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ΜΟΤΟ/12μηνοΕΙΧ/6μηνο

ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ
ΛΟΙΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ

ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

α π ό .. 7 5 81 από.. 69 50 63

» 83 87 » 74 51-125 » 73 73 65

9-10 » 97 102 » 87 126-250 » 83 83 70

11-12 » 107 112 » 92 251-500 108 108 108

13-14 » 113 123 >103 501... 126 126 126

» 124 Η Ι ^ Ι >115
_______________

Ασφάλιση Υγείας από 14C /μήνα Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη με 100€ /έτος έως 70 ετών)|Μ
Ασφάλεια στεγαστικοί) δανείου απο 89€ /έτος Περιεχομένου κατοικίας με 50f /έτος μέχρι 30.000f έως 120 τ.μ

Πακέτο
Σω ματικές βλάβες τρίτων/ΘΟμα/ατύχημα 1.000.000€ 
Υλικές ζημιές ανα ατύχημα 1 000.000C 
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΣΒ 13.000€
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΥΖ 10.000€
Αστική ευθύνη διαρροής υγρώ ν ΣΒ 13.000€
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10.000€
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενω ν χώ ρω ν ΣΒ 13.000C 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώ ρω ν ΥΖ 10.000€

Αστική ευθύνη μετ/νου ή π ροεξέχον φορτίου ΣΒ 13.000€ 
Αστική ευθύνη μετ/νου ή π ροεξέχον φορτίου ΥΖ 10.000Α

Αστική ευθύνη πυρός 20.00CK: 
Φροντίδα ατυχήματος 

Νομικές συμβουλές 
Υλικές ζημιές απο ανασφάλιστο όχημα

e-mail: $ales@instealth.g
Οι παραπάνω τιμές οχημάτων είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, ιδιοκτήτη - ιδιότηταν ιστορικό ^ημιοΛ

Ανάλογες παραμετροποιήσεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης 
Συνεργασία με: AIG, INTERASCO, EFG, AMTRUST, ENTERPRISE, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΕΑ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, GENERALI..

------------------------------------------Α Κ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗΣ
Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 9 0 0  -1 7 :0 0

http://www.instealth.gr


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ !

από τον εκδότη

Η περίοδος του θέρους πέρασε για τα καλά. Επανήλθαμε όλοι πλέον στις Υπηρε
σίες μας, εργαζόμενοι, για την ασφάλεια των πολιτών.
Από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου που πέρασε υπήρξε η εμφάνιση της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 79η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, 
τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου έγιναν από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια παρουσία του Πρωθυπουρ
γού κ. Αντώνη Σαμαρά και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγου Δημητρίου Τσακνάκη. Ο κ. Υπουργός εγκαινιάζοντας το Πληροφοριακό 
Κέντρο ανέφερε μεταξύ άλλων:
« Η  π α ρ ο υ σ ία  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  σ τη ν  79η Δ Ε Θ , μ ε τ ά  α π ό  τρ ία  χ ρ ό ν ια  α π ο υ 

σ ία ς , δ εν  π ε ρ ιο ρ ίζ ε τα ι  στο  σ τεν ό  π λ α ίσ ιο  μ ία ς  ε θ ιμ ο τ υ π ικ ή ς  σ υ μ μ έ το χ η ς . Σ υ μ β ο λ ίζ ε ι  

τη ν  α π ό φ α σ η  μ α ς  να  έ ρ θ ο υ μ ε  α κ ό μ α  π ιο  κ ο ν τά  σ το ν  π ο λ ίτη . Ν α  το ν  ε ν η μ ερ ώ σ ο υ μ ε ,  

να  το ν  σ υ μ β ο υ λ έψ ο υ μ ε , να  το ν  ε υ α ισ θ η το π ο ιή σ ο υ μ ε  γ ια  θ έμ α τα  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τη  δ ικ ή  

το υ  α σ φ ά λ ε ια . Γ ια  π ρ ώ τη  φ ο ρά , μ ε  « ό χημα »  το  π ε ρ ίπ τ ε ρ ο  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί

ας, η α σ φ ά λ ε ια  τω ν  α ν η λ ίκ ω ν  α ν α δ ε ικ ν ϋ ε τα ι ω ς το  ε π ίκ ε ν τ ρ ο  μ ία ς  ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ή ς

δ ρ ά σ η ς , π ο υ  ε γ κ α ιν ιά ζ ε τα ι  σ ή μ ερ α  κ α ι θα  σ υ ν ε χ ισ τ ε ί  κ α ι όλο  το  ε π ό μ ε ν ο  δ ιά σ τ η μ α .......

Ό λ α  α υ τά  β έ β α ια  α π ο τε λ ο ύ ν  τη ν  α ρ χ ή  μ ία ς  σ ε ιρ ά ς  π ρ ω το β ο υ λ ιώ ν , π ο υ  σε σ υ ν ερ γα σ ία  

μ ε  το  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Π α ιδ ε ία ς  κ α ι Θ ρ η σ κ ευ μ ά τω ν  θα  υ λ ο π ο ιή σ ο υ μ ε  μ ε  τη  νέα  σ χ ο λ ικ ή  

χ ρ ο ν ιά .  ... Σ τό χ ο ς  μ α ς  π λ έο ν , μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  ά ξ ια  η γ εσ ία  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  

ε ίν α ι να  α ν α β α θ μ ίσ ο υ μ ε  τ ις  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ία ς  τω ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  μ α ς » .

Σε συνέχεια των εξαγγελιών αυτών αλλά και σε πραγμάτωσή τους παρουσία του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου και των Υφυπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου και Γεώργιου Στύ- 
λιου, τέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά σε εφαρμογή στα σχολεία, από 
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχο 
Μανώλη Σφακιανάκη το πρόγραμμα Cyberkid, που αφορά την ασφαλή πλοήγηση 
των μαθητών στο διαδίκτυο.
Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνούν άμεσα και σε 
πραγματικό χρόνο σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής με Αξιωματικούς της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
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79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Αστυνομική ταυτότητα σε 20 λει 

CYBERKII)

Δηλώσεις για την αποτροπή 
τρομοκρατικών επιθέσεων

I Ανάληψη καθπκι

2
2 4 η  Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
ενημερώνει

Αποτίμηση της Ελληνικής 
Προεδρίας

Άγιος Αρτέμιος

Αλεξίσφαιρο γιλέκο

Η Αμφίπολη

1 Κωνσταντίνος Δαβάκης 

! Πολεμική τέχνη PANGAMUT

Lssurin



Δικαιοσύνης οχη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 100Κριμαία

Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον , 1 0 8 π *
Βιοχημικής Τρομοκρατίας ? 1  1 Παιδική παχυσαρκία

I Μονή Μολυβδοσκέπαστου. 1  ^Μ ακεδονικοί

Θησαυροί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας ·

Μόνιμες Στήλες
4 6 Δ ι ε θ ν ή  αστυνομικά νέα^ δ λ ι ι ό  τις επιτυχίες του

5 ̂ Η θικ ές αμοιβές « G2Σώματος y  U  «^/Ηθικές αμοιβές y Επικαιρότητα j

70,
8 6 /

"Υπηρεσιακά νέα j 

) Αθλητισμός y  1 2  0  

122
Παράξενα ̂

jTia τις ελεύθερες ώρες^ 

1 2  6  Επιστολές ·

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Α ν α σ κ ό π η σ η

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

Σύμφωνα μ ε  την 9010Ι1Ι16-γ από 511101 /(ΦΕΚ. Β ' -1090) 

Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε  την υπαριθμ. 9010Ι1Ι17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νσης Επικοινωνίας IAEA

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης ΕπικοινωνίαςΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
Τμηματάρχης 3ου Τμ. Ιστορίας-Εκδόσεων 
της Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Συντάκτες
Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου,
Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη,
Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος,
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης,
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
Παραγωγή-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

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

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

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


ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ, 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ 79ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π
αρουσία του Π ρω θυπουργού κ.
Ανχώνη Σαμαρά, πραγματοποιήθη
καν (06-09-2014) από τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια, στο 
πλαίσιο της 79ης Διεθνούς Εκθέσε- 

ως Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια του Πληροφοριακού 
Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέ
χεια του Πληροφοριακού Κέντρου του Πυροσβεστι
κού Σώματος.
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης 
και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι
στράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους εκ
πρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι Πε
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Τοπικής αυ
τοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, Πρέσβεις και εκπρό

σωποι Προξενικών Αρχών, Πρυτανικών και Δικα
στικών Αρχών, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτατοι και 
ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι απόστρατοι Αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και 
οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών.

Ο Υ πουργός Δημόσιας Τάξης και Π ρο
στασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλι-
ας, εγκαινιάζοντας το Πληροφοριακό Κέντρο της 
Αστυνομίας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«...  Η  παρουσία της Ε λληνικής Αστυνομίας στην 
79'1 ΔΕΘ, μετά  από τρία χρόνια απουσίας, δεν περιορί
ζεται στο στενό πλαίσιο μ ία ς εθιμοτυπικής συμμετοχής. 
Συμβολίζει την απόφασή μα ς να έρθουμε ακόμα πιο κο-
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ντά στον πολίτη,. Να τον ενημερώσουμε, να τον συμβου
λέψουμε, να τον ευαισθητοποιήσουμε για θέματα που 
αφορούν τη δίκη του ασφάλεια.

Για πρώτη φορά, μ ε  «όχημα» το περίπτερο της Ε λλη
νικής Αστυνομίας, η ασφάλεια των ανηλίκων αναδει- 
κνϋεται ως το επίκεντρο μ ίας επικοινωνιακης δράσης, 
που εγκαινιάζεται σήμερα και θα συνεχιστεί και όλο το 
επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες, Αστυνομικοί 
της Διεύθυνσης Τροχαίας θα ενημερώνουν για την ασφά
λεια στο δρόμο «παίζοντας μ ε  τα παιδιά» στο πάρκο κυ- 
κλοφοριακής αγωγής, που βρίσκεται έξω από το εκθε
σιακό περίπτερο.

Την ίδια στιγμή, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυν
σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μ ε  διαδραστικά 
παιχνίδια, θα ενημερώνουν τα παιδιά και τους νέους για  
τους κινδύνους του διαδικτύου και βέβαια για την καινο- 
τόμο εφαρμογή Cyberkid, καθώς και το Cyber Alert.

Ό λα  αυτά βέβαια αποτελούν την αρχή  μ ία ς  σειράς 
πρωτοβουλιών, που σε συνεργασία μ ε  το Υπουργείο Παι
δείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσουμε μ ε  τη νέα 
σχολική χρονιά.

Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δουλεύ
ουμε νύκτα μέρα, για μ ία  Αστυνομία, που θα βρίσκεται 
καθημερινά στο πλευρό του πολίτη.

Για μία  Αστυνομία μ ε  επαγγελματισμό, αποτελεοματικό- 
τητα και αμεσότητα, που μπορεί να προλαμβάνει και να 
καταπολεμά την παραβατικότητα, εξίσου επιτυχημένα.

Και αυτό οι Έ λληνες αστυνομικοί το αποδεικνύουν κά
θε μέρα έμπρακτα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 
σημείο της χώρας μας.

Διότι «ο Έ λληνας αστυνομικός είνα ι η ασπίδα  
του απλού πολίτη, της κοινω νίας μας και τελικά  
της δημοκρατίας μας», όπως έχει δηλώσει και ο 
Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς.

Τις τελευταίες ημέρες μ ε  τις επισκέψεις και τις συνα
ντήσεις που πραγματοποίησα, τόσο στη Διεύθυνση Αστυ
νομίας Χαλκιδικής, όσο και τη Γενική Αστυνομική Δ ι
εύθυνση Θεσσαλονίκης διαμόρφωσα μ ία  ολοκληρωμένη 
εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Στόχος μα ς πλέον, μ α ζ ί μ ε  την άξια ηγεσία της Ελλη
νικής Αστυνομίας είναι να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες 
εργασίας των Αστυνομικών μας, αλλά και να βελτιώσου
μ ε  τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Βόρεια Ελλάδα.

... Δρομολογήσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 
για την υλοποίηση της πρωθυπουργικής δέσμευσης για 
τη μεταφορά του Αστυνομικού Τμήματος του Λευκού  
Πύργου, εντός της ΔΕΘ. Μ ία ενέργεια που ενδυναμώνει 
ουσιαστικά το έργο της αστυνόμευσης στην περιοχή.

Παράλληλα, μ ε  τη διάθεση δεκάδων πρώην δημοτικών 
αστυνομικών στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αρ
χίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια βελτίωσης 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ώστε η καθημερινή μ ε 
τακίνηση του πολίτη να γίνει πιο εύκολη και σίγουρα 
πιο ανθρώπινη.

... Μ αζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τη νέα δομή λει
τουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών, αναβαθμίζοντας 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε προς τους πολίτες.

Ε ίναι δικαίω μα του πολίτη να νιώθει και να είναι 
ασφαλής όταν βρίσκεται στο δρόμο, στο σπίτι του, στη 
δουλειά του, στις διακοπές του, όταν πραγματοποιεί τις 
οικονομικές του δραστηριότητες ή  «σερφάρει» στο δια
δίκτυο.

Είναι δικαίωμα του πολίτη να αισθάνεται ασφαλής όλο 
το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλο το χρόνο και 
σε κάθε γωνιά της χώρας μας».

Ο Α ρχηγός της Ε λληνικής Α στυνομί
ας, Αντιστράτηγος Δημητριος Τσακνά-
κη ς κατά την ομιλία του, ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Η Ελληνική Αστυνομία είναι σήμερα παρούσα σε αυτό 
το κορυφαίο γεγονός εμπορικής, οικονομικής και πολι
τιστικής αξίας, που σηματοδοτεί αναμφίβολα την εξέλιξη 
της επιχειρηματικότητας.
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Η  παρουσία μ α ς  στην έκθεση δεν αποτελεί μ ια  καθι
ερωμένη ετήσια συνάντηση μ ε  συμβολικό χαρακτήρα. 
Αποτελεί ανά·γκη να αναδείξουμε την ουσιαστική προ
σπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά για ποιοτικό
τερη αστυνομία, μ ε  σκοπό την ικανοποίηση του πάγιου 
αιτήματος των πολιτών για αδιάλειπτη και στοχευόμενη 
αστυνόμευση, αφού κάθε μέρα μεταβάλλονται οι ανάγκες 
της κοινωνίας μας.

Ό πω ς είναι γνωστό το τρέχον έτος διαμορφώθηκε ο 
βασικός κορμός της νέας δομής του Σώματος. Κατόπιν 
αξιολογικής εκτίμησης των αποτελεσμάτων που επέφε
ρε, πραγματοποιήθηκαν βελτιω τικές παρεμβάσεις σε 
στοχευόμενους τομείς, που θα βελτιώσουν την αποτελε- 
σματικότητα των Υπηρεσιών μα ς και θα εξασφαλίσουν 
την επιτυχία της αποστολής μας, ώστε να ολοκληρωθεί 
συνολικά και να στεφθεί μ ε  επιτυχία, η αναδιάρθρωση 
του Σώματος.

...Ειδικότερα, για την καλύτερη και συνολική αντιμε
τώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης, 
δημιουργήσαμε το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Συνόρων & Μετανάστευσης (ΚΟΔΙΣΜΕ), μ ε  σκοπό την 
απεικόνιση της κατάστασης στα σύνορα σε πραγματικό  
χρόνο, την παρακολούθηση και ανάλυση των παράνο
μω ν μεταναστευτικών ροών και την επιχειρησιακή συ
νεργασία όλων των συναρμόδιων Αρχών.

Ε πιπλέον καθημερινά καταβάλλουμε ουσιαστικές 
προσπάθειες για τον έλεγχο του φαινομένου της παρά
νομης εισόδου μεταναστών, μέσω του σχεδιαομού και 
της υλοποίησης ευρείας κλίμακας αστυνομικών επ ιχει
ρήσεων.

... Παρόλο που η κοινωνία μα ς  ταλαιπωρείται από το 
επίπονο δημοσιονομικό πρόβλημα, συνεχίζουμε ακατά- 
παυστα να επανδρώνουμε τις απολύτως συνυφασμένες 
μ ε  την εικόνα της σύγχρονης Αστυνομίας, ομάδες δίκυ- 
κλης αστυνόμευσης ΔΙΑΣ, και γενικότερα ενισχύουμε με  
ένστολο προσωπικό κάθε περιοχή της χώρας προκειμέ- 
νου να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα 
αιτήματα των πολιτών.

... Καταβάλλουμε επίμονες προσπάθειες για την κα
ταπολέμηση της εγχώριας και διεθνούς τρομοκρατίας 
και έχουμε επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα τα οποία 
επιβεβαιώνονται μ ε  τις πρόσφατες συλλήψεις καταζη
τούμενων για τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές ορ
γανώσεις.

Εκτός των άλλων δράσεων που προγραμματίζονται 
και υλοποιούνται καθημερινά, θα ήταν παράλειψη να 
μ η ν  αναφερθώ στις καθημερινές και άκοπες προσπά
θειες της Οικονομικής Αστυνομίας για την πάταξη του 
οικονομικού εγκλήματος και των Υπηρεσιών ασφαλείας 
για τις συνεχείς συλλήψεις δραστών και εξαρθρώσεων
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εγκληματικών οργανώσεων.
Στο σημείο αυτό, όμως, θα αναφερθώ εκτενέστερα σε 

δυο ακόμα υπηρεσίες οι οποίες θα φιλοξενούνται στο 
εκθεσιακό μα ς περίπτερο καθ' όλο το διάστημα λ ε ι
τουργίας του και θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους στο 
κοινό.

Αναφέρομαι φυσικά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Ε γκλή
ματος και στην Τροχαία, δύο πολύ σημαντικές Υπηρε
σίες που αφορούν άμεσα την νεολαία μας.

Σε μ ια  κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, είναι αυτο
νόητο ότι η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας μικρώ ν και μεγάλω ν που 
κρύβει τεράστιους και σοβαρούς κινδύνους.

Στο πλαίσιο λοιπόν της αποστολής της Δίωξης Η λε
κτρονικού Εγκλήματος και της γενικότερης κοινωνι
κής πολιτικής του Αρχηγείου μας, προγραμματίζονται 
ενημερωτικές ημερίδες, σε συνεργασία μ ε  το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου εξειδικευμένοι Αξι
ωματικοί, θα συνδέονται ταυτόχρονα μ ία  φορά την εβδο
μάδα μέσω του διαδικτύου, μ ε  50 σχολεία της επικρά
τειας, όπου θα παρουσιάζονται μ ε  τρόπο κατανοητό και 
προσιτό στους μαθητές οι κίνδυνοι του Διαδικτύου.

Π αράλληλα, αξίζει να αναφερθώ στην εφαρμογή  
Cyberkid, μ ία  εξίσου αξιόλογη πρωτοβουλία, αφού σή
μερα  τα παιδιά όλων μ α ς  είναι απλά «με ένα κινητό  
στο χέρι».

Πρόκειται για μ ία  εφαρμογή για έξυπνα κινητά τη
λέφωνα που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοι
νωνούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο αλλά και μ έ 
σω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος μ ε  Αξιω ματι
κούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε γκλήμα
τος οι οποίοι διαχειρίζονται τον κίνδυνο ή  την απειλή, 
μέσω της χρήσης μ ία ς καινοτόμου διαδικασίας «Cyber 
Alert».

Αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν κυρίως στην 
ασφάλεια των μικρώ ν παιδιών αλλά αυτή τη φορά στο 
δρόμο, εκδηλώνονται από τη Δ/νση Τροχαίας του Α ρ
χηγείου. Αναφέρομαι στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρό
γραμμα τρέχοντος έτους της κυκλοφοριακής εκπαίδευ
σης το οποίο εντάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και

περιλαμβάνει θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση 
μέσω χαραγμένου επιδαπέδιου τάπητα, ο οποίος απεικο
νίζει διασταύρωση την οποία καλούνται να διασχίσουν 
τα παιδιά μ ε  την καθοδήγηση τροχονόμου.

...Διακατέχομαι από ιδιαίτερα συναισθήματα συγκίνη
σης αλλά και χαράς, αφού μπορώ να σας ανακοινώσω 
επίσημα ότι υλοποιήθηκε ένα μεγάλο μας όραμα που εί
ναι η μεταστέγααη του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού  
Πύργου από την πλατεία Αριατοτέλους στο χώρο της Δ ι
εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς που είναι να επ ι
τύχουμε αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και προσο
δοφόρες συνεργασίες μ ε  συναρμόδιες Υπηρεσίες έχει 
επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος, καθόσον υπάρχει 
αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη από την Πο
λ ιτική  Ηγεσία του Υπουργείου μας, α'αυτούς τους κα
θημερινούς μας αγώνες».

Μετά το πέρας της τελετής των εγκαινίων 
ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έγραψε τις 
εντυπώσεις του στο βιβλίο επισκεπτών του Πληρο
φοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας και εν 
συνεχεία ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος κ. 
Δημήτριος Τσακνάκης του πρόσφερε ως αναμνηστι
κό για την επίσκεψή του, ένα ξίφος Αξιωματικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας τονίζοντας μεταξύ άλλων: «... 
Σας κάνω δώρο το ξίφος του 'Ελληνα Αξιωματικού, ένα 
ξίφος τιμής, αξιοσύνης και εφαρμογής του δικαίου». ]

[ 9 ] Α/Α



ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α στυνομική ταυτότητα σε 20 Λεπτά 
και χω ρίς προσκόμιση δικαιολογητικώ ν

Π
αρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη 
τύπου την 10/09/2014 η νέα, πιο γρή
γορη και απλή διαδικασία έκδοσης 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη 

Κικίλια, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μη- 
τσοτάκη και την Υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου 
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Στην παρουσίαση παρέστη ο Αρχηγός του Σώματος, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, και ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχη
γείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυ
ντής Γεώργιος Δεδεμάδης, ο οποίος προέβη σε αναλυ
τική τεχνική παρουσίαση της νέας διαδικασίας έκδο
σης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η νέα διαδικασία, θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουρ
γική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσω
τερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρο
νικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης & Προ

στασίας του Πολίτη και ήδη εφαρμόζεται από τις 8 
Σεπτεμβρίου πιλοτικά σε είκοσι τέσσερις (24) αστυ
νομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Σε ένα μήνα περί
που θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του συστή
ματος, και έτσι, με μία απλή επίσκεψη του πολίτη 
στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, χωρίς την 
προσκόμιση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και μόνο 
με την παρουσία ενός μάρτυρα και έχοντας στην κα
τοχή του δύο φωτογραφίες, θα μπορεί να παραλαμ- 
βάνει νέο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας μέσα σε 
μόλις λίγα λεπτά.
Ηηλεκτρονική διασύνδεση του PoliceOnLine της 
Ελληνικής Αστυνομίας με το Ολοκληρωμένο Πλη
ροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την πρώτη «government 
to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) 
Υπηρεσία, καθιστά αυτή τη διαδικασία απλοποιημέ
νη, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση της γραφειοκρα
τίας, διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, μεγαλύτε
ρη ασφάλεια και σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπι
νων και οικονομικών πόρων.
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Συνοπτικά, για τη διαδικασία έκδοσης, αφού ολοκληρω
θεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση και η ταυτοποίηση του 
αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αότϋνομιΛ^ζ 
αρχής, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπη
ρεσιών, τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση δελτί
ου αστυνομικής ταυτότητας, διαμορφώνεται αυτόματα 
η σχετική αίτηση, στην οποία 
περιλαμβάνονται μέχρι τρία 
τυχαία ερωτήματα επί των δη- 
μοτολογικών στοιχείων που 
βρίσκονται καταχωρημένα στο 
ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυ
πώνονται και ο αϊτών απαντά 
εγγράφως σε αυτά. Αφού υπο
γράψει την αίτηση - υπεύθυ
νη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλ
ληλος της αστυνομικής Αρχής 
καταχωρεί στην εφαρμογή τις 
σχετικές απαντήσεις. Στη συ
νέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει 
την αίτηση, επικολλά τη φω
τογραφία και καλεί τον αιτού- 
ντα και το μάρτυρα να υπογρά
ψουν.

’ Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυ
τότητας πλαστικοποιείται και 
πάραδίδεται στον αιτούντα.
Με τον τρόπο αυτό:
► Κερδίζουν χρόνο και γλιτώνουν κόπο οι πολίτες,
► Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και ενέργεια 

από τις εκτυπώσεις. Με το νέο σύστημα θα εκτυπώ
νονται πλέον ετησίως δύο εκατομμύρια χαρτιά λι- 
γότερα! Πρόκειται για τα σχετικά έγγραφα (αίτηση 
έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής 
μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούντο για καθεμιά από 
τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που 
εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος εκτύ
πωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανάται ετησίως 
από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραφείο 
της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 Ευ
ρώ.

► Εξοικονομούνται περίπου 150.000 ανθρωποώρες 
εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών 
υπαλλήλων ετησίως.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας διαδικα
σίας έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, 
ο Υ πουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του  
Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Η Ε λληνική  
Αστυνομία, σε συνεργασία μ ε  τις Υπηρεσίες του Υπουρ
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δ ι
ακυβέρνησης αξιοποιεί τα δεδομένα της ψηφιακής επο
χή ς  προς όφελος του πολίτη. Σήμερα, μέσω της ηλεκτρο
νικής διασύνδεσης του PoliceOnline και του Ολοκληρω
μένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολο
γίου (ΟΠΣΕΔ) διαμορφώνουμε το νέο πλαίσιο στη δια

δικασία έκδοσης Δελτίω ν Αστυνομικής Ταυτότητας 
μ ε π ολλαπ λά  οφέλη για την ποιότητα και την απο- 
ΐίλέόμΑΗκότήΐα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά  
και για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθολογι
κή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εν
δεικτικό ότι μόνο από τις αλλαγές που κάνουμε στη

διαδικασία έκδοσης των 
ταυτοτήτων εξοικονομού
νται ετησίως προς όφελος 
της ασφάλειας του πολίτη 
59.000 εργατοώρες, 7.400 
εργατοημέρες, 330 εργα
τομήνες. Βασικός μας  
στόχος είνα ι η ενσωμά
τωση της σύγχρονης τε
χνολογία ς στην καθη
μ ερ ινή  λειτουργία  των 
Αστυνομικώ ν Υπηρεσι
ών μ ε  απώτερο στόχο  
την καλύτερη κα ι π ο ι
οτικότερη εξυπηρέτηση  
του πολίτη».
Από την πλευρά του, 
ο Υπουργός Διοικητι
κής Μ εταρρύθμισης & 
Η λεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, Κυριάκος 
Μ ητσοτάκης δήλωσε 

τα εξής: «Είναι μεγάλη η χαρά, που παρουσιάζου
μ ε  σήμερα μ ία  από τις πρώτες διαλειτουργικές εφαρ
μογές «gooernmenttogovernment» διασύνδεσης μ η 
τρώων μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Πιστεύω ότι 
στο Υπουργείο Δ ιοικητικής Μεταρρύθμισης κάνου
μ ε  πράξη την επανάσταση του αυτονόητου. Τη δυνα
τότητα, δηλαδή, να επικοινωνούνε μεταξύ τους πλη 
ροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, έτσι ώστε ο πο
λίτης να μ η ν  είναι ένας τροχονόμος χαρτιώ ν από τη 
μ ία  Υπηρεσία στην άλλη, αλλά να δίνεται η δυνατό
τητα στο Δημόσιο αυτεπάγγελτα και ηλεκτρονικά να 
αναζητεί πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη καταχω- 
ρημένες σε κάποιο σύστημα του Δημοσίου. Και αυ
τό ακριβώς κάνουμε μ ε  τον καινούριο τρόπο έκδο
σης ταυτοτήτων. Με μ ία  σχετικά απλή  διασύνδεση 
του PoliceOnLine, του πληροφοριακού συστήματος 
της Αστυνομίας, μ ε  το ολοκληρωμένο πληροφορια
κό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου, έτσι ώστε να 
μπ ο ρεί να εξυπηρετείται στη στιγμή χω ρίς να απαι
τούνται δύο επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα. Θέ
λω  επίσης να τονίσω ότι αυτή η διασύνδεση των δύο 
μητρώω ν έγινε χω ρίς καμία πρόσθετη οικονομική  
επιβάρυνση. Δούλεψαν απλά, πολύ συστηματικά οι 
Υπηρεσίες του δικού μα ς Υπουργείου, η Διεύθυνση  
Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η αντίστοιχη Δ ι
εύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και θα ήθελα

“ ...με μία απλή επίσκεψη του 
πολίτη στο Αστυνομικό Τμήμα 
της περιοχής του, χωρίς την 
προσκόμιση πιστοποιητικών 
ή βεβαιώσεων και μόνο με 
την παρουσία ενός μάρτυρα 
και έχοντας στην κατοχή του 
δύο φωτογραφίες, θα μπορεί 
να παραλαμβάνει νέο Δελτίο 
Αστυνομικής Ταυτότητας μέσα 
σε μόλις λίγα λεπτά...”
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μ ε  την ευκαιρία αυτή να ευχαριστηθώ όλους όσοι εργά
στηκαν για αυτή τη διασύνδεση για να πετνχονμε αυτό 
το οποίο σας είπα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο εδώ 
και πολύ καιρό. Τα ζητήματα της διασύνδεσης των ηλε
κτρονικών βάσεων είναι στη πρώτη γραμμή της προτε
ραιότητας για το Υπουργείο Διοικητικής Μ εταρρύθμι
σης. Α υτή  είναι η πρώτη εφαρμογή, την οποία υλοποι
ούμε σε αυτή την κατεύθυνση».
Τέλος, η Υ φυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη  
Χριστοφιλοπούλου με τη σειρά της, δήλωσε τα 
εξής: «Είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για όλο το 
Υπουργείο Δ ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο
νικής Διακυβέρνησης μ ια  ημέρα χαράς καθώς σήμερα 
παρουσιάζουμε την πρώτη “governmenttogouernment ” 
(g2g) υπηρεσία του δημοσίου. Είναι η αρχή για να β ά 
λουμε οριστικό τέλος στα έντυπα και ηλεκτρονικά π ι
στοποιητικά που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Το κράτος 
παρέχει περίπου 522 υπηρεσίες στον πολίτη στις οποίες 
περιλαμβάνονται όχι μόνο απλές βεβαιώσεις, αλλά και 
σύνθετες υπηρεσίες όπως η έκδοση αστυνομικής ταυτό
τητας, η αίτηση βεβαιώσεων από το Taxis και το ΙΚ Α  
ή ακόμη και η αίτηση για σύνταξη. Έ χουν δαπανηθεί

στο παρελθόν πολλοί εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για  
τις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα. Η  υλοποίηση του 
νέου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων επετεύχθη χάρη  
στην αξιοποίηση αυτών των πληροφοριακών υποδο
μώ ν του δημοσίου. Είναι γεγονός πως δεν χρειάστη
κε να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ για την συγκεκριμένη 
Υπηρεσία. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν δουλειά και 
συντονισμένη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Διοικητικής Μ εταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, μ ε  τη Διεύθυνση Πληροφορικής του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Έ γ ιν ε  η αρχή. Δ εν θα μείνουμε μόνο σε 
αυτό το έργο. Προχωράμε και σε νέες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, δηλαδή έργα υλοποίησης αυτού που λέμε 
«απλούστευση της ζωής του πολίτη» μέσω της διασύν
δεσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης. Πολλές 
φορές οι πολιτικοί μ ιλά με πολύ για  την απλοποίηση 
των διαδικασιών, για την καταπολέμησης της γραφει
οκρατίας. Εμείς αυτό το κάνουμε πράξη. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εμπλεκόμενους 
που συνέβαλαν για την υλοποίηση της υπηρεσίας που 
παρουσιάζουμε σήμερα» . ]
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

με έκπτωση -22,1% μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας 
BERETTA HELLAS

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

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

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

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

BERETTA HELLAS ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ : 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013 
E-Mail sales(«>beretta.gr, Internet Site: www.berettahellas.com

Επιοκεφθείτε μας οτο FACEBOOK. 
http://www.facebook.com/BerellaHellas 500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.

http://www.berettahellas.com
http://www.facebook.com/BerellaHellas


ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
C Y B E R K ID

Π
αρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικί- 
λια και του Υπουργού Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου και των 
Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου και Γεωργί

ου Στύλιου, τέθηκε (25.9.2014) για πρώτη φορά σε εφαρμο
γή στα σχολεία, από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχο Μανώλη Σφακιανά- 
κη το πρόγραμμα Cyberkid, που αφορά την ασφαλή πλοή
γηση των μαθητών στο διαδίκτυο.

Σε διαδρασπκή (interactive) τηλεδιάσκεψη με 600 σχολεία, 
τα περισσότερα στην Αττική, παρουσιάστηκε η εφαρμογή 
(application) του «Cyberkid», η οποία είναι διαθέσιμη για 
υπολογιστές, αλλά και smartphones, tablets, android και IOS. 
To «CyberKid» είναι ένας διαδικτυακάς τόπος, στον οποίο 
οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για την ασφαλή 
πλοήγηση και τους κινδύνους του διαδικτύου, αλλά και να 
παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια.

Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 
επικοινωνούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (real time) 
σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής με Αξιωματικούς της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της 
χρήσης μίας καινοτόμου (touchscreen call) διαδικασίας

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

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα σε όλα 
τα σχολεία της χώρας, κατά τον ίδιο τρόπο με σκοπό έως τον 
ερχόμενο Απρίλιο να έχουν ενημερωθεί όλοι οι μαθητές σε 
πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Είμαι ττολν χαρούμενος που 
βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και που όλοι μαζί καλωσορίζουμε μία 
καινοτόμχ) δράση, που σχεδιάστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και αφορά την ασφάλεια μας στο Διαδίκτυο.

Τι ξεκινά από σήμερα: Από σήμερα, με όχημα την τεχνολογία, 
όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
ταυτόχρονα μία σειρά από παρουσιάσεις για την ασφαλή 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία 
δίνουμε σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν 
την ααφάλειά μας το Διαδίκτυο. Ερωτήματα που απασχολούν το 
παιδί, τον έφηβο, τον γονέα, το δάσκαλο και καθηγητή.

Αυτή είναι η αποστολή του Ταξιάρχου Μανώλη Σφακιανάκη
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και της ομάδας του: Εξειδικευμένοι Αξιωματικοί είναι εδώ yia 
να οας δείξουν πώς να αναγνωρίζετε, αλλά και να προστατεύεστε 
από τους κινδύνους του Internet. Αυτόν τον κόσμο, τον οποίο δεν 
μπορούμε πια να αγνοήσουμε. Οι ευκαιρίες για να μάθουμε, να 
επικοινωνήσουμε και να διασκεδάσουμε είναι πολλές. Όμως και 
οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και σημαντικοί. Εμείς μέσα από αυτό 
την καινοτόμο δράση θωρακίζουμε μία διαδικασία, έτσι ώστε και 
διαδικτυακά να υπάρχει ένα screening, ένας ουσιαστικός έλεγχος, 
για την ασφάλεια των παιδιών μας, πάντοτε σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας.

Και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πολύ σημαντική συνεργασία 
που είχαμε, από την αρχή, αυτής της προσπάθειας. Είναι μία 
προσπάθεια, που στέφθηκε με επιτυχία, χάρη στη συνεχή 
προσπάθεια, την επιμονή και υπομονή όλων των στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Τα ερωτήματα που καθημερινά μας έρχονται είναι πολλά και 
σίγουρα μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να δώσουμε 
απαντήσεις. Θέλουμε από τα παιδιά μας να αξιοποιήοουν τις 
δυνατότητες του διαδικτύου και να μάθουν να προστατεύονται. 
Θέλουμε από τα παιδιά μας να 
κατανοήσουν τι σημαίνει εικονική 
πραγματικότητα, σερφάρω στο 
Internet, και πότε είναι ασφαλής 
μία  τέτοια διαδικασία. Θέλουμε 
να μάθουν πότε κινδυνεύουν από 
παιδόφιλους και κακοποιό στοιχεία, 
από εκβιαστές, πότε να βάζουν όρια 
σε οποιαδήποτε μορφή διαδικτυακού

εκφοβισμού. Μαθαίνουμε να μην «τσιμπάμε» σας παγίδες 
του Διαδικτύου.

Το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος, είναι μια  
τεχνολογική πρόοδος και επίτευγμα, το οποίο τα παιδιά 
μας δεν θα πρέπει να αγνοήσουν. Θέλουμε εμείς να είμαστε 
αρωγοί σε κάθε προσπάθεια των νέων ανθρώπων».

