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Πακέτο
Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/ατύχημα 1.000.000€ 
Υλικές ζημιές ανα ατύχημα 1.000 000€
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€

Αστική ευθύνη μετ/νου ή ττροεξέχον φορτίου ΣΒ 13.000C 
Αστική ευθύνη μετ/νου ή ττροεξέχον φορτίου ΥΖ 10.000€

Αστική ευθύνη ττυρός 20.000€ 
Φροντίδα ατυχήματος 

Νομικές συμβουλές 
Υλικές ζημιές αττο ανασφάλιστο όχημα

e-mail: sales@instealih.gr
Οι παραπάνω τιμές οχημάτων είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, ιδιοκτήτη - ιδιότητας, ιστορικό ζημιών

Ανάλογες παραμετροποιήσεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης
Συνεργασία με: AIG, INTERASCO, EFG, AMTRUST, ENTERPRISE, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΙ Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΕΑ, GENERALI
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Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0900 -17:00
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από τον εκδότη

Ο Αστυνομικός ουδέποτε είχε ούτε έχει το δικαίωμα να εφησυχάζει. Ούτε σε 
γιορτή, ούτε σε σχόλη. Απεναντίας, έχει χρέος στους πολίτες, να αγρυπνεί 
μέρα και νύχτα εξασφαλίζοντας ασφαλές περιβάλλον, για την ευημερία του 
κοινωνικού συνόλου. Απόδειξη έμπρακτη αποτελεί και η σύλληψ η χου  γνω στού  
τρομοκράτη Ν ικολάου Μ αζιώχη στο κέντρο της Αθήνας. Παλαιότερα υπήρχε 
η σκέψη ακόμα και οι απόστρατοι να  σ υμ βά λουν με τη ν πείρα  του ς προς 
αυτή την κατεύθυνση. Στις 15 Ιουνίου, κατά τον εορτασμό της «Ημέρας προς 
τιμήν των αποστράτων» ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι Π ρ ο σ τ α σ ία ς  το υ  

Π ο λ ίτ η  κ. Β α σ ίλ η ς  Κ ικ ίλ ια ς ,  στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, είπε ότι: «... 
θα προτείνω την σύσταση Συμβουλίου Ασφάλειας των Αποστράτων, προκειμένου 
και να σας συμβουλευόμαστε και να σας ακούμε και να παίρνουμε κομμάτι, από τις 
πολύτιμες πιστεύω ιδέες και εμπειρίες σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά, 
στην προσπάθεια που θα κάνουμε - και το μόνο το οποίο έχω να υποσχεθώ είναι 
πολύ δουλειά - να είστε αρωγοί και συμπαραστάτες».
Έ να μήνα αργότερα (12.7.2014) συγκροτήθηκε άτυπη συμβουλευτική Ομάδα 
Εργασίας, υπό τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, 
η οποία αποτελείται από Επίτιμους Αρχηγούς και Υπαρχηγούς και θα παρέχει 
συμβουλευτικό έργο στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη.
Αρχικά, η συμβουλευτική ομάδα συγκροτείται από τους Επίτιμους Αρχηγούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που διετέλεσαν Αρχηγοί του Σώματος από το 2006 
έως και το 2014. Επίσης συμμετέχουν και Επίτιμοι Υπαρχηγοί, ενώ θα ενισχυθεί 
και με άλλους ανώτατους Αξιωματικούς.
Η πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Υπουργού, του κ. 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού του Σώματος. Μετά 
την σύσκεψη ο κ. Υ π ο υ ρ γ ό ς  δ ή λ ω σ ε : «Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 
συναντώνται στον ίδιο χώρο Επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας και συγκροτούν μία συμβουλευτική ομάδα. Είναι όλοι τους αξιόλογα 
στελέχη με μεγάλη εμπειρία και διάθεση να προσφέρουν. Απόστρατος δεν σημαίνει 
ξεχασμένος και σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δεν σημαίνει 
παροπλισμένος. Η αρχή έγινε σήμερα και πιστεύω ότι θα έχουμε μία εξαιρετική 
συνεργασία και συνέχεια. Η Ομάδα αυτή καλείται να καταγράφει, να συζητήσει 
και να προτείνει λύσεις που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση του 
αστυνομικού έργου. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μία γόνιμη διεργασία με ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα».
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Παράξενα ̂

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

Σύμφωνα μ ε την 9010/1/16-y από 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 (Φ ΕΚ.Β-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νσης Επικοινω νίας 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 & Κρέοντος, 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

policemagazine@astjmomia.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
mailto:policemagazine@astjmomia.gr


ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ

Δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Τσακνάκη

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας:
«0 καταζητούμενος τρομοκράτης Νίκος Μαζιώτης βρίσκε
ται από το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου 2014 στα χέρια της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Εντοπίστηκε στην Πλατεία Μοναστηρακίου, στο πλαίσιο ει
δικής αστυνομικής δράσης που είχαμε αναπτύξει το τελευ
ταίο χρονικό διάστημα, από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής 
Υπηρεσίας. Εντοπίστηκε με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, 
προσομοίαζε δηλαδή με τον τρομοκράτη.
Ζητήθηκε η συνδρομή της ΔΙ.ΑΣ. προκειμένου να τον ελέγ
ξουν . Η  πρώτη επαφή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με τον Νίκο Μα- 
ζιώτη έγινε στη διασταύρωση των οδών Αθηνάς και Αγίας 
Ειρήνης. Στη θέα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πυροβόλησε μία φο
ρά και συνέχισε προς την Πλατεία Μοναστηρακίου.
Εκεί ακριβώς, όταν είδε ότι εγκλωβίζεται, πυροβόλησε πέ
ντε φορές με πιστόλι USP, που έφερε πάνω του εναντίον 
αστυνομικών και πολιτών. Αυτό είχε οχ; συνέπεια να τραυ
ματιστούν στο σημείο δύο αλλοδαποί υπήκοοι, ένας Αυστρα
λός και ένας Γερμανός, όλως ελαφρά. Ο μεν Αυστραλός νο
σηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό εκτός κινδύνου, με ένα όλως 
ελαφρό τραύμα στον αστράγαλο από εξοστρακισμό σφαίρας, 
ο δε Γερμανός συνέχισε την κρουαζιέρα του.
Ακολούθως ο Νίκος Μαζιώτης ανέβηκε την οδό Μητροπό- 
λεως. Εκεί όταν κατάλαβε ότι εγκλωβίζεται από τις δυνά
μεις έστρεψε το όπλο του εναντίον της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και 
πυροβόλησε δύο φορές.
Οι σφαίρες έπληξαν έναν Ειδικό Φρουρό, που εκτελούσε 
υπηρεσία διατεταγμένη στο σημείο για το παρεμπόριο και

πήγε να συνδράμει τους συναδέλφους του της ΔΙ.ΑΣ., με 
αποτέλεσμα η μία από τις σφαίρες να τον πλήξει στον αρι
στερό μηρό και να έχει ένα διαμπερές τραύμα επιπόλαιο, 
η δε δεύτερη σφαίρα να τον χτυπήσει στην κοιλιακή χώρα, 
πλην όμως επειδή φόραγε το αλεξίσφαιρο γιλέκο κι αυτό το 
τραύμα είναι όλως ελαφρό.
Τότε αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πυροβόλησε μία φο
ρά με το υπηρεσιακό του όπλο και τραυμάτισε τον Νίκο Μα- 
ζιώτη στον αριστερό βραχίονα. Συνελήφθη και μεταφέρθη
κε στον Ευαγγελισμό. Του έγινε μια χειρουργική επέμβαση 
και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Όσον αφορά τώρα στην εμπλοκή του Νίκου Μαζιώτη, από 
την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει η συμμετοχή του στη λη
στεία στα Μέθανα Τροιζηνίας, καθόσον εκεί βρέθηκε πα- 
λαμικό του αποτύπωμα. Από την έρευνα επίσης προκύπτει 
γενετικός τύπος στη ληστεία της Τράπεζας στην Κλειτορία 
Αχαιός, γενετικός τύπος, που ταυτίζεται σε πλήθος αντικει
μένων, και προσωπικών αντικειμένων, που βρέθηκαν στην 
οικία του, κατά την αρχική του σύλληψη τον Απρίλιο του 
2010.
Αυτή τη στιγμή, η έρευνα συνεχίζεται και θα θέσω στη δι
άθεσή σας τα στοιχεία της πλαστής ταυτότητας, που χρη
σιμοποιούσε: Μιχελάκης Μιχάλης του Νικολάου και της 
Αρχοντιάς, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα.
Από την έρευνα που κάναμε μέχρι αυτή την ώρα προκύπτει 
ότι στο όνομα Μιχελάκης Μιχάλης αγοράστηκε αυτοκίνητο 
Hyundai, είναι και αυτό στη διάθεσή σας, με αριθμό κυ-
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κλοφορίας YHT 2959, για το 
οηοίο υπάρχει μαρτυρία, προσομοιάζει με αυτοκίνητο ιδίου 
τύπου στη ληστεία της Κλειτορίας. Εικάζουμε λοιπόν ότι το 
αυτοκίνητο αυτό το αγόρασε ο Μαζιώτης και το κυκλοφορούσε 
με στοιχεία Μιχελάκης Μιχάλης.
Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και θέλω να σας θυμίσω ότι 
είχε συλληφθεί στις 11-4-2010, όπως προανέφερα για συμ
μετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώ
νας», καθώς και για τη διάπραξη σωρείας αδικημάτων, όπως 
προμήθεια, κατοχή, χρήση εκρηκτικών υλών και είχε καταδι
καστεί συνολικά σε φυλάκιση 50 ετών.
Επίσης, θα κατηγορηθεί γιατί ανέλαβε την πολιτική ευθύνη 
της έκρηξης που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο στην οδό Αμε
ρικής.
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας θέλω να συγχαρώ δη
μόσια όλο το προσωπικό, που συμμετείχε στον εντοπισμό και 
τη σύλληψη του καταζητούμενου τρομοκράτη, για το υψηλό αί
σθημα καθήκοντος και το επαγγελματισμό που επέδειξαν. 
Τελειώνοντας θα κάνω μία έκκληση. Για τα στοιχεία που δώ
σαμε στη δημοσιότητα θα ήθελα οι πολίτες, ανώνυμα πάντα, 
στους γνωστούς αριθμούς 1014 και 10414 ό,τι πληροφορία 
έχουν σχετικά με το εν λόγω αυτοκίνητο ή για οπδήποτε έχει 
νοικιαστεί ή έχει χρησιμοποιηθεί για αγορά με στοιχεία Μι
χελάκης Μιχάλης, να το δηλώσουν, όπως είπα ανώνυμα, στην 
αρμόδια Υπηρεσία, την Αντιτρομοκρατική.
Επαναλαμβάνω κυκλοφορούσε με ταυτότητα ως Μιχελάκης

Μιχάλης του Νικολάου και 
της Αρχοντιάς, γεννημένος 
16-04-1977 στην Αθήνα. Με τα 
στοιχεία αυτά από την μέχρι 
τώρα έρευνα φέρεται ότι αγό
ρασε αυτοκίνητο HYUNDAI 
ACCENT, με αριθμό κυκλο
φορίας ΥΗΤ- 2959, χρώματος 
ασημί, το 2013, δηλαδή μετά 
την παραβίαση των όρων απο- 
φυλάκισής του».

Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη:

«Αρχηγέ, σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για την επι
τυχία που αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.
Σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού, κ. Σαμα

ρά, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και βέβαια ολόκλη
ρης της κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι, αποτελεί αναμφίβολα πολύ μεγάλη 
επιτυχία η σύλληψη του καταζητούμενου Νικόλαου Μα- 
ζιώτη που επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες προσπά
θειες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της ΔΙ.ΑΣ. 
ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση ΘΗΣΕΑΣ στο 
κέντρο της Αθήνας.
Όπως καταλαβαίνετε, σύσσωμη η Αστυνομία συνεργάζε
ται με αυταπάρνηση ξεπερνώντας πολλές φορές και τα 
ανθρώπινα όρια τις τελευταίες ημέρες σε εφαρμογή ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου στο κέντρο της Αθήνας με στόχο 
την τρομοκρατία, το παραεμπόριο, τα ναρκωτικά και κά
θε μορφής παραβατικότητα.
Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, 
ο Πρωθυπουργός, κ. Σαμαράς, μου ζήτησε να εντατικο- 
ποιηθούν οι επιχειρήσεις για την πάταξη κάθε μορφής 
παραβατικότητας και κυρίως τη σύλληψη των καταζη
τούμενων τρομοκρατών με σκοπό την ενίσχυση του αι
σθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Η  επιτυχία αυτή της Αστυνομίας, που επαναλαμβάνω 
είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών όλου του 
Σώματος συνεισφέρει με πολλαπλά οφέλη στην ελληνική 
κοινωνία, τόσο σε επίπεδο πολιτικό, όπως είναι η εικόνα 
της χώρας στο εξωτερικό, όσο και σε επίπεδο κοινωνικό 
και οικονομικό για την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. 
Πιστεύω πως με αφορμή αυτή την επιτυχία και ανεξάρ
τητα από οποιεσδήποτε διαφορές, οφείλει το πολιτικό 
σύστημα και τα πολιτικά κόμματα στο σύνολο τους να 
δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της τρομοκρατίας 
και της βίας μιας και το διακύβευμα είναι η ίδια η δη
μοκρατία.
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας διότι η μάχη ενά

ντια στην τρομοκρατία είναι επίπονη και διαρκής και 
επιβάλλει από όλες τις πλευρές σοβαρότητα και επαγρύ
πνηση.
Συγχαρητήρια και πάλι στους άνδρες και τις γυναίκες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σας ευχαριστώ για την πα
ρουσία σας».

Μήνυμα του Αρχηγού του Σώματος 
στις αστυνομικές Υπηρεσίες

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Δημήτριος Τσακνάκης, με αφορμή τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη του καταζητούμενου Νίκου Μαζιώ- 
τη, απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα σε όλες τις αστυνο
μικές Υπηρεσίες της επικράτειας:
«Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για το Σώμα που 
υπηρετούμε. Ο καταζητούμενος τρομοκράτης Νίκος Μα
ζιώτης βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αυτό οφείλεται στον επαγγελματισμό και την υψηλή επι
χειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των συναδέλ
φων μας, που εντόπισαν και συνέλαβαν τον Μαζιώτη, 
στο κέντρο της Αθήνας.
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Η μεγάλη αυτή επιτυχία, αντικατοπτρίζει και αντανακλά τη 
σημαντική προσπάθεια που καταβάλετε καθημερινά, όλοι 
οι αστυνομικοί, σε κάθε σημείο της Πατρίδας μας.
Η  δίκη σας παρουσία, το δικό σας έργο δημιουργεί τις απα
ραίτητες συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες και το κοι
νωνικό σύνολο.
Ως Αρχηγός του Σώματος σας συγχαίρω και σας καλώ να 
συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια. Με τον ίδιο ζήλο, 
την ίδια αυταπάρνηση, πιστοί στον όρκο μας και με γνώ
μονα τις αξίες και τα ιδανικά που εκπροσωπεί η Ελληνική 
Αστυνομία».

Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτο
γραφιών ατόμων που εμπλέκονται οε υποθέσεις 
που ερευνά η Αντιτρομοκρατικη Υπηρεσία
Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Εισαγγελι- 
κής Διάταξης, τα ακόλουθα:
•  Στοιχεία ταυτότητας του ΜΑΖΙΩΤΗ Νικόλαου του 
Αγαμέμνονα και της Σοφίας, γεν. 10 - 1 - 1971 στην 
Έδεσσα.
•  Δώδεκα (12) φωτογραφίες με αλλοιωμένα τα χαρα
κτηριστικά του, από τις οποίες οι τέσσερις (4) πρώτες 
προέρχονται από την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα 
τράπεζας στην Κλειτορία Αχαΐας, την 10-03-2014 και οι 
επόμενες τέσσερις (4) από την ένοπλη ληστεία σε υποκα
τάστημα τράπεζας στα Μέθανα, την 25-07-2013.

•  Στοιχεία ταυτότητας του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωργίου, 
αγνώστου πατρός και της Γεωργίας, γεν. 08-05-1979 
στην Αγία Παρασκευή Αττικής, ο οποίος διώκεται με το 
υπ. αριθμ. 6/14 από 17-07-2014 Έ νταλμα Σύλληψης του 
27ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών.
•  Εννέα (9) φωτογραφίες του, από τις οποίες οι τέσσερις 
(4) πρώτες προέρχονται από την ένοπλη ληστεία σε υπο
κατάστημα τράπεζας στην Ακράτα Αχαΐας, την 20-12- 
2012, οι τέσσερις (4) επόμενες από την ένοπλη ληστεία 
σε υποκατάστημα τράπεζας στα Μέθανα, την 25-07-2013 
και η τελευταία από το δελτίο της αστυνομικής του ταυ
τότητας που είχε εκδοθεί το 2007.
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Επιπλέον δημοσιοποιούνται:
• Δώδεκα (12) φωτογραφίες, που απεικονίζουν τρεις 
άγνωστους δράστες (συνεργούς των προαναφερομένων), 
οι οποίοι συμμετείχαν στην ένοπλη ληστεία σε υποκατά
στημα τράπεζας στην Ακράτα Αχαΐας, την 20-12-2012.



πυροβόλου όπλου κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ 
εξακολούθηση, παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές 
ύλες, ληστείες, τελεσθείσες από κοινού και κατά συρροή, 
από δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου τους, από μια εκ των οποίων προήλθε 
βαριά σωματική βλάβη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 
πλαστογραφία μετά χρήσεως, διακεκριμένη περίπτωση 
κλοπών από δράστες που έχουν ενωθεί για να διαπράτ- 
τουν κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα, συνήθεια, και 
εξακολούθηση, εμπρησμός εκ προθέσεως, από τον οποία 
θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγματα, 
πράξη από κοινού τελεσθείσα.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέ
χρι τέλους του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την σχετική 
Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί αφενός στην προστα
σία του κοινωνικού συνόλου, αφετέρου στην πληρέστε
ρη διερεύνηση των εκκρεμών υποθέσεων και εξακρίβω
ση στοιχείων λοιπών συμμέτοχων και σύλληψη αυτών, 
με ταυτοποίηση ενδεχομένως και άλλων παθόντων, προς 
ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για 
τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.
Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχε
τικά με τα παραπάνω πρόσωπα να επικοινωνήσει στους 
αριθμούς κλήσης 1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντι
μετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται η 
ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Σε βάρος των παραπάνω προσώπων έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτο
νίας, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, από κοι
νού και κατά μόνας, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιοποίηση στοιχείων 
ταυτότητας και φωτογραφιών της 
καταζητούμενης Παναγιώτας Ρούπα

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Εισαγγε- 
λικής Διάταξης:
•  τα στοιχεία ταυτότητας της ΡΟΥΠΑ Παναγιώτας του 
Βίκτωρα και της Ειρήνης, γεν. 03-04-1969 στη Καλαμά
τα Μεσσηνίας,
•  πέντε (5) φωτογραφίες της, από τις οποίες σε τέσσερις 
(4) απεικονίζεται σε στιγμιότυπα εικόνων κλειστού κυ
κλώματος καμερών ασφαλείας, όπου εμφανώς έχει προβεί 
σε αλλαγή των εξωτερικών ατομικών χαρακτηριστικών 
(βαφή μαλλιών κ.λπ.) και η πέμπτη φωτογραφία, όπως 
αποτυπώθηκε και δημοσιοποιήθηκε μετά την αρχική της 
σύλληψη, την 10-04-2010.]

•  Τέσσερις (4) φωτογραφίες, που απεικονίζουν άγνωστο 
δράστη (σύνεργό των προαναφερομένων), ο οποίος συμ
μετείχε στην ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας 
στην Κλειτορία Αχαΐας, την 10-03-2014.
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CYBERKID
Η ασφάλεια των παιδιώ ν στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο 

διαδίκτυο είναι αδιαπραγμάτευτη

Π
αρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασί
λη Κικίλια και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρ- 
δου πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 
2014, η παρουσίαση της νέας εφαρμογής 

(Application) «Cyberkid» από τον Προϊστάμενο της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχο Μα
νώλη Σφακιανάκη.

Στην παρουσίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κ. Αλεξάνδρος Δερμεντζόπουλος, ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον 
Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξί
αρχο Μανώλη Σφακιανάκη, η νέα εφαρμογή «Cyberkid», 
που δημιουργήθηκε με τη συμβολή εξειδικευμένων Αξιω
ματικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα
τος.

Πρόκειται για μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφω
να (smartphones application) με την ονομασία «Cyberkid», 
η οποία είναι καινοτόμος και παγκόσμιας εμβέλειας. Η 
εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επι
κοινωνούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (real time) σε 
περίπτωση κινδύνου ή απειλής με Αξιωματικούς της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της χρή
σης μίας καινοτόμου (touchscreen call) διαδικασίας «Cyber

Alert», αλλά και μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύμα
τος. Οι Αξιωματικοί θα διαχειρίζονται τον κίνδυνο ή την 
απειλή, η οποία προέρχεται μέσω διαδικτύου με σύγχρονες 
διαδικασίες και μέσα από ένα Σύγχρονο Κέντρο Διαχείρι
σης Διαδικτυακών Απειλών (CYBER ALERT), που θα έχει 
έδρα στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας επισημαίνοντας την καινοτομία αυτής 
της δράσης, που τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, δήλω
σε: «Ξεκινάμε μία πολύ σημαντική δράση με συμπαίκτη 
μας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προ
στασία των ανηλίκων είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Η 
ασφάλεια των παιδιών στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, 
στο διαδίκτυο είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι κίνδυνοι είναι 
πολλοί και εμείς οφείλουμε να βρισκόμαστε μπροστά για 
να προλαμβάνουμε και να αποτρέπουμε. Και με αυτή την 
εφαρμογή που θέτουμε από σήμερα στην υπηρεσία των 
παιδιών, τους προσφέρουμε έναν «ηλεκτρονικό άγγελο» 
για να τα προστατεύει και προειδοποιεί Η επιστήμη τρέχει, 
οι νέες μέθοδοι είναι εδώ, στη διάθεσή μας, δεν μπορεί το 
παγκόσμιο έγκλημα να προσπαθεί να ανακαλύπτει διαφό
ρους τρόπους, έτσι ώστε να επιβάλλεται, να ξεφεύγει, και η 
Ελληνική Αστυνομία να μένει πίσω σε άλλες εποχές.

Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό το ότι οι Αξιωματικοί της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατάφε- 
ραν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα της τεχνολογίας και να 
δημιουργήσουν μία καινοτόμο ιδέα. Είναι μία αξιέπαινη 
προσπάθεια που είμαι βέβαιος ότι θα φέρει μετρήσιμα απο-
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τελέσματα και πολύ σύντομα».
Ο Ταξίαρχος κ. Μανώλης Σφακιανάκης αναφερόμενος 

στους στόχους που έχει θέσει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος για την αξιοποίηση αυτής της εφαρμογής 
είπε: «Προσδοκούμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να έχει 
«κατέβει» η εφαρμογή αυτή από 500.000 χρήστες κινητών 
τηλεφώνων, ενώ με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας 
να φθάσει τους 3.500.000 χρήστες. Η επίτευξη του συγκε
κριμένου στόχου θα επιτρέψει στην Ελληνική Αστυνομία 
να διαθέτει τη διασημότερη εφαρμογή (application) κινητού 
τηλεφώνου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη της ειδικής 
διαδικασίας στα ελληνόπουλα μέσω του Cyber Alert αποτελεί 
όχι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια καινοτομία».

Συνεργασία των Υπουργείων 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και Παιδείας και Θρη
σκευμάτων για την καθιέρωση 
της Ασφαλούς Πλοήγησης στο Δι
αδίκτυο ως μία διαρκής ενημερω
τική δράση σε όλα τα σχολεία

Με πρωτοβουλία του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη μέσω της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και με τη συνεργα
σία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθιερώνεται η 
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδί
κτυο ως μία διαρκής ενημερωτική 
δράση στα σχολεία.

Στο πλαίσιο αυτό, με την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς εξειδι- 
κευμένοι Αξιωματικοί Ειδικών

Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς τίτλους, μία φορά την εβδομάδα θα συν
δέονται μέσω του διαδικτύου, ταυτόχρονα, με 50 σχο
λεία της επικράτειας όπου θα παρουσιάζονται με τρόπο 
κατανοητό και προσιτό στους μαθητές οι κίνδυνοι του 
Διαδικτύου, η προστασία από αυτούς κι η ασφαλής αντι
μετώπιση τους. Η επιλογή των σχολείων θα γίνεται από 
ειδική ομάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά
των ανάλογα με την τάξη και την περιοχή που επιθυ
μούν να παρακολουθήσουν.

Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα υλοποίησης αυτής 
της πρωτοβουλίας ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Σκοπός μας 
είναι, κάνοντας χρήση της ίδιας τεχνολογίας από την 

οποία καλούμαστε να προ
στατευτούμε, να φτάσουμε 
σε κάθε σχολείο, σε κάθε 
γωνιά της χώρας και να ενη
μερώσουμε τους μαθητές 
προλαμβάνοντας την παρα- 
βατικότητα εν τη γενέσει 
της. Λέμε ΝΑΙ στο διαδίκτυο, 
αλλά θέλουμε όλοι οι μαθη
τές να γνωρίζουν τ ί συνιστά 
σεξουαλική παρενόχληση, τ ί 
είναι το cyber bullying και 
πώς να διαχειρίζονται και να 
προστατεύουν το ευαίσθητο 
προσωπικό τους υλικό, από 
τις φωτογραφίες τους μέχρι 
τους κωδικούς ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο 
Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας

“ Πρόκειται για μία εφαρμογή 

(smartphones application) με 

την ονομασία «Cyberkid», 

η οποία είναι καινοτόμος 

και παγκόσμιας εμβέλειας.

Η εφαρμογή αυτή δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να 

επικοινωνούν άμεσα και σε 

πραγματικό χρόνο με την 

Αστυνομία ”
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Λοβέρδος τόνισε τα έξης: «Το ίί —
Υπουργείο Παιδείας διέθεσε 
στην πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος 450 σχολεία και 
θα διαθέσει και τα 12.000 σχο
λεία σήμερα στην υπηρεσία αυ
τής της πραγματικά αξιέπαινης 
δράσης που οραματίστηκε και 
εκτελεί ο κ. Σφακιανάκης. Θα 
βοηθήσουμε γιατί το πιστεύ
ουμε. Θα βοηθήσουμε γιατί το 
κοινωνικό σχολείο, όπως το 
λέμε, είναι μέσα στην πρώτη
προτεραιότητα αυτής της ηγεσίας. Δηλαδή, η προστασία 
από το ηλεκτρονικό έγκλημα, η σεξουαλική επιμόρφωση, 
η άθληση μέσω της οποίας μπορούμε να αντιμετωπίσου
με την παχυσαρκία, η οποία βασιλεύει, την παιδική πα
χυσαρκία, τα εικαστικά. Είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο 
και ξαναλέω στην πρώτη γραμμή της δικής μας ημερήσιας 
διάταξης. Θα είμαστε δίπλα στη δράση αυτή, θα την βοη
θήσουμε.

Το μήνυμα που στέλνουμε μέσω αυτής της δράσης, πέρα 
όσων είπε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, με τα οποία εκφράζομαι και εγώ είναι ότι δεν υπάρ
χει κανένα έλεος στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται 
την παιδική ηλικία και την απειρία των παιδιών μας και 
τα αντιμετωπίζουν με αυτό το βάρβαρο τρόπο. Χθες είχαμε 
ένα πολύ χαρακτηριστικό συμβάν για τη χρησιμότητα αυ
τής της δράσης στις Σέρρες με τη σύλληψη συγκεκριμένου 
εγκληματία που ταλαιπώρησε ένα παιδάκι 12 ετών».

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμά
των κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος τόνισε, μεταξύ άλ
λων, τα εξής: «Σε μία εποχή λοιπόν όπου το διαδίκτυο και η 
τεχνολογία γενικά αναπτύσσεται ραγδαία, το ηλεκτρονικό 
έγκλημα ταχύτατα μεταλλάσσεται και προχωράει. Μέσα 
λοιπόν, με τα β ία  όπλα, με τον βίο τρόπο πρέπει να υπάρ
ξει και η αντιμετώπισή του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε 
κύριοι Υπουργοί να δώσω δημόσια συγχαρητήρια για την 
μέχρι τώρα διαδρομή, πορεία και επιτυχίες στον κ. Σφακι- 
ανάκη ως Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος. Αυτά όλα αποτελούν εγγύηση για το τι 
πρόκειται να πετύχουν με αυτό που σήμερα εξαγγέλλεται 
και ουσιαστικά μπαίνει σε λειτουργία.

Είπε ο Υπουργός Παιδείας ότι ως Υπουργείο αγκαλιάζου
με αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι 
όχι απλά την αγκαλιάζουμε, όχι απλά την υιοθετούμε, αλ
λά και μπαίνουμε και λίγο πιο μπροστά από ότι θα μπορού
σαμε να είμαστε. Εκτιμούμε ότι η ελληνική οικογένεια σή
μερα, που κάθε υπολογιστής σε κάθε σπίτι αποτελεί έναν 
εν δυνάμει κίνδυνο για τα παιδιά θα αποτελεί πραγματικά

Ξεκινάμε μία πολύ σημαντική 

δράση με συμπαίκτη μας 

το Υπουργείο Παιδείας και 

θρησκευμάτων. Η προστασία 
των ανηλίκων είναι πρώτη μας 
προτεραιότητα”

ένα ασφαλές καταφύγιο για 
όλους αυτούς που μπαίνουν 
στο Διαδίκτυο. Κλείνοντας θα 
ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο 
ευχαριστώ γι' αυτό που μας 
διευκολύνει στο δικό μας έργο, 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολί
τη. Και να είστε βέβαιοι ότι τα 
καλά αποτελέσματα άμεσα θα 
φανούν. Ή δη χθες, όπως είπε 
ο Υπουργός, είχαμε μία πολύ 
μεγάλη επιτυχία».

Ο κ. Ταξίαρχος αναπτύσσοντας τη συνολική δράση της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχετικά 
με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων για 
τους κινδύνους του διαδικτύου επεσήμανε τα εξής: «Η 
Υπηρεσία μας προσπαθεί να υλοποιεί καινοτόμες δράσεις. 
Μετά από συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρη
σκευμάτων πετύχαμε την έγκριση της διασύνδεσης των 
τηλεδιασκέψεων μας με τους μαθητές Δημοτικών, Γυ
μνασίων και Λυκείων, μέσα από το σχολικό δίκτυο.

Είναι μία κίνηση που διασφαλίζει την πραγματοποίήση 
ημερίδων μέσω τηλεδιασκέψεων σε σχολεία ανά την ελλη
νική επικράτεια ταυτόχρονα, δίνοντας τη δυνατότητα να 
την παρακολουθούν χιλιάδες μαθητές. Υπενθυμίζω ότι το 
σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιήσαμε 450 ημερίδες 
σε διάφορα σχολεία της χώρας μας.

Η διασύνδεσή μας στο σχολικό δίκτυο, αποτελεί το επό
μενο στάδιο αυτής της δράσης και ικανοποιεί ένα βασικό 
αίτημα της σχολικής κοινότητας, όπως είχε κατατεθεί από 
δεκάδες δάσκαλους, καθηγητές, αλλά και εκπαιδευτικούς 
συμβούλους».

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη, προανήγγειλε και άλλες δράσεις, μεταξύ των οποίων 
είναι η λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Διαχείρισης 
Διαδικτυακών Απειλών (CYBER ALERT), που θα λει
τουργήσει μέσα στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος με Αξιωματικούς και Ψυχολόγους καθώς 
και τη διανομή δέκα ενημερωτικών φυλλαδίων με συμ
βουλές για την ασφαλή πλοήγηση και χρήση του Διαδι
κτύου. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Κικίλιας δή
λωσε: «Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων που έχει σταθεί από την αρχή αυτής 
της προσπάθειας στο πλευρό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Είναι μία προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία χάρη στη 
συνεχή προσπάθεια, την επιμονή και υπομονή όλων των 
στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος. Τους ευχαριστούμε και τους στηρίζουμε σε κάθε 
τους δράση».]
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

Από €1.020
με έκπτωση -22 ,1%  μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας 
BERETTA HELLAS

Πρόκειται για επανάσταση στο χώρο των φορητών όπλων που διεκδικεί θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.
Ενα ουτομοτ0 πιστόλι, που μοιάζει περισσότερο με το κλασσικό πασχαλιάτικο πιστόλι, εξ' ου και το όνομα «ΝΑΝΟ» 
αλλα πρόκειται για το πιο φονικο μικρό όπλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά σε τέτοιο 
μεγεθος κατασκευάστηκε πιστόλι με 6 φυσίγγια των 9 mm (9 χ19 ΝΑΤΟ), τα οποία μπορούν να γίνουν και 7. 
αν προσαρμοστεί μια σφαίρα στην θαλάμη εκ των προτέρων.

To BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ είναι η απόλυτη εξέλιξη στα μικρά συνεπτυγμένα πιστόλια οπλοφορίας.
ο εξαιρετικά χαμηλό προφίλ του και το σχέδιο που δε σκαλώνει πουθενά το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά 

και το τράβηγμά απο απόκρυψη. Ο ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός κατασκευάζεται με τη χρήση σύγχρονης 
θερμοπλαστικής τεχνολογίας απο τεχνοπολυμερές, πατέντα της BERETTA, ενισχυμένο με FIBERGLASS 
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το ιδανικό πιστόλι οπλοφορίας. Το απόλυτο εργαλείο για τον οπλοφόρο, που θέλει να προστατέψει τον 
εαυτό του ή το στοχο που προστατεύει, χωρίς όμως να φαίνεται ό,τι οπλοφορεί.
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«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ»

Του Ταξιάρχου Παναγιώτη Στάθη
Δ/ντή Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Η
βιαφθορά συνδέεται στενά και αφορά το 
οικονομικά και το οργανωμένο έγκλημα1 
που αποτελεί μια από τις πλέον σοβαρές 
απειλές της σύγχρονης κοινωνίας και των 
δημοκρατικών θεσμών.

Αναφέρεται δηλαδή στις περιπτώσεις 
που η εγκληματική δραστηριότητα αποτελεί τη σταθερή 
ή και αποκλειστική επιδίωξη μιας ιεραρχικά διαρθρωμένης 
ομάδας με την οποία διαβρώνεται ο κρατικός μηχανισμός 
και διευκολύνεται ο σκοπός της επίτευξης μεγάλης έκτα
σης πλουτισμού από εγκληματικές οργανώσεις «Επιχειρη
ματικού Χαρακτήρα».

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η διαφθο
ρά αποτελεί βασικό μέσο διάπραξης του οργανωμένου 
εγκλήματος. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα τελευταία χρό
νια, η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς έγινε αντικείμενο αυξημένου διεθνούς ενδια
φέροντος και προοδευτικά έφθασε στην κορυφή του πα
γκόσμιου ενδιαφέροντος (top of the international agenda). 
Υπολογίζεται ότι ποσοστό 2-5% του Παγκόσμιου Ακαθά
ριστου Προϊόντος αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
(money laundering) και 30% των προσόδων του Ο.Ε. προσ
διορίζεται για δωροδοκία κρατικών οργάνων2. Ο ετήσιος 
τζίρος της διαφθοράς στην Ελλάδα ξεπερνά τα πέντε (5) 
δις ευρώ3. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, εντοπίζει ότι οι 
(παράνομοι) τομείς των ναρκωτικών, της πορνείας, της λα
θρεμπορίας ποτών και τσιγάρων και παρανόμων παιγνίων, 
συμμετέχουν στο ΑΕΠ κατά 0,7% (δηλ. περίπου τετρακό
σια (400) εκατομμύρια ευρώ).

Η πρώτη-στενότερη τάση προσέγγισης της έννοιας της δι
αφθοράς (διαφθορά stricto sensu) έχει ως σημείο αναφοράς 
την εννοιολογική της ταύτιση με την δωροδοκία, παρ' ότι 
η ειδική ποινική υπόσταση της συγκεκριμένης αξιόποινης 
συμπεριφοράς (δωροδότης -  δωρολήπτης), δεν ενυλώνει 
απόλυτα την κοινωνική απαξία του φαινομένου ούτε απο
σαφηνίζει το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό από την πράξη 
όπωςλ,χ. την καλή διακυβέρνηση, τον υγιή ανταγωνισμό, 
την σταθερότητα των συναλλαγών, την αντικειμενικότη
τα της διοίκησης.

Η δεύτερη εννοιολογική προσέγγιση, την οποία φαίνεται 
να υιοθετεί η βιβλιογραφία, είναι ευρύτερη (διαφθορά lato 
sensu) και αντιμετωπίζει τη διαφθορά κατά κύριο λόγο ως 
κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν του ιδιωτικού οφέ
λους.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς 
(United Nations Convention against Corruption)/2003, nou 
έχει ενσωματτοθεί στην Ελληνική Έννομη τάξη με το ν. 
3666/2008, δίνει στα προληπτικά μέσα κατά της διαφθοράς 
ιδιαίτερη σημασία και τα περιλαμβάνει στο δεύτερο κεφά
λαιο, τονίζοντας ότι “Κάθε Κράτος πρέπει....... να αναπτύσ

σει και να εφαρμόσει ή να διατηρήσει αποτελεσματικές και 
συντονισμένες πολιτικές κατά της διαφθοράς, οι οποίες προά
γουν τη συμμετοχή της κοινωνίας και αντανακλούν τις αρχές 
του κράτους δικαίου, την ορθή διαχείριση των δημοσίων υπο
θέσεων και της δημόσιας περιουσίας, της ακεραιότητας, της 
διαφάνειας και υπευθυνότητας”.

Με την ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τη διαφθορά τα συμβαλλόμενα Κράτη ανέλαβαν επιπλέ
ον, την υποχρέωση της ίδρυσης και στελέχωσης Ειδικών 
Σωμάτων ή Αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Υλοποίηση αυτής, αποτέλεσε η Ίδρυση, το έτος 1999, 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατ' αρχήν για την αντιμετώπιση της «αστυ
νομικής διαφθοράς» και στη συνέχεια, με τους νόμους 
3103/2003 και 3938/2011 της διαφθοράς ως κατάχρηση 
δημόσιας εξουσίας χάριν του ιδιωτικού οφέλους, δηλ. για 
αξιόποινες πράξεις δημοσίων λειτουργών, προσώπων που 
παρέχουν δημόσια Υπηρεσία, ξένων δημοσίων λειτουργών, 
υπαλλήλων ή αξιωματούχων της Ε.Ε., αλλά και ιδιωτών 
-επιχειρηματιών.

Με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων, η Χώρα μας εξέφρασε με έντονο 
τρόπο τις πρακτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη της 
διαφθοράς (μικρής και μεγάλης)4 όπως είχε δεσμευτεί με 
την Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
της Διαφθοράς (ν. 3666/2008).

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η Διεύθυνση Εσωτε
ρικών Υποθέσεων, άνοιξε νέους δρόμους στον αγώνα κατά 
της διαφθοράς, αρχικά με την αντιμετώπισή της στο Αστυ
νομικό Σώμα και στη συνέχεια σε όλο το Δημόσιο Τομέα.

Σήμερα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι από 
τους λίγους Οργανισμούς ακεραιότητας με ευρεία δικαιο
δοσία και εφαρμογή διεθνούς τεχνογνωσίας για την εξει- 
δικευμένη έρευνα αξιοποίνων πράξεων, διαφθοράς, προ
στασίας περιουσιακών δικαιωμάτων και αντιμετώπισης 
προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η (αξιόποινη) συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκλη
ματικές επιχειρήσεις (illegal enterprises), ή/και δίκτυα, συ- 
νιστά υποκατάσταση της κρατικής δομής από τη δομή και 
δράση των οργανωμένης μορφής εγκληματικών δικτύων.

Η πλέον γνωστή τυπολογία της διαφθοράς5 περιλαμ
βάνει διάφορες διαστάσεις, από την διαφθορά perse (π.χ. 
δωροδοκία, λήψη υλικού κέρδους), μέχρι την κατάχρηση 
εξουσίας (Shakedowns), την “προστασία” παράνομων δρα
στηριοτήτων, την άμεση εγκληματική δραστηριότητα και 
την ακραία μορφή της “διαδικασίας της διαφθοράς” δηλ. 
την υπερβολική χρήση βίας και την σεξιστική ή ρατσιστι
κή συμπεριφορά.

Κάθε ένα από αυτά τα σημεία, μπορεί να συνδυαστεί με 
ένα ακόμη ή περισσότερα, αλλά και τις πράξεις και τους
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φορείς που εμπλέκονται, τους κανόνες που παραβιάζοντας τον 
βαθμό ανοχής, αδρανείας ή παραβατικής συμμέτοχης από το όρ
γανο που ενεργεί, τον βαθμό οργάνωσης των πρακτικών που 
αποκλίνουν και της αντίδρασης του φορέα.

Η έρευνα για την συμμέτοχη δημοσίων οργάνων σε αξιόποι
νες πράξεις που χωροταξικά κατηγοριοποιούνται στις παραπά
νω κατηγορίες, συνεισφέρει στην κατανόηση του φαινομένου 
και στην υπεύθυνη διαχείριση του πραγματολογικού υλικού, 
με σκοπό το ξερίζωμα συμπεριφορών όπως η δυσανεξία της δια
φθοράς, ηεσηοταί συμπεριφορά, η αυθαιρεσία και η βαρβαρότη
τα που υπονομεύουν την συνολική νομιμότητα της επιβολής 
του κράτους δικαίου.

Η Υπηρεσία, διευκρινίζει ότι για την συλλογή και την εκτίμη
ση των αποδεικτικών στοιχείων, εφαρμόζεται το κριτήριο της 
απόδειξης “πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας” και τα αποτελέ
σματα εδράζονται στην αυτοτελή αξιολόγηση του συνόλου του 
αποδεικτικού υλικού και από μια δέσμη, ενδείξεων ή αμάχητων 
τεκμηρίων επαρκούς βαρύτητας, ακρίβειας και συγχρονισμού 
γεγονότων.

Εξειδικευμένες μέθοδοι έρευνας και αντιμετώπισης του φαινο
μένου έχουν ευρεία εφαρμογή. Έτσι, ο “Προληπτικός έλεγχος” 
και “ανίχνευση περιστατικού” συνδέονται με την στρατηγική 
ανάλυση (περιγραφή κατάστασης, εκτίμηση κινδύνου), επι
χειρησιακή ανάλυση (ανάλυση εγκληματικού δικτύου εγκλή
ματος, σκιαγράφηση προφίλ και συμπεριφοράς δραστών), την 
έρευνα με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία, την στατιστική 
ανάλυση, ανάδειξη των τάσεων, ροπή κατεύθυνσης και συγκε
κριμένων συμπεριφορών, αλλά και την εφαρμοζόμενη στα σύγ
χρονα διωκτικά Σώματα, “enterprise theory of investigation” 
(διάγνωση των συναφειών: δηλ. ανίχνευση διασύνδεσης προσώ
πων και ομάδων).

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνώνται ειδικά αξιόποινες συμπεριφορές 
προσώπων από τομείς και σημεία που είναι ευάλωτα σε διαφθο
ρά (Υπηρεσίες Υγείας, Οικονομικές Υπηρεσίες, Τομέας ασφα
λιστικών Εταιριών), Αστυνομικές Υπηρεσίες, “οικονομία της 
νύκτας”- μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια- ενεχυ
ροδανειστήρια καθώς και αυτές που ενέχουν Ξέπλυμα χρήμα
τος (logistics και μεταφορές όταν εξυπηρετούν λαθρεμπόριο).

ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Η δραστηριότητα της Υπηρεσίας, τελεί υπό Κοινοβουλευτική 

Εποπτεία. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας, ορίζεται από τον Υπουρ
γό, μετά από Γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής. Η επιλογή του λοιπού Προσωπικού γίνεται με αυστηρά 
κριτήρια ακεραιότητας που αναφέρονται στο νόμο.

Την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας, μέσα στα 
πλαίσια της νομιμότητας, εγγυάται η Εποπτεία του ανακριτι- 
κού έργου της Υπηρεσίας από ανώτερο Εισαγγελικό λειτουργό 
(Εισαγγελέα Εφετών).

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων δίνει προ
τεραιότητα στις «στρατηγικές ελέγχου» - «Control strategies» 
δηλαδή με τις επεμβάσεις ελέγχου στην Ελληνική Αστυνομία 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς να παραβλέπει και τις 
«κατευθυντήριες στρατηγικές» (προληπτική δράση).

Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων διευκολύ
νεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων δράσης (ανακριτικών, δικο- 
νομικών) όπως:

► Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών 
(και μέσω τ/φ γραμμής «hot line») και ανάλυσης αυτών

► Ταξινόμηση και παρακολούθηση των μέτρων που 
λαμβάνονται

► Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων, (wistlesblowers 
program)

►Ανακριτική διείσδυση
► Άρση απορρήτου επικοινωνιών 
►Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών 
►Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων
► Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει τοπική αρμο
διότητα σε όλη τη Χώρα, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό 
της Αστυνομίας και διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα: 

-Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής 
-Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων 
-Τμήμα Ερευνών και Δίωξης 
-Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
-Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσια

κής Κατάστασης

- Παράρτημα της Υπηρεσίας, λειτουργεί στην Βόρειο Ελ
λάδα, ως Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ίδρυση και λειτουργία της 
Υπηρεσίας αποσκοπεί:

► Στην δημιουργία Υπηρεσίας υψηλών επιδόσεων 
►Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων στον
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πολίτη Υπηρεσιών
► Στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας 

και αμοιβαιότητας με το σύνολο των Υπηρεσιών και των πο
λιτών

► Στον εντοπισμό κάθε παθογένειας και αστοχίας στην 
ακολουθούμενη διαδικασία και υποβολή προτάσεων για θε
ραπεία

► Στην προστασία της ακεραιότητας των νομίμως ενεργού- 
ντων οργάνων.

► Στη δυνατότητα αποκάλυψης παράνομων, διεφθαρμέ
νων, απατηλών η βλαπτικών πρακτικών σε φορείς του δημο
σίου ή ιδιωτικού τομέα, που προσβάλουν το δημόσιο συμφέ
ρον, άτομα ή οργανισμούς.

Ειδικές διατάξεις:
►Εποπτεία από Εισαγγελέα Εφετών (ανώτερος δικαστικός 

λειτουργός)
► Πρόβλεψη για αυστηρή τήρηση καθήκοντος εχεμύθειας
►Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επι

χειρήσεων.
►Ανάληψη εξειδικευμένων ερευνών για εγκλήματα δια

φθοράς
►Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από 

καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια
►Άρση απορρήτου (επιστολών - τηλεφωνικής επικοινω

νίας - τραπεζικού)
►Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται 

έρευνα
►Προσαγωγή μαρτύρων - υπόπτων στην έδρα
►Καταγραφή σχετικών πράξεων εκτός κατοικίας με συ

σκευές ήχου εικόνας ή άλλα τεχνικά μέσα και η χρησιμοποί
ηση τους ως αποδεικτικού υλικού

►Άρση του αδίκου της πράξεως, ύστερα από ειδική εντολή 
-  Πράξη του Διοικητού της Υπηρεσίας και έγκριση του Ει- 
σαγγελικού Λειτουργού.

►Απαλλαγή από καθημερινά έργα διοικητικής φύσεως
►Εξειδικευμένη μεθοδολογία - Εστίαση στις έρευνες

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσε
ω ν διέπεται από:

►Λειτουργία με νεωτεριστική δομή και οργάνωση
►Αυτοτέλεια (υπαγωγή στο Ανώτατο Όργανο της Ιεραρ

χίας)
►Προικοδότηση με αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες
►Χρήση προηγμένων τεχνικών έρευνας (ηχογραφήσεις, 

βιντεοσκοπήσεις, άρση απορρήτων, απαγόρευση κίνησης λο
γαριασμών)

►Μυστική (καλυμμένη) αστυνομική έρευνα (undercover 
agents)

► Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων - «προφίλ» υπό
πτου

► Παράκαμψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων
►Αυστηρή επιλογή Προσωπικού

Η παρουσίαση του έργου της Υπηρεσίας, μέσω της Έ κθε
σης του έτους 2012, η συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων κατ' 
έτος και η εμφανής τάση αυξητικής απόδοσης των επιδόσεών 
της είναι αρκούντως κατατοπιστική και εμφανής.

(Παρατίθενται στατιστικά -  μετρήσιμα στοιχεία κατ' έτος, 
ποσοστιαία αύξηση κ.λπ.).

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει να παρουσιάσει, 
διαχρονικά, μία σταθερή πορεία με αυξητική τάση, αναφορι
κά με το συνδυασμό διαχείρισης υποθέσεων (πληροφοριών 
- καταγγελιών) και αποτελέσματος (σχηματισμού δικογραφι
ών και εν τέλει άσκηση ποινικών διώξεων). Γράφημα 1 - Γρά
φημα 2 - Γράφημα 3 - Γράφημα 4 και Γράφημα 5.

Ειδικότερα στον τομέα των καταγγελιών που αφορούν σε 
υπαλλήλους διαφόρων Τομέων του Δημοσίου παρατηρείται 
αλματώδης αύξηση, ειδικότερα τα έτη 2012 και 2013 πράγμα 
που καταδεικνύει την αυξανόμενη εμπέδωση στη συνείδηση 
των πολιτών της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας σε 
φαινόμενα διαφθοράς όχι μόνο για το Σώμα της Αστυνομίας 
αλλά και σε όλο το Δημόσιο Τομέα. Γράφημαθ.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου ως προβλη
ματικές περιοχές παρεχομένων υπηρεσιών του Δημοσίου με 
τα περισσότερα καταγγελλόμενα κρούσματα διαφθοράς, ανα- 
δεικνύονται οι:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2011 2012
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. 116 152
Υπηρεσίες Περιφέρειας 6 63
Οικονομικές Υπηρεσίες 31 62
Υπηρεσίες Υγείας 56 60
Υπουργεία 15 43
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Πέραν όμως της γενικής επισκόπησης στοιχείων που μπο
ρούν να καχαδείξουν την σύνολη εικόνα της Υπηρεσίας δια
χρονικά, έχει σημασία να δούμε το τώρα και μέσα από αυτό, 
να επιχειρηθεί, με συγκεκριμένα δεδομένα και υπό το πρίσμα 
των κοινωνικό - οικονομικών αλλαγών κατά την τρέχουσα 
συγκυρία που έχουν επηρεάσει και το φαινόμενο «διαφθορά» 
σε όλες του τις εκφάνσεις, η ανίχνευση της περαιτέρω πορείας 
και της αποτελεσματικόχητας της Υπηρεσίας ως κεντρικού 
κρατικού πυλώνα καταπολέμησης του φαινομένου.

Το έτος 2012, συγκριτικά με το έτος 2011, τα στοιχεία ως 
προς την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων έχουν ως έξης:

►Αύξηση των καταγγελιών γενικά κατά 31%
►Αύξηση των καταγγελιών που αφορούν αστυνομικούς 

κατά 22%
►Αύξηση των καταγγελιών που αφορούν δημόσιους Υπάλ

ληλους κατά 97%
►Αύξηση στα αυτόφωρα κατά 24%
►Αύξηση στις συλλήψεις κατά 31%
►Αύξηση στις ποινικές διώξεις κατά 4%
Παρατίθενται αναλυτικά εξιχνιασθείσες υποθέσεις με την 

διαδικασία του αυτοφώρου και οι πραγματοποιηθείσες συλ
λήψεις, που αποτελούν τον πυρήνα της αποτελεσματικότη- 
τας οποιοσδήποτε διωκτικής Υπηρεσίας:

Συμπέρασμα:
Οι τρεις πτυχές ενός ολιστικού προγράμματος καταπολέ

μησης της διαφθοράς περιλαμβάνουν: α) τη σαφή θέση στο 
ηγετικό επίπεδο ότι σε κάθε περίπτωση έχει υιοθετηθεί η πο
λιτική της μηδενικής ανοχής, β) τον εκ των προτέρων προσ
διορισμό των κινδύνων διαφθοράς και την πραγματοποίηση 
εσωτερικών ελέγχων για την πρόληψη και τον εντοπισμό 
δυνητικά προβληματικών σημείων, γ) την ανάπτυξη και δι
εργασία αντιδραστικών πρωτοκόλλων στις περιπτώσεις υπο
ψίας περί ύπαρξης συμπεριφορών διαφθοράς.

Η οικοδόμηση ισχυρών θεσμών αποτελεί κεντρική πρόκλη
ση και είναι το κλειδί για τον έλεγχο της διαφθοράς. Αν και 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα και καλές πρακτικές επιτυ
χημένων προσπαθειών σε συγκεκριμένα όργανα, είναι εξίσου 
σαφές ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, θα 
πραγματοποιηθεί με σχεδίασμά και ισχυρή βούληση, συμμε
τοχή της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο μιας διαφανούς 
διαδικασίας, και την ισχυροποίήση ελεγκτικών μηχανισμών 
με την χρήση των νέων εργαλείων και προσεγγίσεων. Αυτή

θα πρέπει να συνοδεύεται από μια μεχαρρυθμιστική αλ
λαγή στο χειρισμό των υποθέσεων με αυστηρή τήρηση 
της νομιμότητας, της εφαρμογής των κανόνων, της δια
φάνειας και της λογοδοσίας.

Οι έρευνες για τη διαφθορά αποτελούν μια κρίσιμη 
απάντηση σε μεμπτές από τις προκλήσεις που έχουν 
ήδη επισημανθεί. Οι προσπάθειες για τον έλεγχο ή την 
πρόληψη πρέπει να θεωρηθούν ως θετική εξέλιξη, και 
είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι στρατηγικές 
πρόληψης και ελέγχου με αυξημένη χρήση ειδικών τε
χνητών, καθιστούν ρεαλιστικό τον στόχο για εξάλειψη 
των διεφθαρμένων πρακτικών.

Η πολυμορφία, η έκταση, αλλά και ο οργανωμένος και 
διασυνοριακός ή υπερεθνικός (“transnational”) πολλές 
φορές χαρακτήρας του φαινομένου της διαφθοράς, επι
βάλλουν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, 
τον εμπλουτισμό της εθνικής στρατηγικής με στοιχεία 
από τη διεθνή εμπειρία.

Εξ άλλου η επιτυχής κατάστρωση πλάνων αντιμετώ
πισης του προβλήματος και ο σχεδιασμός δημιουργίας 
δομών συνολικής συμμόρφωσης προϋποθέτει καλό επί
πεδο συντονισμού όλων των διαφορετικών παραγόντων 
και οργάνων που τη συνθέτουν, ώστε η σύμπραξη των 
φορέων κατά της διαφθοράς να παρουσιάζει ομοιογένεια, 
συγχρονισμό και αποτελεσματικότητα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ανεξάρτητα από 
τα πολλά σημαντικά κοινωνικά και οργανωτικά προ
βλήματα που υπάρχουν, μια στρατηγική για επιτυχή 
έλεγχο της διαφθοράς και μεταρρύθμισης των δημοσί
ων Υπηρεσιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί Αυτό δεν 
αποτελεί γενική δήλωση προθέσεων αλλά ρεαλιστική 
σύσταση που υποδηλώνει εφαρμογή νέας τακτικής με 
συνεχή επαγρύπνηση, εστίαση στην δεοντολογία και τα 
πρότυπα, διαφάνεια, λογοδοσία και αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης.]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Βλ. χαρακτηριστικά προοίμιο (preamble) της Σύμβασης των Ηνω

μένων Εθνών κατά της διαφθοράς (United Nations Convention against 
Corruption, 31/1012003).

2. βλ. N. Λίβος, Οργανωμένο Έ γκλημα: Έννοια και δικονομικοί τρό
ποι αντιμετώπισής του, στο Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοποί του 
Ποινικού Δικαίου, Αθήνα 2000, οεΐ. 19 επόμ.

3. RI. Έκθεση Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς, 2010,σελ. 25
4. (grand and petty corruption) πρβλ. και Μ. Wiehen, Η  διεθνής μά

Υποθέσεις που εφαρμόστηκε η διαδικασία 
του α υ τ ο φ ώ ρ ο υ

Αστυνομία 17

32 Δημόσιο 12

Συμμετοχή 0

Άλλο 3

Αστυνομικοί 15

Σ υ λ λ ή ψ εις  με τη δ ια δ ικ α σ ία  του αυτοφώρου 53 Ειδικοί Φρουροί 5

Υπάλληλοι
Δημοσίου

14

Ιδιώτες 19

χη κατά της διαφθοράς, που σημειώνει άτι η «μικρή» διαφθορά είναι 
εξίσου επικίνδυνη με την πολιτική διαφθορά, αφού μπορεί να αφορά 
σε μικρά ποσά, ωστόσο σε εθνική κλίμακα αποτελεί σημαντική οικο
νομική επιβάρυνση που δυσχεραίνει τη διασφάλιση και των πλέον 
στοιχειωδών δημοσίων Υπηρεσιών.

5. Barker, Τ andCarter (1986), Αστυνομία και Παρέκκλιση, Σινσι- 
νάτι, Οχάιο, εκδ. Andreson, όπου καταγράφονται οκτώ (8)τύποι και 
διαστάσεις διαφθοράς.
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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 ^  

• 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

SP R IN G F IELD  A R M O R Y  X D M 9  - X D M 4 0  

Απο την παλα ιότερη εταιρία  κατασκευής όπλων της  Αμερ ικής

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  
XDM

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  OF T H E  YEA R  
XD P ISTO L

2 006
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  OF T H E  YEA R  
XD  4 5 A C P  P ISTO L

2 006
SH O O TIN G  IN D U STR Y  A CA D EM Y OF EX C ELLEN C E  

HAN D G U N  OF TH E YEA R  
XD  45A C P  P ISTO L SPRINGFIELD ARMORY'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή:

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

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

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

Διάθεση για τον Πειραιά:
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BSS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

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

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

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

Άν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO koiTUV.

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.

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

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

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

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

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

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

ηλεκτρονικό υπολογιστή που αναφέρουν:
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.
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ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΙΧΝΙΑΣΕ Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ε λ λ η ν ικ ή ς  

Αστυνομίας σχετικά με τρεις σημαντικές υποθέσεις που εξί
χνιασε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πρόκειται για τη σύλληψη 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος 
μαζί με την 30χρονη σύζυγό του διέπρατταν απάτες κυρίως 
σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, εμφανιζόμενοι ως λογιστές η 
εφοριακοί, τη σύλληψη 21χρονου από το Πακιστάν, ο οποίος 
ενέχεται σε σωρεία ληστειών και κλοπών-διαρρήξεων σε οι
κίες, ενώ σε μία περίπτωση προέβη στο βιασμό ηλικιωμένης 
αφού προηγουμένως τη λήστεψε και την εξάρθρωση εγκλη
ματικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά κλοπές αυτοκί
νητων, πλαστογραφίες και παραποιήσεις των χαρακτηριστι
κών τους, απάτες σχετικά με τις ασφάλειες και νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ρεις σημαντικές επιτυχίες στο διαρκή αγώ
να κατά του εγκλήματος, κατάφεραν η Υποδι
εύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και το 
Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 21.05.2014 
το πρωί, στην περιοχή του Αιγάλεω, συνελήφθη ένας δίχρο
νος ημεδαπός, ο οποίος μαζί με την 30χρονη ημεδαπή σύζυγό 
του, διέπρατταν απάτες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων ατό
μων, εμφανιζόμενοι ως λογιστές ή εφοριακοί

Σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης 
του 17ου Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών, ενώ η κακουρ- 
γηματικού χαρακτήρα δικογραφία που έχει σχηματιστεί για 
αυτόν και τη σύζυγό του, περιλαμβάνει τα αδικήματα της 
απάτης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και της λη
στείας.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης του ζευγαριού, προέκυψε 
ότι πλησίαζαν ηλικιωμένα άτομα, εμφανιζόμενοι ως λογι
στές ή εφοριακοί, χρησιμοποιώντας παράλληλα διάφορα τε
χνάσματα.

Πιο αναλυτικά, παρουσίαζαν διάφορα ψευδή γεγονότα ως 
αληθινά, όπως τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, την αποπλη
ρωμή οφειλών κ.ά. και τα έπειθαν ότι ενεργούν για λογαρι
ασμό των παιδιών τους, προκειμένου να λάβουν επιστροφή 
χρημάτων από την εφορία ή να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Με το πρόσχημα αυτό, επιβίβαζαν τους ηλικιωμένους σε 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία μίσθωναν από εταιρείες ενοικί- 
ασης και αφού τους οδηγούσαν σε υποκαταστήματα τραπε
ζών, τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, που έκαναν 
ανάληψη από την τράπεζα.

Στη συνέχεια, προκειμένου οι παθόντες να μην αντιλη- 
φθούν άμεσα την απάτη σε βάρος τους, τους αποβίβαζαν κο
ντά σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και με την αιτιολο
γία της αναζήτησης χώρου στάθμευσης, τους εγκατέλειπαν.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 
συνολικά δώδεκα (12) περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών και 
μία ληστεία που διέπραξαν σε βάρος 77χρονης ημεδαπής, 
όταν η τελευταία αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους.

Η παράνομη δράση τους εντοπίζεται τουλάχιστον από τον 
Ιούλιο του 2013, κυρίως σε περιοχής της Δυτικής Αττικής, 
με το συνολικό κέρδος που έχουν αποκομίσει να ανέρχεται 
στο ποσό των (130.800) ευρώ.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης διερεύνησης της υπό
θεσης που διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ατ
τικής, προέκυψε η συμμετοχή τους στις παρακάτω αξιόποι
νες πράξεις:

►Την 06-05-2014 στο Χαϊδάρι, πλησίασαν 77χρονη ημεδα
πή και της συστήθηκαν ως γνωστοί του γιου της, ενώ υπο
στήριξαν ότι τους οφείλει χρήματα. Ό ταν η 77χρονη αρνή- 
θηκε την οφειλή, αντιλαμβανόμενη τις προθέσεις τους, ο 
31χρονος την ακινητοποίησε, ενώ η συνεργός του εισήλθε 
στην οικία της και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (500) 
ευρώ και διάφορα κοσμήματα.

►Την 22-07-2013 στο Ίλιον, πλησίασαν 78χρονη και με το 
πρόσχημα της διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων της στην εφο
ρία, την οδήγησαν σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Ί λ ι
ον, όπου της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (5.000) ευ
ρώ.

►Την 13-01-2014 στην Πετρούπολη, πλησίασαν 86χρο- 
νο ημεδαπό και με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές συγγενι
κού του προσώπου, του απέσπασαν (1.200) ευρώ. Ακολού
θως τον έπεισαν να τους οδηγήσει στην αποθήκη της οικίας 
του, όπου είχε αποκρύψει τις οικονομίες του και του αφαί- 
ρεσαν ένα πλαστικό κουτί, το οποίο περιείχε το χρηματικό 
ποσό των (81.000) ευρώ.

►Την 11-02-2014 στο Αιγάλεω, μετέβησαν στην οικία 
73χρονης ημεδαπής και με πρόσχημα ότι η κόρη της έχει οι
κονομικά προβλήματα, την οδήγησαν διαδοχικά σε υποκα
ταστήματα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Αιγάλεω και 
το Περιστέρι, όπου της απέσπασαν συνολικά το χρηματικό 
ποσό των (7.000) ευρώ.

►Την 27-02-2014 στο Περιστέρι, πλησίασαν 79χρονη και 
με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές συγγενικού της προσώ
που, της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (150) ευρώ.

►Την 10-03-2014 στους Αγίους Αναργύρους, πλησίασαν 
83χρονο και με το πρόσχημα ότι είναι λογιστής συγγενικού 
του προσώπου, τον οδήγησαν σε υποκατάστημα τράπεζας 
στους Αγίους Αναργύρους, όπου του απέσπασαν το χρημα
τικό ποσό των (5.500) ευρώ.

►Την 11-03-2014 στο Αιγάλεω Αττικής, πλησίασαν 73χρο- 
νη και με το πρόσχημα ότι είναι ασφαλιστές του γιου της, 
της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (250) ευρώ και κο
σμήματα συνολικής αξίας (2.000) ευρώ.

►Την 28-03-2014 στο Αιγάλεω, πλησίασαν 82χρονο και με
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το πρόσχημα ότι είναι λογιστές συγγενικού του προσώπου, 
του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ.

►Την 31-03-2014 στο Αιγάλεω, πλησίασαν 86χρονη και με 
το πρόσχημα ότι είναι φίλοι συγγενικού της προσώπου, της 
απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (3.500) ευρώ και διάφορα 
εμπορεύματα αξίας (3.000) ευρώ.

►Την 29-04-2014 στο Αιγάλεω Αττικής, πλησίασαν 80χρο- 
νη και με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές του γιου της, την 
οδήγησαν σε υποκατάστημα τράπεζας, όπου η παθούσα πραγ
ματοποίησε ανάληψη του χρηματικού ποσού των (3.300) ευ
ρώ.

► Την 31-05-2013 στην Πετρούπολη, πλησίασαν 78χρονο 
και με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές συγγενικού του προ
σώπου, του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (900) ευρώ.

►Την 06-05-20014 στο Χαϊδάρι, πλησίασαν 76χρονη και 
της συστήθηκαν ως γνωστοί της κόρης τους, η οποία σύμ
φωνα με τους ισχυρισμούς τους, τους οφείλει χρήματα. Αφού 
την έπεισαν, την οδήγησαν σε υποκατάστημα τράπεζας, όπου 
έκανε ανάληψη και τους παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 
(6.000) ευρώ.

► Την 16-05-2014 στην Πετρούπολη, πλησίασαν 93χρονο 
και με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές συγγενικού του προ
σώπου, τον οδήγησαν σε υποκαταστήματα τράπεζας, όπου 
του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος συλληφθείς αναγνωρίστηκε με 
απόλυτη βεβαιότητα από τους παθόντες, ενώ οι έρευνες συνε
χίζονται για το ενδεχόμενο συμμετοχής του ίδιου και της συ
ζύγου του και σε άλλες συναφείς παράνομες πράξεις.

Στις 22-05-2014 το πρωί, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Εκτελέσεως Ποινών και ακολούθως στο 17ο Ανακριτικό 
Τμήμα Αθηνών.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη μετά από μεθοδι
κή και συστηματική αστυνομική έρευνα, 21χρονος υπήκο
ος Πακιστάν, ο οποίος ενέχεται σε πλήθος ληστειών, σε από
πειρες ληστειών, σε κλοπές -  διαρρήξεις οικιών, ενώ επιπλέον 
κατηγορείται για βιασμό ηλικιωμένης, ύστερα από ληστεία 
που διέπραξε σε βάρος της.

Σε βάρος του 21χρονου και ενός ακόμα ατόμου, που αναζη- 
τείται, σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρα
κτήρα, για ληστείες και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά 
συναυτουργία, βιασμό και παράβαση της νομοθεσίας για τα

όπλα, ενώ βαρύνεται και με τα αδικήματα της αντίστασης 
και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς δρώντας από κοινού με το 
σύνεργό του, διέπραξαν συνολικά τέσσερις (4) ληστείες 
και μία (1) απόπειρα σε βάρος ενοίκων σπιτιών, ενώ δι
έπραξαν ακόμα τρεις (3) κλοπές -  διαρρήξεις οικιών. Σε 
μία από τις ληστείες τους, ο 21χρονος βίασε το θύμα του 
(83χρονη ημεδαπή).

Πιο αναλυτικά, από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα 
που διεξήγαγε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, 
προέκυψε ότι οι δύο δράστες έχουν διαπράξει τις παρακά
τω εγκληματικές πράξεις:

►Την 20-11-2010, εισήλθαν σε μονοκατοικία στη Νέα 
Ιωνία, από την οποία αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης 
χρηματικής αξίας.

►Την 13-01-2014, εισήλθαν σε ισόγειο διαμέρισμα στην 
Αθήνα και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν δύο 
(2) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα (1) κινητό 
τηλέφωνο, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα, συ
νολικής αξίας περίπου (5.000) ευρώ.

►Την 30-01-2014, εισήλθαν σε οικία στην περιοχή του 
Κολωνοό και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν 
το χρηματικό ποσό των (60.000) ευρώ.

►Την 21-02-2014, εισήλθαν σε ισόγειο διαμέρισμα στη 
Νέα Ιωνία, από το οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό 
των (480) ευρώ, έναν (1) φορητό υπολογιστή και μία (1) 
χρυσή αλυσίδα.

►Την 28-04-2014, εισήλθαν σε ισόγειο διαμέρισμα στον 
Κολωνό, όπου αφού ακινητοποίησαν με τη χρήση σωμα
τικής βίας και την απειλή μαχαιριού, ηλικιωμένη γυναί
κα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.

►Την 14-05-2014, εισήλθαν σε μονοκατοικία στον Κο
λωνό, όπου αφού ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαι
ριών και με χρήση σωματικής βίας 83χρονη γυναίκα, 
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, βιβλιάριο 
καταθέσεων, δύο (2) πιστωτικές κάρτες, μία (1) λίρα, ένα 
(1) κινητό τηλέφωνο, το δελτίο αστυνομικής ταυτότη
τάς της, καθώς και διάφορα κοσμήματα, συνολικής αξί
ας 6.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο 21χρονος εξανάγκασε την 
83χρονη να έρθει σε συνουσία μαζί του.

► Την 16-05-2014, μετέβησαν με σκοπό τη ληστεία, σε
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μονοκατοικία στον Κολωνό, όπου διαμένει 62χρονη ημεδα
πή, μαζί με τη μητέρα της. Ακολούθως, παραβίασαν την εξω
τερική πόρτα της οικίας και χτύπησαν το κουδούνι, ενώ ο 
ένας από αυτούς κινήθηκε προς το πλαϊνό παράθυρο της οι
κίας, προκειμένου να μπει στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιλη
πτός. Στη συνέχεια διέφυγαν χωρίς να εισέλθουν στην οι
κία.

►Την 19-05-2014 εισήλθαν σε ισόγειο διαμέρισμα στη Νέα 
Ιωνία και αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή και μία ηλε
κτρονική συσκευή (tablet).

►Την 19-05-2014, ο 21χρονος εισήλθε σε μονοκατοικία 
στον Κολωνό και με την απειλή μαχαιριού και τη χρήση σω
ματικής βίας, ακινητοποίησαν 65χρονη που διέμενε σε αυτό 
και ερεύνησε τους χώρους του, ενώ ο συνεργός του ανέμενε 
εξωτερικά. Στην προσπάθειά της να εξέλθει από την οικία και 
να καλέσει για βοήθεια, η 65χρονη έγινε αντιληπτή από το 
δράστη, ο οποίος εξαγριωμένος την έριξε στο δάπεδο του σπι
τιού και την τραυμάτισε με το μαχαίρι στο χέρι της.

Ο 21χρονος κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του αντι- 
στάθηκε σθεναρά και απώθησε τους αστυνομικούς, χτυπώ
ντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, προκειμένου να δι- 
αφύγει.

Σε έρευνα που έγινε, βρέθηκε πάνω του και κατασχέθηκε 
μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργα
στη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 6,8 γραμμαρίων.

Σε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του στον Κολωνό, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

►δελτίο ταυτότητας, το οποίο είχαν αφαιρέσει σε ληστεία,
► (11) συσκευές κινητών τηλεφώνων,
► (5) φωτογραφικές μηχανές,
►διάφορα κοσμήματα και ρολόγια,
►ηλεκτρονικός υπολογιστής,
►πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και
►φωτοτυπίες δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού.
Επίσης, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί Απόφαση του

Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, με την οποία 
έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών για ληστεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Αθηνών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του, όπως και του 
σύνεργού του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η ιρίτη υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση, από αστυνομι
κούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, εγκλημα- 
τικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά κλοπές αυτοκινή
των, πλαστογραφίες και παραποιήσεις των χαρακτηριστικών 
τους, καθώς επίσης απάτες σχετικά με τις ασφάλειες και νομι
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συνελήφθησαν για την υπόθεση αυτή, το διήμερο (21 και 
22 Μαϊου), σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, τα δυο βασικά 
μέλη της οργάνωσης (ομογενείς από το Καζακστάν, 26 και 
27 ετών) και αναζητούνται τέσσερις συνεργοί τους, οι δύο 
επίσης από το Καζακστάν (26 και 28 ετών) και δύο ημεδαποί 
(36χρονος και 22χρονη).

Επίσης, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας 
ακόμα 32χρονος από το Καζακστάν, ο οποίος βρίσκεται 
έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Για τη συνδρομή που 
παρείχαν σε συγκεκριμένες επιμέρους αξιόποινες πράξεις 
και ειδικότερα με τις κατηγορίες της υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαίωσης, ψευδορκίας, απόπειρας απάτης σχετικά με τις 
ασφάλειες και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, κατηγο- 
ρούνται άλλα δυο άτομα, 29χρονη από το Καζακστάν και 
28χρονος από τη Ρωσία.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης διερεύνησης, έχουν 
εξιχνιαστεί συνολικά δέκα πέντε (15) περιπτώσεις κλοπής 
και παραποίησης οχημάτων, που είχαν διαπράξει τα μέλη 
της ομάδας, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε δεκά
δες άλλες ομοειδείς υποθέσεις.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της εγκληματικής τους 
δραστηριότητας, τουλάχιστον από τριετίας, είχαν συστή
σει οργανωμένη ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση, με 
σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων και ειδικότερα την 
κλοπή αυτοκινήτων και την πλαστογράφηση των στοιχεί
ων κυκλοφορίας τους. Περαιτέρω, διέθεταν τα οχήματα σε 
ανυποψίαστους αγοραστές, τους οποίους εξαπατούσαν ως 
προς την νομιμότητα προέλευσής τους, αποκομίζοντας με 
αυτό τον τρόπο μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Τα αυτοκίνητα που αφαιρούσαν, επειδή ήταν νέ
ας τεχνολογίας και διέθεταν συστήματα ασφαλείας 
«IMMOBILISER», χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεσή 
τους, ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εγκεφάλους) και αυ
τοσχέδια κλειδιά.

