίας στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυν
ση Πελοποννήσου, αχ; Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Λακα> 
νιας όπου υπηρετεί.

► ΣΕΙΝΤΗΣ Ιαχίννης από Αστυν. Υποδ/νση Αμαλιάδας στην 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ως 
βοηθός Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπάνες 
δημοσίου.

► ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, από Αστυν. Δ/νση Ιαχιννίνων στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Ηπείρου, αχ; Περιφερει
ακός Διευθυντής Ασφάλειας

► ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος από Υποδ/νση Ασφάλειας Ρε
θύμνου στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης 
αχ; Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ρεθύμνου.

[ 83 ] Α/Α



[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ϊ

► ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, από Β' Υπόδηση Αστυνομίας 
Αθηνών στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής 
ως Διευθυντής

► ΔΡΑΚΑΚΗΣ Παναγιώτης από Γενική Αστυνομική Διεύθυν
ση Αττικής στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας.

► ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

► ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, στην Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τά
ξης πρώην Α' Αστυν. Δ/νσης Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί.

► ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος (ΥΓ), στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών 
όπου υπηρετεί.

Κρίοεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών 
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι 
κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυ
νομίας από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος υπό 
την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας Αντιστρά
τηγου Ηλία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) 
Υποστρατήγων:
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για 
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέ
ρω εκατόν δεκαεννέα (119) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών 
Καθηκόντων και ένας (1) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Υπηρεσίας 
Γραφείου, ο οποίος δεν καταλαμβάνει οργανική θέση:
ΡΗΓΑΣ Αναστάσιος ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος ΟΣΤΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος, ΜΠΑΛΛΑΣ Παναγιώτης ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Πέτρος ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ταξιάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΜΑΤΣΑΚΟΣ Μιχαήλ, 
ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος ΚΑ- 
ΓΚΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ευστράτιος ΚΑΡΒΟΥΝΑ- 
ΚΗΣ Γεώργιος ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος ΒΑΪΡΑΜΗΣ Ευάγγελος 
ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος ΓΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΦΟΥΤΑΚΗΣ 
Αριστείδης ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ηλίας ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης ΓΑΛ
ΛΟΣ Λάζαρος ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Ιωάννης ΓΈΩΡΓΟΥΛΗΣ Δημή- 
τριος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νπτόλαος ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Απόστολος 
ΣΑΚΚΑΣ Ιωάννης ΧΗΡΑΣ Δημήτριος ΝΤΕΛΗΣ Στυλιανός 
ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Ιωσήφ, ΜΑΓΤΌΣ Κωνσταντίνος ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΓΛΑΚΗΣ Ιωάννης ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Περικλής ΣΑΝΙΔΑΣ 
Παραοκευάς ΓΊΑΝΝΟΥΛΗΣ Απόστολος ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ 
Κωνσταντίνος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος ΔΑΜΙΡΗΣ 
Ανδρέας ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 
Αθανάσιος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Γε
ώργιος ΜΠΑΖΑΚΟΣ Σταύρος, ΧΑΜΧΟΥΓΊΑΣ Κωνσταντίνος 
ΣΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος, ΒΕΡΒΕΣΟΣ 
Νικόλαος ΜΠΑΚΑΛΗΣ Θεόδωρος ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Παναγιώτης 
ΚΙΟΥΣΗΣ Γεώργιος ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος ΛΥΔΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γεώρ
γιος ΑΓΑΘΟΣ Γεώργιος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ Φώτιος ΤΣΙΝΤΑΡΑ- 
ΚΗΣ Μάρκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΜΑΤΣΟΥ- 
ΚΑΣ Ιωάννης ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Σπυρίδων, ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ιωάννης ΤΖΕ- 
ΦΕΡΗΣ Πέτρος ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ 
Αθανάσιος ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βασίλειος ΜΠΟΛΟΣ Ηλίας ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Σπυρίδων, ΝΤΟΥ- 
ΠΗΣ Κωνσταντίνος ΤΣΕΡΠΌΣ Ευάγγελος ΤΣΙΡΟΣ Σπυρίδων, 
ΜΠΙΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΒΑΚΡΙΝΟΣ Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΤΣΙ- 
ΟΣΧρηστάκης, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Ιωάννης ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γε
ώργιος ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Νικόλαος ΖΑΜΑΝΗΣ Άγγελος ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ Βασίλειος ΡΑΜΜΟΣ Διαμαντής ΤΟΥΛΙΚΑΣ Γεώργιος 
ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος ΜΠΑ- 
ΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος ΒΑΝΙΚ3ΩΤΗΣ 
Γεώργιος, ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ηλίας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 
ΝΤΕΛΕΖΟΣ Κωνσταντίνος ΓΈΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος ΑΘΑ- 
ΝΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος ΚΑΝΑ- 
ΚΟΥΣΑΚΗΣ Ιωσήφ, ΦΕΥΓΑΣ Θωμάς ΚΟΤΛΙΔΑΣ Χρήστος 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος ΠΑΠΠΑΣ 
Γρηγόριος ΣΔΟΥΚΟΣ Μιχαήλ, ΛΕΜΓΠΔΑΚΗΣ Ευάγγελος 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος 
ΖΑΧΑΡΗΣ Θωμάς ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αθανάσιος ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ 
Παναγιώτης ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέ
ριος ΝΤΟΝΤΗΣ Ηλίας ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ Δημήτριος ΣΚΛΑΒΟΣ 
Σπυρίδων, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ανδρέας 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Χρήστος ΜΑΛΛΙΟΣ Δημήτριος ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ 
Γεώργιος ΓΑΛΛΟΣ Χρυσόστομος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεία,

- Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Ασημακόπουλος Ηλίας Γκα- 
νίδης Χρήστος Μπίρμπας Αλέξιος Ταμπάκη Πολυξένη.

-Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Αμοιριδης 
Αναστάσιος Βασιλόπουλος Χρήστος Βούρβαχης Γεώργιος Λόης 
Γεώργιος Μπαλτάς Αθανάσιος Σουξές Δημήτριος

-Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Αγγελά- 
κος Παναγιώτης Μαρτίδης Νικόλαος.

-Με το βαθμό του Αστυνόμου Α'οι: Κόκκινος Ευάγγελος Κου- 
σαρίδας Ιωάννης, Παπανικολάου Ελένη, Τσιφτσόπουλος Γεώργι
ος.

-Με το βαθμό του Αστυνόμου Β'οι: Βλαχοδήμος Γεώργιος 
Γιαννοπούλου Αικατερίνη, Γλογοβίτης Παναγιώτης Γρηγορίου 
Κωνσταντίνος Δαρσακλής Αντώνιος Δερδελάκος Γεώργιος Ζαγ- 
γανάς Χρήστος Ζαρρής Παναγιώτης Ζαχόπουλος Χρήστος Κα
λαματιανός Βασίλειος Καλλιανίωτης Θεόδωρος Καμονάχος Ιω
άννης Κούρβας Γεώργιος Μέλλιος Γεώργιος Μήτσου Σπυρίδων, 
Μικρού Αργυρώ, Μπαρλαούρας Σπήλιος Μπεκιάρης Χρήστος 
Μπέτσας Ιωάννης Μπουρνάς Γεώργιος Ντελάκης Εμμανουήλ, 
Ξεσφίγγης Χρήστος Παπαθεοδώρου Σπυρίδων, Πεχλιβανίδης 
Χαράλαμπος Πόλλας Ιωάννης Πουλτουρτζίδης Χρήστος Πρασ- 
σάς Βασίλειος Σακισλίδης Στέργιος Σανδραβέλης Βασίλειος 
Συγγελάκης Σταύρος Τσαρούχης Μιχαήλ, Φουρναράκης Κων
σταντίνος Χονδραλής Χρήστος

-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Βεργίδης Κωνσταντί
νος Γαλανού Βασιλική, Γεωργανάκης Δημήτριος Γιοβανούδης 
Χαράλαμπος Ζώης Γεώργιος Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος Πα- 
παϊωάννου Κωνσταντίνος.
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\-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Αγγελόπουλος Κων
σταντίνος Αναγνώστου Ιωάννης Αντωνόπουλος Παναγιώτης 
Αντωνόπουλος Χαράλαμπος Αποστολάκης Ιωάννης Βαϊτσάκης 
Θεολόγος Βασιλειάδης Ιωάννης Βίτσος Διονύσιος Βουλβουτζί- 
δης Ανδρέας Γερμόλας Χρηστός Γιαννακός Κωνσταντίνος, Δαν- 
νές Λεωνίδας Δημητρίου Θεοφάνης Δημόπουλος Γεράσιμος Δη- 
μόπουλος Σεραφείμ, Δήμου Κωνσταντίνος Ζήκος Δημοσθένης 
Θωμάς Κωνσταντίνος Καραφωτιάς Αναστάσιος Κοεμτζίδης Στυ
λιανός Κωστούλας Αθανάσιος Λεωτσάκος Γεώργιος Λιμητσιός 
Αχιλλέας Λύτρα Ευθυμία, Μαντούκας Γεώργιος Μαργαρώνης 
Κωνσταντίνος Μελιγκώνης Διονύσιος Μηλίγκος Δημήτριος- 
Παναγιώτης Μπαντόλας Αθανάσιος, Μπεζεριάνου Γεώργιος 
Μπολυμένης Θεοδώσιος, Μωϋσίδης Ιωάννης Ναναδάκης Ονού- 
φριος Νικολάου Κωνσταντίνος Νικολόπουλος Αλέξανδρος 
Οικονομάκης Βασίλειος Οικονομίδης Θεόδωρος Οικονόμου 
Δήμητρα, Παπαγεωργόπουλος Ηλίας Παπανικολάου Απόστο
λος Παπαχρήστου Ευάγγελος Παρασκευούδης Ιωάννης Πέγιος 
Γεώργιος Πέππας Σοφοκλής Πεσσιρίδης Ανδρέας Πετυχάκης 
Γεώργιος Πουλάπουλος Δημήτριος Σαββούρα Τρύφωνα, Σιαχά- 
λος Κωνσταντίνος Σκοόλας Χαράλαμπος Σκρόντας Θεοχάρης 
Σπανός Αλέξανδρος Στεφανίδης Γεώργιος Ταπεινός Ιωάννης 
Τζιβάρας Ιωάννης ΤραγουδάραςΧρήστος Τσαγκάρης Γεώργιος 
Τσάμης Γεώργιος Τσάνα Πηνελόπη, Τσίκνας Στυλιανός Φλόκας 
Αθανάσιος Φρυσούλης Παναγιώτης Χατζηδάκης Ιωάννης

-Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αθανασιάδης Πολύκαρ
πος Αναγνώστου Απόστολος Αντωνάκος Πέτρος Αποστολάκος 
Ηλίας Αράπογλου Παντελής Ασημακόπουλος Φώτιος Βαρελάς 
Ηλίας Βαρελής Γεώργιος Βογιατζής Σταύρος Γαγάκας Σωτήρι
ος Γαϊτάνης Λεωνίδας Γαρεφαλάκης Δανιήλ, Γεωργίου Χρήστος 
Γιαννής Δημήτριος Γιαννόπουλος Ιωάννης, Γιαννούδης Νικόλα
ος Γιατσιάτσιος Γεώργιος Γίτσας Ιωάννης Γκαμπέτας Θωμάς 
Γκεύτης Δημήτριος Γράφας Θωμάς Γριβοκωστόπουλος Ιωάννης 
Δαμασκηνός Ιωάννης Δέλιου Θεοδώρα, Δημητρακόπουλο Δημή- 
τριο, Δημητράς Μιχαήλ, Δημητρίου Θεοφάνης Δημητρίου Θω
μάς Διαμαντάκης Εμμανουήλ, Δούμα Άννα, Δουρούμας Γεώρ
γιος Δρακακίδης Δημήτριος Δρίζης Χρήστος Δρίτσας Ιωάννης 
Ζαχαρώδης Γεώργιος Ζαχαρούδης Δημήτριος Ζερβομανώλης 
Σπυρίδων, Ζηνέλης Ιωάννης Ζιώγας Νικόλαος, Ζωγράφος Μι
χαήλ, Θαλασσινός Δημήτριος Θανάσουλας Αλέξιος Θεοδωρέλος 
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Δημήτριος Θεοδωρόπουλος Χαράλα
μπος Θεοδώρου Γεώργιος Θυμιόπουλος Αντώνιος Θωμάς Κων
σταντίνος Καλαγασίδη Κυριάκο, Καλαμάτας Βασίλειος Καλογε- 
ρόπουλος Νικόλαος Καμάρης Ηλίας Κανελλάκης Παναγιώτης 
Κανέλλος Χρήστος ΚαπλάνηςΓεώργιος Καραγιάννη Παναγιώτα, 
Καρακίτσος Αναστάσιος Καραλής Μιχαήλ, Καρανάσιου Αναστα
σία, Καραπέτσας Χρήστος Καραστέργιος Αθανάσιος Καρατάσιος 
Ηλίας Καρβέλης Κωνσνταντίνος Καρναχωρίτης Κωνσταντίνος 
Καρύδας Στέφανος Καρύδης Κωνσταντίνος Κατσαμάς Νικόλα
ος Κατσιδήμας Ανδρέας Κατσούγιας Ανδρέας Κατσουγκράκης 
Σπυρίδων, Καφαράκη Χαρύτλεια, Καψάλης Στέφανος Κεχαϊδης 
Κωνσταντίνος Κίτσιου Ιορδάνης Κλητηρινου Παναγιώτα, Κάλ
λιας Νικόλαος Κολόκας Σπυρίδων, Κόμματός Γεώργιος Κομπο- 
γιάννης Παναγιώτης Κοντογουλιδης Βασίλειος Κοσμόπουλος 
Κωνσταντίνος Κουκούλη Παρασκευή, Κουκουλομμάτης Δημή- 
τριος Κουκουριτάκης Νικόλαος Κουπρισιώτης Ιωάννης Κου
ρεμένου Παναγιώτα, Κρασοπουλάκος Νικόλαος Κρουσταλάκης 
Νικόλαος Κωστέας Πέτρος Κωστίτσης Κωνσταντίνος Λαδάς 
Δημήτριος Λαζαρίδης Γεώργιος Λαμπράκης Νικόλαος, Λαμπρό- 
πουλος Παναγιώτης Λιάκος Αντώνιος Λιανός Νικόλαος Μάγος

Χρήστος Μαγουλής Γεώργιος Μαλλιώρας Νικόλαος, Μαλουμί- 
δης Ιωάννης Μαμαντάκης Νεκτάριος Μαντζώρος Δημήτριος 
Μαρινίδης Δημοσθένης Μαρουδή Αικατερίνη, Μαύρος Μιχαήλ, 
Μέγα Γεωργία, Μέγας Δρόσος Μεντζελόπουλος Γεώργιος Με- 
στροπιάν Ιωάννης Μήλας Παντελής, Μιχάλης Κωνσταντίνος 
Μόκκας Κυριάκος Μολόχας Δημήτριος Μουστακάκης Ελευ
θέριος Μπαλτίδης Ιωάννης Μπατσάκης Χρήστος Μπουλμέτης 
Νπτόλαος Μπρέλλας Γεώργιος, Νιάκας Βασίλειος Νομικός Γε
ώργιος Νταλάκας Κωνσταντίνος Ντόβας Θωμάς Ντουχάνης 
Νπτόλαος Οφρυδόπουλος Ηλίας, Παναγιουλάκης Μιχαήλ, Πανα- 
γιωτάκης Ιωάννης Παναγιωτάκος Δημήτριος Παναγιωτόπουλος 
Νπτόλαος Παπαγιαννίδης Γεώργιος Παπαδημητρίου Κωνστα
ντίνος Παπαδημητρόπουλος Ευάγγελος Παπαδιάς Βασίλειος 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Παπάζογλου Αρτέμιος, Παπαστέργιος 
Ευθύμιος, ΠαππάΒιργινία, Παρασκευούδης Τριαντάφυλλος Πα- 
ριτόγλου Φίλππιος, Πασιόπουλος Πρόδρομος Πάτρας Κωνστα
ντίνος Παυλόπουλος Σπυρίδων, Πελτέκης Χρήστος Περπερίδης 
Γεώργιος Πεσίνης Νπτόλαος Πετράκης Αντώνιος Πετράκης 
Γεώργιος Πετρόπουλος Παναγιώτης Πετρουζέλλης Ευστράτιος 
Πεχλιβανίδης Ηλίας Πιτσπτπταλής Ευάγγελος Πουλέλλης Βασί
λειος Πράσινος Νπτόλαος, Ραφαηλίδης Θωμάς Ρήγας Σταμάτιος, 
Ροβίθης Νπτόλαος Σάββας Αθανάσιος Σαραντάκος Νπτόλαος 
Σιαβίκης Αχιλλεας Σκιαδάς Κων/νος Σουβλής Νπτόλαος Σταθά- 
ρας Σταύρος Σταμάτης Δημήτριος Σταμάτης Ιωάννης Στανιός 
Πασχάλης Στεργιόπουλος Χρήστος Στεργίου Κωνσταντίνος 
Στοϊλης Γαληνός Σωτηρόπουλος Χρήστος Τάλλαρος Λάμπρος, 
Ταμπουρατζής Δημήτριος Τάσσης Χρήστος Τζαγκαράκης Γεώρ
γιος Τζελέπης Κωνσταντίνος Τζιάντζιος Επαμεινώνδας Τόλιος 
Απόστολος Τρακάλας Αντώνιος Τράπαλη Ιωάννη, Τριγκούδης 
Χάρης Τσάβος Δημήτριος Τσαγκαρλής Γεώργιος, Τσάλας Άγ
γελος Τσάτσος Γεώργιος Τσελαπίδης Ευστάθιος Τσιρώνης 
Θεόδωρος Τσοπανοκυριάκος Γεώργιος Τσουλνάρας Ιωάννης 
Τσουμάκος Κωνσταντίνος Φώτογλου Ζαχαρίας Χάδος Νπτόλαος 
Χαρίσης Γρηγόριος Χατζηαναστασίου Βασίλειος Χατζήγεωργίου 
Γεώργιος Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Χιώτης Κωνσταντίνος 
Χολέβας Νπτόλαος Χολεριδης Ιωάννης Χουσιάδας Βασίλειος 
Χριστοδούλου Αντώνιος Χριστόπουλος Ιωάννης Χριστοφορίδης 
Κωνσταντίνος.

-Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Βαρμάζης Βασίλειος Γιαν- 
νοόδης Νπτόλαος Καραντώνης Ιωάννης Κεσσάτης Αθανάσιος 
Κλαδής-Γαργάλης Διονύσιος Κονιδάρη Γεωργία, Κοσμόπουλος 
Κωνσταντίνος, Κουκούλης Γεώργιος Κούτας Γεώργιος Κου- 
τίδης Νπτόλαος Κυριακάτης Ανδρέας Λιάκος Αντώνιος Λυρώ- 
νης Ζαχαρίας Μαγουλάκης Εμμανουήλ, Μαραντίδης Κυριάκος 
Μπαρτζώκας Σπυρίδων, Παπαγεωργιάδης Παύλος, Παπαδοπού- 
λου Απτατερίνη, Πέττας Αθανάσιος Πολυμερούδης Στέργιος 
Τομπατσίδης Αναστάσιος Τούσκας Στέλλιος Τσιλώνης Θωμάς 
Τσιοβόλος Αθανάσιος Τσουράκης Θρασύβουλος Φλυτούρης Βα
σίλειος Φραγκιουδάκης Ιωάννης

-Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι: Γεωργίου Σωτήριος 
Δουβάκης Θεοχάρης Μπουζάλας Παρασκευάς Παπαγεωργιάδης 
Παύλος Σπυρίδης Σάββας

Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι: Καζόγλου Νικόλαος Σιδη- 
ρόπουλος Χρήστος

-Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού οι: Μουστάκας Βασίλειος 
Πεντερίδης Δημήτριος
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυνόμος Β' που υπηρετεί σιη Γ Α Α  Θεσσαλονίκης επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ Α Δ  Α  τηλ.6932616357.

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη ΓΑ Α Α  (Τ Α  ΧΟΛΑΡ
ΓΟΥ) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποι
αδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης, τηλ.6978919399.

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ.Πέλλας τηλ.6947923222

Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ,Θεσσαλονίκης τηλ.6945864651

Ο Υπαρχιφύλακας Δημήτριος Γαιταρτζής που υπηρετεί 
στην Α Α  Κιλκίς, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ΑΔ. 
Κομοτηνής Α.Δ. Ξάνθης τηλ. 6972316487

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αστυνόμευ
σης Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία ασφαλείας που εδρεύει 
στη Γ Α Δ  Α  τηλ.6945030442

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Βούλας, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ,Θεσσαλονίκης τηλ.6978907673.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Ηρακλείου Κρήτης,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσίας της ΓΑΔ,Θεσσαλονίκης τηλ.6978410000 & 
2310771438.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ Α ΕΑ ,Ύ Α Τ. επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ Α Δ Α  τηλ.6946622078.

Ο Αστυφύλακας Ιορδάνης Παπαδόπουλος που υπηρετεί 
στην Α Α  Ευρυτανίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Πέλλας και 
ΓΑΔ,Θεσσαλονίκης τηλ. 6989467122.

Ο Αστυφύλακας Σταύρος Καραμπάτσης που υπηρετεί 
στο Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ,Θεσσαλονίκης τηλ. 6942289907.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Κακιώρης που υπηρετεί στην 
Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Αχαϊας τηλ.6978929605.

Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Κεχαγιάς που υπηρετεί στο 
AT. Κακαβτάς Ιωαννίνων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Κιλκίς ή ΑΔ. 
Πέλλας ή ΑΔ. Ημαθίας τηλ.6945273596.

Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρετεί στο Τμή
μα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Θεσπρωτίας τηλ.6958463540.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ

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

_______________________________________________ - /

[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ.
Συνάντηση των Ομοσπονδιών μας πραγματοποιήθηκε 
(13.5.2014) με το νέο Πρόεδρο του ΜΤΣ Αντιστράτηγο ε.α. κ. 
Χαρίλαο Μπουκοβάλα, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή 
του Ταμείου Ταξιάρχου κ. Νικόλαου Τσελεκίδη.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν από μέρους 
μας σειρά ερωτημάτων και αιτημάτων και εκφράστηκε η έκδη-

λη αγωνία των αστυνομικών για την πορεία και το βιώσιμο του 
Ταμείου, αφού καθ’ όλο τον προηγούμενο χρόνο οι επιπτώσεις 
των αποφάσεων και των εξελίξεων είχαν αρνητικότατη κατά
ληξη με μόνιμη επωδό την αύξηση εισφορών και τη μεγάλη 
μείωση των αποδόσεων. Επίσης, επαναφέραμε επιτακτικά στο 
προσκήνιο το πάγιο αίτημά μας για συμμετοχή και εκπροσώ
πησή μας στο Δ.Σ. του Ταμείου κατά αναλογικό τρόπο, γεγονός
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που πρέπει επιτέλους να προωθηθεί και στηριχθεί από τη νέα 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από τον κ. Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Όπως σημείωσε ο κ. Πρόεδρος, η Διοίκηση του Ταμείου προώ
θησε και ολοκληρώνεται στο επόμενο διάστημα διεθνής διαγω
νισμός για την ενοποίηση όλων των Μετοχικών Ταμείων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ταμείο θα συνεχίσει να χορηγεί απρό
σκοπτα το μέρισμα εφόσον υπάρξει διασφάλιση των εισερχομέ
νων εισφορών σύμφωνα και με την προωθούμενη προς τούτο 
τροπολογία. Επίσης κατ’ έτος υποχρεούται να πραγματοποιεί 
αναλογιστική μελέτη την οποία θα υποβάλλει για έγκριση στην 
αναλογιστική αρχή και από την οποία θα προσδιορίζεται και το 
ύψος του χορηγούμενου μερίσματος. Το ΒΟΕΑ χορηγείται κα
νονικότατα χωρίς κανένα πρόβλημα και ήδη έχουν εξοφληθεί οι 
αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τον Μάρτιο του 2014.
Στη συνάντηση παρέστησαν και εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ ο Πρόε
δρος αντιστράτηγος ε.α. κ. Αθανασίου Θεόφιλος και ο Αντιπρόε
δρος αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, οι οποίοι συμμερίστη
καν τον προβληματισμό και στήριξαν τις θέσεις μας, ζητώντας 
κι αυτοί να υπάρξει συμμετοχή και συνεργασία των εμπλεκομέ- 
νων σε όλα τα επίπεδα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Αθανάσιο Δαβάκη πα
ρουσία συνεργατών του κ. ΥΦΕΘΑ συναντήθηκαν (28.5.2014) 
τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας κατόπιν αιτήματος μας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκκρεμή ζητήματα.
Στον κ. Υφυπουργό μεταφέραμε την αγωνία και τον προβλη
ματισμό για την αναγκαιότητα δίκαιης εκπροσώπησης της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού, καθώς και για τη βιωσιμότητά του χωρίς να 
βλάπτονται και να συρρικνώνονται περαιτέρω τα συμφέροντα 
των μετοχομερισματούχων.
Ο κ. Υπουργός τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της σύνθεσης του 
Δ.Σ., όπως ήδη έχει προταθεί από συσταθείσα επιτροπή στο ΜΤΣ 
και ειδικότερα με την θέσπιση θέσεως Αναπληρωτή Γενικού Δι
ευθυντή, που θα προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.
Ως προς την βιωσιμότητα του Ταμείου, τόνισε ότι είναι απα
ραίτητη η λειτουργία ειδικού μηχανισμού αρμόδιου για την 
είσπραξη των θεσμοθετημένων πόρων (από τις καταδικαστικές 
αποφάσεις και τις παραβάσεις του ΚΟΚ) και προς τούτο γίνο
νται οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να προωθηθεί η απα
ραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία.
Επίσης, θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση 
όσον αφορά τη διαμόρφωση του αποθεματικού (20% αντί 30%) 
καθώς και για την περαιτέρω επιμήκυνση της αποπληρωμής 
του χρέους προς το Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζεται το ενδεχόμενο ενοποίησης των μετοχικών ταμείων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, 
καθώς και με τι όρους μπορεί να γίνει, με βάση τις προτάσεις 
της Διακλαδικής Επιτροπής για βιωσιμότητα των μετοχικών 
ταμείων, στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Ελληνι
κής Αστυνομίας, όπως μας ενημέρωσε. Τέλος, μας διαβεβαίωσε 
ότι δεν τίθεται ζήτημα επικουρικότητας και αλλαγής του χαρα
κτήρα λειτουργίας του Ταμείου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε.
Ύστερα από την ενημέρωση που είχαν οι Ομοσπονδίες μας από 
τους Νομικούς τους Συμβούλους οι οποίοι μελέτησαν σε αρχικό 
στάδιο την Απόφαση του Σ.τ.Ε., γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Με τιςυπ'αριθμ. 2194/14 - 2195/14 όμοιες Αποφάσεις για ΠΌΑΣ. 
Υ και Π.Ο.ΑΞΙΑ αντίστοιχα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου 
Επικράτειας κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 
4093/2012 αρθ. Πρώτο παρ. Γ  υποπαραγρ. Γ1, περ. 31-33 και 
ακυρώνει την υπ. αριθμ. οικ. 2/83408/0022 Υπουργική Απόφαση, 
κατά το μέρος που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση 
αποδοχών των Αστυνομικών και Αξιωματικών της ΕΑΑΣ, συνέ
πεια της οποίας αυτοί υποχρεώθηκαν να επιστρέφουν αποδοχές 
τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 
Στο σκεπτικό των Αποφάσεων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην 
επικίνδυνη αποστολή, τις αυξημένες υπηρεσιακές και εξω-υπη- 
ρεσιακές υποχρεώσεις τις δικαιολογημένες απόλυτες απαγορεύ

σεις δικαιωμάτων (όπως απεργία, εκδηλώσεις υπέρ των κομμά
των κ.α.), τους συνταγματικά επιτρεπτούς ειδικούς περιορισμούς 
ατομικών δικαιωμάτων (ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, 
επαγγελματική ελευθερία, δικαίωμα έκφρασης συνάθροισης) 
και την από αυτά απορρέουσα υποχρέωση της Πολιτείας για ιδι
αίτερη μισθολογική μεταχείριση των Ελλήνων Αστυνομικών, 
την ανάλογη διαμόρφωση του ύψους των μισθών τους για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης αποτροπής εξω-υπηρεσιακής 
απασχόλησης και αυξημένων κινδύνων διαφθοράς.
Και ναι μεν, το Δικαστήριο αναγνωρίζει τις δυνατότητες μείωσης 
των αποδοχών των ένστολων, επιβάλει όμως την προηγούμενη 
εκτίμηση του δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει και την 
αναγκαιότητα αναπλήρωσης με άλλου ισοδυνάμου αποτελέσμα
τος μέτρα με μικρότερο κόστος για τους υπηρετούντες στα Σώ
ματα Ασφαλείας (σκέψεις 9 και 10 Απόφασης).
Ειδικότερα για την προσβαλλόμενη και ακυρωθείσα πλέον Από
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το Δικαστήριο 
αποφαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη, πέρα του καθαρού αριθμητι
κού- και άρα πρόσφορου- κριτηρίου, τη σημασία της αποστολής 
των Σωμάτων Ασφαλείας και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης 
των καθηκόντων τους αλλά ούτε ειδικές εκτιμήσεις για τις επι
πτώσεις και το όφελος που πράγματι θα προκύψει, ούτε αν θα 
μπορούσαν να ληφθούν ισοδύναμου αποτελέσματος μέτρα με 
μικρότερο κόστος για τα Σώματα Ασφαλείας οι αποδοχές των 
οποίων δεν παραμένουν πλέον επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση 
και ανάλογες της αποστολής τους (σκέψη 19 Απόφασης). Έτσι 
λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος και της έκτασής του, υπερ
βαίνει το όριο των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας 
της ισότητας στα δημόσια βάρη, με δεδομένη και την αδυναμία
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και είσπραξης ληξι
πρόθεσμων φορολογικών οφειλών, εξαιτίας των οποίων κρίθη- 
καν και πάλι αναγκαίες οι περικοπές στις αποδοχές των Ελλήνων 
Αστυνομικών.
Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικράτειας δεν ήταν πλέον τό
σο έντονο το δημόσιο συμφέρον, όσο εκείνο που δικαιολογούσε 
την υιοθέτηση των αρχικών μνημονιακών νόμων 3833/10 και 
3845/10 που ελήφθησαν προ του κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας 
και εξόδου της Χώρας από την Ευρωζώνη.
Η δε Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2012/211/ΕΕ για μείωση 12% κατά μέσο όρο των ειδικών μισθο
λογίων, δεν απαλλάσσει τον Έλληνα Νομοθέτη από την τήρηση 
των Συνταγματικών Αρχών που προαναφέρθηκαν, ειδικότερα 
αυτήν της αναλογικότητας αρθ. 22 παραγρ. 4 Συντάγματος.
Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται να καθαρογράφει ίσως 
και εντός της σήμερον και οι Ομοσπονδίες μας με τους Νομι
κούς τους Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα και Ρήγα 
Μπαρμπούρη θα πράξουν ότι απαιτείται για τη διασφάλιση της 
άμεσης εκτέλεσης του διατακτικού της απόφασης και της απο
τροπής ενδεχόμενου του κινδύνου απώλειας των αναδρομικώς 
παρακρατηθέντων ποσών.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Πραγματοποιήθηκε (19.6.2014) κοινή σύσκεψη των προεδρείων 
των Ομοσπονδιών με τους νομικούς συμβούλους κατά τη διάρ
κεια της οποίας αναλύθηκαν οι νομικές πτυχές των Αποφάσεων 
της Ολομέλειας του Σ,τ.Ε., αναφορικά με την αντισυνταγματι
κότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και την ακύρωση της 
υπ. αριθ. οικ. 2/83408/0022 Υπουργικής Απόφασης, κατά το μέρος 
που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση των αποδο
χών των ένστολων.
Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η άμεση κοινοποίηση δια εξω- 
δίκου προσκλήσεως στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, 
Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτι
λίας των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., καλώντας το ελληνικό δημόσιο 
να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα σε αυτές.
Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως οι Ομοσπονδίες το αμέσως προ
σεχές διάστημα προβούν σε νέες πρωτοβουλίες με στόχο την άμε
ση εφαρμογή των αποφάσεων όσον αφορά στην επιστροφή του 
μισθολογίου στην προτεραία κατάσταση ως και στην διασφάλιση 
των δικαιούμενων αναδρομικών αποζημιώσεων.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών, 2) Τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 3) Τον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Αιγαίου
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, σας επιδόθηκαν νόμιμα (20.6.2014) 
οι υπ’αριθ. 2194,2195,2196/14 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Σ,τ.Ε., σύμφωνα με τις οποίες κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές 
και ως εκ τούτου ανίσχυρες οι διατάξεις του υποκεφαλαίου Γ.1, 
του κεφαλαίου Γ. του Ν. 4093/2012 και ακυρώθηκε η υπ. αριθ. 
οικ. 2/83408/0022 Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που αφο
ρά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση των αποδοχών των 
ένστολων.
Οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο και 

είναι άμεσα εκτελεστές.
Κατ’ απαίτηση του συνόλου των ένστολων που εκπροσωπούμε 
και με σκοπό την πλήρη και άμεση εκτέλεση των αποφάσεων,