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την 
εισαγωγική του τοποθέτηση είπε τα εξής: «Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα παρουσίασης 
του Cyberkid στα σχολεία. Εμείς θέλουμε όλα τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν τα παιδιά με τρόπο ασφαλή για την σωματική 
τους και ψυχική τους ακεραιότητα. Για την διαδικασία της 
μόρφωσής τους, της παιδείας, της εκπαίδευσης, που παρά 
τις δυσκολίες προσπαθεί να παράσχει το ελληνικό κράτος. 
Αυτός ο τρόπος της ασφάλειας δεν είναι εύκολος να υπάρξει 
για το Υπουργείο μας. Να, όμως, που ένας ζωντανός 
Υπουργός, ο κ. Κικίλιας και ο κ. Σφακιανάκης έχουν να 
σας πουν πολλά χρήσιμα. Σήμερα 600 σχολεία και μέχρι 
τον Απρίλιο σε όλα, όλοι οι μαθητές να χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου Cyberkid. Ευχαριστώ πάρα

πολύ τον κ. Κικίλια και τον κ. 
Σφακιανάκη, που είναι σήμερα 
εδώ. Σας διαβεβαιώνω πως ό,τι 
έχουμε πει στην Βουλή έχουν 
γίνει πράξη. Οι εκπαιδευτικοί 
που εμπλέκονται σε αυτές τις 
διαδικασίες τίθενται εκτός 
εκπαιδευτικού συστήματος». ]

“ «θέλουμε να μαθαίνουμε στα 
παιδιά μας να μην «τσιμπάνε» 
στις παγίδες του Διαδικτύου”

Β. Κικίλιας
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Δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτροπή  
τρομοκρατικών επιθέσεων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 

και τη σύλληψη ατόμου στο Β ύρω να Αττικής

Σ
οβαρό τρομοκρατικό χτύπημα απέτρεψε 
η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με πι
θανούς στόχους τον εφοπλιστή Βαγγέλη 
Μαρινάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελ
λήνων Εφοπλιστών, Θόδωρο Βενιάμη και 
τον επιχειρηματία και πρόεδρο του ΣΕΒ, 

Θόδωρου Φέσσα, καθώς και εναντίον πολυεθνικών εται
ρειών με γραφεία στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τον 
εντοπισμό του γκαράζ -  γιάφκας, το οποίο «φέρει» την 
υπογραφή του Νίκου Μαζιώτη, αφού βρέθηκαν τα δα
κτυλικά του αποτυπώματα στο μισθωτήριο του γκαράζ 
και τη σύλληψη 30χρονου σύνεργού του.
Μετά τη σύλληψη του 30χρονου, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ.Βασίλης Κικίλιας 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Δημήτρης Τσακνάκης προέβησαν σε δηλώσεις σχε
τικά με τη σύλληψη του στο Βύρωνα Αττικής καθώς 
και την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από την 
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη κ. Βασίλης Κικίλιας:
«Θα ήθελα εξαρχής να συγχαρώ τον Αρχηγό, αλλά και το 
σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή τους 
ετοιμότητα, που επιβεβαιώθηκε για άλλη μία  φορά. Όπως 
γνωρίζετε η καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατί

ας είναι ένας διαρκής και επίπονος αγώνας, που έχει άμεση 
συνάρτηση με το αίσθημα ελευθερίας και ασφάλειας των 
πολιτών, την ποιότητα της δημοκρατίας, την ομαλότητα σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και τη διεθνή εικόνα 
της χώρας. Στις δηλώσεις μου, επ ί τη ευκαιρία των ανα
κοινώσεων για τη σύλληψη του καταζητούμενου Νικόλαου 
Μαζιώτη, είχα επισημάνει ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός 
και απαιτείται επαγρύπνηση και σοβαρότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενέτειναν τις προσπάθειές τους 
στην περαιτέρω αναζήτηση συνεργών και συνεργατών του, 
ώστε να απομειώσουν πιθανούς κινδύνους για νέες τρομο
κρατικές ενέργειες. Επισημαίνω ότι οι έρευνες αυτές, διεξά- 
γοντο υπό πλήρη μυστικότητα και για την πορεία τους είχε 
τακτική ενημέρωση ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. 
Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί 
και να προσαχθεί άτομο την ώρα που έμπαινε σε γκαράζ, 
στο μισθωτήριο συμβόλαιο του οποίου ταχτοποιήθηκαν 
δακτυλικά αποτυπώματα του Νικολάου Μαζιώτη. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι σε ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέ
θηκαν στην κατοχή του προσαχθέντα υπήρχαν αναλυτικές 
αναφορές σε χώρους κατοικίας και εργασίας, καθώς και 
ευρύτερες πληροφορίες για τα κάτωθι πρόσωπα:
•  Ευάγγελο Μαρινάκη, εφοπλιστή και πρόεδρο του Ολυ

μπιακού. Υπενθυμίζω ότι στο λιμάνι του Πειραιά είχε εκρα- 
γεί η βόμβα στα χέρια του Ξηρού και στις 14110 εκδικάζεται 
η αίτηση για τον κατ' οίκον εγκλεισμό του Σάββα Ξηρού.
•  Θεόδωρο Φέσσα επιχειρηματία και προέδρου του Σ.Ε.Β.
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καθώς και της συζύγου του Τσελέντη Μαρίας.
•  Τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόεδρος 
της οποίας είναι ο Θεόδωρος Βενιάμης, εφοπλιστής.
Επίσης αναφορές για τη Νέα Δημοκρατία και για τις εταιρείες 
Capital, Siemens, Info quest με συγκεκριμένη αναφορά στις 
ημερομηνίες 3 Οκτωβρίου για πρόβα τζενεράλε και 4 Οκτω
βρίου για το χτύπημα. Όπως γνωρίζετε αυτή την ημερομηνία 
είναι η επέτειος τη ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και είναι 
προγραμματισμένη και συγκεκριμένη επετειακή εκδήλωση. 
Όπως αντιλαμβάνεστε σε μία  ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία κά
ποιοι προγραμμάτιζαν συγκεκριμένα «χτυπήματα» με  απώτε
ρο στόχο την υπονόμευση των θεσμών και την οικονομική και 
κοινωνική μας συνοχή. Η  εθνική προσπάθεια για την οριστι
κή έξοδο της χώρας από την κρίση προϋποθέτει σε σημαντικό 
βαθμό την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, τόσο σε εγχώριο, 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η  διασφάλισή του αποτελεί εθνι
κό χρέος και πρωταρχική κυβερνητική προτεραιότητα και στο 
πλαίσιο αυτό θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθει- 
ές μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημητρης Τσακνάκης:
«Στα πλαίσια των ερευνών που διεξάγει η 
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπι
σμό και σύλληψη της Πόλος Ρούπα, καθώς 
και ασύλληπτων μελών της τρομοκρατικής 
οργάνωσης «Επαναστατικός αγώνας», στο 
τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου 
εντοπίστηκε γκαράζ - χώρος στάθμευσης αυτο
κινήτων, στην περιοχή Βύρωνα Αττικής. Ακο
λούθησε έρευνα και μέσα βρέθηκαν: σχάρα 
αυτοκινήτου, μεταλλικά μέρη που στερεώνουν 
την σχάρα, καθώς και κλειδιά από το Nissan 
Sunny που είχε κλαπεί σας 3 προς 4 Απριλίου του 2014 και 
χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η  σχάρα και τα υπόλοιπα αντικείμενα αναγνωρίστηκαν από 
τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και αποδόθηκαν σε αυτόν. Επί
σης, από την έρευνα προέκυψε ότι στο μισθωτήριο συμβόλαιο 
που καταρτίστηκε μεταξύ ενός Έλληνα πολίτη και του ιδιο
κτήτη του γκαράζ, βρέθηκαν αποτυπώματα του Νίκου Μαζι- 
ώτη. Το πρόσωπο αυτό είναι υπαρκτό, πλην όμως ουδέποτε 
έχει δηλώσει απώλεια αστυνομικής ταυτότητας. Είχαμε δηλα
δή υφαρπαγή στοιχείων ταυτότητας του Έλληνα πολίτη. Το 
συγκεκριμένο μέρος επιτηρήθηκε από αστυνομικούς και χθες 
βραδινές ώρες, πλησίασε στο σημείο άτομο, ηλικίας 25 έως 30 
ετών περίπου, με σκοπό να ειαέλθει μέσα. Έγινε προσπάθεια 
και ακινητοποιήθηκε, αφού προέβαλε σθεναρή αντίσταση και 
στην κατοχή του βρέθηκαν, αφενός μεν ηλεκτρονικό σύστη
μα  ανοίγματος του γκαράζ καθώς και χειροκίνητο (κλειδιά). 
Επίσης το άτομο έφερε ταξιδιωτικό σάκο μαζί του, σακίδιο 
πλάτης στο οποίο υπήρχαν διάφορα αντικείμενα, μπουφάν, 
γυαλιά, τζόκεϊ, καθώς και ένα μπλοκ μ ε  ιδιόχειρες σημειώ
σεις. Η  ανάγνωση του μπλοκ δείχνει, στόχους επιχειρηματίες. 
Όπως είπε ο κ. Υπουργός, του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου 
Φέσσα, τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών - Πρό
εδρος της οποίας είναι ο κύριος Βενιάμης, αναφορές στη Νέα 
Δημοκρατία, απόκομμα της Εφημερίδας των Συντακτών, με

τίτλο «Ενώ τα κοροΐδα πληρώνουν, οι εφοπλιστές σαλ
πάρουν». Σημείωση με  τίτλο «24 καράβια στον Πειραιά 
κανένα με ελληνική σημαία» και ένα πρόχειρο σχεδιά
γραμμα του λιμανιού του Πειραιά. Κι αυτό που έχει μ ε
γάλη σημασία είναι ότι υπάρχουν σημειώσεις που μιλάνε 
για 01H0, 02/10 του 2014, κατοπτεύσεις σε σημεία, τα 
ανωτέρω σημεία δηλαδή, γραφεία εφοπλιστών, εταιρειών 
του κυρίου Μαρινάκη, των κεντρικών γραφείων Capital 
, της εταιρείας Info Quest. Αλλά αυτό που ήταν το πλέον 
σημαντικό στις σημειώσεις ανέφερε, στις 03/10 πρόβα 
τζενεράλε και 04/10 τάπερ, ποδήλατα, λουκάνικα - εννο
ώντας δηλαδή εκρηκτική ύλη, που σήμαινε ότι θα είχαμε 
ένα χτύπημα στις 4 του μηνός. Επίσης, υπάρχει ένα κα- 
ταγεγραμμένο δρομολόγιο από την αρχή της λεωφόρου 
Αμφιθέας και προς το γκαράζ, χρονομετρημένο 16 λεπτά 
- εκεί που είναι και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, 
χωρίς να συγκεκριμενοποιεί το στόχο. Το άτομο αστό 
συνελήφθη και κατηγορείται, για αντίσταση, απείθεια, 
ψευδή ανώμοτη κατάθεση, διακεκριμένη κλοπή -  δηλα

δή τη κλοπή του αυτοκινήτου Nissan 
B f t ' M l  πάνο) στο οποίο τοποθετήθηκε ο 
■ εκρηκτικός μηχανισμός, επικίνδυνη

οωματική βλάβη από κοινού - εννο
ούμε την επικίνδυνη σωματική βλά
βη που υπέστη ο υπάλληλος security 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ένταξη 
σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη 
από κοινού, κατοχή από κοινού και 
κατασκευή από κοινού εκρηκτικών 
μηχανισμών.»

Ταυτοποίηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων 
ταυτότητας του 30χρονου
Μία ημέρα μετά τη σύλληψη του 30χρονου, ανακοι
νώνεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στο πλαίσιο των ερευνών που ενεργεί η Διεύ
θυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας 
(Δ.Α.Ε.Ε.Β), ότι ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 
30χρονου που συνελήφθη στο Βύρωνα για τη συμμε
τοχή του σε τρομοκρατική οργάνωση και δημοσιοποι
ούνται τα στοιχεία ταυτότητας καθώς 
και η φωτογραφία του. Πρόκειται για 
τον ΣΤΑΜΠΟΥΛΟ Αντώνη, του 
Κωνσταντίνου και της Ροζάλμπα, 
γεν. 21/02/1983 στην Αττική.
Η συγκεκρηιένη δημοσιοποίηση των 
στοιχείων ταυτότητας και της φωτο- — V J 
γραφίας γίνεται σε εκτέλεση σχετικής

Ο

Διάταξης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και είναι 
χρονικής διάρκειας έξι μηνών. Παρακαλείται όποιος 
πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το παραπάνω 
πρόσωπο να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 
1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ει
δικών Εγκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται η ανωνυμία 
και το απόρρητο της επικοινωνίας.
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Συλλήψεις από χην Ανχιχρομοκραχική Υπηρεσία 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Σε έξι συνολικά συλλήψεις προχώρησε η Ανχιχρομο- 
κραχική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) χην 01-10-2014 σε Αθή
να και Θεσσαλονίκη καχά χη διάρκεια επιχείρησης που 
πραγμαχοποίησε σε οικίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
χου Αρχηγείου χης Ελληνικής Ασχυνομίας, συνελή- 
φθησαν σχην Αθήνα, πένχε ημεδαποί (χέσσερις άνδρες, 
οι δύο ηλικίας 26 εχών και οι υπόλοιποι 23 και 30 εχών, 
καθώς και μία γυναίκα 25 εχών) και ένας αλλοδαπός 
υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 30 εχών. Σχις έρευνες που 
διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και καχασχέθηκαν: σε οικία 
σχην Αθήνα όπου φιλοξενείχο προσωρινά ο ένας 26χρο- 
νος συλληφθείς, καθώς και σχην παχρική χου οικία σχη 
Θεσσαλονίκη ένα πλασχό Δελχίο Ασχυνομικής Ταυχόχη-

χας, (121) φυσίγγια πυροβόλου όπλου 9 mm, ένχεκα (11) 
φυσίγγια πολεμικού χυφεκίου, 16 φυσίγγια πυροβόλου 
όπλου διαφόρων διαμεχρημάχων, μία πχυσσόμενη με- 
χαλλική ασχυνομική ράβδος (γκλοπ), ηλεκχρονικός εξο
πλισμός, δύο φωχοβολίδες πυρσοί, δύο δέκχες και ένας 
πομπός ενεργοποίησης πυροχεχνημάχων. Σε δύο οικίες 
χου 30χρονου ημεδαπού συλληφθένχα σε Αθήνα και Θεσ
σαλονίκη βρέθηκαν μία πλήρης αμυνχική χειροβομβίδα, 
ένα πολεμικό χυφέκιο χύπου καλάζνικοφ, περίσχροφο 
διαμεχρήμαχος 38 mm, 5.000 ευρώ, αεροβόλο πισχόλι και 
αεροβόλο χυφέκιο. Ενώ, 
σχην οικία χου 30χρονου 
αλλοδαπού συλληφθέ
νχα σχην Αθήνα βρέθηκε 
ηλεκχρονικός εξοπλι
σμός και μικροποσόχηχα 
ινδικής κάνναβης. Σε βά
ρος χους σχημαχίσχηκε 
δικογραφία για χα - καχά 
περίπχωση - αδικήμαχα 
χων παραβάσεων σχε- 
χικά με χις εκρηκχικές 
ύλες, χης νομοθεσίας 
περί όπλων, χης πλασχο- 
γραφίας, κλπ. Οι έξι συλ- 
ληφθένχες οδηγήθηκαν 
χην 02-10-2014 σχον αρ
μόδιο Εισαγγελέα. ]
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π
αρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη, κ. Βασίλη Κπάλια πραγματοποιήθηκε 
την 1 Οκτωβρίου 2014, η τελετή παράδοσης και ανάληψης 
καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστα
σίας, κ. Σεραφείμ Τσόκα, από τον απερχόμενο Γενικό Γραμ
ματέα Πολιτικής Προστασίας και νυν Γενικό Γραμματέα 

Ανάπτυξης, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.
Ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για το έργο που προσέφερε, 
κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο, ιδιαίτερα στους 
τομείς της πυροπροστασίας και παράνομης μετανάστευσης. Κατά 
την ομιλία του, ο κ. Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η 
πολιτική π/χχπασία, αλλά και τι παράνομη μετανάστευση είναι τομείς, 
που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις τόσο για την ασφάλεια, όσο και για 
την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της χώρας. Ο κ. Γεωργιάδης 
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους τομείς της αρμοδιότητάς του. 
Και το κατάφερε αυτό με άξιους συνεργάτες, τους οποίους και εγώ 
οφείλω να συγχαρώ και σίγουρα με την άριστη συνεργασία που είχε 
με τους δύο Αρχηγούς του Σώματος. Η  αποτίμηση του έργου του κ. 
Γεωργιάδη αφήνει μόνο θετικό πρόσημο».

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμμα
τέα Πολιτικής Προστασίας και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύ
σκολο έργο που αναλαμβάνει. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός ανάφερε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Κύριε Γενικέ, δεν έχετε έρθει σε ένα εύκολο 
πόστο, δεν έχετε έρθει σε ένα εύκολο Υπουργείο. Γνωρίζω, ωστόσο, πο
λύ  καλά πόσο μαχητής και δίκαιος άνθρωπος είστε με πολυετή εμπει
ρία στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Γνωρίζω ότι δεν φοβηθήκατε να 
αναλάβετε και δύσκολες αποστολές στο παρελθόν, οι οποίες στέφθηκαν 
με επιτυχία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι προτερήματα για τη νέα θέση 
που αναλαμβάνετε. Είμαστε όλοι στο πλευρό σας. Και είμαι βέβαιος 
ότι θα έχετε μία άριστη συνεργασία με  όλους. Πιστεύω ότι το ομαδικό 
πνεύμα είναι η βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας. Καλή επιτυχία, 
καλή πορεία και στους δύο». ]
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:
Η μεγαλύτερη διεθνής αστυνομική επιχείρηση στην ευρωπαϊκή  
ιστορία με πάνω  από 1.000 συλλήψεις

νομική επιχείρηση με την κωδι- 
κή ονομασία «Αρχιμήδης» υλοποιήθη
κε με τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομίας (EUROPOL) το χρονικό διά
στημα από 15 έως 23 Σεπτεμβρίου 2014, 

τη συμμετοχή και των 28 χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χωρών εκτός Ευρω
παϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Αυστραλίας, της 
Κολομβίας, της Νορβηγίας της Σερβίας της Ελβετίας και 
των Η.Π A

«Αποτελεί, την μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση που 
οργανώθηκε ποτέ στην Ευρώπη εναντίον του οργανωμέ
νου εγκλήματος», δήλωσε ο διευθυντής της Europol Ρόμπ 
Ουέινραϊτ στη Χάγη, όπου βρίσκεται η έδρα της Europol.

Στόχος η εξάρθρωση δικτύων οργανωμένου εγκλήμα
τος στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και 
εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβά
νοντας επιμέρους αστυνομικές δράσεις για την αντιμετώ
πιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οργανωμέ
νης παράνομης μετανάστευσης, με τη χρήση πλαστών ή 
κλεμμένων εγγράφων, καθώς και της απάτης, με τη χρήση 
πιστωτικών καρτών, τελούμενης μέσω διαδικτύου.

Η αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία 
«Αρχιμήδης», αποτελεί την μεγαλύτερης κλίμακας συ
ντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου 
στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα. Εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής 2014-2017 και των Επι
χειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT 2014 (European 
Multi - disciplinaiy Platform Against Criminal Threats).

Η επιχείρηση είχε ως στόχο εννέα τομείς του οργανωμέ
νου εγκλήματος μεταξύ των οποίων η διακίνηση ανθρώ
πων, το λαθρεμπόριο κοκαΐνης η εγκληματικότητα στον 
κυβερνοχώρο, καθώς και η οργάνωση της παράνομης με
τανάστευσης και έλαβε χώρα σε εκατοντάδες επιλεγμένες 
τοποθεσίες, κυρίως αεροδρόμια, σημεία συνοριακού ελέγ
χου, λιμάνια, αλλά και περιοχές αστικών κέντρων που θε
ωρούνται εστίες παραβατικότητας, όπως αυτά καταδείχτη
καν μέσα από την Αξιολόγηση Απειλής για το Σοβαρό και 
Οργανωμένο Έγκλημα στην Ε.Ε. (Serious and Organised 
Crime Threat Assessment -  SOCTA), καθώς και άλλα συ
ναφή πληροφοριακά δεδομένα.

«Θελήσαμε να επιτεθούμε στην υποδομή στο σύνολό της και 
όχι σε απλές μεμονωμένες περιπτώσεις» δήλωσε ο Ρόμπ Ου- 
έινραϊτ.

«Διάφορες εγκληματικές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και οι 
πιο σοβαρές, αποδιοργανώθηκαν ανά την Ευρώπη», υποστή
ριξε·

«Η κοινότητα των δυνάμεων της τάξης πραγματοποίησε την 
επιχείρηση αυτή για να απαντήσει σ'αυτές τις απειλές με τρό
πο ισχυρότερο απ’ ότι μέχρι τώρα», πρόσθεαε.