Για τη νομιμοποίηση των κλεμμένων αυτοκινήτων, αγό
ραζαν κατεστραμμένα οχήματα, ιδίας μάρκας και τύπου με 
τα κλεμμένα και χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό τα 
στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Σε περιπτώσεις που τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα δεν 
ταυτίζονταν πλήρως με αυτά που είχαν αφαιρέσει, σε κά
ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως στην ύπαρξη 
ή μη ηλιοροφής κ.ά., με πλαστές βεβαιώσεις εξέδιδαν νέ
ες άδειες κυκλοφορίες, έτσι ώστε να συμπίπτουν τα χαρα
κτηριστικά τους.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να αφαι- 
ρέσουν οχήματα ιδίας μάρκας με τα κατεστραμμένα που εί
χαν προμηθευτεί, τα ασφάλιζαν και κατήγγειλαν ψευδώς 
την κλοπή τους, εισπράττοντας σχετικές αποζημιώσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί 
οκτώ (8) αυτοκίνητα που είχαν πωληθεί από τα μέλη της 
οργάνωσης, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν κλαπεί και 
πλαστογραφηθεί οι αριθμοί πλαισίου τους.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι όταν οι δράστες αντιλή- 
φθηκαν τις έρευνες των αστυνομικών Αρχών, αφαίρεσαν 
αυτοκίνητα που οι ίδιοι είχαν πουλήσει σε ανυποψίαστους 
πολίτες, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να εξαφανί
σουν τα πειστήρια των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα έχει προκύ-
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ψει ότι οι εμπλεκόμενοι ενέχονται στις παρακάτω αξιόποι
νες πράξεις:

►Την 22-01-2013 αφαίρεσαν από το Ίλιον, ΙΧ Ε . αυτ/το, 
ενώ μέσα σε αυτό βρήκαν το κλειδί άλλου Ι.Χ.Ε. αυτ/του, το 
οποίο επιχείρησαν να αφαιρέσουν χωρίς ωστόσο να το κα
τορθώσουν.

►Την 09/11-07-2011 αφαίρεσαν από την Αγ. Παρασκευή, 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, για να το κυκλοφορήσουν, πλαστογραφώ
ντας τα στοιχεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου αυτοκίνητου 
ιδίας μάρκας και τύπου, το οποίο αγόρασαν την 27-01-2012.

►Την 19-12-2012 αφαίρεσαν από τη Γλυφάδα, Ι.Χ.Ε. αυτ/το 
με σκοπό να το κυκλοφορήσουν, πλαστογραφώντας τα στοι
χεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου αυτοκινήτου ιδίας μάρ
κας και τύπου, το οποίο είχαν αγοράσει την 27-03-2011.

►Μεταξύ 31-08-2012 και 09-09-2012 αφαίρεσαν από τη 
Γλυφάδα, ΙΧΕ αυτ/το, με σκοπό να το κυκλοφορήσουν, πλα
στογραφώντας τα στοιχεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου 
αυτοκινήτου ιδίας μάρκας και τύπου, το οποίο είχαν αγορά
σει την 10-07-2012. Ακολούθως το αυτοκίνητο μεταβιβάσθη
κε σε διάφορα άτομα.

►Την 09-11-2011 αφαίρεσαν από το Κορωπί, δύο (2) Ι.Χ.Ε. 
αυτ/τα, με σκοπό να τα κυκλοφορήσουν, ενεργώντας και πά
λι με τον ίδιο τρόπο πλαστογραφώντας τα στοιχεία κυκλοφο
ρίας τους.

►Την 06/07-07-2011 αφαίρεσαν από το Π. Φάληρο, Ι.Χ.Ε. 
αυτ/το, με σκοπό να το κυκλοφορήσουν, πλαστογραφώντας 
τα στοιχεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου αυτ/του ιδίας μάρ
κας και τύπου, το οποίο αγόρασαν την 05-08-2011.

►Την 03-05-2013 αφαίρεσαν από τη Βούλα, Ι.Χ.Ε. αυτ/το, 
το αποσυναρμολόγησαν και τοποθέτησαν στο παραπάνω 
κλεμμένο όχημα τον ηλεκτρονικό του «εγκέφαλο».

►Την 05/07-09-2012 αφαίρεσαν από την Αθήνα, Ι.Χ.Ε. αυτ/ 
το, με σκοπό να το κυκλοφορήσουν πλαστογραφώντας τα 
στοιχεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου αυτ/του ιδίας μάρ
κας και τύπου, το οποίο είχαν αγοράσει την 24-08-2012. Την 
27-04-2014 κατασχέθηκε παρόμοιο όχημα (ίδιας μάρκας) το 
οποίο διαπιστώθηκε ότι έχει πλαστογραφηθεί ο αριθμός πλαι
σίου του.

►Την 27/28-12-2010 αφαίρεσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με σκο
πό να το κυκλοφορήσουν, πλαστογραφώντας τα στοιχεία κυ
κλοφορίας κατεστραμμένου αυτοκινήτου ιδίας μάρκας και 
τύπου, το οποίο αγόρασαν την 21-03-2011.

► Την 25-10-2010 αφαίρεσαν από τις Αχαρνές, Ι.Χ.Ε. αυτ/το 
με σκοπό να το κυκλοφορήσουν, πλαστογραφώντας τα στοι
χεία κυκλοφορίας κατεστραμμένου αυτ/του ιδίας μάρκας και 
τύπου, το οποίο είχαν ήδη αγοράσει από την 21-09-2010.

Ό ταν τα μέλη της οργάνωσης αντιλήφθηκαν τις έρευνες 
που βρίσκονταν σε εξέλιξη για τη δράση τους, προέβησαν

στην κλοπή των παρακάτω αυτοκινήτων, από τα άτομα 
στα οποία τα είχαν πουλήσει, με σκοπό να συγκαλύψουν 
τα ίχνη και την παράνομη δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα:
►Την 21-09-2013 αφαίρεσαν από το Περιστέρι, Ι.Χ.Ε. 

αυτ/το ημεδαπής ιδιοκτήτριας, στην οποία το είχαν που
λήσει με παραποιημένα στοιχεία.

►Την 23/24-09-2013 αφαίρεσαν από τη Θεσσαλονίκη, 
ΙΧΕ αυτ/το, μάρκας ημεδαπής ιδιοκτήτριας, στην οποία 
το είχαν πουλήσει με παραποιημένα στοιχεία.

►Την 10-11-2013 αφαίρεσαν από το Φάληρο, Ι.Χ.Ε. αυ
τοκίνητο ημεδαπής ιδιοκτήτριας, στην οποία το είχαν 
πουλήσει.

►Την 15-09-2013, η 29χρονη κατηγορούμενη από το 
Καζακστάν, κατήγγειλε ψευδώς κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτ/του και 
αποπειράθηκε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των επτά 
χιλιάδων (7.000) ευρώ από ασφαλιστική εταιρεία. Όπως 
προέκυψε το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί από τροχαίο 
την 02-02-2012 και είχε αγοραστεί από τα μέλη της ορ
γάνωσης.

►Την 11-04-2011 ο 26χρονος συλληφθείς, κατήγγειλε 
ψευδώς κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και προσπάθησε να 
αποσπάσει το χρηματικό ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) 
ευρώ από ασφαλιστική εταιρεία. Ό πως προέκυψε το όχη
μα είχε ήδη καταστραφεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, την 
01-06-2010 και δεν επισκευάσθηκε μετά το ατύχημα.

Κατά τη σύλληψη του 26χρονου βασικού μέλους της 
οργάνωσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
με αριθμό πλαισίου το οποίο δεν είναι ταξινομημένο στο 
όνομά του. Από τον μακροσκοπικό έλεγχο του αυτοκινή
του προέκυψαν εμφανή ίχνη παραποίησης του αριθμού 
πλαισίου, καθώς επίσης κατασχέθηκε ένα ακόμα αυτοκί
νητο για το οποίο ερευνάται το νόμιμο της κυκλοφορί
ας του.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των εμπλε- 
κομένων βρέθηκε πληθώρα εγγράφων, που αφορούν σε 
μεταβιβάσεις αυτοκινήτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρω
τοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση στην 
22η Τακτική Ανακρίτρια Αθηνών.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβω
θεί όλο το εύρος και το πεδίο δράσης της εγκληματικής 
οργάνωσης. ]

[ 23 ] Α/Α



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «HYDRA »

ΕΙΡΗΣΗ

Παρουσίαση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. 
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος, σχετικά με τα αποτελέσμα
τα παγκόσμιας εμβέλειας διαδικτυακής αστυνομικής 
επιχείρησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της παιδικής πορνογραφίας, με την κωδική ονομασία 
«HYDRA»

Μ
ια μεγάλη, παγκόσμιας εμβελεί- 
ας διαδικτυακή αστυνομική επι
χείρηση, με την κωδική ονομασία 
«HYDRA», ολοκληρώθηκε πρόσφα
τα από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος της Ελληνι

κής Αστυνομίας, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
Η επιχείρηση ήταν πολύμηνη, διήρκεσε πάνω από 

επτά μήνες και είχε σαν στόχο την καταπολέμηση του 
φαινομένου της κατοχής και διακίνησης υλικού παιδι
κής πορνογραφίας, μέσω του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν συ
νολικά εβδομήντα επτά (77) χρήστες - δράστες, τα ηλε
κτρονικά ίχνη των οποίων προκύπτουν σε τριάντα δύο 
(32) διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Πιο αναλυτικά, εκτός από τη χώρα μας, εντοπίσθηκαν 
ίχνη παιδόφιλων στη Γερμανία, Ρωσία, Η.Π.Α, Μεγά
λη Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία, Κίνα, Τσεχία, 
Ιράν, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Βραζιλία, Περού, Βε
νεζουέλα, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, 
Κολομβία και Γεωργία, Λίβανο, Σρι Λάνκα, Αυστραλία, 
Καναδάς, Πορτογαλία, Μεξικό, Μπαχάμες, Αυστρία, 
Σλοβενία και το Βέλγιο.

Για τη διαδικτυακή έρευνα ενεργοποιήθηκε το ειδικό 
πρόγραμμα TLO (λογισμικό σάρωσης ηλεκτρονικών 
ιχνών διακίνησης πορνογραφικού υλικού), που διαθέ
τει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
για τον εντοπισμό ιχνών χρηστών του διαδικτύου, που 
διακινούν παιδικό πορνογραφικό υλικό.

Επιχείρηση HYDRA
ΧΩΡΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΡΩΣΙΑ ~  

ΗΠΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΚΙΝΑ 

ΤΣΕΧΙΑ 

ΙΡΑΝ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΠΕΡΟΥ 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΜΕΞΙΚΟ 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΒΕΛΠΟ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 

ΓΕΩΡΠΑ

Όσον αφορά στη χώρα μας σχηματίσθηκαν τρεις (3) 
αυτοτελείς δικογραφίες και συνελήφθησαν με την αυ
τόφωρη διαδικασία στα Ιωάννινα και την Αττική τρία 
(3) άτομα, από τα οποία δύο είναι ημεδαποί ηλικίας 
34 και 25 ετών και ένας 47χρονος αλλοδαπός υπήκο
ος Βουλγαρίας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη 
για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω του διαδικτύου.

Ειδικότερα, την 21-11-2013 μετά από διαδικτυακή 
έρευνα ταυτοποιήθηκε η εγκληματική δράση 34χρονου 
ημεδαπού ο οποίος διακινούσε σκληρό παιδικό πορνο
γραφικό υλικό, μέσω ειδικού προγράμματος ανταλλα
γής αρχείων PEER TO PEER (P2P), στο διαδίκτυο.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση των διαδικτυα
κών ευρημάτων και ιχνών του 34χρονου συλληφθέ- 
ντα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εισαγγελικές 
Αρχές, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 
28-11-2013 έως και 22-01-2014, στοχευμένη διαδικτυ- 
ακή διεισδυτική έρευνα στο σττγκεκριμένο πρόγραμ
μα ανταλλαγής αρχείων, με απώτερο στόχο την εύρεση 
και τον εντοπισμό και άλλων χρηστών, που κατείχαν 
και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό υλικό παιδικής 
πορνογραφίας.

Επιπλέον, την 28-04-2014 συνελήφθη στα Ιωάννινα ο 
47χρονος παιδίατρος, υπήκοος Βουλγαρίας. Σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία Ει- 
σαγγελικού Λειτουργού, βρέθηκαν αποθηκευμένα σε 
διάφορα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, πλήθος αρχεί
ων «σκληρού» υλικού παιδικής πορνογραφίας (σχετι
κό το από 29-04-2014 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της
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Ελληνικής Αστυνομίας).
Με σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαν- 

νίνων, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 47χρο- 
νου παιδίατρου καθώς και η ποινική δίωξη που ασκήθη
κε σε βάρος του (σχετικό το από 03-05-2014 Δελτίο Τύπου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας).

Ό πω ς έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόκειται για τον (επ.) 
ZAHARIEV (ον.) ZVETLOZAR του Gueorguiev και της 
Jorgania, που γεννήθηκε στις 10.10.1967 στη Βουλγα
ρία.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προμήθεια 
και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, με χρήση δι
αδικτύου, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρή
ση ανήλικου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, από υπαίτιο 
που ενεργεί κατά συνήθεια.

Ο παιδίατρος κατείχε κεντρικό ρόλο σε κλειστή ομάδα 
χρηστών του συγκεκριμένου προγράμματος ανταλλαγής 
αρχείων, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούσαν ιδιαίτε
ρα τεχνάσματα, προγράμματα απόκρυψης ηλεκτρονικής 
ταυτότητας και κρυπτογράφησης, για να καλύπτουν την 
παράνομη δράση τους στο διαδίκτυο.

Ακολούθως, την 25-04-2014 συνελήφθη στην Αττική, 
ο 25χρονος, στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του 
οποίου βρέθηκαν αποθηκευμένα αρχεία (βίντεο και φω
τογραφίες) με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων (σχετικό το 
από 09-05-2014 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας).

Τα διακινούμενα αρχεία που εντοπίσθηκαν και κατα
σχέθηκαν απεστάλησαν στα Εγκληματολογικά Εργαστή

ρια για να εξεταστούν περαιτέρω, ενώ για πολλά από 
αυτά προέκυψε ότι αποτελούσαν πρωτοεμφανιζόμε- 
νο υλικό, «σκληρής» παιδικής πορνογραφίας.

Τα συνολικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την 
επιχείρηση για τις προαναφερθείσες χώρες, έχουν 
ήδη αποσταλεί στην INTERPOL και EUROPOL για 
να εντοπιστούν οι υπόλοιποι χρήστες του προγράμ
ματος, ο ακριβής αριθμός αρχείων που κατέχουν και 
για να αναγνωριστούν πιθανά θύματα παιδικής πορ
νογραφίας.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματί
στηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Ει- 
σαγγελικές Αρχές.

Επισημαίνεται, ότι είναι η πρώτη φορά που η Διεύ
θυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχεδιάζει, 
οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί μια τόσο μεγά
λης έκτασης αστυνομική επιχείρηση, στον παγκό
σμιο διαδικτυακό ιστό.

Το μήνυμα και ο απόηχος της επιχείρησης είναι 
ότι οι Αρχές επιβολής του νομού επαγρυπνούν. Κα
νένας παιδόφιλος δεν παραμένει στο απυρόβλητο. Η 
εγκληματική δράση τους αποκαλύπτεται και λογο
δοτούν στη Δικαιοσύνη.

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το χρονικό 
της αστυνομικής επιχείρησης, τον τρόπο δράσης των 
χρηστών του προγράμματος και τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά της επιχείρησης θα σας δώσει ο Προϊστά
μενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σφακιανάκης.]

J
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Του Γεωργίου 
Χρονάπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
Eye day Clinic

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

Ο Φ Θ Α Λ Μ ΙΚ Ω Ν  Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν

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 Femto-Lasik οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η 
αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα ενώ στην PRK έχουμε κάποιες μικροε- 
νοχλήσεις τις 2-3 πρώτες ημέρες,. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις τρεις περιπτώσεις. Ουσιαστικό ρόλο στην 
απόφαση του ασθενούς να απαλλαχτεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του παίζουν η εμπιστοσύνη και η σχέση 
γιατρού-ασθενούς. Το σημαντικότερο σημείο μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, 
ο οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και 
σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης. Από πλευράς χρόνου, 
η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. Ο γιατρός χρησιμοποιεί τοπική 
αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση είναι μόνιμη και ακόμη και στις 
πολύ σπάνιες περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί 
η πλήρης διόρθωση. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρίσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η 
εμπιστοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθανότητα 
σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μάλιστα, σε θέση 
να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανότητες 
κάποιας επιπλοκής από μια διαθλαστική επέμβαση.

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει
της Ελληνικής Αστυνομίας 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 μέχρι και την τύφλωση. Πα
ρά τις συνεχιζόμενες έρευνες η αιτιολογία του παραμένει ου
σιαστικά άγνωστη. Θεωρείται γενικά κληρονομική ασθένεια 
και ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της 
πολλοί παράγοντες και κυρίως ανωμαλίες 
της δομής ή του μεταβολισμού των διαφό
ρων τμημάτων του κερατοειδούς. Παλαιό- 
τερα εθεωρείτο σπάνια πάθηση ίσως γιατί 
δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα για να 
ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο. Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Στην Ελ
λάδα έχουμε περισσότερα από 20.000 άτομα 
(περίπου 1 ανά 2.000 κατοίκους) με κερατό- 
κωνο. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία 
όπου και εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, στη 
συνέχεια επιβραδύνεται ο ρυθμός εξέλιξης 
και σταματά περίπου στα 35 χρόνια ζωής. Η 
φυσική εξέταση δεν δίνει πάντοτε στοιχεία 
για μια σίγουρη διάγνωση. Ωστόσο η κερα
τομέτρηση μπορεί να δώσει αλλοιωμένες πα
ραμέτρους. Ο ασθενής παρουσιάζει έναν ανώμαλο εξελικτικό 
αστιγματισμό που δεν είχε πριν. Σε πιο προχωρημένα στάδια 
η διάγνωση είναι πιο εύκολη διότι ο κερατοειδής εμφανίζει 
την γνωστή κωνική μορφή καθώς και λέπτυνση και θόλωση 
της κεντρικής περιοχής του. Η εξέταση όμως που μας δίνει 
σίγουρη διάγνωση είναι η “τοπογραφία κερατοειδούς”, με 
την οποία λαμβάνουμε μια δισδιάστατη έγχρωμη απεικόνη- 
ση του κερατοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και τις υπο- 
κλινικές μορφές του, δηλ. εκείνες που δεν έχουν εμφανίσει 
συμπτώματα. Είναι πεποίθηση σήμερα πως η μέθοδος της 
ριβοφλαβίνης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά ή και να 
σταματήσει την εξέλιξη του κερατόκωνου, γλυτώνοντας τον 
ασθενή από μια πιθανή μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Η μέθοδος αυτή διαρκώς εξελίσσεται και ονομάζεται C3-R 
(Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin). Μέσω ερ
γαστηριακών και κλινικών ελέγχων, έχει αποδειχθεί ότι 
ενδυναμώνει την εσωτερική δομή του κερατοειδούς σταθε
ροποιώντας την όλη αρχιτεκτονική του και συγκεκριμένα 
ισχυροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ των ινών του κολλα
γόνου του κερατοειδούς, οι οποίες είναι ένα από τα βασικά 
συστατικά της διατήρησης της δομής του.
Η θεραπεία C3-R μπορεί να γίνει στο ιατρείο και διαρκεί 
περίπου 60 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, ενσταλάσσονται 
σταγόνες μίγματος ριβοφλαβίνης (Βιταμίνη Β2) οι οποίες 
μετέπειτα ενεργοποιούνται με χρήση υπεριώδους (UV) ακτι
νοβολίας.
Ο καταρράκτης είναι μια θόλωση του φυσικού φακού εντός 

του οφθαλμού σας. Ο φακός αυτός, που βρίσκεται πίσω από την 
ίριδα λειτουργεί ακριβώς όπως ο φακός μιας κάμερας, εστιά
ζοντας τις φωτεινές εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος 
στέλνει τις εικόνες στον εγκέφαλο σας. Ο ανθρώπινος φακός, 
αποτελούμενος κυρίως από πρωτεΐνη και νερό, μπορεί να πα
ρουσιάσει θόλωση, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπει το 
φως και τις εικόνες να φθάσουν στον αμφιβληστροειδή. Η 
οφθαλμική βλάβη, ορισμένες παθήσεις ή ακόμα κάποια φάρμα
κα μπορούν να προκαλέσουν τη θόλωση. Αλλά, σε περισσότερο 
από το 90% των περιπτώσεων, η θόλωση προκαλείται από τη 
διαδικασία γήρανσης. Ο καταρράκτης δεν είναι μια εναπόθεση

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

καταρράκτης μπορεί να είναι η αιτία θόλωσης καθαρών ει
κόνων, άμβλυνσης έντονων χρωμάτων ή επιδείνωσης της 
όρασης τη νύκτα. Ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία που 
τα γυαλιά ανάγνωσης ή τα διπλοεστιακά γυαλιά που σας 
βοηθούσαν στην ανάγνωση ή να κάνετε άλλες απλές εργα
σίες, δε σας βοηθούν πλέον. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η 
πρόληψη του καταρράκτη, παρά μόνο η αφαίρεση του και 
η αντικατάσταση του με έναν τεχνητό φακό που μπορεί να 
αποκαταστήσει την όραση σας και να βελτιώσει σημαντι
κά την ποιότητα ζωής σας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή 
αφαίρεσης του καταρράκτη σας είναι όταν η ποιότητα της 
όρασης σας αρχίζει να προκαλεί περιορισμούς στις δραστη
ριότητες σας και στην απόλαυση της ζωής.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και το κορυφαίο επιστη

μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το 
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή 
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ

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

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(w w w .ey ec lin ic .co m .g r  

w w w .ey ed a y c lin ic .g r ) - Τηλ.: 2103614700

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Του Αντωνίου Μανιάτη
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ -  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΑΕΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ο
 συγκρητισμός αποτελεί μία επιστημονική έν
νοια με ποικίλο δυνητικό περιεχόμενο, η οποία 
σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανεπεξέργαστη και 
βρίσκεται στο περιθώριο της διδασκαλίας. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να επιχειρηθεί μία επιτομή 
της έννοιας αυτής και μία πρώτη προσέγγιση 

στο χώρο της αστυνομικής θεωρίας και πράξης.
Ι.Επιτομή της έννοιας του συγκρητισμού 
Ο συγκρητισμός αναφέρεται από τον Πλούταρχο και αποδί

δει τη συνένωση των αρχαίων Κρητικών, κατά κανόνα μέχρι 
το εκάστοτε σημείο αναφοράς αναλισκομένων σε εσωτερικές 
έριδες, για την απόκρουση κοινού κινδύνου επιδρομής κατά 
της ελεύθερης Κρήτης.

Αν και αυτός είναι ο ορισμός στον οποίο κυρίως βασίζεται 
κατ’ αρχάς η παρούσα μελέτη, στην επιστήμη δίνεται για αυ
τήν την κίνηση ένας ορισμός ιδίως θρησκευτικής και δευτε- 
ρευόντως γεωπολιτικής φύσεως. Ειδικότερα, συγκρητισμός 
καλείται η θεοκρατία, το φαινόμενο της αναμείξεως και συγ- 
χωνεύσεως διαφόρων θρησκειών, θεών και τύπων λατρείας, 
το οποίο ακριβώς αρχίζει από τη μετανάστευση των ινδοευ- 
ρωπαϊκών λαών στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο1. Σε στε
νότερη έννοια, χαρακτηρίζεται με το όνομα αυτό η ανάμειξη 
των θεών ιδίως με την είσδυση των ανατολικών θρησκειών 
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο κατά την ελληνιστική περίοδο 
και τους χρόνους των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Για παράδειγ
μα, η θεά Ίσιδα, που λατρευόταν στην Αίγυπτο, λατρευόταν 
με ένα συγκρητιστικό τρόπο, με σύγχυση στοιχείων της φυ
σιογνωμίας της με θεές του αρχαιοελληνικού Δωδεκάθεου, το 
οποίο είχε υιοθετηθεί και από τους Ρωμαίους, κυρίως με της 
θεάς Αθηνάς. Στο Μαραθώνα διασώζεται μνημειακός πλούτος 
που μαρτυρεί τη λατρεία της Ίσιδας -  Αφροδίτης κατά τη ρω
μαιοκρατία.

Ο συγκρητισμός αυτός αποτελεί μέρος του φαινομένου της 
συγχωνεύσεως (συγκερασμού) μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, 
που εκτείνεται και στις μορφές της κοινωνίας και της πολι
τείας, της τέχνης και της φιλολογίας και συνίσταται σε συγ
χώνευση όχι μόνο πολιτισμών αλλά και λαών. Πρόκειται για 
συνέπεια του έργου του Αλεξάνδρου του Μεγάλου ο οποίος 
επιζήτησε τη συγχώνευση αυτή. Η πολιτική αυτή συνεχίστη
κε από τους διαδόχους του ενώ ο συγκρητισμός άκμασε στη 
ρωμαϊκή περίοδο.

Το ίδιο το Κρητικό Δίκαιο δεν είναι άλλο από έναν συγκρη
τισμό, μια χρυσή τομή, μια μεσότητα, ανάμεσα στις ακρότητες 
αφενός της ελευθερίας και αφετέρου στις δεσμεύσεις του νό
μου, άρα στους περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών. Πρό
κειται για μία κοσμοθεωρία του μέτρου, της αυτάρκειας, της 
αρμονίας. Αυτός ο απαράμιλλος συνδυασμός παράδοσης και 
ανανέωσης, πολιτικής και οικονομίας, μερικού και καθολι
κού, συνοδεύει το Κρητικό Δίκαιο στους αιώνες της εξέλιξής 
του, από την αρχαία πόλη στη μεσαιωνική αυτοκρατορία και

στο νεότερο κράτος. Είτε πρόκειται για το Κοινόν των Κρη- 
τών στην αρχαιότητα, είτε για τη Γενική Επαναστατική Συ
νέλευση, είτε για την Κρητική Βουλή. Στη σύγκρουση του ελ
ληνορωμαϊκού δικαίου, στη σύνθεση της ελληνοχριστιανικής 
παράδοσης, στην εξισορρόπηση των εθνικών, κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων2.

Ο συγκρητισμός θεωρείται ως κομβικό σημείο για την ερμη
νευτική προσέγγιση όχι μόνον της Κρήτης στην Εκατονταε
τηρίδα από την τυπική της ενσωμάτωση στο ελληνικό κρά
τος αλλά και του πολιτισμού της συλλογικότητας, ο οποίος 
συνάδει και με τον ηρωισμό της επανάστασης, σε διεθνές επί
πεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτήν την επισήμανση 
αποτελεί το σπουδαίο πατριωτικό και αντικαθεστωτικό κίνη
μα της Επανάστασης που έγινε με έδρα το Θέρισο και αρχηγό 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, από τις 10 Μαρτίου 1905 και για ένα 
οκτάμηνο. Στο μέτρο που ετπχειρείται μία συγκρητιστική συ
στηματική προσέγγιση του φαινομένου αυτού, θα μπορούσε η 
Επανάσταση του Θερίσου να αποκαλείται και «Συγκρητισμός 
του Κρησφύγετου»3.

Ο συγκρητισμός δεν αποτελεί μόνον αυτό που παραδίδουν 
οι αρχαίες πηγές, δηλαδή τη συμμαχία των Κρητικών κατά 
των εκτός της Κρήτης πολεμίων στην αρχαία ιστορία, ιδίως 
δηλαδή πριν την τελική καθυπόταξη της νήσου στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Συνιστά και μία εμβληματική περίπτωση της 
αρχετυπικής ιδιοσυστασίας του κρητικού πολιτισμού με πα
νανθρώπινα μηνύματα για την παραγωγή και την πρόοδο του 
πολιτισμού, στο πλαίσιο δηλαδή μίας χορείας παραπλήσιων εν
νοιών, όπως το κρησφύγετο, η καταπολέμηση της πειρατείας 
στην ανοιχτή θάλασσα κλπ.

Τέλος, ο συγκρητισμός αποτελεί και μία σημαντική μέθοδο 
στο χώρο των επιστημών, ιδίως των κοινωνικών, στενά συν- 
δεδεμένη με τη συγκριτική μέθοδο ερμηνείας. Πράγματι, η σύ
γκριση συνίσταται στον εντοπισμό και στην ανάλυση διαφο
ρών και ομοιοτήτων μεταξύ θεσμών ή και του ίδιου θεσμού 
σε διαφορετικές κοινωνίες και έννομες τάξεις. Αυτή η γνώση 
μπορεί να οδηγήσει και στη σύγκλιση ή και στην ενοποίηση 
θεσμών και λύσεων, σε διεθνή κλίμακα.

2. Τα στοιχεία της έννοιας του αγωνιστικού συγκρητισμού 
και της γεωμορφολογίας της Κρήτης 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκρητιστικού φαινομέ
νου, με την έννοια του πατριωτικού αγώνα όπως και στο προ- 
αναφερθέν παράδειγμα της Επανάστασης του Θερίσου, ανα
λυτικότερα είναι τα ακόλουθα4:

1. Συνένοχη] αντιμαχάμενων παρατάξεων Κρητικών 
Απαιτείται η ύπαρξη μίας προσπάθειας συντονισμένης δρά

σης των Κρητικών έναντι ενός κοινού κινδύνου. Πρόκειται 
για μία συνένωση ετερόκλητων ή και αντιμαχόμενων μεταξύ 
τους παρατάξεων, οι οποίες μπορεί να προσδιορίζονται στη βά
ση κοινωνικών (π.χ. οικογενειακών, γεωγραφικών) και πολι
τικών (π.χ. ταξικών, εξουσιαστικών) διαφορών.
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4. Διαμόρφωση μίας στρατηγι
κής προσαρμοσμένης στη γεω
πολιτική κατάσταση

Η διαμόρφωση αυτής της πα
τριωτικής πορείας προσαρμόζεται κατά τρόπο αναπόφευ
κτο στο γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Κρή
τη. Καλλιεργείται μία ενεργητική στρατηγική στο διεθνές 
περιβάλλον με την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασί
ας με άλλους παίκτες της διεθνούς σκακιέρας, με γνώμονα 
το συμφέρον της πατρίδας. Η ανοιχτή θάλασσα είναι προ
φανώς ένα πεδίο κοσμοπολιτισμού και μία διαρκής πρόκλη
ση για την ανάπτυξη διπλωματίας.

5. Αξιοποίηση κάθε πρόσφορου στρατιωτικού μέσου 
Οι πολεμικές αρετές των Κρητικών δεν συνίστανται μό

νο στην ευψυχία τους αλλά σε μεγάλο βαθμό στην επιχει
ρησιακή τους ευφυΐα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι επιδίδονται στην εξεύρεση ενός κατάλληλου στρατιωτι
κού μέσου για να αμυνθούν ή και να πλήξουν τον αντίπα
λο. Αυτή η σοφία που τους διακρίνει συγκεκριμενοποιείται 
σε διάφορες τεχνικές αγώνα, όπως η διεξαγωγή ανταρτοπό
λεμου κόντρα σε έναν τακτικά στρατό, δηλαδή ανορθόδο
ξου πολέμου. Καλοί γνώστες του εδάφους τους, οι κάτοικοι 
είναι σε θέση να αναπτύξουν την αμυντική τους στρατη
γική ακόμη και με μικρό αριθμό ανδρών και πρόχειρη ορ
γάνωση. Πράγματι, η φαινομενικά ειρηνική διαβίωση των 
ανδρών ιδίως της υπαίθρου μπορεί να μετουσιωθεί σε μία 
ραγδαία συγκροτημένη δύναμη κρούσης ετοιμοπόλεμων 
ανταρτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ίδιο 
το ιδιόμορφο ανάγλυφο της Κρήτης θεωρείται ως πεδίο 
αγώνων και πολεμικών επιχειρήσεων, όπως φαίνεται ιδίως 
από τους παρακάτω όρους: 

α. Χάρακας
Πρόκειται για ένα πολύ κοινό τοπωνύμιο σε διάφορες πε

ριοχές του νησιού. Στο ιδίωμα των Κρητικών η λέξη αυτή 
έχει τη σημασία του μεγάλου βράχου, επομένως του εν δυ
νάμει χαρακώματος για τη διεξαγωγή μαχών, 

β. Κρησφύγετο

2. Υπεράσπιση της κοινής πατρίδας 
από αλλότριες δυνάμεις

Η Κρήτη, η οποία λόγω της κεντρικής 
της θέσης στη θάλασσα από την οποία 
περιβρέχεται έχει χαρακτηριστεί ως η 
«Μεσόγειος της Μεσογείου», γνώρισε 
μακρόχρονη κατοχή από διάφορους λα
ούς, όπως Άραβες, Ενετούς και Οθωμα
νούς, και ολιγόχρονη από άλλους, όπως 
Αιγύπτιοι. Ακόμη και κατά τον εικοστό 
αιώνα υπήρξαν εποχές με ξένη κατοχική δύναμη, όπως αυτή της 
Αυτονομίας καθώς επίσης και της γερμανικής κατοχής, προ του 
κινδύνου της οποίας η πολυαίμακτη Μάχη της Κρήτης πέρασε 
στην παγκόσμια Ιστορία. Σε αυτό λοιπόν το νησί με τη στρατη
γική σημασία η απόκτηση και η υπεράσπιση της Ελευθερίας εί
χε βαρύ τίμημα. Το τίμημα αυτό αποτέλεσε ένα συλλογικό φόρο 
των Κρητικών οι οποίοι συνασπίζονται και πολλές φορές με ονο- 
μαστή αυταπάρνηση επιδίδονται στην άμυνα της πατρίδας τους. 
Οι θυσίες της αντίστασης συμβολίζονται πολλές φορές με γνω
στά τοπωνύμια, όπως το Αρκάδι.

3. Διαμόρφωση ενός ενωτικού δόγματος με τη συνθετική μέ
θοδο

Η συνθετική προσέγγιση συνιστά μία υπερβατική ενδοσκόπη
ση της φυσιογνωμίας της κοινωνίας της Κρήτης έτσι ώστε να 
αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν και εμπνέουν το 
λαό στην πατριωτική του αποστολή. Άρα, ο συγκρητισμός δεν εί
ναι απλώς σύγκριση αλλά σύνθεση στοιχείων τα οποία συνδυάζο
νται μεταξύ τους με λειτουργικό τρόπο χωρίς να αναιρούνται.

Στο σημείο αυτό αξίζει να συσχετιστεί αυτή η προσέγγιση με 
την ιδιάζουσα φύση της κρητικής γης. Στο σταυροδρόμι λαών 
και πολιτισμών, η Μεγαλόνησος είναι φυσικό να γίνεται ο μόνι
μος δέκτης διαφορετικών επιρροών. Ωστόσο, η ίδια η γεωγραφική 
της ιδιοσυστασία της επιτρέπει να τις επεξεργαστεί. Το γεγονός 
δηλαδή ότι δεν γειτνιάζει με αλλότρια στεριά αλλά περιβάλλεται 
από την ανοιχτή θάλασσα, της παρέχει τη δυνατότητα να επέμ- 
βει κριτικά στο υλικό που παραλαμβάνει, δημιουργώντας η ίδια 
το δικό της στίγμα. Τονίζεται ότι η διαχρονική αρχή, που ισχύ
ει και σήμερα στο διεθνές δίκαιο, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐ
ας στην ανοιχτή θάλασσα, εμπνέει τους Κρητικούς παραδοσιακά 
και αποτελεί ένα εγγενές στοιχείο του αγωνιστικού συγκρητι
σμού, ο οποίος επομένως αποτελεί συλλογικό αγώνα (συμμαχία) 
για την ελευθερία της πατρίδας κατά των ξένων, με ύστατο μέσο 
διαφυγής ή και καταφύγιο την ανοιχτή θάλασσα, εφόσον ηττη- 
θούν οι Κρητικοί στη στεριά.
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Ο όρος αυτός, που σημαίνει κρυψώνα, ήδη ετυμολογικά 
συνδέεται με την Κρήτη και αφορά την απόκρυψη από τους 
εχθρούς, σε φυσικές κρυψώνες του ποικιλόμορφου αναγλύ
φου του νησιού. Για παράδειγμα, κρησφύγετο θεωρείται ως 
προς την Επανάσταση του Θερίσου και ο λιμενίσκος του 
απόμερου χωριού Κολυμπάρι, το οποίο λειτούργησε από 
τον Απρίλιο του 1905 ως κέντρο ανεφοδιασμού της Επανα- 
στάσεως.

3. Συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην εθνική 
ασφάλεια και στην καταπολέμηση του διεθνικού εγκλή
ματος

Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά στη διαχωριστική γραμ
μή Βορρά και Νότου, με εκ φύσεως διαπερατά σύνορα. Απο
τελεί κατά περίπτωση διαμετακομιστικό κέντρο (ακριτική 
πύλη προς άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και τελικό προορισμό πραγμάτων, όπως ναρκωτικά, και 
προσώπων. Έ χει αυξανόμενες υποχρεώσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της δημόσιας τάξης έναντι των εταίρων στο 
πλαίσιο των συμβάσεων Σένγκεν. Αναμένεται αναπτυγμέ
νες χώρες όπως η ελληνική να συνεχίσουν να είναι ευάλω
τες έναντι της διεθνούς τρομοκρατίας και του διεθνικού ορ
γανωμένου εγκλήματος. Βέβαια, υπάρχει και το επιτυχές 
προηγούμενο της διοργάνωσης της Ολυμπιάδας του 2004 
στην Ελλάδα με ασφάλεια. Η ορθολογική αξιοποίηση αυ
τών των πόρων (εξοπλισμός, τεχνογνωσία κλπ.) στον τομέα 
της ασφάλειας μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην προστα
σία της εθνικής ασφάλειας από διεθνικές ή ασύμμετρες απει
λές και να επιτρέψει στο ελληνικό κράτος να συνεισφέρει 
στις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων αυ
τής της κατηγορίας.

Συνεπώς, η Ελληνική Αστυνομία, η οποία μέσω των συ
νοριακών φυλάκων έχει εδώ και μία δεκαπενταετία περίπου 
επωμιστεί τη φύλαξη των εθνικών συνόρων για την απο
τροπή της παράνομης μετανάστευσης, παίρνοντας τη σκυ
τάλη από το Στρατό Ξηράς, έχει σημαίνοντα ρόλο ευρύτερα 
στην αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήμα
τος. Η διαχρονική έννοια του συγκρητισμού δεν αποβαίνει 
χρήσιμη απλώς επειδή χρειάζεται μία συντονισμένη πολιτι
κή ασφάλειας μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό
πλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους αλλά 
και επειδή επανήλθαν στο προσκήνιο «ξεχασμένα» στην κοι
νή γνώμη εγκλήματα του διεθνούς δικαίου. Πράγματι, ση
μαντικές μορφές εγκληματικότητας όπως η μεταφορά δού
λων, το δουλεμπόριο και η πειρατεία, τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζουν μία δραματική άνθιση, η οποία πλήττει καίρια 
όχι απλώς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά 
και της ίδιας της Ελλάδας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου, κατά την πε
ρίοδο Ιανουάριου -  Ιουνίου 2013 καταγράφηκαν 10 πειρατι
κές επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Αφρικής, 
στον Κόλπο της Γουινέας, 8 στο Κέρας της Αφρικής, δηλαδή 
στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας και 48 της Ινδονησίας. 
Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η πειρατεία των Σο- 
μαλών έχει πέσει στα πιο χαμηλά επίπεδα από το 2006, και 
επομένως έχει μετατοπιστεί το διεθνές ενδιαφέρον κυρίως 
στα κρούσματα της βίαιης πειρατείας και της ένοπλης λη
στείας ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής5.

Μία ακόμη παρατήρηση η οποία αξίζει να επισημανθεί εί

ναι ότι η ασφάλεια είναι στην πραγματικότητα ένα ενιαίο 
έννομο αγαθό, όσο και αν σχηματικά διακρίνεται σε εθνική 
ασφάλεια (εθνική άμυνα), κατά των εξωτερικών προσβολών 
του κράτους, δημόσια ασφάλεια (για την προστασία του κρά
τους από εσωτερικές προσβολές) και δημόσια τάξη (για την 
προστασία των ιδιωτών). Αυτό άλλωστε προκύπτει και από 
τις εξελίξεις στον παραπλήσιο χώρο της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης καθώς έχει κατά τα τελευταία χρόνια θεσπιστεί ο Χώρος 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

Ο Χώρος αυτός έχει ως πρωταρχικό πεδίο αναφοράς τον 
πολίτη, για χάρη του οποίου δημιουργείται. Μία Ανακοίνω
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει ότι η έννοια του 
Χώρου περικλείει και ανάγει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την ουσία, που απορρέει από τις δημοκρατικές μας 
παραδόσεις και από αυτό που ονομάζουμε «κράτος δικαί
ου»®. Θα μπορούσε πάντως να οριστεί ο Χώρος ως ο εσωτε
ρικός χώρος της Ένωσης εντός του οποίου διασφαλίζεται η 
πρωταρχία των κανόνων δικαίου και οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
όπως επίσης και εκείνοι των τρίτων χωρών που βρίσκονται 
νόμιμα στο Χώρο, κυκλοφορούν χωρίς συνοριακούς ελέγ
χους, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλειά τους αλλά και η 
ασφάλεια των κρατών μελών7.

Αυτή η εύστοχη καινοτομία στη θεσμική δομή της Έ νω 
σης υποδηλώνει τη στενή σχέση, μεταξύ των δύο πρώτων 
συνιστωσών της, δηλαδή της ελευθερίας και της ασφάλειας. 
Η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον τύπο «ελήλυθα» του 
ρήματος έρχομαι στα αρχαία ελληνικά, και σημαίνει με βά
ση την ετυμολογική της προέλευση την έλευση, τον ερχο
μό, άρα τη φυσική ευχέρεια των σωματικών κινήσεων και 
κατ’ επέκταση την εξουσία αυτοπροσδιορισμού. Συνεπώς, 
η ασφάλεια, της οποίας δεν διασώζεται η ετυμολογική προέ
λευση, αποτελεί έκφανση της ελευθερίας, με την έννοια της 
προστασίας από αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας. Συνα- 
φώς πρέπει να επισημανθεί ότι και η τρίτη συνιστώσα συγ
γενεύει σημαντικά με τις άλλες δύο, ιδίως με την ασφάλεια, 
στο πλαίσιο της δικαιοκρατικής αρχής δεδομένου ότι η ασφά
λεια επιτυγχάνεται μέσα από το Ποινικό Δίκαιο.

4. Συγκερασμός των αποδεικτικών στοιχείων και τεχνι
κών στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων

Σταθμό στην ιστορία της επιχειρησιακής ικανότητας της 
Ελληνικής Αστυνομίας κυρίως, αλλά και γενικότερα των 
διωκτικών αρχών, αποτέλεσε η εισαγωγή της έννοιας της 
εγκληματικής οργάνωσης και η σύστοιχη των (ειδικών) 
ανακριτικών πράξεων επί εγκληματικών οργανώσεων8. Ει
δικότερα, ό,τι δεν έκανε ο Έλληνας νομοθέτης με την ευκαι
ρία της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, επιχείρησε να το πραγματοποιήσει με 
το Ν. 2928/2001 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώ
δικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις 
για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκλη
ματικών οργανώσεων», με τον οποίο μεταξύ άλλων πρόσθε- 
σε στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στο κεφάλαιο για τις 
«έρευνες» (άρ. 253 επ. Κ.Π.Δ.) νέο άρθρο, το 253Α, με τίτλο 
«Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων». Με 
τη ρύθμιση αυτή εντάσσονται στον Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας και επεκτείνονται τα εγκλήματα των παρ. 1 και 2 άρ. 
187 II.Κ., δηλαδή τα αναφερόμενα εκεί εγκλήματα που τε
λούνται από την κατά την έννοια του άρ. 187 Π.Κ. εγκλη-
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ματική οργάνωση. ΓΙροβλέπονιαι λοιπόν ανακριτικές πράξεις / 
έρευνες, οι οποίες δεν ήταν τελείως άγνωστες στο ελληνικό ποι
νικό δίκαιο αλλά ως τότε περιγράφονταν σε ειδικά ποινικά νομο- 
θετήματα που δεν είχαν σχέση (οπωσδήποτε) με το οργανωμένο 
έγκλημα. Πρώτη από αυτές αναφέρεται η ανακριτική διείσδυ
ση, συνιστάμενη στην περίπτωση κατά την οποία ελεγκτικό όρ
γανο (αστυνομικός, τελωνειακός υπάλληλος, υπάλληλος του 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -  Σ.Δ.Ο.Ε., λιμενι
κός υπάλληλος), με εντολή του προϊσταμένου του και με σκοπό 
την αποκάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου που έχει διαπράξει 
έγκλημα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρ. 187 Π.Κ. 
εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής ή μεταφορέας ή εν γένει 
ενδιαφερόμενος για τη διακίνηση, φύλαξη ή διάθεση των αντι
κειμένων της εγκληματικής δράσης. Εδώ εντάσσεται και η πε
ρίπτωση στην οποία (αντί ελεγκτικού οργάνου) εμφανίζεται ως 
ενδιαφερόμενος ένας απλός ιδιώτης, ύστερα από πρόταση των 
αρμόδιων διωκτικών υπηρεσιών ή ανακριτικών οργάνων, εγ
χείρημα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Αυτή η μέθοδος ανταποκρίνεται στη νέα για την Ποινική Δι
κονομία θεμελιώδη αρχή της «αποδεικτικής καταστάσεως ανά
γκης», κατά την οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εγκλη
ματικών οργανώσεων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, ειδικά για 
την εξάρθρωσή τους, η χρησιμοποίηση ανακριτικών μεθόδων 
οι οποίες δεν προσιδιάζουν κατ’ αρχάς στην ηθική του κρατοό- 
ντος συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Έ χει παρατηρηθεί ότι 
η προαναφερθείσα μέθοδος της διείσδυσης μόνον «ανακριτική 
μέθοδος» (όπως τη θέλει το νέο άρ. 253Α Κ.Π.Δ.) δεν είναι, διότι 
είναι περίπου πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί από ανακριτικό 
υπάλληλο ή -  πολύ περισσότερο -  από δικαστή ανακριτή. Είναι 
φανερό ότι πρόκειται για μια τεχνική κατασκευής μαρτύρων, η 
οποία μέσα σε ορισμένα όρια γίνεται αναπόφευκτη και συνεπώς 
δεν χρειάζεται καλλωπισμό9.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η νεοπαγής «μαρτυροποίηση» του 
αστυνομικού εμπλουτίζει τους ρόλους που μπορεί να υποδυθεί 
αυτός για την αντιμετώπιση των κατά τεκμήριο δυσκολότε
ρων στην εξιχνίασή τους μορφών εγκληματικότητας και επο
μένως συνάδει με το συγκρητισμό στην αστυνομική πράξη. 
Γενικότερα, από την άποψη της ανακριτικής επιστήμης συνι- 
στάται οι διωκτικές αρχές να διεξάγουν το ανακριτικό έργο με 
έναν τρόπο συνθετικό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότη- 
τα των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στο χώρο της ανακρι- 
τικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer forensics), 
συνιστάται για την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων 
των ηλεκτρονικών εγκλημάτων στο δικαστήριο οι αρχές να 
έχουν θεμελιώσει την ενοχή του κατηγορουμένου μέσα από δι
αφορετικά πειστήρια, φθάνοντας μέχρι το συγκερασμό ψηφια
κών πειστηρίων και παραδοσιακού τύπου αποδεικτικών στοι
χείων. Παρόμοια, στην προδικασία της ποινικής δίκης κατ’ 
αρχάς συνιστάται η δικογραφία της προκαταρτικής εξέτασης ή 
της προανάκρισης να μην ολοκληρώνεται χωρίς να υπάρχουν 
περισσότερες της μίας μαρτυρικές καταθέσεις. Συνεπώς, η δια
σταύρωση των πηγών και η τεκμηρίωση της κατηγορίας μέσα 
από ποικίλα αποδεικτικά μέσα είναι λοιπόν μία σταθερά, γενι
κά για τους ανακριτικοός υπαλλήλους στο πλαίσιο της ποινι
κής δίκης και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δικονομικού 
και ανακριτικού συγκρητισμού. Ο συγκρητισμός είναι η βα
σική ιδέα διαχρονικού κύρους, οι εφαρμογές τους όμως εξελίσ
σονται ανάλογα με τις κοινωνικές και επιχειρησιακές ανάγκες,

όπως συμβαίνει με την πρόσφατη καθιέρωση στην Ποι
νική Δικονομία της αποδεικτικής κατάστασης ανάγκης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συνεπαγωγές του συγκρητισμού για το 
αστυνομικό γίγνεσθαι

Θα ήταν σκόπιμο η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβε
στική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα -  Ελληνική Ακτο
φυλακή να διοικούνται από κοινού, με τη δημιουργία 
ενός Γενικού Επιτελείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, κατά το πρότυπο του ΓΕΕΘΑ όσον αφορά το 
στράτευμα, καθώς οι μέθοδοι πρόληψης και καταστολής 
είναι κοινά; για τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας 
και η διαλειτουργικότητα είναι επίκαιρο ζητούμενο, ακό
μη και για ζητήματα πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, θα 
ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο να δημιουργηθεί και ένα κεντρι
κό επιτελικό όργανο από κοινού διοίκησης του στρατεύ
ματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που και αυτό θυμίζει 
το μοντέλο του ΓΕΕΘΑ. Η Ελληνική Αστυνομία αξίζει να 
αναβαθμιστεί σε πόρους και αρμοδιότητες για να μπορεί 
να εκπληρώσει την αποστολή της, και στην εθνική ασφά
λεια, π.χ. όπως το Όπλο των Καραμπινιέρων συνδέεται 
με τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιταλία. Το θέμα δεν είναι 
να αναβιώσει η Χωροφυλακή, ως ομόλογη υπηρεσία προς 
τους Καραμπινιέρους, αλλά η Αστυνομία να αποτελεί ένα 
πολυδύναμο σώμα, εμπλουτισμένο με θεσμούς και παρα
δόσεις άλλων όπλων και σωμάτων σε εθνικό επίπεδο και 
συγκριτικό επίπεδο, όπως η Χωροφυλακή και ιδίως οι Κα- 
ραμπινιέροι αλλά και η Αγροφυλακή. Για παράδειγμα, οι 
Καραμπινιέροι βοηθούν την Ελληνική Αστυνομία στην 
περίπτωση της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλίας στην 
Ελλάδα. Η Αστυνομία λοιπόν είναι σημαντικό να αναβα- 
πτισθεί μέσα από το συγκρητισμό, οργανωτικό και μεθο
δολογικό, στο σύνολο της αποστολής της Km για όλες τις 
εκφάνσεις της ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, η νο
μοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα Km για τις ειδικές 
έρευνες ως ανακριτικό; ενέργειες εναντίον των εγκλημα
τικών οργανώσεων είναι θετική Km πρέπει να προσεγγί
ζεται κατ’ αρχάς με ένα πνεύμα συγκρητισμού, δηλαδή 
λειτουργικού συγκερασμού, με άλλες μεθόδους Km τεχνι
κές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ο Συγκρητισμός είναι ένα παλαιό φαινόμενο επαγωγό 
μοντέρνων λύσεων στα προβλήματα της θεωρίας Km πρά
ξης της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως Km γενικότερα των 
αστυνομιών.... ]
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Δημήτριος Γ. Ασπάσιος *
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β

Η  μ ετα νά σ τευ σ η  ως παράγοντας 
«επανεθνικοποίησης» της πολίτικης των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών

Ενα από τα βασικά γνωρίσματα του 
21ου αιώνα δεν είναι άλλο από την 
απελευθέρωση των αγορών και το οι
κονομικά παγκοσμιοποιημένο περι
βάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν 
όλοι ανεξαιρέτως οι δρώντες του εν 
λόγω συστήματος. Η διεθνοποίηση 
αυτή, που σταδιακά επεκτάθηκε σε 
κάθε γωνία του πλανήτη, προκάλεσε 
αλλαγές σε πληθώρα κοινωνικοπολι- 
τικών θεσμών επηρεάζοντας έμμεσα 

ή άμεσα και τις επιμέρους διαδικασίες σύγχρονης διακυ
βέρνησης και δημοκρατικού ελέγχου των ανεπτυγμένων 
κυρίως κρατών.
Επιμέρους επίκαιρα ζητήματα όπως οι νέες τεχνολογίες, 

η επέκταση των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλ
λαγών, οι ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές, τα σύγχρονα 
συστήματα διακυβέρνησης αλλά και πληθώρα άλλων 
παραγόντων, διαμόρφωσαν την σύγχρονη ζώσα πραγμα
τικότητα η οποία με την σειρά της επηρέασε την παγκό
σμια μεταναστευτική διαδικασία διαμορφώνοντας ένα 
πολυσύνθετο ψηφιδωτό η κατανόηση του οποίου απαι
τεί επισταμένη μελέτη.

Τα σύγχρονα κράτη δεν έμειναν εκτός της δίνης των 
αλλαγών που η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε μεταβάλλο
ντας ακόμα και δομικά χαρακτηριστικά αυτών. Βασικά 
ζητήματα όπως η κρατική κυριαρχία, η διαμόρφωση της 
εθνικής οικονομικής-νομισματικής πολιτικής, η προστα
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαδικασία ελέγχου 
των εξωτερικών συνόρων και η διαμόρφωση της μετα- 
ναστευτικής πολιτικής έχουν επηρεαστεί και σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές ως συνέ
πεια της παγκοσμιοποίησης. Η σταδιακή αυτή τροποποί
ηση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων που 
μέχρι πρότινος τα κράτη κατείχαν, επέφερε αλλαγές, 
εκτός των άλλων και στον τρόπο διαχείρισης του σύγ
χρονου μεταναστευτικού φαινομένου αλλάζοντας άρδην 
μια δέσμη επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της μετα- 
ναστευτικής διαδικασίας και της μεταναστευτικής πολι
τικής γενικότερα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών που ακροθιγώς 
αναφέρθηκαν, ήταν ο περιορισμός των κρατικών δικαι
ωμάτων που εντάσσονται στον βασικό κορμό της εθνι
κής ανεξαρτησίας από την μία πλευρά και η αυξημένη
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δραστηριοποίηση θεσμών αλλά και δρώντων ως αποτέλεσμα 
της παγκοσμιοποίησης σε υπερεθνικό επίπεδο από την άλλη 
πλευρά. Η σύγκρουση αυτή συμφερόντων δημιούργησε ένα 
νέο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η κάθε πλευρά προ
σπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της.

Μία εκ των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάστηκε σε 
μεγάλο βαθμό από την εδραίωση της παγκοσμιοποίησης 
είναι και η γηραιά ήπειρος. Η Ευρώπη αποτελεί χαρακτη
ριστικό παράδειγμα «αποεθνικοποίησης», απεμπόλησης δη
λαδή της εθνικής και υιοθέτηση της υπερεθνικής εξουσίας, 
η οποία εκδηλώνεται μέσω της ίδρυσης συγκεκριμένων υπε
ρεθνικών θεσμών και οργάνων στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Έ νωσης και των επιμέρους επιδιώξεων που 
προωθούν τα κράτη-μέλη μέσω αυτής. Οι νέοι υπερεθνι
κοί ευρωπαϊκοί θεσμοί περιόρισαν σημαντικά την αυτονο
μία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών υιοθετώντας ένα 
δαιδαλώδες πλέγμα δεσμευτικών υποχρεώσεων που αυτά 
καλούνται να εκπληρώσουν στο πλαίσιο της κοινής ευρω
παϊκής τους πορείας. Ακόμα και ζητήματα που άπτονται της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικότητας έχουν εν μέρει 
επαναπροσδιοριστεί προκειμένου να τα κράτη της Ευρώ
πης να προσαρμοστούν στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα που 
προωθούν και στις επιμέρους επιταγές του παγκοσμιοποιη- 
μένου συστήματος που πρεσβεύει την ελεύθερη κυκλοφο
ρία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων μέσω της 
κατάλυσης πολλών εκ των περιορισμών που το κάθε κράτος 
μέχρι πρότινος έθετε.

Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 
επιδείξει εμπράκτως την βούληση τους να απεμπολήσουν 
ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματά τους στο βωμό της οικο
νομικής και πολιτικής ευρωπαϊκής ενοποίησης, το ίδιο δεν 
φαίνεται να συνέβη και σε ότι αφορά το ζήτημα διαχείρισης 
της μετανάστευσης που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασι
κό πεδίο σημαντικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών- 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χαρακτηριζό
ταν μέχρι πρωτίστως ως χώρα αποστολής μεταναστών παρά 
το γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρχε κινητικότητα πληθυσμών 
μεταξύ των κρατών που την απαρτίζουν. Η μετατροπή από 
χώρα αποστολής σε βασική χώρα υποδοχής μεταναστών 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικά διάστημα, 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα για 
άλα τα κράτη που την απαρτίζουν, οφειλόμενα κυρίως στο 
γεγονός ότι τα κράτη αυτά βρέθηκαν απροετοίμαστα για την 
μετάβαση αυτή, μη έχοντας αναπτύξει έγκαιρα τους μηχανι-



σμούς για την ομαλότερη προσαρμογή των πολιτών, των 
κρατικών αλλά και υπεκρατικών θεσμών στις αλλαγές που 
το συγκεκριμένου φαινομένου επέβαλλε.

Σε ότι αφορά τους κανόνες ρύθμισης της εθνικής κυρι
αρχίας των σύγχρονων κρατών υφίσταται ένα δαιδαλώ- 
δες νομικό σύστημα που εν 
κατακλείδι θεμελιώνει δίχως 
αμφιβολία τα δικαίωμα των 
κρατών να προστατεύουν τα 
κυριαρχικά και εδαφικά τους 
δικαίωμα απέναντι στους με
τανάστες. Ενώ για παράδειγμα 
η Σύμβαση του 1951 για τους 
Πρόσφυγες διακηρύσσει το κα
θολικό δικαίωμα του οποιουδή- 
ποτε να εγκαταλείψει τη χώρα 
του, δεν αναφέρει πουθενά το 
αντίστοιχο δικαίωμα εισόδου 
του σε κάποια άλλη χώρα για 
την οποία δεν πληρούνται οι εκ 
του (εθνικού) νόμου προϋποθέ
σεις εισόδου και διαμονής. Σε 
γενικές γραμμές είναι κοινώς 
αποδεκτή η άποψη ότι το εκάστοτε κράτος έχει αποκλειστι
κή αρμοδιότητα και αναφαίρετο δικαίωμα στην υιοθέτηση 
ξεχωριστής μεταναστευτικής πολιτικής, στην άσκηση του 
ελέγχου των εξωτερικών του συνόρων και στην επιλογή 
των ατόμων που θα εισέλθουν στην εδαφική αρμοδιότητά 
του.

Το φλέγον ερώτημα που προκύπτει, παρά την παραδοχή 
της κρατικής εξουσίας του εκάστοτε ευρωπαϊκού κράτους 
στη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών, είναι το κατά 
πόσο το κάθε κράτος ξεχωριστά είναι σε θέση να ελέγξει ου
σιαστικά την μετανάστευση μέσα σε ένα άκρως παγκοσμι- 
οποιημένο περιβάλλον; Πάμπολλες συνθήκες και διακηρύ
ξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πληθώρα ομάδων 
πίεσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτι
κής με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα εν γένει κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί του μεταναστευτικού ζητήμα
τος. Η μεταναστευτική πολιτική σήμερα, διαμορφώνεται 
λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπε

ριλαμβανομένων του οικονομικά παγκοσμιοποιημένου 
συστήματος και των διεθνώς προστατευμένων ανθρωπί
νων δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτεται η 
ικανότητα των κρατών να ρυθμίσουν ένα τόσο πολυσύν
θετο και παγκόσμιας εμβέλειας φαινόμενο όπως η μετα

νάστευση.
Έ να  από τα μεγαλύτερα δι

λήμματα των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Έ νωσης υφί- 
σταται μεταξύ της διατήρησης 
των κυριαρχικών τους δικαιω
μάτων και της προστασίας των 
δεσμευτικών υπερεθνικών θε
σμών γενικότερα. Το συγκε
κριμένο δίλημμα έχει άμεση 
συνάρτηση και με το φαινό
μενο της μετανάστευσης. Από 
την μία πλευρά τα κράτη επι
διώκουν να διατηρήσουν την 
ισχύ τους μέσα σε ένα παγκο- 
σμιοποιημένο περιβάλλον στο 
οποίο η οικονομία διαδραματί
ζει κυρίαρχο ρόλο και από την 

άλλη προσπαθούν να προσαρμοστούν στις διεθνείς και 
όχι μόνο επιταγές για προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των οικονομικών μεταναστών ειδικότερα. 
Η αναζήτηση της χρυσής τομής στο συγκεκριμένο δίπο
λο, γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η ευρωπαϊκή και 
η εγχώρια πολιτική δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες 
αλλά συγκοινωνούντα δοχεία της συνολικής πολιτικής 
δραστηριότητας. Από την μία πλευρά, τα κράτη επιβάλ
λουν περιορισμούς στην μετακίνηση ατόμων, προκειμέ- 
νου να εξαλείψουν ενδεχόμενη μείωση της ισχύος λόγω 
της ανεξέλεγκτης εισροής ατόμων σε αυτά και από την 
άλλη προσπαθούν να συμβιβαστούν με τις διεθνείς συμ
βάσεις και τους εγχώριους νόμους που προστατεύουν τα 
δικαιώματα των ανθρώπων, το ιδεώδες της δικαιοσύνης 
και της ελεύθερης μετακίνησης μεταναστών, ειδικά στις 
περιπτώσεις που θίγονται ή κινδυνεύουν θεμελιώδη αν
θρώπινα δικαιώματα.

Η συνύπαρξη των αντιδιαμετρικά αντίθετων αυτών κα
θεστώτων, ενός που αφορά το κεφάλαιο και την ελεύθερη

“  Οι νέοι υπερεθνικοί ευρωπαϊκοί 
θεσμοί περιόρισαν σημαντικά 
την αυτονομία των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών κρατών υιοθετώντας 
ένα δαιδαλώδες πλέγμα 
δεσμευτικών υποχρεώσεων που 
αυτά καλούνται να εκπληρώσουν 
στο πλαίσιο της κοινής

.. .  .  99ευρωπαϊκής τους πορείας
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Η  μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ευμετάβλητο παγκόσμιο 
φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τόσο τις χώρες αποστολής όσο και τις χώρες 
υποδοχής μεταναστών

ευρωπαϊκή αγορά και ενός άλλου που αφορά τους μετα
νάστες και την προστασία των δικαιωμάτων τους, είναι 
χαρακτηριστικό της προβληματικής κατάστασης στην 
οποία έχουν περιέλθει τα σύγχρονα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης τα οποία σταδιακά έχουν «επανε- 
θνικοποιηθεί», προκειμένου να προστατευτούν από τις 
επιπτώσεις που η ανεξέλεγκτη μετανάστευση μπορεί να 
επιφέρει, τόσο σε εθνικό όσο και σε οικονομικοκοινωνικό 
επίπεδο. Η επανεθνικοποίηση αυτή, ουσιαστικά αποτε
λεί την έμπρακτη προσπάθεια των κρατών να διαφυλά
ξουν τα εθνικά τους δικαιώματα και να τα περιορίσουν 
τον εξευρωπαϊσμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων 
σε άτι αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης εντός των 
εδαφικών ορίων τους.

Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ευμε
τάβλητο παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τόσο 
τις χώρες αποστολής όσο και τις χώρες υποδοχής μετα
ναστών. Ο πολυεπίπεδος τρόπος αλλά και ο ταχύτατος 
ρυθμός εξέλιξης των βασικών χαρακτηριστικών του 
σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου, έχει αναδείξει 
την ιδιαίτερη σημασία του τόσο για τα κράτη όσο και για 
τους πολίτες αυτών, θέτοντας το εν λόγω ζήτημα αναμ
φισβήτητα στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας πολιτικής 
ατζέντας. Οι αλλαγές που προαναφέρθηκαν και έχουν 
άμεση συνάφεια με την παγκόσμια μεταναστευτική δι
αδικασία αναδεικνύουν τον αντιφατικό ρόλο των συγ
χρόνων κρατών, που από την μία πλευρά καλούνται να

υπερασπιστούν την εθνική τους κυριαρχία και από την 
άλλη οφείλουν να συμμορφωθούν με τις θεσμικές και νο
μοθετικές επιταγές πού έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν. 
Η σύγκρουση δικαιωμάτων που η μετάθεση εξουσιών 
σε υπερεθνικούς θεσμούς και υπερκρατικά καθεστώτα 
προκαλεί, έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της 
εθνικής κυριαρχίας προκαλώντας σε μεγάλο βαθμό την 
αποδόμηση του υπάρχοντος status quo. ]
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Του Υ/Β Ευάγγελου Διαμαντή*

πάντας εκ πάντων
i  'καί περί πάντων

1. Το δικάζειν σιην αρχαίο Ελλάδα
Στην αρχαία Ελλάδα το δίκαιο αρχικά απονέμονταν μό

νο από έναν άνθρωπο, το βασιλέα. Στο πρόσωπο του συ
γκεντρώνονταν όλες οι εξουσίες. Με την κοινωνική εξει- 
δίκευση και τον επιμερισμό της εξουσίας, η δικαιοσύνη 
ασκούνταν από τους πιο εύπορους πολίτες, τους ευγενείς. 
Τέλος, με την διαμόρφωση του Λαού σε Δήμο, στο δημο
κρατικό πολίτευμα η δικαιοσύνη ασκούνταν από όλους 
τους πολίτες και για όλες τις υποθέσεις.

Επειδή, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την 
απονομή της δικαιοσύνης της Αθήνας θα αναφέρουμε συ
νοπτικά ορισμένα στοιχεία. Στις αρχές κάθε χρόνου 6000 
ενήλικοι πολίτες επιλέγονταν για να συγκροτήσουν τα 
δικαστήρια. Κάθε Αθηναίος μπορούσε να γίνει δικαστής. 
Όλες οι υποθέσεις δικάζονταν από τους ίδιους δικαστές, 
ιδιωτικές και δημόσιες, ακόμη και ο έλεγχος της συνταγ
ματικότητας των νόμων γίνονταν από τους ίδιους τους 
πολίτες.

Η κλήρωση και η συγκρότηση των δικαστηρίων γίνο
νταν με έναν εξαιρετικά εφυή τρόπο που εντυπωσιάζει 
ακόμη και σήμερα. Τα χάλκινα δικαστικά πινάκια που 
σώζονται μέχρι σήμερα, αλλά και το ευρεθέν κληρωτή- 
ριο, ως αρχαιολογικά ευρήματα, το επιβεβαιώνουν. Ο 
Ηλιαστικός μισθός που καθιερώθηκε από τον Περικλή, 
αποζημίωνε τους πολίτες και ιδιαίτερα τους φτωχούς από 
την ενασχόληση τους με τις δικαστικές υποθέσεις1.

Ο Ηλιαστικός όρκος, όπως μας διασώζεται από τον Δη
μοσθένη2 δείχνει την βαρύτητα και την σπουδαιότητα 
του θεσμού της απόδοσης της δικαιοσύνης από λαϊκούς 
δικαστές. Ο σεβασμός των νόμων και των ψηφισμάτων, η 
προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ο σεβασμός 
στους ξένους, η απαγόρευση της απέλασης τους, η απαγό
ρευση δωροδοκίας, της διανομής γης, η τήρηση της αντι
κειμενικότητας και η ψήφιση αποκλειστικά για το επιδι- 
κασθέν ζήτημα, δείχνουν την ποιότητα της δικαιοσύνης 
των αρχαίων Ελλήνων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την

πολιτισμική τους ποιότητα3.
Οι δίκες και οι γραφές ως ένδικα βοηθήματα4, η τήρηση 

σταδίων της δίκης, η εκτέλεση της απόφασης, η ύπαρξη 
ιδιαίτερων δικαστηρίων, όπως για παράδειγμα, των Φο
νικών, η συγγραφή των εξαιρετικών δικανικών λόγων, 
αποδεικνύουν ότι αληθινή δικαιοσύνη μόνο στο πολίτευ
μα της δημοκρατίας μπορεί να αποδοθεί.
2. Το δικάζειν σήμερα.

Α. Ιστορική αναδρομή.
Τα σημερινά ορκωτά δικαστήρια έχουν τις ρίζες τους 

στην Γαλλική Επανάσταση. Βέβαια στο αγώνα κατά της 
απολυταρχίας οι Γάλλοι εμπνεύστηκαν από το Αγγλοσα
ξονικό ποινικό δικονομικό σύστημα και τον αγώνα ενα
ντίον της αυθαιρεσίας της βασιλικής εξουσίας, όπου τα 
μέλη της κοινότητας συμμετείχαν υποχρεωτικά στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Τα Συντάγματα πολλών χω
ρών, συμπεριέλαβαν πολλά τέτοια στοιχεία.

Στην Ελλάδα αμέσως μετά την διακήρυξη της ανεξαρ
τησίας και ήδη στο άρθρο 137 του Συντάγματος που ψη
φίστηκε στην Α' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, εισήχθη 
το Ορκωτό Σύστημα. Με τον εκτελεστικό νόμο ‘Περί Ορ
γανισμού Ποινικών Δικαστηρίων’ και ακολούθως της 
Ποινικής Δικονομίας από την Αντιβασιλεία εφαρμόσθη
κε στην πράξη. Από τότε στα Συντάγματα που επακολού
θησαν η διάταξη αυτή επαναλαμβάνονταν συνεχώς5.

Ό μως η δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίστηκε ο θε
σμός, κυρίως από τους δικαστές, αλλά και από την επι
στήμη, κυρίως στην Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία® μας 
οδήγησε σε μια μέση λύση. Ούτε λαϊκά δικαστήρια, ού
τε δικαστήρια μόνο από επαγγελματίες δικαστές, αλλά 
μεικτά ορκωτά δικαστήρια, Die Schwurgerichte. Η άνο
δος των δικτατορικών καθεστώτων πρώτα στην Ιταλία 
το 1922 και η εμφάνιση ολοκληρωτικών απόψεων στην 
Γερμανία, συμβάλλουν στον περιορισμό του θεσμού των 
ορκωτών δικαστών. Στην Χώρα μας κατά τη δικτατορία 
του Μεταξά το 1937 εμφανίστηκαν παρόμοιες ιδέες.
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Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την σύμφωνη γνώμη 
της θεωρίας τάχθηκε κατά ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του 
μεικτού συστήματος ενόρκων και δικαστών7. Όμως, το όλο 
ζήτημα προσέκρουσε στην συνταγματικότητα του νέου συ
στήματος. Τελικά, μετά την λήξη του πολέμου προτάθηκε 
από την ίδια ολομέλεια, η αναθεώρηση του άρθρου 93 Συ
ντάγματος, περί μετάβασης από το Αμιγές, στο Σύστημα 
των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων. Μέσα σε αυτό το κλίμα 
έντονης αμφισβήτησης του αμιγούς ορκωτού από τους επι
στημονικούς και δικαστικούς κύκλους, στο Σύναγμα του 
1952 τελικά διατηρήθηκε. Η ‘πλημμέληματοποίση’ πολλών 
κακουργημάτων δεν κατάφερε να κάμψει τον δημοκρατικό 
βίο της χώρας. Μάλιστα, οι προσπάθειες συμφιλίωσης των 
προαιώνια αντίθετων πολιτικών παρατάξεων και θεραπεί
ας των πληγών του εμφυλίου πολέμου συνέβαλαν στην θέ
σπιση διάταξης που όριζε ότι τα πολιτικά εγκλήματα δικά
ζονται αποκλειστικά από Αμιγώς Ορκωτά Δικαστήρια, και 
δόθηκε η εξουσιοδότηση στον νομοθέτη υπέρ της εκδίκασης 
σε αυτά και άλλων εγκλημάτων.