σύμφωνα με το διατακτικό τους όπως καθορίζεται στο σκεπτικό, 
ζητούμε συνάντηση μαζί σας εντός των προσεχών ημερών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρήλθε ένα δεκαήμερο και πλέον από την δημοσίευση των 
Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ,τ,Ε., αναφορικά με την αντισυ
νταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012. Το Συμβούλιο 
της Επικράτειας στο οποίο προσφύγαμε εγκαίρως αποφάνθηκε 
αμετάκλητα για την αντισυνταγματικότητα των μισθολογικών 
περικοπών των ένστολων, επιβάλλοντας ουσιαστικά στο ελληνι
κό δημόσιο να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα στις αποφά
σεις του, ήτοι: α) να δρομολογήσει την επιστροφή του μισθολο
γίου στην προτεραία κατάσταση (2012) και β) να επιστρέφει τις 
δικαιούμενες αναδρομικές αποζημιώσεις 
Από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν υπήρξε οποια
δήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος είτε ενημέρωσή μας 
από τους αρμόδιους Υπουργούς όπως έχουμε επισήμως ζητήσει 
από την προηγούμενη εβδομάδα.
Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των χιλιάδων Αστυνομικών, Πυροσβε
στών και Λιμενικών, που υφίστανται τις επιπτώσεις των μνημο- 
νιακών πολιτικών, εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή την αγωνία 
όλων για το αύριο, απαιτώντας σεβασμό και αξιοπρέπεια σε έναν 
κλάδο εργαζομένων που μάχεται καθημερινά σε συνθήκες πρωτο
φανούς ανασφάλειας και εγκατάλειψης 
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, άμεσα, με σχετική νομοθετι
κή ρύθμιση να αποκαταστήσει τους μισθούς των ένστολων εφαρ
μόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτει
ας όπως ήδη συμμορφούμενη πράττει για τους δικαστικούς 
Καλούμε τα πολιτικά κόμματα και όλους τους βουλευτές του Ελ
ληνικού Κοινοβουλίου, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις αποφά
σεις του Συμβουλίου της Επικράτειας που αφορούν και τον δικό 
μας κλάδο και με τις ενέργειές τους να συμβάλλουν στην αποκα
τάσταση των μισθολογικών αδικιών των ένστολων.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τελεί σε επαγρύπνηση και εντός 
των προσεχών ημερών εφόσον δεν υπάρξουν απτά αποτελέσμα
τα ιδίως από την πλευρά της Κυβέρνησης θα δώσει τις δικές του 
απαντήσεις (25.6.2014).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Δυνάμει του Ν.4249/2014, περί αναδιοργανώσεως της Ελληνικής 
Αστυνομίας προωθείται η διαδικασία εκδόσεως των εκτελεστικών 
του νόμου Προεδρικών Διαταγμάτων. Στα πλαίσια της επ’ αυτών 
δημόσιας διαβουλεύσεως και προς τον σκοπό να είναι αυτή ουσια
στική και σύννομη και όχι τυπική και επιφανειακή, οι Ομοσπον
δίες μας επιθυμούν να έχουν ουσιαστική συμμετοχή, όπως εκ του 
θεσμικού τους ρόλου προβλέπεται. Επειδή με την επισυναπτό- 
μενη υπ’ αριθ. 400/1/20κ από 04/06/2014 επιστολή μας προς τον 
προκάτοχό σας κ. Υπουργό, είχαμε ζητήσει στοιχεία σχετικά με τα 
Προεδρικά Διατάγματα, καθώς και την σύσταση επιτροπών, κάτι 
που δυστυχώς δεν έγινε, επιθυμούμε να εκθέσουμε τα κάτωθι:
I. Για την διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων, είναι αναγκαίο 
να τεθούν σε γνώση μας κάθε είδους στοιχεία, μελέτες ή έγγραφα 
για τα οποία ασφαλώς θα έχει ληφθεί μέριμνα να είναι στην δι
άθεση του υμετέρου Υπουργείου και αφορούν το εκδοθησόμενο 
Προεδρικό Διάταγμα όπως: αναλογιστικές και οικονομοτεχνικές 
μελέτες αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του Σώματος 
και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές τα επίσημα δημογραφικά στοιχεία
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του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικώς με την κατανομή του πλη
θυσμού, την διαστρωμάτωση και διάρθρωση του, εμπλουτισμένα με 
τα συναφή εγκληματολογικά δεδομένα, τις κατά τόπους υπηρεσι
ακές ανάγκες, τον τυχόν τουριστικό ή άλλο εποχιακό χαρακτήρα 
αυτών, τις κτιριακές υποδομές που υφίστανται, και ασφαλώς ένα 
επικαιροποιημένο οργανόγραμμα του δυναμικού του Σώματος. 
Όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι είναι τα απολύτως αναγκαία προ- 
κειμένου οι προτάσεις που θα υποβληθούν να έχουν τεκμηριωμένη 
και πραγματική βάση και αντίκρισμα. Σε αντίθετη περίπτωση η δι- 
αβούλευση αποτελεί ένα κενό γράμμα, που στερείται ουσιαστικού 
αντικειμένου και δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
II. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο πλαίσιο της ως άνω ανα- 
διοργανώσεως οφείλουν να μην έχουν αποκλειστικά κριτήρια οι
κονομικής φόσεως και σκοπό μόνο την περιστολή δαπανών, αλλά 
πρωτίστως την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Αστυ
νομίας.
Η τήρηση της Δημοσίας Τάξεως η προστασία δηλαδή της ζωής της 
τιμής της ελευθερίας και της περιουσίας αποτελούν υποχρέωση 
του Κράτους επιτασσόμενη ευθέως από το Σύνταγμα (αρ. 5 παρ. 2 
και 17). Ο κοινός νομοθέτης ή, η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού θεσμο
θετούσα διοίκηση έχουν μεν την ευχέρεια κατά την ενάσκηση της 
συνταγματικής ή της νομίμου λειτουργίας των, αντιστοιχως να 
ρυθμίσουν, κατ’ αρχήν, κατά τρόπον ενιαίο ή διάφορο τις ποικίλες 
προσωπικά; ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις εν όψει πάντοτε 
των εκάστοτε υφισταμένων και προς κάθε κατηγορία τούτων συν- 
δεομένων κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών, τοπικών ή 
άλλων συνθηκών, πάντοτε όμως με βάση γενικά και αντικειμενικά 
κριτήρια τα οποία τελούν σε συνάφεια προς το αντικείμενο της οι
κείας ρύθμισης Συνεπώς η επιλεγόμενη εκάστοτε ρύθμιση πρέπει 
να κινείται πάντοτε εντός των ορίων, τα οποία διαγράφονται από 
την εν λόγω συνταγματική αρχή της ισότητος αναλογικότητος και 
ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητος και, τα οποία αποκλεί
ουν την έκδηλη και, ανεπίδεκτη πάσης νομικής ή δικαιοπολιτικής 
δικαιολογήσεως άνιση μεταχείριση, η οποία δύναται να παρίσταται 
με την μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου το οποίο 
δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγη
της επιβάρυνσης αλλά και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών 
καταστάσεων, ή την ενιαία ρύθμιση προσώπων ή καταστάσεων που 
τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες με βάση όλους τυπικά ή συ- 
μπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (Σ.τ.Ε. 2396/2006 σε 
ολομέλεια, 1252-1253/2003 σε ολομέλεια).
Κατά ταύτα, ρυθμίσεις που μόνον κατ’ όνομα τροποποιούν την 
υφιστάμενη κατάσταση και κατ’ ουσίαν δημιουργούν νέες δομές 
- Διευθύνσεις χωρίς σαφή ιεράρχηση, διακλάδωση και πεδίο αρμο
διοτήτων, μη λαμβάνουσες υπ’ όψιν και τις εκάστοτε υφιστάμενες 
κατά τόπους αλλά και ποιοτικές ιδιαιτερότητες αντίκεινται στα ως 
άνω και συνεπώς θα ήταν αντίθετες με το Σύνταγμα και ακυρωτέες 
Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων 
είναι σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατόν πληρέ
στερη ανάλυση και μελέτη των πραγματικών αναγκών, και η αρχή 
της αναδιοργανώσεως από την βάση, τον πολίτη και το επιδιωκόμε- 
νο αποτέλεσμα, όχι μία υδροκεφαλική και οριζόντια τροποποίηση 
των θέσεων κορυφής που δεν θα έχει καμία ουσιαστική επίπτωση 
στην πράξη.
Περαιτέρω δε, τοιαύτες ρυθμίσεις με τις οποίες δημιουργούνται νέ
ες αυτοκέφαλες διευθύνσεις καταστρατηγούν και την βασική αρχή 
της ιεραρχίας που κατά νόμον διέπει την λειτουργία των Σωμάτων 
Ασφαλείας γενικότερα και της Αστυνομίας ειδικότερα. Και τούτο δι

ότι δημιουργούνται συνθήκες ώστε επικεφαλής Διευθύνσεως που 
θα είναι κατώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα, να δύναται να αρνη- 
θεί αίτημα Διευθυντού άλλης Διευθύνσεως ανωτέρου του. Τούτο 
όμως ευθέως αντιβαίνει τις θεμελιώδεις διατάξεις οργανώσεως της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Η δε πρόβλεψη συστάσεως επιτροπών περί επιλύσεων των προβλη
μάτων αρμοδιότητας, διαφωνιών και ιεραρχίας που δημιουργούν 
οι υπό κρίσιν διατάξεις αναιρεί αυτομάτως τον χαρακτήρα της 
Αστυνομίας ως Σώματος Ασφαλείας με άμεση αντίδραση και ταχεία 
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, δημιουργεί τροχοπέδη στην 
ομαλή λειτουργία της παραβαίνει το καταστατικό δίκαιο που την 
διέπει, ως ανωτέρω εξετέθη, και δημιουργεί γραφειοκρατική διαδι
κασία στην λήψη των αποφάσεων που θα έπρεπε να είναι αστρα
πιαίες
ΙΠ. Ως και στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρά
τειας έγινε δεκτό, κατά παγία νομολογία τα Σώματα Ασφαλείας όπως 
η Αστυνομία, ανήκουν στον λεγόμενο στενό πυρήνα του Δημοσίου. 
Οι υπηρετούντες εις αυτά επιτελούν το λειτούργημα της τηρήσεως 
της Δημοσίας Τάξεως και είναι επιφορτισμένοι με υψηλής ευθύνης 
καθήκοντα. Συναφώς ο νομοθέτης κατά την ρύθμιση των συν
θηκών που διέπουν τα Σώματα αυτά, οφείλει να μεριμνά για την 
πληρέστερη και καταλληλότερη συγκρότησή τους ώστε αφ’ ενός 
να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντα αυτά, αφ’ ετέρου 
να συντελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός της τηρήσεως της Τάξεως 
Με την περιστολή του ανθρωπίνου δυναμικού με αμιγώς οπτονομι
κά κριτήρια και την μη λήψη μέριμνας για την σωστή πλήρη και 
επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών ανάλογα με τις υφιστάμενες 
ανάγκες απλώς οδηγούμεθα σε αδιέξοδα και επιδιώκουμε την επί
τευξη των στόχων υπό την απειλή πειθαρχικών ή άλλων ευθυνών, 
και όχι ορθολογιστικά και παρέχοντας όλα τα αναγκαία εχέγγυα για 
την εκτέλεση του λειτουργήματος του αστυνομικού. Το Κράτος 
βάσει του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος έχει υποχρέωση να 
σεβαστεί την αρχή της αναλογικότητος όταν πρόκειται να επιβάλ
λει περιορισμούς και να εκτιμήσει κατά πόσο το επιδιωκόμενο οικο
νομικό, εν προκειμένω, αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί με 
άλλα ηπιότερα μέσα. (βλ. Σ.τ.Ε. 136/2013 Ολομ. «σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας που απορρέει από την έννοια και τους 
θεσμούς του κράτους δικαίου και καθιερώνεται ρητώς από το Σύ
νταγμα (άρθρο 25 παρ. 1), επιτρεπτώς επιβάλλονται από τον κοινό 
νομοθέτη περιορισμοί στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων 
μόνον αν είναι αναγκαίοι και συνάπτονται προς τον υπό του νόμου 
επιδιωκόμενο σκοπό. Ένα μέτρο δε, που προβλέπεται από διάταξη 
νόμου ως κύρωση για παράβαση διατάξεως αντίκειται στην αρχή 
της αναλογικότητας μόνον όταν από το είδος του ή τη φύση του 
είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκομένου 
σκοπού ή όταν οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου τελούν σε προφα
νή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό.»).
IV. Τέλος δεδομένων των υφισταμένων αναγκών της χώρας μας 
αλλά και του διεθνώς παραδεδεγμένου μοντέλου λειτουργίας αυ
τονόητο είναι ότι η ενιαία αρχή Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Λιμενικό), είναι απόλυτη ανάγκη να υλοποιηθεί, 
ώστε κατά τα ανωτέρω να είναι εφικτή και σύννομη η διάρθρωση 
και ο συντονισμός των Σωμάτων αυτών.
Κατόπιν όλων των προαναφερομένων, παρακαλούμε να λάβετε 
υπόψη σας τα διαλαμβανόμενα τόσο στο παρόν Υπόμνημα, όσο και 
στην επισυναπτόμενη υπ’ αριθ. 400/1/20κ από 04/06/2014 επιστο
λή μας, αναφορικά με τη σύσταση της προτεινόμενης Επιτροπής 
(27.6.2014). I
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Του Ανθ/γού (ΥΨ) Αλέξανδρου Βλαζάκη

Η εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψ υχολογία
σε Ευρώπη και Αμερική και ο ρόλος της 
στη διερεύνηση των σύγχρονω ν
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Στο βιβλίο τους «Applied Social Psychology:
' Understanding and Managing Social Problems», 01 L.

_>*· Steg και T. Rothengatter, προσπαθώντας να ορίσουν το 
-M&gedio της εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας, θεω

ρούν σημαντικό να δοθεί με σαφήνεια το πλαίσιο της Κοι
νωνικής Ψυχολογίας, μέσα στο οποίο αυτή αναπτύχθηκε 
και αναπτύσσεται. Η κοινωνική ψυχολογία, είναι το επι
στημονικό πεδίο του κλάδου της ψυχολογίας που ασχο- 
λείται με τη φύση, τα αίτια και τα αποτελέσματα της αλ
ληλεπίδρασης της ατομικής και ομαδικής ή κοινωνικής 
συμπεριφοράς, δηλαδή, πώς συμπεριφέρονται άτομα και 
ομάδες ατόμων σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες.
(Baron & Byrne, 2004).

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το πεδίο της εφαρμο
σμένης κοινωνικής ψυχολογίας με sui generis δεδομέ
νους περιορισμούς αλλά και ενδιαφέροντα, προσεγγίσεις 
και τομείς έρευνας. Ως εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολο
γία μπορούμε, επομένως, να ορίσουμε την συστηματική 
εφαρμογή κοινωνικών δομών, αρχών, θεωριών, τεχνικών 
παρέμβασης, ερευνητικών μεθόδων και αποτελεσμάτων 
για την κατανόηση ή βελτίωση κοινωνικών προβλημά
των (Oskamp & Schultz, 1998). Η εφαρμοσμένη κοινω
νική ψυχολογία διαφέρει από την κοντινή της συγγενή 
κοινωνική ψυχολογία ως προς δύο βασικούς πυλώνες:
1. Οι κυρίως κοινωνικοί ψυχολόγοι ενδιαφέρονται ιδι
αίτερα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή θεωριών, ενώ 
οι ψυχολόγοι με εστίαση στην εφαρμοσμένη κοινωνική 
ψυχολογία δίνουν έμφαση στην κατανόηση και επίλυ
ση των πρακτικών προβλημάτων. Οι βασικοί κοινωνικοί 
ψυχολόγοι μπορεί να διεξάγουν μελέτες μόνο από επιστη
μονική περιέργεια για κάποιο φαινόμενο, ενώ η εφαρμο
γή αρχών κοινωνικής ψυχολογίας, ειδικά προσπαθεί να 
συμβάλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Στο 
τέλος, η εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία θα επικε
ντρωθεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώ

πων. Δεν θα πρέπει απαραίτητα να διεξάγει μελέτες για 
να μάθει περισσότερα σχετικά με τα φαινόμενα που προ- 
καλούν τα προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, 
οι διαθέσιμες γνώσεις μπορεί να μην είναι επαρκής ώστε 
να προγραμματίσουν τις παρεμβάσεις ή κοινωνικά προ
γράμματα που θα βελτιώσουν αυτά τα προβλήματα, που 
σημαίνει ότι και η εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία 
μπορεί να διεξάγει έρευνες.
2. Οι κυρίως κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν την τάση να 
ακολουθούν μια παραγωγική προσέγγιση. Ξεκινούν με 
μια συγκεκριμένη θεωρία, και εξετάζουν στη συνέχεια σε 
ποιο βαθμό η θεωρία αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη στην 
κατανόηση των διαφόρων τύπων της κοινωνικής συμπε
ριφοράς. Σε αντίθεση, οι ψυχολόγοι της εφαρμοσμένης 
κοινωνικής ψυχολογίας έχουν την τάση να ακολουθούν 
μια επαγωγική προσέγγιση. Ξεκινούν από ένα συγκεκρι
μένο κοινωνικό πρόβλημα, και εξετάζουν σε ποιο βαθ
μό διάφορες θεωρίες μπορούν να βοηθήσουν να κατανο
ήσουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, και ποια θεωρία 
παρέχει την καλύτερη εξήγηση της συγκεκριμένης συ
μπεριφοράς που προκαλεί τα προβλήματα.

Παρά τις διαφορές αυτές, η βασική και η εφαρμοσμέ- 
νη ψυχολογία είναι παρόμοιες με πολλούς τρόπους. Και 
οι δύο ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και δοκιμή θεω
ριών, τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, υποκινούνται 
από τα κίνητρα και τους ίδιους στόχους της επιστήμης 
της κοινωνικής ψυχολογίας, και οι δύο περιλαμβάνουν 
παρόμοιους παράγοντες πρόβλεψης σκέψεις και της συ
μπεριφοράς στις μελέτες τους. Αυτά τα κοινά χαρακτηρι
στικά αναφέρονται παρακάτω.

Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι της εφαρμοσμένης κατεύθυν
σης ενδιαφέρονται στη δοκιμή θεωριών (αν και γενικά 
δεν είναι το πρωταρχικό συμφέρον των κοινωνικών ψυ
χολόγων της εφαρμοσμένης). Στο χώρο της ψυχολογίας 
ισχύει ότι οι θεωρίες είναι πολύ χρήσιμες για την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως τονίζεται σε ένα από τα
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πιο γνωστά αποσπάσματα απά τον Kurt Lewin: «Δεν υπάρ
χει τίποτα τόσο πρακτικό όσο μια καλή θεωρία» (Lewin, 
1951). Οι θεωρίες μπορούν να δώσουν εξηγήσεις για την αν
θρώπινη συμπεριφορά καθώς είναι πολύ χρήσιμες για την 
κατανόηση των αιτιών των κοινωνικών προβλημάτων, και 
μπορούν να προτείνουν τεχνικές με τις οποίες αυτά τα προ
βλήματα μπορούν να λυθούν. Πιο συγκεκριμένα, οι θεωρίες 
παρέχουν το συνεκτικό πλαίσιο για την κατανόηση της συ
μπεριφοράς που προκαλεί κοινωνικά προβλήματα. Μας βο
ηθούν να κατανοήσουμε προβληματικές καταστάσεις, και 
να βρούμε κρίσιμους παράγοντες (όπως οι στάσεις των αξι
ών) που προκαλεί τη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, οι θεω
ρίες δίνουν ιδέες που καθοδηγούν την έρευνα μας και προ
σφέρουν μια κατεύθυνση που μπορεί να δώσει λύσεις σε 
κοινωνικά προβλήματα. Οι θεωρίες είναι πολύ χρήσιμες για 
την κατανόηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. Θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το γιατί και 
το πώς τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, και να προσ
διορίσουν περαιτέρω εργασίες, όπου απαιτείται έρευνα. Οι 
θεωρίες μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε παρεμβάσεις κα
θώς, προσδιορίζοντας τις μεταβλητές ή τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να ελεγχθούν ή να αλλάξουν, μπορούμε να επι
τύχουμε τους στόχους μας.

Οι θεωρίες μόνο δεν βοηθούν τους κοινωνικούς ψυχολό
γους της εφαρμοσμένης κατεύθυνσης στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Η εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολο
γία μπορεί επίσης να συμβάλει εποικοδομητικά στις βασι
κές ψυχολογικές αρχές, θεωρίες και τεχνικές παρέμβασης, 
διότι οι μελέτες στον τομέα των ρυθμίσεων προσφέρει την 
απόλυτη δοκιμασία της ισχύος των θεωριών. Με βάση την 
εφαρμοσμένη έρευνα, νέα ερωτήματα μπορεί να προκόψουν 
λόγω της προσαρμογής απαιτούν θεωρίες, ή την ανάπτυξη 
νέων θεωριών.

Τόσο η βασική όσο και η εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχο
λογία είναι επιστήμες. Ο όρος επιστήμη αναφέρεται σε δύο 
πράγματα: (1) εξάρτηση από επιστημονικές μεθόδους, και

(2) η καθοδήγηση από τις βασικές αξίες της επιστή
μης·

Επιστημονικές μέθοδοι είναι εκείνες οι μέθοδοι που 
εξαρτώνται από τις εμπειρικές δοκιμές, δηλαδή, τη 
χρήση των συστηματικών παρατηρήσεων για την αξι
ολόγηση προτάσεων και ιδεών. Η εμπειρική δοκιμή μι
ας ιδέας ή πρότασης, σημαίνει πρώτα απ ‘όλα, ότι οι με
λέτες έχουν συσταθεί με τρόπο που να επιτρέπει την 
παροχή στήριξης ή διάψευση της προς δοκιμασία υπό
θεσης. Δεύτερον, η  μελέτη πρέπει να διεξάγεται με τέ
τοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται άλλοι ερευνητές 
να αξιολογήσουν και να αναπαράγουν την έρευνα. Οι 
ερευνητές θεσπίζουν τις εν λόγω επιστημονικές μεθό
δους, επειδή η «κοινή λογική» είναι συχνά αναξιόπι
στη και ασυνεπής. Επιπλέον, πολλές πιθανές προκατα
λήψεις μπορούν να επηρεάσουν τις σκέψεις μας και να 
τις καταστήσουν

Έ ν α  σύνολο βασικών αξιών θα πρέπει να θεσπιστούν 
για να χαρακτηρίσει μια μελέτη ως επιστημονικού χα
ρακτήρα. Τέσσερις από αυτές τις αξίες είναι το πιο ση
μαντικό (Baron & Byrne, 2004):
•Ακρίβεια: συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών 
που εξετάζονται προσεκτικά, ακριβείς και χωρίς λάθη 
όσο το δυνατόν. Ακόμα οι ερευνητές θα πρέπει να ανα
πτύσσουν αξιόπιστα μέτρα για τις κύριες δομές τους. 
Αναξιόπιστες μετρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε λανθα
σμένα συμπεράσματα της έρευνας. 
•Αντικειμενικότητα: ελαχιστοποίηση των στρεβλώσε
ων κατά τη λήψη και αξιολόγηση των δεδομένων, για 
παράδειγμα, οι ερευνητές θα πρέπει να βεβαιώνονται 
ότι οι προσδοκίες τους δεν επηρεάζουν τη συμπεριφο
ρά των ατόμων.
•Σκεπτικισμός: αποδοχή των πορισμάτων ω ς ακριβή 
μόνο στο βαθμό που έχουν ελεγχθεί ξανά και ξανά από 
τα στοιχεία, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα μιας με
λέτης μπορεί να έχουν προκληθεί από τυχαίους παρά-
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γοντες. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν επαναληφθεί 
σε διάφορες συγκρίσιμες μελέτες για να αποκλείσουν την 
πιθανότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 
την τύχη και μόνο.
• Ανοιχτό πνεύμα: αποδοχή στοιχείων ως έγκυρα, ακόμη 
και αν τα στοιχεία δεν είναι σύμφωνη με την αρχική του, 
και ίσως έντονα πραγματοποιήθηκε, τις πεποιθήσεις και 
τις θεωρίες, για παράδειγμα, οι ερευνητές θα πρέπει να 
αποδέχονται στοιχεία που αντικρούουν τη θεωρία τους, 
ακόμα κι αν μπορεί να είναι πολύ πρόθυμοι να αποδεί
ξουν την ισχύ της θεωρίας τους.

Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας σε Η.Π.Α και Ευρώπη
Στην ηλεκτρονική σελίδα της Αμερικάνικης Ψυχολο

γικής Εταιρείας (APA-www.apa.org) τα θέματα που φαί
νεται να αφορούν το βασικό περιοδικό της Εταιρείας για 
την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, το «Journal 
of Applied Psychology» είναι τα εξής: «...θεωρητική και 
εμπειρική έρευνα που ενισχύει την κατανόηση των γνω
στικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και ψυχο
λογικών φαινομένων. Τα ψυχολογικά φαινόμενα που 
μπορεί να είναι σε ένα ή πολλαπλά επίπεδα-άτομα, ομά
δες, οργανώσεις, ή πολιτισμούς, σε θέματα εργασίας, όπως 
επιχειρήσεων, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υγείας, υπηρε
σιών, κυβέρνησης, ή στρατιωτικούς θεμάτων και στο δη
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, κερδοσκοπικό ή μη».

Το περιοδικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δημοσιεύσεις 
που αφορούν σε αυστηρά εμπειρικές έρευνες που επεκτεί
νουν την εννοιολογική κατανόηση φαινομένων (αρχικές 
έρευνες ή μετα-αναλύσεις), περιγραφικές έρευνες σχετι
κά με την εφαρμογή ψυχολογικών φαινόμενων που δεν 
διαθέτουν αναφορές στη βιβλιογραφία και που θα αποτε- 
λέσει θεμέλιο για την οικοδόμηση νέας γνώσης και θεωρί
ας (οι μελέτες θα πρέπει να κατευθύνονται στην παροχή 
νέων στοιχείων για σημαντικά και άγνωστα φαινόμενα, 
π.χ., χρονικά πλαίσια για την ανάπτυξη της ομάδας ή κοι
νωνικοποίηση, δυναμική του συναισθήματος, τις επιδό
σεις, ή άλλες συμπεριφορές κ.α.) και ποιοτική έρευνα σε 
φαινόμενα που είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς με πο
σοτικές μεθόδους.

Το περιοδικό δέχεται εργασίες που διεξάγονται στον το
μέα ή στο εργαστήριο, όπου τα στοιχεία (ποσοτικά ή ποι
οτικά) αναλύονται με εξειδικευμένα ή απλά στατιστικά 
στοιχεία, εφ ‘όσον τα στοιχεία ή οι θεωρητικές εξελίξεις 
συμβάλλουν στην κατανόηση των ψυχολογικών φαινο
μένων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία έχουν 
πρακτικές επιπτώσεις.

Ενδεικτικά κάποια θέματα με τα οποία ασχολείται η έκ
δοση του περιοδικού και τα οποία φαίνεται να απασχο
λούν την αμερικάνικη εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολο
γία είναι τα εξής:

•ατομικές διαφορές στις ικανότητες, την προσωπικότη
τα, και άλλα χαρακτηριστικά 
•δοκιμές και επιλογή προσωπικού 
•μέτρηση των επιδόσεων και διαχείριση προσωπικού 
•κατάρτιση, τη μάθηση και απόκτηση δεξιοτήτων, εργα
σιακά κίνητρα 
•ηγεσία
•ανάπτυξη της ομάδας, διαδικασίες εντός αυτής, αποτε- 
λεσματικότητα
•την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, αλληλεπίδραση εργασί- 
ας-οικογένειας
•εργασιακό άγχος, την υγεία και την ευημερία, θετικές 
και αρνητικές συμπεριφορές εργασίας
• ποικιλομορφία και διαπολιτισμικές διαφορές στη συ
μπεριφορά και τη συμπεριφορά εργασίας
• τεχνολογία και τα συστήματα εργασίας, τεχνογνωσία 
και η διαχείριση της γνώσης
•οργανωτικός σχεδιασμός, αλλαγές, και παρεμβάσεις 
•Πρόληψη εξαρτήσεων και σχεδιασμός ψυχοκοινωνι- 
κών συστημάτων
•Μετα-ανάλυση και αποτίμηση εφαρμογών κοινωνικής 
ψυχολογίας.
•Εργασία και μειονοτικές ομάδες
• Θέματα εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής (διαμόρφωση 
πολιτικής γνώμης, πολιτική υγείας, ενεργειακή πολιτι
κή κ.α.)
•Θέματα ενδο-ομαδικής ταυτότητας (διαμόρφωση, συ
ντήρηση, αλλοίωση)
•Ρατσισμός και προκατάληψη προς φυλετικές και εθνο- 
τικές ομάδες (Λατινοαμερικάνοι, Μεξικάνοι, Ασιάτες) 
•Μεταναστευτική πολιτική (αφομοίωση, ένταξη, αποδο
χή μεταναστών)

Είναι φανερό ότι η αμερικανική εφαρμοσμένη κοι
νω νική ψυχολογία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε φαινό
μενα κοινω νικής ψυχολογίας που παρατηρούνται σε 
εργασιακούς χώρους, από και εντός τω ν εργασιακών 
σχέσεων. Πρόκειται για μια πιο «τεχνοκρατική», ερ
γαστηριακή και οργανωσιακή εκδοχή και χρήση της 
εφαρμογής των θεω ριών τη ς κοινω νικής ψυχολογίας 
που εστιάζει σε τομείς όπως η  αποτελεσματικότητα, η 
λήψ η αποφάσεων, η παραγωγικότητα, η ηγεσία, η μέ
τρηση ικανοτήτων και η οργάνωση. Παρόλ’αυτά, δεν 
λείπουν και θέματα που αφορούν την κοινω νική πο
λιτική , ενταγμένα πάντα στο πλαίσιο τη ς εφαρμογής 
αρχών κοινω νικής ψυχολογίας για ω ς καθαρά μέρος 
κρατικής κοινω νικής πολιτικής. Η κατεύθυνση στην 
οποία δίνεται έμφαση είναι η γνωστική-συμπερκρορι- 
κή  ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ακολουθείται μία μάλλον 
άτομο-κεντρική προσέγγιση μιας και τα περισσότε
ρα ζητήματα εφαρμογής συντείνουν στην οπτική του 
ατόμου, υιοθετώ ντας τη  ω ς κρίσιμο παράγοντα επιτυ-
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χίας των εγχειρημάτων τη ς κοινω νικής πολίτικης και 
τη ς εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Στο βιβλίο τους «Applied social psychology», οι Γερμανοί 
κοινωνικοί ψυχολόγοι Gon R. Semin, Klaus Fiedler συγκέ
ντρωσαν μία ομάδα αναγνωρισμένων ευρωπαίων συναδέλ
φων τους, για να γράψουν έναν τάμο για την εφαρμοσμένη 
κοινωνική ψυχολογία στην Γηραιό Ήπειρο, τη σκέψη των 
επιστημόνων σε αυτήν και τα θέματα με τα οποία ασχολεί- 
ται κυρίως.

Στην εισαγωγή του βιβλίου οι συγγραφείς προχωρούν σε 
μία ομαδοποίηση των βασικών θεμάτων με τα οποία ασχο- 
λείται η ευρωπαϊκή εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία σε 
4 άξονες με υποκατηγορίες θεμάτων:
1. Γενικά πλαίσια εφαρμογών της κοινωνικής ψυχολογίας: 

ΐ.Στάσεις και Συμπεριφορά
ϋ.Κρίσεις και Λήψη Αποφάσεων
ϋΐ.Ερευνητικά ζητήματα στην εφαρμοσμένη κοινωνική 

ψυχολογία
ΐν.Γλώσσα και ζητήματα εφαρμογών

2. Τομείς εστίασης στη συμπεριφορά 
ΐ.Συμπεριφορές που συνδέονται με την Υγεία-Ψυχολογία

της Υγείας
ϋ.Κοινωνική ψυχολογία της οικονομικής και καταναλω

τικής συμπεριφοράς
ϋϊ.Κοινωνική Ψυχολογία και Περιβαλλοντικά ζητήματα 
ίν.Κοινωνική Ψυχολογία της Κυκλοφοριακής συμπερι

φοράς
3. Η κοινωνική Ψυχολογία των κοινωνικών δομών 

ΐ.Κοινωνική Ψυχολογία και Οργανώσεις 
ϋ.Κοινωνική Ψυχολογία και Νόμος 
ΐϋ.Π ολιτική Ψυχολογία
ίν.Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ

4. Κοινωνικά Ζητήματα
ί.Βία και Επιθετικότητα στο κοινωνικά πλαίσιο 
ϋ.Κοινωνικές κατασκευές και Γηρατειά 
ίϋ.Κουλτουρα, Πολιτισμός και Μετανάστευση

Η ευρωπαϊκή εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία φαίνε
ται από την άλλη να έχει έναν περισσότερο κοινωνικό-κε- 
ντρικό προσανατολισμό αν κρίνει κανείς και από τα θέμα
τα των δημοσιευμένων άρθρων στο ευρωπαϊκό περιοδικό 
«Community and Applied Social Psychology». Ο ίδιος ο τίτ
λος του περιοδικού επισημαίνει την έμφαση της ευρωπαϊ
κής εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας στην έννοια 
της κοινότητας, της ομάδας και γενικότερα του κοινωνικού 
πλαισίου στην έρευνα.

Πράγματι, στην Ευρώπη η κοινωνική ψυχολογία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με απτά θέματα κοινωνική πολιτι
κής (καμπάνιες διακοπής καπνίσματος, πολιτικής συμπε
ριφοράς, υγείας, οικολογικής συμπεριφοράς). Το περιοδι
κό αναφέρει στην περιγραφή του περιεχομένου του πως

«επανεξετάζει και να ενημερώνει έννοιες μεθόδων και 
εμπειριών σχετικά με την ατομική και κοινωνική συ
μπεριφορά στο πλαίσιο των προβλημάτων της κοινό
τητας».