«Η Επιχείρηση Αρχιμήδης αποτελεί ορόσημα στις προσπά

θειες των Αρχών επιβολής του Νόμου να παρέχουν συντο
νισμένη δράση κατά των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος 
στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, ο Rob 
Wainwright, Διευθυντής της EUROPOL. Ανέφερε επίσης, 
«Αυτή την εβδομάδα, καθώς οι Αρχηγοί από τις Αστυνομίες 
των Ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται στην έδρα της Europol 
στη Χάγη, για την ετήσια Σύνοδο Αρχηγών των Ευρωπαϊκών 
Αστυνομιών, θα εστιάσουμε στο πως θα συνδυάσουμε και θα 
εφαρμόσουμε τις δυνάμεις μας με τον καλύτερο τρόπο, ώστε 
να εξαρθρώσουμε ακόμα περισσότερες εγκληματικές οργανώ
σεις που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία της κοινω
νίας» .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτήσει στην επίση
μη ιστοσελίδα της η Europol, έχουν συλληφθεί 1027 άτο
μα, μεταξύ των οποίων 170 διακινητές παράνομων μετα
ναστών, διασώθηκαν 30 παιδιά από κυκλώματα εμπορίας 
ανθρώπων, ενώ κατασχέθηκαν 599 κιλά κοκαΐνης 200 
κιλά ηρωίνης και 1,3 τόνοι κάνναβης.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας:
Η Ελληνική Αστυνομία, συμμετείχε στην Κοινή Πανευ

ρωπαϊκή Επιχείρηση «Αρχιμήδης», με (4) δράσεις με αντι
κείμενο βασικές συνιστώσες της εθνικής Αντεγκληματ ικής 
Πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής & των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT, και συγκεκρι
μένα: τη διακίνηση κοκαΐνης τη διακίνηση συνθετικών 
ναρκωτικών, την οργανωμένη διακίνηση αλλοδαπών από 
τη χώρα μας προς άλλες χώρες της Ε.Ε. (intra-Schengen/
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δευτερογενής διακίνηση αλλοδαπών) και απάτες τελούμενες 
μέσω διαδικτύου (χρήση πλαστών ή κλεμμένων πιστωτικών 
καρτών για τη αγορά εισιτηρίων αλλοδαπών που ταξιδεύουν 
παράνομα προς άλλα κ-μ της Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδίασμά, οι δράσεις έλαβαν 
χώρα σε δύο αεροδρόμια και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερο
λιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στον Διεθνή Κρα
τικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», κατά το διάστη
μα από 17-23 Σεπτεμβρίου.

Στην επιχείρηση, συμμετείχαν αστυνομικοί των Υποδιευ
θύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών των Διευθύνσεων Ασφαλείας 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, με τη συνδρομή κατάλ
ληλα εκπαιδευμένων σκύλων, καθώς επίσης και αστυνομικοί 
των Τμημάτων Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας των 
αεροδρομίων και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
ελέγχθηκαν περισσότερα από 450 άτομα, συνελήφθησαν 13 και 
κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, καθώς επίσης και 111 
ταξιδιωτικά έγγραφα και πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες.

Ειδικότερα, κατά το διήμερο 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014 , 
χρόνο πλήρους ανάπτυξης των δράσεων της Επιχείρησης «Αρ
χιμήδης», η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε με δράσεις κατά 
της διακίνησης ηρωίνης κοκαΐνης και συνθετικών ναρκωτι
κών .

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, συνελήφθησαν σε 
τρεις περιπτώσεις δύο (2) αλλοδαποί (ένας υπήκοος Ολλαν
δίας και ένας υπήκοος Βουλγαρίας) και συνολικά κατασχέθη
καν διάφορα είδη ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα: Εξήντα 
τέσσερα (64) κιλά ακατέργαστης κάνναβης μικροποσότητα 
μεθαμφεταμίνης (MDMA), 3,2 ml LSD, 2 δόσεις (σε χαρτάκια) 
LCD και 13,2 γραμμάρια άγνωστης σκόνης, πράσινου χρώμα
τος η οποία βρίσκεται υπό εργαστηριακή εξέταση, καθότι εί
ναι πιθανώς νέα ψυχότροπη ουσία, και κοκαΐνη βάρους 1.376 
γραμμάριων και λευκή σκόνη, αμφεταμινικού, τύπου βάρους 
608 γραμμαρίων.

Κατά το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου 2014, η Ελληνική Αστυ
νομία συμμετείχε στην Επιχείρηση «Αρχιμήδης» με δράσεις 
κατά της οργανωμένης παράνομης μετανάστευσης Από τους 
διενεργηθέντες ελέγχους εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, 
συνολικά, έντεκα (11) αλλοδαποί υπήκοοι διαφόρων χωρών 
[(4) αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας (3) αλλοδαποί υπήκοοι Αλβα

νίας (1) υπήκοος Ερυθραίας (1) υπήκοος Αλγερίας (1) 
υπήκοος Καμερούν και (1) υπήκοος Αφγανιστάν], οι 
οποίοι κάνοντας χρήση κλεμμένων ή πλαστών ταξιδιω
τικών ή δημοσίων εγγράφων επιχείρησαν να εξέλθουν 
παράνομα από τη χώρα μας με προορισμό λοιπές χώρες 
της Ε.Ε. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν (111) ταξιδιωτικά έγγραφα και ταυτότητες πλαστά, 
ή κλεμμένα ή τρίτων προσώπων.

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται η περίπτωση αλλοδαπού 
υπηκόου Αλγερίας ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελ
λάδα και συνελήφθη, καθώς επιχειρούσε να ταξιδέψει 
στην Τουρκία, ενώ επιμελώς κρυμμένα στην αποσκευή 
του βρέθηκαν εκατό (100) ασυμπλήρωτα Δελτία Ταυ
τότητας Ιταλίας για τα οποία προέκυψε ότι ανήκουν σε 
σειρά κλεμμένων ασυμπλήρωτων εγγράφων.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στο αεροδρόμιο της Αθήνας εξε
λίχθηκε δράση κατά της διαδικτυακής απάτης αγοράς 
εισιτηρίων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους 
(low cost airlines) με κλεμμένες ή ανύπαρκτες πιστω
τικές κάρτες χωρίς να προκύψουν περιστατικά προς 
διερεύνηση.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε συνεργασία τό
σο με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία όσο και με τις Αρχές 
των εμπλεκόμενων χωρών για την διεξαγωγή περαιτέ
ρω ερευνών για ενδεχόμενη εμπλοκή δικτύων οργανω
μένου εγκλήματος

Κεντρικό ρόλο στο συντονισμό της επιχείρησης «Αρχι
μήδης», κατείχε η EUROPOL, παρέχοντας σημαντική 
υποστήριξη στην επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποί
ηση πληροφοριών και αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Κατά την περίοδο διεξαγωγής της επιχείρησης στην 
έδρα της EUROPOL στη Χάγη λειτούργησε επιχειρη
σιακό κέντρο επί 24ώρου βάσεως με την συμμετοχή 
Αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Αξιωμα
τικών συνδέσμων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και άλλων συ
νεργατών από διεθνείς οργανισμούς

Στην ετήσια Σύνοδο Αρχηγών των Ευρωπαϊκών 
Αστυνομιών, στη Χάγη, όπου παρουσιάστηκαν τα απο
τελέσματα της επιχείρησης η Ελληνική Αστυνομία 
εκπροσωπήθηκε από τον Υπαρχηγό του Σώματος Αντι
στράτηγο Σπυρίδων Παπασπύρου.
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος καννης 4.5
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη

• Επιχειρησιακή σκανδάλη 
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40 
Απο την παλα ιό τερη  ετα ιρ ία  κατασκευής ό π λω ν  της Α μερικής

2009
A M E R IC A N  R IFLE M A N

H A N D G U N  OF TH E YEAR
XDM

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OFTHEYEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

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 3SS1 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 ήξ; η ιν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο 
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην 
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.

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

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

Αν ήξε ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJΙΙΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

ιν f ον, 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.

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

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

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

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

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλςυρική προστασία.
, 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.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



§ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΤΗΛΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Οι δράστες με τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι έχει επ ιλεγεί το e - m a il τους 
από παγκόσμια κλήρωση γνωστής εταιρείας πληροφορικής και έχουν κερδίσει μεγάλο χρηματικό

ποσό.

Ακολούθως ζητούν από τα θύματα να τους γνωστοποιήσουν διάφορα ευαίσθητα προσω πικά  
στοιχεία και στη συνέχεια την καταβολή χρηματικού ποσού για να τους αποσταλεί το ποσό που

δήθεν έχουν κερδίσει

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους χρήστες του 
διαδικτύου, ότι τελευταία παρατηρείται έξαρση αποστο
λής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου.

Με τα μηνύματα αυτά οι άγνωστοι δράστες προσπα
θούν να εξαπατήσουν τους παραλήπτες, ώστε να τους 
αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρημα
τικά ποσά.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι το ηλε
κτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail) έχει επιλεγεί από 
παγκόσμια κλήρωση γνωστής εταιρείας πληροφορικής 
και ότι έχουν κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

ζητούν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως ονο

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, 
τραπεζικού λογαριασμού, φωτοτυπία ταυτότητας κ.ά. 
Μετά τη λήψη των ανωτέρω πληροφοριών ενημερώνουν 
τον παραλήπτη ότι, για να του αποσταλεί το ποσό θα πρέ
πει να προκαταβάλλει χρηματικό ποσό, μικρής συνήθως 
αξίας, για την κάλυψη απαραίτητων εξόδων όπως φόροι, 
έξοδα αποστολής κ.ά.

Επισημαίνεται ότι τα μηνύματα αυτά χρήζουν μεγάλης 
προσοχής, καθότι σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου 
να πείσουν τους παραλήπτες, χρησιμοποιούν το λογότυ
πο της εταιρείας, ονοματεπώνυμα υπαλλήλων της, διευ
θύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επωνυμία 
της κ.λπ. και παρουσιάζονται εξαιρετικά αληθοφανή.

Τέλος, γίνεται μνεία ότι έχουν παρουσιαστεί περιστα
τικά με αποστολή παρόμοιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τα οποία φέρονται να προέρχονται, ψευ-

δώς, και από άλλες συναφείς 
εταιρείες.

Καλούνται οι χρήστες που 
λαμβάνουν τέτοια μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
να μην απαντούν και να μην 
στέλνουν προσωπικά δεδο
μένα και χρήματα καθότι σε 
καμία περίπτωση δεν είναι 
αληθινά.

Υπενθυμίζεται ότι για ανά
λογα περιστατικά, οι πολίτες 
μπορούν να επικοινωνούν 
με τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
στα ακόλουθα στοιχεία επι
κοινωνίας:
► Τηλεφωνικά στον αριθμό: 
2106476464
► Στέλνοντας e-mail στα 

ccu@ cybercrim eunit.
gov.gr
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΤΗΛΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΘΕΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Οι δράστες με τα μηνύματα αυτά υπόσχονται 
στους παραλήπτες, δήθεν άμεσα και εύκολα, 

χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλω ν  
χρηματικώ ν ποσών, με χα μ η λό  επιτόκιο και 

γρήγορή χρηματοδότηση

Τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν, με  
απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους πρόθυμους 
και ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούν 

την χορηγηση χρημάτω ν η δανείου, να 
αποστείλουν ευαίσθητα προσω πικά δεδομένα 

και χρηματικά  ποσά

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προληπτικής 
δράσης της για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών, 
ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, σχετικά με 
την έξαρση αποστολής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου, σε μεγάλο αριθμό χρηστών του δι
αδικτύου.

Με τα μηνύματα αυτά οι άγνωστοι δράστες προσπα
θούν να εξαπατήσουν τους παραλήπτες, ώστε να τους 
αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρημα
τικά ποσά.

Ειδικότερα, οι δράστες μέσω των ανωτέρω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόσχονται στους χρήστες 
του διαδικτύου δήθεν, άμεσα και εύκολα, την χορήγη
ση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, με 
χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότη
σης.

Μάλιστα στα μηνύματα αυτά, ως στοιχεία επικοινωνί
ας που δίδονται, υπάρχει μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονι
κού ταχυδρομείου, ενώ δεν δίδεται ποτέ η διεύθυνση της 
υποτιθεμένης φυσικής έδρας τους, κινητά ή σταθερά τη
λέφωνα, ή κάποιο άλλο στοιχείο επικοινωνίας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επι
σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα δεν προέρχονται σε κα
μία περίπτωση από πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες πα
ροχής πιστώσεων, ειδικά αδειοδοτημένες, γ ι’ αυτό και 
ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι αυτού του 
είδους τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν, με απα
τηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους πρόθυμους και ανυποψία
στους που αναζητούν την χορήγηση χρημάτων ή δανεί
ου, να αποστείλουν:
► είτε τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα (ταυ

τότητα, διαβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) κ.τ,λ.), για να τα χρησιμοποιήσουν περαιτέ
ρω για κακόβουλους σκοπούς,

► είτε προσωπικά τους οικονομικά δεδομένα (αριθμούς 
τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς 
(PIN numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πλη
ροφορίες καρτών ATM, κωδικούς επαλήθευσής πιστω
τικών καρτών κ.τ.λ.)

► είτε να ζητηθεί να προκαταβάλουν αρχικά ένα ποσό, 
προκειμένου υποτίθεται να ξεκινήσει η διαδικασία 
εκταμίευσης του δανείου. Μάλιστα στην τελευταία 
περίπτωση ζητούν τα χρηματικά ποσά να αποστέλλο- 
νται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων και 
όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συ
στήνει και προτρέπει τους χρήστες του διαδικτύ
ου ότι δεν πρέπει να ανταποκρίνονται και να απαντάνε 
σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται 
προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Επίσης, να 
μην αποστέλλουν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία 
των συναλλαγών τους, μέσω μίας κοινής διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail).

Επιπρόσθετα, οι χρήστες του διαδικτύου συνιστάται να 
μην ανοίγουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), για 
την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν είναι 
βέβαιοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρονικά μη
νύματα άγνωστης προέλευσης που περιέχουν συνημμέ
να αρχεία και περισσότερο αυτά με κατάληξη .exe, .pif, 
ή .vbs.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοι
νωνίας:
► Τηλεφωνικά στο: 210 -  6476959
► Στέλνοντας e-mail στο: 

ccu@ cybercrimeunit .go ν. gr
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ο
λοκληρώθηκε με επιτυχία η Ελληνική 
Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδη
μίας (CEPOL). Η ανάληψη της Προε
δρίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευ

ρωπαϊκής Έ νωσης από τη χώρα μας, ενώ Πρόεδρος 
ορίστηκε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Βασίλει
ος Κοντογιάννης.

Σημαντικά είναι το έργο που επέδειξε η Ελληνική 
Προεδρία, καθώς εξασφάλισε τη λήψη όλων εκείνων 
των αποφάσεων που είναι αναγκαίες για την απρό
σκοπτη λειτουργία της CEPOL και την επιτυχημένη 
μετακίνησή της στη νέα της έδρα, στη Βουδαπέστη 
στης Ουγγαρίας.

Παράλληλα υποστηρίχθηκαν και αξιοποιήθηκαν κα
τάλληλα όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις, με σημαντι
κή συμμετοχή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
στα διάφορα Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν, στο 
πλαίσιο της εξάμηνης Προεδρίας.

Ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή Στελεχών της Ελλη
νικής Αστυνομίας παρουσιάστηκε στα Διαδικτυακά

Σεμινάρια (webinars) της CEPOL, αποδεικνύοντας 
την πολύπλευρη συνεισφορά της χώρας μας και της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο Ευρωπαϊκό αστυνομικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι τα Διαδικτυακά Σεμινάρια είναι μια 
σύγχρονη και καινοτόμος μορφή εκπαίδευσης σε δι
άφορα σημαντικά και ενδιαφέροντα γνωστικά αντι
κείμενα, που δεν επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπο
λογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μέσω αυτής 
οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα εξοικείω
σης με την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευ
ση, γεγονός το οποίο θα προετοιμάσει το έδαφος για 
τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των σύγχρονων 
μορφών μάθησης.

Πιο αναλυτικά, ορισμένα κομβικά σημεία και γεγο
νότα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ελλη
νικής Προεδρίας είναι:

► Η 31η Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλί
ου της CEPOL που πραγματοποιήθηκε την 19 και 
20 Μαϊου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετο
χή εξήντα πέντε (65) υψηλόβαθμων στελεχών Ευρω
παϊκών Υπηρεσιών, Οργανισμών και Αστυνομικών 
Ακαδημιών. Στη συνάντηση, με την καθοδήγηση του
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Προέδρου και της Ομάδας της Ελληνικής Προεδρίας, 
κατέστη εφικτή η αποτελεσματική και μέσα στον δια
θέσιμο χρόνο αναλυτική συζήτηση όλων των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης.

► Η υιοθέτηση δεκαπέντε (15) ιδιαίτερα σημαντικών 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας ενώ προετοιμάστηκε 
το έδαφος για άλλες επτά (7).

► Η Προεδρία στην 10η Συνάντηση των Εθνικών 
Σημείων Επαφής (NCP).

► Η Προεδρία στην 6η Συνάντηση των Εθνικών Δια
χειριστών Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL (NeM).

► Η Προεδρία στην 9ης Συνάντηση Εθνικών Αντα
ποκριτών Έ ρευνας και Επιστήμης.

► Η Τελετή παράδοσης - παραλαβής μεταξύ Ελληνι
κής και Ιταλικής Προεδρίας του Δ.Σ. της CEPOL που 
πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2014 στη Ρώμη της 
Ιταλίας.

Επίσης πραγματοποιηθήκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια 
ως ακολούθως:

► Σεμινάριο της CEPOL με θέμα «Δίκτυα που ασχο
λούνται με τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον 
επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών», που υλοποι
ήθηκε το χρονικό διάστημα από 2 έως 4 Ιουνίου 2014. 
Συμμετείχαν 54 εκπρόσωποι 16 Κρατών - Μελών της 
Ε.Ε., της Ελβετίας, της Γεωργίας, σημαντικών Υπηρεσι
ών της Ε.Ε. (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX) και 
άλλων Οργανισμών (Διεθνής Οργανισμός για τη Μετα
νάστευση - ΙΟΜ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών).

► Συμμετοχή τριαντατεσσάρων (34) στελεχών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, σε διάφορα σεμινάρια της CEPOL, 
βάσει ενός στοχευμένου ετήσιου προγραμματισμού, τα 
οποία αφορούσαν:

- Στην εκπαίδευση Εκπαιδευτών.
- Στη διαχείριση διαφορετικότητας.
- Στην αστυνόμευση στην Ευρώπη.
- Στις Κοινές Ομάδες Έ ρευνας & Ηγεσία Ομάδας.
- Στην εκπαίδευση αστυνομικών SIRENE.
- Στην αξιολόγηση Schengen.
- Στη διαχείριση Κρίσεων.
- Στις μυστικές Επιχειρήσεις.
- Στην έρευνα και πρόληψη διαφθοράς.
- Στην καταπολέμηση τρομοκρατίας.
- Στην κλοπή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Στο οργανωμένο έγκλημα σχετικά με την ιδιοκτη

σία που διαπράχθηκε από κινητές Ομάδες Οργανωμέ
νου Εγκλήματος.

- Στην κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.
- Στην παραχάραξη αγαθών και παραποίηση πνευμα

τικής ιδιοκτησίας.
- Στους μηχανισμούς πρόληψης με επίκεντρο τη 

μείωση της ζήτησης παράνομης διακίνησης ανθρώ
πων.

- Στην παράνομη μετανάστευση.
Παράλληλα η Αστυνομική Ακαδημία, συμμετεί

χε σε Διαδικτυακά Σεμινάρια της CEPOL αξιοποι- 
ώντας το Ηλεκτρονικό Δίκτυο αυτής, προς όφε
λος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επι- 
σημαίνεται ότι η Αστυνομική Ακαδημία λαμβάνει 
υψηλές θέσεις συμμετοχών στα Διαδικτυακά Σε
μινάρια από το 2011 (πρώτη θέση το 2011, πρώτη 
θέση το 2012, δεύτερη θέση το 2013 μεταξύ όλων 
των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2014, υλο
ποιήθηκαν συνολικά (27) Διαδικτυακά Σεμινάρια 
CEPOL. Η πλειοψηφία αυτών υλοποιήθηκε από 
την ομάδα e - learning της Γραμματείας CEPOL, 
ενώ η χώρα μας διοργάνωσε, μέσω του Εθνικού Δι
αχειριστή Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL και 
της συνεργασίας των αρμόδιων καθ’ ύλη Υπηρε
σιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τα περισσότερα 
από κάθε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. και συγκε
κριμένα (5).