Τελικά, το 1967 καταργήθηκαν με συντακτική πράξη, 
10/30 Οκτώβριου 1967 τα αμιγή ορκωτά και καθιερώθη
καν τα Μεικτά Δικαστήρια, αλλά με πλειοψηφία των ενόρ
κων όπως ο νόμος ορίζει. Πράγματι, ο Νόμος 16/17-11-1967 
‘Περί Μεικτών Κακουργιοδικείων που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως8 περιέγραψε λεπτομερώς, τα 
πράγματα. Ο θεσμός προστατεύτηκε από διατάξεις αυξη
μένης τυπικής ισχύος, στο Σύνταγμα 1968, αλλά αυτή την 
φορά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Η πλειοψηφία των με
λών του δικαστηρίου δινόταν στους δικαστές και όχι στους 
ενόρκους. Ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος, υπό 
τον τύπο μάλιστα, Νομοθετικού Διατάγματος, 1/1/1971 Πε
ρί Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, όριζε 4 δικαστές και 3 
ενόρκους. Με την έλευση της Π  Ελληνικής Δημοκρατίας 
και την ψήφιση του Συντάγματος 1975, ο θεσμός των μει
κτών ορκωτών βελτιώθηκε. Η θέσπιση του άρθρου 97, πα
ράγραφος 1, εδάφιο α' και ο εκτελεστικός 969/1979 τυπικός

νόμος αποκατέστησε την πλειοψηφία υπέρ των ενόρ
κων, καθιστώντας τις ψήφους αμφοτέρων, ισότιμες9. 
Οι ένορκοι ανεξάρτητα από το φύλο τους (στο Σύνταγ
μα του 1952, τρεις γυναίκες, στο Σύνταγμα του 1968, 
μόλις μία) ασκούν το λειτούργημα τους άμισθα, προ
σωρινά και υποχρεωτικά10. Παρόλα αυτά, ορίσθηκε ότι 
όσα κακουργήματα δικάζονταν από τα εφετεία παρέμε
ναν σε αυτά, ενώ θεσπίστηκε αντίθετα, η δυνατότητα, 
από τον νομοθέτη να μεταφέρει και άλλα κακουργή
ματα σε αυτά. Πράξη που δυστυχώς έγινε πραγματι
κότητα και επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι σήμερα. 
Δείγμα της δυσπιστίας του Κράτους, έναντι της λαϊ
κής δικαιοδοσίας, της εξοικονόμησης χρημάτων, αλ
λά και την προσπάθεια χειραγώγησης της δικαστικής 
εξουσίας11.

Β. Τα κυριότερα μειονεκτήματα των ορκωτών δικα
στηρίων.

►Υποστηρίζεται ότι οι ένορκοι στερούνται νομικής 
παιδείας, αλλά και της αναγκαίας δικαστικής πείρας, 
Μπορούν εύκολα να παρασυρθούν από εντυπώσεις, 
λεκτικούς βερμπαλισμούς και την θεατρικότητα των 
συνηγόρων. Όμως, η πείρα της ζωής, πολλές φορές εί
ναι σημαντικότερη από την δικαστική πείρα που περι
ορίζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων και στα ψυ
χρά νομικά βιβλία. Οι πολίτες που συναναστρέφονται 
με δικηγόρους στην καθημερινότητα τους και τους 
αποζημιώνουν κάθε φορά που απαιτείται, τους γνωρί
ζουν διαφορετικά, από τους δικαστές που σχετίζονται 
μαζί τους στα πλαίσια των δικονομικών ορισμών12.

►Οι ένορκοι υποστηρίζεται ότι υποβάλλονται από 
το πλήθος, από την κοινή γνώμη και κυρίως από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης που στο βωμό του εντυπω
σιασμού και τη τηλεθέασης, χρησιμοποιούν εκφρά
σεις όπως ‘σήμερα δικάζεται ο αδίστακτος ληστής της 
τράπεζας’ αντί ‘σήμερα δικάζεται η υπόθεση ληστείας 
της τράπεζας’. Έ τσι, συχνά μεταβάλλουν την απόφα-
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ση τους για να ικανοποιήσουν με τον δικό τους τρόπο το 
κοινό περί δικαίου αίσθημα13. Το επιχείρημα αυτό εύκολα 
θα μπορούσε να αντιστραφεί και να χρησιμοποιηθεί και 
στους δικαστές, οι οποίοι ως άνθρωποι δεν διασφαλίζουν 
απαραίτητα, το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης14.

► Επικρατεί επιπλέον η άποψη ότι οι ένορκοι στερού
νται της απαραίτητης τεχνικής μόρφωσης για την μελέ
τη της προσωπικότητας του εγκληματία και το χαρακτη
ρισμό της επικίνδυνης συμπεριφορά του. Έ νας δικαστής 
έχει αυτή την θεωρητική γνώση και μπορεί να θέσει συ
γκεκριμένα ερωτήματα σε ένα πραγματογνώμονα για να 
τον διαφωτίσει15. Οι ένορκοι αποκαλούνται συνήθως αδα
είς δικαστές, Laienrichter, στην Γερμανία. Το πρώτο συν
θετικό της λέξης προέρχεται από την ελληνική λέξη λαός, 
αλλά μετέπεσε στην έννοια του ανειδίκευτου. Μάλιστα 
στην χώρα αυτή υπάρχει η έκφραση ότι ο χειρουργός δεν 
καλεί στην ιατρική τράπεζα τον τσαγκάρη για να τον βο
ηθήσει στην αφαίρεση της σκωληκοειδίτιδας16. 'Ομως, 
σήμερα η άγνοια και η ανεπάρκεια δεν θεωρούνται εχέγ
γυο της ορθής απονομής της δικαιοσύνης17. Οι δικαστές 
από την άλλη, σήμερα είναι ειδικευμένοι στο αστικό δί
καιο και όχι στο ποινικό δίκαιο. Εύκολα, θα μπορούσε να 
διερωτηθεί κάποιος πως γνωρίζουν όλα εκείνα τα τεχνικά 
στοιχεία ενός ειδικού επιστήμονα, ποινικολόγου ή εγκλη- 
ματολόγου. Αντίθετα, ο ένορκος μπορεί να μην είναι μό
νο νομικός με εξειδίκευση, στην πολιτική δικονομία ή το 
εμπορικό δίκαιο, αλλά γιατρός φαρμακοποιός, χημικός, 
συμβολαιογράφος κ,τ,λ.18

► Οι ένορκοι είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια 
δίκη, αφού δεν μπορούν να εργαστούν εκείνες τις ημέρες 
και να εκπληρώσουν διάφορες επαγγελματικές τους υπο
χρεώσεις. Η καθιέρωση ενός μισθού όπως είχε γίνει στην 
αρχαιότητα με νόμο του Περικλή, με τον οποίο οι Ηλια- 
στές δικαστές θα λαμβάνουν επίδομα από το Κράτος, τον 
εκκλησιαστικό μισθό19 για κάθε ημέρα παραμονής τους 
στο δικαστήριο και όχι μόνο για υποθέσεις μακράς διάρ
κειας, όπως γίνεται σήμερα. Μάλιστα στην Ιταλία όπως 
παρατηρούμε να εφαρμόζεται μια τέτοια πρακτική ήδη 
από το 195120.

► Οι ένορκοι εκδίδουν πολλές φορές αποφάσεις εντελώς 
αντίθετες από τα πράγματα. Έτσι, βλέπουμε το φαινόμε
νο, τέσσερις ένορκοι υπέρ της αθωότητας, τρεις δικαστές 
υπέρ της ενοχής σε περιπτώσεις πρόδηλης ενοχής κατα- 
ληφθέντος δράστη επ’ αυτοφώρω, υποκύπτοντας με αυ
τόν τον τρόπο σε δικαστική πλάνη, Επιπλέον σε πολιτι
κά εγκλήματα ενίοτε παρασύρονται από τα πολιτικά τους 
πάθη, τις προσωπικές τους εμπειρίες, ενώ σε εγκλήματα 
ειδεχθή, όπως παιδοκτονία κρινονται ενίοτε υπέρμετρα. 
Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε μια τέτοια πλά
νη θα ενέπιπταν και οι δικαστές21.

► Η δυσκολία στην αιτιολόγηση των δικαστικών απο

φάσεων από την δικαστική πλευρά δημιουργεί ακόμη 
περισσότερα προβλήματα κυρίως, όταν η γνώμη των δι
καστών είναι αντίθετη από αυτή των ενόρκων22. Τέλος, 
υπάρχει δυσχέρεια στην θεσμοθέτηση δεύτερου βαθμού 
κρίσης23.

Γ. Τα πλεονεκτήματα των ορκωτών δικαστηρίων.
► Στα δικαστήρια όπου η δικαιοσύνη απονέμεται εξ’ 

ολοκλήρου από ενόρκους πραγματώνεται η λαϊκή κυ
ριαρχία, όπως το σύνταγμα επιτάσσει, όλες οι εξουσίες 
ακόμη και η δικαστική ασκούνται από τον Λάο. Προστα
τεύονται οι πολίτες από αυθαίρετες εμβάσεις της εκτελε
στικής λειτουργίας, όπως η δυνατότητα της τελευταίας, 
μέσα από την Διοίκηση της Δικαιοσύνης να διορίζει να 
μεταθέτει να προαγάγει επιδρώντας στην δικαστική κρί
ση. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να επιβάλλεται από υπαλλή
λους του Κράτους, διατυπώνονταν από τους επαναστά
τες στην Γαλλία το 1789, η δυσπιστία των Γάλλων στους 
επαγγελματίες δικαστές τους οδήγησε στην υιοθέτηση 
του αγγλικού προτύπου24.

►Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Οι δικαστές του λαού σε εγκλή
ματα κατά της πολιτειακής εξουσίας ή του πολιτεύματος 
διατυπώνουν την κρίση με τρόπο αμερόληπτο και περισ
σότερο αντικειμενικό, συμβάλλοντας στην λαϊκή νομιμο
ποίηση της δικαστικής απόφασης και στην έκφραση του 
φρονήματος του λαού25.

►Οι ένορκοι διαθέτουν ευρύτερο και διαφορετικό οπτι
κό πεδίο από τους δικαστές, χωρίς να δεσμεύονται από 
όμοιες γνώσεις και εμπειρίες, αντιπροσωπεύουν και εκ
φράζουν τον μέσο κοινωνικό άνθρωπο26.

► Η επιβολή της ποινής ως ιδιαίτερη κοινωνικοηθική 
αποδοκιμασία πρέπει να επιβάλλεται από τον λαό και όχι 
από λίγους δικαστές εκπροσώπους της πολιτείας. Η όλη 
διαδικασία μπορεί να πάρει ένα τυπικό τελετουργικό χα
ρακτήρα με έντονα υποκριτικά και φαρισαϊκά στοιχεία 
όπου θα απουσιάζει το στοιχείο του λαού και της πραγμα
τικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου27.
3. Το περί ιιάνχων δικάζειν

Σήμερα, ακολουθείται η αρχή της ενότητας ποινικής και 
πολιτικής δικαιοσύνης, με την έννοια ότι τα β ία  δικαστή
ρια και οι ίδιοι δικαστές απονέμουν την πολιτική και την 
ποινική δικαιοσύνη. Εξαίρεση από αυτόν των κανόνα εί
ναι η εκδίκαση των λεγάμενων διοικητικών διαφορών 
δηλαδή της αντιδικίας μεταξύ των υπαλλήλων και του 
Κράτους ή Κράτους με τους πολίτες, τους διοικουμένους. 
Το δαιδαλώδες της διοικητικής νομοθεσίας, οι εξαιρετικά 
σύνθετες νομικές έννοιες όπως για παράδειγμα του δημο
σίου συμφέροντος, η ανάγκη ελέγχου της εκτελεστικής 
λειτουργίας από την δικαστική, μέσα από την ακύρωση 
των διοικητικών πράξεων28, η προστασία του διοικου- 
μένου και των ατομικών του δικαιωμάτων από τις αυ-
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δικαστήρια όπου η δικαιοσύνη, απονέμευαι εξ’ 
ολοκλήρου ατιό ενόρκους πραγματώνεται η λαϊκή κυριαρχία, 
όπως το σύνταγμα επιτάσσει, όλες οι εξουσίες ακόμη και η 
δικαστική ασκούνται από τον Λάο

θαίρεχες επεμβάσεις της Διοίκησης29, η εξασφάλιση ορθής 
και διαφανούς δράσης της δημόσιας διοίκησης στην δημο
σιονομική νομική πολιτική της, στην σύναψη των δημοσί
ων συμβάσεων στην δαπάνη δημόσιου χρήματος30, είχαν ως 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η δικαιοσύνη που δικάζει τις 
διοικητικές διαφορές, αποτελούμενη μόνο από δικαστές με 
ιδιαίτερο πνεύμα και γνώσεις31. Έ τσι, οδηγηθήκαμε στην 
δημιουργία του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου και των διοικητικών δικαστηρίων. Το ίδιο 
έγινε παλαιότερα στην Γαλλία με το Cconseil d’ Etat, γέννη
μα της γαλλικής επανάστασης και του διαφωτισμού.

Στο παρελθόν υποστηρίχτηκαν απόψεις δημιουργίας αυ
τοτελών δικαστηρίων για κάθε κλάδο δικαιοσύνης. Ανα
φέρθηκε η δημιουργία ειδικών ποινικών δικαστών που θα 
απασχολούνται ειδικά με την απονομή της ποινικής δικαιο
σύνης32, με ειδικευμένες γνώσεις με μόνιμη και αποκλειστι
κή ενασχόληση με τις ποινικές υποθέσεις. Η άποψη αυτή 
γρήγορα εγκαταλείφθηκε γιατί η μονιμότητα δημιουργεί 
τον κίνδυνο σκλήρυνσης και επαγγελματικής διαστροφής, 
ενώ θα πρέπει να επιδιώκεται η ισότιμη ενάσκηση και καλ
λιέργεια τόσο της ποινικής όσο και της αστικής δικαιοσύνης 
με παράλληλη εναλλαγή τους και στις δύο33.

Σχετικά με την δημιουργία ανεξάρτητης διοικητικής δι
καιοσύνης σήμερα στην θεωρία και στην νομολογία δεν 
έχουν υποστηριχτεί ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της άσκη
σης της από τους πολιτικούς δικαστές. Η ίδρυση τους εί
ναι νεοπαγής και ακόμη δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπε
ράσματα. Βέβαια η εξαιρετική βραδύτητα στην απονομή της 
διοικητικής δικαιοσύνης που οδηγεί σε αρνησιδικία και το 
σπουδαιότερο η αδυναμία της δικαιοσύνης να συμμορφω
θεί η διοίκηση στις δικαστικές αποφάσεις34 είναι δύο σοβα
ρά μειονεκτήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. 
Ίσω ς μια ενιαία δικαιοδοσία να είχε συνέπειες στην ποιό
τητα των δικαστικών αποφάσεων, αλλά το αποτέλεσμα της 
από πρακτικής πλευράς και προπάντων χρησιμότητας για 
την επίλυση των κοινωνικών αναγκών θα ήταν σίγουρα 
καλύτερο.
4. Επίλογος

Ο θεσμός των αμιγώς μεικτών δικαστηρίων35 έχει βέβαια 
μειονεκτήματα, όμως σίγουρα περισσότερα πλεονεκτήματα 
από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Η κατάργηση των αμι- 
γώς ορκωτών δικαστηρίων είναι μια προσπάθεια διόρθω
σης των αδιόρθωτων. Η εξειδίκευση από δικαστές για κά
θε κλάδο, πρακτικά, είναι σχεδόν αδύνατη, ενώ ή μέση λύση 
των μεικτών δικαστηρίων είναι μάλλον νόθα, οικτρή απομί
μηση ξένων κατασκευασμάτων που αναδίδει την οσμή της 
πτωμαΐνης, της δεσποτικής τυραγνίας και δεν έχει θέση σε 
μια φιλελεύθερη και δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα38 
που δημιούργησε την Ηλιαία και την Εκκλησία του Δήμου. 
Η ρήση του Αριστοτέλη, για την απονομή της δικαιοσύνης 
σύμφωνα με την αρχή, το δικάζειν πάντας εκ πάντων37 και

περί πάντων, αποτελεί αναμφίβολα μια δημοκρατική 
κατάκτηση που δεν πρέπει να ξεχνούμε. ]
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Οι ψυχολογικές ε π ικ ώ σ ε ις  ̂
οικονομικής

να τ ις  αντιμετωπίσουμε
<* ■ ν ττ ^  \

ivcu γεγονός, ότι η χώρα διανύει τα 
τελευταία χρόνια μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Η οικο
νομική κρίση, εκτός των δυσμενών αλλαγών που επιφέρει 
στο βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών, επηρεάζει και την 
ψυχική υγεία. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χωρί
ζονται σε δυο κατηγορίες: (α) σε αυτές που αφορούν την οι
κονομική κατάσταση της χώρας, και (β) σε αυτές που αφο
ρούν τον πολίτη.
Τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνει κάποιος, στο άκου
σμα της επερχόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, 
γνωρίζοντας και τις συνέπειες που είχαν υποστεί κάτοι
κοι άλλων χωρών σε παρόμοια θέση, συνοψίζονται σε άρνη
ση, στενάχωρα συναισθήματα, σε σκέψεις απόγνωσης για 
το μέλλον, άγχος και ανασφάλεια. Αυτά με τη σειρά τους, 
έδωσαν τη θέση τους σε συναισθήματα θυμού, οργής και 
φόβου. Θυμού και οργής για τους υπεύθυνους αυτής της 
κατάστασης και φόβου για την πιθανότητα αλλαγής του 
τρόπου ζωής.
Στις δεκαετίες που πέρασαν, οι κοινωνικές αντιλήψεις συ
σχέτισαν τα χρήματα με την εκτίμηση, το σεβασμό, την 
ασφάλεια, την αυτοπραγμάτωση, το κοινωνικό status quo. 
Σε αυτή την νέα κοινωνική πραγματικότητα υπάρχει μια 
διαρκής προσπάθεια αναζήτησης ταυτότητας και αυτοπροσ- 
διορισμού. Πολλοί ενήλικες, έχουν βαθειά ριζωμένες, στο 
ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού τους, αρνητικές πεποιθή
σεις, που υπαγορεύουν συμπεριφορές και πράξεις. Τέτοιες 
πεποιθήσεις είναι για παράδειγμα: «Δεν υπάρχουν αρκετά 
για όλους», «Η επιβίωση μου εξαρτάται από το πόσα λεφτά 
έχω», «Όσοι έχουν χρήματα, είναι παλιάνθρωποι» κ.τ.λ.
Η μείωση του εισοδήματος, η αβεβαιότητα για το μέλλον, 
οι αυξήσεις τιμών κάποιων αγαθών πρώτης ανάγκης, είναι 
όλα αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης. Οι σχέσεις των 
ανθρώπων, και ειδικότερα, οι οικογενειακές σχέσεις, επηρε
άζονται αρνητικά από αυτή την κατάσταση, μιας κι αναδει- 
κνύονται δυσκολίες στον χειρισμό καταστάσεων, με άμεσο 
αντίκτυπο στο συναίσθημα (λύπη, άγχος, κατάθλιψη), στη 
συμπεριφορά (κοινωνική απόσυρση, διενέξεις στο οικογε

νειακό και επαγγελματικό περιβάλλον) και στο σώμα (καρ- 
διαγγειακά, εφίδρωση, σωματική ένταση, κρίσεις πανικού 
και διαταραχές ύπνου).
Δύο σημαντικά ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτω
πος ο άνθρωπος είναι η απειλή της επιβίωσης, αλλά και τα 
πλήγματα στην κοινωνική του ταυτότητα. Έτσι, δημιουρ- 
γείται παρατεταμένος φόβος και ανασφάλεια ότι θα χάσει 
ακόμα και τα στοιχειώδη αγαθά, ότι θα καταστραφεί (κα
ταστροφοποίηση των πάντων, μεγιστοποίηση αρνητικών 
γεγονότων, ελαχιστοποίηση θετικών), πλήττεται η αξιο
πρέπεια, η αυτονομία και η αυτοεκτίμησή του και το σημα
ντικότερο είναι ότι η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 
βρίσκεται εκτός του πεδίου δυνατοτήτων του ίδιου του 
ατόμου. Κατ’ επέκταση, ο φόβος κι η ανασφάλεια του ατό
μου, μεταφράζονται σε κοινωνική ανασφάλεια, καθώς επη
ρεάζεται ο τρόπος που δρα και σκέπτεται ολόκληρο το κοι
νωνικό σύνολο.
Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν έχουν πληγεί από την οι
κονομική κρίση, και μόνο υπό το κράτος του γενικότερου 
φοβικού κλίματος, μπορεί να διαταραχθούν. Ό ταν ο άν
θρωπος νιώθει πως δεν μπορεί να αντιδράσει σε καταστά
σεις και ότι είναι εκτός του ελέγχου του, η μάχη για επιβί
ωση σταδιακά εξασθενεί οδηγώντας τον σε παθητικότητα, 
αίσθηση ματαιότητας και ανικανότητας και τελικά σε κα
τάθλιψη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης τα χαμηλότερα 
κοινωνικό-οικονομικά στρώματα αποτελούν ομάδα κινδύ
νου, αφού είναι οι πρώτοι που πλήττονται.
Βέβαια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα χαρακτη
ριστικά της προσωπικότητας του ατόμου που σχετίζονται 
με την προσαρμοστικότητα, όπως αυξημένη ευαλωτότη- 
τα στην απειλή, χαμηλή ανοχή στη ματαίωση, ανάγκη αί
σθησης ελέγχου των καταστάσεων και εκείνα που αφορούν 
στο αίσθημα αυτοεκτίμησης και προσωπικής αξίας. Κατά
θλιψη και αγχώδεις διαταραχές αποτελούν τις κυρίαρχες 
εκδηλώσεις από την ψυχικό πεδίο.
Ποιοι είναι όμως οι τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης και πρόληψης τέτοιων καταστάσεων;
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Θα πρέπει να κατανοήσετε, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλά
ξει, έτσι ώστε να τοποθετήσετε τα όρια, μέχρι εκεί που μπο
ρείτε να ελέγξετε τη ζωή σας. Καθορίστε το πρόβλημα στη 
σωστή του διάσταση, χωρίς να παρασύρεστε από τα αρνητικά 
συναισθήματα ή το γενικότερο κλίμα. Η επιβολή της λογικής 
σκέψης πάνω στην συναισθηματική λογική, είναι μια βασική 
διεργασία που θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.
Κλείστε τα αυτιά και τα μάτια σας στα «φοβικά» ερεθίσματα 
και στους «τρομολάγνους». Μια συμβουλή από Αμερικανούς 
ειδικούς που έχουν μελετήσει το φαινόμενο της οικονομικής 
κρίσης και σίγουρα ταιριάζει και στην παρούσα περίσταση: 
«Για να μην χάνετε τον ύπνο σας το βράδυ δε χρειάζεται να 
δείτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων, γιατί δε θα χάσετε απολύ
τως τίποτα, δε θα ακούσετε ούτε μια αισιόδοξη είδηση, μόνο 
οικονομικό κραχ και καταστροφολογία. Γι αυτό κλείστε την 
τηλεόραση, διαβάστε ένα βιβλίο που σας αρέσει, βρεθείτε με 
φίλους ή βρείτε τα με το σύντροφό σας...». Για να μην παρερ- 
μηνευθούν τα ανωτέρω, τονίζεται σε αυτό το σημείο, ότι γ ί
νεται προσπάθεια να αλλάξει η οπτική γωνία που βλέπετε τα 
γεγονότα κι όχι η υποβάθμιση ή η αγνόηση αυτών. 
Αποκλείστε από τη ζωή σας ανθρώπους που σας κάνουν κα
κό. Σίγουρα, έρχεται στο μυαλό σας ο συνάδελφος που πα
ραπονιέται, επειδή δεν του φτάνει ο μισθός. Σε κανέναν δεν 
φτάνει. Τελεία και παύλα. Αποφύγετε λοιπόν σοβαροφανείς 
παρέες, που όχι μόνο δεν σας δίνουν ευχαρίστηση, αλλά σας 
κάνουν να νιώθετε χειρότερα.
Αλλάξτε τρόπο σκέψης και κατά συνέπεια αλλάξτε καθημερι
νότητα. Σε όλη την ζωή του το άτομο μπορεί να βιώσει πολλά 
αρνητικά και άσχημα γεγονότα. Είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι, 
είτε αυτό ονομάζεται οικονομική κρίση, είτε κατάθλιψη, εί
τε ο,τιδήποτε άλλο σας στεναχωρεί ή σας αγχώνει θα υπάρχει 
πάντα στην ζωή σας. Σύμφωνα με τον Αρχαίο Στωικό φιλόσο
φο Επίκτητο, «δεν είναι τα πράγματα που μας ταράζουν, αλ
λά το πώς εμείς τα ερμηνεύουμε ή τα μεταφράζουμε».
Μια αποτελεσματική στρατηγική στην αντιμετώπιση τέτοι
ων καταστάσεων αποτελεί η εξωτερίκευση των συναισθη
μάτων. Η προσωπική απομόνωση δε βοηθάει, ενώ αντίθετα

οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι μικρές απολαύσεις της 
καθημερινότητας, που θα μοιραστείτε με τα αγαπημέ
να σας πρόσωπα, μπορούν να σας προσφέρουν ελπίδα 
την δύσκολη αυτή περίοδο και την αίσθηση ότι δεν εί
στε «μόνοι».
Νιώστε ευγνωμοσύνη για όσα έχετε. Σταματήστε να σκέ
φτεστε συνέχεια το μέλλον κι εστιάστε για λίγο στο «εδώ 
και τώρα». Έ χετε αρκετά υλικά αγαθά για να επιβιώσετε 
τις επόμενες δεκαετίες. Απαγκιστρωθείτε από τις «φτια
χτές» ανάγκες που σας έχουν «επιβληθεί». Κανένα «φιρ- 
μάτο» αντικείμενο δεν θα ανταποκριθεί ποτέ στο βλέμμα 
ή το άγγιγμα σας.
Η διαχείριση του στρες και των ψυχοπιεστικών κατα
στάσεων που μπορεί να βιώνει το άτομο, μέσω συμβου
λευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, θα το βοηθήσει 
στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. Όσο πιο σύ
ντομα ανιχνευτούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τό
σο πιο γρήγορα θα μειωθούν οι συνέπειες της κρίσης σε 
ψυχολογικό επίπεδο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμε
τώπισή τους είναι πολύ σημαντικά.
Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να σας δώσει τη λύση αλλά μπο
ρεί να σας βοηθήσει να χειρίζεστε τις καταστάσεις και τα 
προβλήματα που σας απασχολούν, ώστε να γίνετε περισ
σότερο λειτουργικοί. Πρέπει να είστε ρεαλιστές και να 
έχετε στο μυαλό σας, ότι δεν μπορείτε να ελέγχετε τα πά
ντα γύρω σας, μπορείτε όμως να βασιστείτε στις δεξιότη
τες και στις δυνάμεις σας. ]
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Του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Γεωργίου Παπαπροδρόμου
Διευθυντή Αστυν. Υποδ/νσης Γιαννιτσών

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜ ΟΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

_ _  ως έννοιες είναι γνωστές διαχρονικά και άρρηκτα συνδεμένες με την παρου- 
σε όλο το φάσμα της κοινωνικής του εξέλιξης 

Ειδικότερα, ως qx ανόμενο, η σχολική βία και ο εκφοβισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετο, στη δε εκδήλω
ση του συμβάλλουν ατο μικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
Οι ίδιες οι λέξεις του θέι| ατος (βία -  φόβος- σχολείο) οριοθετούν την παρούσα προσέγγιση, ως ένα κοινω
νικό πρόβλημα το οποία εντοπίζεται μέσα στην ίδια την ενότητα που λέγεται σχολείο.
Αυτό πρακτικά σημαίν ι ότι η όλη διαχείριση -  αντιμετώπιση του θέματος επομένως και η λύση του 

) ιροβλ ίμαιος βρία ι^^ριέσα στο ίδιο το σχολείο (μαθητές -διδακτικό προσωπικό- γονείς). > 
^Β & ληνικη^Μ Ι^^Η ^^βγανισμός με ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα που αγγί
ζουν το πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας δηλαδή τα παιδιά, έχει εντάξει στις προτεραιότητες της ως 
μέγιστη θα έλεγα, την προστασία των ανηλίκων παιδιών, ώστε αυτά αφενός να μην πέφτουν θύματα 
εγκληματικών πράξεων (αποφυγή θυματοποίήσης) και αφετέρου να αποτρέπεται η όποια παραβατικό- 
τητα (ως εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς).
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Η ιδέα μιας 

δίχως βία 
κοινωνίας
αποτελεί
στοίχημα για 
όλους είτε 
μέσα είτε έξω 
από το » 
σχολείο

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται τόσο από 
επιταγές τους συνταγματικού νομοθέτη (άρθρο 21), όσο και του 
διεθνούς και εγχώριου δικαίου καθορίζει με σαφήνεια τα όρια μέσα 
στα οποία οφείλει να κινηθεί η συντεταγμένη πολιτεία και κατ’ 
επέκταση και οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επομένως, ο ρόλος των υπηρεσιών της είναι διακριτός και επιτάσ
σει την ουσιαστική συνεργασία με τους αρμόδιους για το θέμα (πα
ράγοντες της σχολικής κοινότητας) αλλά και συναρμόδιους φορείς 
[δικαιοσύνη, επιμελητές ανηλίκων, τοπική αυτοδιοίκηση μέσα 
από τις όποιες κοινωνικές δομές υφίστανται, κοινωνικούς φορείς 
(δικηγορικός, ιατρικός σύλλογος, σύλλογος εκπαιδευτικών), συμ
βούλια πρόληψης παραβατικότητας όπου αυτά υπάρχουν.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων 
στην, κατεύθυνση της πρόληψης (μεγιστοποίηση του προληπτι
κού της ρόλου) μέσα από ενημερώσεις (για παράδειγμα αναφέρω 
θεματικές όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, κυκλοφορια- 
κής αγωγής περιβαλλοντικά, φίλαθλη συμπεριφορά και αποφυγή 
της βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις κ,λπ.).
Στην κατεύθυνση θα βοηθούσε πολύ η συνεργασία αυτή να ξεκι
νά με πρωτοβουλία του σχολείου μέσα από ειδικά προγράμματα 
(projects) όπου οι μαθητές θα είναι πρωταγωνιστές μια ομαδικής 
προσπάθειας προσέγγισης των παραπάνω κοινωνικών προβλημά
των και οι τρόποι επίλυσης τους.
Η κατανόηση του προβλήματος αποτελεί και το καθοριστικό στοι
χείο για την επίλυση του.
Πρακτικά, σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τέτοι
ες δράσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθ
μίδες των σχολικών μονάδων (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) 
του Νομού Πέλλας
Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση μπορούν να ετπτελέσουν οι Τε
χνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία κάποια στιγμή με μεγαλύτε
ρο θάρρος θα πρέπει οι δημόσιοι οργανισμοί και φορείς να αγκαλιά-

σουν ως καλή πρακτική επικοινωνίας με τους πολίτες. 
Ενδεικτικά αναφέρω τον επίσημο δικτυακό τόπο της Ελλη
νικής Αστυνομίας www.astynomia.gr, στον οποίο κάθε πο
λίτης (είτε γονέας είτε παιδί, είτε εκπαιδευτικός) μπορεί να 
βρει χρήσιμο υλικό (με οδηγίες και συμβουλές) και στοιχεία 
επικοινωνίας (τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης όπως το 100, 
το 112, το 11012 και e-mails) σε περίπτωση που ανακύψει 
οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα αρμοδιότητας των υπηρεσι
ών της
Στην μη προληπτική της εκδοχή η Ελληνπαί Αστυνομία 
προσπαθεί να ανταποκριθεί άμεσα καί να παρέχει κάθε δυνα
τή συνδρομή στα αιτήματα των Διευθυντών Σχολικών Μο
νάδων, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της και να διερευνά τυχόν καταγγελίες 
Επίσης γίνεται μνεία στο ρόλο που καλούνται να διαδρα
ματίσουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στους 
χώρους εκτός σχολείου όπου ζουν και κινούνται τα παιδιά 
(παιδικές χαρές γήπεδα, φροντιστήρια, πάρκα, κ,λπ.) ώστε 
να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σε συνθήκες μεγα
λύτερης δυνατής ασφάλειας
Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν μας εφησυχάζουν αποτελούν 
δε, πρόκριμα, για τα επόμενα βήματα μας δίχως να ξεχνάμε 
ότι ως Ελληνική Αστυνομία υπάρχουμε χάριν των πολιτών 
(και των παιδιών) όπως και τα σχολεία χάριν των μαθητών 
-παιδιών: ,χ
Πολιτο-κεντρική προσέγγιση από τη μια μαθητο-κε- 
ντρική προσέγγιση από την άλλη.
Κοινός παρονομαστής η ανθρωπο-κεντρική προσέγγιση των 
θεμάτων. ' ' : >

Η ιδέα μιας δίχως βία κοινωνίας αποτελεί στοίχημα για όλους 
είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο. Το οφείλουμε στις αγέννη
τες γενιές του ποιητή.]
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  
Στη σύλληψ η 91 π ροσώ πω ν που κατηγορού- 
νται για μαφιόζικη δράση προχώρησαν η Αστυνομία και 
οι καραμπινιέροι της Σικελίας. Πρόκειται για στελέχη

της Κάζα Νόστρα τα οποία σύμφωνα με τα ιταλικά μέ
σα ενημέρωσης αποσπούσαν με εκβιασμό χρήματα για 
«προστασία» από εμπόρους και επιχειρηματίες στα δυτι
κά προάστια της πόλης Παλέρμο. Κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης Apocalisse (Αποκάλυψη) της Αστυνομίας 
δεσμεύτηκαν επίσης οι πόροι εταιριών που αποτελούσαν 
βιτρίνες της μαφίας, η αξία των οποίων ανέρχεται σε δε
κάδες εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση συνέβαλε ώστε 
οι εισαγγελείς να ανακαλύψουν ένα χρήσιμο στοιχείο: ο 
επικεφαλής της μαφιόζικης φατρίας Αρενέλα του Παλέρ
μο, ο Γκρεγκόριο Παλατσότο, είχε δημιουργήσει -παρότι 
βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή- προφίλ στον ιστότο- 
πο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, και μέσω αυτού κα
ταφερόταν εναντίον των μεταμελημένων μαφιόζων που 
συνεργάζονται με την δικαιοσύνη. «Δεν φοβάμαι τις χει
ροπέδες, αλλά όσους, για να τις ανοίξουν, αρχίζουν να δι
ηγούνται διάφορες ιστορίες», είχε γράψει ο Παλατσότο. 
ΑΜΠΕ

ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΩΝΟΥΣ 
Υστερα από πενθήμερη επιχείρηση, η

οποία, παρά τις καταστροφολογικές προβλέψεις, ολο
κληρώθηκε χωρίς θύματα, η Αστυνομία της Αλβανίας 
έθεσε υπό έλεγχο την αλβανική «πρωτεύουσα του χα- 
σίς», το χωριό Λαζαράτ στα νότια της χώρας. Οι οχυρω

μένοι χασισοκαλλιεργητές αμύνονταν με βαρύ οπλισμό 
και προκειμένου να εξουδετερώσουν το αντιαεροπορικό 
πυροβόλο που είχε καθηλώσει τις Αστυνομικές δυνά
μεις, οι κομάντος της Αστυνομίας πραγματοποίησαν 
πεζή κυκλωτική κίνηση από τα βουνά. Στη διάρκεια 
της επιχείρησης καταστράφηκαν 80.000 δενδρύλλια, 
κατασχέθηκαν 23 τόνοι κάνναβης, 11 βαρέα όπλα και
7.000 σφαίρες. Η Αστυνομία έκανε μόλις 14 συλλήψεις, 
αφού οι «βαρώνοι» διέφυγαν στη διάρκεια της επιχεί
ρησης. Η καλλιέργεια κάνναβης ήταν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για πολλούς κατοίκους του χωριού, γύρω 
από το οποίο φύεται η μισή αλβανική παραγωγή χασίς. 
www.kathim erini.gr

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι αμερικανικές Α ρχές διέσωσαν 168 παιδιά 
από τα πλοκάμια κυκλωμάτων παιδικής πορνογρα
φίας, κατά τη διάρκεια πολυήμερης συντονισμένης 
επιχείρησης που έλαβε χώρα σε περισσότερες από 100

πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το 
FBI. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 
281 μαστροποί. Σύμφωνα με αξιωματούχους του FBI, 
ορισμένα από τα παιδιά «πωλούνταν» σεξουαλικά στο 
διαδίκτυο, με τον διευθυντή του σώματος, Τζέιμς Κόμεϊ 
να διαμηνύει πως «τα παιδιά μας δεν πωλούνται». Τα 
μέλη των κυκλωμάτων δημιουργούσαν έναν πραγμα
τικό εφιάλτη για τα ανήλικα θύματά τους και χρησιμο
ποιούσαν φόβο και βία αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως 
«εμπόρευμα για σεξ που μπορούσε να πωληθεί ξανά και 
ξανά», όπως δήλωσε η υφυπουργός Δικαιοσύνης των 
ΗΠΑ, Λέσλι Κάλντγουελ.
Σύμφωνα με το FBI, τα παιδιά που διασώθηκαν θα λά
βουν ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη. 
ww w.skai.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ  
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τη σύλληψ η X O U  ά ν δ ρ α  που θεωρείται ύποπτος 
για τη δολοφονία τριών Αστυνομικών στην πόλη του 
Μόνκτον, στο δυτικό Καναδά, ανακοίνωσε η Βασιλική 
Έ φιππη  Αστυνομία της χώρας. Η σύλληψη του υπό
πτου ήλθε μετά από πολύωρη Αστυνομική επιχείρηση 
μεγάλης κλίμακας. Σχολεία και κυβερνητικά κτήρια
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παρέμεναν κλειστά στο Μάνκτον καθώς η Αστυνομία 
αναζητούσε το δράστη, ενώ παράλληλα είχε ζητηθεί από 
τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους. Ο 
συλληφθείς, ονόματι Τζάστιν Μπουρκ, ντυμένος με ρούχα 
παραλλαγής, επιτέθηκε με τυφέκιο σε ομάδα έφιππων 
Αστυνομικών, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας 
ακόμα δύο.
Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. 
ww w.skai.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ  
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Η ιταλική ο ικ ονομ ικ ή  Α στυνομία  προχώρησε
σε συλλήψεις τριάντα πέντε ατόμων υπόπτων για χρημα- 
τισμό που σχετίζεται με το σύστημα πλωτών φραγμάτων 
της Βενετίας, που είναι γνωστό ως «Μςεβ» . Σε κατ'οίκον 
περιορισμό βρίσκεται και ο δήμαρχος της πάλης Τζόρτζιο 
Ορσόνι. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει ζη
τηθεί και η άδεια του κοινοβουλίου για την σύλληψη του 
πρώην περιφερειάρχη του Βένετο και πρώην υπουργού 
πολιτισμού της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι Τζανκάρλο 
Γκαλάν. Οι συλληφθέντες (τοπικά στελέχη της κεντροδε
ξιάς και της κεντροαριστεράς) κατηγορούνται για ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, διαφθορά και υπεξαίρεση. Στην 
φυλακή, μεταξύ των άλλων, οδηγήθηκε και ο υπεύθυνος 
του τομέα υποδομών της περιφέρειας Βένετο, Ρενάτο 
Κίσσο, ο περιφερειακός σύμβουλος Τζαμπιέρο Μαρκέζε 
και δυο γνωστοί επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής

της Βενετίας. Η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας 
Κορριέρε Ντέλλα Σέρα και η ιταλική δημόσια τηλεόραση 
Rai αναφέρουν ότι είχαν δημιουργηθεί ειδικοί τραπεζι
κοί λογαριασμοί στον ‘Αγιο Μαρίνο, από τους οποίους 
αποστέλλονταν χρήματα σε παράκτιους λογαριασμούς που 
φέρονται να ανήκαν σε μέρος των συλληφθέντων. Τα έως 
τώρα εμβάσματα, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζουν τα 
είκοσι εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να γίνει γνωστό, τώ
ρα, με ποιο τρόπο οι συλληφθέντες παρενέβαιναν στα έργα 
για την δημιουργία των πλωτών φραγμάτων Mose, που 
αναμένεται να προστατέψουν την Βενετία, αρχίζοντας από 
το 2016, απ’ το γνωστό φαινόμενο της παλίρροιας. Στην 
έρευνα της εισαγγελίας της Βενετίας και της οικονομικής 
Αστυνομίας ενέχονται, συνολικά, εκατό άτομα. 
w w w.skai.gr
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ΠΑΚΕΤΑ ΑΞΙΑΣ 
13 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Έ ν α  τόνο  και 270 κιλά κ ά ννα β η ς εντόπισαν 
σε φορτηγό με αλβανικές πινακίδες οι ιταλικές Αρχές στο 
λιμάνι του Μπάρι. Ό πως ανακοίνωσε η ιταλική Οικονομι
κή Αστυνομία (Guardia di Finanza), η συνολική αξία του 
φορτίου ανέρχεται σε 13 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα πά
ντα με την Αστυνομία, τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε 
1.777 πακέτα και το φορτίο έφθασε από την Αλβανία. Τα 
ναρκωτικά εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τελωνειακού 
ελέγχου, όταν οι τελωνειακοί παρατήρησαν στρέβλωση 
στο τρέιλερ του φορτηγού. Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο 
του οχήματος, ανακαλύφθηκε η κάνναβη που ήταν κρυμ
μένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η ιταλική Αστυνομία 
συνέλαβε τον οδηγό του φορτηγού, έναν 34χρονο Αλβανό, 
ο οποίος κρατείται σε φυλακή στο Μπάρι με την κατηγορία 
της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών. 
ww w.skai.gr

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΜΕ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ 
Δ ύο  Τ ουρκ οκ ύπ ριοι συνεληφ θησαν από
την κυπριακή Αστυνομία έπειτα από καταδίωξη με ρίψη 
πυροβολισμών, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε 
ο ένας από αυτούς. Νωρίτερα, Ελληνοκύπρια κάτοικος 
δήμου της επαρχίας Λάρνακας τηλεφώνησε στην κυπρι
ακή Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είχε αντιληφθεί την 
ύπαρξη αγνώστων στο σπίτι της, στο οποίο βρισκόταν και 
το πεντάχρονο παιδί της.
Η Αστυνομία, που έφθασε στο σπίτι, διαπίστωσε ότι τρεις 
Τουρκοκύπριοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό και δύο τούς πε- 
ρίμεναν σε νοικιασμένο αυτοκίνητο με τουρκοκυπριακές 
πινακίδες, οι οποίοι ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν 
να διαφύγουν. Οι Αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα και 
ρίχνοντας πυροβολισμούς κατάφεραν να το ανακόψουν. 
Έ νας από τους δύο Τουρκοκυπρίους τραυματίστηκε ελα
φρά στον ώμο από σφαίρα και μεταφέρθηκε στο  Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρνακας για νοσηλεία. Ο δεύτερος συνελή- 
φθη, ενώ οι άλλοι τρεις που βρίσκονταν εντός της οικίας, 
κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. ]
ΑΜΠΕ
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ΤΡΕΙΣ  ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η πρώτη περίπτωση, αφορά σε εγκληματική δράση σπείρας, 
που ενέχεται σε ληστείες υποκαταστημάτων τραπεζών και των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) σε Αττική και Πελοπόν
νησο, καθώς επίσης σε πλήθος κλοπών κυρίως σε εμπορικά 
καταστήματα της Αττικής και σε κλοπές οχημάτων.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν την 12-06-2014 στο 
Μαρούσι, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών 
του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου και της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, τρία μέλη της οργάνω
σης και συγκεκριμένα ένας 33χρονος και μια 28χρονη, υπήκο
οι Αλβανίας και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων κλοπών, κατά 
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από άτομα που διαπράτ- 
τουν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, ενώ ο 
43χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας 
για τα όπλα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον δύο άτομα, συνερ- 
γοί των δραστών οι οποίοι αναζητούνται.
Όπως προέκυψε, οι δράστες είχαν συγκροτήσει το τελευταίο 
τουλάχιστον οκτάμηνο οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με 
διαρκή και δομημένη δράση και συγκεκριμένη μεθοδολογία 
δράσης (modus operandi). Με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, 
κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου του 
33χρονου, εντόπιζαν τα θύματά τους, κυρίως κοντά σε εμπο
ρικά κέντρα με μεγάλη αγοραστική κίνηση και εκμεταλλευό
μενοι το συνωστισμό αλλά και τη στιγμιαία έλλειψη προσοχής, 
τους αφαιρούσαν την τσάντα ή το πορτοφόλι και διέφευγαν με 
το προαναφερόμενο όχημα.
Ακολούθως σε πολλές περιπτώσεις, προέβαιναν σε αναλήψεις 
χρημάτων ή σε αγορές προϊόντων, χρησιμοποιώντας τις κάρτες 
ανάληψης χρημάτων και πιστωτικές κάρτες των παθάντων, 
είτε μετέβαιναν στις οικίες τους, όπου διέπρατταν κλοπές ή 
αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα, χρησιμοποιώντας τα κλει
διά, που έβρισκαν μέσα από τις τσάντες που αφαιρούσαν. 
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από (36) περι
πτώσεις κλοπών, η πλειοψηφία των οποίων διαπράχθηκαν σε 
μεγάλο εμπορικά κέντρο του Αμαρουσίου, το οποίο παρουσιά

ζει αυξημένη εμπορική κίνηση.
Από την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας και σε συνερ
γασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδι
εύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, 
ταυτοποιήθηκε επίσης η εμπλοκή των δύο Αλβανών σε υποθέ
σεις ληστειών, που έλαβαν χώρα σε υποκαταστήματα τραπεζών 
και των ΕΛ.ΤΑ. καθώς και σε κλοπές οχημάτων σε Αττική και 
Μεσσηνία.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε επιμέρους δικογραφία κακουρ- 
γηματικού χαρακτήρα, για ληστεία και κλοπές, ενώ στην ίδια 
δικογραφία περιλαμβάνεται και άγνωστος συνεργάς τους τα 
στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. 
Όσον αφορά στη μεθοδολογία δράσης τους, προκύπτει άτι οι 
δράστες αφαιρούσαν οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) 
και τα χρησιμοποιούσαν για να μεταβούν στους χώρους των 
ληστειών και περαιτέρω για τη διαφυγή τους. Ακολούθως τα 
εγκατέλειπαν σε παρακείμενα σημεία και διέφευγαν με οχήμα
τα που δεν απασχολούσαν.
Αναλυτικά ως προς τις ληστείες που διέπραξαν προκύπτουν τα 
εξής:
► Στις 29-2-2012, εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης στα 
Φιλιατρά Μεσσηνίας και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή 
πιστολιού, υπαλλήλους και πελάτες και αφαίρεσαν το χρηματι
κά ποσά των (3.855) ευρώ. Ακολούθως διέφυγαν με κλεμμένο 
αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από 
την Αθέα Καλαμάτας και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή 
απόσταση. Σημειώνεται άτι κατά την διαφυγή τους, πυροβόλη
σαν για εκφοβισμό.
► Στις 9-5-2014, εισήλθαν σε υποκατάστημα τραπέζης που βρί
σκεται σε μαιευτήριο του Αμαρουσίου και με την απειλή πιστο
λιού, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν 
το χρηματικά ποσά των (28.680) ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν 
με κλεμμένη μοτοσικλέτα που είχαν αφαιρέσει το Δεκέμβριο 
του 2013 από τη περιοχή του Γαλατσίου και την οποία εγκατέ- 
λειψαν σε παρακείμενο χώρο του μαιευτηρίου.
► Στις 30-5-2014, εισήλθαν σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στην 
περιοχή του Αυλώνα και με την απειλή πιστολιού ακινητοποί- 
ησαν υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό 
των (1.740) ευρώ. Ακολούθτος διέφυγαν με αυτοκίνητο που 
είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από τη περιοχή του 
Κολωνού και το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους αλλά και 
στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, πιστόλι replica και γεμιστήρας με (9) φυσίγγια, 
πλήθος γυναικείων τσαντών και πορτοφολιών, κοσμήματα, 
χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, δελτία 
αστυνομικής ταυτότητας και πιστωτικές κάρτες.
Πολλά από τα προαναφερόμενο αντικείμενα αναγνωρίστηκαν 
από τους παθόντες και τους αποδόθηκαν, ενώ μεγάλος αριθμός 
παραμένει στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής 
Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες που είναι 
θύματα διαρρήξεων στις παραπάνω περιοχές να μεταβούν στην
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έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Ατ
τικής, στην οδό Αγίου Όρους 16 στο Μαρούσι, για τυχόν 
αναγνώριση κλοπιμαίων.
Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος Αλβανός και ο 43χρονος ημε
δαπός έχουν ποινικό παρελθόν για συναφή και άλλα αδική
ματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.
Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της σπείρας, καθώς και 
για την πλήρη διακρίβωση και διαλεύκανση της εγκλημα
τικής δράσης των μελών της.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδι- 
κών Αθηνών και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον Τα
κτικό Ανακριτή.

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά στην εξιχνίαση από το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής & Προσωπικής Ελευθε- 
ρίας/ΔΑΑ, υπόθεσης ανθρωποκτονίας 41χρονης ημεδαπής 
(άστεγης), η οποία είχε βρεθεί νεκρή τις πρωινές ώρες της 
Κυριακής του Πάσχα (20.04.2014), στην Πλατεία Βάσως 
Κατράκη, στην περιοχή της Γλυφάδας.
Όπως προέκυψε δράστης είναι ένας 22χρονος ημεδαπός, ο 
οποίος ύστερα από εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες, ταυ- 
τοποιήθηκε και συνελήφθη (16.06.2014) στη Γλυφάδα.
Με την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας και τη σύλληψη του 
δράστη απετράπη και άλλη ανθρωποκτονία, που σχεδίαζε 
να διαπράξει τις επόμενες ημέρες ο ίδιος και συγκεκριμένα 
την 21-6-2014.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η 41χρονη ημεδαπή είχε 
βρεθεί σε υπαίθριο χώρο της πλατείας Βάσως Κατράκη στη 
Γλυφάδα. Έφερε εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, το 
οποίο είχε παραμορφωθεί, ενώ σε παγκάκι που υπήρχε στο 
σημείο, ήταν αναγεγραμμένα με ίχνη αίματος, σε κάθετη 
διάταξη ο αριθμός «666», το σύμβολο του σταυρού και ένα 
ακόμα ακαθόριστο σχήμα.
Από τις έρευνες των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, 
εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων παρακείμενης 
οδού και σε απόσταση 90 μέτρων περίπου από τη συγκε
κριμένη πλατεία, μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών με ίχνη 
αίματος, μέσα στην οποία, μεταξύ άλλων, υπήρχε και πέτρα 
επίσης με ίχνη αίματος.
Από τις εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε τμήμα δακτυλικού 
αποτυπώματος του δράστη, στη σακούλα που εντοπίστη
κε στον κάδο απορριμμάτων. Επιπλέον, από τις αναλύσεις 
του Τμήματος Βιολογικών Υλικών, το βιολογικό υλικό του 
22χρονου ταυτοποιήθηκε με το αίμα που βρέθηκε στην 
επιγραφή πάνω στο παγκάκι, καθώς και με το αίμα πάνω 
στη σακούλα που περιείχε την πέτρα. Το αίμα που βρέθηκε 
πάνω στην πέτρα ταυτοποιήθηκε με το αίμα της δολοφονη- 
θείσας.
Κατά την εξέταση του ο 22χρονος δράστης ομολόγησε τη

διάπραξη της ανθρωποκτονίας, την οποία περιέγραψε με κάθε 
λεπτομέρεια.
Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του δολοφόνησε την ημεδαπή στο πλαίσιο λατρευτικής σατα- 
νιστικής τελετουργίας, παραθέτοντας πληροφορίες που συνά- 
δουν με τα ευρήματα στο χώρο του εγκλήματος και τα λοιπά 
προανακριτικά και ερευνητικά δεδομένα.
Επιπλέον ανέφερε ότι σχεδίαζε να διαπράξει και δεύτερη δολο
φονία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ειδικότερα κατά την 
ημέρα του θερινού ηλιοστασίου την 21-6-2014.
Κατά τη σύλληψη του δράστη, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο 
αυτοσχέδια τσιγάρα με ακατέργαστη κάνναβη και στο σπίτι 
του ποσότητα κάνναβης περίπου 165 γραμμαρίων.
Ο 22χρονος συλληφθείς με την κακουργηματικού χαρακτήρα 
δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η τρίτη περίπτωση αφορά στη διενέργεια εκτεταμένης έρευ
νας από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για κακουρ- 
γηματικές πράξεις σε βάρος του Ι.Κ.Α. και άλλων Φορέων του 
Δημοσίου, με τη μέθοδο εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων 
σε εταιρείες «βιτρίνες».
Γία την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία κακουργημα- 
τικού χαρακτήρα σε βάρος πέντε γυναικών και έντεκα αντρών, 
ηλικίας από 34 έτος 76 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ επάγ
γελμα ή κατά συνήθεια, της νομοθεσίας περί καταχραστών του 
Δημοσίου και της νομοθεσίας περί επιβολής κυρώσεων κατά 
των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφο
ρών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
Η ταυτοποίηση της εγκληματικής δράσης των προαναφερόμε- 
νων ατόμων αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής 
και μεθοδικής έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνο
μίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και δι
ασταυρώθηκαν στοιχεία και υλικό που συλλέχθηκε από αρχεία 
δημοσίων υπηρεσιών.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω 
εμπλεκόμενοι από το 2005 έως το 2012, είχαν συστήσει και λει
τουργούσαν πάνω από (12) επιχειρήσεις - «βιτρίνες», οι οποί-
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ες μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου αλληλοεπικάλυψής τους, 
δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού 
τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων.
Με τη μεθοδολογία αυτή απαλλάσονταν οι πραγματικοί εργο
δότες, τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων 
τους στο Ι.Κ.Α., όσο και από την καταβολή των ανάλογων ει
σφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. κ.λπ). 
Αποτέλεσμα της εξαπάτησης των προαναφερόμενων Δημοσί
ων Υπηρεσιών ήταν να δημιουργούνται υπέρογκα χρέη από 
την μη απόδοση των κάθε είδους εισφορών και οικονομικών 
υποχρεώσεων των επίμαχων επιχειρήσεων. Παράλληλα οι 
πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων, είχαν σημαντικό πε
ριουσιακό όφελος που προέκυπτε από τη δόλια απαλλαγή τους 
από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
για το προσωπικό που οι ίδιοι απασχολούσαν.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι υπάλληλος σε μία από τις 
εμπλεκομένες επιχειρήσεις, αν και εργαζόταν ανελλιπώς από 
το έτος 2003 έως και το 2010, ασφαλίσθηκε πραγματικά μόνο 
για έξι μήνες το 2006 και επτά το 2012, ενώ για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα, φερόταν εικονικά ασφαλισμένος διαδοχικά 
στις «μαϊμού» εταιρείες.
Καθοριστικό ρόλο στην εγκληματική δραστηριότητα των 
εικονικών επιχειρήσεων, είχαν οι λογιστές τους, οι οποίοι σε 
συνεργασία με τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες των 
πραγματικών επιχειρήσεων, προέβαιναν στις επίμαχες εικο
νικές ασφαλίσεις του προσωπικού, αποκομίζοντας και αυτοί 
επιμέρους ποσοστό από το συνολικό παράνομο περιουσιακό 
όφελος.
Επιπλέον στις εικονικές επιχειρήσεις, εμφανίζονταν ως δια
χειριστές και κατ’ επέκταση νομικώς υπεύθυνοι για τη μη κα
ταβολή των ασφαλιστικών εκκρορών στο Ι.Κ.Α., υπερήλικα ή 
καταζητούμενα άτομα, όπως ένας από τους κατηγορουμένους, 
38χρονος υπήκοος Κύπρου, που τυγχάνει αγνώστου διαμονής 
και εκκρεμοόν σε βάρος του σωρεία ενταλμάτων σύλληψης 
και καταδικαστικών αποφάσεων, για οικονομικού χαρακτήρα 
αδικήματα.
Σημειώνεται ότι, για τον εντοπισμό των παράνομων εικονι
κών ασφαλίσεων, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν εξειδικευμένες 
διαδικτυακάς αναζητήσεις, με στόχο τον εντοπισμό ηλεκτρονι
κών ιχνών των πιστοποιημένων χρηστών, που υπέβαλλαν για 
λογαριασμό των εταιρειών, τις επίμαχες Αναλυτικές Περιοδι
κές Δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Κ.Α.
Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της έρευνας, ένας από τους 
κατηγορουμένους, 48χρονος ημεδαπός, είχε υποβάλλει Ανα
λυτική Περιοδική Δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
Ι.ΚΑ. για λογαριασμό των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, χρη
σιμοποιώντας ηλεκτρονικές ταυτότητες -  IP -που επίσης εί
χε χρησιμοποιήσει κατά παρελθόν και συγκεκριμένα το έτος 
2009, όπου και είχε κατηγορηθεί για την συμμετοχή του σε 
εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και κατάχρηση 
δημοσίου χρήματος.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 48χρονου 
βρέθηκε και κατασχέθηκε, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπο
λογιστή, από τα ψηφιακά αρχεία του οποίου, διαπιστώθηκε η 
σύνδεση του με τις εμπλεκόμενες εικονικές επιχειρήσεις, κα-
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θώς επίσης και μεγάλος αριθμός εγγράφων που πιστοποιούν 
την παράνομη δράση του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τέσσερις από τις επίμαχες εταιρείες 
«βιτρίνες» το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκρι
μένα από το 2005 - 2012, παρόλο που υπέβαλλαν Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις στο Ι.ΚΑ. για πλήθος εργαζομένων, η 
μία βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης, η δεύτερη δεν είχε 
υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και περιοδικές 
Δηλώσεις από το 2010 και μετά, η τρίτη δεν είχε υποβάλλει εκ
καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. από το 2006 και η τέταρτη δεν 
είχε υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος 
Αξίας από το 2008.
Οι μέχρι στιγμής διαπιστωθείσες οφειλές των «εικονικών» 
επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά, 
οι οφειλές στο Ι.ΚΑ. από τη μη απόδοση των ασφαλιστικών 
εισφορών, ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 5.200.000 
ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές, που αφορούν σε Φ.Π Α , Κώ
δικα Βιβλίων Στοιχείων, φόρο εισοδήματος κ.λπ., ανέρχονται 
τουλάχιστον στα 5.000.000 ευρώ.
Εκτιμάται ότι οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της ει- 
σφοροδιαφυγής των επίμαχων επιχειρήσεων, ανέρχονται σε 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς αναμένεται να ολοκληρω
θεί ο εκτενής έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών, που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΚΗΡΟΖΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΑΞΟ 
Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εξαρθρώθηκε 
(15.6.2014), τετραμελής εγκληματική ομάδα που διακινούσε 
μεγάλες ποσότητες υγρών καυσίμων από εγκαταστάσεις της 
Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο Αχαϊας. Η Πολεμική Αερο
πορία έδωσε πληροφορίες στην Ελληνική Αστυνομία και ζη
τήθηκε η συνδρομή της, αφού η κλοπή γινόταν εκτός χώρου 
ευθύνης της Μονάδας.
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν συνολικά (4) ημεδα
ποί - μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα ένας 40χρονος 
Υπαξιωματικάς της Πολεμικής Αεροπορίας, ένας 46χρονος 
απόστρατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ένας 
28χρονος Αστυφύλακας και ένας 36χρονος ιδιώτης, που δρα
στηριοποιούνταν επαγγελματικά στη μεταφορά καυσίμων και 
χημικών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα για τα -κατά περίπτωση - αδικήματα της σύστασης 
και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμέ
νων περιπτώσεων κλοπών και παράνομης διακίνησης υγρών



καυσίμων (λαθρεμπορία) κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελ
μα και κατ’ εξακολούθηση, της δωροδοκίας και δωροληψίας 
υπάλληλου και της νομοθεσίας για τα άπλα.
Από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προέκυψε άτι, οι 
δράστες είχαν συγκροτήσει το τελευταίο τουλάχιστον οκτά
μηνο, οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με διαρκή και δομη
μένη δράση, εσωτερική διάρθρωση με διακριτούς ρόλους και 
συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi).
Σκοπός τους ήταν η κλοπή μεγάλων ποσοτήτων αεροπορικού 
καυσίμου ( Jet Propelant 8) από τις εγκαταστάσεις της Αερο
πορικής Βάσης του Αράξου Αχαΐας και στη συνέχεια η νόθευ- 
ση και διακίνησή τους στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο 
περιουσιακά όφελος και επκρέροντας αντίστοιχη ζημιά σε βά
ρος του Ελληνικού Δημοσίου. Όσον αφορά τη μεθοδολογία 
δράσης των μελών του κυκλώματος προέκυψε ότι, ο 40χρονος 
Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω των καθηκό
ντων του ως χειριστής εφοδιασμού της Αεροπορικής Μονάδας, 
παρείχε στα υπόλοιπα μέλη πληροφορίες για την όδευση του 
αγωγού καυσίμου.
Συγκεκρηιένα, τους ενημέρωνε κατάλληλα για τα μέτρα φύ
λαξης (σκοπιές, περιπολίες), ενώ τους είχε παραδώσει αντικλεί
δι για την απασφάλιση του φρεατίου, το οποίο βρίσκεται εκτός 
Μονάδας, που συνδέει τις δεξαμενές καυσίμων με τον αγωγό 
ανεφοδιασμού. Παράλληλα κατά τη μεταφορά των καυσίμων 
από τις εγκαταστάσεις, συνέδραμε ως προπομπός για την απο
φυγή ελέγχου τους από τις αστυνομικές αρχές.
Αναφορικά με τους τρεις ημεδαπούς (46χρονος, 36χρονος και 
28χρονος) προέκυψε ότι, χρησιμοποιώντας (2) ειδικά μετα
σκευασμένα βυτιοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του 36χρονου 
ιδιώτη, μετέβαιναν στις εγκαταστάσεις καυσίμων της Αεροπο
ρικής Μονάδας και, μετάγγιζαν από τις δεξαμενές ασφαλείας 
και από τον αγωγό που συνδέεται με τις κεντρικές δεξαμενές 
καυσίμων, μεγάλες ποσότητες αεροπορικών καυσίμων.
Στις (13-6-2014) το βράδυ κατά τη διάρκεια οργανωμένης 
αστυνομικής επιχείρησης, τα μέλη του κυκλώματος κατελή- 
φθησαν επ’ αυτοφώρω, να μεταφέρουν με τα προαναφερόμενα 
οχήματα, 1.610 λίτρα κηροζίνης τα οποία είχαν προηγουμένως 
αφαιρέσει από τις δεξαμενές της Αεροπορικής Μονάδας.
Τα μετασκευασμένα φορτηγά - βυτιοφόρα αυτοκίνητα κατα
σχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς λαθρεμπορικών προϊόντων ενώ

σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτά βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν:
(α) Στο όχημα που επέβαιναν ο 46χρονος με τον 28χρονο:
► Πλαστικό βυτίο χωρητικότητας 1.000 λίτρων πλήρες κηρο
ζίνης.
► Πλαστικό βυτίο χωρητικότητας 500 λίτρων πλήρες κηροζί
νης.
► Μεσαίου μεγέθους δοχείο πλήρες κηροζίνης.
► Δελτίο ελευθέρας εισόδου στην Αεροπορική μονάδα με τα 
στοιχεία του 46χρονου, το οποίο οφείλε να παραδώσει στην 
υπηρεσία του μετά την συνταξιοδότηση του.
► Κλειδί που αντιστοιχεί και απασφαλίζει την δεξαμενή ασφα
λείας και για το οποίο προέκυψε από την διενεργηθείσα προα
νάκριση ότι είναι αντίγραφο του μοναδικού κλειδιού της Αερο
πορικής Μονάδας.
► Πλαστικός σωλήνας 4.40 μέτρων κατάλληλος για τη μετάγ
γιση.
► Ζεύγος εργατικών γαντιών.
► (3) φακοί κεφαλής.
► Φακός χειρός.
► Πλαστική προστατευτική μάσκα προσώπου.
► Φορητός ασύρματος.
► Ψηφιακή συσκευή καταγραφής ήχου.
► Ιμάντας 2,20 μέτρων με σιδερένια λαβή στην απόληξή του.
► Διάφορα εργαλεία (κατσαβίδι, πένσα, γερμανικό κλειδί), 
β) Στο όχημα που επέβαινε ο 36χρονος:
► Σε βυτίο χωρητικότητας 2.500 λίτρων βρέθηκαν 110 λίτρα 
υγρού αεροπορικού καυσίμου JP-8.
► (5) πλαστικά δοχεία κενά, που αναδύουν έντονη οσμή εύφλε
κτου υγρού.
► Συσκευή μηχανικής άντλησης υγρών.
► Κομμάτι υφάσματος, μήκους (1) μέτρου, που αναδύει έντονη 
οσμή εύφλεκτου υγρού.
► Μεταλλική ράβδος, μέτρησης καυσίμων, μήκους 0.95 μέ
τρων.
► Ορθογώνια μεταλλική δεξαμενή, από το εσωτερικό της οποί
ας αναδύεται έντονη οσμή εύφλεκτου υγρού.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατοικίες, οχήμα
τα και χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας των δραστών 
σε Αττική και Αχαϊα, κατά τις οποίες βρέθηκαν: 
α) στην λυόμενη αγροικία του 36χρονου και του 28χρονου 
αστυνομικού σε περιοχή της Αχαΐας, κεκαλυμμένη υπεδάφια 
δεξαμενή χωρητικότητας (10.000) λίτρων που περιείχε υπο
λείμματα κηροζίνης 250 λίτρων.
β) στην οικία του 46χρονου και 28χρονου, σε περιοχή της Κάτω 
Αχαΐας:
(2) αναδιπλούμενα μαχαίρια, (3) στιλέτα, μαχαίρι με λάμα μή
κους 18 εκ., (25) κάλυκες των 9mm, (16) φυσίγγια κυνηγετι
κού όπλου, (5) κινητές δεξαμενές χωρητικότητας (1.000) λί
τρων εκ των οποίων οι (4) περιείχαν υπολείμματα κηροζίνης 
και (1) ποσότητα κηροζίνης (500-600) λίτρων και ένας λέβητας 
χωρητικότητας 1.000 λίτρων που περιείχε ποσότητα 250 λί
τρων κηροζίνης.
γ) Στην οικία του 36χρονου σε περιοχή της Αττικής, πλήθος πα
ραστατικών μεταφοράς καυσίμων που έφεραν τα στοιχεία του. 
δ) Στις εγκαταστάσεις σταθμεύσεως οχημάτων που χρησιμοποι-
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ούνχαι από τον 36χρονο ως χώρος στάθμευσης και φύλαξης 
των βυτιοφόρων του, σε περιοχή της Αττικής, κατασχέθηκαν 
(2) Δ.Χ. φορτηγά (Τράκτορες-Ελκυστήρες) ιδιοκτησίας του 
ίδιου.
Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο 
Αστυφύλακας που υπηρετούσε σε υπηρεσία της Αττικής, τέ
θηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης 
Διοικητικής Εξέτασης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειο- 
δικών Πατρων.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 57ΧΡΟΝΟΣ, ΓΙΑ ΣΩΡΕΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

Συνελήφθη (02.06.2014), στην περιοχή του Χολαργού, από 
αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, 
57χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πλήθος 
καταδιωκτικών εγγράφων.
Συγκεκριμένα, ο 57χρονος διώκεται συνολικά με (12) εντάλ
ματα σύλληψης, (1) ένταλμα βίαιης προσαγωγής, καθώς και 
(5) καταδικαστικές αποφάσεις.
Η συνολική ποινή φυλάκισης από τα διωκτικά έγγραφα, ανέρ
χεται στα 23 έτη και αφορούν σε παραβάσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας, πλαστογραφία, δωροδοκία δικαστή και μη κατα
βολή εργοδοτικών εισφορών.
Ειδικότερα, η σύλληψη του 57χρονου επετεύχθη στο πλαίσιο 
συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οικία 
την οποία βρισκόταν, στην περιοχή του Χολαργού και είναι 
αποτέλεσμα συστηματικών ερευνών που διεξήγαγαν αστυνο
μικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τον εντο
πισμό του.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη οικία, 
παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν:
► (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτής και συσκευή τη
λεομοιοτυπίας,
► (15) σφραγίδες εταιριών, εγχώριων και off-shore,
► (33) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και (45) κάρτες sim,
► (52) συσκευές παραγωγής ηλεκτρονικού κλειδάριθμου για 
συναλλαγές μέσω e-banking (i-code), οι οποίες αντιστοιχούσαν 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών,
► πλήθος πιστωτικών καρτών και βιβλιαρίων καταθέσεων,
► διάφορα έγγραφα (ταυτότητες και διπλώματα) των οποίων

η γνησιότητα διερευνάται, καθώς και φορολογικά στοιχεία 
μεγάλου αριθμού εταιρειών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΩΛΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 
TAZER ΚΑΙ ΣΠΡΕΙ ΠΙΠΕΡΙΟΥ 

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στις 3.6.2014 σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής δι
αδικασίας σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 31 και 51 
ετών, διαχειριστών ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, μέσω

της οποίας πωλούσαν παράνομα αντικείμενα που εμπίπτουν 
στις απαγορευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων και 
συγκεκριμένα ηλεκτρικούς εκκενωτές 
(tazer) και σπρέι πιπεριού.
Από την ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα, που πραγματοποιή
θηκε στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνι
ών μετά από σχετική Εισαγγελική Παραγγελία, ταυτοποιή- 
θηκαν τα στοιχεία των δύο ημεδαπών ως διαχειριστών του 
ιστότοπου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που διεξήγαγε κλιμάκιο 
αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλε
κτρονικού υπολογιστή.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε 
στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα κατασχεθέντα ψη
φιακά μέσα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για 
περαιτέρω εξέταση.

«ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Συνελήφθη (04-06-2014), από τη Διεύθυνση Οικονομι
κής Αστυνομίας, 44χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας 
σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, πλαστογραφία 
πιστοποιητικών, απάτη, νοθεία τροφίμων και παράβαση της 
νομοθεσίας περί σημάτων.
Από την αστυνομική έρευνα και μετά από αξιοποίηση στοιχεί
ων για διάθεση απομιμητικών -  νοθευμένων συμπληρωμάτων 
διατροφής, προέκυψε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η 
44χρονη διακινούσε, μέσω του διαδικτύου, απομιμητικά προ
ϊόντα συμπληρωμάτων διατροφής συγκεκριμένης εταιρείας.
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'Οπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για φιάλες με άγνωστο υγρό, 
στις οποίες επικολλούσε σήματα της παραπάνω εταιρείας, με 
πιθανές περαιτέρω συνέπειες για την υγεία των καταναλω
τών.
Η εμφιάλωση των απομιμητικών αυτών προϊόντων πραγμα
τοποιούταν στην οικία της, όπου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν, μεταξύ άλλων, μεγάλος αριθμός κενών φιαλών, μπλοκ 
χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης και φορολογικά 
παραστατικά με Α.Φ.Μ. ανύπαρκτων εταιριών.
Η συλληφθείσα για να πείθει τους υποψήφιους αγοραστές, 
εμφανιζόταν ως ιατρός. Μάλιστα λειτουργούσε παράνομο 
ιατρείο, στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπήρχε ανηρτημένη η 
προβλεπόμενη πινακίδα με αριθμό μητρώου, που ανήκει σε 
άλλο (νόμιμο) ιατρείο. Εντός του «ιατρείου» βρέθηκαν ανηρ- 
τημένα πλαστά πτυχία ιατρικής, από Πανεπιστημιακά Ιδρύ
ματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σε έρευνες που έγιναν στην οικία της 44χρονης στην Αθή
να, καθώς και στο αυτοκίνητό της, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 
και κατασχέθηκαν: (166) άδεια μπουκάλια, δύο μπουκάλια με 
άγνωστο περιεχόμενο και ετικέτα εταιρείας διάθεσης συμπλη
ρωμάτων διατροφής, τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις, 
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας συγγενικού της προσώπου 
για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια, σελίδα με εντυπώματα 
DNA τεστ, επτά σφραγίδες, μεταξύ των οποίων δημόσιων 
νοσοκομείων, ιδιωτών ιατρών, φιλανθρωπικού ιδρύματος, 
τηλεοπτικού σταθμού κ.λπ., φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου 
καταθέσεων, μπλοκ με χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συ
ναλλαγών, μπλοκ βεβαιώσεων νοσηλείας Νοσοκομείου, (2) 
Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προ
σωπικού, (2) μπλοκ σημειώσεων νοσοκομείου και (2) μπλοκ 
διπλότυπων εισιτηρίων νοσοκομείου, (2) παραπεμπτικά του 
Ι.Κ.Α. και (2) ιατρικά σημειώματα, μπλοκ αποδείξεων φιλαν
θρωπικού ιδρύματος, φορητός η/υ και ένας εκτυπωτής.
Σε έρευνα που έγινε στο «ιατρείο» της βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: τρεις σφραγίδες, πλαστογραφημένο πρωτότυπο πτυ
χίο ιατρικής, αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ακριβές αντίγραφο 
πλαστογραφημένου πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου, 
ακριβές αντίγραφο πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, πι
νακίδα νόμιμου ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, (3) 
διαφημιστικά έντυπα εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής. 
Παράλληλα, από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, για

τις οποίες συντάχθηκε σχετική έκθεση ελέγχου, που εστάλη 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 
της, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, 
ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Συνελήφθη (13/6/2014), στην Αθήνα, από τη Διεύ
θυνση Οικονομικής Αστυνομίας, 27χρονος ομογενής, 
υπάλληλος καταστήματος στο κέντρο της πόλης, όπου 
διαπιστώθηκε παράνομη παρασκευή και εμπορία τσιγά
ρων.
Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 
35χρονου νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα της αλλοδαπής 
ιδιοκτήτριας εταιρείας, με έδρα την Πολωνία, ο οποίος και 
αναζητείται.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη βεβαίωση 
παραβάσεων σχετικών με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, 
αστυνομικοί της Υπηρεσίας πραγματοποίήσαν έλεγχο στο πα
ραπάνω κατάστημα.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνελήφθη ο 27χρονος υπάλλη
λος καθώς διαπιστώθηκε παρασκευή τσιγάρων, με τη χρήση 
ειδικού μηχανήματος συσκευασίας, αποξηραμένων φύλλων 
καπνού και περιτυλιγμάτων τσιγάρων με φίλτρο, με σκοπό 
την περαιτέρω εμπορία τους.
Αναλυτικότερα, εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν: μηχάνημα μεγάλων διαστάσεων επεξεργασίας 
ακατέργαστου καπνού και παρασκευής τσιγάρων, (2) διαφη
μιστικά έντυπα πώλησης μηχανημάτων καπνού, (48) κούτες 
ακατέργαστου καπνού συνολικού βάρους περίπου 60 κιλών, 
40.400 περιτυλίγματα τσιγάρων με φίλτρο και μία νάιλον συ- 
σκευασία με (35) τσιγάρα.
Επίσης, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της εργα
τικής και φορολογικής νομοθεσίας: ανασφάλιστη εργασία 
(1) ατόμου - μη επίδειξη του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης 
Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, μη δήλωση έναρξης 
δραστηριότητας, μη επίδειξη Βιβλίων και Στοιχείων, μη επί
δειξη Βιβλιαρίου Επισκευών και Συντήρησης Φορολογικών 
Ταμειακών Μηχανών.
Για τις παραβάσεις της εργατικής και φορολογικής νομοθεσί
ας, συντάχθηκαν σχετικές εκθέσεις προς τα αρμόδια υποκατα-
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στήματα ΙΚΑ και Δ.Ο.Υ. Οι συσκευασίες καπνού και τσιγά
ρων εσιάλησαν στο Τελωνείο Αθηνών προς υπολογισμό των 
διαφυγάντων δασμών.
Ο συλληφθείςμε την κατ’ αυτού δικογραφία, οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
πραγματοποιήθηκαν (19.6.2014), ταυτόχρονες αστυνομικές 
επιχειρήσεις - έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο και συγκεκρι
μένα στις οικίες πέντε ημεδαπών, ηλικίας 26,27,34,39 και 65 
ετών, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση ζωντανής μετάδοσης 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατόπιν πληρω
μής-
Προηγήθηκε σχετική ενημέρωση από την Interpol, που αφο
ρούσε στον εντοπισμό έξι χρηστών του διαδικτύου στην Ελ
λάδα, οι οποίοι εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Πιο αναλυτικά οι εμπλεκόμενοι έκαναν πληρωμές, μέσω λο
γαριασμού Paypal, με αντίτιμο την παροχή ζωντανής μετάδο
σης (live streaming - κακοποιήσεις κατά παραγγελία σε πραγ
ματικό χρόνο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 
από τις Φιλιππίνες.
Από την ψηφιακή ανάλυση που ακολούθησε, ταυτοποιήθη- 
καν τα στοιχεία ταυτότητας των (5) εμπλεκόμενων χρηστών 
εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα 
στοιχεία του έκτου χρήστη ανήκουν σε εταιρεία, η έδρα και τα 
στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.
Στο πλαίσιο των συντονισμένων αστυνομικών ερευνών, που 
πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν αποθηκευτικά μέσα και συγκεκριμέ
να:
► τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ένας εσωτερικός σκληρός 
δίσκος και ένας φορητός η/υ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο 
σπίτι του 39χρονου
► ένας φορητός η/υ, στο σπίτι του 27χρονου
► ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος, στο σπίτι του 65χρονου
► ένας φορητός η/υ, στο σπίτι του 34χρονου και
► ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος, στο σπίτι του 26χρονου. 
Στις περιπτώσεις του 39χρονου, του 34χρονου και του 26χρο- 
νου δράστη ταυτοποιήθηκε η πληρωμή χρηματικού ποσού σε 
λογαριασμό paypal, τις επίδικες ημεροχρονολογίες και αναμέ
νεται από την Interpol η αποστολή του επίμαχου υλικού κα

κοποίησης καθώς και τα χρηματικά ποσά, που πιστώθηκαν 
μέσω της πληρωμής paypal στους δράστες, οι οποίοι είχαν 
έδρα τις Φιλιππίνες.
Στις περιπτώσεις του 27χρονου και του 65χρονου, οι οποίοι 
απούσιαζαν από τις κατοικίες τους, η σχετική ταυτοποίηση 
αναμένεται να προσδιοριστεί από την εξέταση των πειστηρί
ων που κατασχέθηκαν.
Δυο από τους εμπλεκομένους (26χρονος και 34χρονος) είναι 
αστυνομικοί, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής. Με 
Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τέθη
καν σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ε.Δ.Ε.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο 
αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής, έπειτα από αίτημα 
των Γερμανικών Αρχών, κατάφερε να εντοπίσει στην Αττι
κή και συγκεκριμένα στην Αθήνα και τη Βουλιαγμένη, δύο 
μέλη εγκληματικής ομάδας, που ενέχεται σε απάτες χιλιάδων 
ατόμων στη Γερμανία, μέσω υποτιθέμενων κληρώσεων λα
χείων και λοταρίας.
Πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 44 και 36 ετών, η παράνομη 
δράση των οποίων εντοπίζεται από τον Ιανουάριο του 2009 
έως το Νοέμβριο του 2012, όπως προέκυψε στο πλαίσιο στε
νής συνεργασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 
με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία (ΒΚΑ). 
Σύμφωνα με τις Γερμανικές Αρχές, οι δύο Έλληνες αποτε
λούν αρχηγικά μέλη εγκληματικής ομάδας, η οποία κατά
φερε να εξαπατήσει (στη Γερμανία) περίπου 360.000 άτομα, 
μέσω συμμετοχής τους σε "υποτιθέμενες» υπηρεσίες κληρώ- 
σεως λαχείων -  λοταρίας κ.λπ. Με τη μεθοδολογία αυτή κα- 
τάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 
(36.545.119) ευρώ περίπου.
Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχοντας προ
μηθευτεί παράνομα «πελατολόγια» από εταιρείες τυχερών 
παιγνίων, χρησιμοποιούσαν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
που τηλεφωνούσε σε πολίτες και με το δελεαστικό πρόσχημα 
ότι μπορούν να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτοκί
νητα, ή ταξίδια τους έπειθαν να συμμετάσχουν - καταβάλλο
ντας μηνιαία συνδρομή 29,90 ευρώ - σε «ανύπαρκτες» κλη
ρώσεις λαχείων ή/και σε λοταρίες.
Επίσης οι δράστες είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω 
των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα, ενώ μετέ
φεραν -  διακινούσαν τα χρηματικά αυτά ποσά σε διάφορους 
τραπεζικούς λογαριασμούς, ανά την υφήλιο, για να μην εντο
πίζονται από τις διωκτικές Αρχές.
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Στις 24.6.2014, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες αλλά και 
εταιρείες των δραστών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Σε οικία του 44χρονου, στην περιοχή της Αθήνας: κεντρι
κή μονάδα η/υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος και φορητός 
δίσκος αποθήκευσης δεδομένων USB, (4) βιβλιάρια κατα
θέσεων ελληνικών τραπεζών, ελληνικά και ξενόγλωσσα 
έγγραφα επιχειρήσεων και (6) σφραγίδες (μία ελληνική και 
πέντε ξενόγλαχτσες).
- Σε οικία του 36χρονου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, 
(3) κλειστοί φάκελοι, που περιείχαν διάφορα έγγραφα.
- Στην έδρα δύο εταιρειών των δραστών, στην Αθήνα: (2) 
η/υ, (3) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, (4) φορητοί δίσκοι απο
θήκευσης δεδομένων USB και σκληρός δίσκος εντός θήκης, 
ελληνικά και ξενόγλωσσα έγγραφα επιχειρήσεων και (3) ξύ
λινες ξενόγλωσσες σφραγίδες.
Όλα τα κατασχεθέντα υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Ανακρι
τή, όπου απεστάλη το αίτημα δικαστικής συνδρομής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Εξαρθρώθηκε, έπειτα από ετπσταμένη έρευνα αστυ
νομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
εγκληματική ομάδα, η οποία προμηθευόταν και διοχέτευε 
στην αγορά, πακέτα τσιγάρα και καπνού, τα οποία δεν έφε
ραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού 
Δημοσίου. Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 
πόλης συνελήφθησαν, δύο ομογενείς, ηλικίας 27 και 52 
ετών (υιός - μητέρα) και 55χρονη αλλοδαπή συνεργός τους, 
καθώς κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να διακινούν 537 πα
κέτα τσιγάρων, τα οποία είχαν αποκρύψει σε βαλίτσα. Σε 
βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για 
Σύσταση Συμμορία, παραβάσεις Νόμων Περί Τελωνειακού 
Κώδικα, Ρυθμίσεως Ζητημάτων που αφορούν τη Φορολο
γία καπνού και του Νόμου Περί Πρόληψης και Καταστο
λής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι
ότητες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα 
μέλη του κυκλώματος, με σκοπό την πώληση λαθραίων 
τσιγάρων και κατ'επέκταση τον προσπορισμό παράνομου 
οικονομικού οφέλους, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε 
εγκληματική ομάδα (συμμορία), με διαρκή δραστηριότητα 
και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Παράλληλα, αναφορικά 
με τους ρόλους και την εσωτερική διάρθρωση της σπείρας, 
διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος άντρας προμήθευε με αδασμο
λόγητα πακέτα τσιγάρα την 52χρονη μητέρα του, η οποία 
με τη σειρά της τα διοχέτευε σε κεντρική αγορά της Θεσ

σαλονίκης. Ως ενδιάμεσο σταθμό φύλαξης και απόκρυψης 
του παράνομου εμπορεύματος, χρησιμοποιούσε κατάστημα 
που διατηρούσε η 55χρονη συνεργός τους. Τα χρήματα που 
αποκόμιζαν από την παράνομη δραστηριότητα, κατέληγαν 
στον 27χρονο, ο οποίος και τα διαχειριζόταν. Κατά τη δι
άρκεια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος, ευ
ρισκόμενος σε διαμέρισμα που διατηρεί στην περιοχή του 
κέντρου, παρέδωσε στην μητέρα του βαλίτσα με λαθραία 
τσιγάρα, την οποία λίγο αργότερα παρέλαβε και απέκρυψε 
η 55χρονη συνεργός τους στο κατάστημά της.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαμερίσματα 
που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της σπείρας, καθώς και σε 
έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κα
τασχέθηκαν συνολικά: 5.326 αδασμολόγητα πακέτα τσιγά
ρα, 67 λαθραία πακέτα καπνού, 525 ευρώ προερχόμενα από 
πώληση λαθραίων τσιγάρων και 5 κινητά τηλέφωνα που 
χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους και τις παρά
νομες συναλλαγές τους. Οι συλληφθέντες με τη σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Στα ίχνη 41χρονου καλλι
εργητή κάνναβης και στον 
ταυτόχρονο εντοπισμό πλή
ρους εξοπλισμού υδροπονικής 
καλλιέργειας με περισσότερα 
από 700 φυτά και δενδρύλλια 
κάνναβης, οδήγησε έρευνα 
αστυνομικών του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών Ανατο
λικής Θεσσαλονίκης. Ειδικό
τερα, συνελήφθη σε χωριό του 
Νομού Θεσσαλονίκης, από 
αστυνομικούς της προαναφε- 
ρόμενης Υπηρεσίας, 41χρονος 
ημεδαπός, για καλλιέργεια 
κάνναβης, σε βάρος του οποίου 
σχηματίστηκε δικογραφία για 
παράβαση του Νόμου ΠερίΕξαρτηστογόνων ουσιών. Σε αιφ
νιδιαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, 
βρέθηκαν οκτώ δέματα κάνναβης (skung) και εγκατεστη
μένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κατοικίας, πλήρης 
εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας φυτών και δενδρυλ
λίων κάνναβης αποτελούμενος από συστήματα εξαερισμού, 
φωτισμού και λίπανσης. Συνολικά κατασχέθηκαν: 2 κιλά 
και 749 γραμμάρια skung, 188 δενδρύλλια κάνναβης, 527 
φυτά κάνναβης, δέμα αποξηραμένων φύλλων και στελέχη 
του φυτού κάνναβης βάρους 176 γραμμαρίων, 14 αποξηρα
μένα δενδρύλλια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, συσκευή 
θρυμματισμού κάνναβης, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και 
κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες 
συναλλαγές του. Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βά
ρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

[ 53 ] Α/Α



«ΣΚΛΗΡΑ» ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Εξαρθρώθηκε ύστερα από συστηματική και ενδελεχή 
έρευνα, που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρ
κυρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας Ιονίων 
Νήσων, οργανωμένο κύκλωμα που διακινούσε συστηματι
κά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, στην Κέρκυρα.

Η αποδόμηση του κεντρικού ιστού του κυκλώματος είναι 
αποτέλεσμα ολοκληρωμένης «διεισδυτικής» έρευνας, που 
πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών, σε συνδυασμό με κατάλληλη αξιολόγηση και 
αξιοποίηση φυσικών και τεχνικών μεθόδων, όπως επίσης 
ευρημάτων, ενδείξεων αλλά και προανακριτικών στοιχείων 
και δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικοί κατάφε- 
ραν να εντοπίσουν άμεσα τον βασικό πυρήνα του κυκλώμα
τος, ο οποίος επιμερίζονταν σε δύο ιεραρχικά δομημένες και 
με κάθετη εσωτερική διάρθρωση εγκληματικές ομάδες, που 
τελούσαν υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο συγκεκριμέ
νου αρχηγικού στελέχους. Πρόκειται για δίχρονο ημεδαπό, 
κρατούμενο των Φυλακών Κέρκυρας, η δράση του οποίου 
επικεντρώνεται στη συγκρότηση και διεύθυνση και άλλων 
εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται συ
στηματικά στην οργανωμένη διακίνηση «σκληρών» ναρκω
τικών, τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κέρκυρας. Για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 
38 άτομα, (ημεδαποί- αλλοδαποί), σχηματίστηκε δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα. Από τη μέχρι στιγμής έρευ
να έχουν ταυτοποιηθεί και διακριβωθεί: ο αρχηγικός ρόλος 
του δίχρονου, η εσωτερική δομή των υποομάδων, η ιεραρ
χική σχέση, που είχαν τα βασικά λειτουργικά μέλη μεταξύ 
τους, οι επιμέρους διασυνδέσεις τους, ανάλογα με το ρόλο 
και τη συμμετοχή του καθενός και ο περιφερειακός ρόλος 
των υπολοίπων. Παράλληλα, εξακριβώθηκε και προσδιορί
στηκε η μεθοδολογία δράσης τους και ο τρόπος εισαγωγής 
των ναρκωτικών από την Αλβανία στην Κέρκυρα, καθώς 
και η μετέπειτα διάθεσή τους στην τοπική «αγορά». Βασι
κό χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης ήταν η 
επιμέρους διάκριση στη διάθεση και διακίνηση. Ειδικότερα 
η πρώτη ομάδα διέθετε ηρωίνη και κοκαΐνη, ενώ η δεύτερη 
κάνναβη, έχοντας διαιρέσει εδαφικά την Κέρκυρα, σε τομείς 
αποκλειστικής δράσης κατά περίπτωση, των κεντρικών δι- 
ακινητών. Όπως προέκυψε από την έρευνα η πρώτη οργά
νωση καθοδηγούνταν από τον δίχρονο κρατούμενο και μία

41χρονη υπήκοο Γεωργίας, ενώ συμμετείχαν ακόμη τρεις 
ημεδαποί ηλικίας 34,39 και 40 ετών, που είχαν το ρόλο των 
κεντρικών διακινητών, καθιός και δύο απλοί συνεργοί τους. 
Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της 
παράνομης δράσης της οργάνωσης, προκύπτει ότι μόνο τον 
τελευταίο μήνα διακίνησε πάνω από 2,δ κιλά ηρωίνης, η 
χρηματική αξία της οποίας αγγίζει τις 12δ.000 ευρώ. 
Αντίστοιχη εσωτερική δομή διέθετε και η δεύτερη ομάδα, 
στην οποία όπως προαναφέρθηκε ηγετικό ρόλο είχε και πάλι 
ο δίχρονος κρατούμενος. Στην ιεραρχία ακολουθούσαν δύο 
39χρονοι ημεδαποί, ο ένας εκ των οποίων είχε επιπλέον και 
το ρόλο του κεντρικού διακινητή στην πρώτη ομάδα. Στην 
οργάνωση ακόμα συμμετείχαν, με το ρόλο του διακινητή, 
τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας από 29 έως 36 
ετών και ένα ακόμη απλό μέλος, με το ρόλο του μεταφορέα. 
Η δράση της δεύτερης ομάδας προσδιορίζεται κυρίως στην 
αγοραπωλησία κάνναβης. Ενδεικτικά η ομάδα αυτή μέσα 
σε ένα μήνα διακίνησε τουλάχιστον 20 κιλά ναρκωτικών, η 
αξία των οποίων αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια 
εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, που εξελίχθηκε 
παράλληλα σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας την 30 και 
31 Μαϊου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε από τα βασικά 
στελέχη των εγκληματικών ομάδων και κατάφεραν με τον 
τρόπο αυτό να αποδημήσουν το βασικό λειτουργικό τους 
πυρήνα. Πρόκειται για την 41χρονη υπήκοο Γεωργίας, που 
είχε ηγετικό ρόλο στην πρώτη ομάδα και τους δύο από τους 
τρεις κεντρικούς διακινητές της (34χρονο και 40χρονο), κα
θώς επίσης και τα δύο διευθυντικά στελέχη της δεύτερης 
ομάδας (39χρονους ημεδαπούς). Στο πλαίσιο της συντονι
σμένης αστυνομικής επιχείρησης ακολουθήθηκε η τακτική 
των παράλληλων αιφνιδιαστικών ερευνών, σε κατοικίες 
και οχήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν και 
να κατασχεθούν συνολικά: 133 γραμμάρια κάνναβης, 38 
γραμμάρια ηρωίνης, 32 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.660 ευρώ, 
9 ζυγαριές ακρίβειας, 2 επιβατικά αυτοκίνητα και 6 κινη
τά τηλέφωνα και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στο 
πλαίσιο της προανακριτικής διερεύνησης της υπόθεσης, 
η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναπτύσσεται συνερ
γασία με τις αρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες, 
προκειμένου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης 
δραστηριότητας των δύο εγκληματικών ομάδων, να προσ
διοριστεί το ύψος των παρανόμων εσόδων τους και τρόπος 
της περαιτέρω διάθεσής τους. Οι συλληφθέντες με τη σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
Ανακριτή Κέρκυρας, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση 
και τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων στην υπόθεση 
συνεχίζονται.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Εξαρθρώθηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμή
ματος Ασφαλείας Ναυπλίου, εγκληματική οργάνωση, τα 
μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές στις ευρύ
τερες περιοχές των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας
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και Αττικής, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 
39 διαρρήξεις - κλοπές και απόπειρες σε οικίες, ενοικιαζό
μενα δωμάτια και καταστήματα, καθώς και κλοπές οχημά
των.
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγ
ματοποιήθηκε στην Κόρινθο Κορινθίας ευρείας κλίμακας 
αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνο
μικοί των Τμημάτων Ασφαλείας Ναυπλίου, Τρίπολης και 
Άργους του Αστυνομικού Τμήματος Κρανιδίου καθώς και 
των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματι
κότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας και Κορινθίας Κατά τη δι
άρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα, 
εκ των οποίων 7 αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας από 
19 έως 46 ετών, καθώς και 2 ημεδαποί, ηλικίας 35 και 45 
ετών, αντίστοιχα. Από τους συλληφθέντες οι 7 αποτελούν 
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Σε βάρος τους σχημα
τίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαραχτήρα. 
Η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον ακόμη 2 άτομα, εκ 
των οποίων ο ένας είναι μέλος της εγκληματικής οργάνω
σης και βρίσκεται ήδη έγκλειστός στις Δικαστικές Φυλακές 
Ναυπλίου, για διακεκριμένες κλοπές. Για την εξάρθρωση 
της εγκληματικής οργάνωσης προηγήθηκε συστηματική 
διερεύνηση, στο πλαίσιο της οποίας υπήρχε κατάλληλη αξι
οποίηση όλων των φυσικών, τεχνικών και επιστημονικών 
μεθόδων αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης Όπως 
προέκυψε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης η οποία 
είχε ιεραρχική δομή, εσωτερική διάρθρωση, διαρκή δράση 
και συγκεκριμένη μεθοδολογία, τουλάχιστον από τα τέλη 
Μαρτίου τρέχοντος έτους μέχρι και την σύλληψη τους και 
με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, είχαν διαπράξει τουλά
χιστον 39 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών και απόπειρες 
κλοπών σε οικίες ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταστήματα, 
καθώς και κλοπές οχημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνια
στεί: 19 διαρρήξεις-κλοπές, 7 απόπειρες κλοπών, μία κλοπή 
οχήματος στην Αργολίδα, 6 διαρρήξεις-κλοπές, 2 απόπειρες 
κλοπών στην Αρκαδία, μία κλοπή οχήματος στην Κοριν
θία, 2 κλοπές και μία κλοπή οχήματος στην Αττική. Όσον 
αφορά στον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης αφού εντόπιζαν οικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και καταστήματα, είτε έσπαζαν τους ομφαλούς των εισό
δων ή τους εξωτερικούς υαλοπίνακες είτε διερρήγνυαν με 
διαρρηκτικά εργαλεία παράθυρα, μπαλκονόπορτες ή άλλες 
εισόδους. Στη συνέχεια από το εσωτερικό των χώρων αφαι- 
ρούσαν κυρίως χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές και

ηλεκτρικές συσκευές, είδη ένδυσης εργαλεία, μηχανή
ματα, καθώς και διάφορα προϊόντα και αντικείμενα. Επι
πλέον, σε μερικές περιπτώσεις κατά την διάπραξη των 
κλοπών χρησιμοποιούσαν οπλισμό, κουκούλες τύπου « 
full face » και γάντια, ώστε να μην αναγνωρίζονται και 
να μην αφήνουν αποτυπώματα και βιολογικό υλικό. Συ
νολικά, από την παραπάνω εγκληματική τους δράση, εί
χαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο 
ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες που πραγμα
τοποιήθηκαν οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν, 
μεγάλο αριθμό χρυσαφικών, διάφορα αντικείμενα, καθώς 
και ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές όλα προϊόντα 

κλοπής, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους. Επί
σης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, το 
χρηματικό ποσό των 22.045 ευρώ και των 4.010 δολλαρίων 
Η.ΠΑ, καθώς και ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων 
πράξεων. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Κορίνθου.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
Εξαρθρώθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Μεσολογγίου, κύκλωμα που μετέφερε πα
ράνομους αλλοδαπούς από την Αλβανία στην Ελλάδα. Για 
την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί διακινη- 
τές, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 46,38 και 15 ετών σε βάρος 
των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία «κακουργηματικού 
χαρακτήρα» για μεταφορά παράνομων μεταναστών. Πα
ράλληλα συνελήφθησαν και 5 ακόμα, υπήκοοι Αλβανίας, 
ηλικίας από 51 έως 25 ετών οι οποίοι στερούνταν εγγράφων 
νόμιμης διαμονής στη Χώρα μας. Από την εμπεριστατωμέ
νη και ενδελεχή έρευνα, που ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Μεσολογγίου, προέκυψε ότι ο 46χρονος, παρελάμβανε ομο
εθνείς του οι οποίοι στερούνταν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγρα
φα εισόδου στην Ελλάδα, από διάφορες πόλεις της Αλβανίας 
τους οποίους μετέφερε σε αφύλακτη διάβαση στα ελληνοαλ- 
βανικά σύνορα, κοντά στην Κακαβιά. Έπειτα, με το όχημα 
του, στο οποίο επέβαινε συνήθως κάποιος ανήλικος για να 
μην κινούνται υποψίες, περνούσε νόμιμα από διαβατηριακό 
έλεγχο και συναντιόταν με τους αλλοδαπούς μέσα στην Ελ
ληνική Επικράτεια, όπου τους επιβίβαζε σε όχημα που οδη
γούσε ο 38χρονος και λειτουργώντας ως προπομπός, τους
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οδηγούσαν στο εσωτερικό της Χώρας και κυρίως στην Αθή
να. Για τη μεταφορά του από την Αλβανία στην Ελλάδα, ο 
κάθε αλλοδαπός κατέβαλλε στους διακινητές το χρηματικό 
ποσό των 500 ευρώ. Για τη σύλληψη των δραστών οργανώ
θηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Μεσολογγίου συντονισμένη 
αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυ
νομικοί της Ομάδας Πρόληψης Ελέγχου Τροχαίων Ατυχη
μάτων Αιτωλίας καθώς και αστυνομικοί των Αστυνομικών 
Τμημάτων Ναυπάκτου και Κακαβιάς.
Πιο συγκεκριμένα οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία 
που είχαν προκύψει από την έρευνα τους, εντόπισαν στη 
Γαυρολίμνη Ναυπακτίας και στην Άνω Βασιλική Μεσολογ
γίου τόσο το προπορευόμενο όχημα όσο και το όχημα που 
μετέφερε τους παράνομους αλλοδαπούς τα οποία και ακι- 
νητοποίησαν. Οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους 
καθότι οι επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα λειτουργούσαν 
ως προπομποί οι οποίοι καθόριζαν το δρομολόγιο που θα 
ακολουθούσαν, επιτηρώντας παράλληλα τη διαδρομή για 
αποφυγή αστυνομικών ελέγχων. Σε σωματικές έρευνες που 
ενεργήθηκαν στους τρεις δράστες, κατά τη σύλληψη τους, 
οι αστυνομικοί βρήκαν μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα 
με 15 κάρτες sim καθώς και τα χρηματικά ποσά των 2.435 
ευρώ, 5.600 lekke και 1.000 σεληνίων Κένυας τα οποία και 
κατέσχεσαν. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
ενώ τα οχήματα τους κατασχεθήκαν ως μέσα τέλεσης αδι
κήματος.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, μετά από μεθο
δική και συστηματική έρευνα, κατάφερε να εξιχνιάσει μια 
σειρά από περιπτώσεις εξαπάτησης εμπόρων γεωργικών 
μηχανημάτων και παραγωγών αγροτικών προϊόντων, από 
εικονική ατομική επιχείρηση, η οποία ενέχεται σε πλήθος 
παραβάσεων και παράνομων δραστηριοτήτων σε Πιερία, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κοζάνη. Για την εμπλοκή τους 
στην υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18

ατόμων, εκ των οποίων 14 ημεδαποί και 4 υπήκοοι Αλβα
νίας, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης, καθώς και για απάτες και πλαστογραφίες κατ’ 
εξακολούθηση. Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε η 
εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης και διακριβώ
θηκε ο τρόπος που είχαν αναπτύξει τα μέλη, καθώς και η 
μεθοδολογία που εφάρμοζαν, για να αποκομίζουν μεγάλα 
χρηματικά ποσά, ως παράνομο περιουσιακό όφελος. Αναλυ
τικότερα, αρχικά τρεις από τους προαναφερόμενους ημεδα
πούς συγκρότησαν ομάδα, στην οποία εντάχθηκαν και τα 
υπόλοιπα 15 άτομα και με σκοπό τον παράνομο πόρισμά 
εισοδήματος, διέπρατταν απάτες σε βάρος εμπόρων γεωργι
κών μηχανημάτων και παραγωγών αγροτικών προϊόντων. 
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς 
ρόλους, δρούσαν μεθοδικά και οργανωμένα σε περιοχές της 
Πιερίας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Κοζάνης, 
αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη, με την παράνο
μη δράση τους να εντοπίζεται από το Σεπτέμβριο του 2013 
έως τον Ιανουάριο του 2014. Ως προς τη μεθοδολογία δρά
σης τους, αφού «έστησαν» εικονική ατομική επιχείρηση στο 
όνομα 48χρονου ημεδαπού, μέλους της οργάνωσης, με έδρα 
την Κατερίνη, η οποία δεν άσκησε καμία νόμιμη δραστηριό
τητα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στην αναζήτηση 
συγκεκριμένων γεωργικών μηχανημάτων. Εντόπιζαν εται
ρίες που διέθεταν τέτοιου είδους μηχανήματα και εμφανιζό
μενοι με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, προχωρούσαν σε 
διαπραγματεύσεις για την πώληση ή τη μίσθωση τους. 
Μάλιστα για να είναι περισσότερο πειστικοί παρέδιδαν ως 
προκαταβολή διάφορα χρηματικά ποσά, που τους ζητούνταν 
κάθε φορά, «δείχνοντας» ότι είναι έμποροι με μεγάλο κύκλο 
εργασιών και έχουν οικονομική άνεση και έπειθαν τους πω- 
λητές να προχωρήσουν στη συναλλαγή. Για το σκοπό αυτό 
προέβαιναν στην κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζι
κό λογαριασμό, στην υπογραφή συναλλαγματικών ή στην 
υπογραφή επιταγών. Ακολούθως, η οργάνωση προωθούσε 
και διέθετε τους γεωργικούς ελκυστήρες και τα γεωργικά 
μηχανήματα παράνομα στην αγορά της Αλβανίας. Την ίδια 
μέθοδο εφάρμοζαν και σε βάρος παραγωγών αγροτικών προ
ϊόντων. Συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης καταβάλλοντας 
μηδαμινές σε σχέση με την αξία των μηχανημάτων προκα
ταβολές, παρέλαβαν 4 γεωργικούς ελκυστήρες, ανυψωτικό 
μηχάνημα έργων, καθώς και μεγάλες ποσότητες αραβοσίτου 
και κριθαριού. Το προανακριτικό έργο, το οποίο διεξάγει η 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, βρίσκεται σε εξέλιξη 
προκειμένου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης 
δραστηριότητας της οργάνωσης, ενώ περαιτέρω έλεγχος 
διενεργείται στα στοιχεία της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυ
τό, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά και στο πεδίο της ευρωπαϊκής - διεθνούς αστυνομικής 
συνεργασίας, προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως το σύνο
λο και το χρονικό εύρος των παρανόμων δραστηριοτήτων 
της εγκληματικής οργάνωσης, εντός και εκτός της ελληνι
κής επικράτειας. ]
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°  ηθικές αμοιβές y
Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

-Απονεμηθηκε to  μετάλλιο < < Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας> > στους: Υ/Β' ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λουκά, Ανθ/μο 
ΜΠΑΛΑΣΚΑ Χρηστό, Ανθ/μο ΒΑΣΙΛΑΚΗ Γεώργιο & Αρχ/κα ΚΑΛΤΣΑ Ιωάννη για πράξεις ανδραγαθίας κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντος.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στον: Αρχ/κα ΜΠΙΚΑΚΗ Νικόλαο, διότι υπηρετών στο Τμήμα δίωξης 
Ναρκωτικών της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ρέθυμνου την 03/09/2013 στην Παντάνασσα Ρέθυμνου αναχαίτισε άδικη και πα
ρούσα επίθεση κατά του ίδιου και των συναδέλφων του, από δύο καλλιεργητές ινδικής κάνναβης κατάσχοντας συνολικά 
1006 δενδρύλλια, 205 γρ. ινδικής κάνναβης και ένα περίστροφο με 14 φυσίγγια. Από την ανωτέρω πράξη προκλήθηκαν 
ευμενή σχόλια των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΑΣ..

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Γεώργιο, Α/Β' ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Κων/νο, 
Υ/Β' ΣΤΡΑΤΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΝΑΒΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΙΧΑΛΑΚΗ Γε
ώργιο, Υπαρχ/κα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Νικόλαο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/ναη Ασφάλειας Ηρακλείου την 11/10/2012 συ
νέλαβαν 4 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία την 30/09/2011 είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος οχήματος χρημα
ταποστολής αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικής αξίας 1.060.000 ευρώ και στα σπίτια των οποίων 
κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια κροτίδες, ένα τζιπ και 8500 ευρώ. Με την πράξη αυτή οι ανωτέρω αστυνομικοί συνέβα
λαν στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Α/Β' ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ Εμμανουήλ, Α/Β' ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Κωνστα
ντίνο, Υ/Α' ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΨΥΛΛΑΚΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Θεμιστοκλή, Αρχ/κα 
ΔΡΙΤΣΑ Ιωάννη, Αρχ/κα ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ Κοσμά, Αρχ/κα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Νικόλαο, 
Υπαρχ/κα ΣΑΧΛΑ Αντώνιο, Αστ/κα ΣΑΒΒΑΚΗ Εμμανουήλ, Ε.Φ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Κωνσταντίνο, Ε.Φ. ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ Φρα
γκίσκο, διότι υπηρετούντες στο AT. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και Τ Α Ε . ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνέλαβαν εντός των ορίων του αυτο
φώρου έναν Ολλανδό υπήκοο ο οποίος την 14/05/2013 αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή από 
ανήλικο Ρώσο τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες και εγκαταλεύιο- 
ντάς τον σε θαμνώδη περιοχή. Με την πράξη αυτή οι ανωτέρω αστυνομικοί συνέβαλαν στην εδραίωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Α/Δ' ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Βασίλειο, ΑΠ' ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Υ/Α' 
ΚΑΛΟΓΡΗ Δημήτριο, Υ/Β' ΜΠΕΤΣΙΚΟ Κων/νο, Αρχ/κα ΤΣΙΟΓΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ Βασίλειο, Αρχ/κα 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Αρχ/κα ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΠΙΝΑ Ηλία, Υπαρχ/κα ΛΕΜΟΝΑΚΗ Θωμά, 
Υπαρχ/κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΑ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΚΑΛΤΣΑ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Απόστολο, 
Αστ/κα ΑΓΤΈΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, διότι υπηρετούντες σε υπηρεσίες της ΑΔ. ΛΑΡΙΣΑΣ την 16/10/2013 εντόπισαν 
οε συνοικισμό Ρομά στα Φάρσαλα, ένα ανήλικο κορίτσι που διαβιούσε μακριά από τους φυσικούς του γονείς από το έτος 
2009 και συνέλαβαν τους φερόμενους γονείς οι οποίοι, είχαν υφαρπάξει με ψευδείς βεβαιώσεις, προκειμένου να εμφανί
ζουν αυτό ως βιολογικό παιδί. Με την πράξη αυτή οι ανωτέρω αστυνομικοί προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης υπέρ του έργου της ΕΛΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: ΑΑ' ΧΗΝΟΠΟΥΛΟ Παρασκευά, AJA' ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ Ελευθέριο, Α/Β' 
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Ευτύχιο-Θεόδωρο, Α/Β' ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ Θωμά, Υ/Β' ΤΙΓΚΑ Κωνσταντίνο, Υ/Β' ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Ιορδάνη, 
Υ/Β' ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΧΑΤΖΗ Χρήστο, Αρχ/κα ΜΑΘΙΟΥ- 
ΔΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΚΟΤΖΑΜΓΧΑΑΗ Μιχαήλ, 
Αρχ/κα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Λυσίμαχο, Αρχ/κα ΒΑ- 
ΡΑΝΑΚΗ Αρτέμιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Δημόκριτο, Αρχ/κα ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ Σταμάτιο, 
Αρχ/κα ΦΑΝΤΡΙΔΗ Νεκτάριο, Υπαρχ/κα ΜΠΑΤΖΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ Ευτύχιο, Αστ/κας ΜΑΡΑΘΙΑ- 
ΝΑΚΗΣ Νικόλαος, Αστ/κας ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ηλίας, Αστ/κας ΜΠΙΝΙΑΣ Λουκάς, Ε.Φ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ, Ε.Φ. 
ΚΑΜΕΑ Χαράλαμπος, Ε.Φ. ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ Πρόδρομο, Ε.Φ. ΡΟΜΠΟΤΗ Νικόλαο, Ε.Φ. ΤΟΥΡΛΙΤΗ Κωνσταντίνο, διότι 
υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανιών και στην Ο.Π.ΚΕ. Χανιών, την 13/01/2014 εντόπισαν 4 υπηκόους 
Ρουμανίας και 1 Ιρακινό οι οποίοι διέπρατταν διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων στις περιοχές Χανιών και Ρεθύμνου κατά 
το χρονικό διάστημα από 10/01/2012 έως 10/01/2014 με το συνολικό ύψος της αξίας των αφαιρεθέντων ειδών να ανέρ
χεται στο ποσό των 403.000 ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της 
εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΑΑΣ.
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-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β' ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΤΖΩΡΤΖΗ Μιχαήλ, Αστ-κα 
ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία-Σπυριδούλα, Ε.Φ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΗ Γεώργιο, Ε.Φ. ΑΤΣΑΛΑΚΗ Δημήτριο, διότι συνέδραμαν σε κλι
μάκιο της Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων/Δ Α  Αττικής στην Κρήτη και 
εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση με την σύλληψη 1 μέλους αυτής, η οποία με την χρήση των υπολογιστικών συ
στημάτων της εταιρείας COSMOTE διέπραττε απάτες κακουργηματικού χαρακτήρα με σκοπό τον πορισμό παράνομου 
εισοδήματος, προκαλώντας συνολική ζημιά στην εταιρεία η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.683.890,15 ευρώ, προκαλώ- 
ντας έτσι ευμενή σχόλια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπέρ του έργου της ΕΛΑΣ

-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ' ΤΣΑΟΥΡΔΑ Ανδρέα, Α/Υ' ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιο, Α/Α' ΣΠΑ- 
ΘΟΥΛΙΑ Ιωάννη, Α/Β' ΔΕΛΗΜΑΡΗ Κωνσταντίνο, Α/Β' ΜΕΪΝΤΑΝΗ Νικόλαο, Υ/Α' ΜΙΓΔΟ Δημήτριο, Ανθ/μο ΚΑΡΑ- 
ΙΊΑΝΟ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΓΑΛΑΝΗ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γεώργιο, Αρχ/κα ΤΟΓΑΝΤΖΗ Θεόδωρο, 
Αρχ/κα ΓΙΑΝΝΟ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Ηλία, Υπαρχ/κα ΚΩΛΕΤΗ Παναγιώτη, Υπαρχ/κα ΠΑΝΟΥΤΣΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδωνα, Υπαρχ/κα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, 
Αστ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Απόστολο, Αστ/κα ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΧΡΥΣΙΚΟ Δημήτριο, διότι υπηρετούντες 
στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών και στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν συνολικά 10 
ένοπλες ληστείες συλλαμβάνοντας πέντε αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, οι οποίοι είχαν ενωθεί με σκοπό την κλοπή 
δικύκλων μοτοσικλετών. Ανωτέρω αστυνομικοί με την πράξη αυτή συνέβαλαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφά
λειας των πολιτών.

-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β' ΚΑΡΑΝΔΙΝΟ Εμμανουήλ, Υ/Β' ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο, 
Υ/Β' ΣΩΠΑΣΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΞΥΝΙΑΔΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ 
Δημήτριο, Αρχ/κα ΚΗΠΑΡΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑΚΗ Χαράλαμπο, Αρχ/κα ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα 
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ, Υπαρχ/κα ΜΑΡΚΟ- 
ΓΛΟΥ Μαρία, Υπαρχ/κα ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ Μιχαήλ, Υπαρχ/κα ΜΟΣΧΑΚΗ Κωνσταντίνο, Αστ/κα ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Εμμα
νουήλ, διότι υπηρετούντες στο Τ.Δ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης την 01/06/2013 συνέλαβαν ένα ημεδαπό και ένα αλλοδαπό και 
κατέσχεσαν δεκαέξι κιλά και ενενήντα έξι γραμμάρια κάνναβης μέσα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από το επιβατηγό οχηματα
γωγό πλοίο < < ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ> >. Οι ανωτέρω αστυνομικοί με την πράξη τους αυτή συνέβαλαν στην εδραίωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: ΑΙΑ' ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Νικόλαο, Α/Β' ΚΑΛΟΝΟΜΟ Παναγιώτη, Α/Β' ΠΑ- 
ΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Β' ΠΙΠΕΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Υ/Α' ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Ανθ/μο ΚΑΛΟΚΥΡΗ 
Εμμανουήλ, Ανθ/μο ΚΛΕΙΔΗ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στέφανο, Αστ/κα ΤΖΙ
ΤΖΙΚΑ Στυλιανό, Ε.Φ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ Κωνσταντίνο, Ε.Φ. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ Γεώργιο, διότι υπηρετούντες σε υπηρεσίες της 
Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ εξίχνιασαν υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπής που έλαβε χώρα την 14/11/2011 στα Λιβάδια Μυλο- 
ποτάμου και συνέλαβαν την 16/11/2011 δύο αλλοδαπούς δράστες κατάσχοντας το ποσό των 33.808 ευρώ, το οποίο είχε 
αφαιρεθεί από το σπίτι της θανούσης συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της 
εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΆΣ..

-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο, Α/Β' ΣΚΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ Αθα
νάσιο, Α/Β' ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Ανθ/μο ΓΕΝΑΡΑΛΗ Μίνωα, Ανθ/μο ΜΑΡΙΝΑΚΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑ- 
ΚΗ Κριτόλαο, Αρχ/κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΒΡΥΛΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριάκο, Υπαρχ/κα 
ΧΑΤΖΑΚΗ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΚΑΡΥΔΗ Μιχαήλ, Υπαρχ/κα ΣΜΠΙΡΑΚΗ Ελένη, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα δί
ωξης Ναρκωτικών της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ρεθύμνου την 03/09/2013 στην Παντάνασσα Ρεθύμνου συνέλαβαν δύο 
αλλοδαπούς καλλιεργητές ινδικής κάνναβης κατάσχοντας συνολικά 1006 δενδρύλλια, 205 γρ. ινδικής κάνναβης και 
ένα περίστροφο με 14 φυσίγγια. Από την ανωτέρω πράξη των αστυνομικών προκλήθηκαν ευμενή σχόλια των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης 
τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΑΣ..

-Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β' ΠΙΠΕΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Β' ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ Νικόλαο, Ανθ/ 
μο ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Σοφία, Αρχ/κα ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ Ευτύχιο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας Ρεθύ
μνου την 21/06/2014 συνέλαβαν 2 Σέρβουςυπήκοουςμέλη 14 μελούς εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία < <Ρόζ 
Πάνθηρες>>, οι οποίοι είχαν διαπράξει 8 κλοπές σε βάρος χρυσοχοείων στην Κρήτη και στην Κω. Με την ανωτέρω 
πράξη των αστυνομικών εδραιώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα 
της ΕΛΑΣ.
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ηθικές αμοιβές
-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: AJA' ΝΗΣΩΤΑΚΗ Απόστολο, Ανθ/μο ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ Βασιλική, Αρχ/κα ΔΑΣΚΑΛΑ- 
ΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στέφανο, Αστ/κα ΤΖΙΤΖΙΚΑ Στυλιανό, Ε.Φ. ΤΖΙΦΑΚΗ Μιχαήλ, Ε.Φ. ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ Αναστά
σιο, διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. Ρέθυμνου και Τ.Α.Ε. Ρέθυμνου την 01/12/2011 συνέλαβαν έναν ημεδαπό προπονητή-δάσκαλο 
καλαθοσφαίρισης εντός της οικίας του να ενεργεί ασελγείς πράξεις σε δύο ανήλικα αγόρια σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία 
για 40 υποθέσεις κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, προκαλώντας ευμενή σχόλια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπέρ του 
έργου της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στον: Υπαρχ/κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαο, διότι υπηρετών στο Α.Τ. Ναυπάκτου επέτυχε να 
αντλήσει πολύτιμη πληροφορία για δρώσα εγκληματική οργάνωση στην χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η οποία εισήγαγε 
τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία αποθήκευε & συσκεύαζε και στην συνέχεια εξήγαγε προς χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης και με την πράξη του αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια των Μέσων Μαζικής Ενημέροοσης υπέρ του έργου 
της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: ΑΙΑ' ΚΑΛΟΝΟΜΟ Παναγιώτη, Α/Β' ΠΙΠΕΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Α/Β' ΠΕΤΕΙΝΑ- 
ΡΑΚΗ Εμμανουήλ, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας Ρεθύμνου εξίχνιασαν ένοπλες ληστείες σε βάρος τραπεζικών 
υποκαταστημάτων του Ρεθύμνου την 21/12/2005,24/03/2006, και 17/10/2006 ταυτίζοντας βιολογικό υλικό από μοτοσυκλέτα που 
χρησιμοποιήθηκε την 11/12/2009 για την διαφυγή δραστών ένοπλης ληστείας, εδραιώνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των πολι
τών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ..

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, Α/Δ' ΔΙΠΛΑ Κων/νο, AJY' ΚΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟ Γεώργιο, Α/Β' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Α/Β' ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδωνα, 
Αρχ/κα Ντόμαρη Ιωάννη, Αρχ/κα ΔΥΣΤΡΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΟΝΤΟ Νικόλαο, διότι υπηρετούντες σε υπηρεσίες της Α.Δ. Ηλείας 
κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν κλοπή την 10/12/2013 σε βάρος θανάσιμα τραυματισμένου ημεδαπού, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, 
συλλαμβάνοντας έναν υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος αφαίρεσε τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του παθόντα καθώς και προσωπικά του αντι
κείμενα παραλείποντας να λυτρώσει αυτόν από κίνδυνο ζωής, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ..

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ' ΔΙΠΛΑ Κων/νο, Α/Β' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Ανθ/μο ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑΘΙΑ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΝΤΟΜΑΡΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, Αρχ/κα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Ευστάθιο, Αρχ/κα ΤΣΑΚΡΙΛΗ Σπυρίδωνα, Αρχ/κα ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΝΕΛΛΟ Κων/νο, 
Αστ/κα ΠΙΚΕΑ Δημητριο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πύργου εξίχνιασαν απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 
ημεδαπού , συλλαμβάνοντας αυθημερόν έναν ημεδαπό Ρομά, ο οποίος πυροβόλησε δύο φορές το θύμα του. Με την πράξη αυτή οι 
ανωτέρω αστυνομικοί συνέβαλαν στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο 
Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α' ΧΗΝΟΠΟΥΛΟ Παρασκευά, ΑΙΑ' ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ Ελευθέριο, Α/Β' ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ 
Ευτύχιο-Θεόδωρο, Α/Β' ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ Θωμά, Υ/Β' ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Ιορδάνη, Υ/Β' ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο, Υ/Β' ΤΙΓΚΑ Κων
σταντίνο, Ανθ/μο ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗ Χρήστο, Ανθ/μο ΚΟΡΝΙΖΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΟΤΖΑ- 
ΜΙΧΑΛΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ Κωνσταντίνο, Αρχ/κα 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Λυσίμαχο, Αρχ/κα ΒΑΡΑΝΑΚΗ Αρτέμιο, Αρχ/κα ΦΑΝΤΡΙΔΗ Νεκτάριο, Αρχ/κα ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ Μιχαήλ, Αρχ/κα 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΜΠΑΝΤΣΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ Ευτύχιο, 
Υπαρχ/κα ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ Νικόλαο, Αστ/κα ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ Ευτυχία, Αστ/κα ΚΟΥΤΣΟΥ Ευθαλία, Αστ/κα ΜΑΡΑΘΙΑΝΑΚΗ Νι
κόλαο, Αστ/κας ΔΗΜΑΚΑΚΟ Ηλία, Αστ/κα ΜΠΙΝΙΑ Λουκά, Ε.Φ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ, Ε.Φ. ΚΑΜΕΑ Χαράλαμπο, Ε.Φ. 
ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ Πρόδρομο, Ε.Φ. ΡΟΜΠΟΤΗ Νικόλαο, Ε..Φ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Πηνελόπη, διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Χανιών και στην Ο.Π.Κ.Ε. Χανιών την 07/12/2013 συνέλαβαν 9 ημεδαπούς οι οποίοι είχαν διαπράξει 49 διαρρήξεις σε 
οικίες έχοντας αφαιρέσει 120.825 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 337.200 ευρώ και 1135 δολάρια.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αρχ/κα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΡΑΠΤΗ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΚΥΡΙΑΚΙ- 
ΔΗ Συμεών, Υπαρχ/κα ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΤΑΠΕ Χαράλαμπο, Υπαρχ/κα ΚΑΛΟΥΣΗ Λοϊζο, διότι υπηρετούντες 
στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ της Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ την 04/06/2014 συνέλαβαν για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών (14), 2 ημεδαπούς, οι 
οποίοι συμμετείχαν σε ομάδα 5 ατόμων, εδραιώνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι 
στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ..
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-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΣΚΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ Αναστάσιο, Α/Β' ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ Εμμανουήλ, Ανθ/μο 
ΓΕΝΕΡΑΛΗ Μίνωα, Αρχ/κα ΜΠΙΚΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κριτόλαο, Αρχ/κα ΞΕΚΑΛΑΚΗ Ιωάννη, Υπαρχ/κα 
ΧΑΤΖΑΚΗ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΣΜΠΙΡΑΚΗ Ελένη, Υπαρχ/κα ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ Ιωάννη, Ε.Φ. ΠΛΑΤΗ Αντώνη, Ε.Φ. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ 
Γεώργιο, Ε.Φ. ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ Ιωσήφ, Ε.Φ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Χρηστός, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας Ρέθυμνου 
την 23/07/2013 συνέλαβαν ημεδαπό και κατέσχεσαν 860 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1 κινητό τηλέφωνο και 25 ευρώ.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: ΑΙΑ' ΜΑΜΑΤΣΙΑ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΒΑΪΔΑΚΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΚΑΛΟΥΡΑΚΗ 
Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ Στυλιανό, Υπαρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Βασίλειο, Αστ/κα ΒΑΪΔΑΚΗ Ιωάννη, διότι υπηρετούντες 
στο Τ Α Ε . ΧΑΝΙΩΝ την 28/12/2013 συνέλαβαν ένα ημεδαπό στην οικία του οποίου κατασχέθηκαν 456 γρ. ακατέργαστης κάνναβης 
συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της 
ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ταξίαρχο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο, AJA' ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Σταύρο, Α/Β' ΚΑΛΟΝΟΜΟ 
Παναγιώτη, Α/Β' ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ Αναστάσιο, Α/Β' ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ Εμμανουήλ, Α/Β' ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑ Φώτιο, Υ/Α' ΜΠΙΚΟΥ 
Θεοδώρα, Υ/Α' ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ Γεώργιο, Υ/Β' ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ Δημήτριο, Ανθ/μο ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Μαρία, Ανθ/μο ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗ 
Χρήστο, Υπαρχ/κα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Αργύρη, Αστ/κα ΚΑΡΤΣΑΚΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ιωάννη, διότι υπηρετούντες στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Ρεθύμνου την 21/06/2014 συνέλαβαν 2 Σέρβους μέλη 14 μελούς εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία 
< <Ρόζ Πάνθηρες> > οι οποίοι είχαν διαπράξει 8 κλοπές σε βάρος χρυσοχοείων στην Κρήτη και στην Κω, εδραιώνοντας έτσι το 
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο Σώμα της ΕΛΑΣ.. ]

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9 Μ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ / Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν .  Π Ε ΙΡ Α ΙΑ  

Α.Τ. Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  
Α.Τ. Κ Α Λ ΛΙΘ ΕΑ Σ  

Δ.Α.Ε. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  (Κ α ισ α ρ ια ν ή )  
Γ.Α.Δ. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

Α.Δ. Λ Α ΡΙΣΑ Σ

Σ ε

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

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

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00'-16.30'και 19.00'-23.00' 
Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνον Γεύμα.
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ

Η τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτήσαντες (188) 
Δοκίμους Υπαστυνόμους έτους 2014, πραγματοποιήθηκε (20-

6-2014) στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομί
ας στους Θρακομακεδόνες Αττικής
Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Δοκίμους Υπαστυνόμους απέ- 
νειμε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δη- 
μήτριος Τσακνάκης παρουσία του Διοικητή της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Υποστράτηγου Βασιλείου Κοντογιάννη και του Διοι- 
κητού της Σχολής Ταξιάρχου Φωτίου Νικητάκη 
Την τελετή απονομής πτυχίων, τίμησαν επίσης με την παρουσία 
τους ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Ασφά
λειας Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος ο Γενικός Επιθεωρη
τής Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτη
γος Εμμανουήλ Κατριαδάκης ο Β' Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή

Τάξης Υποστράτηγος Δημήτριος Ζάγκας, η Διοικήτρια της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας 
Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας Ταξίαρχος Θωμάς Μαμούτος και άλλοι Αξιωματικοί 
της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Κατά την εκδήλωση ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας απηύ- 
θυνε χαιρετισμό στους αποφοιτούντες Δοκίμους Υπαστυνόμους 
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε μικρή δεξίωση.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Β'
Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν οι εκατόν ογδόντα οκτώ 
(188) νέοι Υπαστυνόμοι Β’, που αποφοίτησαν από τη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια τελε
τής που πραγματοποιήθηκε (23.06.2013) στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής, στους Θρακομακεδόνες Αττικής 
Τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς επέδωσε ο Πρόεδρος της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και ακολούθως ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης
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Κικίλιας ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ιωάννης 
Τραγάκης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, συνεπικουρούμενος από τον 
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α. Νεκτάριο 
Κιούλο.
Στην ορκωμοσία παραβρέθηκαν ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Τσου
καλάς, ωςΕκπρόσωπος του Αρχηγού τηςΜείζονοςΑν^ολίτευσης 
κ. Αλέξη Τσίπρα, ο Βουλευτής κ. Τέρενς Κουΐκ, αχ; Εκπρόσωπος 
του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καμμένου, 
ο Βασίλειος Μαστρογιάννης ως Εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Δημοκρατικής Αριστερός κ. Φώτη Κουβέλη, ο Βουλευτής κ. Αθα
νάσιος Παφίλης αχ; Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. 
Δημητρίου Κουτσούμπα και ο πρώην Υπουργός Προστασίας του

Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Γ.Ε.ΕΘ Α  Στρατηγός Μιχαήλ 
Καχπαράκος ο Αρχηγός του Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Χρήστος Μα- 
νωλάς ο Αρχηγός του Γ.Ε Α  Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς 
ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης η 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό του 
Σώματος Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, ο Αρχηγός του Πυ
ροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου 
και ο Αρχηγός Αμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Αντιναύαρχος Αθανάσιος Αθανασόπουλος.
Επίσης παραβρέθηκαν επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματεί
ων και Φορέων, Καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς 
και συγγενείς και οικείοι των νέων Υπαστυνόμων.
Οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την πολεμική σημαία της Σχολής 
στους 3ετεις Δοκίμους Υπαστυνόμους και στη συνέχεια, μετά τον 
όρκο τους ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος Φώ
τιος Νικητάκης ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β \ 
(Τ.Ε.ΜΑ)

Τελετή ορκωμοσίας (106) νέων Υπαστυνόμων Β \ αποφοίτων 
των Τ.Ε.ΜΑ, πραγματοποιήθηκε (13.6.2014) στις Σχολές Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθή
να και Βέροια.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης 
Κικίλιας μαζί με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότη
τας κ. Νότη Μυταράκη, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
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μίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, επέδωσαν τα ξίφη σε 
εβδομήντα έξι (76) νέους Υπαστυνόμους Β’, σε τελετή που πραγ
ματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής. 
Στην δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρί
της - Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος.
Τη τελετή τίμησαν με τη παρουσία τους οι Βουλευτές Νομού 
Αττικής κ.κ. Γεωργία Μαρτίνου και Βασίλειος Οικονόμου, ο 
Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αθανάσιος Ακριτίδης ο 
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο 
εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιος Φούντας 
και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός 
Παρέστησαν επίσης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο Γενικός 
Επιθεωρητής Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς ο 
Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Ασφαλείας Αντιστράτηγος Ηλίας 
Γεωργόπουλος ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Βασίλει

ος Κοντογιάννης η Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος Σταματίνα 
Μίζη, καθηγητές της Σχολής και αστυνομικό προσωπικό καθώς 
και συγγενείς των αποφοιτησάντων.
Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στο Πανόραμα 
Βέροιας τα ξίφη στους τριάντα (30) νέους Υπαστυνόμους Β’ επέ
δωσε ο Υπουργός Μακεδονίας -  Θράκης κ. Γεώργιος Ορφανός συ- 
νεπικουρούμενος από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγο Αθηναγόρα Παζαρλή και 
τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο 
Κούγκα.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
Σωφρόνιος Φάκας ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπο
λίτη Βέροιας Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα.
Στη τελετή παρέστησαν οι Βουλευτές Ημαθίας κ.κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Γεωργία Μπατσαρά, ο 
Δήμαρχος Βέροιας κ. Κων. Βοργιαζιδης ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας κ. Κων. Καλαΐτζίδης ο Υποδιοικητής της 1ης Μεραρχίας 
Πεζικού, Ταξίαρχος Ιωάννης Ισαάκ, ο Αστυν. Δ/ντής Ηλίας Μπό- 
λος, ο Διοικητής της Π.Υ. Βέροιας Επιπυραγός Αλέξανδρος Κου- 
βακάς ο Διευθυντής της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Εσωτερι
κών Υποθέσεων Β. Ελλάδας Αστυν. Δ/ντής Κων. Ανεστίδης και ο 
Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυν. Υποδ/ντής Χρήστος 
Σταμπουλής.

«ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων» 
πραγματοποιήθηκε (15-06-2014) σε κεντρική εκδήλωση στον Ιερό 
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πρώην Σχολής Αξιωματικών
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Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Μεσογείων 96).
Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
- Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, σύσσωμη η υπηρεσι
ακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, 
καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί.
Επίσης, παρέστησαν επίτιμοι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομί
ας, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επίτιμοι και από- 
στρατοι αστυνομικοί, αστυνομικό προσωπικό και πλήθος κόσμου. 
Τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Πρωθυπουργού Αντώνη Σα
μαρά και της Κυβέρνησης αλλά και του συνόλου της ελληνικής 
Πολιτείας, προς όλους τους Απόστρατους για την προσφορά τους 
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στο κοινωνικό 
σύνολο, διαβίβασε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας στο μήνυμά του, ο οποίος μεταξύ 
άλλων, τόνισε:
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Θερμά και να σας πω ότι πιστεύω στην 
συλλογική προσπάθεια. Αν και τα οικονομικά θέματα, δεν είναι άμεσα 
στο πλαίσιο των δικών μου αρμοδιοτήτων, μας απασχολούν πολύ. 
Έχω την τιμή να γνωρίζω κάποιους από εσάς και για αυτό σε συ
νεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου θα προτείνω την σύσταση 
Συμβουλίου Ασφάλειας των Αποστράτων, προκειμένου και να σας 
συμβουλευόμαστε και να σας ακούμε και να παίρνουμε κομμάτι, από 
τις πολύτιμες, πιστεύω, ιδέες και εμπειρίες σας.
Θέλω να πω, ότι απόστρατος δεν σημαίνει απόμαχος της ζωής, δεν 
σημαίνει ξεχασμένος και σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι με 
αφορά, δεν σημαίνει παροπλισμένος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
θερμά, στην προσπάθεια που θα κάνουμε - και το μόνο το οποίο έχω 
να υποσχεθώ είναι πολύ δουλειά - να είστε αρωγοί και συμπαραστά
τες».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημερήσια Διαταγή,

υπογράμμισε μεταξύ άλλων:
« Η ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων έχει μια ξεχωριστή αξία 
και σημασία στη συνείδηση όλων όσων υπηρέτησαν και υπηρετούν 
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει μία ιδιαίτερη σημασία 
για την μεγάλη αυτή Οικογένεια και δεν έχει τυπικό χαρακτήρα, ούτε 
περιορίζεται στα στενά όρια των επετειακών εκδηλώσεων. Η σημερινή 
ημέρα αποκτά μια ξεχωριστή σημασιολογία, γιατί αντανακλά τη σχέση 
της Ελληνικής Αστυνομίας με τους αποστράτους, με την ιστορία της. 
Ο σημερινός εορτασμός αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολιτείας 
στην προσφορά σας και μια γέφυρα επικοινωνίας, απαραίτητη για την 
εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Σώματος 
Τιμούμε τους αποστράτους που αποτελούν την Ιστορία του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας , έναν άξονα αναφοράς και ευθύνης , σ’ 
αυτούς που προσέφεραν εχθές και δείχνουν τον δρόμο σε όσους προ
σφέρουν σήμερα.
Θέλω λοιπόν την ημέρα αυτή να σας διαβεβαιώαω ότι πάντοτε θα σας 
αναγνωρίζουμε ως συναγωνιστές στην πορεία μας για ένα καλύτερο 
και ελπιδοφόρο αύριο και θα αποτελείτε τον βασικό στυλοβάτη στο 
καθημερινό έργο που θα αντιμετωπίζουμε ώστε να εξασφαλιστεί η συ
νοχή και η ενότητα της κοινωνίας μας. Η Ελληνική Αστυνομία είναι 
περήφανη για όλους εσάς, για όλους εκείνους που υπηρέτησαν τις αρ
χές και τις αξίες του Σώματος και αυτό κρατάμε ως παρακαταθήκη». 
Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων 
Ασφαλείας Υποστράτηγος ε.α. Θεόφιλος Αθανασίου και ο Πρόε
δρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών της 
Αστυνομίας Πόλεων Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Παπαευθυμίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη παρέστη στις 
27 Ιουνίου και απηύθυνε 
χαιρετισμό στην απολογι
στική ενημερωτική ημερίδα 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης, με αφορμή 
την ολοκλήρωση του Προ
γράμματος Εθελοντικής 
Επιστροφής και Επανέντα
ξης υπηκόων τρίτων χωρών 
στη χώρα καταγωγής τους.
Κατά το χαιρετισμό του, ο κ.
Υπουργός, χαρακτήρισε την 
προσφορά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ως πολύτι
μη στο θέμα της διαχείρισης των παράνομων μεταναστευτικών 
ροών και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αποτελεί για εμάς έναν στρα
τηγικό εταίρο στην υλοποίηση μίας μεταναστευτικής πολιτικής, που 
έχει όμως ανθρώπινο προσανατολισμό. Με τα προγράμματα που υλο
ποιεί, συμβάλλει έμπρακτα σε τομείς που έχουν να κάνουν με τον επα
ναπατρισμό ανθρώπων, την επανένταξή τους στον κοινωνικά ιστό της 
χώρας τους, αλλά και με την καταπολέμηση φαινομένου, όπως είναι 
η εμπορία ανθρώπων. Είμαστε ταγμένοι στην καταπολέμηση αυτών 
που εμπορεύονται ανθρώπινες ψυχές».
Καταλήγοντας ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι: «Η διαχείριση των μετανα
στευτικών ροών βρίσκεται πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της Ελλη
νικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη. Ο σεβασμός της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
είναι μονόδρομος για κάθε Κράτος Δικαίου».
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ΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ 

Ε.ΚΑΜ.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας 
πραγματοποίησε στις 27 Ιουνί
ου 2014 επίσκεψη στην Ειδική 
Κατασταλτική και Αντιτρομο- 
κρατική Μονάδα, στις εγκα
ταστάσεις της στο Γουδί. Ο 
Υπουργός συναντήθηκε με τον 
Διοικητή και τους άνδρες της 

Μονάδας και ενημερώθηκε για θέματα που τους απασχολούν.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με εντο
λή του κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας να κινητοποιήσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες, ώστε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, να έχουν λάβει τιμητικές 
διακρίσεις οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ που συμμετείχαν στη μεγάλη 
αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των δραπετών των φυλα
κών Τρικάλων, τον Ιούλιο του 2013. Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι: 
«Είναι αδιανόητο να μην έχουν τιμηθεί οι αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ., 
που συμμετείχαν σε μία τόσο μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση από την 
Ελληνική Πολιτεία και ειδικά από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη».
Η αστυνομική επιχείρηση, είχε ξεκινήσει από τις 22 Μαρτίου 2013, 
ενώ στις 21 Ιουλίου 2013, στη Βροσίνα Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια 
συμπλοκής με ανταλλαγή πυροβολισμών, τραυματίστηκε θανάσιμα 
ο δραπέτης φυλακών Marjan Kola. Στην επιχείρηση αυτή είχε τραυ
ματιστεί σοβαρά και ένας αστυνομικός των Ειδικών Δυνάμεων.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά την 
ολοκλήρωση της επίσκεψης στην ΕΚΑΜ δήλωσε: «Είχα σήμερα 
την ευκαιρία να βρεθώ κοντά στους αστυνομικούς της Ε.ΚΛ.Μ., που 
συγκροτούν μία επίλεκτη Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και να 
συνομιλήσω μαζί τους για εργασιακά θέματα που τους απασχολούν. 
Δηλατνω την αμέριστη στήριξή μου στο έργο που προσφέρουν οι αστυ
νομικοί της Ε.ΚΑ.Μ. στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και γε
νικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω διότι 
υπό δυσχερέστατες συνθήκες καταβάλλουν μία υπεράνθρωπη προ
σπάθεια. Το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους 
αστυνομικούς είναι να τους τιμήσουμε για την αυταπάρνησή τους».
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ενημε
ρώθηκε ακόμη για τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με 
το Λιμενικό Σώμα και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συνδρο
μή των αστυνομικών της Ε.ΚΑΜ. στην πρόσφατη επιχείρηση για 
την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ηρωίνης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε (30-06-2014), κεντρική ομιλία, 
στη Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα: «Μία ολοκληρωμένη και κοινή 
μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη: Ποιες είναι οι προκλήσεις 
για συνεργασία με τρίτες χώρες;», που διοργάνωσε η Οπτονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.ΚΕ.), στο πλαίσιο της Ελληνι
κής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως κεντρικός ομιλητής, ο κ. Κικίλιας ανέπτυξε την ενότητα «Πολι
τική Ασύλου: Ανθρώπινα Δικαιώματα και κοινωνική ένταξη». Κατά 
την έναρξη της ομιλίας του ανέφερε τα εξής για το Κοινό Ευρωπαϊκό

Σύστημα Ασύλου: «Είναι γεγονός ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα συμ
βάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασύλου με τους εξής τρόπους: Καταρχήν, στην περαιτέρω εναρμόνιση 
των εθνικών συστημάτων ασύλου στην Ε.Ε. με την καθιέρωση περισ
σότερων κοινών προτύπων σε επίπεδο Ε.Ε. και με τον περιορισμό των 
δυνατοτήτων παρέκκλισης. Είμαι βέβαιος ότι οι μελλοντικές αποφάσεις 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ερμηνεύουν τους 
νέους κανόνες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω εναρμόνιση, 
δεδομένων μάλιστα των αυξημένων αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου στον 
τομέα του ασύλου, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης, ο συντο
νισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), 
σε πρακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο βαθμό ομοιομορφίας ως προς την ερμηνεία και εναρμόνι
σης ως προς την εφαρμογή και να επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση 
των αποφάσεων επί των αιτημάτων ασύλου, που εκδίδουν τα κράτη μέ
λη. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που έχει το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου είναι ότι παρέχει μεγαλύτερη προστασία των αιτούντων και των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους 
αιτούντες με ειδικές ανάγκες όπως οι (ασυνόδευτοι) ανήλικοι».
'Οσον αφορά το έργο της Υπηρεσίας Ασύλου, που πριν από λίγες ημέρες 
συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε 
άτι «η χορήγηση, τον τελευταίο χρόνο, διεθνούς προστασίας σε 926 άτο
μα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα».
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Υπουργός ανέπτυξε τα ουσιαστικά 
βήματα που έχουν γίνει από την χώρα μας στο τομέα της διαχείρισης 
των μεταναστευτικών ροών, ενώ υπογράμμισε: «Για το 2014, στόχος 
μας είναι να υπάρξει βελτίωση των δεικτών, έτσι ώστε το ισοζύγιο ει
σερχομένων -  εξφχομένων παράνομων μεταναστών να διαμορφώνεται 
από 1/2 σε 1/3 και να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση εικόνας».
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Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη (4 και 5 
Ιουλίου 2014), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά
κης. Τον κ. Υπουργό συνοδέυσαν ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου 
Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Κατριαδάκης, ο Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή Κλάδου Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Ιωακείμ Τσουκνάδης, ο 
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Σαλαμάγκας ο Περιφερειακός 
Διευθυντής Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αστυ
νομικός Διευθυντής Παναγιώτης Κουτούζος, καθώς και Διευθυ
ντές και Διοικητές αστυνομικών Υπηρεσιών.
Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε κατά σειρά το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Φερρών, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας, στο Νέο Χειμώνιο και πε-

ριηγήθηκε με πλωτό μέσο φρούρησης στο κυνηγετικό περίπτερο 
Έβρου, όπου είχε τη δυνατότητα να δει επί τω έργω τον τρόπο 
που επιχειρούν οι αστυνομικές δυνάμεις στο ποτάμι του Έβρου. 
Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού ήταν το Κέντρο 
επιχειρήσεων και το τεχνητό εμπόδιο (φράχτης) στον Έβρο, όπου 
είδε την οριογραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. 
Τέλος, ο κ. Υπουργός μετέβη στο Φυλάκιο Ορεστιάδας όπου επι- 
σκέφθηκε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και το Προαναχωρησιακό 
Κέντρο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. Βασίλης Κικίλιας συμμετείχε στις εργασίες του Άτυπου 
Συμβούλιου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο (8-9/7/2014). Είναι

το πρώτο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της ελληνι
κής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις 30 Ιουνίου 2014 και 
την ανάληψη της Προεδρίας από την Ιταλία.
Ο κ. Κικίλιας κατά την παρέμβασή του τοποθετήθηκε σε ζητήμα
τα σχετικά με την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφο
ρετικών οργανισμών που ασχολούνται με την εσωτερική και την 
εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, αλλά και την ενίσχυση 

I του συντονισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ακολούθησε η συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο. 
Λαμβάνοντας το λόγο ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι: «Η υλοποί
ηση των επιχειρησιακών μέτρων, που έχουν προσδιοριστεί από την 
Ειδική Ομάδα για τη Μεσόγειο, υπό την εποπτεία της Επιτροπής θα 
πρέπει να παραμείνει σε θέση υψηλής προτεραιότητας στην ημερήσια 
διάταξη. Η κατάσταση όσον αφορά στις παράνομες μεταναστευτικές 
ροές στην Μεσόγειο δεν έχει βελτιωθεί, αντίθετα ο αριθμός των αν
θρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια οποι
αδήποτε εποχή του χρόνου αυξάνεται διαρκώς ».

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη
τελέστηκε (24.06.2014) στον 7ο όροφο του Υπουργείου Δημόσιας
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Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, που φέρει και το όνομά του (όρο
φος Γεωργίου Βασιλάκη).
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος και ο Γενικός Γραμ
ματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης. Από την 
αστυνομική ηγεσία παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης ο Υπαρχηγός του 
Σώματος, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας 
ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας Συνό
ρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης ο Γενικός Επιθεω
ρητής Κλάδου Ασφάλειας, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Δημήτριος 
Σοφιός οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και αστυ
νομικό προσωπικό.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του στις 24 Ιου
νίου 2010 από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε φά
κελο αλληλογραφίας

Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας δήλωσε:
«Είμαι εδώ μαζί με τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για 
να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε δύο Ήρωες για την Ελλη
νική Αστυνομία και για την κοινωνία μας, πιστεύω, τον Αρχιφύλακα 
Γεώργιο Ανδριτσόπουλο και τον Υπαρχιφύλακα Νεκτάριο Σάββα, 
που έπεσαν στο καθήκον. Με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι 
η Ελληνική Αστυνομία και τα παιδιά της είναι αναπόσπαστο κομμά
τι της ελληνικής κοινωνίας. Αρκεί να αναλογιστούμε άτι η σύζυγος 
του Γεώργιου Ανδριτσόπουλου, όταν εκείνος έπεσε στο καθήκον, ήταν 
μητέρα δύο παιδιών και έγκυος οκτώ μηνών. Στο πλαίσιο αυτό οφεί
λουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να προστατεύσουμε το κοι
νωνικό σύνολο».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ S.I.RE.N.E.

Επίσημη συνάντηση των Επικεφαλής των Εθνικών Τμημά
των Γραφείων S.I.RE.N.E., (Supplementary Information Request

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Στο τρισάγιο που τελέστηκε (17/06/2014) στη μνήμη των 
δολοφονηθέντων Υπαρχιφύλακα Αντωνίου - Νεκτάριου 
Σάββα και Αρχιφύλακα Γεώργιου Ανδριτσόπουλου, παρέστη 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμμα
τέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο και σύσσωμη

τη αστυνομική ηγεσία, με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος 
Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη.
Μετά το πέρας της τελετής η οποία τελέστηκε στο σημείο της δο
λοφονίας του Υπαρχιφύλακα Αντωνίου - Νεκτάριου Σάββα, στα 
Άνω Πατήσια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
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at the National Entries) πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19 και 20 
Ιουνίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο. Η συνάντηση συντονίσθηκε 
από τη χώρα μας στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Ειδικότερα, στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι Επικεφαλής των Τμη
μάτων S.I.RE.N.E. από (28) κράτη -μέλη της Συνθήκης Schengen, 
καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων συζητήθηκαν και αποφασί- 
σθηκαν βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας των Τμημάτων S.I.RE. 
Ν.Ε., καθώς και διάφορα νομικά, διαδικαστικά ή και τεχνητά θέ
ματα αρμοδιότητας τους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
που τα διέπει.
Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης πραγματοποίησε ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Σπυρίδων 
Παπασπύρου.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 
CEPOL

Στο πλαίσιο των επίσημων δράσεων της Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη χώρα μας πραγματοποιήθηκε στις



17 Ιουνίου 2014 η συνάντηση παράδοσης -  παραλαβής της Προε
δρίας του Δ.Σ. της CEPOL από την Ελλάδα στην Ιταλία.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ιταλικής Αστυ
νομικής Ακαδημίας (Scuola di Perfezionamento per le Forze di 
Polizia), στη Ρώμη, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Αστυνο
μικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας και Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, Υποστράτηγου Βασιλείου 
Κοντογιάννη, του Διευθυντή της CEPOL, Δρ. Ferenc Banfi, του 
Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας της Λετονίας επόμε
νη Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. μετά την Ιταλία, κ. Gatis 
Svika, της Τμηματάρχη του Τμήματος CEPOL της Ιταλίας Αστυ
νομικής Υποδιευθύντριας Rossanna Farina, του Τμηματάρχη 
του Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Ελλά
δα, Αστυνομικά Υποδιευθυντή Δημήτριο Κριερή, του Εθνικού 
διαχείριση του ηλεκτρονικού δικτύου CEPOL (E-net manager), 
Αστυνόμο Β’ Santo Mirabelli και του υπαλλήλου της Ελεγκτικής 
Επιτροπής της CEPOL, κ. Massimo Tulini.

ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ TO 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΉΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δη- 
μήτριο Τσακνάκη επισκέφτηκε (3-6-2014) το Προεδρείο της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.).

Στη συνάντηση παρέστη, ο Γενικός Επιθεωρητής Κλάδου Αλλο
δαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κα- 
τριαδάκης
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και συζητήθηκαν ζη
τήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Συνοριακών Φυλά
κων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ CEPOL
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (17/6/2014), διαδικτυακό 
σεμινάριο (Webinar) της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας

CEPOL )

W e b in a r 1 · L · ·

Ref. no. 19 /2014  ?

Tue, 17 Jun *
11.00 am CET

Crime Scene Investigation

(CEPOL) με θέμα «Έρευνα Σκηνής Εγκλήματος», το οποίο διορ- 
γανώθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυ
νομίας με τη χρήση της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού δικτύου 
της CEPOL.
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνθηκε σε όλα τα κράτη -  μέ
λη της Ε.Ε. και αποτελεί δράση, η οποία προτάθηκε, σχεδιάστηκε 
και εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Εθνικό' Τμήμα CEPOL της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ υποστηρίχτηκε οργανωτικά από τη 
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνο
μίας
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η γενική προσέγγιση των αρχών της 
σκηνής του εγκλήματος και της έρευνας αυτής καθώς και η εισα
γωγή στον τομέα της έρευνας πειστηρίων και δεδομένων.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΕΚΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Την 01-07-2014 η ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτου με την 
επωνυμία «HELLAS DIRECT Insurance Ltd» παρέθεοε δείπνο σε 
εστιατόριο στην Κηφισιά, στο οποίο πραγματοποίησε χορηγία υπο

τροφίας αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τη συνέχιση των 
σπουδών του, στον κ. Ιωάννη Ζήφο, τέκνο του Α/Α’ κ. Αναστά
σιου Ζήφου, Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αεροδρομίου 
Ρόδου.
Στην ίδια εκδήλωση η εν λόγω εταιρεία πραγματοποίησε βράβευ
ση του Ανθ/μου (212749) Νικόλαου Κωτσάκη, ο οποίος υπηρετεί 
στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς για την πολυετή προσφορά των 
υπηρεσιών του ως τροχονόμος
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Α’ Βοηθός του Γενικού Επιθεω
ρητή Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας 
ο Β’ Βοηθός του Γενικού Επιθεωρητή Κλάδου Τάξης Υποστράτη
γος κ. Δημήτριος Ζάγκας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας 
ΑστυνόμευσηςΑ,Ε Α Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Ελευ- 
θεράκης και ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς Αστυ
νομικός Υποδιευθυντής κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης. ]
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Επιμέλεια: Υ/Α Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις χου Αρχηγού του Σώματος τέ
θηκαν σε αποστρατεία,

- Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Αλεβίζος Χαράλαμπος, 
Αλμπάνης Πέτρος, Βαρσάμης Ιωάννης Δημητρακόπουλος 
Δημήτριος Θανόγλου Γεώργιος Καραγιάννης Νικόλαος 
Καραπέτσας Σωτήριος Κολαϊτης Πέτρος Κουσχας Νικόλαος 
Κούτσικος Άγγελος Λιάππης Αντώνιος Λουμίτης Ιωάννης 
Μαυραγάνης Γεώργιος Μόσχος Ηλίας Νικολακάρου Κων
σταντίνα, Ξένος Θεόφιλος Ξηρογιάννης Γεώργιος Παπαδή- 
μας Λεωνίδας Παπαρας Ιωάννης Ραπτάπουλος Γρηγόριος 
Σαρκαβέλλου Γεωργία, Σπηλιωτόπουλος Χρηστός Σπυρόπου- 
λος Αχιλλέας Ταμβάκης Γεώργιος Τζαμουλιάς Παναγιώτης 
Τζιβάρας Στέφανος Τουρκοχωρίτης Κωνσταντίνος Φλώρος 
Σπυρίδων.

-Με το βαθμό του Αστυνόμου Α'οι: Παπαβαρσάμης Αθανά
σιος

-Με το βαθμό του Αστυνόμου Β'οτ: Ανδρονπαδης Πιέτρος, 
Γεωργίου Σωτήριος Ελευθεριάνος Βασίλειος Κατσαούνης 
Δημητριος Κατσιγιάννης Νικόλαος Κοντάκος Χρηστός Κω- 
στούλας Νικόλαος Λυμπιτάκης Μιχαήλ.

-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Γούτος Θεόδωρος 
Κόκκινος Δημητριος Σερεφιάς Διαμαντής Σπυρόπουλος Γε
ώργιος.

-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Αρβανίτης Σπυρί
δων, Γρίβας Λάμπρος Ζυγούρα Σοφία, Καραμανλής Χρήστος 
Κίοστακιώτης Βλάσιος

-Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ανδρέου Βασίλειος 
Γλούφτιος Απόστολος Δαμιανίδης Μωυσής Καλαγασίδη Κυ
ριάκος Καλλιμιντζου Γεώργιος Καλτσά Μαρίνα, Καρναχωρί- 
της Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Πολύκαρπος Μητρούδης 
Αλέξανδρος Μπάκουλας Παναγιώτης Ντουχάνης Νικόλαος 
Παναγάκος Γεώργιος Παρασκευόπουλος Πέτρος Παυλόπου- 
λος Ευάγγελος Πετράκης Αντώνιος Ραυτόπουλος Δημήχρι- 
οςΣαλίχος Πέτρος.

-Με το βαθμό του Υπαρχτφύλακα οι: Γεωργίου Σωτήριος 
Δουβάκης Θεοχάρης Μπουζάλας Παρασκευάς Παπαγεωργιά- 
δης Παύλος Σπυρίδης Σάββας.

Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι: Νέτης Λεωνίδας Ραυτό
πουλος Δημήτριος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυνόμος Β' που υπηρετεί οε υπηρεσία της Γ Α Α  Θεσ

σαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α  τηλ.6932616357.

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Γ Α Λ Α  (ΤΑ  
Χολαργού) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης 
τηλ.6978919399.

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας 
Ρόδου επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Πέλλας τηλ.6947923222.

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο AT. Ορεσπάδας
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6945101794.

Αρχιφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α Α  Χαλ
κιδικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης 
τηλ.6945864651

Αρχιφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α Α  Χαλκι
δικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Πέλλας τηλ.6976849473

Ο Υπαρχτφύλακας Δημήτριος Γαϊταρτζής που υπηρετεί 
οε υπηρεοία της Α Α  Κτλκίς επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αλεξαν
δρούπολης ΑΔ. Κομοτηνής Α.Δ. Ξάνθης τηλ. 6972316487

Ο Αστυφύλακας Ιορδάνης Παπαδόπουλος που υπηρετεί 
στην Α Α  Ευρυτανίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Πέλλας ή 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6989467122.

Ο Αστυφύλακας Σταύρος Καραμπάτσης που υπηρετεί 
στο Τμήμα Τροχαίας Ορεσπάδας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6942289907.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Κακτώρης που υπηρετεί στην 
Δτεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΑΔ. Αχαΐας τηλ.6978929605.

Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Κεχαγιάς που υπηρετεί 
στο AT. Κακαβτάς Ιωαννίνων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Κιλκίς ή Α.Δ. Πέλλας ή ΑΔ. Ημαθίας τηλ.6945273596.

Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρετεί στο
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Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Ατο
κης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Θεσπρωτίας τηλ.6958463540.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αστυνό
μευσης Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία ασφαλείας 
τηςΓ Α Δ Α  τηλ.6945030442

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Βούλας, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ.6978907673.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Πεύκης, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ.6973907558

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Ηρακλείου 
Κρήτης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης 
τηλ.6978410000 & 2310771438.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΔΑ ΕΑ /Υ Α Τ. επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ Α Δ  Α τηλ.6946622078.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Κυκλάδων, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ. Αττικής τηλ. 6983732629.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Αρκαδίας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ. Αττικής τηλ. 6996271163.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Σταυρουπόλεως 
της Γ Α Α  Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Λέσβου, 
6978316172.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Φλώρινας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Κοζάνης 6977050922.

Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ/νση Άμεσης Δρά
σης Ατπκής/Ομάδα ΔΙΑΣ, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Κυκλά
δων, τηλ. 6976295867.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Την 18.00 ώρα της 25-06-2014, μετά από πρόσκληση του πλει- 
οψηφίσαντος συμβούλου κ. Βλάσση Βαλατσού, στην έδρα της

'Ενωσής μας Ικτίνου 2 στην Αθήνα, συνεκλήθη το νεοεκλεγέν 
Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση με μόνο θέμα τη συγκρό
τησή του σε σώμα, σύμφωνα με το αρ. 16 του καταστατικού. 
Από τη διαδικασία προέκυψε η κατωτέρω σύνθεση:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καραπαχάκης
Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαρούντας
Β’ Αντιπρόεδρος: Βλάσσιος Βαλατσός
Γ’ Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Χριστοδούλης
Γεν. Γραμματέας: Σπυρίδων Φώτογλου
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κυριάκος Κάρκαλης
Ταμίας: Βασίλειος Παπάς
Αν. Ταμίας: Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης
Αρμ. Δημοσίων Σχέσεων: Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης
Αρμ. Διεθνών Σχέσεων: Κυριάκος Κάρκαλης
Δ/νων των Συνεδριάσεων Δ.Σ: Κωνσταντίνος Λύτρας
Μέλος: Γεώργιος Κατσαρόπουλος
Μέλος: Παντελής Χράπας

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Ο συνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης, συλλέκτης 
στολών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής της χ. Αστυνομίας 
Πόλεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και της τ. Ελληνικής 
Αγροφυλακής συλλέγει πηλίκια και διακριτικά βαθμών, 
σήματα υπηρεσίας παλιά υφάσματα, γυναικείες στολές 
παράσημα - μετάλλια και απονεμητήρια αυτών, 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.

Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι μάρκας SMITH 
& WESSON mod. Μ&Ρ cal 9mm αχρησιμοποίήτο, το οποίο 
αποτελείται από Carry & Range Kit, βαλιτσάκι μεταφοράς 
βιβλίο οδηγιών, τρεις γεμιστήρες θήκη όπλου και διπλή 
γεμιστηροθήκη Blade-tech, τρεις διαφορετικές εναλλασσόμενες 
λαβές (palmwell) (S/M/L), ωτασπίδες S&W και 50 σφαίρες 
MAGTECH, τηλέφωνο 6977 860248.

Ο Αστυφύλακας ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς πωλεί το ιδιωτικό του 
πιστόλι μάρκας SIG SAUER mod. P-226 cal 9mm, τηλέφωνο
6983 919180.

- J
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Συναδέλφισοες -  συνάδελφοι,
Μετά την απαξιωτική -  προσβλητική αντιμετώπιση μας από το οικο
νομικό επιτελείο της Κυβέρνησης αναφορικά με την απόφαση του 
Σ,τ.Ε., δεχόμαστε και νέο πλήγμα.
Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε 
(30.7.2014) στη Βουλή περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τους 
τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ (επισυ
νάπτονται -  άρθρο 221).
Με τις ρυθμίσεις αυτές ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσεται 
υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης χωρίς να 
μας δίνεται η δυνατότητα επιλογής μετατροπής του σε Ταμείο Επαγ
γελματικής Ασφάλισης όπως έγινε με τους τομείς Επικουρικής Ασφά
λισης άλλων εργαζομένων, σύμφωνα με το νόμο 4052/2012.
Η ρύθμιση αυτή μας βρίσκει άκρως αντίθετους διότι χωρίς να υπάρχει 
ουσιαστικός λόγος, καθώς το Ταμείο είναι βιώσιμο (σύμφωνα με τις 
αναλογιστικές του μελέτες) για τα επόμενα 40 χρόνια εφαρμόζοντας 
ήδη το νέο μαθηματικό τύπο υπολογισμού της επικουρικής σύντα
ξης σύμφωνα με το ν.4254/7-4-2014, μας εντάσσει υποχρεωτικά σε ένα 
φορέα αμφίβολης βιωσιμότητας με μοναδική στόχευση την αρπαγή 
του αποθεματικού του ύψους διακοσίων πενήντα(250) εκατομμυρίων 
ευρώ ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα ελλείμματα του ΕΤΕΑ που για το 
2014 υπολογίζονται στα εκατόν εβδομήντα (170) εκατομμύρια ευρώ. 
Πρόκειται για τη δεύτερη ληστρική επιδρομή στα αποθεματικά μας 
που δημιουργήθηκαν από το υστέρημα των συναδέλφων μας τις λε
λογισμένες παροχές και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων όταν αυτό 
επιβάλλονταν. Άρα σκοπός τους δεν είναι η διάσωσή του, αφού τέτοιος 
λόγος δεν υφίσταται αλλά το βοϋλιαγμά του σε ένα ασφαλιστικό βα
ρέλι δίχως πάτο.
Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται για τον τομέα Πρό
νοιας (ΕΦΑΠΑΞ) ουδείς δύναται να ερμηνεύσει ή να δώσει πειστικές 
διευκρινήσεις για το τι εννοεί ο «ποιητής» σχετικά με τον «χρηομό» 
περί της ρήτρας διασφάλισης του αξιόμαχου του Σώματος με επιπλέ
ον την πρωτοφανή ρύθμιση στα χρονικά του συντεταγμένου ελλη
νικού Κράτους με την οποία η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από την 
κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και όχι από την ψήφιση -  δη
μοσίευσή του.
Απαιτούμε επομένως από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση της δι
άταξης και καλούμε τους Βουλευτές να μη συμβάλλουν με την ψήφο 
τους στον ενταφιασμό των προσδοκιών των συναδέλφων μας που θα 
έχουν οδυνηρές συνέπειες και για το Ταμείο και για την Αστυνομία. 
Συναδέλφισοες -  συνάδελφοι, Μετά από αυτές τις εξελίξεις είμαστε 
υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά στο νέο εμπαιγμό που υφι- 
στάμεθα με ένστολη κινητοποίήση την ερχόμενη εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου στο 2ο θερινό τμήμα της Βου
λής Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα αναγγελθεί μετά την έκτακτη 
σύσκεψη των Προεδρείων των Ομοσπονδιών μας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Πληροφορηθήκαμε ότι κατατέθηκε τις απογευματινές ώρες τις 30ης 
Ιουλίου 2014, ως τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών η τροποποίηση του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου για 
την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (Ν. 4249/2014).
Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της εμμονής και επιπο
λαιότητας με την οποία έγινε ο χειριομός του συγκεκριμένου ζητή

ματος από τους «ιθύνοντες», αφού κατέστη πλέον σαφές ότι η 
εφαρμογή του στην πράξη οδηγούσε στην πλήρη αποδιοργάνωση 
της Αστυνομίας
Δεν «πανηγυρίζουμε» με την εξέλιξη αυτή επειδή επιβεβαιώθη
καν οι προβλέψεις μας ορατές δια γυμνού οφθαλμού ακόμα και 
από τον απλό αστυνομικό, δυστυχώς όμως όχι ορατές από τις τότε 
Ηγεσίες πλην όμως όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί 
εάν έγκαιρα είχαν εισακουσθεί οι θέσεις μας 
Ευελπιστούμε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα κινούνται στη σωστή κα
τεύθυνση και θα «διορθώνουν τα αδιόρθωτα».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ουδεμία πρόθεση συμ
μόρφωσης με την απόφαση του Σ.τ.Ε. έχει επιδείξει μέχρι σήμε
ρα.
Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κα
τατέθηκε (30.7.2014) στη Βουλή περιλαμβάνονται επώδυνες δια
τάξεις για τα ασφαλιστικά μας ταμεία που τα οδηγούν ουσιαστικά 
στη διάλυσή τους με ολέθριες συνέπειες στη λειτουργία και των 
τριών Σωμάτων.
Ως εκ τούτου ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος Γι’ αυτό 
και τα προεδρεία των Ομοσπονδιών αποφάσισαν την πραγματο
ποίηση ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, την 
προσεχή Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 στην πλατεία 
Κολοκοτρώνη.
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι για την μαζική και δυναμική συμ
μετοχή τους
Επιπλέον καλούνται και όλοι οι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμε
ων όπως και οι συνταξιούχοι, να δώσουν και από την πλευρά τους 
το δυναμικό παρών.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των καταστροφικών διατάξεων 
του άρθρου 221.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑ
ΤΏΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕ
ΠΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ;
Επειδή, από κύκλους του Υπουργείου Εργασίας διέρρευσε προς τα 
ΜΜΕ ότι ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, με 
την σημερινή του μορφή έχει βιωσιμότητα το πολύ επτά (7) έτη 
και ότι η δυνατότητα μετατροπής του σε επαγγελματικό ταμείο 
που έγινε με σχετική προσθήκη στο αρθρ. 221 του υπό ψήφιση 
πολυνομοσχεδίου, αποτελεί δήθεν παραχώρηση της κυβέρνησης 
οφείλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να επισημάνουμε τα 
ακόλουθα:
α) Όλες οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, η τελευ
ταία μάλιστα μόλις πριν 3 μήνες από το Οπτονομικό Πανεπιστή
μιο Αθηνών και η οποία έχει εγκριθεί από το ίδιο το Υπουργείο 
Εργασίας καταδεικνύουν την βιωσιμότητα του ταμείου με την 
σημερινή του μορφή για τα επόμενα 40 χρόνια, 
β) Εάν υποθέσουμε ότι όντως τα πράγματα έχουν ως ισχυρίζεται 
το Υπουργείο Εργασίας πως τότε μας επέβαλε και εφαρμόζουμε 
ήδη τον μαθηματικό τύπο με τον συντελεστή βιωσιμότητας για 
τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών που υποτίθεται ότι δια
σφαλίζει εσαεί την βιωσιμότητα του Ταμείου; Επομένως δύο τινά 
συμβαίνουν: ή ο μαθηματικός τύπος είναι απλά το άλλοθι για την
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μείωση των συντάξεων, χωρίς εν τελεί αποτέλεσμα ή, όπως 
αναφέραμε παραπάνω, το Υπουργείο Εργασίας ψεύδεται, 
γ) Καμία παραχώρηση ή ιδιαίτερη μεταχείριση δεν μας έγι
νε. Απλά το Υπουργείο Εργασίας έκανε το αυτονόητο, μας 
έδωσε δηλαδή την δυνατότητα επιλογής όπως έγινε και 
με όλους τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης των υπο
λοίπων ταμείων των εργαζομένων, πριν την ένταξή τους 
στο Ε.Τ.Ε Α  (αρθρ. 36 Ν.4052/2012). Ας αφήσουμε λοιπόν 
τα παραμύθια περί προνομιακής μεταχείρισης που μόνη 
στόχευση έχουν να μας εκθέσουν στο υπόλοιπο κοινωνικό 
σύνολο, ως δήθεν ευνοούμενους 
δ) Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζεται με Δελτίο Τύπου 
μάλιστα το Υπουργείο Εργασίας ότι τα ταμεία διατηρούν 
στο ακέραιο την αυτονομία διαχείρισης της υφιστάμενης και μελ
λοντικής περιουσίας τους όταν υποχρεωτικά εντάσσει τον τομέα 
επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και όταν αυ
θαίρετα έρχεται και νομοθετεί, τόσο για το ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και για 
τα υπόλοιπα ταμεία; Τι είδους αυτονομία είναι αυτή;
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοιοι είδους τακτικισμοί 
δεν θα μας επηρεάσουν ούτε θα μας αποτρέψουν όταν έρθει η ώρα 
να πάρουμε την σωστή απόφαση. Δεν θέλουμε ούτε προστάτες ού
τε αυτόκλητους σωτήρες. Γ ί αυτό καλούμε από τώρα την Κυβέρ
νηση και την Τρόικα να ψάξουν να βρουν αλλού τα 170 εκατομ
μύρια ευρώ, για να καλύψουν την «μαύρη τρύπα» του ΕΤΕΑ 
Εμείς δώσαμε 350 εκατομμύρια ευρώ από το κούρεμα του ΤΕΑ
ΠΑΣΑ, λόγω του PSI και 15 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό 
λογαριασμό αλληλεγγύης για τον ίδιο λόγο.
Ως εδώ η παραπληροφόρηση και ο εμπαιγμός.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εργαζόμενοι οχα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας μας 
Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Αμενικοί, συγκεντρωθήκαμε (6 
Αυγούστου 2014), στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας για να 
εκφράσουμε την έντονη αγανάκτησή μας για τη νέα αναίτια, άδι
κη και καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφαλιστικά μας 
ταμεία, όταν μάλιστα το ίδιο το Συμβούλιο Επικράτειας έχει απο- 
φανθεί οριστικά και αμετάκλητα ότι κακώς η Κυβέρνηση υπέπεσε 
το 2012 στον «πειρασμό» της τρίτης κατά σειράν σύνθλιψης των 
μισθολογικών μας απολαβών και της επακόλουθης αποδυνάμω- 
σης του αξιόμαχου των Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων. 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, λοιπόν, διότι το Υπουργείο Εργασίας 
κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση από το Β' Θερινό 
Τμήμα της σχετική ρύθμιση -άρθρο 221 του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την κατάργηση της αυτοτέ

λειας των ασφαλιστικών ταμείων. Δυστυχώς η Κυβέρνηση με 
μονομερείς αποφάσεις εν μια νυκτί, αποφάσισε για εμάς χωρίς 
εμάς. Αποφάσισε δήθεν να μας νοικοκυρέψει, ενώ είναι γνωστό 
τοις πάσι ότι τα Ταμεία μας και βιώσιμα είναι και δεν τυγχάνουν 
καμίας απολύτως κρατικής επιχορήγησης Για ακόμα μια φορά 
στόχος είναι τα υπόλοιπα των αποθεματικών των Ταμείων, απο
σιωπώντας ότι από τα προηγούμενα «κουρέματα» χάθηκαν στο 
βωμό των «αρπακτικών» της Τρόικας και της διεθνούς τοκογλυ
φίας πάνω από 350.000.000 ευρώ.
Σήμερα, έρχονται να δώσουν τη χαριστική βολή στα Ταμεία μας 
σ’ αυτά που με πολύ κόπο και θυσίες κτίσαμε τα προηγούμενα 
χρόνια. Και το χειρότερο, παρά τις προσπάθειες και την επιχειρη
ματολογία που αναπτύξαμε προς όλες τις πλευρά; για την αδικία 
που συντελείται, οι κυβερνώντες επιμένουν στην ψήφιση των 
επαχθών ρυθμίσεων, αδιαφορώντας όχι μόνο για το μέλλον του 
ασφαλιστικού μας συστήματος αλλά και για αυτό ακόμα το βιοτι
κό επίπεδο και τις ζωές των ασφαλισμένων.
Θέλουν Ταμεία διαλυμένα, που δεν θα εξυπηρετούν τις ανάγκες 
όσων τα στήριξαν και τα στηρίζουν, αλλά αυτές του σπάταλου και 
διεφθαρμένου κράτους.
Θέλουν ασφαλισμένους πένητες θέλουν εγκλωβισμένους χιλι
άδες ασφαλισμένους με υπερώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
και κατά συνέπεια ανατροπή των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών 
διατάξεων.
Θέλουν την εξανέμιση του εφάπαξ βοηθήματος, κυρίως για τους 
νέους ασφαλισμένους
Θέλουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του 
κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και παράδοσή της άνευ 
όρων, στην ιδιωτική με το μανδύα του επαγγελματικού ταμείου. 
Θέλουν αποδόσεις που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι 
η επιστροφή των κρατήσεων που θα καταβάλλονται στα σαράντα 

χρόνια εργασιακού-ασφαλιστικού βίου και μάλιστα στην 
ονομαστική τους αξία.
Όλα αυτά μας προκαλούν αποτροπιασμό και θλίψη γιατί 
την ίδια ώρα η Κυβέρνηση δεν παραλείπει να εκθειάζει το 
ρόλο των ένστολων και να μοιράζει αφειδώς ανέξοδες ευ
χαριστίες για την προσφορά τους στην κοινωνία και στην 
πατρίδα μας την Ελλάδα. Μια Ελλάδα, όμως χρεοκοπημένη 
εξαιτίας συγκεκριμένων λανθασμένων πολιτικών, τη σωτη
ρία της οποίας καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι εμείς και 
όχι εκείνοι που την οδήγησαν στην παρακμή και τη σήψη. 
Κατόπιν τούτων, ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να αποσύρει 
το επίμαχο άρθρο 221 από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, σε διαφορετική δε περίπτωση 
τους βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων, να μη συ
νεργήσουν με την ψήφο τους σε μια ακόμη κατάφορη αδι-
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κία εις βάρος ίων ένστολων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τους κ.κ. Βουλευτές, πρωτίστως της 
συγκυβέρνησης, να ακούσουν έστω και την ύστατη αυτή 
στιγμή, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, την καθολική 
απαίτηση των ένστολων για απόσυρση του επίμαχου άρ
θρου.
ΚΑΛΟΥΜΕ επίσης τους κ.κ. Βουλευτές, να ασκήσουν τον 
προσήκοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τον αρμόδιο 
Υπουργό Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο της 
Κυβέρνησης καλώντας το να συμμορφωθεί, αυθωρεί και 
παραχρήμα, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρά
τειας.
Την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, αντί της προκαθορισμένης 
συνάντησης με τον κ. Υπουργό Οικονομικών οι εκπρόσω
ποι των Ομοσπονδιών μας συνάντησαν τον «αστυνομικό φραγμό» 
στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών. Κατ’ αυτόν τον απα
ράδεκτο τρόπο αντιμετωπίστηκαν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των
70.000 εν ενεργεία Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, 
τρόπος που προσβάλλει τα Σώματα που υπηρετούν, αυτά καθ’ 
αυτά.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ για άλλη μια φορά στην Κυβέρνηση ότι όσο 
δεν εφαρμόζει το διατακτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, παρανομεί και ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να 
εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της δικαι
οσύνης.
Οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι κανενός ούτε θα καταστούν όμη
ροι των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν καθημερινά δί
νουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.
Απαιτούν σεβασμό και θωράκιση για να είναι σε θέση να αντεπε- 
ξέλθουν στις αντιξοότητες και τους κινδύνους του λειτουργήμα
τος τους
Κάτω, λοιπόν, τα χέρια από τα Ταμεία μας κάτω τα χέρια από τις 
τσέπες μας τον κόπο και τον ιδρώτα μας 
Μην επιχειρείτε την δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματι
σμού με τον διαχωρισμό για άλλη μια φορά των εργαζομένων σε 
προνομιούχους και μη.
Μη χύνετε το δηλητήριο της διχόνοιας ανάμεσά μας 
Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.0.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)

τουργία Αστυνομικής Ακαδημίας», 
δ. Απόφαση αναπλήρωσης κενών θέσεων του Δ.Σ. 
ε. Οπωσδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ..
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας κ. Γεωργατζής Δημήτριος, λαμβάνοντας το λόγο, 
δήλωσε πως θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλος της δικής του προε
δρίας και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα 
του προέδρου, σταθμίζοντας με βαθιά αίσθηση των καθηκόντων 
του τόσο το υπηρεσιακό όσο και το συνδικαλιστικό συμφέρον. 
Όπως είπε, «την απόφαση αυτή την έλαβα αν και δεν τίθεται 
εκ του Καταστατικού μας ζήτημα ασυμβίβαστου, βαθμού και 
θέσης υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά. Θεωρώ όμως ότι είναι 
μια φυσιολογική, αναπόδραστη εξέλιξη, να “’κινείται” εκ των 
πραγμάτων σε παραίτηση ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού μας 
οργάνου όταν τείνει να εξαντλήσει την κλίμακα της ιεραρχίας 
Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα, δεδομένης αφ’ 
ενός της συνδικαλιστικής νοοτροπίας που διέπει, στη σημερινή 
συγκυρία, το οργανωμένο σώμα των Αξιωματικών, αφετέρου δε 
της υπηρεσιακής κουλτούρας και κυρίως της ισχύουσας διαδι
κασίας κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως λαμβάνοντας υπόψη την προσω
πική μου εμπειρία, τολμώ να υποστηρίξω ότι η διατήρηση της 
διπλής ιδιότητας -  ανώτατος αξιωματικός και συνδικαλιστής- 
μπορεί να ξενίζει πολλούς σίγουρα όμως συνιστά πρόκληση και 
ανεβάζει πολύ τον πήχη, τόσο του συνδικαλιστή όσο και του 
διοικητή μιας μονάδας όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι αυτή. 
Άποψή μου επομένως είναι ότι όσο θεωρητικά παραμένουν δι- 
ακριτοί οι ρόλοι ενός εκάστου, τόσο θα υπηρετείται κατά τον

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνεδρίασε την 26 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, το Διοικητι
κό Συμβούλιο στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας με θέματα Ημε
ρήσιας Διάταξης:
α. Ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας για την 
απόφαση του ΣτΕ-λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες και 
πρωτοβουλίες για την διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης εκ 
μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
β. Συζήτηση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την 
εφαρμογή του Ν.4249/2014.
γ. Συζήτηση επί των σχεδίων Π.Δ. «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελλη
νικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» και «Οργάνωση και λει
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καλύτερο τρόπο το συμφέρον και του ενός και του άλλου χώρου, 
που σε τελική ανάλυση είναι ή πρέπει να είναι ταυτόσημοι. Αλλι
ώς υπάρχει σύγκρουση ρόλων και αγεφύρωτο χάσμα προσώπων 
και θεσμών».
Στη συνέχεια έκανε σύντομη αναφορά στα εφτά χρόνια της θητεί
ας του, σημειώνοντας ιδιαίτερα τις δυσκολίες του συνδικαλιστι
κού μας κινήματος, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα 
την περίοδο των μνημονιακών χρόνων, όπου εν μια νυκτί ακυρώ
θηκαν μεγάλες θεσμικές και οικονομικές κατακτήσεις. 
«Κληθήκαμε να υπηρετήσουμε έκτακτες καταστάσεις Και ως 
Υπηρεσία και ως συνδικαλιστικός φορέας. Σε ό,τι με αφορά, παρά 
τη σημερινή μου απόφαση, πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω από 
όποια θέση κι αν βρεθώ στη συνέχεια και φυσικά είναι αυτονόητο 
ότι υπάρχει η απαραίτητη θέληση γι’ αυτό. Έχω πιστεύω απο
δείξει ότι δεν εγκαταλείπω εύκολα τη μάχη, το συνάδελφο που 
με τίμησε και με περιέβαλε με την εμπιστοσύνη του, σε τέσσερεις 
διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις μέσω των οποίων μου ανα
τέθηκαν τα ηνία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αλλά και τώρα, ως απλό μέλος του Δ.Σ., 
θέλω να θεωρείτε αυτονόητο ότι θα συνεχίσω να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου στους συναδέλφους και το συνδικαλιστικό μας κί
νημα. », τόνισε.
Κατόπιν αυτού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστα
τικό διαδικασία για την ανακατανομή των αξιωμάτων και το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ 
Α’ Αντιπρόεδρος: Αριστείδης ΜΙ ΙΑΡΜΙΙΟΥΊΉΣ 
Β’ Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 
Γ’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
Γενικός Γραμματέας: Ανδρεας ΒΕΛΛΙΟΣ 
Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος ΠΕΤΡΟΥ 
Οργανωτικός Γραμματέας: Αλέξανδρος ΤΣΟΚΡΗΣ 
Ταμίας: Πέτρος ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ 
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Πέτρος ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Νικόλαος ΠΕ
ΤΡΟΥ
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: 
Αθανάσιος ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ 
Υπεύθυνος Εκδόσεων: Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ 
Υπεύθυνος Τμήματος & Γραμματείας Συνταξιούχων: Σταύ
ρος ΚΟΥΚΟΥΦΚΗΣ 
Μέλος του Δ.Σ.: Δημήτριος ΓΈΩΡΓΑΤΖΗΣ 
Μέλος του Δ.Σ.: Παναγιώτης ΚΑΡΤΑΛΗΣ 
Μέλος του Δ.Σ.: Μιχάλης ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ 
Μέλος του Δ.Σ.: Θεόδωρος ΜΕΤΑΒΓΓΣΙΑΔΗΣ 
Μέλος του Δ.Σ.: Φώτης ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ 
Μετά το πέρας της διαδικασίας και την εκλογή του νέου προεδρεί
ου, ο απερχόμενος Πρόεδρος, ευχήθηκε καλή συνέχεια και δύνα
μη στον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη 
με τον οποίο όπως δήλωσε τον συνδέει εκτός από την κοινή υπερ- 
δεκαπενταετή συνδικαλιστική διαδρομή και δράση μια βαθιά και 
ειλικρινής φιλία που ανατρέχει στα πρώτα δύσκολα χρόνια της 
ίδρυσης του συνδικαλισμού στην Ελληνική Αστυνομία. Δήλωσε 
επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το νέο 
Προεδρείο ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και η 
δικαίωση των προσδοκιών των συναδέλφων μας μέσω μιας νέας

αγωνιστικής περιόδου, σε μια κρίσιμη για τον τόπο μας εποχή. 
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απονείμει στον 
απερχόμενο Πρόεδρο κ. Γεωργατζή Δημήτριο, τον τίτλο του Επι
τίμου Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας τίτλο τον οποίο αποδέχτηκε σημειώνοντας ότι απο
τελεί γι’ αυτόν μεγάλη τιμή και θα τον υπηρετήσει ουσιαστικά 
και όχι τυπικά.
Ο νέος πρόεδρος Ιωάννης Κατσιαμάκας αφού ευχαρίστησε τον 
προκάτοχό του για την πολυετή του συνεισφορά στον κοινό συν
δικαλιστικό μας αγώνα, εξήρε το γεγονός ότι υπήρξε ο μακροβιό
τερος πρόεδρος γεγονός που καταδεικνύει ότι αδιαμφισβήτητα 
έχαιρε της αποδοχής και την εμπιστοσύνης του συνόλου των συ
ναδέλφων μας:
«Με την παρουσία σας προσδώσατε κύρος και οντότητα στο θε
σμό του Προέδρου και δημιουργήσατε μια σταθερή βάση πάνω 
στην οποία καλούμαστε να βαδίσουμε εμείς οι συνεχιστές της 
προσπάθειάς σας Θα θελα και προσωπικά να σε ευχαριστήσω φίλε 
Δημήτρη για τη συνεργασία και την κατανόηση που είχαμε τα 
έξι από τα εφτά χρόνια που διατέλεσες Πρόεδρος κι εγώ Γενικός 
Γραμματέας και τα οποία θεωρώ από τα πλέον παραγωγικά του 
συνδικαλιστικού μας βίου.
Μαζί ζήσαμε και τη χαρά των επιτυχιών, αλλά και την απογοήτευ
ση των ατελέσφορων αγώνων μας Ποτέ όμως δεν καμφθήκαμε. Η 
προσπάθειά μας συνεχίστηκε με μόνη επιδίωξη τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας και την ποιοτικότερη 
παραγωγή αστυνομικού έργου προς την κοινωνία 
Θεωρώ αυτονόητο όπως άλλωστε και ο ίδιος τόνισες ότι θα είσαι 
πάντα μαζί μας και ότι μπορούμε να προσβλέπουμε και να στηρι
ζόμαστε στη βοήθειά σου από όποια υπηρεσιακή θέση κι αν έχεις 
ευχόμενοι ταυτόχρονα να τιμήσεις επάξια και το ύπατο αξίωμα 
της Ηγεσίας του Σώματος
Από την πλευρά μου γνωρίζω ότι το φορτίο που επωμίζομαι είναι 
βαρύ, αλλά δηλώνω ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις 
έχοντας και τη στήριξή σας να φέρω εις πέρας με επιτυχία την 
αποστολή μου και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
με ιδιαίτερη αιχμή την προωθούμενη αναδιοργάνωση των Υπη
ρεσιών, ένα θέμα το οποίο όπως τονίστηκε από όλους απασχολεί 
έντονα το σύνολο των αστυνομικών της χώρας Επιπλέον ότι εί
ναι επιτακτική ανάγκη η απόσυρση του προεδρικού διατάγματος 
και η συζήτηση με την Ομοσπονδία μας από μηδενική βάση, μετά 
από ειλικρινή διάλογο στο πλαίσιο ειδικής επιτροπής στην οποία 
θα συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί φορείς 
Όσον αφορά την απόφαση του ΣτΕ το διοικητικό συμβούλιο ενη
μερώθηκε από τον νομικό μας σύμβουλο κ. Μπαρμπούρη Ρήγα 
για όλες τις πτυχές της και επισημάνθηκε η αμετακίνητη θέση 
μας προς την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα το διατακτικό της 
με την ίδια διαδικασία που ακολούθησε για τους δικαστικούς απο- 
τρέποντας φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού και διχαστικών 
τακτικών έναντι των άλλων κοινωνικών τάξεων.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Η Ομοσπονδία συνεχίζει αταλάντευτα και δυναμικά την συνδικα
λιστική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές προσδοκίες του 
κλάδου μας σε μια δύσκολη εποχή. Να είστε βέβαιοι ότι θα αγωνι
στούμε για να μην διαψεύσουμε κανέναν σας Σας θέλουμε όμως 
ενεργούς συναγωνιστές και συμπαραστάτες στις όποιες ενέργεια;
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μας αποφασίσουμε για χο προσεχές διάστημα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Π.ΟΛΞΙΑ 
Συνάδελφοι, Συναδελφιοοες
Αναλαμβάνω χην προεδρία της 
Ομοσπονδίας μας σε μια εξαι
ρετικά κρίσιμη περίοδο για χο 
συνδικαλιστικό μας κίνημα όσο 
και για τον εργασιακό μας χώ
ρο, την Ελληνική Αστυνομία.
Η μακρόχρονη συνδικαλιστική 
μας πορεία, γνωρίζουμε όλοι ότι 
είναι ταυτισμένη με μικρές και 
μεγάλες κατακτήσεις, εδραι
ώνοντας το θεσμικό μας ρόλο 
ως εκπροσώπων των Ελλήνων Αξιωματικών, αλλά και ως επαγ- 
γελματιών στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της 
χώρας μας.
Η Ελληνική Αστυνομία, χαίρει βαθειάς εκτίμησης και αποδοχής 
καθώς αναδεικνύει καθημερινά τον σημαντικό της ρόλο στην 
κοινωνική σταθερότητα και ευημερία του τόπου μας. Χωρίς να 
παραγνωρίζουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την υψηλή 
αποστολή μας οφείλουμε να διαφυλάττουμε στο διηνεκές αρχές 
και αξίες συνυφασμένες με την πατρίδα και το Έθνος. 
Γνωρίζουμε το δύσκολο έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε 
και σε αυτήν την προσπάθεια θεωρώ ότι θα έχω την αρωγή και τη 
στήριξη - πέραν των εκλεγμένων συνδικαλιστικών μας οργάνων 
- και όλων εσάς που μαζί βιώνουμε τις δυσκολίες της ζωής και του 
υπηρεσιακού μας βίου.
Άμεσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και της αποκατάστασης του 
μισθολογίου μας. Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μία δικαίωση 
των αγώνων μας και δίνει μία συντριπτική απάντηση σε όσους 
αμφισβήτησαν την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος μας και 
μας κατέταξαν στους προνομιούχους. Κερδίσαμε όμως μία μάχη 
και όχι τον πόλεμο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατεστημένες 
νοοτροπίες αλλά και τις αγκυλώσεις των μανδαρίνων του Υπουρ
γείου Οικονομικών.
Από την πλευρά μου σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω με όλες μου 
τις δυνάμεις να αγωνίζομαι για τους κοινούς μας στόχους και από 
την νέα υψηλής ευθύνης θέση που καλούμαι να υπηρετήσω με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας τα 
μέλη του οποίου θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημοσίως για την 
εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου. Με αγωνιστικούς χαι
ρετισμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΦΥ 
Πραγματοποιήθηκε την 28 Ιουλίου 2014 στην 
Αθήνα Γενικό Συμβούλιο με την συμμετοχή εκπροσώπων των 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. Το Γενικό Συμβού
λιο τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Τσακνάκης Δήμητριος 
και οι επικεφαλείς του κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνό

ρων Αντιστράτηγος κ. Κατριαδάκης Εμμανουήλ και Υποστράτη
γος Τσουκνάδης Ιωακείμ.
Η Ομοσπονδία κατέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο πλαίσιο ζητημά
των που απασχολούν το προσωπικό και τις Υπηρεσίες και ζήτησε 
απαντήσεις από την Φυσική ηγεσία.
Παράλληλα επέδωσε στην Ηγεσία προτάσεις σχετικά με θεσμικά 
ζητήματα για την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας 
του προσωπικού.
Τονίσαμε ιδιαίτερα στον Αρχηγό του Σώματος την έντονη ανη
συχία μας για το καθεστώς της διαχείρισης του προσωπικού του 
κλάδου. Στην περίπτωση που και πάλι τη διαχείριση του προσω
πικού δεν την έχει ο ίδιος κλάδος και η κεντρική Διοίκηση, θα 
επανέλθουμε σε καταστάσεις που τόσα χρόνια καταγγέλλαμε. Η 
επαναφορά των Αστυνομικών Διευθυντών ζητήσαμε να μην είναι 
συνυφασμένη με την διαχείριση του προσωπικού αλλά απλά με 
τον συντονισμό των αστυνομικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπε
δο. Από πλευράς κυρίου Αρχηγού, διαβεβαιώθηκε πως η διαχεί
ριση του προσωπικού των κλάδων θα πραγματοποιείται από τον 
Γενικό Επιθεωρητή -που θα επανέλθει- καθώς όπως τόνισε και ο 
ίδιος έχει ηδεία άποψη από τις θέσεις που υπηρέτησε έως σήμερα 
για την κατάσταση στα Συνοριακά.
Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» τόνισε θα συνεχιστεί και οι μετακινή
σεις -  αποσπάσεις του προσωπικού θα συνεχιστούν και για το έτος 
2015 για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια. Διευκρίνισε 
πως η μείωση του αριθμού των αποσπασμένων θα επέλθει σταδι
ακά με την παράλληλη εξοπλιστική ανάπτυξη των συνόρων και 
κυρίως με το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης Από την 
πλευρά μας τονίστηκε η ανάγκη για την άμεση εκκαθάριση των 
υπομνημάτων των αποσπασμένων ώστε η αντίστοιχη υπηρεσία 
να μην αποδίδει τις αποζημιώσεις των μετακινούμενων μετά από 
τουλάχιστον ένα έτος απο το διάστημα της μετακίνησης Τονίσα
με επίσης για την έλλειψη οχημάτων και τις κακοτεχνίες κατά 
την εφαρμογή στα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης. 
Για τις ελλείψεις οχημάτων για τις περιπολίες τόσο για την επιχεί
ρηση «ΑΣΠΙΔΑ» όσο και γενικότερα για την συνοριακή φύλαξη 
ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε πως είναι πλήρως ενημερωμένος για το 
μείζον αυτό ζήτημα και το οποίο θα λυθεί οριστικά με ένα μεγάλο 
αριθμό οχημάτων μέσω προγράμματος που υλοποιείται και θα δώ
σει οριστική λύση το φθινόπωρο με οχήματα τύπου 4X4.
Σε ερώτηση για τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους διευ
κρινίστηκε πως αυτές θα πραγματοποιηθούν κατόπιν των αναμε
νόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων που θα λειτουργήσουν πάνω 
στις νέες δομές του Ν.4249/2014.
Η έλλειψη προσωπικού, οι αναγκαιότητα προσλήψεων νέων συ
νοριακών φυλάκων σε βόρειο Αιγαίο και Έβρο, η άρση της δετίας 
για το δικαίωμα για τακτική μετάθεση, η μόνιμη στελέχωση των 
Υ.Φ.Ε.ΚΑ, η αλλαγές των ορίων ηλικίας για την συμμετοχή στις 
εξετάσεις αρχιφυλάκων και υπαστυνόμων ,η κάλυψη θέσεων με 
βαθμοφόρους των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ A  , η ενίσχυση με προσωπικό 
από τον κλάδο σε άλλους κλάδους ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
τέθηκαν και συζητήθηκαν στο γενικό Συμβούλιο με την Φυσική 
Ηγεσία.
Η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων, ζήτησε ενημέρωση από την Φυσική 
Ηγεσία σχετικά με το ζήτημα του ΤΕΑΠΑΣΑ που έχει προκύψει. 
Επίσης η Ομοσπονδία ενημέρωσε τα πρωτοβάθμια για όλες τις
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ενέργειες τις οποίες έχει προβεί για την διασφάλιση της δικαστι
κής αξίωσης των αναδρομικών από τις περικοπές στο μισθολόγιο 
των ένστολων και της αποφάσεως του Σ,τ,Ε που δικαιώνει την 
αποκατάσταση του μισθολογίου. Για την αποφυγή κάθε ενδεχόμε
νης παρερμηνείας έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος 
μη παραγραφής για όλα τα μέλη της - σύμφωνα με την τελευταία 
ενημέρωση -  στο Νομικό Συμβούλιο τους Κράτους 
Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία συνεχίζει και παρακολουθεί τις τεράστιες αλλαγές 
που επέρχονται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ανησυχεί 
μαζί σας για τα εμπόδια που προκύπτουν, συζητά με την Φυσι
κή και Πολιτική Ηγεσία και ευελπιστεί πως μέσα από αυτό το 
πλαίσιο ενεργειών έχει διαβιβάσει σωστά την ανησυχία και τους 
προβληματισμούς σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να 
ξημερώσει αύριο μία καλύτερη Αστυνομία για την Κοινωνία αλλά 
και τον εργαζόμενο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟ
ΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ, Αθανάσιο Αν-
δρεουλάκο
Κύριε Γενικέ,
Θεωρούμε αδιανόητο να ζητήσουμε τη μη εφαρμογή του νόμου 
για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που πρόσφατα ψη- 
φίσθηκε από την Βουλή.
Φαντάζει ομοίως εξίσου υπερβολικό και παράλογο η οριζόντια 
εφαρμογή του νόμου σε μια ελάχιστη μειοψηφία (πολιτικό προ
σωπικό) στελεχών της ΕΑΑΣ. και του Π.Σ. του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με βάση τα κριτήρια 
που περιγράφει η διαταγή του Αρχηγείου.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην απόφαση που θα εκδώσετε για 
την εφαρμογή του Νόμου και θα προσδιορίσετε τα ποσοστά που 
προβλέπονται σε αυτόν θα συμπεριλάβετε το σύνολο του προσω
πικού που υπηρετεί σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Απ' αυτό και μόνο το γεγονός θα συμφωνήσετε και σεις μαζί μας 
ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο συγκεκριμέ
νος νόμος κυρίως στα μικτά από πλευράς προσωπικού Υπουργεία 
και προκύπτουν αντιφάσεις στις προτάσεις που έχουν διατυπώσει 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο (28-04-2014) οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παράδοξα και αντιφατικά:
- Είναι δυνατόν ένας υπάλληλος που υπηρετεί σε ένα πολυάριθμο 
Τμήμα Ασφαλείας ή Τάξης να προσδιορίζει το στόχο της αποτε- 
λεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εν λόγω υπηρεσίας; 
Πόσο μάλλον όταν μπορεί να είναι οδηγός-καθαρίστρια ή ΙΔΑΧ με 
μόλις τρίμηνη ή και εξάμηνη ακόμα εμπειρία στο αντικείμενο.
- Απ’ αυτό το γεγονός όμως δεν προκύπτει η αύξηση του ποσοστού 
αριθμητικά για όσους θα βρεθούν στο 15%;
- Σε μια Διεύθυνση της Πολιτικής Προστασίας όπου το σύνολο 
του προσωπικού είναι υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση και μετα
πτυχιακά ή και διδακτορικά θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα προσδι
ορίσει το 15% ως ακατάλληλο προσωπικό, όταν οι τίτλοι σπουδών 
αποτελούν τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης; Και,
- Πως πιστοποιείται η συμμετοχή και η συμβολή στην ασκούμενη 
πολιτική ενός οποιοσδήποτε πολιτικού υπαλλήλου σε μια περιφε

ρειακή υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας του Π.Σ. ή και ακό
μα των Υπηρεσιών που υπάγονται πλέον στο Υπουργείο; Μήπως 
υπάρχουν περιγράμματα, θέσεις και αναθέσεις καθηκόντων στα 
πλαίσια της συγκεκριμένης στοχοθεσίας;
Θα μπορούσαμε να σας παραθέσουμε μια σειρά από αντιφατικά 
ερωτήματα και διαπιστώσεις για την εφαρμογή αλλά και την χρη
σιμότητα εφαρμογής του νόμου στα μικτά Υπουργεία, που ακόμα 
δεν έχουν κοινοποιήσει και σχεδιάσει στην νέα τους δομή τους 
στόχους του πενταετούς ή και τριετούς ή και του μονοετούς προ
γράμματος που έχετε αποφασίσει ως πολιτική ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Δεν θα το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα επιδείξετε την ίδια 
αποφασιστικότητα και τον χρήσιμο πολιτικό ρεαλισμό που κα
ταγράψαμε στο νόμο για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας 
αφού εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστι
κά (έλλειψη προσωπικού, αναστολή προσλήψεων, εκκρεμότητα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας της κινητικότητας για τις θέσεις 
που έχουν ζητηθεί για την κάλυψη από τον φορέα), ζητώντας 
την αναστολή εφαρμογής του νόμου τουλάχιστον για το 2013 , 
ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος αλλά και να βρεθούν οι κα
τάλληλες οργανωτικές και νομοθετικά; προσαρμογές για να μη 
χαθούν στον κυκεώνα των δικαστικών προσφυγών τα χρήσιμα 
αποτελέσματα από την ολοκληρωμένη και σωστή εφαρμογή ενός 
μεταρρυθμιστικού νόμου.

Αθήνα, 6 -5-2014
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
κ. Νικόλαο Δένδια 
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του υπ'αριθμ.5 από 28/04/2014 εγγράφου μας προς τον 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, το 
οποίο και επισυνάπτεται, για πληρέστερη ενημέρωση σε σχέση με 
την αξιολόγηση σας παραθέτουμε αναλυτικά τα ακόλουθα:
Με τον Νόμο 4250/2014 ύύΔιοικητικές απλουστεύσεις- καταργή
σεις συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δη
μοσίου τομέα- Τροποποίήση των Διατάξεων ΠΔ318/1992 (ΑΊ61) 
και λοιπές ρυθμίσειςΎ Υ για τη συγκριτική αξιολόγηση των Δη
μοσίων Υπαλλήλων με τη χρήση της προκαθορισμένης υποχρεω
τικής ποσόστωσης στις βαθμολογίες των ετήσιων αξιολογήσεων, 
καθιερώνεται ένα νέο μοντέλο διαβαθμισμένης αξιολόγησής τους. 
Η διαρκής και η δια βίου (υπηρεσιακού) αξιολόγηση είναι απα
ραίτητη καθώς αποτελεί συστατικό στοιχείο για την ουσιαστική, 
δημιουργική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες από πλευράς της δημόσιας διοίκησης.
Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 3528/2007, άρθρο 81, 
παρ.1) ορίζει ότι το σύστημα αξιολόγησης διέπεται από τις αρχές 
της αμεροληψίας της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδο
τικότητας του υπαλλήλου. Οι αρχές της αξιολογική κρίσης πρέπει 
να βασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά, ώστε να αποφεύγονται 
οι υποκειμενικές αυθαιρεσίες. Ο αμερόληπτος και ανεπηρέαστος 
χαρακτήρας της αξιολόγησης απαιτεί προκαθορισμένους στόχους 
σαφείς αναθέσεις καθηκόντων, αναλυτική περιγραφή αρμοδιοτή
των και υποχρεώσεων, ώστε με πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγ
χου να καθορίζεται και από τις δύο πλευρές δηλαδή του κρίνοντος 
και του κρινόμενου, ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας και
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καταλληλότητας σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας Καθη
μερινός προγραμματισμό ς εργασιών με στόχο -  χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας καθώς και 
ο προσδιορισμός κίνητρων με ταυτόχρονη ορθοκατανομή των 
αντικειμένων της υπηρεσιακής μονάδας είναι πλέον πρόσφορος 
και βέλτιστος τρόπος άσκησης του διοικητικού έργου.
Η αναγκαστική ποσόστωση που εισάγει ο Ν. 4250/2014 ανατρέ
πει στην πράξη την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς 
περιορίζει τη δυνατότητα του αξιολογητή -  προϊσταμένου να 
βαθμολογήσει με ένα εύρος βαθμολογίας που δεν ανταποκρίνε- 
ται στην αντικειμενική του κρίση και μάλιστα με υποχρεωτικό 
χαρακτήρα που δεν συνάδει με τη συνείδηση, την επαγγελμα
τική δεοντολογία και την υπηρεσιακή αξιοπρέπεια του αξιολο- 
γητή. Ταυτόχρονα η υποχρεωτική ποσόστωση με προαποφασι- 
μένους συντελεστές υπηρεσιακής βαρύτητας πάσχει κατάφωρα 
καθώς ακυρώνει τον αντικειμενικό και ουσιαστικό χαρακτήρα 
της αξιολόγησης των υπαλλήλων και οδηγεί αναπόφευκτα οε 
αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση για τον υπάλληλο που έλαβε 
τη χαμηλότερη βαθμολογία Οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας 
θα είναι αποδοτικοί και ικανοί υπάλληλοι να βαθμολογηθούν ως 
ανεπαρκείς γεγονός που θα οδηγήσει σε επαγγελματική απαξί
ωση, σε προστριβές και δικαστικές διαμάχες που θα λειτουργή
σουν αρνητικά για την υπηρεσιακή συνοχή και εργασιακή ειρή
νη στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων υπηρεσιών.
Στο χώρο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, με το μεικτό χαρακτήρα του προσωπικού, την ιδιαίτερη 
φύση αντικειμένου και τα πολλαπλά επίπεδα εργασιών, η αξιο
λόγηση οφείλει να έχει διαφορετικά κριτήρια ειδικότερα σε μια 
περίοδο ριζικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Αρχηγείου 
τηςΕΑΑΣ. και Π.Σ. (Γ.Γ.Π.Π) και τη σύσταση της νέας οργανω
τικής δομής του Υπουργείου. Αποτελεί διαχρονική διαπίστωση 
το γεγονός ότι η επιχειρησιακή επάρκεια, η αποτελεσματικότη- 
τα και η προοπτική των δομών του Υπουργείου, των Σωμάτων 
και Υπηρεσιών του, στηρίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού, το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο μοντέλο 
οργάνωσης και να ξεπεράσει παγιωμένες για δεκαετίες αντιλή
ψεις και συμπεριφορές Αυτό επιβάλλει μια συλλογική αλλαγή 
των υφιστάμενων διαρθρωτικών δομών και των ετπμέρους τόσο 
σε κεντρικό- επιτελικό, όσο και οε περιφερειακό και επιχειρησι
ακό επίπεδο. Η μετάπτωση από την υπάρχουσα κατάσταση στη 
νέα είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί 
επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων, ορθολογική διαχείρι
ση των αναφυομένων προβλημάτων, αποτελεσματική και αδιά
λειπτη λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ριζική 
μεταρρύθμιση των πολιτικών οργανισμών της Αστυνομίας του 
Πυροσβεστικού Σώματος της Πολιτικής Προστασίας και των 
Υποστηρικτικών διοικητικών μονάδων, που αποτελούν συστα
τικό στοιχείο της επιτυχούς επιχειρησιακής δραστηριότητάς 
τους
Η αξιολόγηση μόνο των πολιτικών υπαλλήλων περίπου 1.250 σε 
σύνολο 70.000 περίπου στελεχών του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη είναι μια εκκωφαντική διαδικα
σία αντιφάσεων και αποδόμησης του νέου νόμου για την αξιολό
γηση στην πράξη. Σε περίπου 2.500 υπηρεσίες του Υπουργείου

διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια με εκατοντάδες διαφορετικούς 
αξιολογητές η αξιολόγηση παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια, 
καθίσταται «χολή» νομικά και ακρωτηριασμένοι υπηρεσιακά δι
αδικασία.
Για τη χρονική στιγμή και την αναγκαστική ποσόστωση που εισά
γει ο Ν. 4250/2014 διατυπώνουμε την ξεκάθαρη διαφωνία μας επι
καλούμενοι τις αποφάσεις ΣτΕ 1667/2002,1670/2002, 3722/2000 
και την Συνταγματική Αρχή του άρθρου 5 περί αξιοκρατίας και 
αρχών αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης στη βάση σαφώς 
προσδιορισμένων κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας 
των υπαλλήλων σε άμεση συνάφεια με τα ανατιθέμενα καθήκο
ντα και τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες των κρινόμενων.
Η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β' Διεύ
θυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξερ
γασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων), ρητά αναφέρει: «υπό το 
φως των ανωτέρων, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το 
αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων 
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον Νόμο σκοπού είναι 
εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, 
σύμφωνο προς το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος περιορισμό 
του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και 
να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων 
επαγγελματικής ικανότητα και καταλληλότητας σε σχέση προς 
το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους συμφώ- 
νως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 
παρ.7 εδ. Β' του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας δεδομένου 
ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος 
δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και 
τις επιδόσεις τους κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του κα
θηκόντων , αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα 
βαθμολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».
Αναμένουμε την αξιολόγηση των απόψεων μας και την παρέμβα
ση σας για την αναστολή της εφαρμογής του νόμου για το 2013 
ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την προσαρμογή του στις ιδιαί
τερες συνθήκες του Υπουργείου μας

Αθήνα, 30-5-2014
Στις 11 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην 
Αθήνα το 17ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, με 
την συμμετοχή των συλλόγων μας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΑΛΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ
ΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ
ΑΣ
Τα θέματα που κυριάρχησαν στην συνεδρίαση ήταν η αναδιοργά
νωση της Ελληνικής Αστυνομίας ο νέος Νόμος για την αξιολό
γηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, η ίδρυση νέων Συλλόγων στην 
επαρχία και άλλα θέματα που αφορούν το πολιτικό προσωπικό 
του Υπουργείου μας
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t  Υποστράτηγος ε.α. τ. Ελληνικής Χωροφυλακής Κων/νος 
Πίττος. Γεννήθηκε το έτος 1920 στη Μάνδρα Μεσσηνίας. Κατε- 
χάγη στο Σώμα της χ. Ελληνικής Χωροφυλακής χο έτος 1941 ως 
δόκιμος Χωροφύλακας, αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 
έτος 1949 και αποστρατεύτηκε το έτος 1976. Υπηρέτησε σε διάφο
ρες αστυνομικές Υπηρεσίες, στις Σχολές Χωροφυλακής ως καθη
γητής και ανέπτυξε συγγραφικό έργο. Απεβίωσε την 9-2-2014.

t  Υπαστυνόμος Α' Γεώργιος Καπα- 
ρός. Γεννήθηκε το 1961 στον Άγιο Ιωάν
νη Αμαρίου Ρεθύμνης. Κατετάγη το 1983 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής και του Αρχηγείου Ελλη
νικής Αστυνομίας. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 1/4/2014 
από παθολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμος Β' Σπυρίδων Λημακό- 
πουλος. Γεννήθηκε το έτος 1957 στις Κυ
δωνιές Βασιλικού Αχαΐας. Κατετάγη το 1981 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 27/3/2014 
από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακας Βασίλειος Γιαννούλης.
Γεννήθηκε το έτος 1933 στην Αθήνα. Κα
τετάγη το 1955 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 8/4/2014 από παθολογικά αίτια.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ  να με εγγράφετε συνδρομητή σχο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

(Λ. Κηφ ισίας 23,151 23 Μαρούσι, τηΛ. 210 6828.525 - φαξ. 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

►  Έ στειλα  το ποσό τω ν.......ευρώ, με την ιπΓ αριθμ.................. ταχυδρομική επιταγή και σας
αποστέλλω σε Φ /Α το σχετικό παραστατικό.

►  Κατέθεσα στον υπ ' αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / A T E  Bank, το
ποσό τ ω ν .......ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ /Α το σχετικό παραστατικό.

►  Μ ε  συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν ..........ευρώ.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο :.........................................................................................................
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :......................................................................................................................
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α :........................... Τ Η Λ :.......................... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ :.............................

Επισήμανσή: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.
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αθλητισμός
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

16ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Πανευρωπαϊκής 
Αθλητικής Ένωοης Αστυνομικών (U.S.P.E.)

Η αντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, 
την Τετάρτη 13/3/2014 νίκησε σε προκριματικό 

αγώνα την αντίστοιχη ομάδα της Αυστρίας εξασφαλίζο
ντας την πρόκρισή της στην τελική φάση του Πανευ
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών 
που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30 
Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στην Πράγα της Τσεχίας. 
Συγκεκριμένα η ομάδας λόγω της προηγούμενης 5ης θέ
σης στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδο
σφαίρου του 2010, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
εξασφάλισε την παρουσία της στο δεύτερο προκριματικά 
γύρο της εν θέματι διοργάνωσης. Έπειτα από κλήρω
ση αντιμετώπισε στην πόλη του Salzburg σε νοκ-αουτ 
αγώνα την αντιπροσωπευτική ομάδα της Αυστρίας, την 
οποία κέρδισε με σκορ 1-2. Η Ελληνική αποστολή έλαβε 
τα συγχαρητήρια του επιτρόπου της U.S.P.E. κ. OLE 

JAKOBSEN αλλά και του απεσταλμένου εκπροσώπου και μέλους της οργανωτικής επιτροπής της Τσεχίας, κ. JIRIJON για 
την εξαιρετική παρουσία αθλητών και μελών της αποστολής, τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.
«Η Αθλητική Ένταση Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑ.Ε. Ολυμπιακός για την πολύτιμη συνδρομή 
και στήριξή της, στην προσπάθεια της για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού».

Ψ ( Γ ©

Πανελλήνιο Κύπελλο Χιονοδρομίας

ος.
►Χιονοσανίδα: 1η θέση Αστ/κας ΤΑΚΟΣ Ιωάννης, 
2η θέση Αρχ/κας ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Νικόλαος, 3η θέση 
Αστ/κας ΜΠΙΝΑΣ Κωνσταντίνος.

Πραγματοποιήθηκε την 18 και 19 Μαρτίου 2014, στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Ν. Γρεβενών με μέριμνα 
και ευθύνη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, το Πανελλήνιο Κύπελλο Χιονοδρομίας Αστυνομικών.

Οι 50 και πλέον συμμετέχοντες Αστυνομικοί που αγωνίστηκαν στα αθλήματα της γιγαντιαίας κατάβασης και στην 
χιονοσανίδα απόλαυσαν τον καλά οργανωμένο αγώνα και εκμεταλλευόμενοι τις υπέροχες καιρικές συνθήκες διεκδίκησαν μία 
θέση στο βάθρο στα πλαίσια του ευ αγωνιζεσθαι.
Για την διεξαγωγή του ανωτέρω αγώνα, σημαντική ήταν η συμβολή της Διοίκησης και του προσωπικού του Εθνικού Χι
ονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας καθώς και του 
Χ.Ο.Σ. Γρεβενών. Ο αγώνας όπως κάθε χρόνο έχει 
την πιστοποίηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χι
ονοδρομίας.
Οι θέσεις στο βάθρο διαμορφώθηκαν ως εξής:
►Α1 κατηγορία: 1η θέση Δοκ. Υπαστυνόμος ΖΗ- 
ΛΑΚΗΣ Βασίλειος, 2η θέση Υπαρχ/κας ΡΗΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 3η θέση Αστ/κας ΤΟΚΑΣ 
Δημήτριος.
►Α2 κατηγορία: 1η θέση Υπαρχ/κας ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΙΟΣ Βασίλειος, 2η θέση Αρχ/κας ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 
Νεκτάριος, 3η θέση Αρχ/κας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Βασίλει
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ί  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ' 
Χιονοδρομίας της Ε.Ο.Χ.

Ο αθλητής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος 
Δόκιμος Υπαστυνόμος ΖΗΛΑΚΗΣ Βασίλειος κατάφερε να 
ανέβει στο 3° σκαλοπάτι του βάθρου, κερδίζοντας το χάλκινο 
μετάλλιο, στον Πανελλήνιο Αγώνα του Εθνικού Πρωταθλή
ματος που πραγματοποιήθηκε στο χ-κ Παρνασσού την 22 
Μαρτίου 2014.
Όλοι οι αθλητές, που αποτελούν μέλη της ομάδας χιονοδρο
μίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πήραν μέρος στο Εθνικό 
πρωτάθλημα που διοργανώθηκε με μέριμνα και ευθύνη της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) καταβάλ
λοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανέβουν τα σκαλιά του 
βάθρου, πετυχαίνοντας μία καλή απόδοση ανάμεσα στους 
αθλητές όλων των συλλόγων της Ελλάδας.
Επισημαίνεται ότι τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακί
νησης επιβάρυναν τους ίδιους τους αθλητές αποδεικνύοντας 
με έναν ακόμη τρόπο την αγάπη τους για το άθλημα αυτό,

' εκπροσωπώντας πάντα επάξια το Σώμα.

Πρωταθλήτρια
Γυναικών
στο Σκάκι

&Για 2η συνεχόμενη χρονιά Πρω- 
ταθλήτρια Ελλάδας Γυναι
κών στο Σκάκι αναδείχτηκε η 

Αστυφύλακας ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αικατερί
νη, η οποία υπηρετεί στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής. 
Στους αγώνες που διεξήχθησαν στην Αθήνα, στο «The 
Mall Athens» από 29 Μαρτίου έως 06 Απριλίου 2014, η 
Κατερίνα, αήττητη, κατέκτησε την 1η θέση σημειώνο
ντας 7 βαθμούς σε 9 αγώνες (5 νίκες, 4 ισοπαλίες). Με την 
επιτυχία της αυτή εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Πα
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών (05 έως 18 Ιουλίου 
2014 στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η ανωτέρω Αστυνομικός-αθλήτρια είναι μέλος της 
Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Σκάκι και θα εκπροσω
πήσει τα ελληνικά χρώματα στην Ολυμπιάδα Σκακιού 
στο Τρόμσο της Νορβηγίας (01 έως 15 Ασγούστου 2014).

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης της Α.Ε.Α.Ε.

Ο
ι διοργανώσεις της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομι
κών Ελλάδος για το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, 
της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, περατώθηκαν 

με απόλυτη επιτυχία. Στους τρεις θεσμούς που διεξήχθησαν, 
Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Κύπελλο Φιλίας, αγωνιστήκαν 
32 ομάδες, με περίπου 700 αστυνομικούς αθλητές. 
Συγκεκριμένα στις 08/04/2014 στο γήπεδο «Εθνικής Αντί
στασης» στην Καλλιθέα Αττικής έλαβαν χώρα οι τελικοί 
αγώνες του 1ου Κυπέλλου Φιλίας και του 7ου Κυπέλλου κα
λαθοσφαίρισης. Επίσης στις 30/4/2014 στο γήπεδο του «Α.Σ. 
Παπάγου» διοργανώθηκε ο Μεγάλος Τελικός του 13ου Πρω
ταθλήματος καλαθοσφαίρισης.
Ιστορική πρωτιά για την ομάδα του Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. καθώς κατέ
κτησε το Ιο Κύπελλο Φιλίας νικώντας το AT. Συντάγματος

με σκορ 92-77. Πρώτος σκόρερ και πολυτιμότερος παίκτης 
των Κυπελλούχων Φιλίας αναδείχθηκε ο Υ/Β' ΜΠΟΓΔΑΝΙ- 
ΔΗΣ Αχ. με 21 πόντους.
Το 7ο Κύπελλο κατέκτησε για ακόμα μια χρονιά η ομάδα του 
AT. Πεντέλης η οποία επιβλήθηκε της Δ.Α.Ε.Α. με σκορ 69- 
95. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑI. ανα
δείχθηκε ο Αστ/κας ΚΟΥΠΙΔΗΣ Θ. με 22 πόντους, ενώ με το 
βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα βραβεύτηκε ο 
Αστ/κας ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ε. του Α.Τ. Πεντέλης. Επίσης ο Αστ/ 
κας ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Α. πετύχε 18 πόντους και ο Αστ/ 
κας ΘΕΟΣ Σ. 14 πόντους. Από τους ηττημένους ξεχώρισαν 
ο Αστ/κας ΜΑΛΛΛΟΥΧΟΣ Δ. με 19 πόντους και ο Αστ/κας 
ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΣ Δ. με 10 πόντους.
Τέλος το 13ο Πρωτάθλημα κατέκτησε το Α.Τ. Πεντέλης.

Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυ
μναστήριο του «Α.Σ. Παπάγου» κέρδισε 
με σκορ 73-101 την ομάδα του Β' Τ.Τ. 
Αυτοκινητοδρόμων Αττικής. Σημειώ
νεται ότι το Α.Τ. Πεντέλης τα τελευταία 
χρόνια έχει κατακτήσει συνολικά 10 
τίτλους , (4 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελ
λα και 1 Super Cup). Πρώτος σκόρερ 
των πρωταθλητών ήταν ο Αστ/κας ΓΕ
ΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Α. με 23 πόντους 
και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού 
έπειτα από ψηφοφορία αναδείχτηκε ο
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Αστ/κας ΒΕΑΙΖΙΩΤΗΣ Ν.
Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο τέλος των αγώνων ευχα
ρίστησε τους παίκτες όλων των ομάδων για το ήθος που επέδειξαν όλη την αγωνιστική περίοδο και δεσμεύτηκε για την πρόοδο 
των διοργανώσεων της Αθλητικής Ένωσης.
Το παρόν στους τελικούς έδωσαν πολλοί φίλοι του αστυνομικού αθλητισμού καθώς και ο Υπ/γος (ε.α.) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 
η AJA' ΓΚΟΥΒΑ Γ. της Δ.Α.Β/Α.Α, ο Α/Δ' ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λ. της Δ.Α.Α.Α, ο Α/Δ' ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ Α. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ο Α/Υ' ΜΑΡ- 
ΡΕΣ Λ. της Δ Α.Ε.Α, ο Διοικητής του Α.Τ. Παπάγου Α/Υ' ΒΑΛΣΑΜΑΣ Β ..
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ευχαριστεί τη Διεύθυνση Επικοινωνίας 
για τη συνεργασία καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο και τη στήριξή της στην ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητι
σμού.

2ο Πανελλήνιο Τουρνουά Πετοσφαίρισης στην Άμμο

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, διοργάνωσε 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαί
ρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) το διήμερο 31 Μαΐου & 01 Ιουνίου 2014, 

το 2ο Πανελλήνιο τουρνουά πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach 
Volley). Η διοργάνωση έλαβε χώρα στον Σχοινιά Μαραθώνα και 
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ». 
Οι συμμετοχές των αθλητών-Αστυνομικών ήταν κάτι παραπάνω 
από ενθαρρυντικές και το επίπεδο του τουρνουά κυμάνθηκε σε 
υψηλά επίπεδα. Από την διεξαγωγή του 1ου και 2ου Πανελλή
νιου Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης θα συγκροτηθεί, ύστερα 
από βαθμολογία, αντιπροσωπευτική ομάδα για να εκπροσωπή
σει την Αθλητική Ένωση στα επόμενα Πανευρωπαϊκά Πρωτα
θλήματα Αστυνομικών καθώς και σε άλλα τουρνουά που θα δι- 
εξαχθούν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα στη 
διοργάνωση συμμετείχαν 46 αθλητές-Αστυνομικοί απ’ όλη την 
Ελλάδα και μέσω της διαδικασίας των ομίλων οι νικητές αυτών 
διασταυρώθηκαν μεταξύ τους φθάνοντας στους τελικούς.
Η κατάταξη των ομάδων στις 3 θέσεις του βάθρου έχει ως εξής: 
Κατηγορία Ανδρών 
1η Θέση
Αστ/κας ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ Βασίλειος, της ΔΑΑ/Υ.ΚΑ.
Αστ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, της ΔΙΑΣ Ν/Α Αττικής 
2η Θέση
Αρχ/κας ΣΤΑΘΑΚΗΣ Παναγιώτης, της Υ.Π.Π.Δ.
Υπαρχ/κας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, της Δ.Ε.Ε.
3η Θέση
Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόδωρος, της Υ.Π.Π.Δ.
Αστ/κας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γεώργιος, της Δ.Α.Ε./Υ.Α.Τ.

Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Αρχ/κας 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο τέλος των αγώνων ευχαρίστησε 
τους παίκτες όλων των ομάδων για το ήθος τους, την αυταπάρνηση και το πάθος που επέδειξαν και συγχάρηκε τις ομάδες των 
τελικών για την παρουσία τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους αθλητές- 
αστυνομικοός που έλαβαν μέρος στο τουρνουά, την Ε.Ο.Π.Ε. για την βοήθεια που προσέφερε μέσω του εκπροσώπου της κ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δημοσθένη, όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη διοργάνωση και διεξαγωγή του, τον παλάιμαχο 
αθλητή της Εθνικής Ομάδας Πετοσφαίρισης κ. ΦΑΚΗ Ιωάννη καθώς και τον ιδιοκτήτη του πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ» κ. ΜΑΝΙ
ΑΤΗ Χαράλαμπο, ο οποίος με τις άρτιες εγκαταστάσεις αλλά και τις γνώσεις του συνέβαλλε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση 
της δεύτερης διοργάνωσης.
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Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ε.Δ. & Σ.Α.