Έ μφαση δίνεται ιδιαίτερα στα εξής θέματα: Ψ υχική 
Υγεία & Άγχος , Εξαρτήσεις , AIDS, Πολιτική εγκλή
ματος και νομικές διαδικασίες στην Κοινότητα, Πα
ρέκκλιση & Παραβατικότητα, Προβλήματα Οικογέ
νεια & Κοινωνικής Φροντίδας, Αρμοδιότητα Αστέγων 
φτώχεια Στέρηση, Οργάνωση, Θεραπεία και Περιβάλ
λοντα Αγωγής Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοι
νοτικά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας & Προγράμμα
τα, Εθελοντική και άτυπη φροντίδα και κοινοτική 
δράση. Είναι φανερό, πώς οι εγγενείς διαφορές των δύο 
οπτικών της κοινωνικής ψυχολογίας, της ευρωπαϊκής 
και της αμερικάνικης, έχουν κληροδοτηθεί στην εφαρ
μοσμένη κοινωνική ψυχολογία οδηγώντας τις σε δια
φορετικά ενδιαφέροντα, προσεγγίσεις και ερευνητικές 
μεθόδους. ]
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Της Υ/Α Οωμαίδου Μαρίας
ΦΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μαθαίνοντας να (ξανα)ζούμε 
μετά την “απώ λεια”

Ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο υ  π έ ν θ ο υ ς :  Πόνος και βαθιά θλίψη που 
είναι αποτέλεσμα θανάτου ή απώλειας ενός αγαπημένου 
προσώπου. Συνοδεύεται συχνά από θυμό, ενοχές, αίσθημα 
προσωπικής απαξίας, μείωση της όρεξης και αϋπνία. Παρό- 
τι τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα καταθλιπτικού συν
δρόμου, το πένθος θεωρείται φυσική αντίδραση στην προ
σωπική απώλεια (Α.Χουντουμάδη-Λ.ΓΙατεράκη, 2008).

Ε ί δ η  : α)Φυσιολογικό - Τυπικό Πένθος και β) Παθολογι
κό Πένθος (Περιπεπλεγμένος Θρήνος): παρέκκλιση από τον 
κανονικό θρήνο, με αντιδράσεις διαφορετικές ως προς τη 
χρονική τους διάρκεια και τη συναισθηματική τους ένταση 
σε σχέση με τις συνηθισμένες και αναμενόμενες φυσιολογι
κές αντιδράσεις.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν ΐ)ο χρόνιος θρήνος: μια 
παρατεταμένη, ατελείωτη και αμετάβλητη απάντηση σε μια 
απώλεια. Ο πενθών εγκλωβίζεται και καθηλώνεται στον 
ίδιο του τον πόνο, ίΐ)ο ετεροχρονισμένος : αυτός δηλαδή 
που εμφανίζεται με χρονική καθυστέρηση. Το άτομο ανα
βάλλει και απωθεί τη διεργασία του θρήνου και iii)o  ανεκ
δήλωτος (καλυμμένος) θρήνος: σε αυτήν την περίπτωση το 
άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες και συμπτώματα που δεν τα 
αναγνωρίζει όμως ω ς σχετιζόμενα με την απώλεια.

Φυσικά όταν κάνουμε λόγο για φυσιολογικό και μη πέν
θος δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολιτισμικές διαφορές: αυ
τό που θεωρείται φυσιολογικό για έναν πολιτισμό δεν εί
ναι υποχρεωτικά και για έναν άλλο. Για παράδειγμα ενώ 
σε έναν δεδομένο πολιτισμό η εκδήλωση του θρήνου είναι

αναμενόμενη και θεωρείται φυσιολογική, σ' έναν άλλο αυ
τό που επιδιώκεται είναι ακριβώς το αντίθετο: η  καταστολή 
και απόκρυψη κάθε εκδήλωσης θρήνου.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση περιπεπλεγμένου 
θρήνου: ΐ)Ορισμένα προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά στην 
προσωπικότητα. Τα άτομα που έχουν τις περισσότερες πι
θανότητες να παρουσιάσουν περιπλοκές στον θρήνο τους 
είναι αυτά που χαρακτηρίζονται αγχώδη, ανασφαλή και φο
βικά (Parkes & Weiss, 1983), ϋ)Ο ι ταυτόχρονες κρίσεις που 
μπορεί να εμφανιστούν στη ζωή μερικών ανθρώπων την 
ίδια χρονική περίοδο με μια σοβαρή απώλεια όπως: συζυ
γικές εντάσεις, οικονομικά προβλήματα, δικαστικές διαδι
κασίες, αντιμετώπιση πολλαπλών θανάτων, iii)H  έλλειψη 
κοινωνικής υποστήριξης. 'Ε να  ισχυρό κοινωνικό δίκτυο 
στήριξης μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρη
ση της αυτοεκτίμησης και τη ς ψ υχικής ισορροπίας σε άτο
μα που βιώνουν μια οδυνηρή απώλεια (Stroebe & Stroebe, 
1987), iv)H  μείωση των υλικών πόρων. Κάποιες περιπλο
κές στη διεργασία του θρήνου δεν οφείλονται μόνο στο θά
νατο, αλλά και στην οικονομική ανασφάλεια που μπορεί να 
προκόψει γΓ αυτόν που μένει πίσω, ν)Η  ποιότητα της δια
προσωπικής σχέσης. Μια σχέση έντονης εξάρτησης ή ακό
μη και αμφιθυμίας με το άτομο που έχει πεθάνει, μπορεί να 
προκαλέσει στον επιζώντα διάφορες επιπλοκές στην πορεία 
του πένθους του (Parkes & Weiss, 1983), v i ) 0  θάνατος ενός 
παιδιού. Εδώ οι δυσκολίες προσαρμογής των γονέων στην 
απώλειά του είναι εμφανείς. Οι δυσκολίες αυτές πολλαπλα-
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σιάζονται όταν η στήριξή που δέχονται από τον κοινωνι
κό τους περίγυρο μειώνεται ή απουσιάζει, vii)Oi ξαφνικοί 
και απροσδόκητοι θάνατοι. Πρόκειται για αυτοκτονίες, θα
νάτους που προκλήθηκαν από ατυχήματα, καταστροφές, 
φόνους ή ακόμη από κοινωνικά στιγματισμένες αρρώστι
ες όπως π.χ. το AIDS (Middleton, Raphael, M artinek και 
Misso, 1993).

Τ α ξ ι ν ό μ η σ η  τ ω ν  φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ν  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν  
θ ρ ή ν ο υ

Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύσσει ο Worden στο 
βιβλίο του «Grief Counseling and G rief Therapy» οι φυσι
ολογικές αντιδράσεις θρήνου ταξινομούνται σε τέσσερις 
κατηγορίες, με βάση τα συναισθήματα, τις σωματικές εκδη
λώσεις, τη  νόηση και τη συμπεριφορά:

► Στην κατηγορία των συναισθημάτων διακρίνουμε: τη 
θλίψη, το θυμό, την ενοχή, τον φόβο και το άγχος, το αίσθη
μα της μοναξιάς και της αδυναμίας, την κόπωση, το σοκ, τη 
λαχτάρα για επανασύνδεση με το άτομο που πέθανε, το συ
ναισθηματικό μούδιασμα.

► Στην κατηγορία των σωματικών συμπτωμάτων συχνά 
είναι: το σφίξιμο στο στήθος ή στο λαιμό, η ξηρότητα του 
στόματος, οι στομαχικές διαταραχές, η αυξημένη ευαισθη
σία στους θορύβους, το λαχάνιασμα, η μυϊκή αδυναμία και 
γενικότερα η έλλειψη ενεργητικότητας.

► Στην κατηγορία των νοητικών διεργασιών και των σκέ
ψεων, χαρακτηριστικές είναι: η δυσπιστία, η σύγχυση, η

συνεχής προσήλωση στις ίδιες σκέψεις και η αίσθηση της 
παρουσίας του ατόμου που έχει πεθάνει.

► Στην κατηγορία της συμπεριφοράς φυσιολογική είναι: 
η διαταραχή της όρεξης, η αφηρημάδα, η τάση απόσυρσης, 
η διάχυτη ανησυχία, η  νευρικότητα, το κλάμα, η αποφυγή/ 
αναζήτηση καταστάσεων που θυμίζουν τον αγαπημένο, κα
θώς και όνειρα σχετικά με αυτόν.

Το πένθος είναι μια διαδικασία προσαρμογής στην απώ
λεια. Αποτελεί βέβαια προσωπική υπόθεση και σίγουρα ο 
καθένας το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικά 
χρονικά πλαίσια και με διαφορετική ένταση. Η ποιότητας 
της σχέσης που έχουμε με τον θανόντα (κοντινός ή μακρι
νός συγγενής, φίλος, γνωστός κ.α.) επηρεάζει και τον τρό
πο που βιώνουμε το πένθος. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί 
ότι η διαδικασία του πένθους αποτελείται από πέντε στάδια 
(Elizabeth Kubler-Ross, «On Death and Dying», 1969), κά
θε ένα από τα οποία μας εφοδιάζει με σημαντικά συναισθή
ματα και γνωστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μία 
ομαλή πορεία του πένθους. Τα στάδια αυτά αφορούν τους 
πενθούντες από τη στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου 
(ή της χρόνιας και σοβαρής ασθένειας) προσφιλούς τους 
προσώπου. Επίσης έχουν εφαρμογή και στην ανακοίνω
ση σε εμάς, από το ιατρικό προσωπικό, μιας ανίατης νόσου. 
Σημειώνεται ότι δεν περνάνε όλοι από όλα τα στάδια, ούτε 
υπάρχει μια αυστηρή χρονική ακολουθία. Μπορεί το άτομο 
να παλινδρομεί από το ένα στάδιο στο άλλο, να παραμένει σε 
κάποιο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή το ένα στάδιο να δια-
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δέχεται το άλλο με γρήγορους ρυθμούς. Ο ρόλος του ψυχο
λόγου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να στηρίξει και να βο
ηθήσει το άτομο να βιώσει όλα τα συναισθήματα και να το 
συνοδέψει καθώς οδεύει προς την αποδοχή της κατάστασης 
(είτε αυτή είναι ασθένεια, είτε θάνατος).

Τα στάδια του πένθους είναι τα ακόλουθα:
1 . Ά ρ ν η σ η  ( D e n i a l )
Στην αρχική αυτή φάση η άρνηση αποτελεί έναν φυσιολο

γικό μηχανισμό άμυνας που λειτουργεί ως ασπίδα αυτοπρο
στασίας για το άτομο το οποίο αντιλαμβάνεται την απροσ
δόκητη πραγματικότητα ω ς απειλητική ή οδυνηρή. Έ τ σ ι  
λοιπόν αρνείται το γεγονός της αρρώστιας ή του θανάτου 
(και των επιπτώσεών τους), διαστρεβλώνοντας την αντίλη
ψη που έχει για την πραγματικότητα. Η πρώτη αντίδραση 
λοιπόν μετά το άκουσμα των τραγικών ειδήσεων του χα
μού του δικού μας ανθρώπου είναι η  άρνηση. Ο όρος άρνη
ση περιγράφει την γνωστική εκείνη κατάσταση κατά την 
οποία αναπτύσσεται μια είδους αντίσταση απέναντι στο γε
γονός του θανάτου, απορρίπτοντάς το ως μη αληθές. Με πιο 
απλά λόγια, κάποιος που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο απλά 
δεν θα μπορεί να πιστέψει ότι το κοντινό του πρόσωπο έχει 
πεθάνει. Φυσικά η άρνηση τις περισσότερες φορές δεν εί
ναι ουσιαστική. Δηλαδή ο συγγενής δεν χάνει εντελώς την 
επαφή με την πραγματικότητα, νομίζοντας ότι ο αποθανών 
είναι ζωντανός. Αντίθετα, επειδή ακριβώς έρχεται σε επαφή 
με την σκληρή πραγματικότητα, ενεργοποιείται αυτόματα 
αυτός ο αμυντικός μηχανισμός, ο οποίος συνήθως κρατά- 
ει από δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά και σκοπό έχει να προ
στατεύσει το άτομο από την συναισθηματική καταρράκω
ση. Παρ' όλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρού σοκ η 
άρνηση μπορεί να είναι βαθιά και ουσιαστική και το άτομο 
να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα για μεγαλύτε
ρο διάστημα.

2.  Θ υ μ ό ς  ( A g g r e s i o n )
Μετά το πρώτο σοκ, ο πόνος του θανάτου μετατρέπεται 

σε θυμό και επιθετικότητα, που πηγάζουν από μια βαθύ
τερη αίσθηση αδικίας, αδυναμίας και έλλειψης ελέγχου. Σε 
αυτή τη φάση ο πενθών προσπαθεί να βρει κάποια υπαιτι
ότητα πίσω από τον θάνατο, κάτι για να ρίξει το βάρος της 
ευθύνης. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και οι 
συναισθηματικές εκρήξεις είναι κάτι περισσότερο από ανα
μενόμενες. Αποτελεί μία φυσιολογική αντίδραση ενός ατό
μου το οποίο είναι υποχρεωμένο να δεχθεί ότι ξαφνικά η 
ζωή του αλλάζει ριζικά και το μέλλον του χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα. Μολονότι ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό 
συναίσθημα ταυτόχρονα δημιουργεί εντάσεις στις διαπρο
σωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα την αποξένωση, σε μια πε
ρίοδο κατά την οποία υπάρχει ανάγκη υποστήριξης από το 
περιβάλλον.

3 .  Δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η  ( B e r g a i n i n g )
Η διαπραγμάτευση παρέχει στο άτομο την ψευδαίσθηση 

ότι αποφεύγοντας ή επιδιώκοντας ορισμένες πράξεις, μπο
ρεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει το μοιραίο. Οι δια

πραγματεύσεις συνήθως γίνονται με κάποιο άτομο κύρους 
(π.χ. ιατρό) ή με τον Θεό. Το τρίτο αυτό στάδιο αποτελεί ένα 
μεταβατικό στάδιο μεταξύ του πρώτου σοκ και τη ς αποδο
χής του θανάτου. Σε αυτή τη φάση το άτομο αρχίζει να συ
νειδητοποιεί τον θάνατο, ο οποίος αυτός καθαυτός γίνεται 
αντικείμενο γνω στικής επεξεργασίας. Είναι σημαντικό να 
σημειώσουμε πως αυτό που διαχωρίζει αυτό το στάδιο από 
τα δύο προηγούμενα είναι πως η προσοχή του ατόμου στρέ
φεται στο γεγονός του (επικείμενου) θανάτου και όχι στα 
συναισθήματα που αυτός πυροδότησε. Κάποιος που δια
πραγματεύεται την μη αντιστρεψιμότητα του θανάτου για 
πρώτη φορά αρχίζει να συνειδητοποιεί πως δεν υπάρχει κά
τι που μπορεί να κάνει για να αλλάξει αυτή την κατάσταση 
και πως σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει ιδιαίτερο νό
ημα να ψάχνει για το ποιος ευθύνεται. Α υτές οι δύσκολες 
στιγμές οδηγούν σταδιακά το άτομο στο προ-τελευταίο επί
πεδο του πένθους, αυτό της κατάθλιψης.

4 .  Κ α τ ά θ λ ι ψ η  ( D e p r e s s i o n )
Έ χον τα ς ξεσπάσει συναισθηματικά και αφού έχει συνει

δητοποιήσει την σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν αλ
λάζει, ο πενθών νιώθει αδύναμος να επέμβει στο οτιδήποτε. 
Ό π ω ς και σε κάθε στιγμή κατά την οποία δεν έχουμε τον 
έλεγχο, έτσι και τώρα το αίσθημα του αβοήθητου αρχίζει να 
κάνει την εμφάνισή του. Η φάση της κατάθλιψης μπορεί να 
διαρκέσει από λίγες ώρες/ημέρες, έως και μερικούς μήνες. 
Πρόκειται φυσικά για μια ψυχοφθόρα διαδικασία η οποία 
όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βίωση του πένθους. 
Για όσο χρονικό διάστημα κρατάει αυτό το στάδιο το άτομο 
βρίσκει το χρόνο να πενθήσει για το θάνατο του κοντινού 
του ανθρώπου και για όλα όσα δεν θα μπορέσει να μοιραστεί 
πλέον μαζί του. Η κατάθλιψη εκδηλώνεται με ποικίλα συ
μπτώματα όπως θλίψη, απώλεια ενέργειας, αισθήματα ανα- 
ξιότητας, απαισιοδοξίας, απόγνωσης, απόσυρση από κοινω
νικές σχέσεις, μείωση ενδιαφερόντων και συμμετοχής στις 
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Στην ουσία η κατά
θλιψη επιτρέπει στο άτομο να θρηνήσει (να αποχαιρετήσει) 
την απώλεια μιας προηγούμενης κατάστασης, πριν αποδε
χθεί και προσαρμοστεί στη νέα.

5.  Α π ο δ ο χ ή  ( A c c e p t a n c e )
Η διαδικασία του πένθους -όταν κινηθεί σε φυσιολογικά 

επίπεδα- καταλήγει στην αποδοχή του θανάτου. Φυσικά το 
ότι αποδέχομαι ότι κάποιος έχει φύγει από την ζωή σε κα
μία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτόματα σβήνω κάθε συ
ναίσθημα για τον θάνατό του. Οι αναμνήσεις θα μείνουν 
για πάντα και θα μας συνοδεύουν για μια ζωή. Απλά σε αυτό 
το στάδιο ο θάνατός ω ς γεγονός έχει περάσει από επεξεργα
σία και έχει γίνει κτήμα μας. Συμφιλιωμένοι πλέον με την 
ιδέα του θανάτου μπορούμε να συνεχίσουμε να πενθούμε 
το αγαπημένο μας πρόσωπο, έχοντας ρίξει τα συναισθημα
τικά τείχη που μας εμπόδιζαν από το να βιώσουμε το γεγο
νός στην ολότητά του. Το άτομο μαθαίνει τελικά να ζει με 
την απώλεια, με την ανάμνηση, με τα νέα δεδομένα της ζω
ής του.
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Τ ο π έ ν θ ο ς  σ τη  Τ ρ ίτ η  η λ ικ ία
Η απώλεια που βιώνουν οι ηλικιωμένοι έχει ομοιότητες 

αλλά και διαφορές σε σχέση με την απώλεια που βιώνει ένας 
ενήλικας. Ο άνθρωποι αυτοί έχουν πενθήσει αρκετές φορές 
στο παρελθόν και εμφανίζονται περισσότερο εξοικειωμένοι 
με την ιδέα του θανάτου. Στο μυαλό τους ο θάνατος είναι 
φυσιολογικός και αναμενόμενος. Η σκέψη αυτή τους βοη
θάει στο να ξεπεράσουν πιο εύκολα το αρχικό σοκ και να 
πορευθούν πιο ομαλά προς την συνειδητοποίηση. Υπάρχει 
βέβαια και η περίπτωση το πένθος που βίωσαν να μην ήταν 
ομαλό και να ζουν με τον φόβο του θανάτου. Τότε είναι συ
χνό το φαινόμενο της αφοσίωσης στη θρησκεία. Ό ταν ένας 
ηλικιωμένος «χάσει» τον/την σύντροφό του, βυθίζεται συ
χνά στην κατάθλιψη. Το στάδιο αυτό μπορεί να διαρκέσει 
πιο πολύ στους ηλικιωμένους απ' ό,τι στους νεότερους. Αι
σθάνονται ότι δεν έχει νόημα πια να ζουν και παραιτούνται. 
Μάλιστα είναι συχνό το φαινόμενο να νιώθουν πως αποτε
λούν "βάρος "  για τον περίγυρό τους, ή ότι τους ενοχλούν. 
Θεωρούν πως η προσοχή που τους δείχνουν είναι προϊόν 
υποχρέωσης και όχι γνήσιο ενδιαφέρον. Με αφορμή το πέν
θος θυμούνται όλα όσα έχουν ζήσει, όσα έχουν στερηθεί με 
την πάροδο του χρόνου. Ο ηλικιωμένος (ανά)βιώνει πολλα
πλές απώλειες μ α ζί: τη δουλειά του, την εποχή του, τα αγα
πημένα του αντικείμενα και διακατέχεται από νοσταλγία. 
Ό λα  αυτά οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμη και 
στην αμφισβήτηση της ίδιας του της ύπαρξης. Σε αυτή τη 
φάση της ζωής του έχει ανάγκη από στήριξη ώστε να μην 
φτάσει στο σημείο της παραίτησης, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι θα εξαρτάται πλήρως από τα κοντινά του πρόσωπα. Κα
λό είναι οι ρόλοι του κάθε μέλους της οικογένειας να είναι 
ξεκάθαροι. Ο διάλογος με τους ηλικιωμένους είναι πολύ βο
ηθητικός. Μέσω αυτού το άτομο μπορεί να ανασυνθέσει τη 
ζωή και τις εμπειρίες του, ενώ παράλληλα ο νέος έχει τη δυ
νατότητα να ακούσει και να αποκαταστήσει δεσμούς με το 
παρελθόν και να "οικοδομήσει" το μέλλον.

Π α ιδ ικ ό  Π έ ν θ ο ς
Β ρ έ φ η : ένα βρέφος είναι ικανό να αντιληφθεί την απου

σία και να αισθανθεί τη θλίψη των γύρω του. Ό ταν είμαστε 
λυπημένοι, επηρεάζεται ο τρόπος που μιλάμε και κινούμα
στε. Έ τ σ ι  μια θλιμμένη μητέρα ίσως γίνει πιο ευερέθιστη, 
με αποτέλεσμα να φροντίζει το παιδί με μηχανικές κινή
σεις. Αν το βρέφος χάσει τη μητέρα του, χάνει και το πρό
σωπο που του προσφέρει αγάπη και ταυτόχρονα χάνει και 
αυτούς που το περιστοιχίζουν, αφού η συμπεριφορά τους 
είναι επηρεασμένη από το πένθος που βιώνουν. Το παιδί 
μπορεί να "ξαναμπεί" σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Αυτό θα 
συμβεί όταν η ασφάλεια και η σταθερότητα γύρω του απο
κατασταθούν.

Π α ιδ ιά  η λ ικ ία ς  3 έω ς 5 ετώ ν
Σε αυτήν την ηλικία η έννοια του θανάτου δεν έχει ακόμη 

αφομοιωθεί. Τα παιδιά έχουν την εντύπωση πως ο νεκρός 
κοιμάται συνεχώς και ρωτάνε εάν τρώει ή πονάει. Εφόσον 
οι μεγάλοι ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράσουν τη λύπη

τους, λέγοντάς τους πως είναι φυσιολογική και ότι τα συ
ναισθήματα υπάρχουν για να τα εκφράζουμε, τα παιδιά θα 
το πράξουν. Αυτό δεν σημαίνει πως παύει να υπάρχει το 
γέλιο και το παιχνίδι στη ζωή τους. Είναι συχνό φαινόμε
νο μετά από τον θάνατο αγαπημένου προσώπου να παίζουν 
παιχνίδια στα οποία παριστάνουν τους νεκρούς. Μπορεί να 
παρουσιάσουν διαταραχές ύπνου, να φοβούνται το σκοτά
δι ή να νομίζουν ότι βλέπουν φαντάσματα. Οι γονείς πρέπει 
να είναι ενήμεροι για αυτές τις αλλαγές.

Π α ιδ ιά  η λ ικ ία ς  7 έω ς 12 ετώ ν
Εδώ τα παιδιά νιώθουν έντονο άγχος. Φοβούνται μήπως 

πεθάνουν τα ίδια ή άλλα κοντινά τους πρόσωπα. Πολλές 
φορές εκλογικεύουν τον θάνατο π.χ. «Ο άνθρωπος γερνά
ει και πεθαίνει, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής». Έ χ ο υ ν  την 
ανάγκη να φανούν δυνατά. Συχνά κατηγορούνται από τους 
άλλους που πενθούν ότι είναι αναίσθητα ή  ότι έχουν υπέρ
μετρο εγωισμό. Το γεγονός αυτό τα απομονώνει και κάνει 
την όλη διαδικασία πιο επώδυνη.

Το π έ ν θ ο ς  σ τη ν  εφ η β εία
Ο έφηβος έχει τόσες αναζητήσεις, τον απασχολούν τόσα θέ

ματα, που αδυνατεί να επεξεργαστεί το πένθος του. Κάποι
ες φορές το αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχει. Άλλες πά
λι, αναπτύσσει θεωρίες απογοήτευσης από τον κόσμο, την 
κοινωνία και τη ζωή γενικότερα. Κρύβει μέσα του θυμό και 
δυσαρέσκεια. Τα αγόρια στην εφηβική ηλικία ίσως εκδηλώ
σουν αντικοινωνική συμπεριφορά, που κάποιες φορές συ
νοδεύεται από επιθετικότητα προς τον εαυτό τους ή τους 
άλλους. Μπορεί να αρχίσουν τη χρήση ναρκωτικών ουσι
ών, να έχουν τάσεις αυτοκτονίας ή απομόνωσης. Συμπερι- 
φορικά ορισμένοι έφηβοι θέλουν να δείξουν πως έχουν τον 
έλεγχο της κατάστασης, ότι είναι δυνατοί και μπορούν να 
ανταπεξέλθουν. Έ τ σ ι  συχνό είναι το φαινόμενου του «γο- 
νεϊκού παιδιού». Ο έφηβος αναλαμβάνει τον ρόλο του γονέα 
που "έφ υ γ ε" και του παρηγορητή αυτού που έμεινε πίσω.
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Μπορεί να φαίνεται δυνατό και ότι δεν έχει επηρεαστεί, αλ
λά στην ουσία τηρεί αμυντική στάση προς τον θάνατο και 
πνίγει τη θλίψη του.

Θ ά ν α το ς  και θ έμ α τα  π ν ε υ μ α τ ικ ό τ η τ α ς
Η θρησκεία και οι διαδικασίες της, η ιεροτελεστία της κη

δείας, βοηθούν τον πενθούντα να ανακουφιστεί από τα συ
μπτώματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η τέλεση 
της ταφής, τα τριήμερα, τα εννιάμερα, οι 40 ημέρες, οι 6 μή
νες, ο ένας χρόνος, τα τρία έτη, τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, 
τα μοιρολόγια, η χρήση του μαύρου χρώματος ω ς σημείου 
πένθους και πολλά άλλα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της κοινωνικής εξόδιας διαδικασίας. Η παραδοσιακή πένθι
μη μαύρη περιβολή έχει σκοπό να ξεχωρίσει τον πενθούντα 
και να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα να πενθήσει. Τα μαύ
ρα ρούχα αποτελούν μια δημόσια γνωστοποίηση του θανά
του και βοηθούν τον θρηνούντα να επανέλθει σιγά-σιγά σε 
προηγούμενα επίπεδα λειτουργικότητας. Τα νεκρικά έθι
μα πρέπει να αποβλέπουν στο να διευκολύνουν την έκφρα
ση της θλίψης και να δίνουν στην οικογένεια τη δυνατότη
τα να αποκαταστήσει τη συνοχή της μετά από μία απώλεια. 
Ό ταν πεθαίνει κάποιος καλό είναι εκείνοι που συνδέονταν 
μαζί του να συμμετάσχουν στην επιθανάτια διαδικασία. Με 
αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρε- 
τήσουν, αλλά και να αποδεχθούν τον θάνατό του πιο '"εύ
κολα". Οι κοινωνικές αυτές συμπεριφορές φαίνεται να εξυ
πηρετούν δύο σκοπούς : α)μια κοινωνική αναγνώριση της 
«εξόδου» ενός ατόμου από το κοινωνικό σύνολο καθώς και 
β)την προσφορά ανακούφισης προς τους οικείους, κυρίως 
μέσω τη ς κοινωνικής αλληλεγγύης και κατανόησης.

Π ώ ς να π λ η σ ιά σ ο υ μ ε  το ν  π ε ν θ ο ύ ν τ α
Πρόκειται για ζήτημα θεμελιώδους σημασίας. Πολλές φο

ρές η άτυπη, αλλά σημαντικότατη υποστήριξη που παρέ
χουν οι οικείοι και το υπόλοιπο κοινωνικό δίκτυο, κρίνε- 
ται επαρκής. Συχνά το άτομο που πενθεί είναι θυμωμένο με 
όλο τον κόσμο και φέρεται με εχθρότητα προς το περιβάλ
λον του. Είναι δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες, να 
κρατήσει κάποιος την ψυχραιμία του απέναντι στον πεν
θούντα και να μην τον εγκαταλείψει. Χρειάζεται ωστόσο 
υπομονή και επιμονή. Έ ν α ς  τρόπος είναι να ενθαρρύνου
με το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματα του. Οι απώλει
ες που δεν "μιλιούνται" σε "στοιχειώνουν", αυτό πρέπει 
να θυμόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ελάχιστη 
προσπάθεια για να ξεκινήσει ένας διάλογος με τον πενθού
ντα. Η αντιμετώπιση αυτή μας επιτρέπει να διατηρήσουμε 
την επαφή μας με το άτομο, να του προσφέρουμε τη  βοή- 
θειά μας, δείχνοντας συγχρόνως ευαισθησία απέναντι στην 
εχθρότητά του. Στόχος είναι αυτός που μένει πίσω να μάθει 
να ζει με την απώλεια, με την ανάμνηση του χαμένου προ
σώπου, να βρει κάποιο νόημα στην όλη εμπειρία. Η προσπά
θεια για νοηματοδότηση του θανάτου, του κόσμου ή ακόμα 
η βοήθεια για την ανεύρεση μιας φωτεινής πλευράς στην 
όλη διεργασία του θρήνου μπορούν να αποδειχθούν ιδιαιτέ
ρως βοηθητικές. Τονίζεται πάλι η μεγάλη σημασία του υπο
στηρικτικού πλαισίου και των διαπροσωπικών σχέσεων. 
Επίσης βοηθητικές είναι για τον πενθούντα διάφορες δρα

στηριότητες: η ενασχόληση με καθημερινές ασχολίες, ακό
μη και χειρονακτικές εργασίες, που θα τον κρατούν απα
σχολημένο και δεν θα του επιτρέπουν να βυθίζεται συνεχώς 
σε "μαύρες" σκέψεις. Η συμπαράσταση μπορεί να αποδει- 
χθεί δύσκολη υπόθεση, οι καρποί της όμως δεν θα αργή
σουν να φανούν.

Π ώ ς να μ ιλ ή σ ο υ μ ε  σ τα  π α ιδ ιά
Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, αν οι γονείς το διαχειρίζονται κα

λά, το ίδιο θα πράξουν και εκείνα. Τους αφήνουμε χώρο και 
χρόνο να εκφραστούν και να μιλήσουν. Τα ακούμε με υπο
μονή και σεβασμό, απαντώντας με ειλικρίνεια στις ερωτή
σεις τους. Εδώ ισχύει το "λίγα λόγια και καλά", ώ στε να μην 
προκαλέσουμε περαιτέρω σύγχυση. Στις μικρότερες ηλικί
ες μια απλή και εύληπτη ιστορία για τον κύκλο της ζωής με 
καθημερινά παραδείγματα όπως το πέσιμο των φύλλων ή η 
σύντομη ζωή μιας πεταλούδας, η οποία θα χρησιμεύσει ως 
αναλογία του τι συνέβη στον αποθανόντα, βοηθά στην κα
τανόηση του γεγονότος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου το μη 
αναστρέψιμο του θανάτου γίνεται αντιληπτό, μια πιο «ενή
λικη» προσέγγιση ίσως είναι πιο αποτελεσματική, μια και 
τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τον θάνατο μέσα από πε
ριβαλλοντικά ερεθίσματα (ειδήσεις, ταινίες). Καλό είναι οι 
γονείς να έχουν κατά νου το αναπτυξιακό επίπεδο του παι
διού τους και να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους ανάλο
γα με την ηλικία του. Προτρέπουμε τα παιδιά να μεταφέ
ρουν το "τραύμα" σε "λόγια" (ποίημα, ζωγραφιά, γράμμα). 
Τα ρωτάμε αν θα ήθελαν να παρευρεθούν στην κηδεία, αν 
θα ήθελαν να πουν κάτι στον νεκρό ή  να τον αποχαιρετή- 
σουν. Τους φτιάχνουμε ένα "κ ο υ τί αναμνήσεων" και τοπο
θετούμε εκεί τα σχετικά με τον νεκρό έργα τους. Ενθαρ
ρύνουμε το παιδί να αναπολεί στιγμές του θανόντα και να 
διατηρεί ενθύμια από αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο το προ
σφιλές άτομο είναι παρόν στις αναμνήσεις του, αμβλύνο
ντας τον παιδικό πόνο.

Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ικ ά
Ο θάνατος είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα που 

θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Είναι ανα
πόφευκτο πως κάποια στιγμή θα βρεθούμε στην δύσκολη 
θέση να αντιμετωπίσουμε μια απώλεια. Καλό είναι εκείνες 
τις στιγμές που δεν θα μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά, να 
έχουμε γύρω μας άτομα που να είναι σε θέση να το κάνουν 
για εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως αυτές οι κατα
στάσεις μας κάνουν ακόμη δυνατότερους ω ς χαρακτήρες. 
Ό λα  τα δύσκολα έχουν διδάγματα που μπορούμε να πάρου
με, αρκεί να είμαστε ανοικτοί σε αυτά. Σε κάθε περίπτω
ση ο θάνατος αποτελεί την τελική έκβαση τη ς ανθρώπινης 
ύπαρξης και είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.]
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

r  -  γ *Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ
νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 
ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

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

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

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «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 συναδέλφων.