Στο πλαίσιο των παραπάνω Διαδικτυακών Σεμι
ναρίων εκπαιδεύτηκαν 2.354 στελέχη των υπηρε
σιών επιβολής του Νόμου των Κρατών - Μελών 
της Ε.Ε., από τους οποίους (337) Έλληνες, υπερ
καλύπτοντας ήδη τη συνολική ελληνική συμμετο
χή για όλο το 2013.

Αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να λάβει την πρώ
τη θέση συμμετοχών μεταξύ όλων των Κρατών - 
Μελών της Ε.Ε., θέση η οποία βασίζεται στη διαρ
κή προώθηση πρωτοπόρων μορφών εκπαίδευσης 
από το Εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής 
Ακαδημίας.

Επίσης τα Διαδικτυακά Σεμινάρια της CEPOL 
έλαβαν μέσο όρο αξιολόγησης 91%, με τα σεμινά
ρια που διοργανώθηκαν από την Ελλάδα να λαμ
βάνουν τις υψηλότερες θέσεις αξιολόγησης, ξεπερ- 
νώντας όλα τον μέσο όρο, ενώ τέσσερα (4) από αυτά 
ξεπερνούν το 96%.

Τα πέντε (5) Διαδικτυακά Σεμινάρια που οργά-
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νωσε η Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία είναι τα πα
ρακάτω:

► Διαδικτυακό Σεμινάριο μ ε θέμα: «Οργάνωση 
Διαδικτυακώ ν Σεμιναρίω ν CEPOL - O rganising  
ofCEPO L W ebinars». Υλοποιήθηκε την 28η Ιανου
άριου 2014 και συμμετείχαν (61) στελέχη των υπη
ρεσιών επιβολής του Νόμου των Κρατών - Μελών 
της Ε.Ε., εκ των οποίων (18) Έ λληνες αστυνομικοί 
(πρώτη θέση συμμετοχής). Σκοπός αυτού ήταν η με
τάδοση πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται στη διοργάνωση επισήμων δια
δικτυακών σεμιναρίων της CEPOL . Το σεμινάριο 
αξιολογήθηκε με 97%.

► Διαδικτυακό Σεμινάριο μ ε θέμα: «Εκπαίδευ
ση διοργανωτώ ν σεμιναρίω ν στο Σύστημα Δ ια
χείρισης Μάθησης του ηλεκτρονικού δικτύου της 
CEPOL - LMS T ra in in g  o f  Course O rganisers».
Υλοποιήθηκε την 31η Ιανουάριου 2014 και συμμετεί
χαν (75) στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του Νόμου 
των Κρατών - Μελών της Ε.Ε., εκ των οποίων (10) 
Έ λληνες αστυνομικοί (δεύτερη θέση συμμετοχής). 
Σκοπός αυτού ήταν εκπαίδευση των διοργανωτών σε
μιναρίων, σχετικά με τη χρήση του συστήματος δια
χείρισης της μάθησης (LMS) της ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας της CEPOL, τόσο κατά την προετοιμασία των 
σεμιναρίων, όσο και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αυ
τών (έγγραφα, παρουσιάσεις, λίστες συμμετεχόντων, 
αξιολογήσεις, κ.α.), από τα Εθνικά Σημεία Επαφής. 
Το σεμινάριο αξιολογήθηκε με 92%.

► Διαδικτυακό Σεμινάριο μ ε  θέμα: «Βέλτιστες 
Πρακτικές για  Εκπαιδευτές -  Webinars» . Υλοποι
ήθηκε την 19η Φεβρουάριου 2014 και συμμετείχαν 
επιλεγμένοι εκπαιδευτές διαδικτυακών σεμιναρίων, 
οι οποίοι στο μέλλον θα κληθούν να διοργανώσουν 
και να υλοποιήσουν Διαδικτυακά Σεμινάρια CEPOL. 
Σκοπός ήταν η εκπαίδευση των διοργανωτών σεμινα
ρίων, έτσι ώστε αυτοί να είναι κατάλληλα προετοιμα
σμένοι προκειμένου να διοργανώνουν Διαδικτυακά 
Σεμινάρια και να παρέχουν εκπαίδευση μέσω αυτών, 
με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης της μάθη
σης ( LMS ) της ηλεκτρονικής. Το σεμινάριο αξιολο
γήθηκε με 98%.

► Διαδικτυακό Σεμινάριο μ ε θέμα: «Στρατη
γική, Ε πικοινω νία  μ ε τη Χρήση των Μέσων Κ οι
νω νικής Δικτύωσης - S tra teg ic  C om m unication  
w ith  the use o f  Social M edia». Υλοποιήθηκε την 
28η Απριλίου 2014 και συμμετείχαν (114) στελέχη των 
υπηρεσιών επιβολής του Νόμου των Κρατών - Μελών 
της Ε.Ε., εκ των οποίων (62) Έ λληνες αστυνομικοί 
(πρώτη θέση συμμετοχής, συντριπτική διαφορά από 
τη δεύτερη θέση). Σκοπός αυτού ήταν η εκπαίδευση 
σε θέματα που αφορούν την στρατηγική επικοινω
νία στην Αστυνομία με τη χρήση των Μέσων Κοινω
νικής Δικτύωσης (Social Media), η δυναμική ενσω
μάτωση των οποίων στην καθημερινότητα των χρη
στών του Διαδικτύου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
έχει καθοριστική επίδραση στη σχέση μεταξύ πολι
τών και αστυνομικών Αρχών. Το σεμινάριο αξιολο
γήθηκε με 97%.

► Διαδικτυακό Σεμινάριο μ ε θέμα: «Έρευνα  
Σκηνής Εγκλήματος - Crim e Scene Investigation»
. Υλοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2014 και συμμετείχαν 
(122) στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του Νόμου 
των Κρατών - Μελών της Ε.Ε., εκ των οποίων (62) 
Έ λληνες αστυνομικοί (πρώτη θέση συμμετοχής). 
Σκοπός αυτού ήταν η γενική προσέγγιση των αρχών 
στη σκηνή του εγκλήματος και την έρευνα αυτής κα
θώς και η εισαγωγή στον τομέα της έρευνας πειστηρί
ων και δεδομένων. Επιπλέον, το σεμινάριο αυτό επεδί- 
ωξε τη δημιουργία ενός δικτύου συναδέλφων καθώς 
και δεσμών συνεργασίας ανάμεσα ανάμεσά τους . Το 
σεμινάριο αξιολογήθηκε με 96%.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδη
μία (CEPOL), ιδρύθηκε ως Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Έ νωσης το 2006 και στοχεύει στην αναβάθμιση - βελ
τίωση της παρεχόμενης από τα Κράτη - Μέλη αστυ
νομικής εκπαίδευσης, σε εθνικό επίπεδο, στη βάση 
κοινών προτύπων εκπαίδευσης και ανταλλαγής βέλ
τιστων πρακτικών.

Τα προγράμματα αυτά καθορίζονται εντός των κόλ
πων αυτής, προς επίτευξη ενός ενιαίου συστήματος 
παροχής, ποιοτικής αστυνομικής εκπαίδευσης, προ
σαρμοσμένου στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινω
νίας και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Για να επιτύχει τους στόχους της έχει αναπτύξει εκ
παιδευτικά προϊόντα, μέσω Εκπαιδευτικών σεμιναρί
ων και Συνδιασκέψεων (περίπου 80 το χρόνο), με ει
δικότερο αντικείμενο:

► Χρήση ηλεκτρονικού δικτύου και εξ’ αποστάσε- 
ως εργαλείων εκπαίδευσης όπως Διαδικτυακά Σεμι
νάρια και Ηλεκτρονικές Ενότητες Μάθησης.

► Πρόγραμμα Ανταλλαγής εκπαιδευομένων.
► Κοινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
► Εφαρμογές έρευνας και επιστήμης.
Ανώτατο αποφασιστικό όργανό της είναι το Διοικη

τικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), στο οποίο κάθε Κράτος -  Μέ
λος της Ε.Ε. έχει μία ψήφο. ]
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ I

Επιμέλεια: Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

Άγιος Μεγαλομάρτυρας

Π ολλέο και σοφές άγιες μορφές
Π α ρ ε λ α ύ ν ο υ ν  από τις σελίδες της 
ιστορίας της Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας. Μια τέτοια μορφή και εξαιρετι
κή προσωπικότητα είναι κι ο Άγιος 

Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος που έζησε και μαρτύρη
σε περί τα μέσα του τέταρτου αιώνα μ.Χ. (361 - 363).

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας γιορτάζει στις 
20 Οκτωβρίου. Με την ενοποίηση των δύο Σωμάτων 
και την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, με εισή
γηση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας εκδόθηκε το Προ
εδρικό Διάταγμα 398/1987 και ο Άγιος Μεγαλομάρτυ
ρας Αρτέμιος αναγνωρίστηκε ως προστάτης του Σώ
ματος. Η 20ή Οκτωβρίου είναι η ημέρα που τιμάται 
η μνήμη του, είναι η επίσημη εορτή, η «Ημέρα της 
Αστυνομίας». Με την θεσμοθέτηση της ημέρας αυτής 
από το 2002, η Πολιτεία τιμά την Ελληνική Αστυνο
μία για την προσφορά της στην πατρίδα και την κοι
νωνία. Οι Έ λληνες Αστυνομικοί με θρησκευτική κα
τάνυξη τιμούν την μνήμη του προστάτη Αγίου τους, 
Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργού Αγίου Αρτεμίου. 
Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό ότι η Ελληνική 
Αστυνομία έχει ως προστάτη της τον Άγιο Αρτέμιο. 
Η βαθιά θρησκευτική πίστη του, η ισχυρή θέληση 
του, η προσήλωση στο καθήκον, η υπηρεσιακή επάρ
κεια και η ικανότητά του να διαχειρίζεται επιτυχώς 
κρίσεις ανέδειξαν, στα ταραγμένα χρόνια του Μεγά
λου Κωνσταντίνου, την προσωπικότητα του Αγίου 
Αρτεμίου.

Ή ταν ένας χριστιανός με βαθιά πίστη, ήθος και 
αρετές που άρχισαν αμέσως να ξεχωρίζουν ανάμεσα 
στους υπόλοιπους συνομήλικους του. Ο Μέγας Κων
σταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χα
ρίσματα, έσπευσε να τον αναδείξει Δούκα και Αυγου- 
στάλιον της μεγάλης πόλεως της Αλεξανδρείας. Τον 
διόρισε ανώτερο διοικητή όλης της Αιγύπτου. Στην 
επίσημη αυτή και τιμητική θέση ο Αρτέμιος σαν πι
στός χριστιανός ασκούσε τα καθήκοντα του με πολλή 
προσοχή και σύνεση. Μπορούμε να πούμε πως η ερ
γασία του ήταν παράλληλη με εκείνη του σημερινού 
Αστυνομικού. Εργάστηκε με ζήλο και αφοσίωση για

την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών. Ό που κι 
αν υπηρέτησε αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης 
που του έδειξαν και πρόσφερε έργο άξιο και δίκαιο.

Η πίστη του, η γενναιότητά του και η θαρραλέα 
αντίστασή του απέναντι στην παρανομία του αυτο- 
κράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να 
καταργήσει με τη βία την χριστιανική πίστη, είχε ως 
αποτέλεσμα την καθαίρεσή του, το βασανισμό του και 
το μαρτυρικό του θάνατο. Μια τέτοια Αγία προσωπι
κότητα δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί και για την 
Ελληνική Αστυνομία, τον προστάτη και συμπαραστά
τη αλλά και διαχρονικό πρότυπο συνέπειας, ευθύνης, 
ήθους, πηγή άντλησης δύναμης και θάρρους.

Ο Άγιος Αρτέμιος λοιπόν, το 357 μ.Χ. πηγαίνει στην 
Πάτρα, κατ’ εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 
γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να παραλάβει 
τα σεπτά λείψανα του Αγίου Ανδρέα και να τα ανακο- 
μίσει στον νεόκτιστο Ναό των Αγίων Αποστόλων στην 
Κωνσταντινούπολη (3 Μαρτίου 357 μ.Χ.).

Κατά την διαμονή του στην Πάτρα και με την επί
βλεψη του κατασκεύασε υδραγωγείο. Στρατοπεδευ- 
μένος στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου ελεούσε 
και βοηθούσε πλήθος αναξιοπαθούντων και κυρίως 
γερόντων, γεγονός που δικαιολογεί την τοπωνυμία 
Γηροκομείο.

Οι ευτυχισμένες και ευλογημένες εκείνες μέρες όμως 
δεν κράτησαν για πολύ. Ο γιος και διάδοχος του Με
γάλου Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, που μετά τον θά
νατο του πατέρα του ανέλαβε την διοίκηση της Ανα
τολής από το Ιλλυρικόν πέλαγος μέχρι την Προπο
ντίδα, την Ασία, Συρία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία, 
Αίγυπτο και όλες τις νήσους, κατά την περίοδο που 
είχε πάει στην Αντιόχεια αρρώστησε βαριά και πέθα- 
νε. Την εξουσία της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας 
ανέλαβε ο Ιουλιανός, που είναι γνωστός στην ιστορία 
ως παραβάτης και αποστάτης.

Ό ταν, το 363 μ.Χ., ο Αρτέμιος άκουσε ότι ο Ιουλι- 
ανός ο Παραβάτης βασάνιζε τους χριστιανούς στην 
Αντιόχεια, έρχονται στα χείλια του τα λόγια του ψαλ- 
μωδού Δαβίδ προς το Θεό: « Κύριε, στήριξε με, με σκέ
ψεις, σταθερές και θέληση ισχυρή, που να κυριαρχεί μέσα
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Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας γιορτάζει σας 20 Οκτωβρίου.

μου και να μ ε  κατευθύνει στην υπεράσπιση του αγαθού με  
θάρρος».

Πράγματι, ο Αρτέμιος, με τη δύναμη που του έδωσε ο 
Θεός, πήγε αμέσως στην Αντιόχεια και με θάρρος εξέ
τασε ευθέως τον Γουλιανό για τις παρανομίες του κατά 
των χριστιανών.

Ο βασιλιάς, όταν είδε τον Αρτέμιο, τρελός από θυμό τον 
κάλεσε κοντά του κι άρχισε να του μιλά με περιφρόνηση 
και να τον υβρίζει. Ό ση ώρα ο Γουλιανός κατηγορούσε 
και ύβριζε τον Άγιο, ο ενάρετος Αρτέμιος σιωπούσε κι 
είχε σκυφτό το κεφάλι.

Ό ταν όμως ο εγωιστής και ασε
βής βασιλιάς άρχισε να επεκτείνει 
τις ύβρεις του στα ιερά και όσια 
της χριστιανικής πίστεως, τότε ο 
Άγιος με θάρρος σήκωσε το κε
φάλι, ύψωσε τη φωνή του και με 
θάρρος εναντιώθηκε στον παρα
βάτη άρχοντα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εξα
γριωθεί ο Γουλιανός, κι αφού τον 
ύβρισε ξανά και ξανά διέταξε να 
του αφαιρέσουν τη ζώνη του αξι
ώματος του και να τον ρίξουν στη 
φυλακή για να συνέλθει.

Με την ψυχή γαληνεμένη ο π ι
στός χριστιανός χωρίς ψωμί και 
νερό για μέρες περνά τις ώρες του 
γονατιστός ευχαριστώντας τον 
Κύριο για το χάρισμα που του δό
θηκε. Τα επακόλουθα της ομολο
γίας του είναι τρομερά. Αδούλω
τος κι ελεύθερος ο Άγιος τα αντι
μετωπίζει όλα με ψυχραιμία, υπο
μονή και καρτερία.

Ό ταν ύστερα από λίγες μέρες κατά διαταγή του Βασι
λιά βγήκε από τη φυλακή και παρουσιάστηκε μπροστά 
του, ο Γουλιανός του ζήτησε να προσφέρει θυσία στους 
μεγάλους Θεούς, αν ήθελε να του χαρισθεί η ζωή κι η 
ελευθερία. Σταθερός στις αρχές και το φρόνημα του, ο 
Άγιος Αρτέμιος αλλά και ατρόμητος στις πεποιθήσεις 
του απολογήθηκε με πολλή δύναμη, θάρρος και ειλικρί
νεια κι απέδειξε ψευδή κι ανόητα όσα ειπώθηκαν κατά 
του Χριστού. Στο τέλος πρόσθεσε: Αυτό που μου ζητάτε, 
άρχοντα μου, ν ’αρνηθώ τον Χριστό και να προσφέρω θυσία 
στα ξύλα και τις πέτρες της πεθαμένης πια ειδωλολατρίας 
μου είναι αδύνατον όχι να το κάμω, αλλά ακόμη και να το 
σκεφθώ. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και δημιουργός 
που έγινε άνθρωπος κι απέθανε για τη σωτηρία μας. Πως 
ημπορώ εγώ να τον αρνηθώ;

Η τολμηρή αυτή ομολογία του Αρτεμίου προκάλεσε το

μίσος και τη μανία του Γουλιανού, που διέταξε να 
αρχίσουν τα βασανιστήρια.

Στη διαταγή του βασιλιά οι δήμιοι που στεκόντου
σαν δίπλα όρμισαν, άρπαξαν τον Μάρτυρα, τον γύ 
μνωσαν κι αφού τον ξάπλωσαν στη γη άρχισαν να 
τον χτυπούν με μαστίγια. Το σώμα του Μάρτυρα 
έγινε μια άμορφη μάζα. Σ’ αυτή την κατάσταση τον 
πήραν και τον πέταξαν στη φυλακή. Μα εκείνος, 
που υποσχέθηκε και είπε στον κάθε πιστό ακόλουθό 
του: δεν θα σε αφησω, πα ιδί μου, αβοήθητο ·  ποτές 
δεν θα σε εγκαταλείψω. Τότε, κατά τα μεσάνυχτα έρ

χεται στο μισοπεθαμένο κορ
μί, το αγγίζει, το παρηγο- 
ρεί και το θαύμα γίνεται. Η 
μάζα των ξεσχισμένων κρε
άτων και των σπασμένων 
κοκάλων ξαναβρίσκει την 
πρότερη κατάσταση. Θερα
πεύεται. Και ο Μάρτυρας με 
βαθιά συγκίνηση γονατίζει, 
ευχαριστεί και δοξολογεί τον 
Θεό. Ο Γουλιανός, όταν τον 
είδε, δεν πίστευε στα μάτια 
του και ζήτησε να συνεχι
στούν τα βασανιστήρια.