Ο
ι αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2014, διεξήχθησαν το Σάββατο 31 
Μαϊου 2014 στις εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου «Άρη» στη Βούλα Αττικής.

Η διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού 
Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) και τη συνδρομή της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α). Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές-αθλήτριες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Υ/Α' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα ως Αρχηγός αποστολής -  ομάδας, Αρχ/κας 
ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος ως προπονητής και οι Α/Α' ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Στέφανος, Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης, Αρχ/κας 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής, Υπαρχ/κας ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, Ειδ. Φρ. ΖΕΒΛΑΣ Παναγιώτης Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος, Ειδ. Φρ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Θεόδωρος ως αθλητές. 
Αποτελέσματα Αγώνων:
Απλό ανδρών:
1. Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, θέση 5-8
2. Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης, θέση, 5-8
3. Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος, θέση, 9-16
4. Υπαρχ/κας ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, θέση 9-16
5. Ειδ. Φρ. ΖΕΒΛΑΣ Παναγιώτης, θέση 17-35
6. Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, θέση 17-35
7. Α/Α' ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ Στέφανος, θέση 17-35
8. Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής, θέση 17-35
9. Ειδ. Φρ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Θεόδωρος, θέση 17-35 
Διπλό ανδρών:
1. Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και Ειδ. Φρ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος: 3η Θέση
2. Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης και Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής: 5-8 θέση
3. Α/Α' ΚΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ Στέφανος και Ειδ. Φρ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Θεόδωρος: 5-8 θέση
4. Υπαρχ/κας ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ και Ειδ. Φρ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος: 9-15 θέση
Η κατάταξη των ομάδων είχε ως εξής: 1η θέση Στρατός Ξηράς, 2η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 3η θέση Ελληνική Αστυνομία, 4η 
θέση Λιμενικό Σώμα, 5η θέση Πολεμική Αεροπορία, 6η θέση Πολεμικό Ναυτικό.

"us η  ■W

Αγώνες Τοξοβολίας Ε.Δ. & Σ.Α.

Με επιτυχίες ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα Τοξοβολίας Ε.Δ. 
και Σ.Α., έτους 2014 οι αθλητές που υπηρετούν στις υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αγώνες, διεξήχθησαν 

στην Λαμία την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 με απόλυτη επιτυχία. Η 
διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Στρατού 
υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΑΣ.Α.Ε.Δ.) με τη συνδρομή της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Τοξοβολίας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε
ων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Το
ξοβολίας (Ε.Φ.Ο.Τ.). Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως Αρχηγός 
Αποστολής -  Ομάδας, ΝΑΣΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος ως προπονητής και οι Αρχ/κας ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Παναγιώτης, Υπαρχ/κας ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 
Θεοχάρης, Υπαρχ/κας ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή, Ειδ. Φρ. ΜΠΕΣΙΡΗΣ Χρήστος ως αθλητές.
Αποτελέσματα Αγώνων:
Κατηγορία Ανδρών Ολυμπιακού Τόξου: Υπαρχ/κας ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Θεοχάρης (4η θέση), Υπαρχ/κας ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Δημήτριος 
(7η θέση), Ειδ. Φρ. ΜΠΕΣΙΡΗΣ Χρήστος (11η θέση), Υ/Β’ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης (18η θέση).
Κατηγορία Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου: Υπαρχ/κας ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή (7η θέση).
Κατηγορία Ανδρών Σύνθετου Τόξου: Αρχ/κας ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Παναγιώτης (6η θέση).
Ομαδική κατάταξη Ολυμπιακού Τόξου Ανδρών: 1η θέση Στρατός Ξηράς, 2η θέση Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση Πολεμική 
Αεροπορία.
Τους αγώνες και την τελετή απονομής των επάθλων, παρακολούθησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δημήτριος, εκπρό
σωπος του κ. Γ.Α.Δ. Περ. Στερεός Ελλάδος, ο Αστυνομικός Διευθυντής ΡΑΜΜΟΣ Θωμάς, Υποδ/ντής της ΑΔ. Φθιώτιδας, η 
Α/Β'ΤΣΕΛΙΟΥ Αναστασία, του Α.Τ. Λαμίας και η Υ/Α’ ΒΙΟΛΝΤΖΗ Δήμητρα, του Τ.Τ. Λαμίας και ολιγομελής αντιπροσωπεία Αστυ
νομικών. ]
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Του Ιωάννη Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ κ α ι  ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ

Διαχρονική η Κοινωνική Διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου
και άκρως επίκαιρη σε περίοδο οικονομικής κρίσεως

Ο αοίδιμος Μεγάλος Πανεπιστημιακός Καθηγητής κορυφαίος των 
πατρολάγων, Παναγιώτης Χρήστου αναφέρει χαρακτηριστικά άτι η κοι
νωνική διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου κατέχει εξέχουσα θέση στην 
καθόλου διδασκαλία του, όπως άλλωστε αξιόλογος υπήρξε και η κοινω
νική δράση αυτού στην εν γένει εκκλησιαστική-κοινωνική-ποιμαντική 
δραστηριότητά του.

Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου διαπνέεται 
από πλούσιο κοινωνικό φρόνημα και ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν από της πλευράς αυτής οι ομιλίες του περί πλούτου και πλε
ονεξίας.

Οι ομιλίες αυτές, εκ των οποίων τμήματα δημοσιεύουμε στο παρόν άρ
θρο μας, θα πρέπει να εκφωνήθηκαν κατά το έτος 368 μ.Χ., πριν δηλαδή 
από 16 ολόκληρους αιώνες, για να παρακινηθούν οι σκληροκάρδιοι και
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Όσο λοιπόν υπερέχεις κατά τον πλούτο, τόσο υστερείς κατά 
την αγάπη. Διότι προ πολλού θα είχες σκεφθεί να απομακρύνεις τα 
χρήματα, εάν είχες αγαπήσει τον πλησίον ”

άπληστοι πλούσιοι και συνακόλουθα να αναδειχθούν φι- 
λάδελφοι, κοινωνικά αλληλέγγυοι και ευμετάδοτοι προς 
τις ποικίλες ανάγκες των πενέστερων τάξεων, οι οποίες 
του ενσκήψαντος κατά την περίοδο εκείνη λιμού και της 
ξηρασίας εδοκιμάζοντο δεινώς από την έλλειψη τροφί
μων.

Ο Μέγας Βασίλειος αντιμετωπίζοντας το όλο θέμα του 
πλούτου μέσα στο πλαίσιο των ποιμαντικών του φροντί
δων για τις πνευματικές και υλικές ανάγκες του ποιμνίου 
του διατυπώνει ως κορυφαίος Θεολόγος, Θεόφρων Πατήρ 
της Εκκλησίας και ευαίσθητος Επίσκοπος τις αξιοπρόσε
κτες περί του πλούτου κοινωνικές ιδέες του, οι οποίες και 
κατά την θεωρητική σύλληψη και κατά την πρακτική 
εφαρμογή τους παραμένουν ακόμη και σήμερα αξεπέρα
στες.

Το κείμενο της θεοπνεύστου ομιλίας του Μεγάλου Βα
σιλείου, που τέμνει την κατάσταση της σύγχρονης υλιστι
κής και καταναλωτικής εποχής μας, έχεις ως εξής:

«... Διότι να, η προσταγή του Κυρίου σου αποδεικνύει 
ότι απέχεις πάρα πολύ μακριά από την αληθινή αγάπη. 
Διότι εάν αυτό που διαβεβαίωσες ήταν αληθινό, ότι δη
λαδή, από τα νιάτα σου ετήρησες την εντολή της αγάπης 
και έδωσες στον καθένα τόσο όσο και στον εαυτό σου, τότε 
από πού προέρχεται αυτή η χρηματική περιουσία; Διότι η 
ικανοποίηση των αναγκών των πτωχών καταναλώνει τον 
πλούτο, όταν δηλαδή ο καθένας μεν δέχεται ολίγα για την 
ικανοποίηση των αναγκών του, όλοι όμως μαζί μοιράζο
νται τα υπάρχοντα που ξοδεύονται για λίγους.

Ώ στε αυτός που αγαπά τον πλησίον ωσάν τον εαυτό 
του δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από τον πλησίον. 
Αλλ’ όμως φαίνεσαι να έχεις πολλά κτήματα. Από πού 
αυτά; Από πού αλλού παρά από του ότι είναι φανερό ότι 
επροτιμούσες την δική σου απόλαυση από την παρηγοριά

των πολλών.
Όσο λοιπόν υπερέχεις κατά τον πλούτο, τόσο 

υστερείς κατά την αγάπη. Διότι προ πολλού θα εί
χες σκεφθεί να απομακρύνεις τα χρήματα, εάν είχες 
αγαπήσει τον πλησίον. Τώρα δε τα χρήματα είναι 
συνδεδεμένα μαζί σου περισσότερο από τα μέλη του 
σώματος και ο χωρισμός από αυτά, σε λυπεί σαν τον 
ακρωτηριασμό των χρησιμότερων μελών.

Διότι εάν είχες ενδύσει τον γυμνό, εάν είχες δώσει 
τον άρτο σου σ’ αυτόν που πεινά, εάν η πόρτα σου 
είχε ανοιχθεί σε κάθε ξένο, εάν είχες γίνει πατέρας 
των Ορφανών, εάν συνέπασχες με κάθε αδύνατο, για 
ποια χρήματα τώρα θα εδοκίμαζες λύπη; Καθόλου 
δεν θα δυσκολευόσουν να διαθέσεις τα υπόλοιπα, εάν 
από πολλού είχες σκεφθεί να τα μοιράζεις στους εν
δεείς....

Αλλά τι τον χρειάζεσαι τον πλούτο; Θα ενδυθείς με 
ένδυμα; Δύο πήχεις σου αρκούν λοιπόν για τον χιτω- 
νίσκο και η ένδυση ενός ιματίου θα καλύψει ολόκλη
ρη την ανάγκη των ενδυμάτων. Μήπως θα ξοδεύσεις 
τον πλούτο στη διατροφή; Έ να ς άρτος είναι αρκετός 
για να γεμίσεις την κοιλιά σου. Γ ιατί λοιπόν λυπάσαι; 
Σαν τι στερείσαι; Την δόξα του πλούτου; Αλλά εάν 
δεν αναζητήσεις την επίγεια δόξα, θα εύρεις εκείνη 
που είναι πραγματική και λαμπρά, αφού σε προάγει 
στην Βασιλεία των Ουρανών.

Το να έχεις απλώς τον πλούτο είναι πράγμα που 
αγαπάς, έστω και να δεν προκύπτει κανένα όφελος 
απ’ αυτόν. Εξάλλου, το ότι είναι ανόητη η φροντίδα 
για άχρηστα πράγματα, είναι σε όλους γνωστό.

Ίσω ς σου φανεί παράδοξο αυτό που σκοπεύω να 
σου ειπώ, πλην όμως είναι από όλα το πιο αληθινό. 
Ό ταν ο πλούτος σκορπίζεται, κατά τον τρόπο που ο
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Κύριος παραγγέλλει, είναι φυσικό να 
παραμένει, όταν όμως φυλάσσεται εί
ναι φυσικό να αποξενώνεται. Εάν τον 
φυλάσσεις , δεν θα τον έχεις, εάν τον 
σκορπίσεις δεν θα τον απωλέσεις...

Αλλ’ όμως ο πλούτος .... υποβάλλει 
στους πλουσίους άπειρες αφορμές για 
δαπάνη, ώστε τα περιττά και τα άχρη
στα να θεωρούνται ως σπουδαία και τ ί
ποτε να μην είναι αρκετό για την εφευ- 
ρετικότητα των εξόδων... Άκου λοιπόν 
ποιοι είναι οι κανονισμοί αυτών. Να 
είναι, λέγει, άλλος μεν πλούτος για 
χρήση, άλλος για απόθεμα, και αυτός 
που εξυπηρετεί τις ανάγκες να ξεπερνά 
το όριο των απαραίτητων πραγμάτων.
Αυτάς να υπάρχει για τις πολυτέλειες των σπιτιών και 
εκείνος να εξυπηρετεί τις κοσμικές επιδείξεις.... Ό ταν 
όμως ο πλούτος που διαμοιράζεται σε άπειρες ανάγκες 
περισσεύει, παραχώνεται στη γη και φυλάσσεται σε 
μέρη μυστικά... Είναι μεν απρόβλεπτο το μέλλον εάν 
έλθει προς την ανάγκη του χρυσού, δεν είναι όμως άδη
λος η ζημία από την απανθρωπιά της συμπεριφοράς. 
Διότι αφού δεν μπόρεσες να ξοδεύσεις τον πλούτο στις 
απειράριθμες επινοήσεις, τότε τον απέκρυψες στη γη... 
τέτοιοι είναι αυτοί που καταδέχονται να κάνουν όλα τα 
άλλα, αλλά αντιτίθενται στην απομάκρυνση των υπαρ
χόντων.

Γνωρίζω ότι πολλοί νηστεύουν, προσεύχονται, στε
νάζουν, φανερώνουν όλη την ανέξοδη ευλάβεια, δεν 
αφήνουν όμως ένα οβολό σ'αυτούς που θλίβονται. Ποιο 
το όφελος τους από την λοιπή αρετή; Διότι δεν τους δέ
χεται η Βασιλεία των Ουρανών...

Η καρδιά σου, πλεονέκτη, ωσάν σε ζυγαριά ζυγίζεται, 
αν κλίνει προς την αληθινή ζωή ή προς την προσωρινή 
απόλαυση. Διότι αρμόζει αυτοί που σκέπτονται συνετά 
να θεωρούν την χρήση του πλούτου οικονομική και όχι 
απολαυστική, και όταν τον αποχωρίζονται να χαίρουν, 
ωσάν να αποχωρίζονται από ξένα, αλλά να μη δυσανα
σχετούν, ωσάν να εκπίπτουν από οικεία....

Εσύ όμως με το να δίδεις χρυσό και να αποκτάς άλο
γο δεν λυπάσαι, με το να πωλείς δε πράγματα φθαρτά 
και να αγοράζεις την Ουράνια Βασιλεία, δακρύζεις και 
αρνείσαι αυτόν που ζητά και δεν συγκατατίθεσαι να 
δώσεις, με το να εφευρίσκεις χίλιες δυο προφάσεις για 
έξοδα.

Τι θα αποκριθείς στον κριτή, εσύ που ενδύεις στους 
τοίχους και δεν ενδύεις άνθρωπο; Που στολίζεις τα άλο
γα, αλλά περιφρονείς τον αδελφό σου που είναι δίπλα 
σου και είναι γυμνός; Που καταμουχλιάζεις το σιτάρι 
και δεν τρέφεις αυτούς που πεινούν; Που παραχώνεις 
τον χρυσό και καταφρονείς τον καταπιεζόμενο;....

Διότι αυτοί που αγαπούν το χρυσάφι 
χαίρουν να είναι δεμένοι με χειροπέδες, 
μόνον εάν το δέσιμο είναι από χρυσό... 
όταν λοιπόν ο πλούτος από τον άνδρα 
και τη γυναίκα, που ο ένας συναγωνί
ζεται τον άλλον στις επινοήσεις των 
ματαίων, διασπαθίζεται με τόσα πολλά 
πράγματα, είναι εύλογο να μη μένει 
καιρός να ενδιαφερθούν για άλλους....

Να είσαι μεγαλόψυχος. Οι μικροί και 
οι μεγάλοι τοίχοι εκπληρώνουν την ίδια 
ανάγκη. Ό ταν εισέλθω σε σπίτι ανδρός 
ξιπασμένου και νεόπλουτου και το ιδώ 
να είναι στολισμένο με ποικίλα άνθη, 
ξέρω πολύ καλά ότι αυτός τίποτε από 
τα βλεπόμενα δεν κατέχει ως πολυτι

μότερο, αλλά καλλωπίζει τα άψυχα και έχει αστόλιστη 
την ψυχή.

Πες μου, ποια περισσότερη ανάγκη παρέχουν τα αρ- 
γυρένια κρεβάτια και τα αργυρένια τραπέζια, τα ελε
φάντινα καθίσματα και τα ελεφάντινα αμάξια, ώστε 
ο πλούτος εξ’ αιτίας αυτών να μη προσφέρεται στους 
φτωχούς αν και είναι αναρίθμητοι και στέκονται έξω 
από την πόρτα και εκβάλλουν κάθε είδους λυπητεράς 
φωνής;

Εσύ δεν αρνείσαι να δώσεις, με το να λέγεις είναι αδύ
νατον να επαρκέσεις σ'αυτούς που επαιτούν. Και με την 
γλώσσα μεν ορκίζεσαι, ελέγχεσαι δε από το χέρι. Διότι 
το χέρι σου που δεν ομιλεί, αλλά περιαστράπτει από την 
πέτρα του δαχτυλιδιού, διαλαλεί την ψευδολογία σου. 
Πόσους θα μπορούσε να απαλλάξει από τα χρέη ένα δι
κό σου δαχτυλίδι; Πόσα σπίτια που καταστρέφονται να 
ανορθώσει; Μία ιματιοθήκη σου μπορεί να ενδύσει ολό
κληρο λαό που τρεμουλιάζει. Αλλ' ανέχεσαι να διώξεις 
άπρακτο τον πτωχό, χωρίς να φοβάσαι την δικαιοσύνη 
της ανταποδόσεως από τον κριτή. Δεν ελέησες, δεν θα 
ελεηθείς. Δεν άνοιξες την πόρτα, θα εκδιωχθείς από την 
Βασιλεία. Δεν έδωσες το ψωμί, δεν θα λάβεις την αιώνια 
ζωή.

Αλλά λέγεις πτωχό τον εαυτό σου. Και εγώ συμφωνώ. 
Διότι πτωχός είναι αυτός που στερείται από πολλά. Και 
εσάς η αχόρταγη επιθυμία σας κάνει να στερείσθε από 
πολλά... οι νεόπλουτοι, αφού αποκτήσουν πολλά, επι
θυμούν περισσότερα, τρέφοντες την ασθένεια με αυτό 
που πάντοτε προστίθεται και καταντά η φροντίδας τους 
στο αντίθετο. Διότι δεν τους ευφραίνουν τα παρόντα 
αν και είναι τόσα πολλά, όσον τους λείπουν τα ελλεί- 
ποντα, όσα βέβαια αυτοί υποθέτουν ότι τους λείπουν, 
ώστε πάντοτε η ψυχή να λιώνει απά τοις φροντίδες, 
εφόσον επιδιώκουν περισσότερα. Ενώ αυτοί πρέπει να 
ευφραίνονται και να είναι ευχαριστημένοι, επειδή είναι 
τόσο πολλοί εύποροι, αυτοί όμως δυσφορούν και θλίβο-
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Ο πλεονέκτης είναι κακός γείτονας στην Πόλη, κακός και στην 
εξοχή. Η θάλασσα γνωρίζει τα σύνορα της και η νύχτα δεν παραβιάζει 
την παλαιά οροθεσία. Ο πλεονέκτης όμως δεν σέβεται τον χρόνο, δεν 
γνωρίζει τα σύνορα, δεν ανέχεται την σειρά της διαδοχής, αλλά μιμείται 
την ορμητικότητα της φωτιάς

νται, διότι είναι κατώτεροι από ένα η δύο υπερπλούσιους. 
Ό ταν  φθάσουν αυτόν τον πλούσιο, αμέσως αγωνίζονται 
να εξισωθούν με τον πλουσιότερο. Και όταν και αυτόν τον 
φθάσουν, τότε μεταφέρουν την φροντίδα στον άλλον....

Ο πλεονέκτης είναι κακός γείτονας στην Πόλη, κακός 
και στην έξοχη. Η θάλασσα γνωρίζει τα σύνορα της και η 
νύχτα δεν παραβιάζει την παλαιά οροθεσία. Ο πλεονέκτης 
όμως δεν σέβεται τον χρόνο, δεν γνωρίζει τα σύνορα, δεν 
ανέχεται την σειρά της διαδοχής, αλλά μιμείται την ορ
μητικότητα της φωτιάς. Ό λα τα αρπάζει, σε όλα εξαπλώ
νεται... όλα υποκύπτουν στην τυραννία, όλα από φόβο 
ζαρώνουν στην καταδυνάστευση, ώστε ο καθένας από αυ
τούς που έχουν αδικηθεί, έχει κάθε λόγο να μην επιχειρεί 
να πάθει χειρότερο κακό παρά να ζητήσει ικανοποίηση δι’ 
όσα έπαθε. Οδηγεί τα ζευγάρια των βοδιών, οργώνει, σπέρ
νει, θερίζει αυτά που δεν του ανήκουν. Εάν αντιμιλήσεις, 
ακολουθούν τα κτυπήματα. Εάν οδύρεσαι σε καταγγέλλει 
ότι τον εξύβρισες, ότι είσαι υπό δίκην και θα πας στη φυ
λακή. Οι συκοφάντες είναι έτοιμοι να θέσουν σε κίνδυνο 
τη ζωή σου.

Έ χεις  τόσα και τόσα πλέθρα καλλιεργήσιμου γης, άλ
λα τόσα φυτεμένα βουνά, πεδιάδες , κοιλάδες ποταμούς, 
λιβάδια. Τι λοιπόν θα συμβεί ύστερα από όλα αυτά; Δεν 
σε περιμένουν τρεις πήχεις όλοι-όλοι; Δεν θα είναι αρκετό 
το βάρος των πετρών για να φυλαχθεί η δυστυχής σάρ
κα; Για ποιον κοπιάζεις; Για ποιον αδικείς; Γιατί με τα 
χέρια σου μαζεύεις ακαρπία και όχι υλικό για το αιώνιο 
πυρ. Δεν θα απαλλαγείς από τη μέθη αυτή; Δεν θα υγι
αίνουν τα λογικά σου; Δεν θα συνέλθεις; Δεν θα φέρεις 
στα μάτια σου το δικαστήριο του Χριστού; Τι θα απολο- 
γηθείς όταν θα σε έχουν περικυκλώσει οι αδικημένοι και 
θα σε κατηγορούν στον δίκαιο κριτή; Τι θα κάμεις λοι
πόν; Ποιους συνηγόρους θα πληρώσεις; Ποιους μάρτυρες 
θα προσκομίσεις; πώς θα ξεγελάσεις τον δικαστή που δεν 
εξαπατάται; Δεν παρίσταται δικηγόρος εκεί, δεν υπάρχει 
επιχειρηματολογία που να μπορεί να υποκλέψει την αλή
θεια από τον δικαστή. Δεν συνοδεύουν οι κόλακες, ούτε 
τα χρήματα, ούτε το μέγεθος του αξιώματος. Μόνος χωρίς 
φίλους, χωρίς βοηθούς, χωρίς συνήγορο, αναπολόγητος, 
ντροπιασμένος θα οδηγηθείς, σκυθρωπός, κατηφής, ολο
μόναχος, δειλός. Διότι όπου και αν περιφέρεις το βλέμμα 
σου θα δεις καθαρές τις εικόνες των κακών έργων. Από τη

μια τα δάκρυα του ορφανού, από την άλλη τους στε
ναγμούς της χήρας, απ' αλλού τους γρονθοκοπημένους 
από εσένα πτωχούς, τους υπηρέτες που καταξέσχισες 
τις σάρκες, τους γείτονες που εξόργιζες. Ό λα  θα ξεση
κωθούν εναντίον σου. Ο πονηρός χορός των κακών 
σου πράξεων θα σε περιστοιχίζει. Διότι όπως η σκιά στο 
σώμα έτσι και οι αμαρτίες συνοδεύουν την ψυχή και 
εξεικονίζουν ολοκάθαρα τις πράξεις. Γ ι’ αυτό εκεί δεν 
χωρεί άρνηση, αλλά βουβαίνεται το στόμα και μάλιστα 
το αδιάντροπο. Διότι τα ίδια τα πράγματα του καθενός, 
χωρίς να επιβάλλουν φωνή, αλλά εμφανιζόμενα όπως 
ακριβώς έχουν διαπραχθεί από εμάς, καταθέτουν ως 
μάρτυρες...

Ποιον ελυπήθη ο θάνατος για τα πλούτη του; Ποιος 
λυτρώθηκε από την αρρώστια εξ αιτίας των χρημάτων 
του; Ως πότε ο χρυσός θα είναι η αγχόνη των ψυχών, 
το αγκίστρι του θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας; 
Ως πότε ο πλούτος θα είναι η αιτία του πολέμου για 
τον οποίο κατασκευάζονται τα όπλα και ακονίζονται 
τα ξίφη; Εξαιτίας αυτού οι συγγενείς παραγκωνίζουν 
τη συγγένεια, οι αδελφοί με φονική διάθεση υποβλέ
πει ο ένας τον άλλον. Εξαιτίας του πλούτου οι ερημιές 
φιλοξενούν τους φονιάδες, η θάλασσα τους πειρατές, 
οι πόλεις τους συκοφάντες. Ποιος είναι ο πατέρας του 
ψεύδους; Ποιος ο δημιουργός της πλαστογραφίας; Ποι
ος εγέννησε την ψευδορκία; Δεν είναι ο πλούτος; Δεν 
είναι η μέριμνα γ ι’ αυτόν;

Τι κάνετε άνθρωποι; Τι λέτε; Αφού τα απολαύσω σε 
ολόκληρη την ζωή μου μετά τον θάνατο θα κάμω κλη
ρονόμους της περιουσίας μου τους φτωχούς; Αφού τους 
καταστήσω κατόχους των δικών μου μέσω γραμμάτων 
και διαθηκών. Ό ταν πια δεν θα ευρίσκεσαι ανάμεσα 
στους ανθρώπους, τότε θα γίνεις φιλάνθωπος; Ό ταν 
θα σε αντικρύσω νεκρό, τότε θα σε ονομάσω φιλάδελ- 
φο; Ενώ κείσαι στον τάφο και έχεις διαλυθεί στο χώμα, 
έγινες άφθονος και μεγαλόκαρδος στις δαπάνες;...

Όσο ζούσες την ζωή σου πολυτελώς και ο πλούτος 
σου εχύνετο τριγύρω σου, δεν καταδεχόσουν ούτε καν 
να ρίξεις μια ματιά στους πτωχούς, τώρα που είσαι πε
θαμένος, ποια λοιπόν είναι η ενέργεια; Ποιος μισθός 
για εργασία σου οφείλεται;

Δείξε τα έργα και ζήτησε τις ανταμοιβές. ]
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Η Ένωση των Επτανήσων

με την Ελλάδα

Τα χρόνια της σκλαβιάς 
Τα Επτάνησα έχουν 

πλούσια ιστορία, η οποία 
πολλές φορές δεν ακο
λουθεί την πορεία της 
υπόλοιπης Ελλάδας. Ευ
ρισκόμενα στο δρόμο των 
σταυροφοριών αλλάζουν 
συχνά χέρια, μεταξύ δια
φόρων Φράγκων ηγεμό
νων και των Ενετών της 

Γαληνοτάτης Δημοκρατίας.

Ο “Ιόνιος δρόμος” που οδήγησε στην Ένωση 
Με την συνθήκη του Καμποφόρμιο στις 17 

Οκτωβρίου 1797 και την διάλυση της Δημοκρατί
ας της Βενετίας από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη 
τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν στην Γαλλία, τερ
ματίζοντας έτσι την μακραίωνη κατοχή τους από 
την Γαληνότατη.

Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης διαδόθη
καν στα νησιά του Ιονίου, η αριστοκρατική δι
οίκηση παύθηκε και σχηματίστηκαν κοινοτικά 
συμβούλια από ανθρώπους όλων των κοινωνι
κών τάξεων για την διοίκηση των νησιών. 'Ομως 
μετά την καταστροφή του Γαλλικού στόλου στο 
Αμπουκίρ της Αιγύπτου, η Ρωσία και η Τουρκία 
με την συγκατάθεση της Αγγλίας αποφάσισαν να 
συστήσουν Ρωσοτουρκική συμμαχία εναντίον 
των επεκτατικών βλέψεων του Ναπολέοντα στην 
Ανατολή. Εκμεταλλευόμενες την υποκινούμενη 
από την Αριστοκρατία δυσαρέσκεια των κατοί
κων των Ιονίων Νήσων για τους Γάλλους, ο Ρω- 
σοτουρκικός στόλος ξεκίνησε από τα Κύθηρα, τον 
Σεπτέμβριο του 1798, την κατάληψη των Επτα
νήσων, που συμπλήρωσε στις 20 Φεβρουάριου
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1799. Έ τσι αφαίρεσαν από την Γαλλία την σημαντικότατη 
αυτή ναυτική βάση στην ανατολική Μεσόγειο.

Μετά από μακρόχρονες προτάσεις, συζητήσεις και αντιρ
ρήσεις των Αυλών Ρωσίας και Τουρκίας υπογράφτηκε στην 
Κωνσταντινούπολη Συνθήκη στις 21 Μαρτίου 1800, στην 
οποία αποφασίστηκε η αυτονόμηση της Επτανήσου Πολιτεί
ας, υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης και η ανάθεση 
της προστασίας των Θρησκευτικών δικαιωμάτων των κατοί
κων της, στον Αυτοκράτορα της Ρωσίας. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργήθηκε το πρώτο ημιαυτόνομο Ελληνικό κρατίδιο 
τριακόσια πενήντα περίπου χρόνια, μετά την κατάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Επτάνησος Πολιτεία.

Η ύπαρξη όμως του νέου κρατιδίου ήταν σύντομη. Μετά 
την νίκη του Ναπολέοντα στο Αούστερλιτς και την σύναψη 
της συνθήκης του Τιλσίτ στις 8 Ιουλίου 1807, τα Επτάνησα 
παραχωρήθηκαν και πάλι στην Γαλλία. Οι Γάλλοι αυτοκρατο- 
ρικοί άρχισαν να χάνουν τα Επτάνησα σταδιακά από το 1809 
με την κατάληψη της Ζακύνθου από τον Αγγλικό στόλο. Στη 
συνέχεια οι Άγγλοι κατέκτησαν την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, 
την Λευκάδα και τα Κύθηρα το 1810 και τέλος την Κέρκυρα 
το 1814. Με την συνθήκη των Παρισίων 5 Νοεμβρίου 1815 
και την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη, τα Επτά
νησα αποτέλεσαν το αυτόνομο Ιονικό κράτος κάτω από την 
αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και μετονο
μάστηκαν σε Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Το 1850 
το Κοινοβούλιο των Επτανήσων ψήφισε την Ένωση με την 
Ελλάδα, αλλά η Μεγάλη Βρετανία ως εγγυήτρια δύναμη την 
απέρριψε. Ύστερα από πιέσεις της Αυστρίας και της Ρωσίας 
η ένωση πραγματοποιήθηκε το 1864.

Το διπλωματικό παρασκήνιο της Ένωσης
Στα διπλωματικά σαλόνια της Ευρώπης το Επτανησιακό 

ζήτημα απασχολούσε ιδιαίτερα τις Μεγάλες Δυνάμεις. Κατά 
το έτος 1862 άρχισαν στην Αγγλία οι συζητήσεις για την πι
θανή παραχώρηση των Ιονίων στο Ελληνικό Βασίλειο. Στις 
διαπραγματεύσεις συμμετείχαν οι Δυνάμεις της Αγγλίας, της

Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας. 
Το θέμα που αφορούσε κυρίως τους Βρετανούς εκείνη 
την περίοδο ήταν η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, 
ως πάγια τακτική τους στην Ανατολή. Μία ενδεχόμενη 
αμφισβήτηση από πλευράς Ελλήνων θα μπορούσε να 
αποφευχθεί με την παρουσία ενός βασιλιά, αντικαταστά
τη του Όθωνα, φιλικά προσκείμενο στις διαθέσεις των 
Βρετανών. Με αυτήν τη λογική, η Αγγλία υποστήριξε 
ότι τον θρόνο στην Ελλάδα έπρεπε να καταλάβει ο Δανός 
πρίγκιπας Γουλιέλμος, ο οποίος δύσκολα θα αρνιόταν 
μιας και η χώρα του είχε την ανάγκη υποστήριξης της 
Αγγλίας στο ζήτημα των δουκάτων της Έλβας. Με αυ
τόν τον τρόπο, οι Άγγλοι έδωσαν το στέμμα της Ελλάδας 
στον Δανό πρίγκιπα, ο οποίος πήρε το όνομα Γεώργιος ο 
Α’ και έφτασε στην Αθήνα στις 18 / 30 Οκτωβρίου 1863, 
και έθεσαν σαφώς την επιρροή τους στα της χώρας για 
ακόμη μία φορά. Ωστόσο, μια και στη διπλωματία ισχύ
ει το ρητό του «δούναι και λαβείν», οι Βρετανοί, για να 
καλοπιάσουν τους Έλληνες για την επιλογή του αγγλό
φιλου βασιλιά, έδειξαν την προθυμία να ανακινηθεί το 
Ιόνιο ζήτημα με σκοπό την Ένωση των νησιών με το 
Ελληνικό κράτος.
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Η ημέρα της Ένωσης
24 Μαρτίου 1864. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Ιω

άννης Μεσσηνέζης κηρύττει την έναρξη της συνεδρίασης 
σε κλίμα απογοήτευσης και βαρυθυμίας. Οι φήμες ήθελαν 
δυσμενείς τις εξελίξεις για την Ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα. Οι συνομιλίες που διεξήγαγε στο Λονδίνο ο 
αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης Χαρίλαος Τρι- 
κούπης οδηγουντο -σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου 
σε ναυάγιο.

Στο βήμα ανεβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος 
Δηλιγιάννης για να προβεί σε ανακοινώσεις επί του θέμα
τος. Ήρκεσαν οι πρώτες λέξεις του για να μεταβληθεί ο 
εκνευρισμός σε χαρά και η αγωνία σε φρενίτιδα ενθουσια
σμού. Χωρίς πρόλογο και με φωνή σπαστή, ο Δηλιγιάννης 
διάβασε το τηλεγράφημα του Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποί
ος είχε κληθεί να συνυπογράψει με τους αντιπροσώπους 
της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας το Πρωτόκολλο 
Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ό ,τι ακολούθησε 
ήταν πρωτοφανές. Ζητωκραυγές, χειροκροτήματα, αγκαλι
ές, φιλιά μεταξύ των πληρεξουσίων και οι Έλληνες ξεχύ
θηκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας.

Τις εντυπώσεις ωστόσο έκλεψε η περιπέτεια του ιστο

ρικού τηλεγραφήματος του Τρικούπη. Ακόμη η Ελλάδα δεν 
είχε αποκαταστήσει τηλεγραφική επικοινωνία με τον υπό
λοιπο κόσμο. Το τηλεγράφημα, με ημερομηνία 13 Μαρτίου, 
ξεκίνησε με αυστριακό πλοίο της γραμμής που περνούσε από 
την Καλλίπολη, απ’ όπου το παρέλαβε για Πειραιά. Έφιππος 
αγγελιοφόρος το μετέφερε στην Αθήνα για να το παραλάβει ο 
πρόεδρος της κυβέρνησης που δεν ήταν άλλος από τον ένδοξο 
πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανάρη. Εκείνος το παρέδωσε στον 
υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος και το ανακοίνωσε στην Εθνο
συνέλευση. Κανείς βεβαίως τότε δεν γνώριζε το παρασκήνιο 
της προσάρτησης, πλην του άρτι αφιχθέντος νεαρού βασιλέως 
Γεωργίου Α’. Η ηλιόλουστη 25η Μαρτίου 1864 ξημέρωνε για 
τους Έλληνες και τον Γεώργιο με τους καλύτερους οιωνούς. 
Και γιορτάστηκε ανάλογα στους δρόμους και στη Μητρόπολη 
των Αθηνών, όπου ο Γεώργιος είπε τις πρώτες λέξεις του στην 
ελληνική γλώσσα.

Η πράξη της Ένωσης, παρά τις αντιδράσεις που προκάλε- 
σε αποτέλεσε κορυφαία στιγμή στην νεώτερη ελληνική ιστο
ρία. Πολιτικά, αποτέλεσε την πρώτη επέκταση του ελληνικού 
κράτους και την πρώτη εφαρμογή της Μεγάλης Ιδέας, τονώνο
ντας το αλυτρωτικό φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων. Επι

πλέον, αποτελώντας το πρώτο ελληνικό κράτος 
πριν την Ελλάδα, τα Επτάνησα κληροδότησαν 
στο νεαρό τότε βασίλειο μια σημαντική πολιτική 
παρακαταθήκη, που αφορούσε στην οργάνωση 
και στελέχωσή του στα βρετανικά πρότυπα. Πα
ράλληλα, οι Επτανήσιοι έφεραν στον ελλαδικό 
χώρο μια σπουδαία πνευματική παράδοση, από 
τον Διονύσιο Σολωμό και τον Σπυρίδωνα Ζα- 
μπέλιο μέχρι τον Πέτρο Βράϊλα-Αρμένη και τον 
Παύλο Καλλιγά.]

Πήγες:
http:llwww.kefalonitikanea.grl 
http: IIwww.meganisitimes.gr/ 
http:l/mikros-romios.gr/3693leptanisos/
Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ
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ηλίου και οράσεως
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πρώ τοι δοκ ιμαστικο ί 
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

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

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
► ΑΠΟ ΔΕΔΕΙΓΜ ΕΝΑ  ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

► Σ Τ Α  ΡΑΦΙΑ TOY 0Α  ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 

ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30' 
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr


ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ... 
ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΠ’ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ

Σ
ε μια φιλόξενη γωνιά, οτα Γλυκά Νερά 
Παιανίας, οτις 27,28 kcu 29 Ιουνίου, μια 
ομάδα ερασιτεχνών ζωγράφων, πραγμα- 
τοποίηοε έκθεση ζωγραφικής με μεγάλη 
ειπτυχία τόσο από πλευράς επιοκεψιμό- 
τητας όσο και από καλλιτεχνικής απόψεως.

Πάντα και σε δύσκολους καιρούς υπάρχουν άν
θρωποι οι οποίοι θα βρίσκουν τον τρόπο να εκφρά- 
σουν τις καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες αλλά ίσως 
και να εφευρίσκουν δημιουργικές διεξόδους στον 
ελεύθερο χρόνο τους.

Τί το ξεχωριστό όμως μπορεί να έχει μια έκθεση 
ανάμεσα στις δεκάδες εκθέσεις που παρακολουθού
με καθημερινά; Το ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ότι στην έκθεση συμμετείχαν και 
«δικοί μας» άνθρωποι.

Α/Α [ 92 ]  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014



Ο Ηρακλής Παπάζογλου συνάδελφος της ομάδας 
ΔΙΑΣ και πατέρας δύο παιδιών, καινούργιος στο τμή
μα ζωγραφικής, ξεκλέβει από τον πολύτιμο χρόνο του 
κάποιες ώρες την εβδομάδα για αυτή την καλλιτεχνι
κή - δημιουργική ασχολία.

Ο Ορέστης Γιαννούλης, τέκνο συνταξιούχου αστυ
νομικού, ο οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του 
προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση με την ωριμότητα στα 
έργα του.

Η πολίτικη υπάλληλος του υπουργείου Ευαγγελία 
Μπακανδρίτσου η οποία διακρίνεται από μια σπάνια 
παραστατική ικανότητα.

Και τέλος, από το μεταφραστικό τμήμα του υπουρ
γείου, η Αγγελίνα Γιάννεβ με μια ιδιαιτέρως ευαίσθη
τη και πολύ προσωπική γραφή.

Πέρα όμως από την παρουσία των συναδέλφων, το 
όλο εγχείρημα της ομάδας, στέφθηκε με επιτυχία και 
η έκθεση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους εί
χαμε την χαρά να την παρακολουθήσουμε, καθώς τα 
έργα στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θύμιζαν 
καθόλου μια απλή ερασιτεχνική προσπάθεια αλλά μια 
ώριμη καλλιτεχνική κατάθεση.

Η ομάδα αυτή, με την καθοδήγηση του ζωγράφου 
«Ιωάννη», θα συνεχίσει το δημιουργικό της έργο και 
την επόμενη χρονιά και βεβαίως περιμένουμε με ανυ
πομονησία να δούμε τι καινούργιο θα έχουν να μας 
παρουσιάσουν. ]
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Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Η
Ο συλλέκτης μοτοσικλετών Μανώλης Κοζωνάκης, είναι γιος αστυνομικού και ε.α. στρατιωτικός. 

Πρόσφατα έλαβε μέρος στην Έκθεση Αστυνομικών Κειμηλίω ν  
που διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίω ν εκθέτοντας μοτοσικλέτες 

που ε ίχαν χρησιμοποιηθεί στην Τροχαία και την Άμεση Δράση **

Μ α νώ λη ς Κ ο ζω ν ά κ η ς  περνάει τις περισσότε
ρες ώρες, επιδιορθώνοντας τις  μοτοσικλέτες της συλ
λογής του, τις  οποίες διατηρεί σε άριστη κατάσταση. 
Ανέκαθεν τον συγκινούσαν οι μοτοσικλέτες, ιδίως οι 
κλασικές. Σ ’ αυτές που έχει ιδιαίτερη αδυναμία είναι 
οι Harley Davidson. Τη συμπάθειά του για  τις  Harley 
την  απέκτησε από πολύ μικρός βλέποντας φωτογρα
φίες του αστυνομικού πατέρα του που οδηγούσε τέ
τοιες μοτοσικλέτες. Η συμπάθεια έγινε πάθος κατά 
τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Ε θνικής 
Άμυνας. Ε ίχε «χρεωθεί» 28 E lectra Glide τω ν 1.200 
κ.εκ. καθώς και 56 μοτοσικλέτες WLA 750 κ.εκ για 
εκπαιδευτική χρήση. Τ ις «βαριές» τις χρησιμοποιού
σαν σαν μοτοσικλέτες συνοδείας πολιτικώ ν προσώ
πων, επισήμων καθώς και σε παρελάσεις.
Η πρώτη από τις  μοτοσικλέτες που κατάφερε να 
αποκτήσει, για τη συλλογή του -με τη μεσολάβηση 
ενός καλού του φίλου και μηχανικού- ήταν η Harley 
Davidson E lectra Clide 1.200 κ.εκ. μοντέλο του 1970. 
Η συγκεκριμένη προέρχεται από τη Στρατονομία. Η 
σειρά Electra Glide πρωτοπαρουσιάστηκε το 1965 
με τον κινητήρα Panheed. Ε ίχε εμπρός και πίσω

υδραυλικές αναρτήσεις, ψηλά τιμόνι και μεγάλη σέ
λα, όπως μεγάλη ήταν κ ι ολόκληρη η μοτοσικλέτα. 
Οι μεγάλες αποστάσεις όμως απαιτούν πολλά κυβ ι
κά και άνετη θέση οδήγησης. Γ ι’ αυτό στην Electra 
τοποθετήθηκαν για  πρώ τη φορά ηλεκτρική μίζα και 
δωδεκάβολτα ηλεκτρικά, γεγονός που αύξησε την 
αξιοπιστία και την ευκολία στην εκκίνηση. Το 1966 
ο κ ινητήρας Panheed σταμάτησε να παράγεται και 
αντικαταστάθηκε απά τον Shovelhead. Αυτή η σει
ρά μοτοσικλετών εξελίχτηκε μέσα στα χρόνια που 
ακολούθησαν. Απέκτησε αργότερα τον κινητήρα 
Evolution, τον οποίο «φορούσε» μέχρι το 1998, οπότε 
αντικαταστάθηκε απά τον ολοκαίνουργιο Twin Cam 
88. (Το ελληνικό κράτος διέθετε 35 Harley Davidson 
E lectra Glide.
Στη συνέχεια απέκτησε και μια στρατιω τική Harley 
Davidson WLA του 1942. Μια μοτοσικλέτα που «έγρα
ψε» μεγάλη ιστορία στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρ
γότερα, το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
απά τις  Έ νοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Την στρα
τιω τική  WLA την αγόρασε στο Ηράκλειο. Η Harley 
Davidson WLA κατασκευάστηκε σε περισσότερα από
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90.000 κομμάτια στη διάρκεια του πολέμου, κερδίζο
ντας τους σχετικούς διαγωνισμούς προμηθειών που 
προκήρυξαν οι Βρετανοί όταν τα δικά τους εργοστά
σια βομβαρδίστηκαν. To WLA βασίστηκε στο προπο
λεμικό μοντέλο της Harley -  Davidson, το πολιτικά 
WL. Διέθετε πλαγιοβάλβιδο κινητήρα 45 κυβικώ ν 
ήτοι 737 κ.εκ. Η Harley Davidson πήρε ένα μεγάλο 
μέρος τω ν πολεμικών παραγγελιών του αμερικανι
κού στρατού. Το μοντέλο που κατασκευάστηκε για 
τ ις  υπηρεσιακές ανάγκες του στρατού ήταν η WLA 
45. Βασίστηκε στην παλιότερη WL με κάποιες αλλα
γές για  να προσαρμοστεί στα νέα της καθήκοντα. Το 
A (=Army) φανέρωνε τη  χρήση για την  οποία προ
οριζόταν. Απέκτησε ματ χρώμα, εξαφανίστηκαν τα 
χρώμια, τοποθετήθηκαν φώτα συσκοτίσεως, σχάρες 
για  δερμάτινη τσάντα, σαμάρια και θήκη για τη με
ταφορά του ατομικού οπλισμού του μοτοσικλετιστή. 
Ανάλογα με τη χρήση για  την οποία προοριζόταν το
ποθετήθηκαν επίσης ανεμοθώρακας και κάγκελα με 
καννάβινες προστατευτικές ποδιές για  τα πόδια. Μια 
μεγάλη λαμαρίνα -  ποδιά κάλυπτε το κάτω μέρος 
της μοτοσικλέτας και της εξάτμισης, στις περιπτώ 
σεις που ο μοτοσικλετιστής εμπλέκονταν σε κάποια 
μάχη. Τότε έριχνε τη μοτοσικλέτα στο πλάι, ενώ αυ
τή εξακολουθούσε να δουλεύει και κρυβόταν πίσω 
από αυτή για να προστατευθεί από τις σφαίρες. Ο V2 
κινητήρας με τους 23 ίππους και τις τρεις τα χύτη 

τες, ήταν αναγκασμένος να κινήσει τα 260 κιλά και 
αν η μοτοσικλέτα διέθετε και καλάθι, άλλα τόσα. Η 
WLA μπήκε στην παραγωγή το 1942 και σταμάτη
σε να παράγεται το 1945. Σ την υπηρεσία όμως του 
αμερικανικού στρατού επιστρατεύθηκαν και μοντέ
λα από το 1939. Οι μοτοσικλέτες αυτές ήρθαν στην 
Ελλάδα μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο της αμερικανι
κής βοήθειας. Το μοντέλο, στην πολιτική  του έκδοση 
συνέχισε να παράγεται μέχρι το 1948. Επίσημα στη 
χώρα μας η WLA-C 45 εισήχθη ως καινούργια από 
το 1948, όταν μεγάλος αριθμός παραχωρήθηκε στον 
εθνικό ελληνικό στρατό. Μ εταχειρισμένες WLA -  C 
45 ήρθαν σε μεγάλες ποσότητες από την Κορέα, σε
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[  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  :

τραγική κατάσταση, διαλυμένες και χτυπημένες από 
νάρκες. Οι μοτοσικλέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν 
από άλες τ ις  ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας ενώ 
56 WLA-C χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικές στο 
στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Γουδί. Ό λες αυτές οι 
μοτοσικλέτες μαζί με πλήθος ανταλλακτικώ ν πουλή
θηκαν από το ελληνικά κράτος στην Ολλανδία και 
αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστοι κάτοχοι αυτού του 
μοντέλου στην Ελλάδα.
Το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε τη 
Harley -  Davidson σε καλή οικονομική κατάσταση 
και με τη δυνατότητα να εξελίξει και να βγάλει στην 
παραγωγή καινούργια μοντέλα. Κατά πρώτον εξέ
λιξε τον κινητήρα Knucklehead με τις  επικεφαλής 
βαλβίδες που ήταν στην παραγωγή μέχρι το 1947. 
Από το 1948 μπήκε στην παραγωγή ο κινητήρας 
Panheed, τα καπάκια τω ν βαλβίδων του οποίου θύ 
μιζαν τηγάνι γυρισμένο ανάποδα, εξ’ ου και το όνομα 
Panheed. Η  χω ρητικότητα  του νέου κινητήρα ήταν 
1.213 κ.εκ., με ισχύ 55 ίππων. Τεχνολογικά ο νέος 
V2 κινητήρας ήταν αρκετά ενημερωμένος με κάμπο
σο αλουμινένια εξαρτήματα, υδραυλικά ωστήρια και 
εσωτερικές διόδους λαδιού που καταργούσαν τα εξω
τερικά σωληνάκια. Ταυτόχρονα ήταν και ελαφρύτε
ρος. Ο κ ινητήρας αρχικά φορέθηκε από την FL του 
1948. Την αμέσως επόμενη χρονιά όμως τοποθετήθη
κε στο νέο μοντέλο της Harley -  Davidson που σημά
δεψε το χαρακτήρα της εταιρείας, την Hydra Glide. 
Ο κ ινητήρας αυτός τοποθετήθηκε και στο επόμενο 
μοντέλο την FLH Duo Glide, μοντέλο που αποτελεί

και αυτό σταθμό για  την Harley. Η Duo Glide διέθετε 
υδραυλικό τηλεσκοπικό π ιρούνι εμπρός και υδραυ
λικά πίσω αμορτισέρ. Ή τα ν  μια πολυτελής μοτοσι
κλέτα που μπορούσε να κάνει μεγάλα ταξίδια με την 
προσθήκη βαλιτσών και ανεμοθώρακα. Η Harley -  
Davidson Duo Glide ήταν η τελευταία που υπηρέτη
σε τ ις  ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τη συγκεκριμένη 
μοτοσικλέτα στολίζει τη  συλλογή του κ Κοζωνάκη 
και όταν την αγόρασε στα χαρτιά  της δεν φαινόταν 
πουθενά ο κυβισμός, με αποτέλεσμα να  μη μπορεί να 
πάρει πινακίδες κυκλοφορίας. Ερευνώντας, κατέλη
ξε στον ΟΔΔΥ, ο οποίος την είχε βγάλει σε δημοπρα
σία. Ε κεί έμαθε ότι η μοτοσικλέτα είχε «υπηρετήσει» 
στην Αστυνομία Χανιών.
Ό π ω ς εκμυστηρεύεται ο Μ ανώλης Κοζωνάκης, 
«τρία από τα σημαντικότερα μοντέλα που κατασκεύ
ασε ποτέ η εταιρεία Harley-Davidson, βρίσκονται με
ταξύ άλλων στη συλλογή μου. Ό λ ες  οι μοτοσικλέτες 
έχουν ένα κοινό σημείο: δούλεψαν και κυκλοφόρη
σαν στη διάρκεια της ζωής τους, στους δρόμους της 
χώρας μας, και χρησιμοποιήθηκαν από την Ελληνι
κή Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων σε υπηρε
σίες της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, αλλά και 
τη Στρατονομία. Η αξία τους, εκτός από την ιστορία 
που έχουν διαγράψει στα χρόνια της ζωής τους, είναι 
προφανής». Ο κ. Κοζωνάκης έχει στην κατοχή του 
μία Honda CBX 650 του 1981 της Άμεσης Δράσης 
Α ττικής και δύο Suzuki: Έ ν α  GSX 750 Ρ του 1985 
της Αστυνομίας Πόλεων και ένα GSX 750 Ρ της Τρο
χαίας του 2002 τα οποία κυκλοφορούν ακόμα. ]
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ΤΕΧΝΗ S

Επιμέλεια Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Σχίς 15 Απριλίου XOU 1865, η αρχαιολογική αποστολή του Γάλλου υποπρόξενου Καρόλου Σαμπουαζά, έκανε 
ανασκαφές στα βόρεια της Σαμοθράκης. Τότε ένας Έ λληνας εργάτης αναφώνησε «Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα»!
Είχε βρει τα πόδια και τον κορμό της Νίκης της Σαμοθράκης.
Η νήσος Σαμοθράκη βρισκόταν ακόμα υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Σαμπουαζά χρειαζόταν 
την άδεια της Υψηλής Πύλης, για να μεταφέρει το γλυπτό στη Γαλλία. Το άγαλμα έφτασε στο Λούβρο στις 11 Μαϊου του 
1864, αλλά με σημαντικές ελλείψεις. Είχε βρεθεί σε πολλά κομμάτια, γιατί οι καλλιτέχνες της ελληνιστικής περιόδου 
συνήθιζαν να φτιάχνουν το γλυπτά σε τμήματα και να τα ενώνουν μετά.
Ό ταν ο Σαμπουαζά πήρε τη Νίκη απ’ τη Σαμοθράκη, είχε αφήσει πίσω την πλώρη στην οποία πατούσε το άγαλμα, 
γιατί πίστευε ότι ανήκε σε άλλο γλυπτά. Χωρίς την πλώρη, όμως, το άγαλμα δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Ή ταν  έτσι 
δημιουργημένο απ’ τον γλύπτη, που χρειαζόταν να στέκεται στην πλώρη, για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. Το

πρόβλημα έλυσαν Αυστριακοί αρχαιολόγοι το 1875, όταν συ
νειδητοποίησαν ότι τελικά η πλώρη ήταν μέρος της σύνθεσης 
της Νίκης. Ο Σαμπουαζά κατάφερε να πάρει και αυτά το κομ
μάτι στη Γαλλία.
Η Νίκη της Σαμοθράκης εκτίθεται στο Λούβρο από το 1884. Το 
όνομα του ιδιοφυή γλύπτη παραμένει άγνωστο, αλλά η φήμη 
του αγάλματος έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. 
Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκε τον 2ο αιώνα π X και κοσμού
σε το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη.
Πολλοί λένε ότι ήταν αφιέρωμα του Δημήτριου του Πολιορκη
τή, που νίκησε τον στόλο του Πτολεμαίου το 290 πΧ.
Μια άλλη εκδοχή λέει ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδιοι, όταν νίκη
σαν τον Αντίοχο Γ’ της Συρίας σε ναυμαχία.
Εκτός από το πρωτότυπο στο Λούβρο υπάρχει ένα αντίγραφο 
στο αρχαιολογικό μουσείο της Σαμοθράκης και ένα ακόμη ρω
μαϊκό αντίγραφο σε μουσείο της Βιέννης.

Η θεά Νίκη χων Ελλήνων 
σχο άγαλμα χης Σαμοθράκης

Η Νίκη ήταν θεά της Ελληνικής μυθολογίας. Πατέρας της 
ήταν ο Πάλλαντος, μητέρα της η Στύγα, αδέλφια της ήταν ο 
Ζήλος, το Κράτος και η Βία. Σύμφωνα με το μύθο, η Νίκη και 
τα αδέλφια της έγιναν ακόλουθοι του Δία όταν εκείνος ανέβη
κε στον θρόνο του στον Όλυμπο. Η Νίκη στέλνονταν από τον 
Δία για να εξυμνήσει μία νίκη είτε να προσφέρει σπονδή, είτε 
για να στεφανώσει έναν νικητή. Γι’ αυτό το λόγο οι γλύπτες 
την αποθανάτιζαν πάντα σαν μία γυναίκα με τεράστια φτερά 
στην πλάτη.

Η Επισχροφή χης θεάς σχο Λούβρο

Το επιβλητικά άγαλμα που είναι κατασκευασμένο από λευκό 
-αλλά ευαίσθητο- παριανό μάρμαρο υποβλήθηκε σε συντήρηση 
διάρκειας 10 μηνών για να πάρει στις 8 Ιουλίου πάλι τη θέση 
του στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του μουσείου.]
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Ο υποβρύχιος εξοπλισμός των 
ψαροντουφεκάδων

ελεύθερης κατάδυσης
Του Αστυν. Υποδ/ντη ε.α. Ιωάννη Σακελλαρίου

Οι δύτες διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες σε σχέση με τον σκοπό 
τον οποίο επιδιώκουν: α) σε αυτοδύτες (συντομία του όρου αυτόνομοι δύτες) 
οι οποίοι καταδύονται για επαγγελματικούς σκοπούς αρχαιολογικές υποβρύ
χιες έρευνες -ανασκαφές, εξερευνήσεις ναυαγίων, επισκευές υφάλων ή αγκυ
ρών πλωτών σκαφών, ή ευρισκόμενοι εντός οργανωμένων ναυτικών ομίλων 
για λόγους υποβρύχιας φωτογράφησης, άθλησης η αναψυχής με κύρια χα

ρακτηριστικά του εξοπλισμού των, τις μπουκάλες οξυγόνου και το ρυθμιστή 
πλευστότητας (σωσίβιο ασφαλείας το οποίο φουσκώνει με οξυγόνο ανεβάζοντας 

τον εύκολα στην επιφάνεια) και: β) σε ελευθέρους δύτες. Είναι 
οι χιλιάδες των ψαροντουφεκάδων οι οποίοι προτίμησαν την 
αθλητική κατάδυση -  και ένας αυτοδύτης μπορεί να ασχολη
θεί με την ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο, αρκεί να 
καταδυθεί μόνο με την αναπνοή του.

Οι αυτοδύτες χωρίς μπουκάλες οξυγόνου καταδύονται κρα
τώντας την αναπνοή συνήθως για χρονικό διάστημα από 30 
δευτερόλεπτα έως και λίγα λεπτά, σε μικρά ή μεγάλα βάθη, 
ανάλογα την ηλικία και τις αθλητικές αντοχές του καθενός. 
Εκτός από τις μπουκάλες οξυγόνου, το ρυθμιστή πλευστό
τητας και το ψαροντούφεκο, το οποίο θα περιγράφουμε πιο 
κάτω, τα υπόλοιπα είδη εξοπλισμού είναι περίπου κοινά και 
στους δύο:

1) Το ρολόι ιδιαίτερα στον αυτοδύτη για καταδύσεις βαθύ-
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τερες των ΙΟμ.
2) Το βαθύμετρο στο οποίο κατά την κάθοδο σημειώνεται 

το βάθος.
3) Το αποσυμπιεσόμετρο το οποίο δείχνει στον αυτοδύτη 

πότε κινδυνεύει από την νόσο των δυτών και τον προειδο
ποιεί να μην κατεβαίνει σε μεγάλα βάθη όπου μπορεί να πά- 
θει τη νόσο αυτή.

4) Η πυξίδα, απαραίτητη, διότι η αίσθηση του προσανα
τολισμού χάνεται εύκολα στο βυθό, ιδίως κάτω από 5 μέτρα 
βάθος.

5) Η τσάντα η οποία πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό 
για τη φύλαξη και τη μεταφορά του καταδυτικού υλικού.

6) Η προστατευτική στολή μαζί με τα γάντια, η οποία πρέ
πει να φοριέται ολόκληρη, σακάκι και παντελόνι χειμώνα 
και καλοκαίρι. Είναι συνήθως μαύρη ή παραλλαγής λαστι
χένια από ισοθερμικό προστατευτικό υλικό υγρού τύπου, η 
οποία επιτρέπει την είσοδο λίγου νερού, το οποίο εξομοιώνε
ται με την θερμοκρασία του σώματος συνήθως 37ο C. 3)το 
ψαροντούφεκο το οποίο απαγορεύεται για τους αυτοδύτες, 
παράγραφος 6, ΚΑ. 171/2004 της λιμενικής αρχής

7) και η χρήση του υποβρυχίου φωτός, ημέρα και νύκτα, 
αλλά επιτρέπεται για τους ελεύθερους δύτες - ψαροντουφε- 
κάδες.

8) Το ψαροντούφεκο μπορεί να είναι μακρύ λαστιχοβόλο 
χαμηλού κόστους με εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση 
ανταλακτικών, (βέργα ταϊτής, λάστιχων, καμπάνας κ.λπ.), 
το οποίο έχει μακρύ βεληνεκές, γρήγορη αθόρυβη βολή, αλ
λά και αεροβόλο το οποίο είναι πιο ακριβό με πιο δύσκολη 
συντήρηση, αλλά με ταχεία βολή και καλή ρύθμιση στη χα
μηλή ή δυνατή σκάλα.

9) Το καταδυτικό μαχαίρι, το οποίο δένεται στην εσωτε
ρική πλευρά της κνήμης. Πρέπει να είναι μικρό, εύχρηστο, 
καλά ακονισμένο για να χρησιμοποιείται σε πιθανό μπλέξιμο 
του δύτη -  ψαροντουφεκά σε παλιά δίχτυα ή σχοινιά του 
βυθού.

10) Η μάσκα με τον αναπνευστήρα, τα οποία υπάρχουν 
στο εμπόριο σε διάφορες τιμές ανάλογα με το υλικό κατα

σκευής. Για το υποβρύχιο ψάρεμα καλό είναι να επιλέγεται 
μία μάσκα, η οποία να εφαρμόζει καλά στο πρόσωπό μας, 
μικρού όγκου, σκούρου χρώματος με ενισχυμένο λουράκι, 
η οποία πρέπει να ξεπλένεται καλά με γλυκό νερό μετά από 
κάθε ψάρεμα. Το ίδιο και ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι 
από υλικό ανθεκτικό, εύκαμπτο, χρώματος ίδιου με τη μά
σκα.

11) α βατραχοπέδιλα τα οποία για τον μέσο ψαροντου
φεκά πρέπει να είναι ελαφριά, μαλακά και μακριά για να 
δίνουν ώθηση και να μην κουράζουν τα πέλματα και τα 
πόδια του ψαροντουφεκά.

12) Βασικό, επιβεβλημένο και απαραίτητο είδος είναι και 
η ζώνη με τα μολύβια (ζώνη βαρών), η οποία πρέπει να επι
λέγεται με αγκράφα ταχείας απελευθερώσεως, για λόγους 
ασφαλείας για να ανεβαίνουμε πολύ γρήγορα στην επιφά
νεια αν παραστεί ού μη γένοιτο κάποιος κίνδυνος ή ξαφνι
κή αδιαθεσία υποβρυχίως, και με την οποία αφαιρώντας ή 
προσθέτοντας μολύβια ρυθμίζουμε την πλευστότητά μας 
μέσα στο νερό. Αν έχουμε ηλικία και δυνατότητες για βα
θιά ψαρέματα τότε χρησιμοποιούμε 3-4 μολύβια του κιλού 
για εύκολη ανάδυση. Αν ψαρεύουμε στα ρηχά νερά έως 5 
μέτρα βάθος (καλά και μεγάλα ψάρια μπορεί να ψαρέψει 
και ο μέσος ψαροντουφεκάς στα μικρά βάθη, αρκεί να έχει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ψαρεύει προσεκτικά και 
αθόρυβα), τότε μέχρι 4-5 κιλά μολύβια του κιλού είναι κα
λά για την ασφάλεια του.

13) Μαζί με τα λίγα μολύβια συνδεδεμένος με την ζώνη 
μολυβιών (ή βαρών) με ειδικό ανοξείδωτο κλίπ είναι και ο 
πλωτήρας σήμανσης (σημαντήρας, Π.Δ. 378/85 ΦΕΚ 131 
α/85), ο οποίος είναι υποχρεωτικός από το λιμεναρχείο , 
αποτελώντας κατά την άποψη των περισσοτέρων το σπου
δαιότερο μέτρο ασφαλείας για τα διερχόμενα ταχύπλοα 
σκάφη, κρις-κραφτ κ.α., αλλά και ως μέσο ξεκούρασης, προ
σανατολισμού ακολουθώντας το κορδόνι του όταν έχουμε 
καταδυθεί σε βάθος μεγαλύτερο των 10 μέτρων κατά την 
ανάδυση, όχι μόνο για τους νεοφώτιστους ψαροκυνηγούς 
αλλά και για τους παλαιότερους.]



[  ι α τ ρ ι κ ό  :
Της Μαρίας Χριστοπούλου*

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
Οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο
έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα

Το παιχνίδι στην ύπαιθρο είναι άσκηση και αποτελεί γ ια  το πα ιδί απαραίτητο 
στοιχείο του καθημερινού του προγράμματος. Η άσκηση στην παιδική ηλικία  
είναι| ιδιαίτερα σημαντική.

Σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες, άλα τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικ ίας πέντε έως 
δεκαοκτώ ετών πρέπει να είναι φυσικά δραστήριοι, τουλάχιστον για  μία ώρα 
καθημερινά, ενώ για  να έχει η άσκηση θετικές επιδράσεις στην υγεία, θα πρέπει 
να είναι μέτριας έντασης. Σ τις οδηγίες τονίζεται επίσης άτι τουλάχιστον δυο 
φορέ ; την εβδομάδα, οι φυσικές δραστηριότητες πρέπει να είναι τέτοιες που να 
βελτ ώνουν τη δύναμη, την ευλυγισ ία  και την υγεία  τω ν οστών. Ωστόσο, αυτό 
δεν αρκεί. Σημαντικό τμήμα των αναγκών πρέπει να καλύπτετα ι από φυσική 
δραστηριότητα σε ελεύθερους χώρους, την παιδική χαρά, το πάρκο, το γήπεδο 
και την έξοχη.

Ομάδα παιδιάτρων ου Π ανεπιστημίου Ιω αννίνω ν μελέτησε τ ις  δραστηριότη
τες παιδιώ ν ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών σε δείγμα 10% τω ν μαθητώ ν του νο
μού, εκ τω ν οποίων το 65% κατοικούσαν στην πόλη και οι υπόλοιποι σε χωριά. 
Τι διαπίστωσαν:

► Π αιχνίδια  έξω από το σπίτι που απαιτούν κ ίνηση απασχολούσαν καθημερι
νά το 55% τω ν παιδιών.

► Η συχνότητα  του παιχνιδιού σχετιζόταν θετικά με την κατοικία  σε χωριό 
και με την ύπαρξη χώρου για  πα ιχνίδ ι στην πόλη.

► Μόνο το 4,7% των γονιώ ν έπαιζε και αθλούνταν μαζί με το πα ιδί στην ύπα ι
θρο κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Ο περιορισμός τω ν δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο και της επαφής με τη  φύση 
οφείλεται στην κακή δόμηση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίω ς σε καλο
προαίρετα λανθασμένη επιλογή τω ν γονιών, ορίζοντας προτεραιότητες των παι-
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διών με χα μαθήματα, την ξεκούραση και την ευκολία 
στο συνολικό πρόγραμμα της οικογένειας να κατέχουν 
πρώτες θέσεις, αγνοώντας ότι οι δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο είναι απαραίτητο στοιχείο για  την υγεία  και 
την  ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Αντιδράσεις τω ν γονιώ ν για  δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο:

► Δεν έχει χρόνο. (Έ χει! Έ χει! Να προσπαθήσετε 
να τον βρείτε!).

► Δεν έχουμε κοντά μας ασφαλείς υπαίθριους χώ 
ρους, παιδικές χαρές, αθλητικά κέντρα, πάρκα, εξοχή. 
(Να οργανωθείτε έτσι ώστε να το συνοδεύετε σε ασφα
λείς χώρους).

► Ό τα ν  παίζει στην ύπαιθρο, γυρνάει ιδρωμένο, θα 
κρυολογήσει πάλι (Δεν κρυολογούν τα παιδιά στην 
ύπαιθρο. Τα κρυολογήματα και η γρ ίπη  μεταδίδονται 
ευκολότερα σε κλειστούς χώρους και σε συνωστισμό).

► Ό τα ν  παίζει έξω, γυρνάει καταλασπωμένο (Τα λε
ρωμένα ρούχα αποτελούν για  τους παιδιάτρους δείκτη 
φυσιολογικής δραστηριότητας και παιχνιδιού στην 
ύπαιθρο. Αυτά θεωρούνται επένδυση για  την υγεία  
του παιδιού).

Οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο έχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα:

► Η επαφή με τη φύση και τ ις  φυσικές ύλες για  τα 
μικρότερα παιδιά προσφέρουν σημαντικές εκπα ιδευτι
κές εμπειρίες: λακκούβες με νερό, λάσπη, χορτάρι, δέ
ντρα, αλλαγές της φύσης το φθινόπωρο και την άνοι
ξη. Η εξοικείωση και η ανάπτυξη του σεβασμού για  το 
φυσικό περιβάλλον αποτελούν δικαίωμα του παιδιού 
(άρθρο 29 παρ.1 εδ.ε της Σύμβασης για  τα Δικαιώματα 
του Παιδιού)

► Σ την ύπαιθρο τα παιδιά βρίσκονται μακριά 
από την  τηλεόραση, βίντεο και κομπιούτερ και 
προστατεύονται έτσι από τ ις  ολέθριες συνέπειες 
που έχει η κατάχρηση αυτών τω ν μέσων. Το παι- 
χνίδι/άσκηση στην ύπαιθρο μπορεί να  θεωρηθεί 
«εμβόλιο» κατά της παχυσαρκίας, του άγχους, 
της οστεοπόρωσης και τωμ καρδιαγγειακών νο
σημάτων.

► Είναι στη φύση των παιδιών να είναι υπερκι- 
νητικά . Σε κλειστό, περιορισμένο χώρο, αναγκα
στικά επιδίδονται σε δραστηριότητες που καταπι
έζουν τη φύση τους. Αν τα αφήσουμε να παίξουν 
σε ένα ελεύθερο περιβάλλον, κ ινούντα ι ασταμά
τητα  και σε αρκετά έντονο ρυθμό, απολαμβάνο
ντας τ ις  αποδεδειγμένα θετικές επιδράσεις στην 
υγεία  τους. ]

*Η Μαρία Χριστοττούλου (PhD B ristol), είναι 
ειδική, στον Π αιδικό αθλητισμό και την Αθλητική  
Διατροφή (κείμενο από το περιοδικό «Παιδί, Υγεία  
& Ανατροφή».
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[  Κ Α Υ Σ Ω Ν Α Σ

Προστατευτικά 
μέτρα κατά τη διάρκεια
του καύσωνα h

Γενικές οδηγίες προφύλαξης
Το ντύσιμό μας πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελαφρύ, 

άνετο και ανοιχτόχρωμο. Το υλικό του ρουχισμού να εί
ναι πορώδες ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του 
σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα

Η χρήση του καπέλου και γενικά καλύμματος επι
βάλλεται, με υλικό φυσικά που να επιτρέπει καλό αερισμό 
του κεφαλιού.

Η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών που προ
στατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του 
ήλιου είναι απαραίτητη.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Παραμονή σε σκιερά και 
δροσερά μέρη. Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συ
νωστισμός.

Αποφυγή βαρείας σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα μάλι
στα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη 
υγρασία. Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή τρεξίμα
τος κάτω από τον ήλιο.

Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας. Καλό θα 
είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά πανιά στο κεφάλι και 
στον λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στη 
λήψη φρούτων και λαχανικών και περιορισμός στα λιπα
ρά.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων). 
Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται η πρόσθε
τη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών 
στον οργανισμό. Επίσης συνιστάται η αποφυγή λήψης 
οινοπνευματωδών ποτών.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα συγκοι
νωνίας κατά τη διάρκεια υψηλής ζέστης.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευ
στικά, καρδιαγγειακά κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν 
τον θεράποντα γιατρό τους για εφαρμογή ειδικών για την 
περίπτωση τους οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρ
μακα να συμβουλευτούν τον γιατρό τους αν πρέπει να τα 
συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί μερικά έχουν την 
ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

Ο δηγίες για τα νεογνά και τα βρέφη
Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελα

φρά. Προτιμότερο είναι τα χέρια και τα πόδια τους να εί
ναι ελευθέρα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Ό ταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από 
το γάλα (μητρικό η άλλο) και υγρά όπως χαμομήλι νερό 
κ.λ.π.

Τα βρέφη και κυρίως τα μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι 
να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότε
ρο λίπη.

Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμένουν πολύ ώρα 
στον ήλιο μετά το μπάνιο και να φορούν πάντα καπέλο.

Ο δηγίες για  την  προστασία τω ν ηλικιω μένων
Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυ

νο για τους ηλικιωμένους. Επειδή η μετατροπή του 
διαμερίσματος στη μεγάλη ζέστη είναι πολύ δύσκολη 
υπόθεση προτιμότερη είναι η μετακίνηση του ηλικιω
μένου σε δροσερότερες περιοχές της χώρας, όταν βέβαια 
υπάρχει η δυνατότητα.

Αν η μετακίνηση σε θάλασσα ή σε βουνό δεν είναι εύκο
λη, η παραμονή του ηλικιωμένου στα κατωτέρα διαμερί
σματα πολυώροφων σπιτιών είναι σχετικά εύκολη λύση.

Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά κατά τη διάρκεια της ζε
στής ημέρας πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό, αφού έχει 
δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα καλό θα 
είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους, 
σε περίπτωση θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας 
από το σπίτι.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο 
άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Προβλήματα -  Δ ιαταραχές -  Νοσηρά Φ αινόμενα 
Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλο
ντος ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικανότητα να 
προσαρμόζεται και να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία 
του. Αυτό το κατορθώνει μονό μέχρι ενός ορίου (43ο C)
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πέρα από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει. Τότε αρχίζουν 
να εμφανίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές και 
ελαφρά ή βαριά νοσηρά φαινόμενα.