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

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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Ο Νορβηγός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, δημιουργός του μοντέρνου 
ρεαλιστικού θεάτρου Χενρικ (Γιόχαν) Ίψεν, γεννήθηκε στο Σην της Νορβηγί
ας, το 1828, και πέθανε, το 1906, στην Χριστιανία (σημερινό Όσλο). Τα κυρτό
τερα έργα του είναι τα, «Πέερ Γκυντ» (1867), «Το Σπίτι της Κούκλας» (1879), 
«Οι βρικόλακες» (1881) και «Έ ντα  Γκάμπλερ» (1890).
Νεανικά Χρόνια
Ο Ιψεν ήταν το δεύτερο παιδί ενός εύπορου επιχειρηματία. Σε ένα ημιτελές 
αυτοβιογραφικό κείμενο, γραμμένο το 1881, ο Ίψ εν  περιγράφει αυτά που έβλε
πε από το παράθυρο του όταν ήταν μικρός, «μόνο κτήρια, τίποτα πράσινο». Θυ
μόταν ιδιαίτερα την εκκλησία, τη φυλακή και το τρελοκομείο, καθώς και ότι τα 
πολυάριθμα πριονιστήρια γέμιζαν όλη μέρα τον αέρα με έναν θόρυβο που θύμι
ζε κλάματα, βογκητά και ουρλιαχτά γυναικών. Όταν, στα μέσα της δεκαετίας 
του 1830, ο πατέρας του καταστράφηκε οικονομικά, η οικογένεια Ίψ εν  μετα
κόμισε στο Βενστεπ, οπού έμεινε τα επόμενα οκτώ χρόνια. Η απομάκρυνση από 
το οικείο του περιβάλλον και το αίσθημα μείωσης που συνόδευε το γεγονός αυ
τό οδήγησαν τον ήδη εσωστρεφή νεαρό Ίψ εν  στην αναζήτηση διεξόδων μέσα 
στην ονειροπόληση, στο διάβασμα και στο κουκλοθέατρο του. Εντυπώσεις και 
αναμνήσεις από τα πρώτα αυτά χρόνια της ζωής του βρίσκονται σε πολλά από 
τα μεταγενέστερα έργα του, το Σην του έδωσε την κωμόπολη πλαίσιο, όπου δι
αδραματίζεται ο Σύνδεσμος της Νεότητας, η σοφίτα στο Βενστεπ ανακλάται 
στη σοφίτα του Εκνταλ στην Αγριόπαπια (δημοσιεύτηκε το 1884), τα μέλη της 
οικογένειας του χρησιμέυσαν, πολλές φορές, ως πρότυπα για τη σκιαγράφηση 
των χαρακτήρων του.
Ο σταδιακός αποχωρισμός και η αποξένωση από ότι σήμαινε το «σπίτι» γ ί  αυ
τόν -  το σπίτι των παιδικών του χρόνων, η πόλη του, η πατρίδα του -  είναι ένα 
συνηθισμένο σχήμα στη ζωή του Ίψ εν. Στα 15 του χρόνια, εγκατέλειψε το Σην 
με τα ίδια συναισθήματα απελευθέρωσης, το ίδιο συναίσθημα φυγής που τον 
γέμισαν 20 χρόνια αργότερα, όταν έφυγε από τη Νορβηγία, για να ζήσει στο

“ Η απομάκρυνση από το οικείο 
του περιβάλλον και το αίσθημα 
μείωσης που συνόδευε το 
γεγονός αυτό οδήγησαν τον ήδη 
εσωστρεφή νεαρό Ιψεν στην 
αναζήτηση διεξόδων μέσα στην 
ονειροπόληση, στο διάβασμα και 
στο κουκλοθέατρο του ”



λ noil's House
A  U by  H enrik Ib se n

εξωτερικό, και ακόμα και στη γεροντική ηλικία -όταν πλη
σίαζε τα 70 και είχε μόλις επιστρεψει στη Νορβηγία -  έγραψε 
σ’ ένα φίλο του, «εδώ πάνω, κοντά στα φιόρδ, είναι η γενέτει
ρα μου... πού βρίσκεται όμως η πατρίδα μου;». Το 1844, πή
γε στο Γκριμσταν -  το μετέπειτα σκηνικό του έργου του «Τα 
στηρίγματα της κοινωνίας» -  όπου εργάστηκε μαθητευόμε- 
νος σε φαρμακείο. Προτού γίνει ακόμη 18 χρόνων, μια υπηρέ
τρια στο σπίτι που έμενε απέκτησε ένα νόθο παιδί απ’ αυτόν. 
Επί 14 χρόνια, συντηρούσε τον γιο του, το γεγονός όμως έμει
νε μυστικό ως μια σκοτεινή πλευρά της ζωής του. Κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του, μελετούσε για τις εισαγωγικές του εξε
τάσεις και ταυτόχρονα έγραφε. Το πρώτο του δράμα, «ο Κατι- 
λίνας», είναι εμπνευσμένο εν μέρει από την επανάσταση, που 
κυριαρχούσε στην Ευρώπη το 1848, και εν μέρει από τα λα
τινικά κείμενα που μελετούσε για τις εξετάσεις. Δεν δημιούρ
γησε μεγάλο θόρυβο όταν δημοσιεύθηκε, αλλά, όπως εξήγησε 
ο ίδιος ο Ίψ εν  στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης του 1875, 
το έργο αναφερόταν σε ένα θέμα στο οποίο θα επανερχόταν συ
χνά, «το χάσμα ανάμεσα στην ικανότητα και την επιδίωξη, τη 
θέληση και τη δυνατότητα, που είναι ταυτόχρονα η τραγωδία 
και η κωμωδία της ανθρωπότητας και του ατόμου».
Το 1850, εγκαταστάθηκε στη Χριστιανία, την πρωτεύουσα 
της Νορβηγίας, αφού πέρασε, καθ’ οδόν, από το Σην για να 
αποχαιρετήσει οριστικά την οικογένεια του. Στη Χριστιανία 
πέρασε 18 μάλλον στερημένους μήνες. Παρακολούθησε φρο
ντιστήριο, αλλά δεν είχε απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις του, 
τον Αύγουστο (απέτυχε στην αριθμητική, στα Ελληνικά και 
τα προφορικά Λατινικά) και έτσι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η

εγγραφή του. Συμμετείχε όμως, με διαφόρους τρόπους, στη 
φοιτητική ζωή. Συνεργάστηκε ενεργά και βοήθησε στην έκ
δοση ενός περιοδικού με τον τίτλο Andhimmer. Στις 26 Σε
πτεμβρίου 1850, έγινε η πρώτη παράσταση έργου του Ίψ εν  
«Τάφος του πολεμιστή», ενός ιστορικού έργου σε πατριωτι
κό ύφος, το οποίο όμως δεν είχε επιτυχία και έτσι, ως το τέλος 
εκείνου του έτους, ο συγγραφέας αρκέστηκε σ’ ένα ταπεινό ει
σόδημα που εξασφάλιζε η δημοσιογραφία.
Δ ιασυνδέσεις με το Ν ορβηγικό θέατρο 
Το 1851, του προσφέρθηκε μια θέση, αρχικά «δραματικού συγ
γραφέα», στο Νορβηγικό θέατρο του Μπέργκεν, που μόλις εί
χε ιδρυθεί. Με την ιδιότητα αυτή, αναλάμβανε την υποχρέω
ση να γραφεί ένα καινούργιο έργο το έτος για να παίζεται στις 
2 Ιανουάριου, επέτειο της ίδρυσης του θεάτρου. Σχεδόν αμέ
σως, όμως, άρχισε να συμμετέχει στη σκηνοθεσία. Ή ταν από 
ιδιοσυγκρασία πολύ συγκρατημένος για να γίνει καλός σκηνο
θέτης. Έ ν α ς σύγχρονος του τον περιγράφει ως ήσυχο, σιωπη
λό, συνεσταλμένο νεαρό, ο οποίος δεν προδιέθετε τους άλλους 
ιδιαίτερα ευνοϊκά και ήταν έκδηλη η αμηχανία του κάθε φορά 
που έπρεπε να επιπλήξει ή έστω να διορθώσει τους ηθοποιούς. 
« Έ ν α ς άνθρωπος που αισθανόταν δυσκολία η απροθυμία να 
δημιουργήσει στενές, φιλικές, σχέσεις ή σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους άλλους, ο οποίος προτιμούσε να περιπατάει μόνος του. 
Καθώς πηγαινοερχόταν αθόρυβα στα παρασκήνια μ ’ ένα περί
εργο, παλιό, άκομψο πανωφόρι, προκαλούσε τον σεβασμό, αλ
λά πολύ λίγο αίσθημα συντροφικότητας».
Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία των πρώτων εκείνων χρονών -  
στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοδεία για λόγους επιμόρ-



φωσης στα θέατρα της Δανίας και της Γερμανίας που έκανε το 
1852 -  πλούτισε εξαιρετικά το μετέπειτα έργο του. Κατά το 
διάστημα αυτά συμμετείχε, κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 
στην παραγωγή όχι λιγότερων από 145 διαφορετικών έργων. 
Ανάμεσα στο 1851 και το 1857, πέντε δικά του έργα ανεβάστη- 
καν στο Μπέργκεν. Μερικά σημείωσαν παταγώδη αποτυχία 
και κανένα δεν σημείωσε αξιόλογη επιτυχία. Το 1856, αρρα- 
βωνιάστηκε τη Σουζάννα Θόρεσεν, αλλά δεν είχαν τη δυνα
τότητα να παντρευτούν προτού περάσουν δυο χρόνια. Ο γιος 
τους Σιγκούρντ, το μοναδικό παιδί τους, γεννήθηκε στις 23 
Δεκεμβρίου 1859.
Τον Σεπτέμβριο του 1857, ο Ίψ εν  επέστρεψε στη Χριστιανία 
και έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του εκεί Νορβηγικού θε
άτρου. Το θέατρο αυτό, που δεν βρισκόταν ποτέ σε καλή οικο
νομική κατάσταση, ήταν αναγκασμένο να περιλαμβάνει στο 
ρεπερτόριο του πολλές φάρσες και έργα βωντεβίλ, τα οποία 
δεν προσέφεραν πολλές προοπτικές σε έναν φιλόδοξο καλλι
τέχνη. Όταν, το 1862, το θέατρο τελικά καταστράφηκε οι
κονομικά, ο Ίψ εν  βρήκε προσωρινά μια θέση, με απίστευτα 
χαμηλό μισθό, ως λογοτεχνικός σύμβουλος στο θέατρο της 
Χριστιανίας. Στις απογοητεύσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν 
πολλές άλλες δυσκολίες -  συνεχώς αυξανόμενα χρέη, κρίσεις 
μελαγχολίας, αδιαφορία, και εχθρότητα ακόμη, του κοινού -  
που τον έφεραν σχεδόν στο χείλος της απόγνωσης. 
Αναμφισβήτητα, τα τρία έργα που έγραψε στη Χριστιανία, με
ταξύ 1857 και 1864 -  «Τα παλληκάρια του Χελγκελοντ», «Η 
κωμωδία του έρωτα» και «Οι μνηστήρες του Θρόνου» -  βρί
σκονταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από όσα είχε γράψει ως 
εκείνη τη στιγμή όταν όμως το 1863, του δόθηκε μια μικρή 
κρατική υποτροφία, πλήρωσε όσα χρέη μπορούσε και έφυγε 
για την Ιταλία. Τα 27 χρόνια που ακολούθησαν τα έζησε στο 
εξωτερικό, κυρίως στη Ρώμη, τη Δρέσδη και στο Μόναχο, και 
μόνο δυο φορές στο διάστημα αυτό γύρισε στη Νορβηγία, το 
1874 και το 1885, για σύντομη επίσκεψη.
Ώ ρ ιμ η  δραματουργία
Στα αμέσως επόμενα χρόνια, σημειώθηκε μια βαθιά τομή στη 
σταδιοδρομία του. Ο «Μπραντ» (ανέβηκε για πρώτη φορά το 
1885), στο οποίο είχε αρχικά δώσει μορφή αφηγηματικού ποι
ήματος και αργότερα το ξαναέγραψε ως έμμετρο δράμα, ολο
κληρώθηκε κοντά στη Ρώμη, το καλοκαίρι του 1865, και δη- 
μοσιεύθηκε στη Κοπεγχάγη, το επόμενο έτος. Η καλλιτεχνική 
και εμπορική επιτυχία του έργου στη Σκανδιναβία υπήρξε 
εντυπωσιακή. Από τη στιγμή εκείνη, ο Ίψ εν  άρχισε να κα
ταπλήσσει τους φίλους του στη Ρώμη με την κομψότητα των 
ρούχων του, ακόμη και με τον καινούργιο του σταθερό γραφι

κό χαρακτήρα. Τον «Μπραντ» ακολούθησε, το 1867, ο «Πέερ 
Γκυντ» (παίχθηκε για πρώτη φορά το 1876). Και τα δυο αυτά 
έργα είναι, κατά κάποιον τρόπο, έργα πολεμικής κατά του πε
ριορισμένου ορίζοντα -  όπως πίστευε ο Ίψ εν  -  της νορβηγι
κής ζωής και του εφησυχασμού του νορβηγικού χαρακτήρα. 
Αφού έμεινε τέσσερα σχεδόν χρόνια στη Ρώμη, το 1868 εγκα
ταστάθηκε στη Δρέσδη, όπου έμεινε ως το 1875. Μετά τη δη
μοσίευση, το 1871, των Ποιημάτων του, ο Ίψ εν  προχώρησε 
στην ολοκλήρωση του τεράστιου «διπλού» του δράματος σε 
10 πράξεις, “Ο Αυτοκράτορας και ο Άνθρωπος από τη Γαλι- 
λαία”, που δημοσιεύθηκε το 1873 και ανέβηκε για πρώτη φο
ρά το 1896. Το έργο είναι βασισμένο στη ζωή και τη δράση του 
Ιουλιανού του Παραβάτη. Μέσα από τη σύγκρουση ειδωλο
λατρίας και χριστιανισμού, προβάλλει την έννοια μιας Ιτρί- 
της σφαίρας, όπου ο άνθρωπος μπορεί να γεφυρώσει το χά
σμα ανάμεσα στο πάθος και το πνεύμα. Παρά το γεγονός ότι 
το έργο αυτό θεωρήθηκε γενικά ένα από τα πιο αδύνατα που 
έγραψε ο Ίψ εν , ο ίδιος πίστευε ότι είναι το μεγαλύτερο επί
τευγμα του.
Το 1875, εγκαταστάθηκε στο Μόναχο, αλλά, προς το τέλος του 
φθινοπώρου του 1878 γύρισε πάλι στη Ρώμη, όπου - εκτός 
από μια σύντομη παραμονή στο Μόναχο, το 1879-1880 -  έμει
νε οριστικά ως το 1885. Κατά την περίοδο 1885-1891, έμεινε 
και πάλι στο Μόναχο. Με τα «Στηρίγματα της Κοινωνίας», τα 
οποία εμφανίστηκαν το 1877, τελειώνει η ποιητική του πε
ρίοδος και αρχίζει ο κύκλος της λεγάμενης κοινωνικής σάτι
ρας, για την οποία είναι γενικότερα γνωστός ο Ίψ εν . Το έρ
γο εδραίωσε τη φήμη του στη Γερμανία. Δυο μήνες μετά από 
την πρώτη του έκδοση, τον Φεβρουάριο 1878, παίζονταν σε 
πέντε διαφορετικά θέατρα μόνο στο Βερολίνο, σε τρεις διαφο
ρετικές μεταφράσεις. Ακολούθησε «Το σπίτι της κούκλας», το 
1879, το οποίο προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο. Στο έργο αυτό, 
ο Ίψ εν  μιλάει αποκαλυπτικά για την απώλεια ελευθερίας και 
της ελεύθερης έκφρασης του ατόμου, εξαιτίας της αποδοχής 
των κοινωνικών συμβατικοτήτων.
Ό ταν ανέβηκε στο Λονδίνο, το 1889, «Το σπίτι της κούκλας» 
πυροδότησε τις σφοδρές διαμάχες γύρω από τον «ιψενισμό» , 
που χαρακτήριζαν το κλίμα πολεμικής στη λογοτεχνία, κα-



τά τη δεκαετία του 1890. Οι «Βρικόλακες» (δημοσιεύθηκαν το 
1881) -  κατά τα λεγάμενα του ίδιου του Ίψ εν, είναι ένα έργο 
πιο ακραίο από τα δυο προηγούμενα, τα οποία όμως αποτέλε- 
σαν ένα είδος εισαγωγής ή προετοιμασίας γι’ αυτό -  κατέλη
ξαν να συνδεθούν με τη γέννηση του Ανεξάρτητου Θεάτρου 
στην Ευρώπη της Ελεύθερης Σκηνής στο Βερολίνο (1889), 
του Ελεύθερου Θεάτρου του Παρισιού (1887) και του Ανε
ξάρτητου Θεάτρου του Λονδίνου (1891), καθένα από τα οποία 
είχαν διαλέξει τους «Βρικόλακες» ως εναρκτήριο έργο. Στο έρ
γο αυτό, το πρόβλημα του συγγενούς αφροδισίου νοσήματος 
γίνεται σύμβολο των ηθικών ασθενειών, οι οποίες κληροδο
τούνται από το παρελθόν και σκοτώνουν τους ζωντανούς. Οι 
αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι «Βρικόλακες» στο 
κοινό και στους κριτικούς της Νορβηγίας (ήπιες σε σχέση με 
τα δηλητηριώδη σχόλια του μεγαλύτερου μέρους του λονδρέ- 
ζικου Τύπου του 1891) μπορεί να θεωρηθούν ως η έμπνευ
ση για τα τρία επόμενα έργα του Ίψ εν , «Ένας εχθρός του λα
ού» (1882), «Η αγριόπαπια» (1884) και «Ρόσμερσχολμ» (1886). 
Ό λα αυτά τα έργα έχουν ως θέμα τα διαφορετικά πεπρωμένα 
εκείνων που τολμούν, δεν μπορούν να αποφύγουν ή φοβού
νται να πουν την αλήθεια.
Τελευταία χρόνια
Πριν από την επιστροφή του στη Νορβηγία, το 1891, ο Ίψ εν 
συνήθιζε να περνάει τους καλοκαιρινούς μήνες μακριά από 
το σπίτι του, συνήθως στο αγαπημένο του Gossensass (Colie 
Isarco) στο Τιρόλο. Εκεί, το 1889, έκανε τη γνωριμία τόσο της 
νεαρής Χελένε Ραφ από το Μόναχο -  που έγινε τακτικός θα- 
μώνας στο σπίτι της οικογένειας Ίψ εν, κάτι που ερέθιζε τη ζή
λεια της γυναίκας του συγγραφέα -  όσο και της Εμίλι Μπάρ- 
νταχ, μιας 18χρονης κοπέλας από τη Βιέννη, για την οποία ο 
Ίψ εν  έλεγε αργότερα ότι ήταν «ο μαγιάτικος ήλιος του Σε
πτέμβρη της ζωής μου». Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κα
νείς ποια ακριβώς σημασία είχαν για τον Ίψ εν  αυτές οι σχέ
σεις με νεαρές αφοσιωμένες γυναίκες. Άφησαν όμως τα ίχνη 
τους και στην «Έ ντα Γκάμπλερ», ένα από τα σημαντικότερα 
θεατρικά του έργα, και στον «Αρχιμάστορα Σολνες». Το 1891, 
ο Ίψ εν, παγκόσμια διάσημος πλέον, γύρισε στη Νορβηγία και 
εγκαταστάθηκε στη Χριστιανία.

Η μετάθεση του κέντρου βάρους στα τελευταία έργα του Ίψ εν  
από την «Κυρά της Θάλασσας» (1888) και έπειτα είναι σαφής. 
Με την «Έ ντα Γκάμπλερ» (1890), τον «Αρχιμάστορα Σόλνες» 
(1892), τον «Μικρό Εϋολφ» (1894) και τον «Γιον Γκάμπριελ 
Μπόρκμαν» (1896) παρατηρείται στροφή από έναν σαφώς κοι
νωνικό, μοραλιστικό ή επικεντρωμένο σε προβλήματα τρόπο 
δραματικής γραφής σε έναν τρόπο με περισσότερα ψυχολογι
κά στοιχειά και με περισσότερους οραματισμούς και συμβο
λισμούς.
Τέλος, το «Όταν ξυπνήσουμε εμείς οι νεκροί», ένας «δραματι
κός επίλογος», όπως έλεγε ο υπότιτλος του Ίψ εν , ενσαρκώνει 
στο πρόσωπο του Ρούμπεκ μια τελεσίδικη και ανηλεή αυτο
ανάλυση, με την οποία κλείνει τον κύκλο της δημιουργικής 
του ζωής. Μια συμφόρηση, το 1900, και άλλη μια έναν χρόνο 
αργότερα, τον άφησαν σχεδόν παράλυτο.
Πέθανε στην Κριστιάνα (πρώην Χριστιανία), το 1906. Ο Ίψ εν  
υπήρξε λεπτολόγος και συστηματικός δημιουργός. Η πρακτι
κή την οποία ακολουθούσε στην ώριμη περίοδο της ζωής του 
ήταν να αφιερώνει δυο χρόνια σε κάθε έργο, το οποίο επεξερ
γάζονταν με βάση προκαταρκτικές σημειώσεις, παραλλαγές 
και σχεδιάσματα, τα οποία συνεχώς τελειοποιούσε ως την τε
λική τους μορφή. Αυτά τα σχεδιάσματα, πολλά από τα οποία 
διασώθηκαν, προσφέρουν όχι μόνο μια συναρπαστική περι
γραφή και ανάλυση της γένεσης των θεατρικών έργων, αλλά 
και αποτελούν μοναδικά τεκμήρια για τη φύση της δραματι
κής δημιουργίας.
Αξιολόγηση
Παρά το γεγονός ότι ο Ίψ εν  τιμήθηκε (και από ορισμένους 
κύκλους αμαυρώθηκε), κατά τη διάρκεια της ζωής του, ως 
πηγή εκείνου που ο Μπέρναρντ Σω ονόμασε «ιψενισμό» (δη
λαδή, μια κριτική της ηθικής της εποχής του με μορφή θε
ατρικού έργου), αναγνωρίστηκε κυρίως ως δημιουργός του 
σύγχρονου δραματικού θεάτρου πρόζας.
Η μεταγενέστερη κριτική εκτιμάει άλλες ιδιότητες στο έργο, 
την αξεπέραστη δεξιοτεχνία της τεχνικής του, τη διεισδυτική 
ψυχολογική του ανάλυση, τον συμβολισμό του και την ποί
ηση του θεατρικού λόγου. Τα θεατρικά έργα που έγραψε στα 
ώριμα χρόνια της ζωής του -  έργα με τα οποία διερεύνησε τι 
σημαίνει πραγματικότητα και τι ψευδαίσθηση, τι είναι πραγ
ματικά αληθινό και τι επίπλαστο μέσα στο άτομο και στην κοι
νωνία -  συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη και στον εμπλου
τισμό του δραματικού θεάτρου πρόζας γενικότερα. ]
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Του Υ/Β’ Μιχαήλ Κλειδωνάρη

Ψηφίδες κΤΠΤν*

Η «αστυνομική» οικογένεια Κονταξάκη
Είναι γνωστό ότι η γη της διαρκούς επανάστασης, η 

λεβεντογέννα Κρήτη, αποτελεί μακρόθεν μήτρα σπου
δαίων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που προσέφε- 
ραν μέγιστες υπηρεσίες στην Πατρίδα. Τα παραδείγματα 
είναι πολλά και η χαρά και η ικανοποίηση για εμάς, τους 
μελετητές της ιστορίας του αστυνομικού θεσμού, είναι 
μεγάλη όταν έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε 
με φορείς της ιστορικής μνήμης του τόπου μας και με 
τους απογόνους τους.

Η τελευταία επίσκεψή μου στην Κρήτη με προίκισε 
με την εμπειρία να έλθω σε επαφή με την οικογένεια 
Κονταξάκη και με ώθησε να δημοσιοποιήσω μέρος της 
σπουδαίας ιστορίας της, όπως μου την αφηγήθηκαν, με 
την ελπίδα να παρακινηθούν και άλλοι και να πράξουν 
σχετικά. Η «ιστορία από τα κάτω» άλλωστε είναι γνωστά 
άτι μπορεί να διδάξει και να διαφωτίσει άγνωστες ή  σκο
τεινές πτυχές της δημόσιας ιστορίας.

Έ ν α  από τα αστυνομικά σώματα στον ελλαδικό χώρο, 
το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και πρότυπο για την οργάνω
ση και λειτουργία των σωμάτων ασφαλείας της Χώρας, 
ήταν το σπουδαίο Σώμα της Κρητικής Χωροφυλακής, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Πολυεθνικής Κατοχής 
και της Ιταλικής Διοίκησής του (1898-1906).

Στις τάξεις της Κρητικής Χωροφυλακής έκανε τα πρώ
τα του «αστυνομικά βήματα» ο Εμμανουήλ Κονταξάκης. 
Γεννήθηκε στην Εξώπολη Αποκορώνου το 1894 και πέ- 
θανε το 1964. Από μικρό παιδί ήταν ανήσυχο πνεύμα και 
διακρινόταν για την ευφυΐα του και για τη λεβεντιά του. 
Ή ξερε ιταλικά και γερμανικά και όποιος ξένος ερχόταν 
στο χωριό, πρώτα αυτόν συναντούσε, συμβουλευόταν 
και συναλλασσόταν.

Κατατάχθηκε στην Κρητική Χωροφυλακή και μετατέ
θηκε στην Θεσσαλονίκη στα πρώτα χρόνια της απελευ
θέρωσης της Μακεδονίας μας (1912). Λίγοι γνωρίζουν 
ότι τα πρώτα ελληνικά στρατεύματα που εισήλθαν στη 
Νύμφη του Θερμαϊκού ήταν εύζωνοι και χωροφύλακες, 
ώστε να προετοιμάσουν την ασφαλή είσοδο του Διαδόχου 
Κωνσταντίνου και των στρατευμάτων του στην πόλη. 
Λίγες ημέρες μετά, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος φρόντισε 
για τη  διοικητική ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών» προ
κρίνοντας τους άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής για 
την εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης από εχθρικά στοιχεία 
και την επίτευξη κλίματος ασφαλείας των πολιτών.

Ο Εμμ. Κονταξάκης, μαζί με ένα συνάδελφό του, ανακά
λυψε έναν μεγαλομπακάλη ο οποίος επιδιδόταν σε λαθρε
μπόριο ζάχαρης. Παρά την προσφορά του λαθρέμπορου 
να τους χρηματίσει με 2.500 λίρες για να τον αφήσουν 
ελεύθερο και να αποσιωπήσουν το γεγονός, η ακεραιό
τητα και η τιμιότητα που τους διέκρινε κατέστησαν την 
απόπειρα δωροδοκίας ατελέσφορη και αυτοί προχώρη
σαν στη σύλληψή του. Δυστυχώς, γΓαυτούς ουδέποτε 
επαινέθηκαν καθώς η επιτυχία πιστώθηκε αποκλειστικά 
στον διοικητή τους.

Λίγο αργότερα, μέσα στη δίνη του Εθνικού Διχασμού 
(1916), μαζί με το Δ ’ Σώμα Στρατού και τη φρουρά 
του Ρούπελ, μεταφέρθηκε ω ς αιχμάλωτος στη Γερμα
νία, όπου παρέμεινε για 3.5 χρόνια στην πόλη Gcprlitz 
(Γκαίρλιτζ), μετά από μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες 
αποφάσεις της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Άφη
σε απομνημονεύματα από τη  «φιλοξενία» του στο Γκαίρ
λιτζ στο προσωπικό του ημερολόγιο, έναν μικρό ιστορι
κό θησαυρό για τον οποίο θα κάνουμε λόγο σε προσεχές, 
εκτενέστερο δημοσίευμα.

Ερχόμενος πίσω στην Κρήτη, δεν βρήκε κανένα επιζώ- 
ντα από την οικογένειά του καθώς οι γονείς του είχαν 
πεθάνει από την γρίπη και τα τρία αδέλφια του πέθαναν 
στον πόλεμο. Παρότι ήθελε, δεν κατόρθωσε ποτέ ξανά να 
καταταγεί στην χωροφυλακή και βρέθηκε χωρίς επαγ
γελματική διέξοδο.

Ν υμφεύθηκε την Αικατερίνη Κοσμαδακη με την οποία 
έκαναν πέντε παιδιά τα οποία μεγάλωσαν με στερήσεις 
αλλά με αξιοπρέπεια. Ό π ω ς οι περισσότεροι συντοπί
τες του, εργάσθηκε ω ς αγρότης, καλλιεργώντας καπνά, 
ελιές και αμπέλια. Βοηθούσε τους συχωριανούς του σε 
καθημερινές ανάγκες. Μ ελετούσε μέχρι τέλους, διάβαζε 
εφημερίδες και έλεγε ότι κάποτε ο άνθρωπος θα πάει στο 
φεγγάρι, ότι θα ανακαλυφθεί ένα όπλο όπου θα φεύγει 
από ένα σημείο και θα πηγαίνει κάπου μακριά και θα 
σκοτώνει και ότι η  Ευρώπη θα ενωθεί κάποτε. Λέγοντας 
αυτά στη γυναίκα του, αυτή του έλεγε να μην λέει τέ
τοια πράγματα στο καφενείο γιατί θα τον κοροϊδεύουν.

Έ ν α  από τα παιδιά του, ο Δημήτριος Κονταξάξης, κα
τόρθωσε να ακολουθήσει την ανεκπλήρωτη επαγγελ
ματική σταδιοδρομία του πατρός του. Γεννήθηκε στην 
Εξώπολη Αποκορώνου το 1930 και κατατάχθηκε στην 
Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, παρουσιαζόμενος
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ί ί
Θυμάται ότι αν ο χωροφύλακας κουραζόταν και ακουμποϋσε στον τοίχο if 

κάθιζε σε κάποιο παγκάκι και τον έβλεπαν οι ανώτεροι, τιμωρούνταν μ ε 15  
μέρες φυλακή και χρηματικό πρόσημο

ένα χρόνο. Το 1962 παντρεύτηκε 
τη Μαρία Βασιλάκη και μετατέ
θηκε στο Ρέθυμνο με εντοπιότη- 
τα, όπου παρέμεινε για 17 χρόνια 
ώσπου απολύθηκε. Ακόμα και σή
μερα είναι αγαπητός σε όλους που 
τον γνώρισαν κυρίως σε Χανιά και 
Ρέθυμνο, παρότι είχε αυστηρό ύφος 
ήταν δίκαιος στην τέλεση του καθή
κοντος του, ποτέ δεν χρηματίστηκε 

και βοηθούσε ανιδιοτελώς τους 
πολίτες.

Ο γιος του Μανόλης, δεν 
συνέχισε την «οικογενειακή 
παράδοση» αλλά, εμπνεόμενος 
από τους προγόνους του, είναι 
κοντά στην Ελληνική Αστυνο
μία κάτι περισσότερο από συ
ναισθηματικά. Γνωστός και δι
ακεκριμένος φωτογράφος των 
Χανίων, μας παρέδωσε πολύ
τιμες φωτογραφίες -  ιστορικά 
τεκμήρια μιας άλλης εποχής, 
τις πρώτες από τις οποίες και 
σας παρουσιάζουμε με την προ
τροπή και την ελπίδα να τον 
μιμηθούν και άλλοι ώστε να δι
ασωθούν και να αξιοποιηθούν 
παρόμοια δείγματα ιστορικής 
παρακαταθήκης. ]

στις 07.05.1951 στη Σχολή Χωροφυλακής 
στο Γουδή. Έ π ειτα  πήγε στη Ρόδο για 4 μή
νες και επέστρεψε ως χωροφύλακας στη Λα
μία στις 13.10.1951.

Το 1952 μετατέθηκε στην Αθήνα και αργό
τερα στην Κηφισιά όπου φύλαγε τον Κων
σταντίνο Καραμανλή επί 3.5 χρόνια. Αργό
τερα φύλαξε για ένα χρόνο τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ. Στο τμήμα της Κηφισιάς πέρασε 
πολύ δύσκολα χρόνια. Το προσωπικό βρι
σκόταν συνέχεια σε υπηρεσία αφού 
φύλαγαν και τον Βασιλιά Κωνστα
ντίνο όπου και όταν βρισκόταν στο 
δρόμο.

Θυμάται ότι αν ο χωροφύλακας κου
ραζόταν και ακουμπούσε στον τοίχο 
ή κάθιζε σε κάποιο παγκάκι και τον 
έβλεπαν οι ανώτεροι, τιμωρούνταν με 
15 μέρες φυλακή και χρηματικό πρό
στιμο το οποίο πήγαινε στα ταμεία 
των αξιωματικών και διανέμονταν για 
τις κατασκηνώσεις και άλλες παροχές 
τους, ώσπου ο Γεώργιος Κρανης, αρ
χηγός της αστυνομίας τα κατάργησε. 
Υγειονομική ασφάλεια δεν είχαν και 
πλήρωναν κάθε επίσκεψη σε γιατρό.

Επέστρεψε στην Κρήτη το 1959 
όπου τοποθετήθηκε στον Πλατανιά 
Κυδωνιάς. Ξαναπήγε στην Αθήνα 
για να ειδικευτεί ως τροχονόμος για
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Αγώνες Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ε.Δ.& Σ.Α.