Μετά από τα σκληρά βασα
νιστήρια που υπέστη, αφού 
έσπασαν τα κόκκαλα του με 
πέτρες, ο Γουλιανός βλέπο
ντας τον Αρτέμιο να δέχε
ται όλα τα βασανιστήρια με 
υπομονή και καρτερία, για 
να απαλλαγεί από τις τύψεις 
του, δίνει και την τελευταία 
εντολή, τον αποκεφαλισμό

του Αρτεμίου.
Το Γερό λείψανο του Αρτεμίου παρέλαβε κάποια 

διακόνισσα, η Αρίστη, που το μετέφερε στην Κων
σταντινούπολη, το ενταφίασε σ’ ένα από τα νησιά 
των Πριγκιποννήσων, την Οξειά, στο ναό του 
προφήτου Προδρόμου. Η αγία ψυχή του όμως δεν 
έπαυσε να ενδιαφέρεται γ ι’ αυτούς που ζουν πάνω 
στη γη και υποφέρουν σωματικά. Πολλά θαύματα 
έγιναν και γίνονται σε όσους με πίστη και ευλά- 
βεια εκζητούν την βοήθεια του. ]

Πηγές:
ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΓΑ ΣΤΟ 
INTERNET (http://www.pigizois.net)
ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (www.synaxarion.gr)
www.xristianos.gr
www.policenet.gr
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[  ΕΡΕΥΝΑ S
Του Αστυνόμου Α Αναστάσιου ΔΕΛΛ

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ
ΓΙΛΕΚΟ
Επιλογή και συνχηρηση

Σ
τα πλαίσια αποτελεσματικής δράσης και 
μέριμνας για την ασφάλεια του προσωπι
κού της, η Ελληνική Αστυνομία, όπως όλα 
τα σύγχρονα Σώματα Ασφαλείας, προμη
θεύεται και χορηγεί στα στελέχη της κα

τάλληλο προστατευτικά εξοπλισμό που είναι πιστο
ποιημένος βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων και 
πληροί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Παρά ταύ- 
τα, κάποιος που λόγω των καθηκόντων του οφείλει 
να φέρει τακτικά αλεξίσφαιρο γιλέκο, ίσως θεωρήσει 
σκόπιμη την αγορά ατομικού ιδιωτικού γιλέκου το 
οποίο θα είναι απόλυτα κατάλληλο για τον σωματό- 
τυπο και τις ειδικότερες ανάγκες του, με την προϋ
πόθεση ότι αυτό θα πληροί τις απαιτούμενες προδια
γραφές και εμφάνιση.

Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου αλεξίσφαι
ρου θα πρέπει να σταθμίζει την επιζητούμενη προ
στασία με την επιθυμητή χρηστικότητα. Σε κάθε πε
ρίπτωση που πρόκειται να επιλέξουμε αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, το επιθυμητό επίπεδο προστασίας θα πρέπει 
να καθορίζεται από τις υφιστάμενες απειλές. Ό μως το 
βάρος και ο όγκος της βαλλιστικής προστασίας αυξά
νεται σημαντικά σε συνάρτηση με το επίπεδο προστα
σίας που παρέχει, με αποτέλεσμα η άνεση να μειώνεται 
καθώς αυξάνεται το επίπεδο προστασίας και έτσι δη- 
μιουργείται ο κίνδυνος οι παράγοντες αυτοί να απο
θαρρύνουν την τακτική χρήση του προστατευτικού 
μέσου. Θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη η 
δυνατότητα κινήσεων που παρέχει, η κατανομή του 
βάρους και η θερμική επιβάρυνση στο σώμα.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα διακρίνονται σε εσωτερικού 
και εξωτερικού τύπου και συνήθως αποτελούνται από 
έναν φορέα και δύο τεμάχια αντιβαλλιστικού υλικού 
(ένα εμπρός και ένα πίσω). Στη περίπτωση που οι αντι- 
βαλλιστικές πλάκες είναι αφαιρούμενες, ο φορέας έχει 
ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του

για την τοποθέτησή τους. Εφόσον η αποτελεσματικό- 
τητα των αντιβαλλιστικών πλακών βασίζεται στη δι- 
ασπορά και απορρόφηση της ενέργειας του βλήματος, 
τα προστατευτικά μέρη που απαρτίζουν το αλεξίσφαι
ρο γιλέκο θα πρέπει να είναι αμιγή και όχι συρραφές 
μικρότερων και να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις οριζό
μενες προδιαγραφές ως προς το επίπεδο προστασίας 
σε άλα τα σημεία τους.

Επομένως, το πρώτο και βασικότερο βήμα στην επι
λογή του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου είναι ο 
προσδιορισμός του επίπεδου ασφάλειας που απαιτείται 
από το χρήστη βάσει της απειλής όπλου με την οποία 
μπορεί ρεαλιστικά να βρεθεί αντιμέτωπος. Βασική πα
ράμετρος η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εί
ναι το είδος της απειλής στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
θα είναι εκτεθειμένος καθώς και ο τύπος των χρησιμο
ποιούμενων υπηρεσιακών όπλων. Επίσης απαραίτητη 
είναι και η μελέτη των τύπων όπλων που τοπικά χρη
σιμοποιούνται ή έχουν κατασχεθεί από εγκληματικές 
οργανώσεις και μεμονωμένους εγκληματίες, διότι το 
αλεξίσφαιρο γιλέκο θα πρέπει να προστατεύει τόσο 
από απειλές προερχόμενες από όπλα υπηρεσιακού τύ
που όσο και από άλλα όπλα που χρησιμοποιούνται ως 
μέσα τέλεσης εγκλημάτων. Παρόλο που είναι αδύνατη 
η απόλυτη προστασία σε κάθε περίσταση, η καθημερι
νή χρήση του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου μει
ώνει την πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού.

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες 
εργασίας τους, το αλεξίσφαιρο γιλέκο θα πρέπει, εκτός 
από το να παρέχει προστασία από πιθανά πυρά πυρο
βόλων όπλων, να έχει εργονομική σχεδίαση, υψηλή 
λειτουργικότητα, απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα 
του σώματος και κατασκευή από κατάλληλα υλικά. Δε 
θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία κίνησης των χε-

*  Αστυνόμος Α' - Εγκληματολόγος
Δικαστικός Πραγματογνώμονας Βαλλιστικιίς και Χρήσης Όπλων 
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε θέματα Ασφάλειας 

e-mail.: tasosjdellis@yahoo.gr
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ριών ακόμα και χην πιθανή χρήση όπλου εκ μέρους του 
φέροντα από το εσωτερικό κινούμενου οχήματος.

Οι διαφορές ανάμεσα στις αντιβαλλιστικές πλάκες στα 
προϊόντα διαφόρων εταιριών οφείλονται στις ειδικότε
ρες σχεδιαστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για να πε- 
τύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο προστασίας με το 
ελάχιστο βάρος και τη μέγιστη άνεση και χρηστικότη- 
χα. Στόχος των κατασκευαστών είναι η δημιουργία της 
ελαφρύτερης, κατά το δυνατόν, μονάδας η οποία επιτυγ
χάνει επιθυμητό επίπεδο προστασίας, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Εάν ένα αλεξί
σφαιρο είναι πιστοποιημένο και ανταποκρίνεται σε συ
γκεκριμένο επιπέδου προστασίας βάσει αναγνωρισμένου 
προτύπου, ο χρήστης δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για 
το σχέδιο αλλά κυρίως και χην εφαρμογή και την άνεση. 
Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν διαφορετικές μεθόδους 
για την προσαρμογή του γιλέκο στον κορμό.

Βασικός σκοπός του φορέα είναι να προσαρμόζει και 
να συγκρατεί το αντιβαλλιστικό υλικό επάνω στον κορ
μό του προσταχευόμενου ατόμου. Η εξωτερική πλευρά 
του φορέα του γιλέκου είναι συνήθως κατασκευασμένη 
από υψηλής αντοχής ύφασμα. Υπάρχουν διάφορες πα
ραλλαγές στον εξωτερικό φορέα ως προς το χρώμα, τη 
διάταξη τσεπών και θηκών, το ύφασμα που χρησιμο
ποιείται, την εμφάνιση και τις μεθόδους προσαρμογής. 
Τα περισσότερα σύγχρονα γιλέκα προσαρμόζονται στο 
σώμα του φέροντα με αυτόδετες ταινίες Velcro συνδυα- 
ζόμενες σε κάποιες περιπτώσεις με σύστημα ρυθμιζόμε- 
νων ελαστικών ιμάντων, ώστε να επιτυγχάνεται άριστη 
προσαρμογή στους διαφορετικούς τύπους σωμάτων, ανά 
μέγεθος. Η συνηθέστερη επιλογή των κατασκευαστών 
είναι αυτόδετες ταινίες, σύμφωνες με την προδιαγραφή 
MIL-F-21840G (Fastener tapes, Hook & Pile, synthetic/ 
USA) ή ισοδύναμη, στερεωμένες στο φορέα με χιαστί 
ραφή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται 
επί του αλεξίσφαιρου γιλέκου μεταλλικά εξαρτήματα 
οποιουδήποτε είδους (π.χ. αστυνομικά σήματα) που θα 
μπορούσαν να εποστρακίσουν μια βολίδα και να δημι
ουργήσουν κινδύνους.

Το «μοντέλο» ενός αλεξίσφαιρου γιλέκου αποτελεί χην 
ονομασία που δίδει ο κατασκευαστής και η οποία προσ

διορίζει με τρόπο μοναδικό μια συγκεκριμένη διά
ταξη βαλλιστικής προστασίας βασισμένη στις λε
πτομέρειες κατασκευής τόσο του φορέα όσο και του 
αντιβαλλιστικού υλικού που φέρει (π.χ. αριθμός 
στρώσεων ενός ή περισσοτέρων προστατευτικών 
υλικών, συγκροτούμενων και προσαρμοζόμενων 
με συγκεκριμένο τρόπο επάνω στον ανθρώπινο 
κορμό). Το όνομα μοντέλου που προσδίδει ο κάθε 
κατασκευαστής στο προϊόν του εξυπηρετεί στην 
αναγνώριση της συγκεκριμένης διάταξης γιλέκου 
που βασίζεται στις λεπτομέρειες της κατασκευής 
της προστατευτικής πλάκας και στον τρόπο με τον 
οποίο αυτή προσαρμόζεται στον κορμό.

Το μέγεθος αλεξίσφαιρων γιλέκων θα πρέπει να 
επιλέγεται με βάση τη σωμαχοδομή του χρήστη ενώ 
υπάρχουν αλεξίσφαιρα προοριζόμενα για γυναίκες, 
κατάλληλα διαμορφωμένα στην περιοχή του στή
θους, ώστε να παρουσιάζουν απόλυτη εργονομία 
και να μην περιορίζουν την κίνηση του σώματος. 
Εάν το σωματικό βάρος κάποιου αλλάξει με τον και
ρό, ίσως το γιλέκο να μην είναι πλέον κατάλληλο 
για το σωματότυπό του. Η προστασία θα πρέπει να 
παρέχεται σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης και 
όχι σε μεμονωμένα σημεία. Το εμπρός μέρος καλύ
πτει την επιφάνεια του σώματος από το όριο της 
κάτω με την άνω κοιλιακή χώρα μέχρι τη σύμφυση 
του λαιμού, ενώ το πίσω μέρος καλύπτει την αντί
στοιχη επιφάνεια στο πίσω μέρους του σώματος. 
Το εμπρός και το πίσω τμήμα, μετά την προσαρμο
γή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν 
ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. 
Είναι μεγάλης σημασίας η πλήρης κάλυψη του κορ
μού, διότι και από πλευρικές επιφάνειες μπορούν 
να πληγούν ζωτικά όργανα.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα συνοδεύονται από έγγρα
φη εγγύηση του κατασκευαστή, καλύπτοντας κά
ποια χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής, για 
την καλή ποιότητα σε χρήση του αντιβαλλιστικού 
υλικού και του φορέα ξεχωριστά. Ωστόσο, για τη 
διάρκεια ζωής του αλεξίσφαιρου γιλέκου, μεγάλη 
σημασία έχει η συντήρηση αυτού. Οι περισσότε-
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ροι κατασκευαστές προτείνουν ότι το αντιβαλλιστικό 
υλικό δεν θα πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό. Επί
σης δε θα πρέπει ποτέ να μπαίνει σε πλυντήριο διότι 
μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του. Η υπεριώδης 
ακτινοβολία έχει επίσης παρατηρηθεί ότι προκαλεί 
αλλοίωση ορισμένων τύπων αντιβαλλιστικού υφά
σματος ενώ η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί 
επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα. Γ ι' 
αυτό το αντιβαλλιστικό υλικό θα πρέπει να περιβάλ
λεται από στεγανό αδιάβροχο φάκελο που το προστα
τεύει από την υγρασία και την ακτινοβολία UV. Κάθε 
αλεξίσφαιρο γιλέκο διατιθέμενο στην ελληνική αγορά 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και 
συντήρησης στην ελληνική γλώσσα. Επισημάνσεις 
χρήσης και συντήρησης αναγράφονται και στον φο
ρέα αλλά και στο αντιβαλλιστικό υλικό (θήκη στεγα- 
νοποίησης), εφόσον αυτό είναι αφαιρούμενο. Το εξω
τερικό μέρος (strike face) του φακέλου που περιβάλει 
το αντιβαλλιστικό υλικό προσδιορίζεται με σήμανση

και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την 
τοποθέτηση του υλικού στον φορέα. Επιπλέον, κάθε 
αλεξίσφαιρο γιλέκο στην εσωτερική επιφάνεια του 
εμπρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του φορέα φέρει 
ανεξίτηλη ετικέτα όπου επισημαίνεται το όνομα και η 
έδρα του κατασκευαστή, ο τύπος, το μέγεθος, ο αριθ
μός της παρτίδας (Lot), ο αύξων αριθμός, η ημερομη
νία κατασκευής και το επίπεδο προστασίας του αλε
ξίσφαιρου γιλέκου.

Το επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ του προτύπου Ballistic 
Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06/2008, 
έχει καθιερωθεί για χρήση από αστυνομικό προσωπι
κό και προσωπικό ασφάλειας Εάν κάποιος έρχεται τα
κτικά αντιμέτωπος με απειλή ισχυρότερων πυρομαχι- 
κών θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετή
σει προστατευτικά μέσα υψηλότερου επιπέδου. Ό ταν 
απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, μπορεί να 
γίνει πρόσθετη χρήση σκληρών υλικών συμπληρω
ματικά με τις εύκαμπτες πλάκες του αλεξίσφαιρου 
γιλέκου, οι οποίες θα πρέπει να φέρονται εξωτερικά 
του αλεξίσφαιρου γιλέκου, σε ειδικές υποδοχές του 
φορέα ή σε ξεχωριστό φορέα. Σε περίπτωση χρήσης 
πρόσθετου υλικού προστασίας σκληρής μορφής, όπως 
κεραμική πλάκα, ο χειρισμός της θα πρέπει να γίνε
ται με προσοχή επειδή είναι εύθραυστη και θα πρέ
πει αυτή να προσαρμόζεται εξωτερικά στην επιφάνεια 
πρόσκρουσης του γιλέκου. Επίσης θα πρέπει να επι
θεωρείται πριν από κάθε χρήση για να εξασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχουν ρωγμές που θα μπορούσαν να μει
ώσουν τη βαλλιστική της απόδοση.

Καταλήγοντας λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η επιλογή 
κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου θα πρέπει να προ
κύπτει από στάθμιση και συνυπολογισμό βαλλιστι
κής προστασίας και ανατομικότητας, Τέλος, επειδή η 
σωστή συντήρηση και οι συνθήκες χρήσης των αλε
ξίσφαιρων γιλέκων επηρεάζουν την αντοχή και απο- 
τελεσματικότητά τους, μεγάλη σημασία θα πρέπει να 
αποδίδεται και στη μετέπειτα χρήση και συντήρηση 
του προστατευτικού μέσου, τόσο κατά το φέρειν όσο 
και κατά την αποθήκευση, σύμφωνα πάντα με τις οδη
γίες του κατασκευαστή. J
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• Τεχνική Άμεσης Εμφύτευσης
Οριστική θεραπεία τριχόπτωσης

• DHI Direct MPG
Άμεση πυκνότητα

• Θεραπεία PRP με αυξητικούς παράγοντες

Με περισσότερα από 50 κέντρα σε όλο τον κόσμο 
και πάνω από 200.000 ικανοποιημένους πελάτες, 

η DHI κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
ιατρική αποκατάσταση μαλλιών.

100% Φυσικά Αποτελέσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
Αθήνα - Λ. Βουλιαγμένης 30 

801 110 1901 - 210 92 11 630
Θεσσαλονίκη - Αγίας Σοφίας 37 

2310 224693
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

• Πρόγραμμα θεραπείας με Laser
• Προσθετική Μαλλιών

www.dhi.gr - info@dhiglobal.com
Q dhigreece

Οπτικά Φακοί εττα

•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 
στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.
•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.
•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Η Αμφίπολη

Η
 Αμφίπολη ιδρύθηκε από τους Μα- 
κεδόνες Ηδονούς. Το 430 π.Χ. κα
τακτήθηκε από τους Αθηναίους 
υπό τον στρατηγό Άγνωνα. Το 422 
π.Χ. περιήλθε στην Σπάρτη μετά 
από σφοδρή μάχη μεταξύ Αθηναί
ων και Σπαρτιατών κατά την οποία 
σκοτώθηκε και ο αρχηγός των Σπαρτιατών Βρασίδας 

και ο αντίπαλός του στρατηγός των Αθηναίων Κλεών ο 
δημαγωγός. Ανακτήθηκε από τους Αθηναίους με τη συν
θήκη του Νικιείου παραμένοντας ουσιαστικά ελεύθερη 
μέχρι το 357 π.Χ. που καταλήφθηκε από τον Φίλιππο τον 
Β', της Μακεδονίας. Εξακολούθησε να είναι σημαίνου-

σα πόλη της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
και παρήκμασε ολοκληρωτικά κατά τον μεσαίωνα.

Πρώιμη ιστορία
Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει ερείπια αν

θρώπινης εγκατάστασης που χρονολογούνται γύρω 
στο 3.000 π.Χ. Εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης η 
περιοχή είχε οχυρωθεί από πολύ νωρίς Το 480 π.Χ. ο 
Ξέρξης περνώντας από την περιοχή έθαψε ζωντανούς 
εννέα νεαρούς άντρες και εννέα παρθένες ως θυσία σε 
ποτάμιο θεό. Έ να χρόνο μετά στην Αμφίπολη ο βασιλιάς 
της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α' νίκησε τα υπολείμματα 
του στρατού του Ξέρξη.
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Κλασική και ελληνιστική περίοδος
Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι επιχείρησαν να αποι- 

κίσουν την περιοχή που είχε άμεση πρόσβαση σε σημα
ντικές πρώτες ύλες, όπως ο χρυσός και ο άργυρος του 
Παγγαίου και τα πυκνά δάση της περιοχής τα τελευ
ταία ενδιέφεραν του Αθηναίους για την ξυλεία τους. Η 
πρώτη απόπειρα της Αθήνας, το 465 π.Χ., να αποικήσει 
την περιοχή απέτυχε. Θράκες πελταστές συνέτριψαν 
στον Δραβήσκο την οπλιτική φάλαγγα 2.500-3.000 Αθη
ναίων αποίκων της πόλης των Εννέα Οδών, οι οποίοι 
προχωρούσαν στη θρακική ενδοχώρα με σκοπό την 
κατάληψη των προσοδοφόρων χρυσωρυχείων της. Η 
Αθήνα επανήλθε την εποχή του Περικλή, το 437 π.Χ., 
ιδρύοντας την Αμφίπολη. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη 
η πόλη ονομάστηκε έτσι επειδή ο ποταμός Στρυμόνας 
ρέει γύρω από την πόλη περιβάλλοντάς την, αλλά για 
την ετυμολογία υπάρχουν και άλλες θεωρίες.

Στην συνέχεια η Αμφίπολη έγινε η κύρια βάση των 
Αθηναίων στην Θράκη και στόχος των Σπαρτιατών. 
Κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου οι 
Σπαρτιάτες κατέλαβαν την πόλη. Για την σωτηρία της 
πόλης στάλθηκε από τους Αθηναίους μία αποστολή υπό 
την ηγεσία του Θουκυδίδη (του μετέπειτα ιστορικού). 
Η αποστολή απέτυχε, γεγονός που οδήγησε τον Θουκυ
δίδη στην εξορία. Στην συνέχεια στάλθηκε ο Κλέων ο 
οποίος σκοτώθηκε κατά τη μάχη της Αμφίπολης, μίας 
σφοδρής σύγκρουσης στην οποία βρήκε τον θάνατο και 
ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας. Με την Ειρήνη του 
Νικία ή Νίκειο ειρήνη, η Σπάρτη δεσμευόταν να αποδώ
σει την Αμφίπολη στην Αθήνα, κάτι που δεν έγινε και 
αποτέλεσε σημείο νέων τριβών και ένα από τα θέματα 
που στάθηκαν αιτία να παραβιαστεί η ειρήνη και να 
ξαναρχίσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.

Οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να ανακαταλάβουν την 
πόλη ξανά παρά τις πολλές απόπειρες που έκαναν τα 
επόμενα χρόνια. Τελευταία ήταν το 358 π.Χ., η οποία 
δεν είχε αίσια έκβαση γ ι’ αυτούς και έναν χρόνο μετά 
η πόλη καταλήφθηκε από τον Φίλιππο και έγινε μέρος

του Βασιλείου των Μακεδόνων. Ο Φίλιππος φρόντισε να 
μεταφέρει εκεί μεγάλο αριθμό υπηκόων του για να αλ
λάξει τη σύσταση του πληθυσμού προς όφελος του. Την 
περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Αμφίπολη και το 
επίνειό της στο Αιγαίο είχαν εξελιχθεί σε πολύ σημαντι
κή ναυτική βάση των Μακεδόνων, και γενέτειρα τριών 
σημαντικών ναυάρχων, του Νέαρχου, του Ανδροσθένη 
και του Λαομέδοντα. Από εκεί ξεκίνησε και ο στόλος του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου για την Ασία. Στην ελληνιστική 
εποχή, άποικοι από την πόλη ίδρυσαν -με προτροπή του 
Σελεύκου μια ομώνυμη πόλη στις όχθες του Ευφράτη, 
επί της παλαιοτέρας αραμαϊκής Θαψάκου.

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος
Με την πτώση του Μακεδονικού Βασιλείου από τους 

Ρωμαίους η Αμφίπολη έγινε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας. Η πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα μίας από τις 
τέσσερις διοικητικές περιφέρειες στις οποία χώρισαν οι 
Ρωμαίοι την Μακεδονία, τις επονομαζόμενες μερίδες. 
Η μερίδα της Αμφίπολης στην συνέχεια ενσωματώθηκε 
στην επαρχία της Θράκης. Από την πόλη διερχόταν η 
περίφημη Εγνατία οδός.

Τα τελευταία χρόνια της αρχαιότητας η Αμφίπολη 
ευνοήθηκε από την οικονομική ανάπτυξη της Μακεδο
νίας, κάτι που μαρτυρούν και οι πολλές εκκλησίες της 
πόλης. Στην Αμφίπολη ανασκάφτηκαν εντυπωσιακές 
σε μέγεθος και διακόσμηση εκκλησίες του 5ου και 6ου 
αιώνα μ.Χ. Μετά τις επιδρομές των Σλάβων στα τέλη 
του 6ου αιώνα μ.Χ. η Αμφίπολη ερήμωσε σταδιακά για 
να εγκαταλειφθεί εντελώς τον 8ο αιώνα όταν οι περισσό
τεροι κάτοικοι κατέφυγαν στην κοντινή παραθαλάσσια 
πόλη Ηιώνα (ϊών), που πλέον είχε μετονομαστεί από 
τους Βυζαντινούς σε Χρυσόπολη.

Αρχαιολογικά ευρήματα
Κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, Έλληνες στρατι

ώτες της I και III μεραρχίας, παρατήρησαν την ύπαρξη 
μαρμάρων μέσα σε θάμνους της δυτικής όχθης του πο-

[ 37 ] Α/Α



[  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

χαμού Σχρυμώνα. Γίνανε τότε, το 1913, ανασκαφές από 
Έλληνες αρχαιολόγους, οι οποίες έφεραν σχο φως την 
μετέπειχα αναγνωρισθείσα βάση του μεγάλου μαρμάρι
νου λέοντος. Αργότερα, κατά την εκτέλεση των έργων 
αποξήρανσής του Στρυμόνα από την εταιρεία Μονξ- 
Γιουλεν, αποκαλύφθηκαν στις εκβολές του Στρυμόνα 
ερείπια αρχαίας γέφυρας και βρέθηκαν μέσα σε λάσπη 
του ποταμού τεράστια τεμάχια του μαρμάρινου λέοντος. 
Παρά ταύτα, χάριν της πρωτοβουλίας του πρεσβευτή 
των ΗΠΑ στην Αθήνα Λίνκολν Μακ Βη, την ιδιωτική 
πρωτοβουλία και τη συμπληρωματική ενίσχυση του 
ελληνικού κράτους, αναστηλώθηκε ο Λέων της Αμφί- 
πολης.

Στην περιοχή έχουν βρεθεί πολλές επιτύμβιες στήλες, 
αναθηματικά ανάγλυφα και αγάλματα, όπως και χρυσά 
κοσμήματα (στους τάφους). Επίσης βρέθηκαν πολλά 
αγγεία που μαρτυρούν έντονη εμπορική κίνηση. Εκτός 
από τα αρχαιότερα ευρήματα, τμήματα των αρχαίων 
τειχών και το ιερό της μούσας Κλειώς διασώζονται επί
σης τμήματα σπιτιών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής 
εποχής. Πολλά ευρήματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αμφίπολης.

Τάφος Αμφίπολης
Το 1953 έγινε στο λόφο Καστά η πρώτη τομή από κα

τοίκους της περιοχής, εξαιτίας ιχνών λιθοδομής στη 
κορυφή του. Το 1964 άρχισε επίσημα η ανασκαφή, με

επικεφαλής τον Δ. Λαζαρίδη, και ανακαλύφθηκε ένα τε
τράπλευρο οικοδόμημα, με μήκος πλευράς 10 μέτρα και 
ύψος 5 μέτρα, ενώ με βάση διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
μέλη βρέθηκε, από τους Κ. Περιστέρη και Μ. Λεφαντζή, 
ότι ο Λέοντας της Αμφίπολης βρισκόταν κάποτε στην 
κορυφή του τύμβου, πάνω στο τετράπλευρο αυτό οικο
δόμημα. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν σε μια έκταση 20 
στρεμμάτων στο λόφο και εντοπίστηκαν 70 τάφοι. Το 
2012 άρχισαν προσπάθειες για να εντοπιστούν τα όρια 
του τύμβου, και ο περίβολός του εντοπίστηκε 12 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια που γίνονταν οι ανασκαφές. Ο 
ταφικός περίβολος έχει μήκος 497 μέτρα και χρονολογεί
ται γύρω στο 325 -  300 π.Χ. την περίοδο της βασιλείας 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι φτιαγμένος από μάρ
μαρο της Θάσου και κατά την εκτίμηση της υπεύθυνης 
της ανασκαφής πρόκειται για έργο του Δεινοκράτη, της 
περιόδου 325-300 π.Χ. Οι ανασκαφές βρίσκονται σε εξέ
λιξη και δεν είναι ακόμα σίγουρο σε ποιόν ανήκει. Τους 
τελευταίους μήνες μάλιστα έχουν έρθει στο φως εντυ
πωσιακά ευρήματα που έχουν προκαλέσει το θαυμασμό 
της παγκόσμιας κοινότητας.

Ο Λέων της Αρχαίας Αμφίπολης
Είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία που διασώθηκαν 

και το μοναδικό που αναστηλώθηκε κοντά στην παλιά 
του θέση. Είναι ένα επιτάφιο μνημείο του 4ου αιώνα 
π.Χ. Πιθανόν ανήκει στον Λαομέδοντα, ναύαρχο και 
πιστό σύντροφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Έ χει ύψος 5,30μ. και εικονίζεται καθιστά στα πίσω 
πόδια. Πρώτη φορά έγινε γνωστή η ύπαρξη του ευρήμα
τος στην Αθήνα από μία αναφορά της 7ης μεραρχίας του 
ελληνικού στρατού το 1912. Κατά τον μήνα Αύγουστο 
το 1916, Άγγλοι στρατιώτες που κατασκεύαζαν οχυρω
ματικά έργα στην γέφυρα της Αμφίπολης, βρήκαν τα 
μαρμάρινα κομμάτια του λιονταριού και προσπάθησαν 
να τα μεταφέρουν ως την θάλασσα προκειμένου να τα 
φυγαδεύσουν στην Αγγλία. Μα η προσπάθεια τους μα
ταιώθηκε από τους Βουλγάρους οι οποίοι μόλις είχαν 
καταλάβει το Παγγαίο και άρχισαν να τους βομβαρδί
ζουν.

Δεν γνωρίζουμε όμως πότε ακριβώς, από ποιον και για 
τι σκοπό στήθηκε το μνημείο. Κατά τον καθηγητή Αρ- 
βανιτόπουλο, στήθηκε από τον Άγνωνα με υπόδειξη του 
φίλου του Περικλή, για να θυμίζει τους 10.000 νεκρούς 
που έπεσαν στην μάχη του Δραβίσκου για το μεγαλείο 
της Αθήνας. Ο αρχαιολόγος Λαζαρίδης υποθέτει ότι 
είναι ταφικό έργο του τέλους του 4ου αιώνα π.Χ. και 
ιδρύθηκε προς τιμήν του ναυάρχου του Μ. Αλεξάνδρου 
Λεωσθένους από την Μυτιλήνη. Το πρόσωπο του λιο
νταριού, που υπήρξε ανέκαθεν ιερό σύμβολο των Μα- 
κεδόνων, θα ήταν στραμμένο ασφαλώς κατά την πόλη 
προς πέρα, εκφράζοντας έτσι πληρέστερα το σκοπό και 
το μεγαλείο της.
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Τέλος πρέπει να αναφερθεί όχι υπάρχουν και άλλες 
απόψεις σχετικά με τον σκοπό ή την αιτία ανέγερσης του 
όπως το όχι ο Λέων της Αμφίπολης ανεγέρθηκε ως συμ
βολικό μνημείο, που εξέφραζε την μεγάλη δύναμη της 
πόλης, όπως συνέβη και με τους Λέοντες της Δήλου.

Επιπροσθέτως η λαϊκή παράδοση λέει ότι ο γλύπτης 
του, αγνώστου ταυτότητας, αφού τελείωσε το δημιούρ
γημα του, το οποίο αποτελούσε και την αποκορύφωση 
της καριέρας του και έπρεπε να είναι σύμβολο δύναμης 
αφού ήταν αφιερωμένο σε κάποιο σημαντικό πρόσωπο 
βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Το λιο
ντάρι δεν είχε την γλώσσα του. Απελπισμένος λοιπόν 
το πέταξε στον ποταμό Στρυμόνα προκειμένου να μην 
το δει κανείς και ντροπιαστεί.

Σύμφωνα με αρχαίες πηγές, η μάχη της Χαιρώνειας 
διεξήχθη το 338 π.Χ. μεταξύ του Μακεδονικού βασιλεί
ου και των συνασπισμένων στρατευμάτων του Κοινού 
των Βοιωτών, ηγέτιδα του οποίου ήταν η Θήβα, της 
Αθήνας, της Κορίνθου και άλλων ελληνικών πόλεων. 
Η συγκεκριμένη σύγκρουση υπήρξε καθοριστική για 
τη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλά
δα του ύστερου 4ου αιώνα π.Χ. Ο Φίλιππος Β’, μονάρ
χης της Μακεδονίας, κατόρθωσε έπειτα από πολλά έτη 
αιματηρών εκστρατειών και έντονων διπλωματικών 
διαβουλεύσεων να καθυποτάξει και τους τελευταίους 
πυλώνες αντίστασης στα σχέδιά του για επικράτηση 
στον ελλαδικό χώρο.

Η μάχη της Χαιρώνειας σηματοδοτεί ουσιαστικά την

αφετηρία της μακεδονικής κυριαρχίας στα πολιτικά 
πράγματα της Ελλάδας για σχεδόν έναν αιώνα. Επίσης, 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και από στρατιωτική 
άποψη, αναδεικνύοντας ολοφάνερα την υπεροχή της 
μακεδονικής φάλαγγας έναντι των προγενέστερων αντί
στοιχων τύπων των πόλεων-κρατών, ιδιαίτερα της οπλι- 
χικής φάλαγγας.

Η ταφή των νεκρών
Ό πως αναφέρουν αρχαίες πηγές, μετά την καταφανή 

του νίκη, ο Φίλιππος δεν συνέχισε την καταδίωξη των 
αντιπάλων. Συγκέντρωσε τους Μακεδόνες νεκρούς και, 
αφού έκαψε τα πτώματα στην πυρά, μαζί με τον οπλισμό 
τους, έθαψε τα οστά και τα υπολείμματα σε πολυάνδριο, 
δηλαδή ομαδικό τάφο, στις όχθες του Κηφισού. Αρχικά 
δεν ήθελε να δώσει άδεια να ταφούν οι νεκροί των Βοι
ωτών. Τελικά, όμως, ενέδωσε. Οι Θηβαίοι φέρεται να 
έθαψαν τους νεκρούς τους δικούς τους και των συμμά
χων τους σε άλλο πολυάνδριο, κοντά στον οικισμό, και 
έστησαν επάνω του έναν τεράστιο μαρμάρινο λέοντα, 
τον γνωστό και σήμερα Λέοντα της Χαιρώνειας. Σημειώ
νεται ότι αρχαιολογικές ανασκαφές κοντά στο πεδίο της 
μάχης, στην περιοχή κάτω από το Λιοντάρι της Χαιρώ- 
νειας, αποκάλυψαν 254 σκελετούς ανδρών.]
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας

Του Γεωργίου 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
Eye day Clinic

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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.

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων 
της Ελληνικής Αστυνομίας

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

Ο κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης πάθηση του κερατοειδούς, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μίας 
προοδευτικής παραμόρφωσης της 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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Της Υ/Β' Νίκης Δημητρακοπούλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
«Ποτέ δε θα πεις Πίνδος δίχως ν ’ ακούσεις 
τον αντίλαλό του»

Κ ω νστα ντίνος Δ αβάκης
γεννήθηκε το έτος 1897 στα 
Κεχριάνικα Μάνης του Νο
μού Λακωνίας. Υπήρξε ένα 
από τα δέκα παιδιά της Σοφί
ας και του δασκάλου Δικαίου 
Δαβάκη. Τα πρώτα «σπέρμα
τα» της αγάπης στην πατρί
δα τα «φυτεύει» στην παιδική 
καρδιά του ο πατέρας του. Εί
χε την τύχη να τον έχει δάσκα
λο στο δημοτικό σχολείο της 

Κίττας, όπου φοίτησε. Σπούδασε στη Σχο
λή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε 
ως ανθυπολοχαγός πεζικού, την 1η Οκτω
βρίου του 1916 και συμπλήρωσε την κα
τάρτισή του στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου 
της Αθήνας και στη Γαλλική Σχολή Αρμάτων 
στο Παρίσι. Έλαβε μέρος στο Μακεδονικό μέ
τωπο, στις μάχες του Σκρα (17 Μαΐου 1918) 
και της Δοϊράνης (5 Σεπτεμβρίου 1918) κα
τά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και δια- 
κρίθηκε για την τόλμη και την ανδρεία του. 
Το 1918 προβιβάστηκε σε λοχαγό επ’ ανδρα
γαθία. Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική Εκ
στρατεία όπου το 1921 διακρίθηκε στη μά
χη των υψωμάτων του Αλπανός και τιμήθη
κε με το Χρυσά Αριστείο Ανδρείας. Στο διά
στημα μεταξύ 1922 και 1937 υπηρέτησε ως 
επιτελάρχης της 2ης Μεραρχίας και του 1ου 
Σώματος Στρατού. Το 1931 πήρε το βαθμό 
του αντισυνταγματάρχη. Στις 30 Δεκεμβρί
ου του 1937 και μετά από μεγάλες αναρρω- 
τικές άδειες - η υγεία του είχε υποστεί βλάβη 
εξαιτίας της επίδρασης των ασφυξιογόνων αε
ρίων κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου -  αποστρατεύθηκε με το βαθμό του 
Συνταγματάρχη για λόγους υγείας και τέθη
κε σε πολεμική διαθεσιμότητα.

Όταν, τον Αύγουστο του 1940, συντελέστη-
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κε η μερική επιστράτευση, ο Κωνσταντίνος Δαβάκης ανα
κλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και τοποθετήθηκε διοικητής 
του 51ου Συντάγματος Πεζικού και στη συνεχεία του Απο
σπάσματος της Πίνδου το οποίο είχε ως ε'δρα το Επταχώριο 
Πίνδου. Το Απόσπασμα της Πίνδου αποτελούνταν από το 
51° Σύνταγμα Πεζικού, τη διοίκηση του οποίου ανέλαβε ο 
μέχρι τότε υποδιοικητής Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος 
Μυσίρης, τον 1° Λόχο προκαλύψεως Βούρμπιανης του Τάγ
ματος προκαλύψεως Κονίτσης με διμοιρία πολυβόλων, έναν 
ουλαμό Ιππικού της 1ης Ομάδας Αναγνωρίσεως και έναν ου
λαμό πυροβολικού των 6,5. Το απόσπασμα διέθετε επιπλέον 
δύο σωλήνες όλμων, διμοιρία διαβιβάσεων και το Β' Λόχο 
Ημιονηγών. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, που 
εκδηλώθηκε η ιταλική εισβολή, ο Κωνσταντίνος Δαβάκης 
δέχτηκε το βάρος της επίθεσης και με ένα απόσπασμα 2.000 
ανδρών υπό τις εντολές και τις οδηγίες του Τμήματος Στρα
τιάς Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετώπισε την 3η Ιταλική Με
ραρχία Αλπινιστών «ΤΖΟΥΛΙΑ» υπό το Στρατηγό Τζιρότι 
(Girotti), η οποία αριθμούσε 10.000 και πλέον άνδρες. Η τα
κτική του σε ολόκληρη την ζώνη ευθύνης του, η οποία είχε 
ανάπτυγμα 35 χιλιόμετρων σε ευθεία γραμμή και σε πολύ 
ορεινό έδαφος, ήταν ελαστικά αμυντική, ώσπου να φτάσουν 
ισχυρές ενισχυτικές μονάδες που είχε ζητήσει. Την 1η Νοεμ
βρίου 1940, που έφτασαν οι ενισχύσεις που ανέμενε, οι ελ
ληνικές δυνάμεις επιχείρησαν αντεπίθεση και κύκλωσαν τις 
ιταλικές, οι οποίες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Κατά 
την αντεπίθεση αυτή, και συγκεκριμένα την 2 Νοεμβρίου 
1940, κοντά στον Προφήτη Ηλία της Φούρκας, ο Συνταγμα
τάρχης Δαβάκης, ο οποίος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή 
τραυματίστηκε στο στήθος. Στον αξιωματικό που τον πλη
σίασε για να τον περιποιηθεί, πρόσταζε: «Άσε με εμένα, πες 
με πεθαμένο! Και κοίτα να μη σου πάρουν τις θέσεις! Τρά
βα!» Στη συνέχεια τον μετέφεραν αναίσθητο στο Επταχώρι. 
Ο τραυματισμός του, τού προκάλεσε προβλήματα σε συσχε
τισμό με την παλαιό στηθική του νόσο. Έτσι χρειάστηκε να 
αποχωρήσει από το μέτωπο, όπου τον αντικατέστησε ο τότε 
ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας.

Η νίκη του αποσπάσματος του Δαβάκη υπήρξε αποφασι
στικής σημασίας για την έκβαση του πολέμου. Μάλιστα θε
ωρήθηκε η πρώτη ήττα του Άξονα. Η επιτυχία του Δαβάκη

[ 43 ] Α/Α



[  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

συνίσχαχαι «σχην άμεση διάγνωση ενός χακχικού λάθους 
που έκανε ο Ιχαλός μέραρχος να προχωρήσει γοργά προς 
χη Σαμαρίνα χωρίς να καλύψει χο πλευρό χης φάλαγγάς 
χου». Ο Δαβάκης χο είδε αμέσως και από χη δευχερη μέ
ρα χου σκληρού αγώνα ήχαν σίγουρος όχι χάρη σ’ αυχό 
χο λάθος η ήχχα χων Ιχαλών ήχαν δεδομένη.