Έ να  από αυτά είναι η θερμική εξάντληση, η οποία εμφα
νίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες 
ή ημέρες) σε υψηλές θερμοκρασίες, πρόκειται για παρο
δική ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος σε ένα 
θερμικό stress.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλος ίλιγγοι, ανο
ρεξία, ανία, έντονο αίσθημα εξάντλησης τα οποία καταλή
γουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση. Η αρ
τηριακή πίεση είναι χαμηλή και υπάρχει ταχυκαρδία. Το 
δέρμα είναι ψυχρό και υγρό. Οι κόρες είναι διασταλμένες. 
Η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Το σύνδρομο αποδίδε
ται σε μέτρια απώλεια ύδατος και χλωριούχου νατρίου. 
Η θεραπεία είναι απλή και συνίσταται στη μεταφορά του 
ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη χορήγηση ύδατος 
και χλωριούχου νατρίου (αλάτι) συνήθως ενδοφλέβια λό
γω της ναυτίας.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερμοπληξία. 
Η θερμοπληξία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του πε
ριβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η σχετική υγρασία της 
ατμόσφαιρας είναι

πάνω από 70% γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει 
την εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότητας 
του σώματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που 
βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμοπληξία. Μερικοί από 
αυτούς είναι η βαριά σωματική εργασία, η παρατεταμένη 
βάδιση κάτω από τον ήλιο η περιβολή με θερμά σκούρου 
χρώματος ρούχα που απορροφούν μεγάλο ποσό ηλιακών 
ακτινών, η ανεπαρκής λήψη νερού, τα άφθονα και βαριά 
γεύματα και η κατάχρηση των αλκοολούχων ποτών.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντο
νη και ακατανίκητη δίψα και η ξηρότητα του στόματος, 
του φάρυγγα και του δέρματος. Στη συνέχεια εμφανίζεται 
ερυθρότητα του προσώπου που συνοδεύεται από άφθονο 
ίδρωτα ζάλη, πόνο στο κεφάλι και στο στήθος κατάπτω
ση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια και μυϊκές κρά

μπες, δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά 
στα αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί 
να φθάσει τους 42ο C. Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά 
φαινόμενα και ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος.

Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πάσχουν από 
αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, οι αλκοο
λικοί, οι ηλικιωμένοι και κυρίως τα βρέφη των οποίων 
ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να αντιδρά και να 
προσαρμόζεται στις μεταβολές της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος, προσβάλλονται ευκολότερα από θερμο
πληξία.

Πρώτες βοήθειες
Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή 

σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κάτω από δέντρα αν 
υπάρχουν. Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομακρύ
νουμε τους περίεργους που συγκεντρώνονται, για να 
μην εμποδίζουν τον αερισμό.

Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του αερίζουμε το 
σώμα με οποιοδήποτε πρόχειρο μέσο (π.χ. βεντάλια ή 
χαρτόνι).

Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες ή παγο- 
κύστη) στο μέτωπο και στο κεφάλι.

Βρέχουμε το πρόσωπο, τον λαιμό, το στήθος και γενι
κά το σώμα με κρύο νερό.

Κάνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα, χέρια και ποδιά, 
με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

Δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αμμωνία και αν 
μπορεί να πιει του δίνουμε άφθονα υγρά και μικρές πο
σότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυτό που έχασε ο 
οργανισμός του εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης.

Αν η κατάσταση του είναι πολύ βαριά πρέπει να 
κληθεί επειγόντως γιατρός ή να μεταφερθεί στο νοσο
κομείο. ]

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ
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Ο Μύθος του Σπηλαίου του Πλάτωνα

Ο Π λάτω ν στο Ζ' β ιβ λ ίο  της «Π ολιτείας» α π εικονίζει την α νθ ρ ώ π ινη  φύση  σε σχέση  μ ε  την 
Π αιδεία  κ α ι την απαιδενσ ία . Α ναφερόμαστε στον διάσημο Μ ύθο τον Σ π ηλα ίου , μ ε  τον οπ ο ίο  
ο Π λάτω ν δ ιατυπώ νει την ά π οψ η  ότι ο άνθρω π ος ζει σε μ ια  ε ικ ο ν ικ ή  πραγμ ατικότητα , φ υ 
λα κ ισ μ ένο ς  στις ψευδαισθήσεις, τις αυταπάτες κ α ι τα κατώ τερα α ισθήμ α τα  κ α ι συνα ισ θή 

ματα, που τον εμποδίζουν να  δει την πραγματικότητα . Στη σ ύγχρονη  μ ετα φ ο ρά  του, ο Μ ύθος 
του Σ π η λα ίου  αποδίδεται στην κ ινη μ α το γρ α φ ικ ή  τα ινία  «M a tr ix » (=μήτρα, σπή λα ιο).

Η εικόνα ίου  σπηλαίου και των δεσμωτών
- Ύστερα απ’ αυτά που 
είπαμε, περίγραψε την 
ανθρώπινη φύση, σχετι
κά με την παιδεία και την 
απαιδευσία, με την ακό
λουθη εικόνα που θα σου 
πω: Φαντάσου σαν μέσα 
σ’ ένα σπηλαίο κάτω 
από τη γη, που να έχει 
την είσοδο του ανοιγ
μένη προς το φως σ’ 
όλο το μάκρος της, αν
θρώπους που από παι
διά να βρίσκονται εκεί 
μέσα αλυσοδεμένοι από 
τα πόδια και τον τράχη

λο, οε τρόπο που να μένουν πάντα στην ίδια θέση 
και μόνο μπροστά να βλέπουν, χωρίς να μπορούν 
να στρέψουν γύρω την κεφαλή τους εξ’ αιτίας τα 
δεσμό τους, και από πίσω οε αρκετή απόσταση και 
υψηλότερά τους να υπάρχει αναμμένη φωτιά, που 
το φως της να έρχεται ως αυτούς και ανάμεσα στη 
φωτιά και τους δεσμώτες ένας δρόμος προς τα επά
νω, και πλάι στο δρόμο φαντάσου ακόμα παράλλη
λα του χτισμένο ένα μακρύ τοίχο σαν εκείνα τα δι
αφράγματα που έχουν βαλμένα οι θαυματοποιοί εμπρός 
από τους ανθρώπους και τους δείχνουν πάνω από κει τις 
ταχυδακτυλουργίες των.
- Τα φαντάζομαι όλα αυτά.
- Φαντάσου τώρα ανθρώπους να περνούν κατά μή
κος αυτού του τοίχου φορτωμένοι κάθε λογής αντι
κείμενα, καθώς και αγάλματα ανθρώπων και ζώων 
κατασκευασμένα από ξύλο ή πέτρα ή ό, τι άλλο, που

να ξεπερνούν όλα αυτά mo ψηλά από τον τοίχο, κι 
αυτοί που τα σηκώνουν, όπως είναι φυσικό, άλλοι 
να μιλούν καθώς περνούν μεταξύ τους κι άλλοι να 
σωπαίνουν.
- Πολύ παράξενη είναι η εικόνα και αλλόκοτοι οι δεσμώ
τες σου.
- Και μολαταύτα όμοιοι με μας, και πρώτα - πρώτα 
νομίζεις πως αυτοί οι δεσμώτες έχουν ιδεί ποτέ και 
από τους εαυτούς των και από τους τριγύρω τους 
τίποτε άλλο, εκτός από τις σκιές που πέφτουν από 
τη λάμψη της φωτιάς επάνω στο αντικρινό τους μέ
ρος της σπηλιάς;
- Και πώς να δουν, αφού είναι αναγκασμένοι να κρατούν 
ακίνητα τα κεφάλια όλη τους τη ζωή;
- Ακόμα και από τα αντικείμενα που περνοδιαβαίνουν, 
άλλο τίποτα από τις σκιές των;
- Τι άλλο βέβαια;
- Κι αν θα μπορούσαν να μιλούν μεταξύ τους, δε νομίζεις 
να πιστεύουν πως τα ονόματα που δίνουν στις σκιές που 
βλέπουν να διαβαίνουν εμπρός τους, αναφέρονται σε αυ
τά τα ίδια τα αντικείμενα;
- Αναγκαστικά.
- Κι αν ακόμα η φυλακή τους έστελνε αντίλαλο από αντί
κρυ, όταν θα μιλούσε κανείς απ’ όσους περνούν, νομίζεις 
πως τίποτα άλλο θα φαντάζονταν, παρά ότι η σκιά είναι 
εκείνη που μιλά;
- Τι άλλο βέβαια;
- Και εξάπαντος, τίποτα άλλοι οι τέτοιοι δεν θα πίστευαν 
αληθινό, παρά μονάχα εκείνες τις σκιές.
- Ανάγκη πάσα.
- Σκέψου τώρα, τι θα έπρεπε να συμβεί φυσικά με αυ
τούς, αν κανείς ήθελε να τους λύσει από τα δεσμά τους 
και να τους θεραπεύσει από την πλάνη και την άγνοια 
τους, κάθε φορά που θα λύνονταν ένας και θα αναγκά-
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ζονταν έξαφνα να σηκωθεί και να στρέψει το λαιμό του και 
να περπατήσει και να κοιτάξει προς το μέρος της φωτιάς, 
και πονούσε ενώ έκανε άλα αυτά και δεν μπορούσε από το 
ακτιδοβόλισμα της φωτιάς να δει καθαρά εκείνα που έβλεπε 
ως τότε τις σκιές των, τ ί νομίζεις πως θα πει, αν του έλεγε 
κανείς, ότι όσα έβλεπε τότε ήταν φλυαρίες και πως τώρα, 
γυρισμένος κάπως πιο κοντά στο ον και σε αντικείμενα πε
ρισσότερο πραγματικά, βλέπεις σωστότερα, και αν μάλιστα 
δείχνοντας το, το καθένα από όσα θα περνούσαν από μπρος 
του, τον ανάγκαζε να υποκριθεί τι είναι αυτό, δεν νομίζεις 
πως θα έπεφτε σε μεγάλη απορία και θα νόμιζε πως εκείνα 
που θα έβλεπε τότε ήταν αληθινότερα απ’ αυτά που του δεί
χνουν τώρα;
- Και πολύ μάλιστα.
- Και αν λοιπόν τον ανάγκαζε κανείς να στρέψει τα μάτια 
του στο ίδιο το φως, δεν θα του πονούσαν τα μάτια και δεν 
θα έφευγε για να ξαναγυρίσει πάλι σε εκείνα που μπορεί να 
βλέπει και δεν θα νόμιζε πως εκείνα είναι πραγματικώς κα
θαρότερα και αληθινότερα από αυτά που του δείχνουν;
- Έ τσ ι βέβαια.
- Και αν τέλος τον ξεκολλούσε κανείς από κει κάτω με τη 
βία, από ένα κακοτράχαλο και ανηφορικό δρόμο, και δεν 
τον άφηνε πριν το τραβήξει έξω στο φως του ήλιου, άραγε 
δεν θα τραβούσε μαρτύρια και δεν θα αγανακτούσε όσο τον 
έσερναν, κι όταν θα έφτανε στο φως με πλημμυρισμένα τα 
μάτια του απ’ την φεγγοβολή, θα μπορούσε να δει, και ένα 
καν, από όσα εμείς λέμε τώρα αληθινά;
-Ό χι βέβαια, έτσι τουλάχιστον ξαφνικά.
- Θα χρειαζόταν πραγματικώς να συνηθίσει πρώτα για να 
κατορθώσει να βλέπει καθαρά όσα είναι εκεί επάνω, και 
στην αρχή θα μπορούσε να βλέπει ευκολότερα τις σκιές, 
έπειτα επάνω στα νερά τα είδωλα των ανθρώπων και των 
άλλων και τέλος και αυτά τα ίδια, μετά από αυτά και όσα 
είναι στο ουρανό και τον ίδιο τον ουρανό, θα μπορούσε να 
στραφεί ή να κοιτάξει την νύχτα ευκολότερα, με το φως 
του φεγγαριού και των άστρων, παρά την ημέρα με τον 
ήλιο και το φως του.
- Πώς όχι;
- Και τελευταία, θα μπορούσε να δει, υποθέτω, για αυτόν 
τον ίδιο τον ήλιο, όχι μέσα στα νερά ή σε άλλη θέση τα εί

δωλά του, αλλά αυτόν καθαυτόν στη θέση του, και να 
παρατηρήσει τ ί λογής είναι.
- Αναγκαστικά.
- Ύστερα απ’ αυτά θα κάνε τη σκέψη γ ι’ αυτόν, πως 
αυτός είναι που κάνει τις εποχές και τους χρόνους, και 
διευθύνει σαν επίτροπος όλα στον ορατό κόσμο, και ο 
αίτιος, για να πούμε έτσι, όλων εκείνων που έβλεπαν 
αυτοί.
- Είναι φανερό πως αυτό το συμπέρασμα θα φτάνε σι
γά σιγά.
- Και τι λοιπάν; Ό ταν θα θυμόταν την πρώτη του εκεί
νη κατοικία και τη σοφία που είχαν εκεί κάτω αυτός 
και οι συνδεσμώτες του, δεν νομίζεις πως θα μακάριζε 
τον εαυτό του γ ι’ αυτή τη μεταβολή και θα ελεεινολο
γούσε εκείνους;
- Και πολύ μάλιστα.
- Και να υπήρχαν μεταξύ τους εκεί κάτω έπαινοι και 
τιμές και βραβεία για κείνον που θα είχε ισχυρότερη 
όραση να βλέπει ότι θα περνούσε εμπρός του και να 
θυμάται ποιά συνηθίζουν να περνούν πρώτα, ποιά 
κατόπι τους και ποιά μαζί, και έτσι να ήταν σε θέση 
να μαντεύει καλύτερα από κάθε άλλον τίνος θα είναι 
η σειρά του να παρουσιαστεί, τι λες; Θα είχε καμία 
επιθυμία για όλα αυτά και θα ζήλευε εκείνος που έτσι 
τιμούσαν εκεί κάτω και που αφέντευαν πάνω στους 
άλλους; Ή  δε θα πάθαινε εκείνο που λέει ο Όμηρος 
για τον Αχιλλέα, και θα προτιμούσε χίλιες φορές καλυ- 
τέρα να ζει στον επάνω κόσμο και να δουλεύει κοντά 
σε έναν άλλο δίχως κλήρο άνθρωπο, παρά να είχε τις 
ίδιες τις ιδέες και την ίδια τη ζωή όπως εκεί κάτω;
- Κάθε άλλο και εγώ παραδέχομαι πως θα προτιμούσε 
να πάθει παρά να ζει με εκείνο τον τρόπο.
- Βάλε τώρα στο νου σου και αυτό: Αν ένας τέτοιος 
ήθελε ξανακατέβει πάλι εκεί και ξανακαθίσει στο θρο
ν ί του δεν θα γέμιζαν τα μάτια του ξανά σκοτάδι κα
θώς θα ερχόταν ξαφνικά από τον ήλιο;
- Και πολύ βέβαια.
- Κι αν ήταν ανάγκη να παραβγεί με ‘κείνους τους πα
ντοτινούς εκεί κάτω δεσμώτες λέγοντας τη γνώμη του 
για κείνες τις σκιές, ενώ ακόμη δεν θα καλοδιάκρινε
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[  Φ Ι Λ Ο Σ ΟΦ Ι Α

«
Είναι δυο ειδών και από δύο αφορμές προέρχεται η διατάραξη της

όρασης: όταν μεταβαίνει κανείς από το σκοτάδι στο φως και όταν από το φως 
στο σκοτάδι

πριν αποκατασταθεί τέλεια η όραση του, γιατί βέβαια δεν 
θα χρειάζονταν και λίγος καιρός να ξανασυνηθίσει, δεν θα 
τους έκανε να σκάσουν στα γέλια και δεν θα έλεγαν για 
αυτόν πως γύρισε από κει πάνω που ανέβηκε με χαλασμέ
να τα μάτια, και πως δε αξίζει τον κόπο ούτε να δοκιμάσει 
κανείς να ανέβει εκεί πάνω και αν κανείς επιχειρούσε να 
τους λύσει και να τους ανεβάσει, δεν θα ήταν ικανοί και 
να τον σκοτώσουν ακόμη αν μπορούσαν να τον πιάσουν 
στα χέρια;
- Χωρίς άλλο.
- Αυτή λοιπόν την εικόνα φίλε μου Γλαύκων, πρέπει να 
την εφαρμόσεις που λέγαμε πρωτύτερα και να παρομοιά
σεις τον ορατό κόσμο, με την κατοικία του δεσμωτηρίου 
και την αντιλαμπή της φωτιάς μες σ’ αυτήν με την δύνα
μη του ήλιου, αν ακόμη δεχτείς, πως εκείνος που ανεβαίνει 
εδώ πάνω και βλέπει όσα βλέπει παρασταίνει το ανέβασμα 
της ψυχής από τον ορατό στο νοητό κόσμο, θα είσαι μέσα 
σ’ εκείνο που πιστεύω εγώ τουλάχιστον, αφού αυτό επιθυ
μούσες να ακούσεις. Και ο Θεός πια το ξέρει αν τυχαίνει 
να είναι αληθινή η ιδέα μου. Οπωσδήποτε για μένα έτσι 
φαίνονται πως είναι αυτά: πως μέσα στο νοητό κόσμο με 
τη ματιά που παρουσιάζεται είναι η ιδέα του αγαθού μόλις 
και μετά βίας ορατή, όταν όμως μια φορά τη δει κανείς, δεν 
μπορεί να μην συμπεράνει πως αυτή είναι γενικώς η αιτία 
του κάθε καλού και ωραίου, πως αυτή είναι που γέννησε 
και μέσα στον ορατό κόσμο το φως και τον κύριο του φω
τός και μέσα στο νοητό αυτή είναι η δέσποινα που χαρίζει 
την αλήθεια και το νου και ότι σ’ αυτή πρέπει να αποβλέ
πει όποιος το έχει σκοπό με φρόνηση να κυβερνηθεί και 
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο του.
- Συμμερίζομαι και εγώ τη γνώση σου, με τον τρόπο του
λάχιστον που μπορώ.
- Έ λα τώρα λοιπόν να συμμεριστείς κι αυτή ακόμα τη 
γνώμη και να μην παραξενεύεσαι, αν όσοι έφτασαν ως εδώ 
δεν βρίσκουν πια ευχαρίστηση να καταγίνονται με τις συ
νηθισμένες ανθρώπινες ασχολίες, αλλά αισθάνονται την

ανάγκη να ζουν πάντα εκεί πάνω οι ψυχές των, και είναι 
φυσικό να γίνεται έτσι, αν πάλι είναι σύμφωνο και αυτό 
με την εικόνα που είπαμε πριν.
- Είναι βέβαια φυσικό.
- Τι λοιπόν; Σου φαίνεται τίποτα παράξενο, αν ένας που 
κατεβαίνει από εκείνη την θεϊκή θεωρία στις ανθρώπι
νες αθλιότητες, δεν γνωρίζει πώς να φερθεί και φαίνεται 
φοβερά γελοίος καθώς δεν βλέπει ακόμη καλά πριν συ
νηθίσει οπωσδήποτε με το σκοτάδι αυτού του κόσμου, 
και αναγκάζεται, ή στα δικαστήρια ή όπου αλλού να υπο
στηρίζει την ιδέα του για τις σκιές του δικαίου και για 
τα είδωλα που παρασταίνουν οι σκιές και να πολεμά τις 
δοξασίες που έχουν την δικαιοσύνη όπου ποτέ του, ποτέ 
δεν την είδαν;
- Μα καθόλου βέβαια παράξενο.
- Αλλά αν έχει κανείς νου, θα μπορούσε να θυμηθεί, πως 
είναι δύο ειδών και από δύο αφορμές προέρχεται η διατά
ραξη της όρασης: όταν μεταβαίνει κανείς από το σκοτάδι 
στο φως και όταν από το φως στο σκοτάδι. Το ίδιο λοι
πόν πρέπει να παραδεχτεί πως γίνεται και με την ψυχή 
και όταν δει καμιά να τα χάνει και να μην μπορεί να δι
ακρίνει κάτι καθαρά, να μην γελά χωρίς λόγο, αλλά να 
εξετάζει τ ί από τα δύο συμβαίνει, τάχα επειδή, ήρθε από 
φωτεινότερη ζωή έχουν σκοτιστεί τα μάτια της που δεν 
θα ήταν συνηθισμένα στο σκοτάδι, ή μήπως αμάθητη στο 
περισσότερο, έφτασε σε πολύ δυνατότερο φως και έχουν 
γεμίσει τα μάτια της από ζωηρότερη φεγγοβολή; Και τό
τε βέβαια τη μια θα τη μακαρίσει για το πάθημά της και 
τη ζωή της και την άλλη θα την ελεεινολογήσει, και αν 
είχε τη διάθεση να γελά μαζί της, το γελοίο του θα ήταν 
λιγότερο καταγέλαστο, παρά να γελούσε με τη ψυχή που 
έχει φτάσει από το επάνω εκεί φως.
- Πολύ λογικά τα λες.
- Πρέπει λοιπόν αν είναι αυτά αληθινά, να παραδεχτούμε 
πως η παιδεία δεν είναι τέτοια όπως τη λένε, πως είναι 
μερικοί που την έχουν επάγγελμά τους. ]
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Η Υ ποδιεύθυνση Δίω ξης Η λεκτρονικού  
Εγκλήματος της Υπηρεσίας Ο ικονομικής
Α στυνομίας και Δίω ξης Η λεκτρονικού  
Εγκλήματος, υπενθυμίζει συστήνοντας 
και προτρέποντας τους χρήστες του  
διαδικτύου:

►Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές που 
πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου και να πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές συναλλαγές σε αξιόπιστες ιστοσελίδες που 
ακολουθούν αξιόπιστα πρωτόκολλα ασφαλείας.

►Σε περιπτώσεις συναλλαγών μέσω διαδικτύου και για την 
αποφυγή πιθανής εξαπάτησης τους, κατά την αγορά αγαθών 
ή υπηρεσιών, η οποιοδήποτε είδους ηλεκτρονικών κρατήσεων 
για ταξίδια και εκδρομές, θα πρέπει να ελέγχουν αν η ιστοσελίδα 
που χρησιμοποιούν είναι έγκυρη και να επιλέγουν για τις 
συναλλαγές και αγορές τους, μόνο από γνωστές και ασφαλείς 
ιστοσελίδες.

► Συνίσταται να χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες 
(prepaid cards) στις διαδικτυακάς αγορές τους, ώστε να είναι 
διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο 
δίνεται η δυνατότητα προσθήκης χρημάτων μόνο όταν 
ανάγκη, προκειμένου να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια οι 
διαδικτυακάς συναλλαγές.

►Να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις πληροφορίες και 
υποσχέσεις παράξενων και αμφίβολων ιστοσελίδων. ]
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[  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  :

Προϊστορική έρευνα στον Ελλαδικό χώρο
και το σπήλαιο της θ ε ό π ε τ ρ α ς

Νεολιθική εποχή

Γ Η Νεολιθική εποχή στον ελλαδικό-αι- 
γαιακό χώρο καλύπτει σιίμφωνα με τα αρ- 
χαιολο οκά δεδομένα το χρονικό διάστημα 

■ —6800-3 !00 π.Χ. Η εποχή αυτή χαρακτη
ρίζεται από σταθεροποίηση των κλιμα- 
τολογι ;ών συνθηκών, με συνακόλουθη 

—  οργάνωση οικισμών μόνιμου χαρακτήρα, από οικονομία 
βασισμένη στη συστηματική άσκηση γεωργίας, στην κτη
νοτροφία, στην ανταλλαγή πρώτων υλών και προϊόντων, 
στην παραγωγή κεραμικής (ψημένος πηλός), και από πο
λυμορφία στην τέχνη. Κατά την εποχή αυτή συντελείται 
το πέρασμα από το στάδιο κυνηγιού- ιροφοσυλλογής-αλι- 
είας που χαρακτήριζε την Παλαιολιθική και Μεσολιθική, 
στο παραγωγικό στάδιο της Νεολιθικής.

Η μελέτη της Νεολιθικής στην Ελλάδα εγκαινιάζεται με 
τις αρχαιολογικές έρευνες του Χρ. Τσούντα (1899-1906) 
στη Θεσσαλία. Οι έρευνες αυτές περιλάμβαναν τον εντο
πισμό 63 νεολιθικών θέσεων και την ανασκαφή μερικών 
οικισμών, όπως του Σέσκλου, του Διμηνίου, της Άργισσας 
κ.ά. Τα αποτελέσματα των πρώ- 

ιυτών ερευνών δημοσιεύ- 
θηκαν από τον Τσούντα το 1908 
στο μνημειώδες για την ελληνι
κή Προϊστορία τόμο «Αι προϊστο
ρικοί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέ
σκλου».

Τις έρευνες του Τσούντα στη 
Θεσσαλία συνέχισε ο Α. Αρβανιτό- 
πουλος (1906-1926) και οι A. Wace

και Μ. Thompson (1907-1910). Οι τελευ
ταίοι, πέρα από την ανασκαφή οικισμών 
στο Ραχμάνι, το Τσαγγλί κ.α., διεύρυναν 
τον ερευνητικό ορίζοντα προς νότο, με 
τις ανασκαφές στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, 
στην Ελάτεια Φωκίδας και στη Χαιρώνεια 

Βοιωτίας, αλλά και προς βορρά με τον εντοπισμό νεολιθι
κών οικισμών στη Μακεδονία. Τα πορίσματα της δεύτε
ρης αυτής ερευνητικής φάσης της Νεολιθικής στην Ελλά
δα καταγράφηκαν από τους Wace και Thompson το 1912 
στο έργο τους Prehistoric Thessaly.

Η Μακεδονία είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα που, με
τά τη Θεσσαλία, τράβηξε το ενδιαφέρον της προϊστο
ρικής έρευνας, με τον εντοπισμό οικισμών από τον W. 
Heurtley (1924-1932) και τις ανασκαφές της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής στο Ντικιλί Τας Φιλίππων Κα
βάλας και του Γ. Μυλωνά στην Όλυνθο Χαλκιδικής. 
Αντίθετα με τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, οι γνώσεις 
για τη Νεολιθική περίοδο στη νότια Ελλάδα, στα νησιά

Ιονίου και Αιγαίου, κα
θώς και στην Κρήτη πα- 
ρέμειναν περιορισμέ
νες, μια και το επίκεντρο 
του αρχαιολογικού ενδι
αφέροντος στις περιοχές 
αυτές ήταν η διερεύνη- 
ση θέσεων της Κλασικής 
εποχής και των κέντρων 
του μινωικού και του 
μυκηναϊκού πολιτισμού. 
Τα πορίσματα των ερευ
νών του α’ μισού του 
20ού αιώνα επέτρεψαν 

στον S. Weinberg (1947, 1954) τη διαίρεση της Νεο
λιθικής -όρου που καθιερώθηκε το 1865 από τον J. 
Lubbock- σε Αρχαιότερη, Μέση και Νεότερη, ακολου
θώντας την τριμερή διαίρεση της Μινωικής εποχής 
από τον A. Evans.

Οι εντατικές ανασκαφικές έρευνες των Δ. Θεοχά
ρη και V. Milojcic σε οικισμούς της Θεσσαλίας κατά 
τις δεκαετίες ‘50, ‘60 και ‘70 αποτελούν την τρίτη ση
μαντική ερευνητική περίοδο της Νεολιθικής. Οι ανα
σκαφές στις θέσεις Σέσκλο, Γεντίκι, Σουφλί Μαγού-
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λα, Αχίλλειο, Άργισσα, Οτζάκι, Αράπη 
Μαγούλα, Αγία Σοφία και Πευκάκια συ
νέβαλαν αποφασιστικά στη μελέτη της 
πολιτισμικής πορείας του νεολιθικού αν
θρώπου και επέτρεψαν στους δυο παρα
πάνω ερευνητές την υποδιαίρεση των περιόδων της Νεολι
θικής σε περισσότερες φάσεις. Παράλληλα με τη Θεσσαλία 
ανασκαφές έγιναν και στη Μακεδονία (Νέα Νικομήδεια, Σι- 
ταγροί), τη Θράκη (Παραδημή), τις Κυκλάδες (Σάλιαγκος), 
την Πελοπόννησο (Φράγχθι, Διρός), την Κρήτη (Κνωσός) 
κ.α.

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, και ενώ 
ο αριθμός των καταγεγραμμένων νεολιθικών θέσεων φτά
νει περίπου τις χίλιες, Έλληνες και ξένοι μελετητές, επιλύο
ντας τα προβλήματα χρονικής διαδοχής των διαφόρων φάσε
ων της Νεολιθικής και των χρονολογικών συσχετισμών των 
δεδομένων από τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, επι
δίδονται στην εμβάθυνση τομέων δραστηριότητας του νεο
λιθικού ανθρώπου, όπως οι τρόποι παρέμβασης στο φυσικό 
περιβάλλον, η οργάνωση των οικισμών, η οικονομία, η τε
χνολογία κ.λπ.
Μέση Παλαιολιθική

Η Μέση Παλαιολιθική περίοδος στην Ελλάδα είναι γνωστή 
από πολλές υπαίθριες θέσεις, αρκετά ανασκαμμένα σπήλαια 
και βραχοσκεπές και καλύπτει το διάστημα 100.000-35.000 
πριν από σήμερα.

Η Ελλάδα αποτέλεσε πιθανότατα το 
σταυροδρόμι της Μέσης Παλαιολιθι
κής, στο οποίο συνυπήρξαν για κάποιο 
χρονικό διάστημα δύο ανθρωπολογικοί 
τύποι: ο Homo sapiens praesapiens και 
ο Homo sapiens Neanderthalensis. Σκε
λετικά κατάλοιπα του ανθρωπολογικού 
τύπου του Νεάντερταλ βρέθηκαν στο 
σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης και χρονο
λογούνται 80.000- 40.000 χρόνια πριν 
από σήμερα. Επιπλέον, στο σπήλαιο Θε- 
όπετρας Καλαμπάκας βρέθηκαν ίχνη 
από ανθρώπινα βήματα, χρονολογημέ
να περίπου στα 46.000 πριν από σήμε
ρα.

Τα πλέον αξιόπιστα αρχαιολογικά δε
δομένα για την εξεταζόμενη περίοδο

Η Ελλάδα αποτέλεσε 
πιθανότατα το

σταυροδρόμι της Μέσης 
Παλαιολιθικής, στο οποίο 
συνυπήρξαν για κάποιο 
χρονικό διάστημα δύο 

ανθρωπολογικοί τύποι: ο 
Homo sapiens praesapiens 

και ο Homo sapiens
Ν eanderthalensis

προέρχονται από τα σπήλαια Αγγί- 
τη Δράμας και Θεόπετρα Καλαμπά
κας, τις βραχοσκεπές Ασπροχάλικο 
και Κοκκινόπηλο Ηπείρου, και τα 
σπήλαια Καλαμάκια και Λακωνίς 

Μάνης. Εξαιρετική σημασία έχουν, τέλος, τα πρόσφα
τα ευρήματα από την Αλόννησο βόρειων Σποράδων, τα 
οποία επιβεβαιώνουν την επέκταση της κατοίκησης, 
πέραν της ηπειρωτικής Ελλάδας και στο νησιωτικό Αι
γαίο.

Στα σπήλαια και τις βραχοσκεπές που κατέλυ
σαν οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της Μέσης Παλαι
ολιθικής βρέθηκαν απλές (Λακωνίς, Θεόπετρα) ή 
και λιθόκτιστες (Καλαμάκια) εστίες, που εξασφάλι
ζαν θέρμανση και δυνατότητα προετοιμασίας της τρο
φής, αλλά και πρόχειρα λιθόστρωτα (Καλαμάκια). 
Το πλούσιο οστεολογικό υλικό από τον Αγγίτη, τη Θεό
πετρα, τα Καλαμάκια και τη Λακωνίδα, παρέχουν στοι
χεία για την αποκατάσταση της πανίδας στα διαφορετι
κά παλαιοπεριβάλλοντα του ελλαδικού χώρου κατά τη 
Μέση Παλαιολιθική. Ρινόκεροι, νάνοι ελέφαντες, ελα
φοειδή, αγριοκάτσικα, αγριόχοιροι, βοοειδή, τρωκτικά, 
ερπετά και χερσαία σαλιγκάρια απαντιόνται στη Μάνη. 
Άρκτοι, ρινόκεροι, μαμούθ, ελαφοειδή και ιππίδες απο
τελούν τέλος τους στόχους των κυνηγών της Μακεδο

νίας.
Εκτός από ταπυκνόφυταδάση, η 

χλωρίδα της εποχής περιλάμβανε, 
σύμφωνα με ευρήματα από τη Θε
όπετρα, κολλιτσίδα, λιθόσπερμο, 
βοϊδόγλωσσα, κουφοξυλιά, αγριο- 
αμυγδαλιά, αγριομπίζελο, αγριο- 
τρίφυλλο κλπ., που αποτελούσαν 
αντικείμενα τροφοσυλλογής στις 
ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις. 
Το κυνήγι και την περαιτέρω επε
ξεργασία των θηραμάτων (εκδορά, 
τεμαχισμός) πραγματοποιούσαν 
κυρίως με λίθινα εργαλεία, για 
την κατασκευή των οποίων εφαρ
μόζονταν η τεχνική Λεβαλλουά 
και η τυπική για τη Μέση Πα
λαιολιθική Μουστέρια τεχνική.
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Η εργαλειοτεχνία της περιόδου περιλαμβά
νει χειροπελέκεις και κενχροφερείς φολίδες, 
τυπικές μουστέριες αιχμές, μονά ή διπλά ξέ
στρα, εγκοπές, οδοντωτά και λεπίδες με φυ
σική ράχη.

Η μετάβαση από τη Μέση στην Ανώτερη 
Παλαιολιθική, καθώς και η άφιξη και επικρά
τηση του σημερινού ανθρωπολογικού τύπου 
(Homo sapiens sapiens) στον ελλαδικό χώρο, παραμένει λόγω 
της αποσπασματικότητας του υλικού προβληματική 
Το ανθρώ πινο είδος

Η πρωιμότερη μορφή ανθρώπου -3 εκατομμύρια χρόνια 
πριν από σήμερα- είναι ο Australopithecus, όπως δείχνουν 
ανθρωπολογικά λείψανα από τη νότια και ανατολική Αφρι
κή. Κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική (2.000.000-100.000 
πριν από σήμερα) έζησε ο Homo habilis, ο Homo erectus και ο 
Homo sapiens praesapiens. Ανθρωπολογικά υλικό του Homo 
habilis βρέθηκε στο φαράγγι Olduvai της Αφρικής και χρονο
λογείται 2 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Ίχνη  του 
Homo erectus εντοπίστηκαν στην Αφρική, στην Ευρώπη 
(Homo heidelbergensis, περίπου 600.000 πριν από σήμερα), 
στην Ασία (Chou-Kou-Tien) και στην Αυστραλία (Java).

Κατά τις τελευταίες φάσεις της Κατώτερης Παλαιολιθι
κής (μετά το 400.000 πριν από σήμερα) έζησε στην Ευρώπη 
ο Homo sapiens praesapiens, όπως δείχνουν ευρήματα από 
το Swanscombe της Βρετανίας, το Steinheim της Γερμανίας, 
τα Πετράλωνα και το Απήδημα της Ελλάδας. Κατά τη Μέ
ση Παλαιολιθική (100.000-35.000 πριν από σήμερα) επικρά
τησε στην Αφρική, στην Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή 
η εξελιγμένη μορφή του Homo sapiens praesapiens, ο Homo 
sapiens neanderthalensis.

Ο κλασικός τύπος του Νεάντερταλ έζησε ανάμεσα στο 
80.000-30.000 πριν από σήμερα και φαίνεται ότι συνυπήρξε 
στην Αφρική με την πρώιμη μορφή του Homo sapiens (μέ
χρι 130.000 πριν από σήμερα) και στην Ασία με το Homo 
erectus (μέχρι 50.000 πριν από σήμερα). Κατά την Ανώτε
ρη Παλαιολιθική (35.000-10.000 πριν από σήμερα) εμφανί
στηκε ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo 
sapiens sapiens, του οποίου διακρίθηκαν 
δύο τύποι: ο τύπος Cro-Magnon (δυτική 
Ευρώπη) με πλατύ πρόσωπο και χαμη
λό κρανίο και ο τύπος Bruenn (Κεντρι
κή Ευρώπη) με στενό και μακρύ κρανίο.
Ίχνη  του Homo sapiens sapiens εντοπί
στηκαν εκτός από την Αφρική, την Ευ
ρώπη και την Ασία, που γνώρισαν και 
τους παλαιότερους ανθρωπολογικούς 
τύπους, και στην Αμερική και την Ωκε
ανία, που κατοικήθηκαν με βεβαιότη
τα για πρώτη φορά μόλις από το 35.000 
πριν από σήμερα.

Μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι ο 
σύγχρονος άνθρωπος (Homo sapiens 
sapiens) αποτελεί άμεσο απόγονο του 
Homo sapiens neanderthalensis. Όμως, 
συγκριτικές μελέτες Γερμανών και Αμε

ρικανών επιστημόνων, που εξέτασαν τα 
DNA οστών νεαντερτάλιων και σύγχρονων 
ανθρώπων και προχώρησαν στην κλωνο
ποίηση του DNA των οστών από την κοι
λάδα του Νεάντερ, απέκλεισαν τη γενετική 
συγγένεια των δύο ειδών. Σύμφωνα με τα 
νέα δεδομένα, ένα ανθρώπινο κύμα Homo 
sapiens μετανάστευσε πριν από 100.000 

χρόνια από την Αφρική και συνυπήρξε για κάποιο διάστημα 
με τους Νεαντερτάλιους, οι οποίοι σταδιακά εξαφανίστηκαν. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι τύπου 
Νεάντερταλ μπορούσαν να επιβιώσουν μόνον σε ψυχρά κλί
ματα. Αντίθετα ο πρωιμότερος Homo sapiens sapiens, ο άν
θρωπος Cro-Magnon, μπορούσε να ζήσει μόνο σε θερμότερες 
κλιματολογικές συνθήκες. Σύμφωνα λοιπόν με τις κλιμα- 
τολογικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά το τέλος του 
Πλειστόκαινου και τα ανθρωπολογικά τεκμήρια, όλοι οι 
σύγχρονοι άνθρωποι προήλθαν από μια σχετικά πρόσφατη 
ομάδα ανθρώπων.
Το σπήλαιο της Θεόπετρας στην Καλαμπάκα

Στο δρόμο Τρικάλων-Καλαμπάκας, 3 χιλιόμετρα πριν 
από τα Μετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα 
ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική 
πλευρά του οποίου βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο. Πρόκει
ται για τη δυτικότερη προϊστορική θέση της θεσσαλικής πε
διάδας, που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Χάσια, 
η οποία αποτελεί και το φυσικό όριο μεταξύ Θεσσαλίας και 
Ηπείρου.

Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 100 μέτρα 
από την επιφάνεια της πεδιάδας και 280 μέτρα από την επι
φάνεια της θάλασσας. Μπροστά από το σπήλαιο ρέει ο πο
ταμός Λιθαίος, παραπόταμος του Πηνειού. Η είσοδος του 
σπηλαίου έχει διαστάσεις 17X3 μέτρα, ενώ ο κύριος θάλαμός 
του, περίπου τετράγωνος με μικρές πλευρικές κόγχες, έχει 
έκταση 500 τετραγωνικά μέτρα.

Η επιστημονική σπουδαιότητα του σπηλαίου κρίνεται ως 
πολύ σημαντική για την προϊστορία όλου του ελλαδικού 

χώρου καθώς, όπως σημειώνουν οι αρ
χαιολόγοι, είναι ένα από τα λίγα σπή
λαια στην Ελλάδα με τόσο μεγάλο εύρος 
επιχώσεων που καλύπτουν την εξέλιξη 
του ανθρώπου σε μία περίοδο πολύ κα
θοριστική για την εξέλιξή του, της με
τάβασης του, δηλαδή, από τον Νεάτερ- 
νταλ στο Χόμο Σάπιενς.

Στα αδιατάραχτα στρώματα αυτών 
των επιχώσεων, οι αρχαιολόγοι «διαβά
ζουν» σήμερα τα μηνύματα ενός πολύ 
ανθρώπινου πολιτισμού. Πολύ σημα
ντικά είναι, επίσης, τα ανθρωπολογικά 
κατάλοιπα-δύο σκελετοί, ενός της ανώ
τερης Παλαιολιθικής και μία κανονική 
ταφή της Μεσολιθικής εποχής- καθώς 
και τα σκελετικά κατάλοιπα ζώων που 
ποικίλουν ανάλογα με την εποχή. 

Ιδιαίτερα σημαντικός για τους επι-

Σύμφωνα με τα 
νέα δεδομένα, ένα

ανθρώπινο κύμα Homo 
sapiens μετανάστευσε 

πριν από 100.000 
χρόνια από την Αφρική 

και συνυπήρξε για 
κάποιο διάστημα με 

τους Νεαντερτάλιους, 
οι οποίοι σταδιακά
εξαφανίστηκαν
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στήμονες θεωρείται ο σκελετός της 
Μεσολιθικής εποχής ( χρονολογεί
ται στο βΟΟΟπ.χ περίπου). Αν και εί
ναι γνωστή η κατοίκηση του ελλα- 
δικού χώρου αυτή την εποχή, τα 
σκελετικά ευρήματα σπανίζουν.Ένας 
ακόμη σκελετός αυτής της περιόδου 
έχει βρεθεί στο Φραγθί της Αργολίδας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 
επίσης , τρία στρώματα σκληρών ιζη
μάτων που παρεμβάλλονται στιςεπιχώ- 
σεις του σπηλαίου και που, σύμφωνα 
με τους αρχαιολόγους, αντιπροσωπεύ
ουν πιθανότατα εποχές παγετώνων στη 
Θεσσαλία. Αποτέλεσαν μήπως ξεχωρι
στή φυλή οι άνθρωποι που αναζητού
σαν ασφάλεια στον προστατευόμενο χώρο των κοιλωμάτων της 
γης; Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα σπήλαια λειτουργούσαν 
ως καταφύγια για ορισμένες «κοινωνικές» ομάδες που, όμως 
είχε τον ίδιο πολιτισμό με τους ανθρώπους που κατοικούσαν 
εκτός σπηλαίων, στις ανοιχτές πεδιάδες. Η επιστήμη δεν έχει 
ακόμη διευκρινίσει αν τα σπήλαια λειτουργούσαν ως μόνιμη ή 
περιστασιακή κατοικία

Τα αποτυπώματα αποτελούν ίσως ένα από τα πιο εντυπω
σιακά ευρήματα των ανασκαφών στο σπήλαιο, γιατί είναι ζω
ντανή μαρτυρία της κατοίκησης του σε εποχές τόσο μακρινές 
που εξάπτουν την φαντασία. Βρέθηκαν δύο αποτυπώματα που 
όπως έδειξαν οι επιστημονικές μετρήσεις και αναλύσεις ανή
κουν σε δύο παιδιά. Ενδιαφέρον είναι και το εξής στοιχείο: τα 
αποτυπώματα έχουν γίνει από αριστερά πόδια. Πως εξηγείτε 
αυτό; Μάλλον δεν υπάρχει προς το παρόν τεκμηριωμένη ερ
μηνεία. Μόνον υποθέσεις μπορούν να γίνουν.Ίσως το αργιλώ
δες δάπεδο της σπηλιάς και οι συγκυρίες να «βοήθησαν» στην 
αποτύπωση μόνο των συγκεκριμένων ιχνών.

Πατάμε επί βημάτων άλλων, σημείωσε εύστοχα στην ομιλία 
της προς το συνέδριο για το σπήλαιο της Θεόπετρας που έγινε 
πριν μερικά χρόνια, η έφορος Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαι- 
ολογίας, Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου. “Στην εποχή” - υπογράμμι
σε- “που ανθρώπων απάντων μέτρο είναι το χρήμα η Θεόπετρα 
από την πλευρά της μας ξαναφέρνει στο ξεχασμένο απάντων 
χρημάτων μέτρον ο άνθρωπος”.

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα κατέγραψε αφενός γεω
λογικές επιχώσεις του Πλειστόκαινου και του Ολόκαινου, αφε
τέρου ανθρωπογενείς επιχώσεις, συνολικού πάχους περίπου 6 
μέτρων. Αυτές βεβαιώνουν την αδιάκοπη χρήση του σπηλαίου 
κατά τη Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και 
τη Νεολιθική εποχή.

Δείγματα (π.χ. κάρβουνο, ανθρώπινα οστά) προερχόμενα από 
τις επιχώσεις, που χρονολογήθηκαν με μεθόδους των φυσικών 
επιστημών, πιστοποιούν την κατοίκηση του σπηλαίου περίπου 
από το 50.000 μέχρι το 4000 π.Χ. Η χρήση του συνεχίστηκε πε
ριοδικά και κατά την Εποχή του Χαλκού, αλλά και κατά τους 
ιστορικούς χρόνους, μέχρι και το 1955.

Είναι η πρώτη φορά που στη Θεσσαλία τεκμηριώνεται σπη
λαιοκατοίκηση κατά την Παλαιολιθική εποχή, αφού τα περισ
σότερα γνωστά ευρήματα της εποχής αυτής προέρχονται από

υπαίθριες θέσεις. Επιπλέον το σπή
λαιο της Θεόπετρας αποτελεί το 
μοναδικό, τουλάχιστον μέχρι στιγ
μής, σπήλαιο στην Ελλάδα, όπου 
μπορεί να μελετηθεί και να χρονο
λογηθεί τόσο η μετάβαση από την 
Ανώτερη Παλαιολιθική στη Μεσο
λιθική όσο και το πέρασμα από τη 
Μεσολιθική στη Νεολιθική εποχή. 
Στη στρωματογραφική ακολουθία 
της Θεόπετρας διακρίθηκαν τρεις 
ψυχρές περίοδοι: μια στη διάρκεια 
της Μέσης Παλαιολιθικής, μια 
στη διάρκεια της Ανώτερης Πα
λαιολιθικής και μια κατά την τελι
κή Ανώτερη Παλαιολιθική, δηλα

δή κατά το τέλος του Πλειστόκαινου.
Η συστηματική ανασκαφική έρευνα κατέγραψε αφενός 

γεωλογικές επιχώσεις του Πλειστόκαινου και του Ολό- 
καινου, αφετέρου ανθρωπογενείς επιχώσεις, συνολικού 
πάχους περίπου 6 μέτρων.

Αυτές βεβαιώνουν την αδιάκοπη χρήση του σπηλαίου 
κατά τη Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική, τη Μεσολι
θική και τη Νεολιθική εποχή. Δείγματα (π.χ. κάρβουνο, 
ανθρώπινα οστά) προερχόμενα από τις επιχώσεις, που 
χρονολογήθηκαν με μεθόδους των φυσικών επιστημών, 
πιστοποιούν την κατοίκηση του σπηλαίου περίπου από 
το 50.000 μέχρι το 4000 π.Χ. Η χρήση του συνεχίστηκε 
περιοδικά και κατά την Εποχή του Χαλκού, αλλά και κα
τά τους ιστορικούς χρόνους, μέχρι και το 1955.

Είναι η πρώτη φορά που στη Θεσσαλία τεκμηριώνεται 
σπηλαιοκατοίκηση κατά την Παλαιολιθική εποχή, αφού 
τα περισσότερα γνωστά ευρήματα της εποχής αυτής προ
έρχονται από υπαίθριες θέσεις. Επιπλέον το σπήλαιο της 
Θεόπετρας αποτελεί το μοναδικό, τουλάχιστον μέχρι στιγ
μής, σπήλαιο στην Ελλάδα, όπου μπορεί να μελετηθεί και 
να χρονολογηθεί τόσο η μετάβαση από την Ανώτερη Πα
λαιολιθική στη Μεσολιθική όσο και το πέρασμα από τη 
Μεσολιθική στη Νεολιθική εποχή.

Στη στρωματογραφική ακολουθία της Θεόπετρας δι- 
ακρίθηκαν τρεις ψυχρές περίοδοι: μια στη διάρκεια της 
Μέσης Παλαιολιθικής, μια στη διάρκεια της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής και μια κατά την τελική Ανώτερη Παλαι
ολιθική, δηλαδή κατά το τέλος του Πλειστόκαινου.

Στη Θεόπετρα βρέθηκαν το 1990/1 τα υπολείμματα δύο 
σκελετών. Ο πρώτος είναι ένας γυναικείος μεσολιθικός 
σκελετός (7.500-8.500 ετών), ενώ ο δεύτερος είναι ένας 
ανδρικός άνω-παλαιολιθικός (14.500 ετών), του οποίου 
διασώθηκε δυστυχώς μόνο ο κρανιακός του θόλος.

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα και μελέτη του 
υλικού της Θεόπετρας διεξάγεται από το 1987 από διε
πιστημονική ομάδα ερευνητών της Εφορείας Παλαιοαν- 
Θρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, υπό την εποπτεία της Ν. 
Αποστολίκα-Κυπαρίσση.]

ΠΗΓΕΣ: α) Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού β) Υπουργείο Πολιτισμού

Άνθρωποι τύπου  
Νεάντερταλ μπορούσαν 
να επιβιώσουν μόνον σε 

ψ υχρά κλίματα. Αντίθετα ο 
πρωιμότερος Homo sapiens 

sapiens, ο άνθρωπος Cro- 
Magnon, μπορούσε να 

ζησει μόνο σε θερμότερες 
κλιμαχολογικές συνθήκες
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παράξενα
an όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου και Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

Η μαγική «κούπα» του Πυθαγόρα
Πυθαγόρας επινόησε μια κούπα για να πίνει με μέ
τρο το κρασί του, διδάσκοντας ταυτοχρόνως την 
έννοια του μέτρου στην οινοποσία. Η κούπα αυτή 
αδειάζει κατά έναν «μαγικό» τρόπο όταν γεμίσει 

περισσότερο απ’ όσο πρέπει.
Στην κούπα υπάρχει χαραγμένη μια γραμμή. Αν το υγρό που 

περιέχει δεν υπερβεί τη γραμμή αυτή, ο πότης απολαμβάνει το 
κρασί του. Εάν, όμως, ξεπεράσει τη γραμμή του ορίου, τότε όλο 
το κρασί χύνεται από τη βάση. Πως γίνεται αυτό; Στο κέντρο της 
κούπας βρίσκεται μια στήλη τοποθετημένη ακριβώς πάνω από 
έναν σωλήνα που οδηγεί στο κάτω μέρος της. Ενώ η κούπα γεμίζει, η στάθμη του κρασιού ανεβαίνει και στο εσωτερικό 
της κεντρικής στήλης, ακολουθώντας το νόμο του Pascal για τα συγκοινωνούντα δοχεία. Μόλις όμως το υγρό υπερβεί 
τη γραμμή-όριο τότε αρχίζει να ρέει μέσω του εσωτερικού σωλήνα από τη βάση της κούπας. Τα μόρια του υγρού παρα
σύρουν το ένα το άλλο με αποτέλεσμα, η κούπα να αδειάζει παντελώς!

Τα σφουγγάρια δημιούργησαν τη ζωή;
ο ενδεχόμενο το σύνολο των ζωντανών οργανι
σμών στον πλανήτη μας, να προέρχεται από τους 
σπόγγους, εξετάζουν επιστήμονες. Ξεκινούν από 
την υπόθεση ότι τα σφουγγάρια ήταν που τροφοδό

τησαν τους ωκεανούς με οξυγόνο επιτρέποντας την εξέλιξη πλα
σμάτων, τα οποία το χρειάζονται σε αφθονία για να επιβιώσουν.

Οι σπόγγοι τρέφονται αντλώντας νερό στο σώμα τους και 
«φιλτράροντας» σωματίδια οργανικής ύλης από το νερό, με απο
τέλεσμα να βοηθούν στην οξυγόνωση του περιβάλλοντος τους. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πριν από εκατομμύρια χρόνια, 
τα σωματίδια αυτά θα περιλάμβαναν νεκρά μικρόβια που απο

συντίθενται και καταναλώνουν οξυγόνο. Έτσι, φαίνεται πως ελλείψει αυτών των μικροβίων τα επίπεδα οξυγόνου 
αυξήθηκαν, επιτρέποντας την ανάπτυξη mo περίπλοκων οργανισμών.

Βάρκα - «τέρας» από τη Φουκουσίμα
αξίδευε παρασυρμένη από τα κύματα επί τρία χρόνια. Η επκράνειά 
της είναι τελείως καλυμμένη από θαλάσσια πλάσματα, σε βαθμό 
τέτοιο ώστε οι πρώτοι που την αντίκρισαν, στις 28 Απριλίου, στην 
περιοχή Ocean Shores, 90 μίλια νότια του Σηάτλ, τρόμαξαν από 

το θέαμα και κάλεσαν την Ακτοφυλακή. Οι άνδρες της Ακτοφυλακής που επι
βεβαίωσαν πως το «τέρας» δεν ήταν παρά μια μικρή, πλαστική βάρκα, η οποία 
ανήκε σε Ιάπωνα ψαρά, που είχε παρασυρθεί στη θάλασσα τον Μάρτιο του 2011, 
από τη Φουκουσίμα, κατά τη διάρκεια του καταστροφικού σεισμού που έπληξε 
την Ιαπωνία και άφησε πίσω του πάνω από 15.000 νεκρούς. Η μικρή βάρκα 
άντεξε στα κύματα και στις καταιγίδες, παρασύρθηκε από τα ωκεάνια ρεύματα 
και τελικά, αφού επί τρία και πλέον χρόνια διέσχισε πάνω από 4.500 ναυτικά 
μίλια, κατέληξε στις αμερικανικές ακτές.
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Α να κα λύφ θη κε  to  αρχα ιότερο  κ ο μ μ ά τι τ υ ρ ί οε μ ια  μ ο ύ μ ια
την έρημο Τακλαμακάν στα βάθη της Κίνας, 
κατά τη διάρκεια ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι 
βρέθηκαν μπροστά σε ένα σπάνιο εύρημα: σε 
τάφο μούμιας ανακάλυψαν το αρχαιότερο τυ

ρί στον κόσμο που χρονολογείται από το 1615 και βρέθηκε 
σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι επιστήμονες βρήκαν κομμάτια τυριού επάνω στο 
λαιμό και στο στήθος της μουμιοποιημένης γυναίκας και 
πιστεύουν ότι οι συγγενείς έθαβαν τους νεκρούς τους με 
τρόφιμα για να έχουν κάτι να φάνε όταν νιώσουν πείνα 
στον Κάτω Κόσμο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ζεστό και ξηρό κλίμα της ερήμου, η στεγνή άμμος και η άγονη γη, 
προσφέρουν άριστες συνθήκες για μουμιοποίηση αλλά και για την συντήρηση του τυριού. Αρχαιολόγοι πήραν από δέκα 
τάφους της περιοχής οργανικά ευρήματα και τα ανέλυσαν στο εργαστήριο επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται πράγματι για 
τυρί το οποίο κατασκευάστηκε με την ίδια μέθοδο που κατασκευάζεται το κεφίρ.

Μ ια “Α τλα ντίδα ” π ο υ  α να κ α λύ φ θ η κε  
οε λ ίμ ν η  τ η ς  Κ ίνα ς
κατάρρευση ενός φράγματος απο
κάλυψε μια νέα «Ατλαντίδα» στην 
Κίνα, φέρνοντας στην επιφάνεια 
μια αρχαία πόλη που είχε καλυφθεί 
από τα νερά εδώ και μισό αιώνα.

Η πόλη Shi Cheng που ονομάζεται και «πόλη 
των λεόντων» από τα ομώνυμα βουνά που την 
περικυκλώνουν, δημιουργήθηκε πριν από 1.300 
χρόνια και προγραμματίζεται η τουριστική της 
αξιοποίηση.

Η βυθισμένη πολιτεία θα 
γίνει πλέον διεθνής τουρι
στικός προορισμός, αφού 
θα πραγματοποιούνται 
καταδύσεις μέχρι και 30 
μέτρα κάτω από την επιφά
νεια της λίμνης.

Η κινεζική «Ατλαντίδα» 
βρίσκεται σε βάθος από 
26 μέχρι και 40 μέτρα, και 
σύμφωνα με τους αρχαιο
λόγους, χτίστηκε μεταξύ 
του 25 και του 200 μ.Χ.]
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μυθιστόρημα
Τον Ντ. X. Λώρενς

Το ξύλινο αλογάκι που νίκησε
Ή ταν κάποτε μια πολύ όμορφη γυναίκα που ξεκίνησε 

στη ζωή με όλα τα πλεονεκτήματα κι ωστόσο δεν είχε διό
λου τύχη. Παντρεύτηκε από έρωτα, κι ο έρωτας γίνηκε 
μέσα της στάχτη. Είχε αποχτήσει θαυμάσια παιδιά κι όμως 
ένιωθε να μπερδεύονται μέσα στα πόδια της και ποτέ δε 
μπόρεσε να τα’ αγαπήσει. Την κοίταζαν ψυχρά, σα να προ
σπαθούσαν να βρουν κάποιο λάθος πάνω της. Και βιαστικά 
αισθανόταν σα να ήθελε να κρύψει αυτό το λάθος μέσα της. 
Ό μω ς τι ήταν αυτό που έπρεπε να κρύψει, ποτέ δεν τομαθε. 
Παρόλ’ αυτά όταν τα παιδιά της ήταν μπροστά, πάντα της 
ένιωθε πως το κέντρο της καρδιά της σκλήραινε. Αυτό την 
αναστάτωνε και τότε φρόντιζε να κάνει πιο τρυφερούς τους 
τρόπους της και ν ’ ανησυχεί για τα παιδιά της ακριβώς σα 
να τα’ αγαπούσε. Μόνο η ίδια ήξερε ότι στο κέντρο της καρ
διάς της ήταν ένα σκληρό, μικρό κομμάτι όπου η αγάπη δε

μπορούσε να φτάσει, όπου δε μπορούσε μ’ αυτό ν ’ αγαπήσει 
κανένα, μα κανένα.

Όλοι έλεγαν γ ι’αυτή: «Είναι τόσο καλή μητέρα. Λατρεύ
ει τα παιδιά της». Μόνο εκείνη όμως και τα παιδιά της ήξε
ραν πως αυτό δεν ήταν αλήθεια. Το διάβαζαν ο ένας στα 
μάτια του άλλου.

Είχε ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Ζούσαν σ’ ένα ευχάρι
στο σπίτι, με κήπο και με διακριτικούς υπηρέτες, κι ένι
ωθαν κάποιαν ανωτερότητα απέναντι σε όποιον άλλο στη 
γειτονιά.

Παρόλο που ζούσαν με άνεση, ένιωθαν πάντα μια κάποια 
αγωνία μέσα στο σπίτι. Ποτέ δεν υπήρχαν αρκετά χρήμα
τα. Η μητέρα είχε ένα μικρό εισόδημα, κι ο πατέρας πάλι 
ένα μικρό εισόδημα, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά δεν έφτα
ναν για την κοινωνική θέση που έπρεπε να διατηρήσουν.
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“Άρχισε λοιπόν να συλλογίζεται, αόριστα 
και μ ε το δικό του παιδιάστικο τρόπο,
να ψάχνει το νόημα της τύχης ”

Ο πατέρας εργαζόταν οτην πόλη, σε κάποιο γραφείο. Αλλά, 
μόλο που είχε καλές προοπτικές, αυτές οι προοπτικές ποτέ 
δεν υλοποιούνταν. Υπήρχε πάντα εκείνη η ερεθιστική 
αίσθηση για την έλλειψη των χρημάτων, παρόλο που η 
άνεση εξακολουθούσε να διατηρείται.

Τελικά η μητέρα είπε: «Θα δω μήπως μπορώ να κάνω 
κάτι». Αλλά δεν ήξερε από πού ν ’αρχίσει. Έσπαζε το μυα
λό τους και δοκίμαζε πότε το ένα και πότε το άλλο, αλλά 
δε μπορούσε να βρει τίποτα πετυχημένο. Κι η αποτυχία 
δημιουργούσε βαθιές ρυτίδες στο πρόσωπο της. Τα παιδιά 
της μεγάλωναν, έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Χρειάζονταν 
περισσότερα χρήματα, όλο και περισσότερα χρήματα. Ο 
πατέρας, που πάντα ήταν πολύ όμορφος κι είχε ακριβά γού
στα, έδειχνε σα να μη μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι αξιόλο
γο. Κι η μητέρα, που είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό 
της, δεν κατάφερνε κι αυτή τίποτα καλύτερο, και το γούστο 
της ήταν κι εκείνης το ίδιο ακριβό.

Κι έτσι το σπίτι έμοιαζε ν ’ αντηχεί από παντού, τούτη τη 
φράση που κανένας δεν τη πρόφερε δυνατά: «Χρειάζονται 
περισσότερα χρήματα!». Τα παιδιά όμοος μπορούσαν να 
την ακούν όλη την ώρα, έστω κι αν κανένας δεν την έλε
γε, όπως είπαμε, δυνατά. Την άκουγαν τα Χριστούγεννα, 
ήταν τ ’ ακριβά και πλούσια παιχνίδια γέμιζαν το δωμάτιο 
τους. Πίσω από το γυαλιστερό κουνιστό αλογάκι, πίσω από 
το κρυφό κουκλόσπιτο, μια φωνή θ’ άρχιζε να ψιθυρίζει: 
«Χρειάζονται περισσότερα χρήματα! Περισσότερα χρήμα
τα!» Και τα παιδιά θα σταματούσαν το παιχνίδι, μια στιγμή, 
για ν ’ ακούσουν. Θα κοίταζαν μες τα μάτια το ένα τα’ άλλο, 
έτσι για να δουν αν όλα τ’ άκουσαν αυτό το πράγμα. Και το 
καθένα έβλεπε στα μάτια του άλλου πως κι εκείνο άκουσε. 
Και το καθένα έβλεπε στα μάτια του άλλου πως κι εκείνο 
άκουσε. «Χρειάζονται περισσότερα χρήματα!».

Έρχονταν ψιθυριστά απ’ τους αρμούς του ξύλινου αλό
γου, που ακόμη κουνιόταν, κι ακόμη το ίδιο το αλογάκι, 
πίσω από το ξύλο του, τίναζε το κεφάλι του ακούγοντας 
το. Η μεγάλη κούκλα, καθισμένη, τόσο ρόδινη και χαμογε
λώντας επιτηδευμένη, στο καινούργιο καροτσάκι της, τα’ 
άκουγε κι αυτή καθαρά κι έδειχνε να χαμογελά όλο και πιο 
συλλογισμένα, ύστερ’ απ’ αυτά. Το τρελούτσικο κουταβά- 
κι, που είχε πάρει τη θέση της μικρής αρκούδας, έδειχνε έτσι 
ξετρελαμένο και απορημένο, μόνο και μόνο επειδή άκουσε 
κι αυτό το μυστικό ψίθυρο που πλανιόταν σ’ ολόκληρο το 
σπίτι: «Χρειάζονται περισσότερα χρήματα!».

Κι όμως κανένας δεν τόπε ποτέ κάτι τέτοιο δυνατά. Ο 
ψίθυρος ήταν παντού, και για τούτο κανένας δεν το κου
βέντιαζε. Ακριβώς όπως κανένας δε λέει: «Αναπνέουμε!», 
παρόλο το γεγονός πως η λειτουργία αυτή πάει κι έρχεται,

όλη την ώρα.
-Μητέρα, είπε το αγόρι, ο Πωλ, μια μέρα, γιατί δεν έχουμε 

δικό μας αυτοκίνητο; Γιατί παίρνουμε πάντα του θείου, ή 
ένα ταξί;

-Μα και γιατί είμαστε φτωχοί, μητέρα;
-Ε, να!... Υποθέτω επειδή ο πατέρας σου είναι κακότυχος, 

είπε κείνη αργά και πικραμένα.
Το αγόρι απόμεινε σιωπηλό για μια στιγμή.
-Η καλή τύχη είναι τα χρήματα, μητέρα; Ρώτησε μάλλον 

ντροπαλά.
-'Οχι Πωλ, όχι ακριβώς, Είναι αυτό που σε κάνει ναχεις 

χρήματα.
-Ω!, έκανε ο Πωλ αόριστα. Νόμιζα πως όταν ο θείος 

Όσκαρ έλεγε «βρωμο-τυχερός», εννοούσε χρήματα.
-«Βρωμο-κέρδος» δε σημαίνει χρήματα, είπε η μητέρα. Κι 

θείος σου είπε κέρδος όχι τύχη.
-Ω! είπε το αγόρι. Τότε τι σημαίνει τύχη, μητέρα;
-Είναι αυτό που σου φέρνει χρήματα. Αν είσαι τυχερός 

έχεις χρήματα. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να γεννηθείς τυχε
ρός παρά πλούσιος. Αν είσαι πλούσιος μπορεί να χάσεις τα 
χρήματα σου. Μα αν είσαι τυχερός έχεις όλο και πιο πολλά 
χρήματα.

-Ω, αλήθεια; Κι ο πατέρας δεν είναι τυχερός;
-Πολύ άτυχος, θαλεγα, είπε η μητέρα πικραμένα.
Το αγόρι την κοίταξε με δύσπιστα μάτια.
-Γιατί ρώτησε.
-Δεν ξέρω. Κανένας ποτέ δεν ξέρει γιατί ένας άνθρωπος 

είναι τυχερός κι ένας άλλος άτυχος.
-Κανένας; Ολότελα κανένας δεν το ξέρει;
-Ίσως ο Θεός. Αλλά Εκείνος δεν το λέει ποτέ.
-Κι όμως θαπρεπε. Ούτε συ όμως είσαι τυχερή μητέρα;
-Πως μπορώ ναμαι, αφού παντρεύτηκα έναν άτυχο άντρα;
-Μα, από μόνη σου δεν θα μπορούσες να είσαι;
-Πριν παντρευτώ νόμιζα πως ήμουν. Τώρα πιστεύω πως 

αντίθετα ήμουν πολύ άτυχη.
-Γιατί;
-Ε, καλά... δεν έχει σημασία! Ίσως να μην είμαι πραγμα

τικά, είπε εκείνη.
Το παιδί την κοίταξε για να δει αν εννοούσε πραγματι

κά αυτό που έλεγε. Μα κατάλαβε από κείνες τις γραμμές 
πλάι στο στόμα της ότι προσπαθούσε μονάχα να του κρύψει 
κάτι.

-Λοιπόν, όπως και ναναι, είπε αποφασιστικά, εγώ είμαι 
τυχερός άνθρωπος.

-Γιατί; Έκανε η μητέρα του μ’ ένα ξαφνικό γέλιο.
Το αγόρι τη κοίταξε. Ούτε που ήξερε γιατί τοχε πει 

αυτό.
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μυθιστόρημα
“Νεαρέμου, καλύτερα ένα πουλί στο χέρι, παρά δύο 
στο κλαδί, είπε ο Θείος Οσκαρ

-Μου το βεβαίωσε ο Θεός, είπε σοβαρά κοκκινίζοντας.
-Το ελπίζω, καλέ' μου!, είπε κείνη, πάλι, γελώντας, μα 

τώρα με κάποια πίκρα.
-Σου λέω πως ναι, μητέρα!
-Θαυμάσια!, είπε η μητέρα χρησιμοποιώντας ένα από τα 

επιφωνήματα που συνήθιζε ο άντρας της.
Το αγόρι είδε πως δεν το πίστευε ή μάλλον πως δεν έδω

σε προσοχή στη διαβεβαίωση του. Αυτά τον θύμωσε, κατά 
κάποιον τρόπο, και τον έκανε να θέλει να την υποχρεοόσει 
να τον προσέξει.

Άρχισε λοιπόν να συλλογίζεται, αόριστα και με το δικό 
του παιδιάστικο τράπο, να ψάχνει το νόημα της «τύχης». 
Απορροφημένος, μη δίνοντας σημασία στους άλλους, εξα
κολουθούσε κρυφά κάπως, κλεφτά να ψάχνει μέσα του 
αυτό το πρόβλημα της τύχης. Ήθελε τύχη, την ήθελε πάρα 
πολύ. Όταν τα δύο κορίτσια έπαιζαν με τις κούκλες τους 
στο δωμάτιο τους, εκείνος καθόταν στο ψηλό ξύλινο άλογο 
του, ορμώντας σαν τρελός, σ’ ένα καλπασμό στο διάστημα, 
και με μια μανία που έκανε τα κορίτσια να του ρίχνουν κλε
φτές και ανήσυχες ματιές. Άγρια που έτρεχε το άλογο, και 
τα μαύρα μαλλιά του αγοριού, πως ανέμιζα, και πόσο παρά
ξενα τις κοίταζαν τις αδελφές του, εκείνα τα μάτια του! Τα 
κοριτσάκια ούτε που τολμούσαν να του μιλήσουν.

Όταν πια κάλπαζε αρκετά κι έφτανε στο τέλος του ταξι
διού του, πηδούσε κάτω και στεκόταν μπρος στο ξύλινο 
αλογάκι του, κοιτάζοντας έντονα το χαμηλωμένο του κεφά
λι. Το κόκκινο στόμα του ήταν μισάνοιχτο, τα μεγάλα του 
μάτια πλατιά και μ’ ένα παγωμένο φωτερά χρώμα.

-Τώρα, πρόσταζε σιωπηλά το άλογο του που ρουθούνιζε, 
τώρα πήγαινε με εκεί που υπάρχει η τύχη. Τώρα, πάρε με!

Και θα χτυπούσε το άλογο στο σβέρκο, με το μικρό μαστί- 
γιο που είχε ζητήσει από το θείο Όσκαρ. Ήξερε πως το 
άλογο θα τον πήγαινε εκεί που υπάρχει τύχη, μόνο αν το 
ανάγκαζε. Έτσι, το καβαλίκευε πάλι, και ξεκινούσε τον 
έξαλλο καλπασμό του, ελπίζοντας πως τελικά θαφτανε εκεί. 
Ήξερε πως μπορούσε να φτάσει.

-Θα το σπάσεις το άλογο σου, Πωλ, έλεγε η νταντά.
-Έτσι καβαλικεύει πάντα του! Εγώ θάθελα να πέσει κάτω 

καμιά ώρα!, είπε κι η μεγαλύτερη αδελφή του, η Τζόαν.
Αλλά εκείνος τις κοίταζε μονάχα σιωπηλά. Η νταντά τον 

άφηνε. Δε μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του. Όπως και 
νάταν δεν τον επηρέαζε καθόλου σχετικά με την ανατροφή 
του.

Μια μέρα η μητέρα του και ο θείος Όσκαρ μπήκαν μέσα 
την ώρα που εκείνος κάλπαζε έτσι ξέφρενα. Δεν τους μίλη
σε.

-Γεια σου, νεαρέ μου τζόκεϊ! Καβαλικεύεις πάλι τον πρω
ταθλητή σου, είπε ο θείος σου.

-Δεν είσαι πια αρκετά μεγάλος για ένα ξύλινο αλογάκι; 
Τώρα πια δεν είσαι κανένα αγοράκι, ξέρεις, είπε η μητέρα 
του.

Μα ο Πωλ της έριξε μόνο μια γαλάζια ματιά μ’ εκείνα τα 
μεγάλα μάτια που έμοιαζαν νάναι μάλλον βαλμένα το ένα 
κοντά στο άλλο. Δεν ήθελε να μιλά σε κανέναν όταν κάλπα
ζε έτσι. Η μητέρα του τον κοίταξε με μιαν ανήσυχη έκφρα
ση στο πρόσωπο της.

Τελικά, εκείνος σταμάτησε να αναγκάζει το αλογάκι του 
να καλπάζει μηχανικά και γλίστρησε κάτω.

-Ε, λοιπόν, έφτασα εκεί πέρα!, ανάγγειλε άγρια με τα 
γαλάζια μάτια του να πετούν ακόμα φωτιές και τα γερά του 
μακριά πόδια ανοιχτά.

-Που έφτασες; Ρώτησε η μητέρα του.
-Εκεί που ήθελα, της απάντησε κοιτάζοντας τη με την 

ίδια έκφραση.
-Πολύ όμορφα, αγόρι μου! Είπε ο θείος Όσκαρ. Μη στα

ματάς ποτέ, πριν φτάσεις. Πως το λένε το άλογο σου;
-Δεν έχει όνομα, είπε το αγόρι.
-και τα καταφέρνεις να το καβαλικεύεις δίχως ένα όνομα; 

ρώτησε πάλι ο θείος.
-Ε, ναι, έχει διάφορα ονόματα. Την περασμένη βδομάδα 

τον έλεγαν Σανσοβίνο.
-Σανσοβίνο, ε; Αυτό που κέρδισε στις ιπποδρομίες του 

Άσκοτ. Πως ήξερες τα’ όνομα του;
-Πάντα του μιλά για κούρσες με τον Μπάσσετ, είπε Τζό

αν.
Ο θείος ενθουσιάστηκε όταν ανακάλυψε πως ο μικρός 

ανιψιός του ήταν κατατοπισμένος σχετικά με όλα τα ιππο
δρομικά νέα. Ο Μπάσσετ, ο νεαρός κηπουρός, που είχε πλη
γωθεί στο αριστερό του πόδι, στον πόλεμο, και που του είχε 
βρει τούτη τη δουλειά ο ίδιος ο Όσκαρ Κρέσγουελ, μια και 
τον είχε ορντίναντσα του στο στρατό, ήταν σωστό ξυράφι 
στ’ «αλογάκια». Ζούσε μόνο για τα ιπποδρομικά νέα, κι ο 
μικρός ζούσε μαζί του.

Ο Όσκαρ Κρέσγουελ τάμαθε όλ’ αυτά από το Μπάσσετ.
-Ο κύριος Πωλ έρχεται και με ρωτά, και δε μπορώ να 

κάνω τίποτ’ άλλο παρά να του πω, σετ, είπε ο Μπάσσετ με 
τρομερά σοβαρεμένο πρόσωπο λες και μιλούσαν για θρη
σκευτικά ζητήματα.

-Και δε στοιχηματίζει ποτέ τίποτα πάνω στ’ άλογα που 
φαντάζεται πως θα κερδίσουν;

-Ε, καλά... δε θέλω να τον μαρτυρήσω... είναι ένα σπορ 
για νέους... ένα πολύ όμορφο σπορ κύριε. Δε θάταν όμως 
καλύτερα να τον ρωτήσετε μόνος σας; Βρίσκει μια ευχαρί
στηση σ’ όλα αυτά, κι ίσως να νομίσει πως εγώ τον πρόδω- 
σα, σερ, και να με συγχωρείτε...