Δ ιεξήχθησαν στο Φαληρικό Όρμο, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομί
λου Καλαμακίου, την 22 και 23 Νοεμβρίου 2013 οι αγώνες Ιστιοπλοΐας (κα
τηγορία σκαφών LASER) των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλεί

ας έτους 2013. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Ιστιοπλοΐας, των 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η 
οργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στην Τεχνική Επιτροπή Ιστιοπλοΐας της Γραμ
ματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ., με τη συνδρομή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
(Ε.Ι.Ο.) και του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου, υπό την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: ΑΙΑ' ΓΕΩΡΓΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής, Υ/Β’ ΓΟΥΝΕΛΑΣ Ιωάννης ως αρχη
γός ομάδας, Υπαρχ/κας ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος ως προπονητής και οι Ανθ/ 
μος ΚΟΚΚΟΡΗΣ Δημήτριος, Αστ/κας ΑΪΔΙΝΙΔΗΣ Περικλής, Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ 
Νικόλαος ως αθλητές.
Αποτελέσματα αγώνων: - Ατομική κατάταξη ανδρών σκαφών τύπου laser standard: 6η θέση ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος, 7η θέση ΑΪΔΙΝΙΔΗΣ 
Περικλής, 10η θέση ΚΟΚΚΟΡΗΣ Δημήτριος.
- Κατάταξη ομάδων: 1η θέση Λιμενικά Σώμα, 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Ελληνική Αστυνομία. Τους αγώνες παρακολούθησαν, ο 
Α/Δ' ΦΙΛΛΙΠΟΥ Αντώνιος της Δ/νσης Αστυν. Αθηνών ως εκπρόσωπος του Σώματος, ο Α/Δ’ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Φώτιος της Δ/νσης Αστυν. 
Ν/Α Αττικής και ολιγομελής αντιπροσωπεία Αστυνομικών.

Αγώνες Καράτε Ε.Δ. & Σ.Α.

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Πάρκου Γουδίου οι αγώνες Καρά
τε Ε.Δ. και Σ.Α. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και 

αθλήτριες Καράτε των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ).
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: A/ 
Α' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής-ομά- 
δας, Αρχ/κας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος ως προπονητής και οι Υ/Α' 
ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Ιωάννης, Υ/Β' ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Δημήτριος, 
Υπαρχ/κας ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΡΑΧΟΥΤΗΣ Δη- 
μήτριος, Αρχ/κας ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημήτριος, Αστ/κας ΒΟΥ- 
ΡΑΚΗΣ Χρήστος, Αστ/κας ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ Σοφία, Αστ/κας ΓΙΔΑ- 
ΚΟΣ Νικόλαος, Αστ/κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/νος, Αστ/κας 
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος, Αστ/κας ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ Ηρακλής, 
Αστ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος, Ειδ. Φρ. ΒΑΓΙ- 
ΑΝΟΥ Μυρτώ, Ειδ. Φρ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης, Ειδ. Φρ. 
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗ Μαρία, Ειδ. Φρ. ΓΚΑΓΚΑΣ Κων/νος, Ειδ. 
Φρ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Δημήτριος, Ειδ. Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θω
μάς ως αθλητές. Η Ελληνική Αστυνομία κατέλαβε την πρώτη θέση 
στην Ομαδική κατάταξη Ανδρών 
και Γυναικών:
- Ομαδική κατάταξη ανδρών: 1η
θέση Ελληνική Αστυνομία, 2η 
θέση Λιμενικό Σώμα, 3η θέση 
Στρατός Ξηράς, 4η θέση Πολεμι
κή Αεροπορία, 5η θέση Πολεμικό 
Ναυτικό, 6η θέση Πυροσβεστικό 
Σώμα.
- Ομαδική κατάταξη γυναικών:

1η θέση Ελληνική Αστυνομία, 2η θέση Λιμενικό Σώμα. 
Αποτελέσματα αγώνων: - Κατηγορίες ανδρών:
Χρυσά μετάλλια: Υ/Β’ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Δημήτριος (κατη
γορία -75kg), Υπαρχ/κας ΡΑΧΟΥΤΗΣ Δημήτριος (κατηγορία 
-84kg), Αστ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος (ΚΑ
ΤΑ), Αστ/κας ΓΙΔΑΚΟΣ Νικόλαος κατηγορία (-67kg), Αστ/
κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/νος (κατηγορία +84kg). 
Αργυρά μετάλλια: Ε.Φ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Δημήτριος (κατηγο
ρία +84kg), Ε.Φ. ΣΤ' ΕΡΠΑΝΝΗΣ Παναγιώτης (κατηγορία - 
84kg).
Χάλκινα μετάλλια: Αστ/κας ΒΟΥΡΑΚΗΣ Χρήστος (κατηγορία 
-84kg), Ε.Φ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς (κατηγορία +84kg), 
Ε.Φ. ΓΚΑΚΑΣ Κων/νος (κατηγορία -84kg).
- Κατηγορίες γυναικών: Χρυσά μετάλλια: Αστ/κας ΚΑΡΛΕ
ΤΣΟΥ Σοφία (ΚΑΤΑ και κατηγορία -68kg), Ε.Φ. ΚΟΥΛΟΥ- 
ΚΟΥΡΙΩΤΗ Μαρία (κατηγορία +68kg).
Αργυρά μετάλλια: Ε.Φ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ Μυρτώ (ΚΑΤΑ), Ε.Φ. ΠΑ- 
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειρήνη (κατηγορία -68kg).
Χάλκινα μετάλλια: Ε.Φ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗ Μαρία (ΚΑΤΑ). 
Η διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων, τις οποίες είχε ανα-

λάβει το Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ομοσπον
δία Καράτε υπό την εποπτεία 
του Α.ΣΑΕ.Δ., είχαν απόλυ
τη επιτυχία, πραγματοποιή
θηκαν μέσα στα επιβαλλόμε
να αθλητικά πλαίσια, ενώ το 
ήθος και η συμπεριφορά των 
αθλητών/τριών ήταν άριστα.
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1o Μίνι Τουρνουά Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Κρήτης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ιο Μίνι Τουρ
νουά Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Κρήτης 2013 «Ο 
Άγιος Αρτέμιος» την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 

στα 8x8 γήπεδα του «Iraklion Centro Sportivo» στη Φιλοθέη 
Ηρακλείου. Συνολικά Συμμετείχαν 8 ομάδες και πραγματο
ποιήθηκαν συνολικά 12 αναμετρήσεις.
Η τελική κατάταξη των ομάδων είχε ως εξής: 1η θέση Ι.Ρ.Α.
Ηρακλείου, 2η θέση Α.Δ. Ηρακλείου, 3η θέση Α.Δ. Λασιθί- 
ου, 4η θέση Α.Δ. Ρέθυμνου, 5η θέση Ηλεκτρολόγοι, 6η θέση 
Ι.Ρ.Α. Χανίων, 7η θέση ΔΙΑΣ. Ν. Ηρακλείου, 8η θέση οι Δι
κηγόροι.
Από τα εισιτήρια των αγώνων συγκεντρώθηκε το χρηματικό 
ποσό των 1.022 €, το οποίο δόθηκε στις γιορτές των Χρίστου- των γηπέδων και τη διάθεση διαιτητών -  γιατρού, αλλά και όλους
γεννών στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ο Άγιος Σπυρίδωνας» εκείνους συναδέλφους και φίλους που ανταποκρίθηκαν άμεσα με
στον Κρουσώνα Ηρακλείου. τη συμβολική κίνηση της αγοράς του εισιτηρίου, με αποτέλεσμα
Οι διοργανώτριες Ενώσεις ευχαριστούν τους αθλητές των να συγκεντρωθεί ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό για τα παιδιά, 
ομάδων Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, Α.Δ. Ηρακλείου, ΔΙΑΣ. Ν. Ηρα- τους ήρωες της ζωής, τους φίλους μας του Ειδικού Κέντρου Άγι-
κλείου, Ηλεκτρολόγων Ν. Ηρακλείου, Δικηγόρων Ν. Ηρα- ος Σπυρίδωνας.
κλείου και ιδιαίτερα των Ι.Ρ.Α. Χανίων, Α.Δ. Ρεθύμνου και Το Ιο Μίνι Τουρνουά Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Κρήτης 2013 
Α.Δ. Λασιθίου που αψήφησαν χιλιόμετρα και δαπάνες μετακί- αφιερώνεται στη χάρη του Αγίου Αρτεμίου, ευελπιστώντας να 
νησης προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθειά αυτή, τον καθιερωθεί ετησίως ως θεσμός προς τιμή του προστάτη της Ελ- 
κ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Χρήστο για την αφιλοκερδή παραχώρηση ληνικής Αστυνομίας.

Αγώνες Πρωταθλήματος Κωπηλασίας Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ ιεξήχθησαν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο Ολυμπια
κό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά οι αγώνες Κωπηλασίας Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με το Α.Σ.Α.Ε.Δ. και 
τη συνδρομή της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλά
θλων Ναυτικών Σωματείων. (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.)
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές Κωπηλασίας των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.
Τ ην αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: 
Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως αρχηγός αποστολής-ομάδος, Αρχ/ 
κας ΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ Ανδρέας ως προ
πονητής και αθλητής και οι Υ/Β'
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος, Υπαρχ/ 
κας ΛΙΟΛΙΟΣ Αθανάσιος, Αστ/ 
κας ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος,
Αστ/κας ΜΗΤΚΑΚΗΣ Δημήτρι- 
ος, Αστ/κας ΤΖΑΜΟΣ Δήμος, Αστ/ 
κας ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης ως 
αθλητές.
Αποτελέσματα αγώνων:
Διπλό σκκρ ανδρών 500μ.: 1η θέ
ση ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος - ΛΙ- 
ΟΛΙΟΣ Αθανάσιος, 4η θέση ΜΗΤ

ΚΑΚΗΣ Δημήτριος -  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης.
Σκκρ ανδρών 500μ.: 2η θέση ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος, 4η θέση 
ΤΖΑΜΟΣ Νικόλαος.
Τετραπλό σκκρ ανδρών ΙΟΟΟμ.: 3η θέση ΤΖΑΜΟΣ Δήμος -  ΣΤΑΥ- 
ΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης -  ΜΙΤΚΑΚΗΣ Γρηγόριος, ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ 
Γεώργιος.
Τετράκωπος άνευ ανδρών ΙΟΟΟμ.: 1η θέση ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικό
λαος -  ΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ Ανδρέας -  ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος- ΛΙ- 
ΟΛΙΟΣ Αθανάσιος.
Διπλό σκκρ ανδρών ΙΟΟΟμ.: 1η θέση ΛΙΟΛΙΟΣ Αθανάσιος -  ΑΦΕ- 
ΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος, 5η θέση ΜΗΤΚΑΚΗΣ Δημήτριος -  ΣΤΑΥ- 
ΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης.

Βαθμολογική κατάταξη ομάδων κα
τηγορίας ανδρών: 1η θέση Ελληνική 
Αστυνομία, 2η θέση Πολεμικό Ναυτι
κό, 3η θέση Λιμενικό Σώμα, 4η θέση 
Πολεμική Αεροπορία, 5η θέση Πυρο
σβεστικό Σώμα.
Τ ους αγώνες παρακολούθησαν η Α/Δ' 
ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Γιούλια Δ/ντρια της 5ης 
Υποδ/νσης Β/Α Αττικής ως εκπρόσω
πος του κ. Αρχηγού, ο Διοικητής του 
Α.Τ. Μαραθώνα Α/Υ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης και ολιγομελής 
αντιπροσωπεία Αστυνομικών.
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Αγώνες Πρωταθλήματος Τζούντο Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ ιεξηχθησαν την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 στην 
Αττική (κλειστό γυμναστήριο του Εθνικού Γυμνα
στικού Συλλόγου Αθηνών) οι αγώνες Τζούντο Ενό

πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ε'τους 2013. Η 
διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Αρχηγείο του Λιμε
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής υπό την εποπτεία 
της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ. και τη συνδρομή της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τζούντο. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές 
Τζούντο των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένο1 στα μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Τζούντο.
Την αντπιροοωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελού
σαν οι: ΑΙΑ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός 
αποστολής - ομάδας, Υπαρχ/κας ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Παναγιώ
της ως προπονητής -  αθλητής και οι Α/Β' ΖΗΣΗΣ Βασίλει
ος, Αρχ/κας ΜΠΑΪΛΗΣ Σταύρος, Υπαρχ/κας ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 
Ευάγγελος, Υπαρχ/κας ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής, 
Υπαρχ/κας ΡΑΪΔΟΣ Νικό
λαος, Αστ/κας ΓΙΑΝΝΑ- 
ΔΑΚΗΣ Ιωάννης, Αστ/κας 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος,
Ειδ. Φρουρός ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
Περικλής, Ειδ. Φρουρός 
ΚΑΝΤΑΪΔΗΣ Διονύσιος,
Ειδ. Φρουρός ΚΟΣΟΓΛΟΥ 
Γεώργιος, Ειδ. Φρουρός 
ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος ως 
αθλητές.

Οι αγώνες διεξηχθησαν στις εξής κατηγορίες: -73κ,- 
81κ,-90κ,- ΙΟΟκ,+ ΙΟΟκ.
Αποτελέσματα αγώνων:
- Κατηγορία -73 κιλών: 3η θέση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, 5η-9η θέση ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Παναγιώτης.
- Κατηγορία -81 κιλών: 3η θέση ΡΑΪΔΟΣ Νικόλαος, 3η 
θέση ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος, 5η-7η θέση ΖΗΣΗΣ Βα
σίλειος.
- Κατηγορία -90 κιλών: 2η θέση ΨΑΛΛΙΔΑΣ Περικλής, 
3η θέση ΜΠΑΪΛΗΣ Σταύρος, 5η-7η θέση ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρή
στος.
- Κατηγορία -100 κιλών: 5η - 8η θέση ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 
Ιωάννης, 5η - 8η θέση ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος, 5η - 8η θέση ΑΡ- 
ΛΕΤΟΣ Γεώργιος.
- Κατηγορία +100 κιλών: 3η θέση ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Ευάγγε
λος, 4η θέση ΚΟΣΟΓΛΟΥ Γεώργιος.
Κατάταξη ομάδων: 1η θέση Στρατός Ξηράς, 2η θέση Λιμε
νικό Σώμα, 3η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 4η θέση Ελληνική

Αστυνομία, 5η θέση Πολε
μική Αεροπορία.
Τους αγώνες παρακολούθη
σε ο Αστυν. Διευθυντής κ. 
Λεωνίδας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 
της Δ/νσης Αστυν Αθηνών, 
ως εκπρόσωπος του Σώμα
τος επικεφαλής ολιγομε
λούς αντιπροσωπείας αστυ
νομικών.

Σκοπευτικοί Αγώνες

Η ομάδα Σκοποβολής της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχε στους σκοπευτι
κούς αγώνες που διοργάνωσε η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος το 2013 και 
βραβεύτηκε στις 18 Ιανουάριου 2014, για τις κατωτέρω αναγραφόμενες επιτυ

χίες της:
- Δεύτερη πολυνίκης ομάδα στους Πανελλήνιους αγώνες σταθερού στόχου 2013.

- Τρίτη πολυνίκης ομάδα στο Πρωτάθλημα Κέντρου 
και Περιφέρειας σταθερού στόχου 2013.
- Πολυνίκης ομάδα αγωνισμάτων τυφεκίων στο 
GRAND PRIX σταθερού στόχου 2013.
- Ο Υ/Β' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος, βραβεύτηκε ως πολυ
νίκης αθλητής στο αγώνισμα τυφεκίων crcoGRAND 
PRIX σταθερού στόχου 2013.
- Η Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία βραβεύτηκε ως
πολυνίκης αθλήτρια στο αγώνισμα τυφεκίων στο GRAND PRIX σταθερού στόχου 2013.

Με τις διακρίσεις τους αυτές οι αθλητές -τριες επέδειξαν υψηλή αγωνιστικότητα, φυσική 
κατάσταση και αποφασιστικότητα, προσφέροντας σπουδαίο αποτέλεσμα για την Ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
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Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ε.Δ. & Σ.Α.- Day Run

Δ ιεξήχθησαν το Σάββατο 15 Φεβρουάριου 2014, στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, οι αγώ
νες Ανωμάλου Δρόμου Ε.Δ. - Σ.Α. στο πλαίσιο του 

Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στρατιωτικού Αθλητι
σμού, παράλληλα με τη διεξαγωγή του 60ου Πρωταθλήματος 
Ανωμάλου Δρόμου της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πρω
ταθλήματος Βετεράνων αθλητών και αθλητριών.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος ο Στρατός Ξηράς, το Πολεμικό 
Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, η Ελληνική Αστυνομία, το 
Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πυροσβεστι
κό Σώμα.
Τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων είχε αναλά- 
βει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπό την εποπτεία του

Α.Σ.Α.Ε.Δ. και με τη 
συνδρομή της Τεχνικής 
Επιτροπής Ανωμάλου 
Δρόμου και Στίβου της 
Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ. 
Η αντιπροσωπευτική 
ομάδα Ανωμάλου Δρό
μου της Ελληνικής 
Αστυνομίας συμμετείχε 
στους αγώνες αυτούς με 
17 αθλητές/τριες. Οι εν

λόγω αθλητές και αθλήτριες 
κατέλαβαν τις παρακάτω θέ
σεις:
- 6.050μ. ανδρών: 1η θέση 
Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χρι
στόφορος, 7η θέση Ανθ/μος 
ΤΣΙΩΚΟΣ Ιωάννης, 10η θέ
ση Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 
Αθανάσιος, 12η θέση Ανθ/μος 
ΔΡΓΓΣΑΚΟΣ Δημήτριος, 22η 
θέση Ειδ.Φρ. ΞΥΔΑΣ Ελευθέ
ριος, 39η θέση Ειδ. Φρ. ΜΠΑ- 
ΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, 43η 
θέση Υπαρχ/κας ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 
Πέτρος, 49η θέση Ειδ. Φρ.ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Νικόλαος, 50η θέ
ση Υπαρχ/κας ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ Θεοχάρης, 53η θέση Ειδ Φρ. 
ΧΟΡΤΙΑΤΙΝΟΣ Γεώργιος, 64η θέση Υ/Β’ ΓΚΟΛΕΣ Παναγι
ώτης, 68η θέση Αρχ/κας ΚΑΡΦΗΣ Δημήτριος, 69η θέση Ειδ. 
Φρ. ΠΑΠΠΑΣ Σπυρίδων, 91η θέση Ειδ.Φρ.ΛΥΤΡΑΣ Μαρί
νος και 110η θέση Υπαρχ/κας ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.
- 3.350μ. γυναικών: 6η θέση Υπαρχ/κας ΚΑΖΙΡΟΒΑ Ξένια, 
9η θέση Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία, 21η θέση 
Υπαρχ/κας ΔΡΓΓΣΟΥ Ευαγγελία και 25η θέση Αστ/κας ΚΑ- 
ΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη.

Αγώνες Μαχητικών Αθλημάτων

Οαθλητής και εκπαιδευτής της ΑΓΑ TAEKWON -  DO ΕΥΚΛΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ανθ/μος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ευστάθιος, που 
υπηρετεί στο Τ.Α. Λευκάδας είχε τις εξής συμμετοχές σε αγώνες μαχητικών αθλη
μάτων:

-Την 11-15/07/2013 έλαβε μέρος στο επίσημο Πα
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα TAEKWON DO ITF 
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας κατακτώντας το 
χάλκινο μετάλλιο.
-Την 29/08-01/09/2013 διοργάνωσε με το σύλλο
γό του το 3ο SUMMER CAMP TAEKWON - DO 
στη Λευκάδα με συμμετοχή συλλόγων και από τη 
Βουλγαρία.
-Την 15/12/2013 συμμετείχε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Π.Ο.Κ όπου και κατά
κτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου

Μεγάλη διάκριση πέτυχε ο αθλητής Τριάθλου του Α.Ο. Πήγασου 
Κυψέλης Αστ/κας ΑΛΙΦΕΡΗΣ Δημήτρης, στο Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα Διάθλου 2014 που έγινε στο Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά 

Μαραθώνα στις 16/3/2014. Ο αγώνας έγινε με τρέξιμο 5.000 μ., ποδηλασία
20.000 μ. και τρέξιμο 2.500 μ. Ο Δημήτρης που υπηρετεί στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 
Β/Α Αττικής κατέλαβε στη κατηγορία Α2 τη 3η θέση. ]
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[  ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ :

Του Υ/Β' Ηρακλή Δεσκουλίδη*

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Α ερόβια ά σ κ η σ η  λέγεται αυτή που έχει μέτρια ένταση 
και μεγάλη διάρκεια.
Η άσκηση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί έχει μεγάλα 
οφέλη στον μεταβολισμό του λίπους και στην βελτίωση 
των καρδιαναπνευστικών λειτουργιών.
Θα έλεγα ότι είναι η σημαντικότερη άσκηση για τους 
ασκούμενους με στόχο την υγεία
Η αερόβια άσκηση είναι προσιτή σε κάθε άνθρωπο και 
δεν απαιτείται απαραίτητα γυμναστήριο για να μπορέ
σει καθένας να γυμναστεί, αφού το περπάτημα είναι η 
απλούστερη μορφή αερόβιας άσκησης και είναι μέσα 
στην καθημερινότητά μας.
Στον ορισμό της αερόβιας άσκησης ανέφερα ότι είναι η 
άσκηση που έχει μέτρια (υπομέγιστη) ένταση.
Πως ορίζεται η ένταση της άσκησης σαν μέτρια;
Η ένταση της άσκησης ορίζεται σαν μέτρια όταν κατά 
την διάρκεια της η καρδιακή συχνότητα (οι παλμοί της 
καρδιάς μας ανά λεπτό) είναι από 60% - 85% της μέγι- 
στης καρδιακής συχνότητας.
Η μεγίστη καρδιακή συχνότητα είναι συνάρτηση της 
ηλικίας μας και όσο μεγαλώνουμε τόσο αυτή μειώνεται. 
Χονδρικά για να βρούμε την μέγιστη καρδιακή μας συ
χνότητα (Μ.Κ.Σ.) πρέπει να αφαιρέσουμε από τον αριθ
μό 220 την ηλικία μας σε έτη.
Παράδειγμα α)ένας άνθρωπος 30 χρόνων έχει κατά προ
σέγγιση (Μ.Κ.Σ.) 220 -  30 = 190 σφυγμούς (σφυγμούς) 
Για να μπορέσει να κάνει αερόβια άσκηση αυτή πρέπει 
να έχει τέτοια ένταση ούτως ώστε η καρδιακή του συ
χνότητα να είναι στο 60% - 85% των 190 σφυγμών δηλα
δή από 114 -  161 σφυγμούς το λεπτό.
Επίσης άλλος τύπος που μας δίνει την Μ.Κ.Σ. και αυ
τός κατά προσέγγιση είναι, Μ .Κ .Σ.=208-(0,7Χ ηλικία σε 
έτη) ο δεύτερος αυτός τύπος βρίσκει καλύτερη εφαρμο
γή σε άτομα μικρότερα των 20 και μεγαλύτερα των 50 
χρόνων.
Και με τους δύο τύπους η Μ.Κ.Σ. βρίσκεται κατά προ
σέγγιση με μία απόκλιση της τάξης του 10% ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.
Το περπάτημα ανέφερα ότι είναι η απλούστερη μορφή 
αερόβιας άσκησης και στο παράδειγμα α) ένας άνθρωπος

30 χρόνων ακόμη και όταν περπατάει γρήγορα ενδεχο
μένως δεν φθάνει τους 114 σφυγμούς αλλά έχει λιγότε- 
ρους.
Τότε πρέπει είτε να κάνει γρήγορο βάδην είτε να τρέξει 
για να λειτουργήσει η καρδιά του με συχνότητες από 
114 - 1 6 1  σφυγμούς.
Παράδειγμα β) ένας άνθρωπος 60 ετών με Μ.Κ.Σ. = 208- 
(0,7X60)= 166 περίπου για να γυμναστεί αεροβικά πρέ
πει η άσκηση να έχει τέτοια ένταση ούτως ώστε η καρδι
ακή του συχνότητα να είναι από 99 -  141 σφυγμούς. 
Έ χοντας ορίσει την ένταση της αερόβιας άσκησης, πρέ
πει στην συνέχεια να αναφέρω ότι αυτή πρέπει να έχει 
ένα ελάχιστο 30 λεπτών της ώρας μέχρι και 90 λεπτά της 
ώρας το μέγιστο κατά προσέγγιση.
Η άσκηση αυτή είναι ιδανικό να επαναλαμβάνεται 3-4 
φορές την εβδομάδα.
Το πρόβλημα που υπάρχει ιδιαίτερα στους αρχάριους 
είναι ότι δεν μπορούν να βρουν την ένταση της αερό
βιας άσκησης και συχνά επιλέγουν μεγάλη ένταση είτε 
τρέχοντας είτε περπατώντας με αποτέλεσμα η άσκηση 
να μην είναι αερόβια και να αναγκάζονται να διακόψουν 
γρήγορα αφού οι σφυγμοί τους ανεβαίνουν πολύ.
Θα πρότεινα να προμηθευτούν ένα καρδιοσυχνόμετρο, 
ένα ειδικό ρολόϊ με έναν πομπό σαν λάστιχο που φοριέται 
γύρω από το στήθος και δείχνει συνεχώς τους σφυγμούς 
για να επιλέγουν οι ασκούμενοι την ιδανική ένταση της 
άσκησης.
Θα το πρότεινα ακόμη και για όσους ασκούνται σε δι
αδρόμους γιατί όταν πιάνουν τους βραχίονες του δια
δρόμου για να δουν την καρδιακή τους συχνότητα στην 
κονσόλα του διαδρόμου βγαίνουν από τον ρυθμό του 
τρεξίματος η του περπατήματος.
Επίσης οι περισσότεροι διάδρομοι έχουν ενσωματωμένο 
δέκτη που αναγράφει την καρδιακή συχνότητα που εκ
πέμπει η ζώνη του καρδιοσυχνόμετρου.
Η αερόβια άσκηση είναι ιδανική για τον μεταβολισμό του 
λίπους, σε αντίθεση με την άσκηση μεγάλης έντασης που 
χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες σαν πηγή ενέργειας. 
Από τα λίπη που γνωρίζουμε (φωσφολιπίδια, τριγλυκε- 
ρίδια και χοληστερόλη) τα τριγλυκερίδια που είναι απο-
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θηκευμένα στα λιποκύτταρα αλλά και μέσα στις μυϊκές 
ίνες, διασπώνχαι σε γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα 
τα οποία και αποτελούν την πηγή ενέργειας για την αε
ρόβια άσκηση.
Η αερόβια άσκηση βελτιώνει τις καρδιοαναπνευστικές 
λειτουργίες.
Έ ν α ς άνθρωπος που γυμνάζεται με αερόβια άσκηση έχει 
μεγαλύτερη πρόσληψη οξυγόνου.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δεσμεύσει, να χρησιμοποιή
σει δηλ. μεγαλύτερες ποσότητες οξυγόνου στο αίμα των 
μυϊκών ινών του που συμμετέχουν στην άσκηση.
Ο δείκτης αντοχής του ατόμου είναι η μέγιστη πρόσλη
ψη οξυγόνου, (V02 max) και είναι η μέγιστη ποσότητα 
οξυγόνου που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση και εί
ναι σταθερή ακόμη και όταν ξεπερνά ο ασκούμενος την 
ένταση που ορίσαμε για την αερόβια άσκηση.
Ό σο μεγαλύτερη αντοχή ( ικανότητα για αερόβια άσκη
ση) έχει κάποιος, αντίστοιχα έχει καλύτερη παροχή των 
τριχοειδών αγγείων που μεταφέρουν το αίμα στους μυς, 
που επιτυγχάνεται με την διαστολή των υπαρχόντων 
τριχοειδών και την δημιουργία νέων.
Η διαδικασία της διαστολής των αγγείων κατά την 
άσκηση προσδίδει στο τοίχωμα τους μεγαλύτερη ελαστι
κότητα, η δε χρησιμοποίηση των λιπιδίων καθαρίζει τα 
αγγεία από τους παράγοντες που δημιουργούν μαζί με 
την σκλήρηνση των αγγείων την αθηρωματική πλάκα 
που ενοχοποιείται για αποφρακτικά και θρομβοεμβολι- 
κά επεισόδια.
Η αερόβια άσκηση βοηθά τα υπερτασικά άτομα να ρυθ
μίσουν την πίεση τους. Μετά από ένα σύντομο διάστημα 
40 -60 ημερών άσκησης (τρεις φορές την εβδομάδα) τόσο 
η συστολική (μεγάλη), όσο και η διαστολική (μικρή) πί
εση θα ελαττωθούν, (σε ηρεμία γιατί κατά την διάρκεια 
της άσκησης η πίεση αυξάνεται) όμως σε περίπτωση με
γάλης υπέρτασης η προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή 
από τον καρδιολόγο σε συνδυασμό με την άσκηση δίνουν 
καλύτερα αποτελέσματα.
Αντίστοιχα με την πίεση και η καρδιακή συχνότητα σε 
ηρεμία ελαττώνεται. Η συνηθισμένη καρδιακή συχνό
τητα είναι 70 -  80 σφυγμούς, (σε ηρεμία πάντα) ενώ σε

αθλητές αντοχής έχουν παρατηρηθεί τιμές ακόμη και 
λιγότερες των 40 σφυγμών το λεπτό. Ομοίως και όσον 
αφορά την καρδιακή συχνότητα μετά από διάστημα 40 -  
60 ημερών θα παρατηρήσουμε ελάττωση της καρδιακής 
συχνότητας στα αγύμναστα άτομα μέχρι και ένα σφυγμό 
την εβδομάδα για τις πρώτες εβδομάδες της άσκησης και 
μία σταθεροποίηση στην συνέχεια.
Στον επίλογο θέλω να προτείνω στους αναγνώστες της 
επιθεώρησης κυρίως τους αρχάριους που πιστεύουν 
στην αξία της αερόβιας άσκησης ένα πρόγραμμα από δύο 
δεκαπεντάλεπτα με ένα διάλειμμα πέντε λεπτών ενδιά
μεσα στο οποίο θα κάνουν διατατικές ασκήσεις της πίσω 
επιφάνειας των μηρών και κνημών.
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το κάνουν τρεις φορές 
την εβδομάδα και η ένταση της άσκησης να είναι στο 60 
-75% της Μ.Κ.Σ. (μέγιστης καρδιακής συχνότητας)
Θα πρέπει να έχουν στον εξοπλισμό τους καρδιοσυχνό- 
μετρο (ανέφερα ανωτέρω), παπούτσια αθλητικά με σόλα 
που απορροφά τους κραδασμούς και αθλητικά ρούχα 
που θα τους είναι άνετα.
Η επιλογή του χώρου που θα γίνεται η άσκηση (βάδην η 
τροχάδην) κατά προτίμηση να έχει γκαζόν η το λιγότερο 
χώμα. Οι διάδρομοι τελευταίας γενιάς με αντικραδασμι- 
κά συστήματα προσφέρονται και αυτοί.
Η άσφαλτος και το ταρτάν (που είναι για επιδόσεις και 
όχι για τέτοιου είδους άσκηση) καλό είναι να αποφεύγο
νται γιατί θα δημιουργήσουν τραυματισμούς υπέρχρη- 
σης (καταπόνησης).

Καλή αρχή για τους αρχάριους, καλή συνέχεια για τους 
μυημένους. ]

* 0  Ηρακλής Δεσκουλίδης είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
(ΤΕΦΑΑ Αθηνών) και Φυσικοθεραπευτής (ΤΕΙ Αθηνών), 
από το 1987 υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία (Υ.Φ.Α.Α.) 
με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β' που έλαβε τιμητικά για 
τις διακρίσεις του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής Πάλης) και Ολυμπιακούς αγώνες. Διετέλεσε 
επί δεκαετία προπονητής της εθνικής ομάδας ελεύθερης πά
λης.
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δεν μας επιτρέπει πάντοτε να ακο
λουθούμε ισορροπημένη διατροφή. Επίσης οι σύγχρονες μέθοδοι 
Παραγωγής και επεξεργασίας των τροφών, δεν μας εξασφαλίζουν 
ότι (οι τράφές) είναι πλήρεις σε θρεπτικά συστατικά. Γι’ αυτούς 
τους λόγους, πολλές φορές κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνουμε 
κάποια (Λητπληρώματα διατροφής, για να διασφαλίσουμε τη λή
ψη όλων των απαραίτητων στοιχείων.
Ιδιότητες Συμπληρωμάτων Διατροφής 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να περιέχουν βιταμί
νες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ηλεκτρολύτες, πρωτεΐνες και αμινο- 
ξέα και τα λαμβάνουμε για διάφορους λόγους. Για να αντιμετω
πίσουμε μία πάθηση, π.χ. αναιμία (σίδηρος και φυλλικό οξύ), ή 
για να καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας σε βιταμίνες 
ή άλλα συστατικά που δεν λαμβάνουμε από τη διατροφή μας, εί
τε προστατευτικά, π.χ. βιταμίνη C και ψευδάργυρος για τα κρυ
ολογήματα επειδή βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα ή για να 
αντιμετωπίσουμε μια προσωρινή κατάσταση π.χ. η τριχόπτωση. 
Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να παίρνουν σε όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, σίδηρο, φολικό οξύ, ασβέστιο και μαγνήσιο. Επί
σης το ασβέστιο είναι απαραίτητο για μελλοντική αποφυγή εμ
φάνισης οστεοπόρωσης, μιας πολύ διαδεδομένης πάθησης στις

πρέπει κανείς να λαμβάνει 
συμπληρώματα διατροφής 
είναι όταν βρίσκεται σε δί
αιτα. Η περιορισμένη πο
σότητα τροφής, οδηγεί και 
σε περιορισμένη λήψη θρε
πτικών συστατικών. Στα 
συμπληρώματα διατροφής 
ανήκουν επίσης και οι διά
φορες μορφές βοτάνων π.χ. 
ιδανικά για την τόνωση του

γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. 
Πολύ σημαντική περίοδος που

οργανισμού μας (μνήμη) είναι το βότανο Gingko Biloba (φύλλα 
κινέζικου δέντρου), το οποίο μπορεί κανείς να το βρει σε μορφή 
ταμπλέτας ή σκόνης.