Ο Μπάσσετ ήταν σοβαρός σαν σ’ εκκλησία.
Ο θείος γύρισε πίσω στον ανιψιό του, και τον πήγε για 

έναν περίπατο με τ ’ αυτοκίνητο.
-Δε μου λες, Πωλ φιλαράκο μου, σοϋτυχε ποτέ να στοιχη

ματίσεις σ’ ένα άλογο; Ρώτησε ο θείος.
Το αγόρι κοίταξε κάμποσο τον όμορφο άντρα πλάι του.
-Γιατί νομίζεις πως δε θάπρεπε να στοιχηματίσω; προσπά-
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θησε να ξεφύγει.
-καθόλου μάλιστα! Μόνο που σκάφτηκα πως θάθελες να 

μου δώσεις να σου στοιχηματίσω κάτι στις κούρσες του 
Λίνκολν.

Το αυτοκίνητο ε'τρεχε στην έξοχη, κατά το σπίτι του θεί
ου Όσκαρ στο Χαμπσάιρ.

-Στο λόγο σου; ρώτησε ο ανιψιός.
-Στο λόγο μου, αγόρι μου, είπε ο θείος.
-Ε, λοιπόν, τότε να μου στοιχηματίσεις στο «Ντάφο- 

ντιλ».
-Στο «Ντάφοντιλ»; Πολύ αμφιβάλλω αν θα κάνει τίποτα 

αγόρι μου. Γιατί όχι στη «Μίρζα»;
-Εγώ ξέρω μόνο το άλογο που θα κερδίσει, είπε το αγόρι, 

κι αυτό είναι το «Ντάφοντιλ».
-"Ωστε το «Ντάφοντιλ», ε;
Ακολούθησε μια σιωπή. Το «Ντάφοντιλ» ήταν δεύτερο 

άλογο συγκριτικά.
-Θείε!
-Ναι, αγόρι μου.
-Δε θα το πεις και στους άλλους, έτσι; Το υποσχέθηκα 

στο Μπάσσετ.
-Στο Μπάσσετ, διάολε; Τι σχέση έχει ο Μπάσσετ μόλο 

αυτό;
-Είμαστε συνέταιροι. Συνεταιριστήκαμε από την αρχή 

Θείε, αυτός μου δάνεισε τα πρώτα πέντε μου σελίνια που 
τάχασα. Και του υποσχέθηκα με λόγο τιμής, πως το πράγ
μα θα μείνει μεταξύ μας μόνο που εσύ, θυμάσαι, κείνα τα 
δέκα σελίνια που μούδωσες κάποτε; Σκάφτηκα λοιπόν ότι 
είσαι τυχερός. Δε θα το πεις πουθενά αλλού, έτσι;

Το αγόρι κοίταξε το θείο του μ’ εκείνα τα μεγάλα, ζεστά, 
γαλάζια μάτια του, που ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. 
Ο θείος ξαφνιάστηκε και γέλασε ανήσυχα.

-Σωστά μιλάς αγόρι μου! Θα κρατήσω το στοίχημα σου 
μυστικό. Στο «Ντάφοντιλ», ε; Και πόσα στοιχηματίζεις σ’ 
αυτό τα’ άλογο;

-Όλα όσα έχω, εκτός από είκοσι λίρες, είπε τ’ αγόρι. Αυτές 
θα τις κρατήσω στην άκρη.

Ο θείος σκάφτηκε πως ο μικρός αστειευόταν.
-Θα βάλεις στην άκρη είκοσι λίρες, λες, νεαρέ παραμυθά; 

Και πόσες τότε θα σχηματίσεις;
-Λέω να στοιχηματίσω τριακόσιες, είπε το αγόρι σοβαρά. 

Αλλά αυτό μεταξύ μας, θείε Όσκαρ! Λόγω τιμής;
Ο θείος ξέσπασε σε χοχλακιστό γέλιο.
-Εντάξει, μεταξύ μας, νεαρέ Μινχάουζεν, είπε γελώντας 

πάντα. Μα που είναι οι τριακόσιες λίρες σου;
-Μου τις κρατά ο Μπάσσετ. Είμαστε συνέταιροι.
-Είσαστε, μου τόπες!... Μα τι θα ποντάρει στο «Ντάφο- 

ντιλ», ο Μπάσσετ;
-Δε θέλει να βάλει τόσα πολλά σαν κι εμένα. ' Ισως ποντά

ρει καμιά εκατοπενηνταριά.
-Τι; Πένες; Γέλασε ο θείος.
-Λίρες, είπε το παιδί με μιαν απορημένη έκφραση κοιτά

ζοντας το θείο του. Ο Μπάσσετ κρατά μεγαλύτερο απόθεμα 
από μένα.

Ανάμεσα στην απορία και στη διασκέδαση, ο θείος Όσκαρ 
απόμεινε σιωπηλός. Δεν εξακολούθησε τη συζήτηση πάνω 
στο θέμα, αλλ’ αποφάσισε να πάρει μαζί του τον ανιψιό του 
στις ιπποδρομίες του Λίνκολν.

-Και τώρα, αγόρι μου, είπε, θα βάλω είκοσι λίρες για μένα 
στη «Μίζρα» κι άλλες πέντε για σένα, σ’ όποιο άλογο θες. 
Ποιο διάλεξες;

-Το «Ντάφοντιλ», θείε.
-Όχι, δε χαραμίζω πέντε λίρες γ ι’ αυτό το άλογο:
-Εγώ θα τις έδινα, αν ήταν δικές μου οι πέντε λίρες, είπε 

το παιδί.
-Ω, Θεέ μου! Δίκιο έχεις! Θα βάλω λοιπόν πέντε για σένα 

και πέντε για μένα στο «Ντάφοντιλ».
Το παιδί δεν είχε πάει ποτέ του σε ιπποδρομίες και τα 

γαλάζια μάτια του πετούσαν σπίθες. Έσφιγγε δυνατά τα 
χείλια του, και κοίταζε. Έ νας Γάλλος ακριβώς μπροστά 
τους είχε ποντάρει στο «Λάνσελοτ». Με άγριο ενθουσιασμό, 
τίναζε τα χέρια του πάνω και κάτω και φώναζε: «Λάνσελοτ- 
Λάνσελοτ!» με τη γαλλική προφορά του.

Το «Ντάφοντιλ» ήρθε πρώτο, το «Λάνσελοτ» δεύτερο 
και η «Μίρζα» Τρίτη. Το παιδί, κατακόκκινο, με μάτια που 
άστραφταν, ήταν παράξενα γαληνεμένο. Ο θείος του τού- 
δωσε τέσσερα χαρτονομίσματα των πέντε λιρών, τέσσερα 
προς ένα, έφερε το άλογο.

-Τι θα τα κάνω αυτά; Φώναξε κουνώντας τα μπρος στα 
μάτια του αγοριού.

-Υποθέτω πως πρέπει να πάμε να βρούμε το Μπάσσετ, 
είπε το αγόρι. Τώρα θάχω χίλιες πεντακόσιες και είκοσι στη 
μπάντα και αυτές τις είκοσι...

Ο θείος του τον παρατήρησε για μερικές στιγμές.
-Άκου δω αγόρι μου!, είπε. Δεν πιστεύω να μιλάς σοβαρά 

για το Μπάσσετ κι αυτές τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, έτσι;
-Πολύ σοβαρά. Αλλά μεταξύ μας, θείε μου, ε; Λόγω 

τιμής!
-Λόγω τιμής, εντάξει αγόρι μου! Αλλά πρέπει να μιλήσω
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μυθιστόρημα
“ Στην οικογένεια μου έπαιζαν όλοι στον ιππόδρομο
και μόνο όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις πόσο κακό τους έκανε

στο Μπάσσετ.
-Αν θες να γίνεις συνέταιρος μας εμένα και του Μπάσσετ, 

θείε, σε δεχόμαστε. Μόνο που θα πρέπει να υποσχεθείς με 
το λόγο της τιμής σου πως δε θα το μάθει κανένας άλλος έξω 
από μας τους τρεις. Ο Μπάσσετ κι εγώ είμαστε τυχεροί, κι 
εσύ πρέπει να είσαι τυχερός, μια που με τα δέκα σου σελίνια 
άρχισα να κερδίζω...

Ο θείος Όσκαρ πήρε τον Πωλ και το Μπάσσετ στο 
Ρίτσμοντ Παρκ το ίδιο απόγευμα κι εκεί πέρα κουβέντια
σαν.

-Έτσι είναι, βλέπετε, κύριε, είπε ο Μπάσσετ. Ο μικρός 
κύριος Πωλ μου κουβεντιάζει για τις ιπποδρομίες και λέει 
τα πιο απίθανα παραμύθια, ξέρετε, κύριε. Αλλά πάντα πετυ
χαίνει στο ποιο άλογο κερδίζει και ποιο χάνει. Μου τάβρι- 
σκε από πριν. Αυτό γίνεται ένα χρόνο τώρα, από τότε που 
του ποντάρισα πέντε σελίνια στο «Μπας» του Ντάουν... και 
χάσαμε. Ύστερα η τύχη γύρισε μ’ αυτά τα δέκα σελίνια 
που του δώσατε εσείς και που τάβαλε στο «Σινγκαληζ». 
Από τότε πια, η τύχη μας κυνηγά σταθερά. Τι λέτε κι εσείς 
γι’ αυτό, κύριε Πωλ;

-Πάμε πολύ καλά, όταν είμαστε σίγουροι, είπε ο Πωλ. 
Μόνο όταν δεν είμαστε αρκετά σίγουροι, πέφτουμε.

-Ε, ναι, μα τότε προσέχουμε, είπε ο Μπάσσετ.
-Και πότε είσαστε σίγουροι; Χαμογέλασε ο θείος Όσκαρ.
-Αυτό είναι δουλειά του κυρίου Πωλ, σερ, είπε ο Μπάσσετ 

με χαμηλωμένη, όλο θρησκευτικότητα, φωνή. Είναι σα να 
του το στέλνει ο Θεός. Όπως με το «Ντάφοντιλ» του Λίν- 
κολν. Κάτι τέτοιες φορές είναι τόσο σίγουρος σα να τόχει 
στην τσέπη του.

-Κι εσύ ποντάρισες τίποτα στο «Ντάφοντιλ»; Ρώτησε ο 
Όσκαρ Κρέσγουελ.

-Μάλιστα, σερ, έβαλα το στοίχημα μου.
-Κι ο ανιψιός μου;
Ο Μπάσσετ έμεινε επίμονα σιωπηλός, κοιτάζοντας τον 

Πωλ.
-Κέρδισα χίλιες διακόσιες, έτσι δεν είναι, Μπάσσετ; Είπα 

στο θείο ότι ποντάρισα τριακόσιες λίρες στο «Ντάφοντιλ».
-Σωστά, είπε ο Μπάσσετ, κουνώντας το κεφάλι του.
-Μα και που είναι αυτά τα χρήματα;
-Τα έχω κάπου κλειδωμένα και σίγουρα, σερ. Ο κύριος 

Πωλ μπορεί να τα πάρει όποια ώρα μου τα ζητήσει.
-Πως; Χίλιες πεντακόσιες λίρες;
-Και είκοσι! Δηλαδή, και σαράντα μαζί με τις είκοσι που 

κέρδισε μαζί σας.
-Είναι καταπληκτικό!, είπε ο θείος.
-αν ο κύριος Πωλ σας πρότεινε να γίνουμε συνέταιροι, 

εγώ θα τόθελα, αν δε σας πειράζει σερ, και να με συγχωρείτε 
κιόλας, είπε ο Μπάσσετ.

Ο Όσκαρ Κρέσγουελ συλλογίστηκε λίγο πάνω σ’ αυτό.
-Θέλω να δω τα χρήματα, είπε.
Γύρισαν πάλι στο σπίτι, και βέβαια ο Μπάσσετ γύρισε

από το σπιτάκι του κηπουρού με χίλιες πεντακόσιες λίρες 
σε χαρτονομίσματα. Το απόθεμα των είκοσι λιρών το είχαν 
αφήσει στο γραφείο στοιχημάτων του Τζόε Γκλη.

-Βλέπεις όλα πάνε καλά θείε, όταν είμαι σίγουρος! Τότε 
στοιχηματίζουμε πολλά, όσα κι αν έχουμε. Έ τσι δεν είναι, 
Μπάσσετ;

-Έτσι είναι, κύριε Πωλ.
-Και πότε είσαστε σίγουροι; Ρώτησε γελώντας πάλι ο θεί

ος.
-Ω, ναι! Καμιά φορά είμαι απόλυτα σίγουρος, όπως τώρα 

με το «Ντάφοντιλ», είπε το αγόρι άλλοτε πάλι έχω μόνο 
μια ιδέα και καμιά φορά δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τότε 
είμαστε προσεκτικοί γιατί σχεδόν πάντα χάνουμε.

-"Ωστε έτσι, λοιπόν! Κι όταν είσαι σίγουρος, όπως με το 
«Ντάφοντιλ» τι σε κάνει νάσαι τόσο σίγουρος;

-Ω, πώς να ξέρω; Είπε το αγόρι ανήσυχα. Είμαι σίγουρος, 
ξέρεις, θείε, κι αυτό είναι όλο.

-είναι σα να του το στέλνει ο Θεός, σερ. Είπε π Μπάσσετ.
-αυτό ακριβώς θάλεγα κι εγώ! Είπε ο θείος.
Μα γίνηκε συνέταιρος. Κι όταν ήρθαν οι ιπποδρομίες του 

Λήγκερ, ο Πωλ ήταν «σίγουρος» για το «Λάιβλυ Σπαρκ», 
που ήταν ένα σχεδόν ασήμαντο άλογο. Το αγόρι επέμενε 
να ποντάρουν χίλιες λίρες στο άλογο, ο Μπάσσετ ποντάρισε 
πεντακόσιες κι ο Όσκαρ Κρεσγουελ διακόσιες. Το «Λάιβλυ 
Σπαρκ» ήρθε πρώτο και τα στοιχήματα είχαν φτάσει δέκα 
προς ένα. Ο Πωλ κέρδισε δέκα χιλιάδες λίρες.

-Βλέπετε, είπε. Ή μουν απόλυτα σίγουρος γ ι’ αυτό το 
άλογο.

Ακόμη και ο Όσκαρ Κρέσγουελ «καθάρισε» δύο χιλιά
δες.

-Ακούσε δω, αγόρι μου, είπε. Αυτό το πράγμα με κάνει να 
εκνευρίζομαι λίγο.

-Δε χρειάζεται, θείε! Ίσως περάσει πολύς καιρός, ώσπου 
να είμαι πάλι τόσο σίγουρος.

-Μα τι θα τα κάνεις τα χρήματα σου; ρώτησε ο θείος.
-Φυσικά, είπε το αγόρι, τα μαζεύω για τη μητέρα. Είπε 

πως δεν είχε τύχη, επειδή ο πατέρας είναι άτυχος. "Ετσι 
σκέφτηκα πως αν ήμουν εγώ τυχερός, μπορεί να σταματού
σαν τα ψιθυρίσματα...

-Ποια ψιθυρίσματα;
-Του σπιτιού μας. Το σιχαίνομαι το σπίτι μας, γιατί ολο

ένα ψιθυρίζει, ξέρεις.
-Τι το κάνει να ψιθυρίζει;
-Τι;... Τι;...
Το αγόρι μπερδεύτηκε.
-Α, δεν ξέρω τι. Αλλά πάντα έχουμε έλλειψη χρημάτων, 

ξέρεις, θείε.
-Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.
-Ξέρεις ότι στέλνουν στην μητέρα δικαστικά εντάλματα, 

το ξέρεις θείε;
-Φοβάμαι πως το ξέρω, είπε ο θείος.
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-Και τότε το σπίτι ψιθυρίζει, όπως οι άνθρωποι που σε 
κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη σου. Είναι τρομερό, δεν 
είναι; Σκάφτηκα λοιπόν πως αν ήμουν τυχερός...

-Θα μπορούσες να το σταματήσεις..., πρόσθεσε ο θείος.
Το αγόρι τον κοίταξε με τα γαλάζια μάτια του, που έκρυ

βαν μιαν απονήρευτη φλόγα μέσα τους, και δεν είπε τίπο
τα.

-Τότε λοιπόν, έκανε ο θείος, τι πρόκειται να γίνει τώρα;
-Δε θάθελα να μάθει η μητέρα πως ήμουν τυχερός, είπε 

το αγόρι.
-Και γιατί όχι, παιδί μου;
-Θα με σταματούσε.
-Δε νομίζω πως θα τόκανε.
-Ω: - και τα’ αγόρι σφίχτηκε κατά παράξενο τρόπο -  δε 

θάθελα να ξέρει τίποτα, θείε.
-Εντάξει, παιδί μου! Θα το κανονίσουμε δίχως να μάθει 

τίποτα.
Και το κανόνισαν πολύ εύκολα. Ο Πωλ, ύστερα από πρό

ταση του θείου, τούδωσε πέντε χιλιάδες λίρες, κι αυτός τις 
κατάθεσε στο δικηγόρο της οικογένειας, που θα πληροφο
ρούσε τη μητέρα του Πωλ ότι κάποιος συγγενής έθεσε στη 
διάθεση του αυτό το ποσό για να της καταβάλλει σε κάθε 
γενέθλια της, χίλιες λίρες, για πέντε χρόνια.

-'Ετσι, είναι σα να της κάνεις ένα δώρο στα γενέθλια της, 
για πέντε χρόνια στη σειρά, είπε ο θείος Όσκαρ. Ελπίζω 
όμως να μη γίνουν τα πράγματα χειρότερα, όταν θα τελειώ
σει αυτό το ποσό. Κι ως τότε νάχουν περάσει οι δυσκολίες.

Η μητέρα του Πωλ είχε τα γενέθλια της το Νοέμβρη. Το 
σπίτι «ψιθύριζε», όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό, 
ακόμη κι ύστερα από την τύχη του Πωλ, που δε μπορούσε 
πια να το ανεχτεί άλλο. Είχε μεγάλη αγωνία νάρθουν τα 
γενέθλια και να δει τι εντύπωση θα έκανε το γράμμα του 
δικηγόρου, που θάλεγε στη μητέρα του για τις χίλιες λίρες.

Όταν δεν είχαν καλεσμένους, ο Πωλ έτρωγε στη μεγάλη 
τραπεζαρία, μαζί με τους γονείς του, γιατί πια δε χρειαζό
ταν την επίβλεψη της νταντάς του. Η μητέρα του τώρα 
πήγαινε στην πόλης σχεδόν κάθε μέρα. Είχε ανακαλύψει 
κάποιο παλιό ταλέντο να σχεδιάζει γουναρικά και φορέμα
τα, κι έτσι εργαζόταν κρυφά στο στούντιο κάποιας φίλης 
της, που ήταν επικεφαλής του τμήματος σχεδιαστών ενός 
μεγάλου οίκου μόδας. Έφτιαχνε τις φιγούρες κυριών με 
γουναρικά και βραδινά φορέματα, ακόμη και για τις ρεκλά
μες που έστελναν στις εφημερίδες. Αυτή η νέα γυναίκα, 
ζωγράφος, κέρδιζε μπόλικες χιλιάδες λίρες το χρόνο, μα 
η μητέρα του Πωλ έβγαζε μερικές εκατοντάδες, και πάλι 
ήταν δυσαρεστημένη. Ήθελε τόσο πολύ νάναι η πρώτη σε 
κάτι, και δεν τα κατάφερνε, ακόμη και μ’ αυτά τα τιποτένια 
σκίτσα για ρεκλάμες.

Κατέβηκε να πάρει το πρόγευμα στη μεγάλη τραπεζαρία, 
εκείνο το πρωί που είχε τα γενέθλια της, και ο Πωλ κοί
ταζε το πρόσωπο της καθώς διάβαζε το ταχυδρομείο της. 
Ήξερε ποιο απ’ όλα τα γράμματα ήταν του δικηγόρου τους.

Καθώς η μητέρα του το διάβαζε, το πρόσωπο της σκλήρυνε 
κι έγινε πιο ανέκφραστο. Ύστερα, μια ψυχρή αποφασιστι
κή έκφραση σχηματίστηκε γύρω στο στόμα της. Έ κρυψε 
το γράμμα μέσα στο σωρό των άλλων και δεν είπε λέξη σχε
τικά μ’ αυτό.

-Δεν είχε τίποτα όμορφο για τα γενέθλια σου, με το ταχυ
δρομείο, μητέρα; Ρώτησε ο Πωλ.

-Ναι, μερικά αρκετά όμορφα γράμματα, είπε κείνη με την 
ψυχρή και αφηρημένη φωνή της.

Κι έφυγε για την πόλη δίχως να προσθέσει τίποτ’ άλλο.
Αλλά το απόγευμα έκανε την εμφάνιση του ο θείος 

Όσκαρ. Είπε πως η μητέρα του Πωλ πήγε και κουβέντια
σε πολλή ώρα με το δικηγόρο, ζητώντας του να της δοθούν 
όλα τα χρήματα μαζί, επειδή είχε χρέη που έπρεπε να πλη
ρωθούν.

-Εσύ τι νομίζεις, θείε; Ρώτησε το αγόρι.
-Το αφήνω σε σένα, παιδί μου.
- Ω, ας τα πάρει τότε! Μπορούμε να κερδίσουμε κι άλλα, 

με τα υπόλοιπα, είπε το αγόρι.
-Νεαρέ μου, καλύτερα ένα πουλί στο χέρι, παρά δύο στο 

κλαδί, είπε ο θείος Όσκαρ.
-Μα είμαι βέβαιος πως θα ξέρω για τη μεγάλη εθνική 

ιπποδρομία, ή αλλιώτικα για το ντέρμπυ. Είμαι σίγουρος 
πως θα ξέρω για μιαν από τις δύο, είπε ο Πωλ.

Έτσι ο θείος Όσκαρ έδωσε τη συγκατάθεση του στο 
δικηγόρο, και η μητέρα του Πωλ πήρε όλες τις πέντε χιλιά
δες. Ύστερα, κάτι περίεργο έγινε: οι φωνές μέσα στο σπίτι 
ξετρελάθηκαν, λες και φώναζαν βάτραχοι όλοι μαζί, όπως 
γίνεται την άνοιξη, τ ’ απόβραδα. Αγοράστηκαν καινούργια 
έπιπλα κι ο Πωλ είχε ένα δάσκαλο στο σπίτι. Προετοιμα
ζόταν για το Ή τον, το κολλέγιο του πατέρα του, όπου θα 
πήγαινε το επόμενο φθινόπωρο. Υπήρχαν λουλούδια μέσα 
στο χειμώνα, κι η μητέρα του Πωλ μεταχειρίστηκε όλη της 
τη γνώση και την καλαισθησία για να στολίσει όμορφα το 
σπίτι, πίσω από τα βάζα με τις μιμόζες και τα κλαδιά με τα 
μπουμπούκια της αμυγδαλιάς, και κάτω από τους σωρούς 
τα μεταξωτά μαξιλάρια, τέρετιζαν και στρίγγλιζαν μ ’ ένα 
είδος που σου προκαλούσε έκσταση: «Χρειάζονται περισσό
τερα χρήματα: Ω -ω -ω, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. 
Ω, τώρα, τώ-ρα! Τώρρ-α, - χρειάζονται πιο πολλά! Πιο πολ
λά από ποτέ!».

Όλο αυτό τρόμαζε φοβερά τον Πωλ. Μελετούσε τα λατι
νικά και τ ’ αρχαία ελληνικά του με τους δασκάλους του. 
Αλλά τις πιο εντατικές ώρες του τις περνούσε με το Μπάσ- 
σετ. Οι μεγάλες εθνικές ιπποδρομίες πέρασαν εκείνος δεν 
«ήξερε» κι έχασε μια εκατοστή λίρες. Το καλοκαίρι έφτανε 
κι είχε αγωνία για τις ιπποδρομίες του Λίκολν. ' Εγινε πολύ 
παράξενος και τα μάτια του ήταν πάντα αγριεμένα, λες και 
κάτι ετοιμαζόταν να εκραγεί μέσα του.

-Παράτα τα, γιε μου. Μη στενοχωριέσαι πια μ’ αυτά! Τον 
πίεζε ο θείος Όσκαρ.

Μα το αγόρι ήταν σα να μη μπορούσε πραγματικά ν ’
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μυθιστόρημα
Έτσι το ξύλινο αλογάκι, παλιωμένο μάλλον τώρα, 

στεκόταν εκεί πέρα, σε μ ια  κίνηση καλπασμού, μέσα
στην κρεβατοκάμαρα του αγοριού. 99

ακούσει τα λόγια του.
-Πρε'πει να ξέρω για το ντέρμπυ! Πρέπει να ξέρω για το 

ντέρμπυ! Έλεγε συνέχεια το παιδί, με τα μεγάλα του μάτια να 
πετούν γαλάζιες σπίθες, σαν από τρέλα.

Η μητέρα του παρατήρησε πόσο πρόωρα αναπτυσσόταν.
-Καλύτερα να πας στη θάλασσα, Δεν θάθελες να πάμε από 

τώρα στη θάλασσα, παρά να περιμένουμε τον άλλο μήνα; 
Νομίζω πως είναι καλύτερα, είπε κοιτάζοντας τον με αγωνία 
και με την καρδιά της περίεργα βαριά εξαιτίας του.

Μα το παιδί σήκωσε πάνω της τα δίχως πονηριά γαλάζια 
μάτια του.

-Ίσως δε θα μπορούσα να φύγω πριν το ντέρμπυ, μητέρα! 
Είπε. Καθόλου δε θα μπορούσα να φύγω.

-Και γιατί; Είπε η μητέρα κι η φωνή της έγινε βαριά όπως 
κάθε φορά που της έφερναν αντίρρηση. Γιατί όχι; Μπορείς κι 
από κει πέρα να πας να δεις το ντέρμπυ, με το θείο Όσκαρ, 
αν το θες. Δε χρειάζεται να περιμένεις εδώ. Άλλωστε, νομίζω 
πως ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ γ ί  αυτές τις κούρσες. Είναι κακό 
σημάδι. Στην οικογένεια μου έπαιζαν όλοι στον ιππόδρομο και 
μόνο όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις πόσο κακό τους έκανε. Ω, 
ναι πολύ κακό! Θα πρέπει να διώξω το Μπάσσετ και να παρα- 
καλέσω το θείο Όσκαρ να μην ξανακουβεντιάσει για ιππο
δρομίες μαζί σου, εκτός κι αν μου υποσχεθείς πως θα φανείς 
λογικός πήγαινε στη θάλασσα και ξέχασε τα όλ’ αυτά. Είσαι 
όλο νεύρα!

-Θα κάνω ότι θες μητέρα, φτάνει να μη με στείλεις μακριά 
πριν από το ντέρμπυ, είπε το αγόρι.

-Να μη σε στείλω μακριά, από που; Από το σπίτι μας;
-Ναι, είπε ο Πωλ κοιτάζοντας την έντονα.
-Μα γιατί παράξενο παιδί, για ποιο λόγο άρχισες να ενδιαφέ- 

ρεσαι για το σπίτι έτσι ξαφνικά; Ποτέ δεν πίστευα πως τ’ αγα
πούσες τόσο!

Την κοίταζε δίχως ν ’ απαντά. Είχε το μυστικό του μέσα σ’ 
ένα άλλο μυστικό, κάτι που δεν τόχε αποκαλύψει ούτε στο 
Μπάσσετ ακόμη, ή στο θείο Όσκαρ.

Αλλά η μητέρα του, αφού στάθηκε αναποφάσιστη και κάπως 
χαζεμένη για μερικές στιγμές είπε:

-Πολύ καλά λοιπόν! Δε θα πας στη θάλασσα μέχρι το ντέρ
μπυ, αφού δεν το θες. Αλλά θα μου υποσχεθείς πως δε θα κου
ράσεις πια άλλο τα νεύρα σου. Υποσχέσου μου πως δε θα σκέ
φτεσαι τόσο πολύ τις ιπποδρομίες και τα προγνωστικά όπως τα 
λέτε ολ’ αυτά!

-Α, όχι, είπε το αγόρι αφηρημένο. Δε θα τα σκέφτομαι και 
πολύ μητέρα. Μην ανησυχείς. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, 
δε θ’ ανησυχούσα καθόλου.

-Αν ήσουν εγώ κι εγώ εσύ, είπε η μητέρα του, θ’ αναρωτιό
μουν πολύ για το τι θ’ απογίνουμε!

-Μα το ξέρεις πως δεν πρέπει ν ’ ανησυχείς μητέρα, δεν το 
ξέρεις; Έλεγε το αγόρι.

-Θάμουν τρομερά χαρούμενη αν το ήξερα, είπε εκείνη θλιμ
μένα.

-Ε, καλά, μπορείς νάσαι, ξέρεις. Εννοώ πως θάπρεπε να 
ξέρεις ότι δε χρειάζεται ν ’ ανησυχείς, επέμεινε ο Πωλ.

-Έτσι λες; Τότε θα το φροντίσω, είπε κείνη.
Το μυστικό μέσα σ’ όλα τα μυστικά του Πωλ ήταν το ξύλινο 

αλογάκι του, που δεν του είχε δώσει όνομα, από τότε που είχε 
χειραφετηθεί από την επίβλεψη της νταντάς, είχε κουβαλήσει 
το αλογάκι πάνω, στη δική του κρεβατοκάμαρα, στη σοφίτα 
του σπιτιού.

-Α, μα σίγουρα είσαι πια αρκετά μεγάλος για ένα ξύλινο αλο
γάκι! Του είχε παρατηρήσει η μητέρα του.

-Ε, ναι, μα, βλέπεις μητέρα, ώσπου ν ’ αποκτήσω ένα αληθι
νό άλογο, θάθελα νάχω έστω κι ένα ψεύτικο, ήταν η αλλόκοτη 
απάντηση του αγοριού.

-Πιστεύεις πως σου κρατά συντροφιά; Γέλασε η μητέρα 
του.

-Ω, ναι! Είναι ένα πολύ καλό αλογάκι, και πάντα μου κρατά 
συντροφιά στο δωμάτιο μου, είπε ο Πωλ.

Έτσι το ξύλινο αλογάκι, παλιωμένο μάλλον τώρα, στεκό
ταν εκεί πέρα, σε μια κίνηση καλπασμού, μέσα στην κρεβατο
κάμαρα του αγοριού.

Το ντέρμπυ πλησίαζε και το αγόρι γινόταν όλο και πιο νευ
ρικό. Μόλις που άκουγε τις κουβέντες που γίνονταν γύρω 
του, είχε αδυνατίσει και τα μάτια του γίνηκαν ένα πραγματικό 
μυστήριο. Η μητέρα του είχε ξαφνικά ξεσπάσματα ανησυχίας 
για λογαριασμό του. Καμιά φορά, για μισή ώρα, πάνω-κάτω, 
την έπιανε μια ανησυχία για το γιό της, που έφτανε ως την 
αγωνία. Ήθελε να τρέξει αμέσως κοντά του και να βεβαιωθεί 
πως ήταν καλά.

Δύο νύχτες πριν από το ντέρμπυ, είχε πάει σε μια μεγάλη 
δεξίωση στην πόλη όταν την έπιασε εκείνη η μανία της αγω
νίας για το γιο της, το πρώτο της παιδί ήταν κάτι που της 
έσφιξε τόσο δυνατά την καρδιά ώστε δε μπορούσε να μιλήσει. 
Πολέμησε μ ’ αυτό το συναίσθημα, που ήταν τόσο δυνατό και 
παράξενο, γιατί εκείνη ήταν μια γυναίκα που πίστευε στην 
κοινή λογική. Μα ήταν κάτι πιο ισχυρό και από την βία. 
Χρειάστηκε να φύγει από το χορό και να κατέβει κάτω για να 
τηλεφωνήσει στο σπίτι της. Η γκουβερνάντα των παιδιών 
ξαφνιάστηκε τρομερά και τρόμαξε ακούγοντας το τηλέφωνο, 
τέτοια ώρα της νύχτας.

-Είναι καλά τα παιδιά, μις Γουλιλμοτ;
-Ω, ναι, πάρα πολύ καλά.
-Κι ο μικρός κύριος Πωλ, εντάξει;
-Έπεσε στο κρεβάτι του κι έλεγε πως θα κοιμηθεί αμέσως. 

Θέλετε να πάω να δω;
-Όχι, είπε η μητέρα του Πωλ απρόθυμα. Όχι! Μην τον 

ανησυχείτε. Πολύ καλά. Μη μένετε κι εσείς άγρυπνη. Θα 
γυρίσουμε γρήγορα στο σπίτι, πρόσθεσε, γιατί δεν ήθελε να
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ενοχλησουν το γιο της στο δωμάτιο του.
-Πολύ καλά, είπε η γκουβερνάντα.
Θα ήταν μια μετά τα μεσάνυχτα όταν η μητέρα κι ο πατέρας 

του Πωλ γύρισαν σπίτι τους. Όλα ήταν ήσυχα. Η μητέρα 
του Πωλ πήγε στο δωμάτιο της κι έβγαλε το παλτό της με την 
άσπρη γούνα. Είχε πει στην καμαριέρα της να μην την περι
μένει. Ακούσε, κάτω, τον άντρα της να ετοιμάζει ένα ουίσκι 
με σόδα.

Κι ύστερα, εξαιτίας εκείνης της παράξενης ανησυχίας που 
είχε στην καρδιά, ανέβηκε κλεφτά ως το δωμάτιο του γιού της. 
Αθόρυβα πέρασε το διάδρομο. Ακούστηκε κάποιος αδύναμος 
ήχος. Τινάταν αυτά;

Στάθηκε, με τεντωμένα τα νεύρα, έξω από την πόρτα του, 
ακούγοντας. Ή ταν ένας παράξενος βαρύς κι ωστόσο όχι τόσο 
έντονος ήχος. Η καρδιά της λες και σταμάτησε. Ή ταν ένας 
ακαθόριστος θόρυβος, κι ωστόσο επίμονος κι έντονος. Μα τι 
νάταν; Για όνομα του Θεού, τι ήταν; Έπρεπε να μάθει. Και 
πίστευε πως τον ήξερε αυτό το θόρυβο. Ήξερε τι ήταν.

Όμως δε μπορούσε να τον εντοπίσει. Δε θα μπορούσε να 
τον πει, να τον ορίσει. Κι ο θόρυβος συνεχιζόταν πάντα, σαν 
τρέλα.

Απαλά, παγωμένη από την αγωνία και το φόβο, έστρεψε το 
πόμολο της πόρτας. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. Ωστόσο, στο 
σημείο κοντά στο παράθυρο, άκουσε κι είδε κάτι να πηγαινο
έρχεται. Το κοίταξε έντονα με φόβο και κατάπληξη.

Μετά, ξαφνικά, άναψε το ηλεκτρικό,\ και είδε το γιο της με 
τις βραδινές πυτζάμες του, να «καλπάζει» ορμητικά, τρελά, 
πάνω στο ξύλινο αλογάκι. Ύστερα έπεσε βαρύς στο πάτωμα 
κι εκείνη, με το βασανισμένο της μητρικό ένστικτο να την 
πλημμυρίζει, έτρεξε κοντά του να τον σηκώσει.

Μα ήταν λιπόθυμος, κι έτσι έμεινε με μια κρίση εγκεφαλι
κού πυρετού. Σα συνήρθε μιλούσε και σφιγγόταν κι η μητέρα 
του καθόταν πετρωμένη πλάι του.

-Ο «Μάλαμπαρ». Είναι ο «Μάλαμπαρ»! Μπάσσετ, Μπάσσετ, 
τώρα ξέρω! Είναι ο «Μάλαμπαρ».!...

Και πότε-πότε το παιδί προσπαθούσε να σηκωθεί, κι έκανε 
σα να δοκίμαζε να πιέσει το ξύλινο αλογάκι του, αυτό που τού- 
δωσε την έμπνευση, σα νάθελε να το αναγκάσει να τρέχει.

-Τι εννοεί μ ’ αυτό τ’ όνομα; «Μάλαμπαρ»; Ρώτησε η μητέρα 
με τρόμο στην καρδιά.

-Δεν ξέρω, είπε στεγνά ο πατέρας.
-Τι θέλει να πει με το «Μάλαμπαρ»; ρώτησε πάλι εκείνη τον 

αδελφό της τον Όσκαρ.
-Είναι ένα από τα άλογα που τρέχουν στο ντέρμπυ, της απά

ντησε.
Και χωρίς να το θέλει, ο Όσκαρ Κρεσγουελ, μίλησε στον 

Μπάσσετ, κι ο ίδιος έπαιξε χίλιες λίρες στο «Μάλαμπαρ», με 
δεκατέσσερα προς ένα.

Η Τρίτη μέρα της αρρώστιας ήταν κρίσιμη, όλοι περίμεναν 
μια αλλαγή. Το αγόρι με τα μάλλον μακριά, όλο μπούκλες 
μαλλιά του, κουνιόταν ασταμάτητα στα μαξιλάρια του. Ούτε 
κοιμόταν και ούτε ξανάβρισκε τις αισθήσεις του, και τα μάτια 
του ήταν σα γαλάζιες πέτρες. Η μητέρα του καθόταν κοντά 
του, νιώθοντας την καρδιά της να χάνεται, να μεταλλάζει

σιγά-σιγά σε πέτρα.
Με το σούρουπο ο Όσκαρ δε φάνηκε, μα ο Μπάσσετ 

έστειλε να ρωτήσει αν μπορούσε ν ’ ανέβει -  μόνο για μια 
στιγμή, μπορούσε; Η μητέρα του Πωλ ήταν πολύ θυμωμέ
νη μ’ αυτή την αναίδεια, μα σαν το καλοσυλλογίστηκε υπο
χώρησε. Το αγόρι ήταν στην ίδια κατάσταση. Ο Μπάσσετ 
ίσως μπορούσε να το συνεφέρει.

Ο κηπουρός, ένας κοντουλός τύπος, με μικρό, καστα
νό μουστάκι κι έξυπνα, μικρά καστανά μάτια, μπήκε στις 
μύτες των ποδιών μέσα στο δωμάτιο, κι έκανε μια κίνηση 
σα για να βγάλει το καπέλο που δε φορούσε, μπρος στη 
μητέρα του Πωλ, και προχώρησε ως το προσκέφαλο του 
παιδιού κοιτάζοντας με υγρά, στενεμένα μάτια, το παιδί 
που, βασανιστικά, ψυχορραγούσε.

-Κύριε Πωλ! Ψιθύρισε. Κύριε Πωλ! Ο Μάλαμπαρ ήρθε 
πρώτος με καθαρή νίκη. Κι εγώ έκανα όπως μου είπατε. 
Έ χετε κερδίσει πάνω από εβδομήντα χιλιάδες λίρες, δηλα
δή. Και τώρα έχετε πάνω από ογδόντα χιλιάδες. Ο Μάλα
μπαρ κέρδισε κύριε Πωλ!...

-Ο Μάλαμπαρ! Ο Μάλαμπαρ! Δεν το έλεγα εγώ μητέρα; 
Δεν είπα Μάλαμπαρ; Τώρα το πιστεύεις πως είμαι τυχε
ρός μητέρα; Ήξερα για το Μάλαμπαρ, έτσι δεν είναι; Πάνω 
από ογδόντα χιλιάδες λίρες! Αυτό είναι τύχη, έτσι μητέρα; 
Πάνω από ογδόντα χιλιάδες! Το ήξερα, δεν το ήξερα; Ο 
Μάλαμπαρ κέρδισε. Όταν καβαλικεύω το αλογάκι μου, 
μέχρι που νάμαι σίγουρος, τότε στο λέω Μπάσσετ, και μπο
ρείς να ποντάρεις όσο mo πολλά έχεις! Έβαλες όσα είχες, 
Μπάσσετ;

-Έφτασα μέχρι τις χίλιες λίρες, κύριε Πωλ.
-Δεν σου το είπα μητέρα ότι αν καταφέρω να φτάσω με 

τ ’ αλογάκι μου εκεί που θέλω, τότε είμαι απόλυτα σίγουρος 
-  ω, απόλυτα! Μητέρα δεν σου το είπε; Είμαι τυχερός!

-Όχι, δεν μου το είπες ποτέ, έκανε η μητέρα.
Μα το αγόρι πέθανε κείνη τη νύχτα. Και καθώς ακόμη 

κειτόταν νεκρό στο κρεβάτι του, η μητέρα του άκουσε τη 
φωνή του αδελφού της να λέει:

-Θεέ μου, Έστερ, οι ογδόντα σου χιλιάδες λίρες από τον 
καλό και καημένο γιό σου, από το μικρό φτωχοδιάβολο εκεί 
πέρα, είναι κάτι πολύ άσχημο και πολύ καλό μαζί. Ωστόσο, 
ο καημενούλης ο φτωχοδιαβολάκος, έφυγε και γλύτωσε μια 
και καλή από μια ζωή όπου πάντα έπρεπε να καλπάζει πάνω 
στο ξύλινο αλογάκι του για να βρει έναν νικητή... ]



για  τιο, ελεύθερες ώρες
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος
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(Χστννομικό πρόβλημα (παχνβιΐ)

Ο Αστυνόμος Στεργίου έκανε τη συνηθισμέ
νη επιθεώρηση στο χώρου του εγκλήματος, όπως 
πάντα με πολλή προσοχή. Εξέτασε το πτώμα του 
Οσμάν Ράμπογλου, ενός πλούσιου εβραίου από τη 
Θεσσαλονίκη. Ο Οσμάν βρισκόταν ανάσκελα πάνω 
στο μαξιλάρι του κρεβατιού του. Πάνω στη κου
βέρτα υπήρχε ένα μικρό κομμάτι χαρτί, στο οποίο 
ήταν γραμμένες οι ακόλουθες λέξεις: «Αποφάσισα
να πεθάνω. Πόσο μισητή μου έγινε πια η ζωή..... ».
Σ’ αυτό το σημείο το μήνυμα σταματούσε απότομα, 
σα να χτύπησε ξαφνικά ο θάνατος. Το βιβλίο πά
νω στο οποίο είχε ακουμπήσει ο αυτόχειρας για να 
γράψει τα τελευταία λόγια και η πένα του, είχαν 
κυλήσει στο πάτωμα. Πάνω στο κομοδίνο υπήρ
χαν τέσσερα φιαλίδια ενός ισχυρού υπνωτικού. 
Που προκαλούσε ακαριαία το θάνατο. Ο Στεργίου 
σκέφτηκε ότι ο Οσμάν δεν ήθελε να διατρέξει τον 

κίνδυνο να σωθεί.
Μετά από μια τελευταία 

I ματιά τριγύρω πέρασε στο 
διπλανό δωμάτιο για να 
ανακρίνει την Σαμέλ, την 
νεαρή οικονόμο του. Εκεί
νη ήταν που βρήκε το 
πτώμα. Ο αστυνόμος της 
ζήτησε να του διηγηθεί τι 

(  ί ακριβώς έγινε.
Η γυναίκα του είπε:
« Όπως κάθε πρωί μπή

κα στο δωμάτιο του κυρί
ου, κρατώντας το δίσκο με 

το πρόγευμα του. Τον ακούμπησα στο τραπεζάκι κο
ντά στο κρεβάτι. Μετά πλησίασα στο παράθυρο, για 
να ανοίξω τις κουρτίνες και τα παράθυρα. Ο κύριος 
Οσμάν ήθελε απόλυτο σκοτάδι για να κοιμηθεί. Μό
νο όταν το δωμάτιο φωτίστηκε από το φώς της μέρας, 
κατάλαβα τι είχε συμβεί. Δεν είχα καμία αμφιβολία 
ότι ο κύριος μου ήταν νεκρός. Αμέσως κάλεσα την 
αστυνομία χωρίς να αγγίξω τίποτα. Ποιος θα μπο
ρούσε ποτέ να φανταστεί αυτό το πράγμα;

Χτες το βράδυ φαινόταν τόσο ήρεμος! Είχε πάει 
για ύπνο τη συνηθισμένη ώρα γύρω στις έντεκα. Τον 
αγαπούσα σα πατέρα μου» και η γυναίκα άρχισε να 
κλαίει.

Ο αστυνόμος την διέκοψε και είπε:
«Νομίζω ότι τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς 

έτσι».

Τι παρατήρησε ο αστυνόμος κ α ι α μ φ ιβ ά λλει 
μ ε  τα λεγά μ ενα  της Σαμέλ;

\
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1. Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
Α. Τρεις εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m. 
Β. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 200 m.
Γ. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.

2. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Έξοδος από χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
Β. Μονόδρομος.
Γ. Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

3. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
Β. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
Γ. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ο παζοκτψαλιά (παιχνίδι 4)

Ένας αγρότης προκαλεί έναν μηχανικό, έναν φυσικό και έναν μαθημα
τικό σε μια δοκιμασία: Με το ίδιο κομμάτι φράχτη που τους έδωσε, να 
διαγωνιστούν για το ποιος θα καταφέρει να περιφράξει το μεγαλύτερο 
κομμάτι γης.
Ο μηχανικός έκανε τον φράχτη κυκλικό, και είπε πως αυτός είναι ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος περίφραξης.
Ο φυσικός έστησε τον φράχτη σε μια μεγάλη ευθεία γραμμή και θεώ
ρησε πως εκτείνεται επ' άπειρο. Στην συνέχεια είπε πως κατόρθωσε να 
περιφράξει τον μισό πλανήτη.
Ο μαθηματικός κάγχασε, και με τον τρόπο που χρησιμοποίησε τον 
φράχτη, κέρδισε την δοκιμασία. Τι έκανε;

η ιρωτογραχρία τον μήνα
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kazoura
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-Ποιά είναι αυτή?
Ηνυναικα μου εχει ενα μήνα που 
που μ'εγκατελειψε...



“Το ιδιαίτερο χαρακτηρι
στικό των ανόητων είναι 
ότι προσέχουν τα σφάλμα
τα των άλλων και δεν βλέ
πουν τα δικά τους”.

ΚΙΚΕΡΩΝ (106 - 43 π.Χ.)

Π αιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3)

1) "Ενας από τους παρακάτω νομούς δε βρίσκεται σττι 
Μακεδονία: Α. Θεσσαλονίκης, Β. Κοζάνης, Γ. Ιωαννίνων
2) Η  Ελλάδα δε συνορεύει με αυτό το κράτος: Α. Αλβανία, 
Β. Κροατία, Γ. Βουλγαρία
3) Τα πιο πολλά ποτάμια της πατρίδας μας πηγάζουν 
από την οροσειρά: Α. Της Ροδόπης, Β. Των Βαρδουσιών, Γ. 
Της Πίνδου
4) Μια από αυτές τις λίμνες είναι τεχνητή; Α. Κρεμαστών, 
Β. Καστοριάς, Γ .Τριχωνίδα
5) Ποιος από τους παρακάτω κόλπους βρίσκεται στη βό
ρεια  Ελλάδα; Α. Κορινθιακός, Β. Θερμαϊκός, Γ. Σαρωνικός

λόγια σοχριόν ανδρών

TJ γλώσσα μας

Κάθετος -  κατακόρυφος
Συχνά χρησιμοποιείται λανθασμένα το κάθετος αντί του κατακό
ρυφος. Το σωστό είναι ότι το κάθετος δηλώνει σχέση, τη οχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στην κατακόρυφη και την οριζόντια (ευ
θεία) γραμμή προϋποθέτει δηλαδή δύο στοιχεία. Άρα, όταν δεν δη
λώνει τέτοια σχέση, αντί του κάθετος πρέπει να χρησιμοποιείται 
η λέξη κατακόρυφος: «Σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση/άνοδος 
της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο» (όχι κάθετη πτώση!)

Ουσιαστικά -  Ουσιωδώς: Οι δύο λέξεις συγχέονται στη χρήση 
ενώ διαφέρουν σημασιολογικά μεταξύ τους. Το ουσιαστικά ση
μαίνει (α)»κατ’ ουσίαν, στην πραγματικότητα», λειτουργώντας 
ως προτασιακό επίρρημα («Ουσιαστικά, τα δύο κράτη έχουν 
συμφωνήσει και μένει να υπογράφει η σχετική συμφωνία») και 
(β) «με ουσιαστικό τρόπο, σε βάθος όχι τυπικά η επιφανειακά». 
(Πρέπει να κατανοηθούν ουσιαστικά προβλήματα που χωρίζουν 
τους δύο λαούς για να αντιμετωπισθούν και σωστά»). Το ουσιω

δώς σημαίνει κατά πολύ σε σημαντικό βαθμό (Οι δύο προτά
σεις που υπέβαλε η εταιρεία διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ 

τους ουσιαστικά είναι αντίθετες.

Υ ιατί το λέμε έτσι;

«Τι θέλει (ζητάει) η αλεπού στο παζάρι;»
Δεν μπορεί, βέβαια, η αλεπού να πάει στην αγορά, στο παζά
ρι, γιατί κινδυνεύει να την πιάσουν. Δηλαδή, θέλει να πει η 
φράση ότι ο ένοχος αποφεύγει πάντοτε τους τόπους όπου είναι 
εύκολο ν’ αποκαλυφθεί το έγκλημα του. Έτσι, κανείς δεν πρέ
πει να πηγαίνει εκεί όπου δεν πρέπει ή να επεμβαίνει σε ξένες 
υποθέσεις. ΣταΚαλάβρυτα εξηγούν τη φράση με τον παρακά
τω μύθο: «Μια φορά ένας σκύλος έτπαοε φιλία με μια αλεπού. 
Ο σκύλος παρακινούσε την αλεπού να πάνε στο παζάρι και της 
έταζε να δει πολλά πράγματα και διασκεδάσεις που να ευχαρι
στηθεί πάρα πολύ. Με τα πολλά το αποφάσισε και η αλεπού και 
τον ακολούθησε. Αλλά καθώς την είδαν οι άλλοι σκύλοι, που 
ήσαν εκεί και οι άνθρωποι, την έστρωσαν κοντά (την κυνήγη
σαν) και είδε κι έπαθε, ώσπου να τους ξρφύγει. Άμα γλίτωσε, 
επιτέλους πήγε στο βουνό, έλεγε μοναχή της: Τι θέλ’ η αλπού 
‘ς το παζάρι!

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστοϋλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

(Χν έκδοτο

Κυριακάτικο πρωινό 
στην κουζίνα και η 
σύζυγος τηγανίζει 
αυγά. Ο σύζυγος, 
αγουροξυπνημένος, 

ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει 
και στέκεται ακριβώς δίπλα από τη σύζυγο, παρατη
ρώντας προσεκτικά τα αυγά.
Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... και αρχίζει να φωνά
ζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! 
Θεούλη μου! Έ χεις βάλει μαζί στο τηγάνι ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι 
άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥ
ΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! 
Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! 
Ποτέ δεν μ’ ακούς εμένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα 
τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; ξεχά- 
σεις να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε 
αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες άνθρωπε μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί
μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό 
όταν οδηγάω.ΠΗΓΗ: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του 

καθηγητή γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη



για  τις ελεύθερες, ώρες
(Ττανρόλεξο

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Ζυγός, πλάστιγγα.
2. Καθαρόαιμα τα “αραβικά” - Αγγλικό σύμφωνο.
3 .0  μεταξοσκώληκας (αρχ.) - Σκούρο γαλάζιο χρώμα.
4. Γαλλικός εκδοτικός οίκος - Λατίνων... πράγμα.
5. Ήταν τα γεύματα των αρχαίων Σπαρτιατών.
6. Τμήμα... οβίδας - Μοντέλο αυτοκινήτων Φολκσβάγκεν.
7. Γυαλιστερή λαδομπογιά που στεγνώνει γρήγορα.
8. Στιβ...: παλιός Βρετανός δρομέας - Αρχικά κρατικού 
καναλιού.
9. Αυτοκίνητο για τη... χωματερή.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Καθορίζει το στυλ του παιχνιδιού μιας ομάδας βόλεϊ.
2. Καρά...: Τούρκος πασάς του 1821 -"... Ζαπάτα”: ταινία 
του Καζάν.
3. Σταν...: ο “Λιγνός” του σινεμά - Γκρέγκορι... του σινεμά.
4. Έτσι αρχίζει η... αγάπη - Και μ’ αυτό... θυμώνει ο οξύθυ
μος.
5. Συνθετικό τοπωνυμίων της Ινδοκίνας - Παλιός Λετονός 
σκακιστής.
6. Είναι τα λιβάδια την άνοιξη.
7. Γλύκισμα που γίνεται από χυμούς φρούτων - Κρητικά 
ναυτιλιακά αρχικά.
8. Η ιδιότητα του άμεσου.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ύεοι αστυνομικών γνώσεων

1) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγεή 
δημόσια σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμ( 
των ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχ 
πραγματώνει το έγκλημα:
α) της πρόκλησης και προσφοράς για την εκτέλεση κ 
κουργήματος ή πλημμελήματος (αρ. 186 ΠΚ) 
β) της διέγερσης (αρ. 183 ΠΚ) 
γ) της πρόκλησης -  διέγερσης σε διάπραξη κακουργή] 
τος ή πλημμελήματος (αρ. 184 ΠΚ)
2) Ο νόμος με τους όρους της πρόκλησης ή διέγερσης στο έγκλη
μα της διέγερσης (αρ. 183 ΠΚ) εννοεί τα εξής:
α) πρόκληση είναι κάθε ανακοίνωση προς άλλους, η οποία απο
σκοπεί να προκαλέσει ευθέως με άμεση επιρροή τη θέλησή τους 
σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον 
άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής με την ανάπτυξη κάποιας 
επιχειρηματολογίας, ενώ διέγερση είναι η δημιουργία απόφα
σης όχι με άμεση, αλλά με έμμεση επιρροή πάνω στη βούληση 
του δέκτη (ύπουλη επιδίωξη), με τον ερεθισμό του συναισθη
ματικού του κόσμου, των παθών ή των ενστίκτων του, ώστε 
να αποφασίσει μόνος του σε απείθεια κατά των νόμων ή των 
διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής 
β) πρόκληση είναι κάθε ανακοίναχση προς άλλους, η οποία απο
σκοπεί να προκαλέσει, όχι άμεσα, αλλά έμμεσα τη βούληση του 
δέκτη (ύπουλη επιδίωξη), με τον ερεθισμό του συναισθηματι
κού κόσμου, των παθών ή των ενστίκτων του, ώστε να αποφα
σίσει μόνος του σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων 
ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής, ενώ διέγερση 
είναι κάθε ανακοίνωση προς άλλους, η οποία αποσκοπεί να προ- 
καλέσεχ ευθέως, με άμεση επιρροή, τη θέλησή τους σε απείθεια 
κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμι
μων διαταγών της αρχής
γ) πρόκληση είναι κάθε ανακοίνωση προς άλλους, η οποία απο
σκοπεί να προκαλέσει ευθέως, με άμεση επιρροή τη θέλησή 
τους σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή ενα
ντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής, ενώ και η διέγερση 
αποσκοπεί να προκαλέσει ευθέως με άμεση επιρροή τη θέληση 
αυτών προς τους οποίους απευθύνεται, σε απείθεια κατά των 
νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διατα
γών της αρχής

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράχρο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Αν πράγματι είχαν τραβήξει το χρηματοκιβώτιο μέχρι το 
δρόμο, το βουναλάκι της λάσπης, δημιούργημα της συ
νεχούς πίεσης από το βάρος του, θα έπρεπε να βρίσκεται 
κοντά στο δρόμο και όχι έξω από την πόρτα του στούντιο. 
Άρα σύρθηκε ένα αντικείμενο από το δρόμο προς το σπίτι 
για να σκηνοθετηθεί η κλοπή και η έλλειψη ιχνών και όχι 
το αντίθετο.

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

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1.Γ, 2.Β, 3.Γ, 4.Α, 5.Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ο πιο λογικός τρόπος είναι να τραβήξετε την 
τάπα της μπανιέρας.

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

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

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Π A Λ A Ν Τ z A
2 A Λ Ο Γ A ■ Ε Μ
3 Σ Η Ρ ■ Μ Π Λ Ε
4 A Σ Ε Τ ■ Ρ Ε Σ
5 Δ Λ I Τ A ■ ο
6 Ο Β π A Σ A Τ
7 Ρ I Π ο Λ I Ν Η
8 ο Β Ε τ ■ Ν Ε Τ
9 Σ A Κ Α ρ A Κ A

9 2 7 6 3

9 3 7 4 6 1 8 2 5
3 4 9 1

6 9 3 4 2
5 8 2 1 9 6 3 4 Γ

4 3 5 2 6 9
2 4 7
7 6 8 2 1 9 5 3 4

5 1 4

ΛΥΣΗ Sudoku

JL
Εορτολόγιο____

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

Ιούλιος

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς

Μ ά ρκ ελο ς 1/8

Ευμορφία, Μορφούλα, Σω τήριος, Σω τηρία 6/8

Α σ τέρ ιο ς 7/8

Τριανταφυλλιά, Τριαντάφυλλος 8/8

Ηρώ, Λ α υρ έντ ιος 10/8

Δέσπο ινα , Ηλιοστάλακτη, Κρυστάλλω, Μαργέτα, 

Παναγιώτης, Παναγιώτα, Σ ιμέλα, Μ αρ ία
15/8

Αλκιβ ιάδης, Γεράσ ιμος, Δ ιομήδης, Σαράντης 16/8

Α ρ σ έν ιο ς 18/8

Φανούριος 27/8

Δάμω ν 28/8

Αλέξανδ ρος 30/8

(*) Κινητή γιορτή

ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ είναι άδολος σαν τα περιστέρια και 
προσεκτικός σαν τα φίδια.
Όταν βρίσκεται με τους άλλους για να κουβεντιάσει, δεν κρίνει 
τη συμπεριφορά τους γνωρίζει πως το σκότος χρησιμοποιεί 
ένα αόρατο δίκτυο για να διαδώσει το κακό. Αυτό το δίκτυο 
συλλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία πλανιέται στον αέρα και 
τη μετατρέπει σε δολοπλοκία και φθόνο, που ζουν σαν παράσιτα 
στην ανθρώπινη ψυχή.
Έτσι όλα όσα λέγονται για κάποιον καταλήγουν πάντα να 
φτάνουν στ’ αυτιά των εχθρών του, με ένα επιπλέον σκοτεινό 
βάρος δηλητηρίου και μοχθηρίας 
Γί αυτό, όταν ο πολεμιστής μιλάει για τη συμπεριφορά ενός 
αδερφού του, φαντάζεται πως αυτός είναι παρών και ακούει όλα 
όσα λέει.

Paulo Coelho Το εγχειρίδιο τον Παλεμππή τον Φωτός 
«Νέα Σύνορα» - ΑΑ ΛΙΒΑΝΗ

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
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Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοποϋλου
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Ο Γενικός Πρόξενος της Πρεσβείας t o w  

ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Mark Marrano εκ
μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ευχαριστεί θερμά το Διευθυ
ντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο κ. Χρήστο 
Ανδροντσόπουλο, για την υποστήριξη 
του επιτελείου της υπηρεσίας του, την 
προετοιμασία και παρουσίαση πληρο
φοριακού υλικού όπως και την άκριας 
ενδιαφέρουσα ξενάγηση στις εγκαταστά
σεις της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης του κλιμακίου «Visa Waiver» 
στην Ελλάδα.

Η προϊστάμενη της ΛΔ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαι
οτήτων, Αρχαιολόγος κ. Μαρία Βαϊο- 
πονλον ευχαριστεί θερμά για την άψογη 
οργάνωση και την πολύτιμη συνεισφορά 
της Ελληνικής Αστυνομίας στην ασφαλή 
μεταφορά αρχαίων αντικειμένων από 
την Εφορεία στο Νομισματικό Μουσείο 
και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
που πραγματοποιήθηκε την 28-04-2014.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ευστάθιος 
Θεοδωρακόπουλος ευχαριστεί θερμά 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την παρουσία του καθώς και για τη 
διάθεση της Φιλαρμονικής του Σώματος 
στην τοπική εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, 
πολιούχου της πόλης του Αιγίου την 25- 
04-2014.

Ο Διοικητής τον Γενικού Νοσοκομείου 
Ασκληπιείο Βούλας» κ. Ηρακλής Κα- 

ρα γιώργος ευχαριστεί θερμά το Διοικητή 
του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας για 
τη συνεργασία και τη συμβολή τον στην 
επίλυση χρόνιου και σοβαρού προβλήμα
τος που αντιμετώπιζε το Νοσοκομείο.

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμον Θεσσαλο
νίκης, Υπεύθυνος για τα θέματα Ανακύ
κλωσης και Καθαριότητας κ. Αθανάσιος

ΠΑΠΠΑΣ, ευχαριστεί θερμά το Διοικη
τή ΑΙΑ κ. Νικόλαο Μπογατίνη και το 
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος 
Τούμπας-Τριανδρίας για την άμεση 
ανταπόκριση και άψογη συνεργασία στην 
υλοποίηση του σχεδιαομού του Δήμου 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της «πειρατείας στους μπλε και πράσι
νους κάδους».

Η υπεύθυνη τον παραρτήματος ΕΚ- 
ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης κ. Ελένη 
Χριστιά ευχαριστεί θερμά τον Επικε
φαλής Αξιωματικό της Διμοιρίας 351 
της ΔΑΕΘ/ΥΜΕΤ Υ/Α’ Σάββα Ταχ-

J/vir/M/taiTorxxMi /  ύ^μμι/2. 
■tVMtrjfns ,Ίραατορτηζ· 

4MKC -/ 2 / 5'
/ /V θ'»

ματζίδη καθώς και τους αστυνομικούς 
της διμοιρίας Ιωάννη Λημνιό, Γεώργιο 
Σίσκο, Δημήτριο Σιδερίδη, Ευάγγελο 
Θεοδώρου, Κωνσταντίνο Αθανασιάδη 
και Δημήτριο Σαϊβανίδη για το φιλάν
θρωπο έργο που προσφέρουν σε οικονο
μικά αδύναμους συμπολίτες τους, μέλη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως 
απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα 
-  μέλη του ΟΚΑΝΑ, που έχουν μεγάλη 
ανάγκη από την ευεργετική δύναμη της 
κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας της Ελλάδας κ. Ισίδωρος
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Κούβελος ευχαριστεί θερμά το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας για την άριστη συ
νεργασία, την υποδειγματική συνέπεια και 
νπευθυνότητά του στο πλαίσιο του 4ου Πα
νελλήνιου Προγράμματος «Ημερα Ολυ
μπιακής Παιδείας» που υλοποιήθηκε στο 
Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Διευθύντρια τον Γενικού Εκκλησια
στικού Γυμνασίου-λυκείου Νεαπόλεως 
Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Γαλώ
ν// ευχαριστεί θερμά τους Αρχιφϋλακα 
Στυλιανό Σμαρλαμάκη, Υπαρχιφύλακα 
Νικόλαο Γεωργιάδη, Υπαρχιφύλακα 
Παναγιώτη Χατζή και τον Ειδικό Φρου
ρό Ιωάννη Τοελίκη, οι οποίοι υπηρετούν 
στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ 305 
Κεντρικού τομέα της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης διότι με την άμε
ση και αποτελεσματική τους επέμβαση 
συνέλαβαν το δράστη ο οποίος μεσημ
βρινές ώρες της 23-01-2014 μπροστά στο 
σχολείο άρπαξε την τσάντα της η οποία 
περιείχε σημαντικά υπηρεσιακά και 
προσωπικά έγγραφα.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον
δία ευχαριστεί τους Υπουργούς Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και τον Υφυ
πουργό Αθλητισμού για τη συμβολή τους 
στη διοργάνωση του τελικού αγώνα για 
το κύπελλο Ελλάδας περιόδου 2013- 
2014 μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός που διεξήχθη την 26-04- 
2014 στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπόρος 
Αούης». Επίσης ευχαριστεί το προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τα 
μέτρα που έλαβε, ώστε να διεξαχθεί ο 
αγώνας χωρίς προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου
λίου της ΠΛ.Ε Παναθηναϊκός Α.Ο κ. 
Ιωάννης Αλαφονζος ευχαριστεί θερμά 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπαγιαννό-

πουλο καθώς και όσους Αστυνομικούς 
συμμετείχαν στα μέτρα ασφαλείας για 
την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ 
των ομάδων Ολυμπιακός -  Παναθηναϊ
κός την 02-03-2014.

Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ ευχαριστεί τον 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ξάνθης, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Γκοδο- 
σίδη για τη σημαντική συμμετοχή του 
προσωπικού της Διεύθυνσης στην άφαγη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου 
«PRESIDENT» ευχαριστεί θερμά και 
συγχαίρει τον Προϊστάμενο κ. Ευθύμιο 
Παπαδοπούλα και το προσωπικό του 
Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για 
την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνω
σης η οποία εκμεταλλευόταν αλλοδαπές 
γυναίκες και δρούσε στο ξενοδοχείο.

Ο Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκο
πικής Μη Κυβερνητικής Εταιρείας «Κα
ταφύγιο Γυναίκας» ευχαριστεί τη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, για 
τη συμμετοχή της στην ημερίδα που διορ- 
γάνωσε η Εταιρεία, την 08-03-2014 στο 
συνεδριακό κέντρο I. Βελλίδης με θέμα: 
«Η κακοποίηση των γυναικών σήμερα-Δι- 
αστάσεις-Πρόληψη-Αντιμετώπιση».

Ο Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα 
Ασφάλειας της Τράπεζας Eurobank κ. 
Νικόλαος Ζωγράιφος με επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπα- 
γιαννόπουλο ευχαριστεί θερμά τον ίδιο 
και τους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης 
Χειρισμού Κρίσεων και της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε/ 
Τ.Ε.Ι.Μ.Ο για την επιτυχή υλοποίηση των 
εκπαιδεύσεων του προσωπικού ασφαλεί
ας της Τράπεζας σε θέματα «Απαγωγών 
-  Ομηρίας» και «Γρήγορης και ασφαλούς 
οδήγησης Μοτοσικλετών».
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Η Ποδηλατική ένωση Παλαίμαχων 
Αθλητών ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής για τη βοήθεια και τη 
συμβολή της, ώστε να υλοποιηθεί με με
γάλη επιτυχία η ποδηλατική εκδήλωση 
που διοργανώθηκε στην Αττική την 13- 
04-2014με την ονομασία «Attica 3 Races- 
Gatsoulis Fondriest».

Ο Διοικητής τον Ελληνικού Πολυεθνι
κού Βασικού Σχολείου Επιχειρήσεων 
Υποσιήμιξης Ειρήνης Ταξίαρχος κ. 
Χρηστός Χα ϊδεμένος, ευχαριστεί θερμά το 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγο κ. Τρύφωνα Κοϋκιο για 
τη διάθεση του AJY’ Αντωνίου Τζίτζη και 
του Α/Β ’ Νικόλαου Αναγνωστόπουλου που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης στην υποστήριξη του Πολυεθνι
κού Κέντρου κατά το χρονικό διάστημα αό 
14 έτος 21 Μαρτίου 2014.

Ο Υπαστυνόμος Β' Χρήστος Πούλιος 
ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας», το περιοδικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» και το Δ.Σ της Ε.Α.ΥΜα
γνησίας για την οικονομική στήριξη που 
του παρείχαν για το σοβαρό και χρόνιο 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Ανθυπαστυνόμος Αγγελος Τριαντά
φυλλου ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα 
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», για την 
οικονομική ενίσχυση που του παρείχε λό
γω θανάτου της συζύγου του.

Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Αυγουλέας 
ευχαριστεί θερμά το περιοδικό της Ελλη
νικής Αστυνομίας «Αστυνομική Ανασκό
πηση» για την οικονομική ενίσχυση που 
του παρείχε για το σοβαρό πρόβλημα υγεί
ας που αντιμετωπίζει.

Ο Αρχιφύλακας Αλέξανδρος Αουκόπου- 
λος ευχαριστεί θερμά τους Αστυφύλακες 
Χρήστο ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗ και Παναγιώ
τη ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ για τη βοήθεια που 
παρείχαν ως προπομποί με αποτέλεσμα

την έγκαιρη άφιξη του γιού του στο Νο
σοκομείο «Ευαγγελισμός» και την άμεση 
αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που 
αντιμετώπιζε.

Ο Ειδικός Φρουρός Νικόλαος Κουκο- 
ρίνης ευχαριστεί θερμά όλες τις Ομάδες 
ΔΙ.ΑΣ της Γ ’ Αλλαγής της Β/Α Αττικής 
για την άμεση συνδρομή τους και την 
έγκαιρη μεταφορά του στο 401 ΊΣΝΑ 
συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που του 
συνέβει εν ώρα υπηρεσίας.

Η υπεύθυνη του Γραφείου Γενικού 
Τουρισμού “Elma ko city train bus" 
κ. Ευγενία Δρόσου ευχαριστεί θερμά και 
συγχαίρει το Διοικητή και το προσωπικό 
του Αστυνομικού Τμήματος Κω για το 
ήθος και τον υψηλού επιπέδου επαγγελ
ματισμό που επέδειξαν την 24 Απριλίου 
2014 κατά τη διάρκεια απρόκλητης επί
θεσης που δέχτηκε η επιχείρησή της από 
τις υπηρεσίες του Δήμου.

Οι κ. Γαρυφαλλιά και Παναγιώτα Ταμπά- 
νογλον ευχαριστούν θερμά τους σταθμούς 
της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλο
νίκης Ε 3-3 και Ε 3-4 πλήρωμα των οποί
ων αποτελούσαν οι Αρχιφύλακας Λάμπρος 
Σπανός, Υπαρχιφύλακας Γεώργιος Τσιρέ- 
λης, Αστυφύλακας Δημήτριος Αουΐζος και 
Αστυφύλακας Θεόδωρος Κομτσικλής διότι 
την 21-02-2014 με την άμεση και αποτελε
σματική συνδρομή που παρείχαν, διευκόλυ
ναν την μετακίνησή τους στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο με αποτέλεσμα την έγκαιρη και 
σωτήρια αντιμετώπιση προβλήματος υγείας.

Οι οικογένειες Ιοκιννίδη, Τοζακίδη και 
Νιξαρλίδη ευχαριστούν θερμά τους υπαλ
λήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
Αστυνομικού Τμήματος Δράμας για τις 
έγκαιρες και καθ’ όλα άψογες υπηρεσίες 
που τους προσέφεραν την 01-05-2014 όταν 
μαζί με τα παιδιά τους κινδύνεψαν να απο
κλειστούν σε δασική περιοχή της Δράμας 
ύστερα από ισχυρή βροχόπτωση.]
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

Γ * ' *  Γ *
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 

περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ
νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 
ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

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

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

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Ιδρυμα 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.

[ 129 ] Α/Α



^^Κ^^ΣΌ^Ν|ΤΩΝ|ΣΩ^ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

m /  I  ®

tsismetzoglou.com

ΙΣΜΕΤΖΟ
>δημιλς34

2103613103 -2103612651
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ \
40 Μ Ε  Υ Φ Α Σ Μ Α
ευρώ Δ ΙΚ Ο  ΜΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
25 Μ Ε  Υ Φ Α Σ Μ Α

ευρώ Δ ΙΚ Ο  ΣΑΣ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

2 0  Μ Ε  Υ Φ Α Σ Μ Α  
ευρώ Δ ΙΚ Ο  ΜΑΣ 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
15 Μ Ε  Υ Φ Α Σ Μ Α
ευρώ Δ ΙΚ Ο  Σ Α Σ

από το 1924

S T IS  ΠΛΡΛΙΙΛΜ1 TIM ES 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΛΝΕΤΑΙ Ο Φ.ΙΙ.Α.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΙΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ 

Τηλ. & Φάξ : 2610340135
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Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟ Μ ΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ατιο

501ανω

Καλύψεις

Οι ανωτέρω

(παραμετρικό τιμολόγιο)

. ανάγκης: 6944.' 
ιτική χρέωση από (από κινητό)

1X1 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ
Lfc ll--------ΙΕΝ Ω ΙΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣΑΐίΑσΦ αλκτηκή  νΙA IG A IO N
ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

υ δ ρ ό γ ε ιο βΕΥΡ Ω Π Α ΪΚ Η
ΓΉΣΤΗ -J E B IIZ E O  I  ■·

i n t e r a s c o

α π οαπο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μ ΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

Αττική Περιφέρεια Υτιόλ. Ελλάδα

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνέπεια 
ατυχήματος

ιδιοκτήτη, οδηγού

LIOYIYSΟ ΙΝ ΤΕΡΣ ΑΛΟΝΙΚΑ

Αττική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα
00 Ξ II ο U

)

1-6 από 1 0 3 , 9 3  από 8 5 , 6 9  από 7 8 , 0 9

7 - 8 >» 1 1 4 , 2 5 » 8 5 , 6 5  » 7 8 , 0 5

9-10 » 1 3 7 , 8 2 »> 1 0 6 , 7 3  » 9 9 , 1 3

11-12 » 1 3 4 , 6 2 » 1 0 3 , 9 0  » 9 6 , 3 0

13-14 » 1 5 8 , 4 2 » 1 1 5 , 7 4  ». 1 0 8 , 1 4

15-20 » 1 8 2 , 3 4 ,. 1 3 2 , 4 2  >» 1 2 4 , 8 2

Καλύψεις
Αστική ευθύνη, Φρον 
ατυχήματος, Κάλυψη

ιίδα/ Ρυμούλκηση συνέπεια 
από ανασφάλιστο όχημα

Ν Λ Λ

7 « μ ι | 1 
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LEARN ΜΠΠΕ AT WWW.TARGETGnOUP.Gn D e fe n s iv e  E q u ip m en r

ΜιχαΑακοηούΑου, 121 115 27 Αθήνα TnrT.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Δημπισάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι TnrT: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: infoiatargetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail, info@targetgroupitalia.it
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