Υπάρχουν και συμπληρώματα διατροφής που δεν ανήκουν 
σε καμιά από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, αλλά συνήθως 
χρησηιοποιούνται επικουρικά, π.χ. καλλιέργεια λακτοβακίλ- 
λου, βοηθά στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην απο
κατάσταση της φυσικής εντερικής χλωρίδας.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Οι πρώτες βιταμίνες που ανακαλύφθηκαν είχαν χημική δο
μή αμίνης και συνδυάζοντας τη λέξη vita, (ζωή στα λατινικά) 
και τη λέξη αμίνη, βγήκε η ονομασία βιταμίνες, δηλαδή οι αμί- 
νες της ζωής, διότι εξ αρχής ήταν γνωστό ότι οι βιταμίνες ήταν 
απαραίτητες για τη εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου ορ
γανισμού.

Οι βιταμίνες αποτελούν μία ομάδα οργανικών συστατικών 
απαραίτητων για τη ρύθμιση των χημικών διεργασιών, του 
οργανισμού. Είναι σημαντικές όσον αφορά την ανάπτυξη, την 
υγεία, το φυσιολογικό μεταβολισμό του οργανισμού και τη σω
ματική ευεξία. Γενικώς, οι βιταμίνες δεν μπορούν να συντε
θούν από τον οργανισμό γΓ αυτό και πρέπει να λαμβάνονται 
μέσω της τροφής ή των συμπληρωμάτων διατροφής. Κάποι
ες βιταμίνες είναι απαραίτητα μέρη ενζύμων-χημικών μορίων 
που καταλύουν ή διευκολύνουν την ολοκλήρωση των χημι
κών αντιδράσεων. Άλλες, σχηματίζουν βασικά μέρη των ορ- 
μονών-χημικών ουσιών που προάγουν και προστατεύουν την 
υγεία του οργανισμού και τις αναπαραγωγικές διαδικασίες. 
Σύνθεση

Οι βιταμίνες όμως είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις και η 
αξιοποίηση τους από τον οργανισμό μας, εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την προέλευσή τους.

Οι βιταμίνες σαν οργανικά μόρια, έχουν μία συγκεκριμένη 
χημική δομή η οποία τους προσδίδει μία ορισμένη στερεοχη-
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Ομάδες Βιταμινών
Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες βιταμινών : οι λιποδιαλυτε'ς, 

όπως είναι οι βιταμίνες A, D και Ε, οι οποίες διαλύονται στα λί
πη και αποθηκεύονται από τον οργανισμό και οι υδατοδιαλυ- 
τές, όπως είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η βιταμί
νη C, οι οποίες διαλύονται στο νερό και δεν αποθηκεύονται από 
τον οργανισμό. Συνεπώς, οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες πρε'πει να 
συμπληρώνονται καθημερινά.

Οι βιταμίνες διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τις απα
ραίτητες, αυτε'ς που ο οργανισμός μπορεί να τις πάρει από τη δι
ατροφή και τις μη απαραίτητες, αυτε'ς που μπορεί να τις συνθέ- 
σει μόνος του. Αυτές τις βιταμίνες που μπορεί να τις συνθέσει 
μόνος του, πρέπει να πάρει από τη διατροφή την πρώτη ύλη. 
Ουσιαστικά όλες οι βιταμίνες, είτε αυτούσιες, είτε σαν πρόδρο
μη μορφή, πρέπει να λαμβάνονται μέσα από τη διατροφή.

Σωστή Απορρόφηση
Οι βιταμίνες διακρίνονται σε λιποδιαλυτές και σε υδατοδια- 

λυτές. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, απορροφόνται από τον ορ
γανισμό μας ανεξάρτητα από την παρουσία τροφής ή άλλων 
συστατικών. Αντίθετα οι λιποδιαλυτές, π.χ. βιταμίνη D, για να 
απορροφηθούν απαιτούν ταυτόχρονα με τη λήψη τους, την πα
ρουσία κάποιου λιπαρού συστατικού, π.χ. λάδι, γι’ αυτό λαμβά- 
νονται πάντα μαζί με κάποιο γεύμα.

Επομένως, εάν λαμβάνονται υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, 
(βιταμίνες, μέταλλα, απαραίτητα λιπαρά οξέα, αμινοξέα και βό
τανα) μπορούν να απορροφηθούν πλήρως και να αποτελόσουν 
σημαντικό επιπρόσθετο στοιχείο στη διατροφή. 

Ανθεκτικότητα
Οι περισσότερες βιταμίνες και ιδιαίτερα οι υδατοδιαλυτές εί

ναι εξαιρετικά ευαίσθητες όσον αφορά στη δομή ή στη σταθε
ρότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δια- 
σπώνται εύκολα με την επαφή τους με τον αέρα 
ή με τα υγρά του στομάχου και έτσι να καθί
στανται ανενεργός. Γ ι’ αυτό είναι σημαντικό 
να καταναλώνουμε αμέσως τα φρεσκοκομμέ
να φρούτα και λαχανικά και γΓ αυτό ορισμένες 
βιταμίνες μπορούν να μορφοποιούνται μόνο σε 
συγκεκριμένες φαρμακοτεχνικές μορφές, π.χ. 
κάψουλες.

ματα.
Αντίστοιχα και η υπερβολική λήψη ορισμένων βιταμινών 

μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Χαρακτηριστι
κό παράδειγμα είναι η υπερβολική λήψη βιταμίνης Α, η οποία 
σε έγκυες γυναίκες προκαλεί τερατογεννέσεις. Επίσης, μπορεί 
να είναι ακόμα και καρκινογόνος.
Κυριότερες βιταμίνες -  Σπουδαιότητα 
Βιταμίνη Α ενδυνάμωση της όρασης, ανάπτυξη οστών και δο- 
ντιών, διατήρηση υγιούς δέρματος, μαλλιών και βλεννογόνων 
Βιταμίνη Β ενέργεια, διατήρηση υγιούς δέρματος, μαλλιών, 
ματιών μεταβολισμός λιπών, πρωτεϊνών, υδατανθράκων 
Βιταμίνη ( αντιοξειδωτική δράση, ενίσχυση του ανοσοποιη
τικού συστήματος, αντιφλεγμονώδεις και αντιαλλεργικές επι
δράσεις
Βιταμίνη Π απορρόφηση και αξιοποίηση ασβεστίου και φω
σφόρου, χρήσιμη σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης 
Βιταμίνη Ε αντιοξειδωτική δράση, καλή υγεία καρδιαγγεια- 
κού συστήματος, ενδυνάμωση ανοσοποιητικού συστήματος, 
διατήρηση υγιούς δέρματος 
Κυριότερες Βιταμίνες -  Διατροφικές Πηγές 
Βιταμίνη Λ: αυγά, πράσινα λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά 
Βιταμίνη Β: χοιρινό κρέας, ξηροί καρποί, κοτόπουλο, ψάρι, 
όσπρια, αναποφλοίωτα δημητριακά
Βιταμίνη < ντομάτες, εσπεριδοειδή, φράουλες, μπρόκολα, πεπόνι 
Βιταμίνη D: λίπη, βούτυρο, σαρδέλες, σολομός, τόνος, εντόσθια 
Βιταμίνη Ε: σιτάρι, ξηροί καρποί, γλυκοπατάτες, αυγά, εντό- 
σθια, φύτρο σταριού
Κυριότερες Βιταμίνες -  Συμπτώματα Ανεπάρκειας
Βιταμίνη Λ προβλήματα σε δόντια και ούλα, αλλεργίες, ερεθι
σμοί ματιών, καθυστέρηση ανάπτυξης, αναπνευστικές λοιμώξεις 
Βιταμίνη 1 ’>: κόπωση, νευρικότητα, κακή πέψη, αϋπνία, μειωμέ

νη ανάπτυξη παιδιών, δερματίτιδα, τριχόπτω
ση, ανορεξία, κατάθλιψη, προβλήματα ματιών 
Βπαμίνη ( : αναιμία, απώλεια όρεξης, αιμορρα
γία ούλων, πρήξιμο αρθρώσεων, μυϊκή αδυνα
μία, εύκολοι μωλωπισμοί 
Βιταμίνη D: μυϊκή αδυναμία, ανεπαρκή απορρό
φηση ασβεστίου, διάρροια, νευρικότητα, μυω
πία, κατακράτηση φωσφόρου στα νεφρά

μική διάταξη και με βάση τη δομή τους στο χώρο καθορίζονται 
και οι τελικές τους ιδιότητες. Με βάση τη στερεοχημική της δι
άταξη, η κάθε βιταμίνη μπορεί να βρίσκεται 
σε δύο μορφές (D ή L), από τις οποίες όμως 
μόνο η μία βρίσκεται στη φύση και μόνο αυ
τή είναι αξιοποιήσιμη από τον οργανισμό.
Όταν λοιπόν μία βιταμίνη παράγεται συν
θετικά στο εργαστήριο από μη φυσικές πρώ
τες ύλες, το τελικό προϊόν πάντα περιέχει σε 
ίση ποσότητα μείγμα και των δύο μορφών.
Έ τσ ι γίνεται κατανοητό ότι από τις συνθε
τικές βιταμίνες μόνο το 50% μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί από τον οργανισμό μας. Όταν 
όμως μία βιταμίνη είτε εξάγεται αυτούσια 
από τον φυσικό της περιέκτη, π.χ. φυτό, φρούτο, λαχανικό, εί
τε παράγεται από απλή επεξεργασία μιας φυσικής πρώτης ύλης, 
τότε όλο το τελικό προϊόν αποτελείται μόνο από την αξιοποιήσι- 
μη μορφή της (D ή L όποια από τις δύο υπάρχει στη φύση).

Αβιιαμίνωοη -  Υπερβολική Λήψη
Η αβιταμίνωση, δηλαδή η έλλειψη μίας ή περισσό

τερων βιταμινών, καθώς και η έλλειψη μετάλλων και 
ιχνοστοιχείων μπορεί να οδηγήσουν τον ανθρώπινο ορ
γανισμό μέχρι και στο θάνατο. Επίσης, μπορεί να προ- 
καλέσει διάφορες παθήσεις, π.χ. το σκορβούτο (έλλειψη 

βιταμίνης C), που πάθαιναν παλιά οι ναυτικοί οι οποίοι ταξίδευ
αν για μήνες και τρέφονταν μόνο με κονσέρβες και ξηρά τρο
φή, διότι η οποιαδήποτε επεξεργασία της τροφής καταστρέφει 
τη βιταμίνη C. Αυτό μπορούσε να προκαλέσει διάφορα συμπτώ
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[  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βιταμίνη Ε: βλάβες ερυθρών αιμοσφαιρίων και νεύρων, 
ξηρά, θαμπά μαλλιά, στειρόιητα, καρδιοπάθεια, γαστρε- 
νχερικά προβλήματα

ΜΕΤΑΛΛΑ -  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, είναι συστα

τικά που ο οργανισμός τα χρησιμοποιεί αυτού
σια και γι’ αυτό το λόγο, δεν έχει σημασία αν 
είναι φυσικής ή συνθετικής προέλευσης. Τα 
μέταλλα είναι απαραίτητοι παράγοντες της αν
θρώπινης διατροφής, οι οποίοι δεν συνθέτονται 
από τον οργανισμό, αλλά πρέπει να λαμβάνο- 
νται έτοιμοι από τη διατροφή. Είναι τα συστα
τικά των οστών, των δοντιών, των μαλακών 
ιστών, των μυών, του αίματος και των νευρι
κών κυττάρων. Λειτουργούν ως καταλύτες για πολλές βιολο
γικές αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό μας και είναι σημαντι
κά για την παραγωγή ορμονών.
Κυριότερα Μέταλλα -  Σπουδαιότητα
Αοβέ(> ι ίο καλή υγεία οστών και δοντιών, βοηθά στη ρύθμιση
της πήξης του αίματος
Μαγνήσιο: απαραίτητο για τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, 
λιπών, υδατανθράκων, απαραίτητο για την υγεία των αγγεί
ων, καρδιάς, νεύρων, οστών, δοντιών 
Σίδηρος: απαραίτητος για το σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, 
ενίσχυση οργανισμού έναντι του στρες και των ασθενειών, κα
λή υγεία δοντιών, οστών, δέρματος και νυχιών 
Μαγγάνιο: απαραίτητο για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία 
των νεύρων, ενεργοποιεί πολλά ένζυμα 
Κάλκ ελέγχει την δραστηριότητα του καρδιακού 
μυός, του νευρικού συστήματος, των νεφρών 
Σελήνιο: διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
προστασία από εγκεφαλικά και καρδιακά επεισό
δια, ισχυρό αντιοξειδωτικό 
Κυρτότερα Μέταλλα -  Διατροφικές Πηγές 
Ασβέστιο φυλλώδη πράσινα λαχανικά, γάλα, τυ
ρί, γιαούρτι, αμύγδαλα, συκώτι 
Μαγνήσιο: αναποφλοίωτα δημητριακά, ξηροί 
καρποί, σοκολάτα, φακές, μαϊντανός, τόνος 
Σίδηρος: συκώτι, αυγά, ψάρι, φύτρο σταριού, κακάο, φυλλώ
δη πράσινα λαχανικά
Μαγγάνιο: δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηροί καρποί, 
ανανάς, συκώτι, κρόκος αυγού, μπανάνες 
Κάλιο: κρέας, όσπρια, χουρμάδες, μπανάνες, μανιτάρια, βερύ- 
κοκα, σταφύλια, ροδάκινα
Σελήνκ μπρόκολα, κρεμμύδια, τόνος, αναποφλοίωτα δημητρια
κά
Κυριότερα Μέταλλα -  Συμπτώματα Ανεπάρ
κειας
Ασβέστιο οστεοπόρωση, πόνοι πλάτης και ποδιών, 
μυϊκοί σπασμοί και κράμπες, απώλεια ύψους, αϋ
πνία
Μαγνήσιο: μυϊκές συσπάσεις, νευρικότητα, υπέρ
ταση, αρρυθμία, προβλήματα μνήμης 
Σίδηρος: κατάπτωση, αναιμία, δυσκολία στην ανα
πνοή, δυσκοιλιότητα, μείωση μνήμης

Μαγγάνιο: απώλεια ακοής, ίλιγγοι, έλλειψη μυ
ϊκού συντονισμού
Κάλιο: αναπνευστική ανεπάρκεια, ξηροδερμία, 
νευρικότητα, ακανόνιστοι ή γρήγοροι χτύποι 
καρδιάς, αϋπνία
Σελήνιο: καρδιομυοπάθεια, εξασθένηση ανοσο
ποιητικού συστήματος, πρόωρα γηρατειά. 
ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

Τα αμινοξέα είναι τα βασικά συστατικά (δο
μικές μονάδες) των πρωτεϊνών. Η καθημερινή μας ανάγκη 
για πρωτεΐνη, είναι στην πραγματικότητα ανάγκη για αμι- 
νοξέα. Ορισμένα από αυτά, ο οργανισμός μπορεί να τα παρα
σκευάσει μόνος του (μη βασικά), υπάρχουν όμως κάποια (βασι
κά), τα οποία δεν μπορεί να τα παρασκευάσει και πρέπει να τα 
λάβει υποχρεωτικά από τη διατροφή. Γι’ αυτό οι χορτοφάγοι 
(vegetarians), πρέπει να συμπληρώνουν τη διατροφή τους με 
ορισμένα αμινοξέα τα οποία προέρχονται μόνο από ζωικά τρό
φιμα, π.χ. κρέας, αυγό. Και οι δύο κατηγορίες επανασυναρμο- 
λογούνται μέσα στον οργανισμό μας σε ορμόνες, ένζυμα, νευ- 
ροδιαβιβαστές, αντισώματα και φορείς διατροφικών στοιχείων. 
Φαρμακοτεχνικές Μορφές

Τα συμπληρώματα διατροφής υπάρχουν σε διάφορες μορ
φές. Μπορεί κανείς να τα βρει σε ταμπλέτες, κάψουλες, σιρό

πια, αμπούλες, σκόνη, αναβράζουσες.
Βλέπουμε ότι τα συμπληρώματα διατροφής δι- 

ακρίνονται σε φυσικής προέλευσης και σε συνθε
τικά. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι τα 
φυσικής προέλευσης συμπληρώματα είναι ανώ
τερα σε ποιότητα και πιο αποτελεσματικά. Αυτό 
οφείλεται και σε έναν ακόμη λόγο. Οι συνθετικές 
βιταμίνες παρασκευάζονται από μη φυσικές πρώ
τες ύλες με χημική επεξεργασία. Όσο καλά και 
να καθαριστεί το τελικό προϊόν πάντα θα περιέχει 

έστω και μικρές ποσότητες των χημικών αντιδραστηρίων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του τα οποία είναι επι
βλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Πάντα μια ισορροπημένη διατροφή έχει σαν αποτέλεσμα 
έναν υγιή οργανισμό. Για να εξασφαλίσουμε μια καλή υγεία 
και ζωή θα πρέπει εκτός από τα διάφορα συμπληρώματα δια
τροφής να προσέχουμε και την καθημερινή διατροφή μας. Αυ
τό βέβαια προϋποθέτει καθημερινή προσπάθεια και έναν σω

στό προγραμματισμό των γευμάτων. Θέτοντας τις 
βάσεις για μια καλύτερη διατροφή μπορούμε να 
επαυξήσουμε τα θετικά για την υγεία οφέλη συν
δυάζοντας τη διατροφή με ένα βασικό πρόγραμμα 
φυσικής άσκησης. ]

■Ευχαριστούμε την φαρμακοποιό κα Ειρήνη Ααχανά 

για την πολύτιμη βοήθειά της στην ολοκλήρωση του πα

ρόντος άρθρου.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ > ΑΓΪ1ΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ευκολία στην εγκατάσταση. Διανομή σε όλη την ελλάδα.. 

Ειδικ« προσφορά στο αστυνομικό προσωπικό!!!

Ολα
βιδώνονται

εσωτερικό!

50Kg/30*30*30cm 50Kg/30*30*30cm

Χρηματοκιβώτια G ILDA
Τ Σ β Π Ρ Ο Υ Ν Η ε  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ

*5$ (22340 22684. 22147)

• Τεχνική Άμεσης Εμφύτευσης
Οριστική θεραπεία τριχόπτωσης

• DHI Direct MPG
Άμεση πυκνότητα

• Θεραπεία PRP με αυξητικούς παράγοντες

• Πρόγραμμα θεραπείας με Laser

• Προσθετική Μαλλιών

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
Αθήνα - Λ. Βουλιαγμένης 30 

801110 1901 - 210 92 11 630
Θεσσαλονίκη - Αγίας Σοφίας 37 

2310 224693
www.dhi.gr - info@dhiglobal.com

Q dhigreece

(+30) 6977591294

Ronald De Boer
Ολλανδός Αστέρας 
του Ποδοσφαίρου

• ■ a s r DHI
Από το
1.970

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

?
Με περισσότερα από 50 κέντρα σε όλο τον κόσμο 
και πάνω από 200.000 ικανοποιημένους πελάτες, 

η DHI κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίους στην 
ιατρική αποκατάσταση μαλλιών.

100% Φυσικά Αποτελέσματα

http://www.dhi.gr
mailto:info@dhiglobal.com


^ ν ε ε ς  εκδόσεις
Επιμέλεια: Υ/Α Κων/νος Κούρος

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Εκδοοη ιου Ινσιαούιο Ιοιορίας Εμιιορικης Ναυιιλίας 

Γρ. Λαμιιράκη 154, Πειραιάς 
Τηλ. 210-4191358, e-mail: museum(« yen.gr

Το Ινστιτούτο 
Ιστορίας Εμπο
ρικής Ναυτιλίας πα

ρουσιάζει την πρώ
τη έντυπη έκδοση 
του για την ιστορία 
και «εξέλιξη της 
Ελληνικής Εμπορι
κής Ναυτιλίας στο 
πέρασμα των αιώ
νων». Σκοπός του 
Ινστιτούτου είναι η 

έρευνα και η μελέτη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και 
η συλλογή και συντήρηση κειμηλίων.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος του βιβλίου 
αποτελείται από ένα εκτενές κείμενο που αναφέρεται διεξοδι
κό στην ιστορία της εμπορικής ναυτιλίας από την προϊστο
ρία ως τις μέρες μας, δοσμένο με την ιδιαίτερη διερευνητική 
οπτική του διακεκριμένου ιστορικού Δημήτρη Μιχαλόπου- 
λου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από 50 ελαιο
γραφίες -  θαλασσογραφίες πλοίων από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, του φημισμένου θαλασσογράφου Αντώνη Μιλάνου. 
Το έργο το οποίο είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά), 
προλογίζουν ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης και ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Μπαντιάς, 

πρόεδρος του Ι.Ι.Ε.Ν. και Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

WHO IS WHO
Μέρλιν 9, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 
6017915
Email: members:» whoiswho.gr 
www.whoiswhogreece.eom 
http:7www.linkedin.com/company/ 
whoiswho- greece

Στη διάθεση του κοινού βρί
σκεται η 8η έκδοση του 

Who is Who στην Ελλάδα.
To Who is Who του Ελβετικού 
Εκδοτικού Οίκου, λειτουργεί σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης. Δια

θέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών -  συντακτών που έρχονται σε 
προσωπική επαφή με κάθε βιογραφούμενη προσωπικότητα, 
γι’ αυτό και όλα τα στοιχεία θεωρούνται τεκμηριωμένα και 
αξιόπιστα.
To Who is Who συνεχίζει με επιτυχία να παρουσιάζει για

8η χρονιά τους Έ λληνες. Στις σελίδες του, αναδεικνύονται 
προσωπικότητες μέσα από τη πορεία τους και το δυναμι
κό τους έργο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Αυτοί 
οι Έ λλ η ν ες με το έργο τους λειτουργούν ως φωτεινά πα
ραδείγματα για όλους μας και αναδεικνύουν την αξία της 
χώρα μας πέρα από τα σύνορα της. Αυτούς τους Έ λλη νες 
TOWho is Who ανακαλύπτει και αναδεικνύει. Πρόκειται για 
επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, αθλητές, πολιτικοί, 
επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, μάνατζερ κ.ά. 
Αναμφισβήτητα ο τόμος αποτελεί μια συλλεκτική έκδοση 
διαχρονική, ποιοτική που ξεχωρίζει με ανεκτίμητη ηθική

και πνευματική αξία.

ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ, 
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, 
ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 
& ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΜΕ 
ΠΥΡΟΒΟΛΑ
ΤΟΥ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔ. ΑΡΝΑΟΥΤΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 42, ΤΗΛ. 
210-3630271
e-mail, amaoutisbooks (« gmail. 
com

Δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο-συλλογή από τις τε
λευταίες τεχνικές και δεξιότητες αλλά και μια γενικό

τερη ανασκόπηση της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι 
αφορά τα όπλα, την κατοχή και τη χρήση τους στα πλαίσια 
της νόμιμης άμυνας. Απαντάει στις ερωτήσεις:
- Τ ί σημαίνουν τα δικαιώματα της οπλοκατοχής και της 
οπλοφορίας για λόγους άμυνας και πως αντιλαμβανόμαστε 
στην Ελλάδα αυτές τις ιδέες;
- Μπορούμε και πρέπει να έχουμε όπλα σπίτι μας;
- Στην περίπτωση που βρεθούμε σε μια συμπλοκή που περι
λαμβάνει πυροβόλα όπλα τι κάνουμε;
- Πώς προετοιμαζόμαστε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
επιτυχώς το συμβάν και να επιβιώσουμε;
Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο:
- Απευθύνεται στον μέσο νομιμόφρονα πολίτη που δεν επι
θυμεί να αφήσει την τύχη της δικής του σωματικής ακεραι
ότητας ή της οικογένειας του στα χέρια κάποιου εγκληματία 
που βρέθηκε απέναντι του οπλισμένος.
- Απευθύνεται στον ένστολο που θέλει να πληροφορηθεί από 
μια επιπλέον πηγή - πέραν της συμβατικής του εκπαίδευσης 
- για τεχνικές και εξοπλισμό που δεν υπάρχει ακόμα στην 
Ελλάδα.
- Απευθύνεται σε νομικούς επιστήμονες που ασχολούνται 
με την εγκληματολογία και μαχόμενους δικηγόρους που 
θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για υποθέσεις άμυνας που 
περιλαμβάνει πυροβόλα όπλα.
- Απευθύνεται σε δημοσιογράφους που ασχολούνται ή επι
θυμούν να ασχοληθούν με το αστυνομικό ρεπορτάζ και σε-

Α/Α [ 1 1 6 ]  Μ ΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

http://www.whoiswhogreece.eom
http://www.linkedin.com/company/


—

ναριογράφους -συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων 
που χρειάζονται επιστημονική ορολογία και ξεκάθαρες εξη
γήσεις για τις περιγραφές τους.
- Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχουν κάποιο ενδια
φέρον για τα πυροβόλα όπλα είτε σαν σκοπευτές, κυνηγοί 
ή συλλέκτες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν περαιτέρω 
για το θέμα της αμυντικής σκοποβολής που δεν αποτελούσε 

μέχρι σήμερα αντικείμενο ενασχόλησης τους.

ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΙΙΟΥΛΟΥ 
e-mail: geostrategical(« yahoo.gr 

www.geostrategy.gr

Ο αραβικός κόσμος συνι- 
στά ένα πολυτάραχο και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περι

βάλλον εντός του οποίου, στη 
διάρκεια του 20ου και 21ου 
αιώνα, δημιουργήθηκαν οι κα

τάλληλες προϋποθέσεις αφενός για την προώθηση σημαντι
κών συμφερόντων κυρίως των υπερδυνάμεων, αφετέρου 
για την ανάδυση τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων 
απειλών.
Πρόκειται για μια από τις γεωπολιτικά σημαντικότερες 
περιοχές του πλανήτη, όπου η εκάστοτε περιφερειακή κα
τάσταση ασφάλειας διαμορφώνει τις σχέσεις συνεργασίας ή 
σύγκρουσης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 
συγχρόνως ρυθμίζει την τιμή του μαύρου χρυσού, η οποία 
με τη σειρά της αυξομειώνει την παγκόσμια οικονομική 
ανάπτυξη.
Τα τεκταινόμενα στον αραβικό κόσμο επηρεάζουν άμεσα 
τις εξελίξεις στην υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα. Με άλλα 
λόγια, οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις στην 
περιοχή ρυθμίζουν σε σημαντικό βαθμό την παγκόσμια 
ασφάλεια και οικονομία.
Με τον όρο “Αραβική άνοιξη” εννοούμε το σύνολο των γε
ωπολιτικών εξελίξεων εντός των αραβικών χωρών, άπό τα 
μέσα Δεκεμβρίου του 2010, με σκοπό την εκθρόνιση των 
αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία ευθύνονται για το μα
κροχρόνιο έλλειμμα της δημοκρατίας και γενικότερα τη 
σημαντική υποβάθμιση της καθημερινότητας των Αράβων 

πολιτών.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
TOY NIALL FERGUSON
ΕΚΔ. ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΙΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 52
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N I A L L  F E R G U S O N
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Τα συμπτώματα της παρακ
μής είναι παντού γύρω μας 
σήμερα: η επιβράδυνση της ανά

πτυξης, το τεράστιο χρέος, η αύ
ξηση της ανισότητας, η γήραν
ση του πληθυσμού, οι αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τι όμως 
έχει πάει στραβά; Η απάντηση, υποστηρίζει ο Niall Ferguson 
στο βιβλίο αυτό, είναι ότι οι θεσμοί μας -το  περίπλοκο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο μια κοινωνία μπορεί να ανθίσει ή να αποτύχει- 
έχουν εκφυλιστεί. Είναι ο θεσμικός εκφυλισμός που κρύβεται 
πίσω από την οικονομική στασιμότητα και τη γεωπολιτική 
υποβάθμιση που την ακολουθεί. Με χαρακτηριστική ζωντάνια 
και ιστορική γνώση, ο Ferguson αναλύει όχι μόνο τα αίτια αυ
τής της στασιμότητας, αλλά και τις βαθιές της συνέπειες. Ο Με
γάλος εκφυλισμός αποτελεί ένα οξυδερκές κατηγορητήριο μιας 
εποχής αμέλειας και αδιαφορίας. Ενώ ο αραβικός κόσμος αγω
νίζεται να υιοθετήσει τη δημοκρατία και η Κίνα να περάσει από 
την οικονομική απελευθέρωση στις αρχές του κράτους δικαί
ου, οι δυτικές μας κοινωνίες σπαταλούν τη θεσμική κληρονο
μιά πέντε αιώνων. Για να σταματήσουμε την κατάρρευση του 
πολιτισμού μας, προειδοποιεί ο Ferguson, θα χρειαστεί ηρωική 

ηγεσία και ριζική μεταρρύθμιση.

SWITCH
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΤΑΝ 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΣΚΟΛΗ
ΤΩΝ CHIP HEATH & DAN HEATH 
ΕΚΔ. ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
144 52
ΤΗΛ.:21 0281 6134 
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Ολοι ξέρουμε πως η αλλαγή 
εί\'είναι δύσκολη. Μας αναστατώνει, απαιτεί πολύ χρόνο 

και πολύ συχνά εγκαταλείπουμε την προσπάθεια με το πρώτο 
ίχνος δυσκολίας. Γιατί όμως εστιάζουμε τόσο στα προβλήματα 
αντί να εστιάσουμε στον στόχο; Αυτό είναι το ερώτημα που απα
ντούν οι συγγραφείς Τσιπ και Νταν Χιθ στο συναρπαστικό και 
διορατικό νέο βιβλίο τους. Ισχυρίζονται ότι το μόνο που πρέπει 
να κάνουμε για να ξεκλειδώσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς είναι να κατανοήσουμε πώς λειτουρ
γεί το μυαλό μας. Υποστηρίζοντας τις ιδέες τους με επιστημο
νικές έρευνες και εκπληκτικές πραγματικές ιστορίες αλλαγής
- από τα μυστικά ενός επιτυχημένου γάμου μέχρι μια στοίβα 
γάντια που μεταμόρφωσε την οικονομική εικόνα μιας εταιρείας
- οι αδερφοί Χιθ αποδεικνύουν ότι φαινομενικά απλές μέθοδοι 
μπορούν να καρποφορήσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Έ ν α  εξαιρετικό βιβλίο αυτοβελτίωσης που κυκλοφορεί με την 
συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
(Ε.Ε.Δ.Ε.).
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8  ·  ηθικές αμοιβές
Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Απονεμήθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ και χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον: Αστ/κα 
ΒΑΣΔΕΚΗ Μηνά διότι υπηρετών στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Α ττικής την 17-05-2011 εκτελώντας διατεταγμένη 
υπηρεσία ως πλήρωμα περιπολικού με έτερο συνάδελφό του κατάφεραν έπειτα από καταδίωξη και συμπλοκή να ακι- 
νητοποιήσουν και να συλλάβουν ένα άτομο, το οποίο επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που έφερε αυτοσχέδια πινακίδα 
κυκλοφορίας και σε σήμα ελέγχου του περιπολικού δε σταμάτησε, αναπτύσσοντας ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει. 
Κατά τη συμπλοκή ο ανωτέρω αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

Απονεμήθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Ανθ/μο ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΣΙΩΖΟ Ματθαίο, Αρχ/κα ΚΟΛΙ- 
ΟΥΔΗ Νικόλαο και Υπαρχ/κα Μ ΥΤΙΚΙΩΤΗ Σάλωνα διότι υπηρετούντες στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας/ Ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ την 23-02-2011 επέδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιρετική δραστηριότητα, θάρρος, προθυ
μία και ζήλο, ακολούθησαν ένα κλεμμένο όχημα και κατόρθωσαν να συλλάβουν έναν υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος λίγο 
νωρίτερα είχε διαπράξει με την απειλή όπλου ληστεία στην τράπεζα ALPHA BANK στην Άρτα αφαιρώντας μεγάλο 
χρηματικό ποσό.

Απονεμήθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο υπηρετών στην Α.Δ Ημαθίας, Α/Α 
ΤΣΙΛΙΡΑΚΗ Μιχαήλ υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο υπηρετών στο Α.Τ Βέροιας, 
Αρχ/κα ΣΑΑΤΙΔΗ Χαράλαμπο υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, Αρχ/κα ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗ Αντώνιο υπηρετών στο Τ.Α Β έ
ροιας, Αστ/κα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ Σάββα υπηρετών στο Τ.Α Βέροιας, διότι υπό την άμεση καθοδήγηση του Ταξιάρχου 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικολάου, Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και του Α/Α ΤΣΙΛΙΡΑΚΗ Μιχαήλ, Διοι
κητή του Τ.Α Βέροιας συμμετείχαν σε επιτυχή αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό, αφοπλισμό και 
τη σύλληψη τριών εκ των οκτώ δραστών των ληστειών που έλαβαν χώρα ταυτόχρονα την 01-02-2013 στην Αγροτική 
Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του Βελβενδού Κοζάνης και της αρπαγής ενός πολίτη.

Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο υπηρετών στην Υ.Α Λάρισας, Α/Β ΑΛΕΞΙΟΥ Γεώργιο 
υπηρετών στην Υ.Α Λάρισας, Α/Β ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Αστέριο υπηρετών στο Α.Τ Περιφέρειας Λάρισας, Υ/Α ΖΗΣΑ- 
ΚΗ Ρωξάνη υπηρετούσα στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, Υ/Β ΜΠΑΣΛΗ Ιωάννη υπηρετών στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, Ανθ/μο ΖΗΛΙΟΥ- 
ΔΗ Πασχάλη υπηρετών στην Υ.Α Λάρισας, Ανθ/μο ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ Μιχαήλ υπηρετών στην Υ.Α Λάρισας, Αρχ/κα 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Βάϊο υπηρετών στην Υ.Α Λάρισας, Αρχ/κα ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Σάββα υπηρετών στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, 
Αρχ/κα ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο υπηρετών στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, Αρχ/κα ΜΑΚΡΗ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Τ.Α. 
Λάρισας, Αρχ/κα ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ευθύμιο υπηρετών στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, Αρχ/κα ΖΗΣΑΚΗ Γεώργιο υπηρετών στο 
Τ.Τ.Α. Λάρισας και Αστ/κα ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνο υπηρετών στο Τ.Τ.Α. Λάρισας, διότι υπό την άμεση 
καθοδήγηση και συντονισμό του Α/Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεωργίου, αναπληρωτή Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Λάρισας επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στον τομέα καταπολέμησης της εγκληματικότητας, εργάσθηκαν με προ
θυμία, μεθοδικότητα και πέραν του ωραρίου τους και κατόρθωσαν την 06-08-2013 να συλλάβουν έναν ημεδαπό οδηγό 
φορτηγού αυτοκινήτου το οποίο ήταν έμφορτο με πολύ μεγάλο αριθμό πακέτων τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ειδική 
φορολογική ταινία και κατασχέθηκαν. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο ημεδαπός είναι μέλος εγκληματικής 
οργάνωσης στην οποία συμμετέχουν επίσης δύο αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, ένα εκ των οποίων ένας ανευρέθη και 
συνελήφθη.

Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Α/Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο, Α/Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πανα
γιώτη, Υ/Α ΚΑΛΟΓΡΗ Δημήτριο, Ανθ/μο ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ Μιχαήλ, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ Ιωάννη, Αρχ/κα ΛΙΑΚΟ Παναγι
ώτη, Αρχ/κα ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΠΑΡΑΣΧΗ Κωνσταντίνο, Υπαρχ/κα ΛΕΜΟΝΑΚΗ Θωμά και Αστ/κα 
ΜΑΓΓΟ Χρυσόστομο, διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας υπό την άμεση καθοδήγηση και 
συντονισμό του Διευθυντή της Υπηρεσίας Α/Υ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριου, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα, εργά- 
σθηκαν με αίσθημα ευθύνης, ζήλο, μεθοδικότητα και πέραν του ωραρίου τους και συνέλαβαν την 20-09-2013 τέσσερις 
ημεδαπούς οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του έτους 2013 έως την ημέρα της σύλληψής τους 
διέπραξαν εξήντα τέσσερις (64) διαρρήξεις οικιών και (2) απόπειρες διαρρήξεων οικιών.

Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ ΝΙΚΗΤΑ Ιωάννη, Α/Υ ΔΑΣΙΚΑ Δήμο, Α/Α ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ Γεώργιο, Α/Β ΠΑΠ- 
ΠΑ Κωνσταντίνο, Α/Β ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Υ/Α ΠΛΑΤΩΝΗ Χαρίλαο, Υ/Β 
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ Χρήστο-Κλημέντιο, Υ/Β Τ Ε ΓΟ  Αθανάσιο, Ανθ/μο ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ Διονύσιο, Ανθ/μο ΜΠΟΥΡΔΑ-
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ΝΙΩΤΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΖΑΧΙΛΑ Χρηστό, Αρχ/κα ΚΟΥΚΟΥΤΗ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΒΟΥΤΟΥΡΑ Ανάργυρο, Υπαρχ/ 
κα ΠΑΙΔΑΚΑΚΟ Αντώνιο, Υπαρχ/κα ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ Ιωάννη, Αστ/κα Μ ΕΝΤΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ 
Άγγελο, Αστ/κα ΤΣΙΛΙΜ ΙΓΚΡΑ Ανεζίνα, Αστ/κα ΛΟΥΒΡΟ Σπυρίδωνα, Αστ/κα ΧΑΖΑΛΛΗ Γργγόριο, Αστ/κα ΖΑΦΕΙ- 
ΡΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αστ/κα ΚΑΡΑΠΑΠΑ Νικόλαο, Αστ/κα ΡΑΜΠΟΥΣΗ Νικόλαο, Ε .Φ  ΛΙΟΛΙΑΚΗ Σπυρίδωνα, Ε .Φ  
ΚΑΠΕΡΩΝΗ Ιωάννη-Ζώη, Ε .Φ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, Ε .Φ  ΠΛΟΥΜΗ Αντώνιο και Ε .Φ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ 
Αναστάσιο, διότι υπηρετοτίντες στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Β/Α Α ττικής υπό την 
καθοδήγηση και την εποπτεία του Διευθυντή αυτής, εργάσθηκαν με ζήλο και μεθοδικάτητα αξιοποιώντας παρασχεθείσες 
πληροφορίες και την 31-08-2013 εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τα μέλη της οποίας 
προσποιούμενα τους Αστυνομικούς και φέροντας βαρύ οπλισμό διέπρατταν ληστείες σε βάρος οδηγών Δημόσιας Χρήσης 
Φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς τσιγάρων και άλλων εμπορευμάτων καθώς και κλοπές σε χρυσοχοεία. Συνελήφθη- 
σαν επτά (7) άτομα και εξιχνιάσθηκαν συνολικά οκτώ (8) περιπτώσεις ληστειών και έξι (6) περιπτώσεις κλοπών.

Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Α ΖΕΡΒΑ Αθανάσιο, Υ/Β ΛΟΥΚΟΥΖΑ Χαράλαμπο, Ανθ/μο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ 
Αθανάσιο και Αστ/κα ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας επέδειξαν μεθοδι- 
κότητα και ζήλο, υπερβαινοντας σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και κατάφεραν να εξιχνιάσουν 
την ανθρωποκτονία με θύμα ημεδαπό ηλικίας εξήντα ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός εντός του αυτοκινήτου την 28-06- 
2010. Ως δράστης της ανθρωποκτονίας ταυτοποιήθηκε 53χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογρα
φία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία υπηρετών στο Τ.Α Σπάρτης, Υ/Α ΛΥΜΠΕΡΗ Παναγιώτη 
υπηρετών στο Τ.Α Σπάρτης και Υ/Β ΠΛΕΥΡΙΤΗ Ιωάννη υπηρετών στο Α.Τ Περιφερείας Σπάρτης διότι υπό την άμεση 
και συνεχή καθοδήγηση του Διοικητή του Α.Τ Σπάρτης Α/Β ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία εργάσθηκαν με ευσυνειδησία, υπο
μονή και επιμονή και αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών την 20-11-2013 στη 
Σπάρτη, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από πέντε ημεδαπούς (Ρομά), οι οποίοι είχαν προβεί από 
κοινού στη διάπραξη είκοσι εννέα διακεκριμένων κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες.

Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ανθ/μο ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Ιωάννη υπηρετών στην ΟΠΚΕ / Α/Δ Αργολίδας, Ανθ/μο ΤΣΙΡΑ- 
ΚΗ Παναγιώτη υπηρετών στο Τ Α  Ναυπλίου, Αρχ/κα ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Μαρία υπηρετούσα στο Α.Τ Κρανιδίου, Αρχ/κα 
ΖΑΒΒΟ Δημήτριο υπηρετών στο Α.Τ Κρανιδίου, Αρχ/κα ΚΟΛΛΙΑ Δημήτριο υπηρετών στο Τ Α  Ναυπλίου, Αρχ/κα ΚΑ- 
ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δημήτριο υπηρετών στο Τ  Α  Ναυπλίου, Αρχ/κα ΜΑΛΕΒΙΤΗ Αντώνιο υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου, Αρχ/κα 
ΔΡΑΚΟΥΛΗ Γεώργιο υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου, Υπαρχ/κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ Μαρίνο υπηρετών στο Τ Α  Ναυπλίου, Υπαρχ/ 
κα ΤΟΤΣΙΚΑ Μιχαήλ υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου, Υπαρχ/κα ΓΑΤΣΑΚΟ Κωνσταντίνο υπηρετών στο Τ.Α Ναυπλίου, 
Υπαρχ/κα ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ Αθανάσιο υπηρετών στο A T  Κρανιδίου, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριο υπηρετών στο 
Τ.Α Ναυπλίου, Υπαρχ/κα ΤΣΙΡΙΚΟ Κωνσταντίνο υπηρετών στο Τ  Α  Ναυπλίου, Αστ/κα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο υπη
ρετών στο Α.Τ Κρανιδίου, διότι εργασθέντες με ζήλο και μεθοδικάτητα, πέραν του ωραρίου εργασίας, εξάρθρωσαν εγκλη
ματική ομάδα, η οποία δρούσε στις περιοχές Ερμιονίδος και Πειραιά διαπράττοντας ληστείες σε οικίες. Συνελήφθησαν έξι 
ημεδαποί, εξιχνιάστηκαν έντεκα περιπτώσεις ληστειών και ανευρέθησαν πλήθος κλοπιμαίων αντικειμένων.

Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Β ΡΕΝΤΖΙΟ Νικόλαο, Ανθ/μο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
Ευθύμιο, Αρχ/κα ΤΣΑΓΚΑΡΗ Σπυρίδων και Υπαρχ/κα ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ Χαράλαμπο, διότι υπηρετούντες στο A.T Γαρ- 
γαλιάνων υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Διοικητή της Υπηρεσίας Υ/Β ΡΕΝΤΖΙΟΥ Νικολάου, εργάσθηκαν με 
μεθοδικάτητα, ευσυνειδησία και ζήλο, αξιοποιώντας κατάλληλα παρασχεθείσες πληροφορίες την 06-10-2013 συνέλαβαν 
στους Γαργαλιάνους τρεις αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας οι οποίοι την προηγούμενη μέρα διαπληκτίστηκαν με ημε
δαπό μικροπωλητή και τον απείλησαν με όπλο. Ο ένας εκ των συλληφθέντων διωκόταν με ένταλμα σύλληψης από τον 
Ανακριτή Λαμίας.

Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Α/Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο, Α/Β ΓΑΤΣΙΟ Βάϊο, Α/Β ΑΛΕΞΙΟΥ 
Γεώργιο, Υ/Α ΚΑΛΟΓΡΗ Δημήτριο, Ανθ/μο ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ Μιχαήλ, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ Ιωάννη, Ανθ/μο ΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΥ 
Γεωργία, Ανθ/μο ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ Μαρία, Αρχ/κα ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ Βασίλειο και Αστ/κα 
ΜΗΤΣΙΑΚΟ Θεοχάρη, διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας υπό την άμεση καθοδήγηση και συ
ντονισμό του Διευθυντή της Υπηρεσίας Α/Υ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριου, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα, εργάσθηκαν 
με αίσθημα ευθύνης, ζήλο, μεθοδικάτητα και πέραν του ωραρίου τους και συνέλαβαν ένα ημεδαπό δράστη, εξιχνιάζοντας 
την ανθρωποκτονία ηλικιωμένου ημεδαπού που έλαβε χώρα στον Τύρναβο την 10-12-2013.
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παράξενα
an ' όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου και Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

«Εξωγήινο» κρανίο
Σύμφωνα με το Γαλλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, ανακαλύφθηκε ο 

σκελετός γυναίκας, της οποίας το κρανίο παραμορφώθηκε τεχνητά, στην 
περιοχή Ομπερνε' της γαλλικής Αλσατίας. Η νεκρόπολη περιέχει 38 τά
φους που ανακαλύφθηκαν το 2011. Το συγκεκριμένο κρανίο ανήκει σε 
τμήμα της νεκρόπολης με 18 τάφους, που τοποθετούνται χρονικά 1.650 
χρόνια πριν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχαιολόγο Φιλίπ Λεφράνς, «η παραμόρφωση 
του κρανίου έγινε με μια πρακτική που προέρχεται από την κεντρική 
Ασία». Η πρακτική αυτή έγινε δημοφιλής από τους θύννους, όταν εγκα
ταστάθηκαν σε Γερμανία και Ελβετία.

Στον συγκεκριμένο τάφο βρέθηκαν χρυσές πόρπες, μαργαριτάρια, μια χτένα από ελαφίσιο κέρατο, ένα χάλκινο κάτο
πτρο κ.α. στολίδια που δείχνουν ότι η γυναίκα ανήκε στην αριστοκρατία.

Τα λείψανα πιστεύεται ότι είναι οι τάφοι Ασιατών μισθοφόρων και των οικογενειών τους, που υπηρετούσαν στον ρω
μαϊκό στρατό κατά τη διάρκεια της παρακμής της ρωμαϊκής ηγεμονίας.

Ο Ιπποκράτης στο «Περί Αέρων, Υδάτων και Τόπων» (απ. 14) αναφέρει: «Η φυλή των Μακροκέφαλων ζει πέρα από τον 
Βόσπορο και τη Μαύρη Θάλασσα και ίσως πέρα ακόμη κι απ’ τους Σκύθες. Και δεν υπάρχει καμία άλλη φυλή όμοια με 
αυτούς ως προς το μήκος της κεφαλής. Αρχικά αυτό έγινε τεχνητά, αλλά τώρα η φύση συνεργάζεται με τη χρήση. Και 
πιστεύουν ότι όσοι έχουν μακρόστενη κεφαλή είναι και οι πιο γενναίοι. Μόλις γεννηθεί το παιδί, τότε που τα οστά της 
κεφαλής είναι μαλακά και εύπλαστα, τα αναπλάθουν με τα χέρια, αναγκάζοντας το κρανίο να αυξηθεί σε μήκος και το 
βοηθούν κατόπιν με τεχνητά μέσα».

Διάφανο κέικ... σαν σταγόνα νερού
Θραύση κάνει στα εστιατόρια της Ασίας αλλά και των ΗΠΑ το νέο 

κέικ από την Ιαπωνική κουζίνα. Το «περίεργο» κέικ ονομάζεται Mizu 
Shingen Mochi και οπτικά μοιάζει με γιγάντια σταγόνα νερού.

Μπορεί να μοιάζει σαν να πρόκειται να εκραγεί αν το αγγίξετε με βε
λόνα αλλά στην πραγματικότητα μπορείτε να το φάτε με το κουτάλι.

Όσοι το δοκίμασαν κάνουν λόγο για μία μοναδική «φυσική γλυκιά 
γεύση» ενώ η υφή του είναι επίσης μοναδική, αφού μοιάζει σαν να με- 
τατρέπεται σε νερό μέσα στο στόμα.

“Διαζύγια” στις... κουκουβάγιες
Έ κπληξη προκαλεί στους ερευνητές, το γεγονός ότι οι κου

κουβάγιες μπορούν να χωρίσουν, όταν η αναπαραγωγή τους δεν 
πηγαίνει καλά.

Οι κουκουβάγιες είναι παραγωγικές, ζευγαρώνουν δύο φορές 
το χρόνο και κάνουν περίπου 11 αυγά κάθε φορά. Ωστόσο αν 
υπάρξει ένας χρόνος που το ζευγάρι δεν κάνει αρκετά μωρά, τότε 
ο ένας από τους δύο επιλέγει νέο σύντροφο.

Μετά από το διαζύγιο, τα αρσενικά ζευγαρώνουν με μια νεό
τερη, «χαμηλότερης ποιότητας» θηλυκιά, ενώ τα θηλυκά, στην 
αναζήτηση νέου συντρόφου, επιλέγουν συνήθως κάποιον καλύ
τερο από τον παλιό.

Α/Α [ 120 ] ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΑΙ0Σ-ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2014



Απολιθωμενο σπερμαιοζωάριο-γίγαντας
Το παλιότερο και μεγαλύτερο απολιθωμενο σπερματοζω

άριο ανακάλυψαν επιστήμονες στην Αυστραλία. Το σπερ
ματοζωάριο είναι 16 εκατ. ετών (ίσως και 23 εκατ. ετών) 
και ξεπερνάει σε μήκος το ένα χιλιοστό, περίπου 20 φορές 
μεγαλύτερο από ένα ανθρώπινο σπερματοζωάριο και προ
έρχεται από ένα μαλακόστρακο σαν μικρή γαρίδα.

Το αρχαίο μαλακόστρακο ζούσε σε στάσιμα νερά μέσα σε 
ένα σπήλαιο. Το σπερματοζωάριό του που μόλις ανακαλύ
φθηκε, είναι ιδιαίτερο, επειδή δεν διαθέτει την χαρακτηρι
στική ουρά που αποτελεί τον «κινητήρα» των περισσότε
ρων αναπαραγωγικών κυττάρων. Αποτελείται απλώς από 
ένα μεγάλο επίμηκες κεφάλι, το οποίο κινείτο χάρη σε συ
νεχείς συσπάσεις που έκανε η μεμβράνη του.

Η πιο παγωμένη πόλη
Η πόλη Οϊμιγιακόν, στην καρδιά της Σιβηρί

ας, έχει μέση θερμοκρασία το χειμώνα -45 βαθμοί 
Κελσίου και το ρεκόρ ψύχους στους -71,2 βαθμούς 
Κελσίου. Σήμερα έχει 500 κατοίκους, ενώ παλαιό- 
τερα ήταν τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων. 
Ξεκίνησε ως τοποθεσία προσωρινής διαμονής για 
νομάδες εκτροφείς ταράνδων (1920 -  1930) και 
μετατράπηκε σε μόνιμο οικισμό. Λόγω της μικρής 
βλάστησης, οι κάτοικοι τρώνε κρέας αλόγου ή τα
ράνδου και πίνουν γάλα ταράνδου φροντίζοντας 
από το καλοκαίρι να αποθηκεύσουν τις απαραίτητες 
ποσότητες προμηθειών (κυρίως ξύλα, τρόφιμα και 
νερό) για να βγάλουν το χειμώνα. Οι μετακινήσεις 
με αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι εφικτές για αρ
κετές μέρες. Τα παλιά αυτοκίνητα μένουν συνήθως 

με αναμμένη τη μηχανή όλη τη μέρα για παν ενδεχόμενο, ενώ άλλα πιο σύγχρονα έχουν ενσωματωμένο ειδικό μηχανισμό 
προθέρμανσης. Οι καθημερινές ασχολίες αναβάλλονται αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους -52 βαθμούς Κελσίου. Άλλο ένα 
πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι, ότι σε περίπτωση πιθανού θανάτου χρειάζεται περίπου τρεις μέρες για να γίνει 
η ταφή, προκειμένου να ζεσταθεί το έδαφος με κάρβουνα πριν σκαφτεί. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδανική μόνο για 
σκληραγωγημένους ανθρώπους, που αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες.

Το πιο περίεργο τυρί στον κόσμο
Το κατάστημα «Manor Farm» στο Leasingham της Αγγλί

ας είναι γνωστό για το γεγονός ότι πουλάει ένα από τα πιο 
παράξενα τυριά στον κόσμο, το Char Coal. Πρόκειται για ένα 
κρεμώδες τσένταρ το οποίο περιέχει... πραγματικό κάρβουνο 
και είναι κατάμαυρο. Κι αν στην όψη φαίνεται απαίσιο στην 
πραγματικότητα, για όσους το έχουν δοκιμάσει, είναι πεντα- 
νόστιμο καιαποτελεί πρόκληση για τους λάτρεις του τυριού.
Η ιδέα του συνδυασμού κάρβουνου και τυριού είναι τόσο 
ασυνήθιστη που το γευστικό αποτέλεσμα εκπλήσσει.
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(Χοτννομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Αστυνόμος Σχεργίου δεν κατάφερε να μην λασπώ
σει τα παπούτσια του καθώς κάλυπτε τη χωμάτινη 
διαδρομή, που χώριζε τη βίλα του Γεωργίου Γούναρη 
από το δρόμο. Ο ιδιοκτήτης τον περίμενε στην πόρτα 
του γκαράζ.
«Περάστε απ ό εδώ , κ. Αστυνόμε και καθαρίστε τα π α
πούτσια σας», του είπε ο ιδιοκτήτης ενώ στη συνέ
χεια πρόσθεσε: «Μέχρι να φτιαχτεί ο κήπος πρέπει 
να μπαίνουμε στο σπίτι απ ό  το γκαράζ γ ια να μην θυ
μώ νει η γυναίκα μου. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα μας. 
Απόψε κάπ οιος έκλεψ ε το χρηματοκιβώτιο και κανείς 
δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Π ρόκειται για πολύ β αρύ  χρη
ματοκιβώ τιο, όποιος το πήρε, το έβγαλε έξω απ ό  την 
πόρτα του στούντιο και το τράβηξε μ έχρι το δρόμο. Ελάτε 
να σας δείξω».
Έ ξ ω  από την πόρτα του στούντιο, που έβγαινε στο 
εξωτερικό του σπιτιού, υπήρχε ένα μικρό βουναλάκι 

από λάσπη, από το οποίο ξε
κινούσε ένα πλατύ αυλάκι, 
φάρδους περίπου εξήντα 
εκατοστών, το οποίο συνε
χιζόταν μέχρι το δρόμο. Το 
αυλάκι τελείωνε στο ύψος 
του δρόμου χωρίς καμιά 
ανωμαλία.
«Μην παραξενεύεστε, κ. Αστυ
νόμε αν η λάσπη είναι εντελώς 
λεία», είπε ο Γούναρης προ
σθέτοντας: «Το χρηματοκι
βώ τιο ήταν πολύ βαρύ. Χ ωρίς 
αμφ ιβολία πίεσε πολύ το μ α 

λακό έδαφ ος σβήνοντας κάθε ίχνος».
Ο Αστυνόμος Στεργίου παρατήρησε το βουναλάκι λά
σπης στην άλλη πλευρά της αυλακιάς και πρόσεξε ότι 
ήταν πιο πλατύ από αυτήν, λείο στην επιφάνεια που 
αντιστοιχούσε στην αυλακιά και τραχύ στις άκρες.
«Ο ληστής πρέπει να κουράστηκε πολύ για να σύρει το 
χρηματοκιβώτιο. 'Οταν έφτασε στο δρόμο πρέπει να είχε 
κάπ οιο όχημα για να το φορτώσει, αλλιώς δεν εξηγείται 
η έλλειψη κάθε ίχνους. Κ ύριε Γούναρη, είστε σίγουρος 
ότι δεν ακούσατε κάπ οιο όχημα να απομακρύνεται»; 
«Σας το επαναλαμβάνω, κύριε Αστυνόμε ούτε άκουσα, 
ούτε είδα  τίποτα. Δυστυχώς, δεν μ πορώ  να σας δώσω κ α
νένα στοιχείο για το ληστή».
«Εγώ όμως έχω  ένα συγκεκριμένο λόγο για να μην π ι
στεύω ότι στο σπίτι σας έγινε κλοπή».

Π ο ι α  σ τ ο ι χ ε ί ο  έ κ α ν ε  τ ο ν  Α σ τ υ ν ό μ ο  Σ τ ε ρ γ ί ο υ  ν α  

θ ε ω ρ ε ί  ό τ ι  ο  κ .  Γ ο ύ ν α ρ η ς  δ ε ν  τ ο υ  έλεγε τ η ν  α λ ή 

θ ε ι α ;

Ill
>
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Οδηγ,Ε ί τ ε  Ο ΐά Ο Τ ό ζ (παιχνίδι 2)

1. Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:
Α. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.
Β. Αριστερά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
Γ. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

2. Ποτά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας δίτροχων οχημάτων.
Β. Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσικλέτες.
Γ. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνη

τα οχήματα εκτός των δίτροχων μοτοσικλετών.
3. Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία 
οδό με αυτήν τη σήμανση:
Α. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει 
τους πέντε τόνους.
Β. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 
πέντε τόνους.
Γ. Τα οχήματα βάρους ανά άξονα που δεν υπερβαίνει τους δύο τόνους.

4. Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
Α. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
Β. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).
Γ. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

©
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(Τπαζοκειραλιά (παιχνίδι 4)

Κ άποτε, κάπ οιος ρώ τησε τον διευθυντή ενός φρενοκομείου, μ ε π ο ια  κρ ι
τήρια αποφ ασίζουν π οιος πρέπει να ειααχ θεί σε αυτό. Τότε, εκείνος του 
είπ ε πως μ ία  α π ό  τις δοκιμασίες είναι η εξής: Γεμίζουμε μ ια  μ π αν ιέρα  μ ε  
νερό, κ α ι δίνουμε σε κάπ οιον ένα κουταλάκι, μ ια  κούπα κ α ι έναν κουβά, 
και του ζητάμε να αδειάσει την μ πανιέρα. Τ ι θα χρησιμοποιούσατε εσείς 
για να την αδειάσετε;

(Ζν έκδοτο
Η γκολάρα!
Βρίσκεται σε εξέλιξη, ένας αγώνας 
ποδοσφαίρου ανάμεσα στην εθνική 
Βραζιλίας και την εθνική Ποντίων.
Το σκορ είναι 11-0 υπέρ της Βραζιλίας. Γίνεται μια φάση έξω από την 
περιοχή των Ποντίων και κερδίζει φάουλ η Βραζιλία σε πολύ καλή 
θέση. Στήνονται οι παίχτες του τοίχους κάτω από το άγρυπνο βλέμμα 
του τερματοφύλακα. Την τελευταία στιγμή όμως, γυρνάνε οι παίχτες 
του τοίχους και κοιτάνε προς το τέρμα. Ο τερματοφύλακάς τους 
φωνάζει:
- «Τι κάνετε ρε; Γυρίστε από την άλλη».
Και ένας παίχτης του τοίχους απαντάει:
- «Τι λες ρε έξυπνε; Και να χάσουμε τη γκολάρα;»



1. Ποιος είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου;
Α. Γουότσον, Β. Μπέερ, Γ. Μπέλ
2. Ποιος Γερμανός επιστήμονας βραβεύτηκε με το Νό- 
μπελ Χημείας το 1967;
Α. Μάλικεν, Β. Άιγκεν, Γ. Χάσελ

3. Ποιο ήταν το επάγγελμα του ευαγγελιστή Λουκά;
Α. Ξυλουργός, Β. Ψαράς, Γ. Γ  ιατρός

4. Ποιος εξερευνητής έφτασε πρώτος στο Νότιο Πόλο; 
Α. Άμουνδσεν, Β. Σκότ, Γ. Πιρί

5. Αυτό το νησί ανήκει στα Δωδεκάνησα:
Α. Ιθάκη, Β. Κάλυμνος, Γ. Σκόπελος

λόγια σοιριόν ανδριόν

“ Όσο ζεις κι ακμάζεις, 
φρόντισε να μορφώνεσαι 
(μη φαντασθείς ότι τα γη
ρατειά φέρνουν μαζί τους 
και τη φρονιμάδα). ”

ΣΟΛΩΝ (639 - 559 π.Χ.)

1J  γλώσσα μας

ψυχαγωγία - διασκέδαση. Οι δύο λέξεις που είναι σήμερα σχεδόν 
συνώνυμες διαφέρουν στη σημασιολογική τους απόχρωση και κυ
ρίως στην ετυμολογική τους προέλευση. Η λ. ψυχαγωγία δήλωσε 
«την αγωγή της ψυχής», την απαιτητική και διδακτική συγχρό
νως απόλαυση που χαρίζουν έργα υψηλού στοχασμού (τραγωδία, 
απαιτητικό θέατρο, ποίηση). Αντιθέτως, το διασκέδαση δήλωσε 
τον διασκορπισμό των μερίμνων, την απομάκρυνση της έγνοιας 
και των προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Άρα η δι
ασκέδαση είναι ξέδομα, απαλλαγή από έγνοιες, ενώ η ψυχαγωγία 
προϋποθέτει ευχαρίστηση από περισσότερο δημιουργική ενασχό
ληση.
συναγωνισμός - ανταγωνισμός - άμιλλα. 0  ανταγωνισμός διαφέρει 
από τον συναγωνισμό στο ότι ο ανταγωνισμός προϋποθέτει αντι
παλότητα που μπορεί να φθάνει μέχρι και τη σύγκρουση, ενώ ο συ
ναγωνισμός δηλώνει τον παράλληλο αγώνα, τη διεκδίκηση, απαλ
λαγμένη συνήθ. από διαμάχες και συγκρούσεις Η εξιδανικευμένη 
μορφή του συναγωνισμού, με ευγενή και ανιδιοτελή, κατά κανό
να, κίνητρα, είναι η άμιλλα. Αντίστοιχη σημασιολογική διαφορά 
υπάρχει και μεταξύ των ρημάτων ανταγωνίζομαι, συναγωνίζομαι 
και αμιλλώμαι. Τέλος ο διαγωνισμός και το διαγωνίζομαι πλησιά

ζουν πολύ το συναγωνίζομαι με εντονότερη την προϋπόθεση 
υπάρξεως προδιαγραφών και όρων, στους οποίους στηρίζεται 
η αναμέτρηση των διαγωνιζομένων.

Π Η ΓΗ : Λεξικό της Ν . Ελληνικής Γλώαοας του 
4 καθηγητή γλχύοαολογίας Γ . Μπαμπινιώτη

«Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά»
Οι Ενετοί, που άλλοτε κυριαρχούσαν στις θάλασσες εγκαινίασαν 
πρώτοι τα ι στιοφόρα μεταγωγικά, όταν ήθελαν να μεταφέρουν το 
στρατό τους. Τα καράβια αυτά ήταν ξύλινα και πελώρια και είχαν 
σχήμα αχλαδιού. Έσερναν δε τις περισσό τερες φορές πίσω τους ένα 
μικρό καραβάκι, που έβαζαν μέσα τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια, 
όπως ακόμα τρόφιμα και διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οι Έλληνες τα 
είχαν βαφτίσει« αχλάδες» από το σχήμα τους. Έτσι όταν καμιά φορά 
στο πέλα γος παρουσιαζότανε κανένα άγνωστο καράβι, οι νησιώτες 
(βιγλάτορες) ανέβαιναν πάνω στους βράχους και απ’ εκεί παρακο
λουθούσαν με αγωνία τις κινήσεις του. Αν ήταν απλώς ιστιοφόρο, 
δεν ανησυχούσαν και τόσο, γιατί υπήρχε πιθανότης να συ νεχίσει γι’ 
αλλού το δρόμο του. Αν όμως ήταν «Αχλάδα» τους έπιανε πανικός 
γιατί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θ’ άρχιζαν, μάχες πολιορκίες πείνα 
και θάνατοι. Έφευ γαν τότε για να πάνε να ετοιμάσουν την άμυνα 
τους. Από στόμα σε στόμα κυκλοφο ρούσε η φήμη ότι η «Αχλάδα» έχει 
πίσω την ουρά Με την ουρά εννοούσαν το καρα βάκι που έσερνε το 
μεταγωγικό. Άρα επίθεση. Και έλεγαν: «Πίσω έχει η Αχλάδα ουρά»,τι 
θα γίνει;..
Π Η Γ Ή :«Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναοιούλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι πνευματιά- 
δη, διδακτικά και χαριτωμένα

Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγη τους Ηλείους, γιατί ήταν πολύ 
δίκαιοι κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άγης ρώτησε με απορία:
- Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια 
γίνονται δίκαιοι;

0  Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν 
γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε:
- Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των 
ανθρώπων.

✓  /
η  ζ ρ ζ ύ τ ο γ ρ α χ ρ ι α  τ ο ν  μ ή ν α
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για τις ελεύθερες ώρες
(Ττανρόλεξο
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

1. Ορχήστρα δωματίου.
2. Κρητικά ναυτιλιακά αρχικά - Υπάρχει ειδική αίθουσα γι’ 
αυτούς στα αεροδρόμια (ξ.λ.).
3. Μυθικός Ελευσίνιος ήρωας - Ακουμπώ τα πόδια μου 
κάπου.
4. Παράμερα, απόμακρα.
5. Γράφεται στο πεντάγραμμο - Η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
6. Αυτές οι ίδιες (ιδιωμ.).
7. Αμερικάνικο κινηματογραφικό βραβείο - Υπάρχουν στο... 
τζετ.
8. Κατακτητές επιδίδονται σ’ αυτή.
9.... Ton: μάρκα υλικών ζαχαροπλαστικής - Διπλό... γίνεται 
τηλέγραφος αγρίων.

Κ Α Θ Ε Τ Α

1. Όρος του μπιλιάρδου.
2. Προφήτης της Παλαιός Διαθήκης - Εταιρεία καυσίμων.
3. Η καλημέρα... του μάγκα - . . .  Πάνου: συνθέτης.
4. Μισό... έκτο - Παλιό κέντρο χιπισμού στην Κρήτη.
5. Τσακώνεται... με τη νύφη της.
6. Ελαφρύς, ανάλαφρος - Η τελευταία τάξη του δημοτικού.
7. Εταιρεία τσιμέντων -... Ουλ Χακ: παλιός δικτάτορας του 
Πακιστάν.
8. Μακρινή... Ανατολή - Αδάμ... αλλοδαπός.

Τεσι αστυνομικών γνώσεων

1) Ο προσληφθείς προς υποστήριξη της νόμιμης ενέρ
γειας του υπαλλήλου στο έγκλημα της αντίστασης (αρ.
167 ΠΚ) μπορεί να είναι υπάλληλος ή ιδιώτης, όπως 
μάρτυρας για τη θυροκόλληση, αστυνομικός προς υπο
στήριξη δικαστικού επιμελητή, γείτονας όταν λείπει ο 
ένοικος της οικίας προς έρευνα (αρ. 256 ΚΠΔ), οπότε 
στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 
α) ο άλλος υπάλληλος μπορεί να έχει προστρέξει και 
αυτοβούλους ή και να έχει προσληφθεί, ενώ ο τρίτος 
ιδιώτης δεν αρκεί να προσέτρεξε αυτοβούλως για βοήθεια του 
υπαλλήλου, αλλά πρέπει να έχει προσληφθεί με νόμιμη πράξη, 
έστω και αν δεν είχε υποχρέωση συμμόρφωσης
β) ο άλλος υπάλληλος μπορεί μόνο να έχει προσληφθεί, ενώ ο 
τρίτος ιδιώτης αρκεί να προσέτρεξε αυτοβούλους για βοήθεια 
του υπαλλήλου
γ) ο άλλος υπάλληλος μπορεί μόνο να προσέτρεξε αυτοβούλους, 
ενώ ο τρίτος ιδιώτης μπορεί και αυτός να προσέτρεξε αυτοβού
λους για βοήθεια του υπάλληλου

2) Ο I, ιδιοκτήτης καταστήματος ο οποίος απευθύνει στον 
υπάλληλο Υ τη φράση: «βγες από το μαγαζί μου, θα πληροόσεις 
με αίμα τα λεφτά που παίρνεις», για να παραλείψει νόμιμη πρά
ξη που ανάγεται στα καθήκοντά του, έχει τελέσει το έγκλημα: 
α) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια)
β) της ενεργητικής διακεκριμένης αντίστασης (αρ. 167 § 2 ΠΚ) 
γ) της βασικής ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ)

3) Ο Ε, ο οποίος οχυρώνει την οικία του προκειμένου να πα
ρεμποδίσει την είσοδο του υπαλλήλου, όταν αυτός ενεργήσει 
πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του, του οποίου η ενέργεια 
αναμένεται σε εγγύς χρόνο και συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεση 
της, διαπράττει το έγκλημα:
α) της βασικής ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ -  προ- 
λαμβάνουσα αντίσταση)
β) της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθεια) 
γ) της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ)

Π Η ΓΗ : του Νομικού Εγκ\ηματολάγου Ν . Δερμενοϋδη.

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράχρο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι I)
Στον τόπο του εγκλήματος όπου το θύμα πήγαινε κάθε 
μέρα να διαβάσει δε βρέθηκαν γυαλιά. Είναι δεδομένο ότι 
έπασχε από πρεσβυωπία, άρα ο νεκρός δε μπορούσε να δια
βάσει χωρίς αυτά. Αυτό κάνει τον αστυνόμο να σκεφτεί ότι 
το θύμα δολοφονήθηκε σε άλλο μέρος και μεταφέρθηκε στο 
δασάκι με τις ιτιές από κάποιον που ήθελε να δημιουργήσει 
ένα άλλοθι.
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1.Γ, 2.Α, 3.Β, 4.Α, 5.Α

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1.Γ, 2.Γ, 3Α, 4. Γ
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ευτυχώς, η Μαρία δεν χρειάζεται να ανέβει 60 
ορόφους με τα πόδια. Κανείς δεν είπε ότι το γραφείο της 
είναι στον 60ο όροφο. Αντίθετα, είναι στον Ιο, επομένως 
ανεβαίνει ωραιότατα τα ελάχιστα σκαλιά της.
«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»

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

_________ __ Μάρτιος______
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία, θάλεια 2/3
Κλεόνικος, Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα, Σαράνιης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος, Δροσούλα 22/3
Ευάγγελος, Ευαγγελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

Απάντηση: Ι.α, 2.γ, 3.β

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΛΥΣΗ Sudoku
1 2 3 4 5 6 7 8
Κ A Μ Ε Ρ A Τ A

A Ν Ε κ ■ Β I Π

Ρ A Ρ ■ π A τ Ω

A Ν A Μ Ε Ρ A ■
Μ I ■ A Θ Η Ν A

π ■ A Τ Ε Σ ■ Ν

0 Σ Κ A Ρ ■ z Τ

Λ Ε Η Λ A Σ A

A Λ Σ A ■ Τ A Μ

5 8
5 7 8 2 6 1 9 3 ?
2 4 7 9 5

3 5 4 7 1 2
7 1 9 6 5 2 8 4 ■
4 8 2 1 5
3 1 2 9 8
8 2 1 4 9 7 3 5 6

3 6

ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ
1 1ουνίου Γεροκίνα, Ιουστίνος, Πύρος
2 Ιουνίου Μαρίνος, Νικηφόρος
3 Ιουνίου Υπατία
4 Ιουνίου Μάρθα
5 Ιουνίου Απόλλων, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη
6 Ιουνίου Ιλαρίωνας
8 Ιουνίου Καλλιόπη
9 Ιουνίου Ροδάνθη
11 Ιουνίου Βαρθολομαίος
12 Ιουνίου Ονούφριος
13 Ιουνίου Τριφύλιος
14 Ιουνίου Ελισαίος
15 Ιουνίου Αυγούστα, Αυγουστής, Μάνικα, Ιερώνυμος
16 Ιουνίου Τίχων
18 Ιουνίου Ερασμος, Λεόναος, Λεοντία
19 Ιουνίου Πάΐσιος
20 Ιουνίου Μεθόδιος
21 Ιουνίου Αφροδίσιος
22 Ιουνίου Ευσέβιος, Σέβη
23 Ιουνίου Αριστοκλής
25 Ιουνίου Φεβρωνία
26 Ιουνίου: Μακάριος
29 Ιουνίου Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα
30 Ιουνίου Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μελίτος

Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, Θεμιστοκλής, 
Όμηρος, Τιμόθεος 10/4

Αντύπας 11/4
Λάζαρος* 12/4
Δάφνη* 13/4
Αναστάσιος*, Αναστασία*, Πασχάλης*, Λάμπρος* 20/4
Γ εώργιος*, Γ εωργία*, Ζέτα* 23/4
Ασημάκης, Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4

ΜΑΙΟΣ
1 Μάίου Ιερεμίας
5 Μαίου Ειρηναίος, Ειρήνη, Ευφραίμ
6 Μαίου Ιώβ, Σεραφείμ
8 Μαίου θεολόγος, Μήλιος, Μηλίτσα
9 Μαίου Ησάίας, Χριστόφορος
10 Μαίου Σίμωνας
11 Μαίου Αρμόδιος, Διόσκορος, Μεθόδιος, Ολυμπία
12 Μαίου Θεόδωρος*, θεοδώρα*
13 Μαίου Γλυκερία
14 Μαίου Αριστοτέλης, Ισίδωρος
15 Μαίου Παχώμιος
17 Μαίου Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σάλωνας
18 Μαίου Γαλάτεια, Ιουλία
19 Μαίου θεόγνωστος, Μάγδα, Μαριλένα, Μένανδρος, Πατρίκιος
20 Μαίου Λήδα, Λυδία
21 Μάίου Ελένη, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Νάντια
22 Μάίου Αιμίλιος, Αιμιλία
24 Μάίου Φωτεινή
26 Μάίου Αλφαίος

(*) Κινητή γιορτή



Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Ο Γενικός Π()όξενος της Π ρεσβείας των 
Η .ΠΛ στην Ε λλάδα κ. M ark M arrano,
εκ  μέρους της κυβέρνησης των Ηνωμέ
νων Π ολιτειών ευχαριστεί την Ταξίαρχο 
κ. Α θανασία Φούντα, τους Α/Δ κ. Κου- 
μπούλα, ΑΙΑ κ. M apm, AJA κ. Λευθερι- 
ώτη, AJA κ. Ράσκο, Α/Α κ. Μάγγα, Α/Α κ. 
Στεργιάτο καθώ ς και όλο το προσω πικό 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Α σφάλειας 
για την υποστήριξη τους κατά τη δ ιάρ
κεια της επίσκεψης του κλιμακίου “Visa 
Waiver" στην Ελλάδα.

Ο Μ ητροπολίτης Ξάνθης κ α ι ΙΊεριθεω - 
ρ ίου  κ . Η αντελεήμων ευχαριστεί θερμά 
τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Ξάνθης, Α/Δ κ. Γεώ ργιο Γκοδοσίδη  
για την προσφορά τροφίμων στο Κοινω
νικό Π αντοπωλείο της Ιεράς Μ ητροπό- 
λεως.

Ο Π ροϊστάμενος της Ε ισαγγελίας Πρτσ- 
τοδικώ ν Η λείας, Ειδαγγελέας Π ρωτοδι
κών κ. Π αναγιώτης Μ εϊδάνης μ ε επιστο
λή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ν ικόλαο 
Π απαγιαννόπουλο ευχαριστεί θερμά το 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Η λείας Ταξίαρχο κ. Α νδρικόπουλο 
για την εξαιρετική συνεργασία του μ ε 
τις δικαστικές αρχές του Π ρωτοδικείου 
Η λείας, το Δ ιοικητή της Υποδιεύθυν
σης Α σφαλείας Πύργου Α/Δ κ. Δ ίπλα 
και τους αστυνομικούς υπαλλήλους της 
υπηρεσίας του για την ανακάλυψη και 
σύλληψη των μελών εγκληματικής ορ- 
γάνωσης, την εξακολουθητική δράση της 
οποίας μ ε εγκλήματα κατά του περιβάλ
λοντος μ ε σκοπό το οικονομικό όφελος, 
διερευνούσαν για αρκετό χρονικό διάστη
μ α οι δικαστικές αρχές του Π ρω τοδικεί
ου Η λείας.

Ο Δ ήμαρχος Π υλαιας-Χ ορτιάτη Θεσ
σαλονίκης κ. Ιγνάτιος Κ αϊτεζίδης, 
ευχαριστεί θερμά το Δ ιοικητή ΑΙΑ’ κ. 
Στέφανο Β έρρα και το προσω πικό του 
Αστυνομικού Τμήματος Π υλαίας, για 
το σχεδίασμά και την άριστη υλοποίηση 
επιχείρησης, που είχε ως αποτέλεσμα 
τη σύλληψη και την απομάκρυνση εί
κοσι (20) αλλοδαπών, απ ό τα παράνομα 
παραπήγματα, που είχαν κατασκευάσει

στην περιοχή του Δήμου Π υλαί
ας -  Χορτιάτη, δημιουργώντας 
σημαντικό κίνδυνο για τη δημό
σια υγεία.

Ο Α ντιδήμαρχος του Δήμον 
Θ εσσαλονίκης, Υπεύθυνος για 
τα θέματα Ανακύκλωσης και 
Καθαριότητας κ. Α θανάσιος 
ΠΑΠΠΑΣ, ευχαριστεί θερμά 
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυ
ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γο κ. Τρύφωνα Κ ούκιο για την 
άμεση ανταπόκριση και άψογη 
συνεργασία στην υλοποίηση του 
σχεδιααμού του Δήμου για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου 
της «πειρατείας στους μπλε και 
πράσινους κάδους». Επίσης ευ
χαριστεί το Δ ιοικητή Α/Α κ. Ν ι
κόλαο Μ πογατίνη και το προσω
π ικό του Αστυνομικού Τμήματος 
Τούμπας-Τριανδρίας για την 
συμβολή τους στην υλοποίηση 
της επιχείρησης.

Την Κυριακή 9  Φεβρουάριου 2 0 1 4  ευρισκόμουν με την 
σύζυγό μου Θάλεια Χούνια στην οικία μας στην Παλλήνη 
Α ,ιικής (Λ. Μαραθώνος και Απικής Οδού), η οποία 
ιι ριβάλλειαι από κτήμα πολλών στρεμμάτων. Απογευματινές 
ώρες της ημέρας αυτής (περίπου 19 .00) άγνωστοι δράστες 
τυροβόλησαν δύο φορές το αυτοκίνητό μας εντός της 
διοκτησίας μας και ταραγμένοι από το συμβάν αμέσως 

■ δοποιήσαμε την Άμεση Αράοη.

Πριν την έλευση ιου περιπολικού, από το σημείο τυχαία 
πέρασαν δύο μοτοσυκλέτες με τέσσερεις αστυνομικούς της 
■ μόδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι και αντιλήφθηκαν όιι κάτι είχε συμβεί 
ο π  αμέσως προσέιρεξαν οε βοήθειά μας. Παρέμειναν πολύ 
ώρα και η συμπεριφορά ιούς υπήρξε ΑΨΟΓΗ τόσο από 
ηθικής πλευράς, όπου ήρεμα μιας εξήγησαν την κατάσταση 
και ήταν δίπλα μας όσο και από επαγγελματικής πλευράς,

όπου με ανιδιοτέλεια και αέραν των δυνατοτήτων τους 
απέτρεφαν κάθε έτερο δυσμενές ενδεχόμενο.

Είναι από καρδιάς επιθυμία μας, να εκφράσετε πς 
ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας καθώς και να 
πραξειε ο ,π  έιερα προβλέπεται, στους συγκεκριμένους 
αστυνομικούς της ομάδας ΑΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής κα 
στον Διοικη,ή τους Ταξίαρχο Σωτήριο Σωτηροπουλο γ,α u 
δύσκολο έργο που επιιελούν κα, ιην άψογη συμπεριφορά 
τους, η οποία τιμά τους ίδιους και την Ελληνική Αστυνομία.

■MKJO Ο-ΪΊ'ΚΡ ·ΙΙ·:ΐΨΙ.Ιΰ

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Π εριφ έρειας Α ττικής Π εριο
χής Μ εσογείων κ. Γ. Κ ότσαλος 
ευχαριστεί θερμά το προσω πικό 
του Αστυνομικού Τμήματος και ·—  
τον Τμήματος Α σφαλείας Λαυ
ρίου, για τη σύλληψη μέλους 
εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λ αυρί
ου, αφαιρώντας χαλκό απ ό το Ελληνικό 
Δίκτυο Διανομής Η λεκτρικής Ενέργειας, 
προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στις 
εγκαταστάσεις τους και εκτεταμένες δ ια
κοπές ηλεκτροδότησης συμπολιτών μας.

Το Δ ιοικη τικό Συμβούλιο κ α ι τα μέλη  
του Συλλόγου Φ ίΙων Π αιδιώ ν μ ε Κ αρ
κίνο «ΕΛΠΙΔΑ» ευχαριστούν θερμά τον 
Αστυνόμο κ. Διονύσιο Γεωργακόπουλο 
που υπηρετεί στην Υπηρεσία Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την πρωτοβουλία του ως 
προς τη διεξαγωγή φιλικού ποδοσφ αιρι
κού αγώνα, μ ε σκοπό την ανάδειξη του 
έργου του Συλλόγου και του μηνύματος 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η  ως άνω  
πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσμα να

Μ'κ ρ μ ο ύ  Μπσϊιρβ
ώ i. mtOT.l'TUV 

Y V JC W lO n , 40 ATVHtKJtKJ 

Π ίβ . 210 7244104 %1X 6UU.U020

συγκεντρωθούν σαράντα φ ιάλες αίμα  
σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα για την 
κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών του 
Ο γκολογικού Ν οσοκομείου ΙΙαίδω ν  
«Μ αριάννα Β. Βαρδινογιάννη -  ΕΛΠΙ
ΔΑ»

Η Π ρόεδρος του Π αραρτήμ ατος Π ρο
σ τασ ίας Π αιδιού  Α ττικής «Η ΜΗΤΕ
ΡΑ» κ. Ευαγγελία Βελέντζα-Ζουρούδη 
μ ε επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Ν ικόλαο Π απαγιαννόπουλο, ευχαριστεί 
θερμά τον ίδιο, τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και προστασίας του Πολίτη κ. Ν ί
κο Δ ένδια καθώ ς και όλο το προσω πικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας για τα δώ ρα 
και τα είδη πρώτης ανάγκης που προσέ- 
φεραν για τα φιλοξενούμενα π α ιδιά  του 
παραρτήματος.
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προσω πικό του Αστυνομικού Τμήματος Μ ακρακώμτις για το ενδιαφέρον 
που υπέδειξαν και τ ψ  άμεση βοήθεια που προσέφεραν στον απεγκλωβι- 
σμό των λεωφορείων που μετέφεραν τους μαθητές του σχολείου τους.

Η  Δ ιευθύντρια κ. Μ αρία Κ οκίου, οι εκπ αιδευτικού  κ α ι ο ι μ αθητές 
του 6ου Δ ημοτικού Σ χολείου Κ. Ζευγαρακίου Α ιτωλοακαρνανίας ευχα
ριστούν θερμά το Δ ιοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γαβαλούς Α/Β 
κ. Δημήτριο Ζωγράφο για τις επισκέψ εις του στο σχολείο και την ενη
μέρωση μαθητών, εκπαιδευτικώ ν και γονέων για θέματα που αφορούν 
την «Κυκλοφοριακή Αγωγή» και το «Internet: ενημέρωση, σωστή χρήση 
και προστασία».

Ο πρώ τος Α ντιπρόεδρος κ α ι Γενικός Διευθυντής της ετα ιρείας  
PEPSICO-ΗΒΗ, κ. R ay H azley, ευχαριστεί θερμά το Γενικό Ε πιθεω 
ρητή Β ορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, το Γενικό  
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κού- 
κιο, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο 
κ. Β ασίλειο Γιαρεντζίδη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Α σφαλείας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Αθηναγόρα Π αζαρλή για την πολύτιμη 
συνδρομή που παρείχε η Γενική  Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
στην εταιρεία PEPSICO  στην εφαρμογή της τελευταίας και π ιο κρίσιμης

Ο Π ρόεδρός του Σ υνδικάτου Οδηγών Τουρι
στικώ ν κ α ι Σ χολικώ ν Λ εωφορείων Β ορείου  
Ελλάδος, κ . Π ερικλής Χ ειμωνίδης ευχαριστεί 
θερμά τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Π ρο
στασίας του Πολίτη κ. Ν ίκο Δένδια, τον Γ ενι
κό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βοείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, το Γενι
κό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγο κ. Τρύφωνα Κ ούκιο για τις προσπά
θειες τους να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, 
που αφορούν την ασφάλεια των τουριστικών 
και σχολικών μεταφορών. Επίσης συγχαίρει 
το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσ
σαλονίκης ΑΙΔ κ. Θεόδωρο Τυριακίδη και το 
προσω πικό της, καθώ ς και το προσω πικό της 
ομάδας Ο.Ε.Π.Τ.Α, οι οποίοι βρίσκονται στο 
πλευρό των οδηγών των σχολικών και επ ιβατι
κών λεωφορείων.

Ο Σύλλογος Δ ιδασκόντω ν, ο  Σύλλογος Γονέω ν 
κ α ι Κηδεμόνων κ α ι οι μ αθητές του Ε ιδικού  
Δ ημοτικού Σ χολείου ΠΙΚΠΑ Π ειραιά  ευχαρι
στούν θερμά τους Υπαρχ/κα Γεώ ργιο Δερμάνη, 
Αστ/κα Α θανάσιο Εμβολιάδη, Ε ιδικό Φρουρό 
Αριστομένη Μπουζάνη και Ε ιδικό Φρουρό 
Χρήστο Στέφο για τη δω ρεά σε ρουχισμό και 
τρόφιμα που προσέφεραν στο σχολείο.

Το Δ ιοικη τικό Συμβούλιο γονέων κ α ι κηδεμό
νων, οι γονείς κ α ι οι μαθητές του Γυμνασίου  
Σ πετσώ ν ευχαριστεί θερμά το Δ ιοικητή και το

ΑΓΝΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Γαλακτοκομικά | Κρεατικά | Προϊόντα Ελιάβ | Προϊόντα Αμπελιού 
Προϊόντα Μέλισσας | Προϊόντα Ζύμης | Προϊόντα Άρτου

...και διάφορα άλλα, όλα χειροποίητα και διατίθενται και σε μεγάλες ποσότητες!

10%  ΕΚΠΤΩΣΗ
Σε όλα τα σώματα ασφαλείας, με την επίδειξη της ταυτότητας

Αξίζει να το δεις...

www.zouridakis.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΙΤΣΙΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΗΛ.: 28920 2919 0 ~

ΥΠΟΚ/ΜΑ 1 ο: ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΗΛ.: 28920 45352 
ΥΠΟΚ/ΜΑ 2ο: ΓΟΥΝΑΡΗ & ΝΙΚΗΤΑ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4111108 

ΥΠΟΚ/ΜΑ 3ο: ΑΘΗΝΑΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 25, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3211109 
ΚΙΝ.: 6983 412886 | e-mail: zouridakis@gmail.com | Facebook: Κρητικά Προϊόντα Ζουριδάκηε

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας!

Αισαθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την . βαθυιαχη 

ευγνωμοσύνη μας στους Διοικητές της Δ.Α.Ε.Αττικής Ταξίαρχο' κ. 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ και Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής κ.ΖΑΓΚΑ ,καθώς 

και στο προσωπικό των Υπηρεσιών στις οποίες προίσταται, για την 

άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας και την πρόθυμη προσφορά 

μεγάλης ποσότητας αίματος για τον μικρό μας γιό Πάρη,3,1/2 ετών, που 

πάσχει από λευχαιμία, και νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Παίδων «ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης οφείλουμε στον γείτονά μας, Αστυφ. 
κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο που υπηρετεί στο Τμήμα Αρχαιοκαπηλείας της 

Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο και ένθερμο 
ενδιαφέρον για την ανεύρεση αίματος από διάφορες πηγές, μας 

οδήγησε προσωπικά και μεσολάβησε στις παραπάνω Αστυνομικές 

Υπηρεσίες.

Μέσα στη μεγάλη αγωνία και την στενοχώρια μας η πρόθυμη και 
ευγενική αυτή συμπεριφορά μας συγκίνησε βαθιά και μας έδωσε 

δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε.

Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η πολύ ανθρώπινη αντιμετώπιση, 

χαράχθηκε ανεξίλητα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας.

Αστυνομικοί σαν αυτούς κοσμούν την Ελληνική 
Αστυνομία,αναδεικνύουν την άγνωστη-ευαίσθητη πλευρά της και 

ομορφαίνουν την σκληρή κοινωνία στην οποία ζούμε

Κερδίσατε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Σας ευχαριστούμε !
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φάσης του προγράμματος της 
αναδιοργάνωσης της, διασφ α
λίζοντας την ομαλή λειτουργία 
της εταιρείας, τη σωματική  
ακεραιότητα των εργαζομένων 
και την ασφ άλεια των εγκατα- 
στάαεων.

Το Δ.Σ τον Ελληνικό Συλλό
γου Π ροστασίας Ιπποειδτον
ευχαριστεί το προσω πικό του 
Αστυνομικού Τμήματος Βρα- 
χατίον για την παροχή βοήθει
ας στον εντοπισμό β αριά  τραυ
ματισμένου αλόγου αγνώστου 
ιδιοκτήτη, β αρ ιά  υποσιτισμένο 
και ταλαιπωρημένο το οποίο 
έχρηζε άμεσης ιατρικής βοή
θειας.
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To Δ ιοικητικό Συμβούλιο της 
Ενωσης Αττοστράτων Χ ανι

ών μ ε επιστολή του προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο 
κ. Ν ικόλαο Π απαγιαννόπουλο, συγχαί
ρ ει όλο το προσω πικό της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Χανίων οι οποίοι μ ε τη σω
στή καθοδήγηση των προϊσταμένων, 
την ευσυνειδησία όλων, μη φειδώμενοι 
ωραρίου και κόπων, έχουν επιτύχει αξι
οθαύμαστα αποτελέσματα στη Δημόσια 
Ασφάλεια του Νομού.

Ο Υπαατυνόμος Ιω άννης Αμττεριάδης
ευχαριστεί θερμά τόσο ο ίδιος και η οι- 
κογένειά του το Π εριοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» για την οικονομική ενί
σχυση που τους προσέφερε λόγω των 
άμεσων και επιτακτικώ ν αναγκών που 
αντιμετωπίζει εξαιτίας σοβαρής ασθένει
ας μέλους της οικογένειάς του.

Ο Υ παρχιφ ύλακας Κ υριάκος Μ αυρο- 
φρνδιμ  ευχαριστεί θερμά το τηλεφωνικό 
κέντρο της Αμεσης Δράσης Θεσσαλο
νίκης, τον οδηγό και το πλήρωμα του 
περιπολικού της Αμεσης Δράσης, τους 
δικυκλιστές και οποιονδήποτε άλλο συ- 
ντέλεσε στην άμεση μεταφορά του ανήλι
κου γιού του, ο οποίος είχε τραυματιστεί 
στο κεφάλι, στο Ιπποκράτειο Ν οσοκομείο 
Θεσσαλονίκης την 31-12-2013.

στάσεις της Υποδιεύθυνσης Τε
χνικώ ν Εφαρμογών Β όρειας 
Ελλάδας.

Η κ. Μ ατίνα Συνδούκα ευχα
ρ ισ τεί θερμά τον Αστυφύλακα 
Π αναγιώτη Κόστη, ο οποίος 
υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμή
μ α  Μ εταμόρφωσης Αττικής για 
την αμέριστη συμπαράσταση, 
κατανόηση και ανθρω πιά του, 
που εκτός των υπηρεσιακών 
καθηκόντων του συνέβαλλε με 
άψογο επαγγελματισμό, δ ια 
κριτικότητα και μεθοδικότητα 
ώστε να επ ιλυθεί προσω πικό 
της πρόβλημα.

Ο Ε ιδικός Φ ρουρός Χ ρηστός Κ αρπά- 
ιοης ευχαριστεί θερμά τον Ε ιδικό Λ ογα
ριασμ ό Αρωγής και το περιοδικό «Αστυ
νομική Ανασκόπηση» για τη σημαντική 
οικονομική ενίσχυση που παρείχαν στην 
οικογένεια του, λόγω του σοβαρότατου 
προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει 
η σύζυγός του. Επίσης ευχαριστεί θερμά 
όλους του συναδέλφους του αμέριστη ηθι
κή βοήθεια και συμπαράσταση στο οικο
γενειακό του πρόβλημα.

Ο Ε ιδικός Φ ρουρός Π αντελής Α στερί
ας που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Τε
χνικών Εφαρμογών Β όρειας Ελλάδας 
ευχαριστεί τον AJY Ιωάννη Καγκελίδη, 
Διευθυντή της υπηρεσίας του, για η ς απ ό  
μέρους του ενέργειες για την προμήθεια 
προκαταοκευαομένου οικίσκου για τη 
στέγαση του όρχου οχημάτων του 2ου 
Τμήματος της Υπηρεσίας, καθώ ς επ ί
σης και τους Υ/Α Ιωάννη Κοντογιαννίδη, 
Ανθ/μο Π ρόδρομο Μ αυρόπουλο, Α ρχ/κα 
Δημήτριο Συμεωνίδη, Α ρχ/κα Ιωάννη 
Μ παξεβάνη, Α ρχ/κα Β ασίλειο Τόκα και 
Αρχ/κα Παναγιώτη Πιτοογιάννη του 4ου 
Τμήματος, τους Αρχ/κα Αργύριο Π απα
δοπούλα και Γεώ ργιο Κουμουρή του 2ου 
Τμήματος για τον επαγγελματισμό και 
τη συναδελφικότητα που επέδειξαν για 
την αποσυναρμολόγηση, μεταφ ορά και 
εγκατάσταση του οικίσκου σ ας  εγκατα-

Ο κ. Μ πάμπης Τζιγκουνάκης 
μ ε επιστολή του στον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Ανηστράτηγο κ. Ν ικόλαο 

Π απαγιαννόπουλο ευχαριστεί θερμά το 
προσω πικό της Διεύθυνσης Άμεσης Δ ρά
σης Αττικής και του Τμήματος Ασφαλεί
ας Ν έας Ιω νίας Αστικής οι οποίοι ενε- 
πλάκησαν μ ε οποιονδήποτε τρόπο στην 
ανεύρεση του αυτοκινήτου του, το οποίο  
είχε κλαπεί.

Ο κ. Θέμης Σ τρατινάκη ς ευχ αριστεί 
θερμά κ α ι συγχαίρει τους αστυνομι
κούς που την 25 Δ εκεμβρίου 2013  
διευθέτησαν πρόβλημα μ ε πτώση π ι
νακ ίδας σημάνσεω ς στην Π λατεία Ανε
ξαρτησίας στην Α ργυρούπολη.

Ο κ. Ν ικόλαος θ α λ ασ σ ιν ός  ευχαριστεί 
θερμά τον Α ρχιφύλακα Γεώ ργιο Τρί- 
τζαλη και τον Ε ιδικό Φ ρουρό Θεόδωρο 
Χ αβδούλα που υπηρετούν στο Αστυνομι
κό Τμήμα Σύρου Κυκλάδων για το άμε
σο ενδιαφέρον και η ς αποτελεσματικές 
ενέργειές τους προκειμένου να διαλευ- 
κανθεί προσω πική του υπόθεση.

Ο Κ. Π αναγιώ της ΓΟΥΛΑΣ ευχαριστεί 
θερμά τους Ε ιδικούς Φρουρούς Γεώ ργιο 
Μ πααλή, Βασίλειο Ζικελόγλου, Θωμά 
Συλεούνη και Χρήστο Α νδρικόπουλο 
μέλη της Α107-2 Ο μάδας ΔΙ.ΑΣ, για τον 
άμεσο εντοπισμό του δικύκλου που του 
είχε κλαπεί. ]

Α/Α [ 128 ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Μεταφορά έτους 2012 804.215,97

Συνδρομές 909.632,25

Διαφημίσεις 31.641,73

Τόκοι 33.666,28

Σύνολο 1.779 .156 ,23

Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία-Λοιπές δαπάνες 
για τη λειτουργία του περιοδικού 111.540,74

Ταχυδρομικά 1.971,73

Μεταφορικά 18.661.89

Οικονομικές Ενισχύσεις 286.930,00

ΦΠΑ 7.548,50

Σύνολο 4 26 .652 ,86

Άθροιση 1.779.156,23

Μείον Έ ξοδα  426.652,86

Υπόλοιπο 1.352.503,37

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.331.485,77

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.475,20

ΤΑΜΕΙΟ 18.542,40

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η : Τ Ο  ΕΤΟ Σ 2013 Ε ΓΙΝ Ε  Κ Α ΤΑ Χ Ω ΡΙΣ Η  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ  ΕΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 & 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράφετε 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)

► Έ σ τειλ α  το ποσό τω ν..........ευρώ, με την υπ' αριθμ......................... ταχυδρομική επιταγή και σας
αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

► Κατέθεσα στον υπ  αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / A TE 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:....................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΗ :..................................................................................................................................................................
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α :.......................................ΤΗ Λ:.....................................ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ:.........................................

Επισήμανση: Παρακαλούνχαι οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.

[ 1 2 9 ]  Α/Α



[ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΜ ηνικης ΑοτυνομιοςΈ  
Τ!υ(^ί(π7ουΙυμ^οζ^^^; j  
ffip ^ o p iflc l  

'h p a m  Ξ ηρπςΐ
E S S
’Λιμενικού Ι υ μ π κ ς * 0 ^

IΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
Π α ρ α γ γ ε λ ί α .

tsismetzoglou.com * από w 1924

Υ«φ ΣΜ ΕΤΖΟ
Ακαδημίας 3 4

2103613103 -  2103612651
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ \
40 Μ Ε ΥΦΑ ΣΜ Α  
-Ρώ ΔΙΚ Ο  ΜΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
25 Μ Ε ΥΦΑ ΣΜ Α
“ ρ* ΔΙΚΟ  ΣΑΣ 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 
20 Μ Ε ΥΦΑ ΣΜ Α  
™p‘" ΔΙΚΟ  ΜΑΣ 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
15 Μ Ε ΥΦΑ ΣΜ Α
ευρώ ΔΙΚΟ  Σ Α Σ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΛΜΒΛΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΑΤΟΚΕΣ ΑΡΣΕΙΣ ΜΕ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ 

ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΑΙΑ

ΑΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΑΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΑΓ.ΙΩANNOY TIPΑΤΣΙΚΑ 96. ΠΑΤΡΑ 
Τηλ. & Φά£ : 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



R e a l  I n s u r a n c e  B r o k e r s
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΥΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ατιο

501ανω
Καλύψεις

Καλύψεις

ERGOA i g a i o n

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ

α π ο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Μ Ε Λ Ω Ν  ΕΛ.ΑΣ

Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνέπεια 
ατυχήματος

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

«"^•Τ^τίμες είναι 
ενδεικτικές και εκτός της 
έκπτωσης της ιδιότητας 
διαμορφώνονται ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά οχήματος, 
ιδιοκτήτη, οδηγού

Αποτελεσματική
διαχείριση

αποζημιώσεων
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ 

F.: 211 800.2161 | e-m ail:info@real-ins.gr
Συνεργαζόμενα 

συνεργεία για άμεση 
-J αποκατάσταση * 

Λ  ζημιών '

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

E u r o life  ERB Ο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ LLOYDS

Περιφέιρεια ^Υπόλ. Ελλάδα

Β Μ  = 03

mailto:info@real-ins.gr


FOOTWEAR
W i t h  E £  C R O S S T E C H '

sigsauer

\

The TLR HL“ lights provide
630 LUMENS o f

I room filling illumination.

^  Ά S T R e n m u G H T .

ΙΐΚΙΊΤΩ/ΙΗ
20%

oxous νεο - εξερχόμενουε 
ΑστυφύηΙακεε

ΠΛΗΡΕΣ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΟΝ - ΘΗΚΗΝ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΦΑΚΗΝ & ΑΛΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ^T arget E rau p  Ltd /

LEARN MORE AT WWW.TARGETGROUP.gr D e f e n s i v e  E q u i p m e n r

ΜιχαήακοπούΑου, 121 115 27 Αθήνα Tnfl : 210 7 7 1 8 8 9 0  Fax.: 210 7 7 1 8 8 9 7  e-mail.: sales@targetgroup.gr
Δημηισάναε, 16 11 5 22 Αμπελόκηποι Tnrl.: 210 6 4 7 0 0 1 0  Fax.: 210 6 4 7 0 0 1 0  e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 9 3100  Caltanissetta Tel. 0 9 3 4 /5 9 2 1 2 7  Fax. 0 9 3 4 /5 5 7 4 5 2  e-mail, info@targetgroupitalia.it

http://WWW.TARGETGROUP.gr
mailto:sales@targetgroup.gr
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