Καχά χη διάρκεια χης μακρόχρονης νοσηλείας χου Κων- 
σχανχίνου Δαβάκη συνεπεία χου χραυμαχισμου χου, οι 
πολεμικές επιχειρήσεις έληξαν και η χώρα βρέθηκε υπό 
καχοχή. Τον Δεκέμβριο χου 1942, και ενώ ακόμα νοση- 
λευόχαν σχην Αθήνα, ο Δαβάκης συνελήφθη ως όμηρος 
από χις ιχαλικές αρχές καχοχής, μαζί με πολλούς δια
κεκριμένους αξιωμαχικούς, γιαχί θεωρήθηκαν ύποπχοι 
ανχισχασιακής δράσης. Οι συλληφθένχες επιβιβάσχηκαν 
σχο αχμόπλοιο «Τσιχά νχι Τζένοβα» (Cittu di Genova) για 
να μεχαφερθούν σε σχραχόπεδο συγκένχρωσης σχην Ιχα- 
λία. Το πλοίο αυχό χορπιλίσχηκε από συμμαχικό υποβρύ
χιο και βυθίσχηκε σχα ανοιχχά χων νόχιων αλβανικών 
ακχών, με αποχέλεσμα οι επιβαίνονχες να πνιγούν σχα 
νερά χης Αδριαχικής θάλασσας (Ιανουάριος 1943). Το 
πχώμα χου Κωνσχανχίνου Δαβάκη περισυλλέγη, ανα- 
γνωρίσχηκε και εχάφη σχον Αυλώνα χης Αλβανίας. Με-

χαπολεμικά χα οσχά χου διακομίσχηκαν και ενχαφιάσχη- 
καν σχην Αθήνα.

Ο Κωνσχανχίνος Δαβάκης υπήρξε από χους πρωχοπό- 
ρους χης ιδέας χης μηχανοκίνησης χου πεζικού και χης 
χρησιμοποίησης αρμάχων ως κύριου όπλου για χη διά
σπαση και καχαδίωξη χου εχθρού, καθώς πρόκρινε χην 
ευελιξία χων μηχανοκίνηχων μονάδων ένανχι χης γραμ
μής οχυρών. Για χο Δαβάκη ήχαν απαραίχηχη όχι μόνο η 
μηχανοκίνηση χου σχραχού, αλλά και η συνεργασία χων 
σχοιχείων χου, δηλαδή χων διαφόρων όπλων και χης Αε
ροπορίας.

Εκχός από χην πολεμική είχε διδακχική και συγγραφι
κή δράση. Δίδαξε σχην Ανώχερη Σχολή Πολέμου. Από χο 
συγγραφικό χου έργο ξεχωρίζουν μεχαξύ άλλων: «Τα Άρ- 
μαχαΜάχης» [1928], «Ο Σχραχόςχου Μέλλονχος» [1934], 
«Νυκχεριναί Επιχειρήσεις» [1939], «Εγκόλπιον Διοικη- 
χού Τάγμαχος Πεζικού» [1940], Για πολλούς χο σημανχι- 
κόχερο έργο χου ήχαν ο «Χημικός και Αεροχημικός Πό
λεμος» [1935], Επίσης συνέγραψε άρθρα και μελέχες σε 
διάφορα σχραχιωχικά περιοδικά μερικά απ’ χα οποία εί
ναι: «Η ισχύς χου πυράς χου Πεζικού» σχη Γενική Σχρα- 
χιωχική Επιθεώρηση, «Η Άμυνα χου Εδάφους» ΓΣΕ, «Τα 
μηχανοκίνηχα μέσα» ΓΣΕ, «Μάχη χων αρμάχων πεζικού» 
ΓΣΕ, «Μια γνώμη επί χης συνοδείας Διμοιρίας και Λόχου» 
σχην Επιθεώρηση Πεζικού, «Ο βακχηριολογικός πόλε
μος» ΜΣΝΕ. Και χέλος χη 19η Μαρχίου 1935 καχέθεσε 
χο βαρυσήμανχο προφηχικό «Υπόμνημα Επί Της Αμύ- 
νης Των Συνόρων»

Ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς σχο βιβλίο χου «Η δό
ξα χου ’40» έχει χαρακχηρίσει χον Κωνσχανχίνο Δαβάκη 
ως «μοναδική σύνθεση προσόνχων που σπάνια πάνε μα
ζί: Σπουδαίος πολέμαρχος, καπεχάνιος με καρδιά βουνό, 
αισιοδοξία χρελή, θάρρος απροσπέλασχο, διοικηχής ασύ- 
γκριχος, χέρι δυναχό, θέληση αλύγισχη, αλλά και ιδιο
φυία σχραχηγική, κάχοχος χου εδάφους όσο λίγοι διοικη- 
χές σχραχευμάχων. Ακούρασχος μελεχηχής και γνώσχης 
βαθύχαχος χης χέχνης χου πολέμου, πρωχεύων σχις ξέ
νες πολεμικές Ακαδημίες, δάσκαλος αξιωμαχικών σπάνι
ος, συγγραφεύς σχραχιωχικός πρωχόχυπος και πρωχοπό- 
ρος, ξάσχερος σχην κρίση, ευφάνχασχος και γοργόχαχος 
σχη σύλληψη χου σχεδίου κι εκχελεσχής άμεσος, μεγά
λος μαέσχρος χου ελιγμού, επίμονος και παράφορος σχον 
αγώνα».

Μεχά χον θάναχό χου η Ακαδημία Αθηνών χού απένει- 
με χο αργυρό μεχάλλιο χης αυχοθυσίας, ενώ σχους δή
μους Καλλιθέας και Νίκαιας υπάρχουν πλαχείες με χο 
όνομά χου και μια προχομή χου. Οδοί, προχομές και ανδρι- 
άνχες χου Έλληνα ήρωα υπάρχουν και σχην Ήπειρο. ]

ΠΗΓΕΣ:
-  «Ο Ελλιχνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941» εκδ. ΓΕΣ
- Εγκυκλοπαίδεια «ΔΟΜΗ»
- Εγκυκλοπαίδεια « KOSMOS»
- wikipedia.gr
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
[  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 

ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

^  0 5

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9 Μ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ  ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ αισαριανή) 
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ριο  &
Κθυρείο

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

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

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00'- 16.30'και 19.00'-23.00' 
Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνον Γεύμα.



αστυνομικά νεα

Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 
Οΐ Αρχές T O U  Π ερού βρήκαν ένα φορτίο κοκα
ΐνης κρυμμένο σε σάκους κάρβουνου που μπορεί να 
φθάνει τους 10 τόνους. Συνολικά έχουν ανακτηθεί

6,5 τόνοι του ναρκωτικού, το οποίο ήταν συσκευα
σμένο ανάμεσα σε πραγματικό κάρβουνο, ενώ πρό
κειται να ερευνηθούν πολλά ακόμη σακιά και αναμέ
νεται να βρεθούν αρκετοί επιπλέον τόνοι, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Ελ Κομέρσιο». Η επιδρομή που 
πραγματοποιήθηκε στο Χουαντσάκο, στη βόρεια 
επαρχία Τρουχίγιο, οδήγησε στην ανακάλυψη της 
μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών που έχει πραγ
ματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτο
ρείο ειδήσεων Andina. Τα ναρκωτικά επρόκειτο να 
μεταφερθούν ως φορτίο κάρβουνου στο Βέλγιο και 
την Πορτογαλία, ανακοίνωσε η Αστυνομία, σύμ
φωνα με την «Ελ Κομέρσιο». «Είναι το μεγαλύτερο 
πλήγμα εναντίον του εμπορίου των ναρκωτικών 
στην ιστορία του Περού», δήλωσε ο πρόεδρος Ογιά- 
ντα Ουμάλα, όπως μετέδωσε το Andina. Δύο Μεξικα
νοί και έξι Περουβιανοί συνελήφθησαν. 
w w w .skai.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «KAVALA»
Στην εξάρθρωση δικτύου, που έκλεβε και 
μεταπωλούσε πολυτελή αυτοκίνητα, προχώρησε η 
Αστυνομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με τη σύλλη
ψη 13 ατόμων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Στο 
πλαίσιο της επιχείρησης, με την κωδική ονομασία

«Kavala», η Αστυνομία έκανε έρευνες σε διαμερίσμα
τα και οχήματα για τη συγκέντρωση στοιχείων και 
προχώρησε σε συλλήψεις στις πόλεις Μπάνια Λούκα, 
Ζένιτσα, Τούζλα, Μπιέλινα, Λούκαβατς και Ντερβέ- 
ντα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συλλέξει η 
εισαγγελία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε και 
στις δύο οντότητες της χώρας. Τα μέλη της έκλεβαν 
ακριβά αυτοκίνητα στη Βοσνία και με πλαστογραφη- 
μένα έγγραφα τα πουλούσαν στο εξωτερικό. Η έρευ
να διεξήχθη σε συνεργασία με την Αστυνομία και τα 
δικαστικά όργανα της Σλοβενίας, της Γερμανίας, της 
Ιταλίας και άλλων κρατών, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι 
η εγκληματική οργάνωση δρούσε σε διάφορες χώρες- 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
www.zoogla.gr

ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ ΕΦΗΒΟΣ ΣΦΑΓΕΑΣ 
Α νθρω ποκυνηγητό έχει ξεκινήσει η
Αστυνομία αφού ένας έφηβος που εκτίει ποινή ισόβι
ας κάθειρξης επειδή πυροβόλησε και σκότωσε τρεις

συμμαθητές του το 2012 σε Λύκειο της περιοχής του 
Κλίβελαντ δραπέτευσε μαζί με έναν άλλο κατάδικο 
από φυλακή στο βορειοδυτικό Οχάιο. Ο Τ. Τζ. Λέ- 
ιν, 19 χρόνων, ο οποίος είχε καταδικασθεί πέρυσι σε 
ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με αναστο
λή για την επίθεση στο Λύκειο Τσάρντον κοντά στο 
Κλίβελαντ, δραπέτευσε μαζί με τον συγκροτούμενο 
του Κλίφορντ Όπεραντ, 45 ετών, από το Σωφρονι
στικό Ίδρυμα Άλεν Ό κγουντ στη Λίμα του Οχάιο, 
έκανε γνωστό η τοπική Αστυνομική υπηρεσία με μή
νυμά της στο Facebook. «Ενημερώθηκα ότι υπήρχαν 
τρεις δραπέτες. Δύο εξακολουθούν να διαφεύγουν», 
δήλωσε ο Άντριου Γκριν, αξιωματικός της Αστυνο
μίας της Λίμα. Ο Λέιν και ο Όπεραντ, ο οποίος εξέ- 
τιε ποινή για ληστεία, δραπέτευσαν γύρω στις 7:40 
μ.μ.. Οι συνθήκες της δραπέτευσής τους από τη φυ
λακή αυτή που φιλοξενεί περισσότερους από 1.600
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κρατουμένους δεν έγιναν αμέσως γνωστές. Ο πρώην 
συνήγορος του Λέιν, ο Ία ν  Φρίντμαν, προειδοποίησε 
πως ο Λέιν μπορεί να είναι επικίνδυνος και ήταν ένας 
από τους λίγους κρατουμένους υπό καθεστώς υψίστης 
ασφαλείας στην εν λόγω φυλακή. Πρόσφατα είχε απορ- 
ριφθεί μια έφεσή του. «Δικάσθηκε για φρικτά, εφιαλ
τικά εγκλήματα, του επιβλήθηκαν ισόβια και πρέπει 
κανείς να αναρωτηθεί τι θα θεωρήσει πως χρειάζεται 
να κάνει για να μείνει έξω από τη φυλακή», δήλωσε ο 
Φρίντμαν. Η Αστυνομία προειδοποίησε τους κατοίκους 
να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στα σπίτια 
τους και να μην σταματάνε για πάρουν πρόσωπα που 
κάνουν ωτοστόπ.. 
www.newsbom b.gr

ΨΕΥΤΙΚΑ ΒΙΑΓΚΡΑ 
Εκατομμύρια ψεύτικα χάπια Βιάγκρα,
των οποίων η αξία υπολογίζεται πως υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ, κατάσχεσαν οι Αστυνομικές Αρχές 
σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο μεγάλης συ
ντονισμένης επιχείρηση εναντίον κυκλώματος εμπορί
ας πλαστών φαρμάκων. Για την υπόθεση συνελήφθη- 
σαν 12 άτομα, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν μετρητά, 
και αρκετά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων 
πολυτελείας, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
δικαιοσύνης Eurojust. Επιπλέον, οι Αρχές «πάγωσαν»

τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοι
χεία αξίας άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα παρά
νομα φάρμακα εισάγονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από την Κίνα και την Ινδία και συχνά περιείχαν «λάθος 
δοσολογίες και συστατικά», σύμφωνα με την Eurojust. 
Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αστυνομικοί από την 
Κύπρο, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και τη 
Βρετανία. 
w w w .skai.gr

ΚΛΟΠΗ 713 ΕΚΑΤ. ΛΕΚ 
Ο διοικητής της Κ εντρικής Τράπεζας
της Αλβανίας Αντριάν Φουλάνι συνελήφθη το με την 
κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας, με αφορμή την 
κλοπή 713 εκατομμυρίων λεκ (περίπου 6,63 εκ. δολά
ρια) από έναν υπάλληλο του ιδρύματος, όπως ανέφε
ρε πηγή της εισαγγελίας. «Ο διοικητής συνελήφθη με

δικαστική εντολή με την κατηγορία της κατάχρησης 
εξουσίας για το θέμα της κλοπής από την τράπεζα» εί
πε στο πρακτορείο Ρόιτερς ο Αλμπι Σεράνι, ένας εκ
πρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Ο 
Φουλάνι, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε αφήσει κενά 
στην εποπτεία του θησαυροφυλακίου λόγω έλλειψης 
προσωπικού και κανονισμών, συνελήφθη στο γραφείο 
του στην τράπεζα και εάν κριθεί ένοχος αντιμετωπί
ζει ποινή κάθειρξης 7 ετών. Πριν από πέντε εβδομάδες 
ένας εργαζόμενος στην Κεντρική Τράπεζα, ο Αντριάν 
Μπιτράι, παραδέχτηκε ότι επί τέσσερα χρόνια έκλεβε 
χρήματα, παίρνοντας τα καινούρια χαρτονομίσματα 
που έφταναν από την Ελβετία και αντικαθιστώντας τα 
με παλιά βιβλία. Ο Φουλάνι, που εξελέγη για μια δεύτε
ρη επταετή θητεία στη θέση του Κεντρικού Τραπεζίτη 
το 2011, υπερασπίστηκε τότε το έργο του τονίζοντας 
ότι η ίδια η τράπεζα αποκάλυψε την κλοπή. Εκτός του 
Φουλάνι συνελήφθη και ένας γενικός επιθεωρητής της 
Κεντρικής Τράπεζας, ο Ελιβάρ Γκολέμι. Συνολικά για 
την υπόθεση αυτή έχουν συλληφθεί 19 άτομα. Σύμ
φωνα με την Κεντρική Τράπεζα ο Μπιτράι έκλεψε 570 
εκατομμύρια λεκ σε καινούρια χαρτονομίσματα και 
άλλα 143 εκατομμύρια σε παλιά χαρτονομίσματα που 
επρόκειτο να αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Η ει
σαγγελία κατηγορεί τον Φουλάνι ότι επί πολλά χρόνια 
δεν είχε προτείνει κάποιον για αναπληρωτή του, δημι
ουργώντας ένα κενό στην ιεραρχία και κατά συνέπεια 
στην εποπτεία της ασφάλειας του θησαυροφυλακίου. 
Επίσης, ως πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της 
Κεντρικής Τράπεζας δεν κατάφερε να εγκριθούν κα
νονισμοί για τη λειτουργία του θησαυροφυλακίου, γε
γονός που οδήγησε στην κλοπή των χρημάτων. Ο Μπι- 
τράι ομολόγησε ότι έκλεβε καθημερινά χρήματα την 
περίοδο του Μουντιάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
αλβανικού Τύπου, στην κατάθεσή του στις εισαγγελι- 
κές αρχές είπε ότι δρούσε προς το τέλος του ωραρίου 
του, όταν οι άλλοι υπάλληλοι ήταν κουρασμένοι. Κρα
τούσε ο ίδιος και τα τρία κλειδιά του χρηματοκιβωτίου 
ενώ κανονικά θα έπρεπε τρεις υπάλληλοι να έχουν από 
ένα κλειδί ο καθένας. ]
ΑΜ Π Ε
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GEO >
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στη διεθνή αστυ
νομική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «GEO», 
που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καταπολέμηση δι
εθνικών εγκληματικών δικτύων πλαστογραφίας εγγρά
φων (διαβατηρίων, ταυτοτήτων κ.λπ. εγγράφων χωρών 
Schengen). Την επιχείρηση υλοποίησαν οι Γερμανικές 
διωκτικές Αρχές με τη συνδρομή των διωκτικών Αρχών 
και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκε
κριμένα της χώρας μας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας. Οι αστυνο
μικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
επιχείρησης, ανατέθηκαν στην Υποδιεύθυνση Οργανωμέ
νου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την αντίστοιχη 
Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας 
Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου. Η επιχείρηση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προδικαστικής έρευνας, 
που διενεργούν οι Βαυαρικές διωκτικές Αρχές, αναφορι
κά με διεθνική εγκληματική οργάνωση (με μέλη Μολδα- 
βούς και Γεωργιανούς υπηκόους), η οποία δραστηριοποι
είται στην κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία εγγράφων και 
κυρίως διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης 
χωρών Schengen. Συγκεκριμένα, τα μέλη του εγκλημα
τικού δικτύου, χρησιμοποιώντας εταιρείες ταχυμεταφο- 
ρών, έστελναν με δέματα τα πλαστά έγγραφα σε παραλή
πτες (κυρίως Γεωργιανής ή Ρωσικής υπηκοότητας), σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και εξασφάλιζαν έτσι τη 
διαμονή τους στις χώρες αυτές, χωρίς νόμιμη άδεια πα
ραμονής. Από την εξέλιξη των ερευνών διακριβώθηκε 
ότι τέτοια δέματα με πλαστά έγγραφα είχαν αποσταλεί, 
το 2012, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλο
νίκης και του Ηρακλείου, λόγος για τον οποίο οι Γερμα
νικές Αρχές απέστειλαν σχετικό αίτημα δικαστικής συν
δρομής προς τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της χώρας 
μας. Την 09-09-2014, πραγματοποιήθηκαν 5 έρευνες σε οι
κίες και καταστήματα στις παραπάνω περιοχές, στο πλαί
σιο των οποίων συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Γεωργίας, από 
τους οποίους οι 3 κατηγορούνται για πλαστογραφία και

παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οι υπόλοι
ποι διότι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για την 
νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Σημειώνεται ότι μέχρι 
στιγμής στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στην 
επιχείρηση, έχουν συλληφθεί 38 άτομα.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής 
εξέτασης, εξίχνιασε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, μέ
σω του διαδικτύου, σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, ηλικίας 
12 ετών. Για την περίπτωση αυτή σχηματίστηκε δικογρα
φία τακτικής διαδικασίας που αφορά σε παράβαση των ποι
νικών διατάξεων της πορνογραφίας ανηλίκων και πορνο
γραφικών παραστάσεων ανηλίκων, σε βάρος δραστών, οι 
οποίοι όπως προέκυψε βρίσκονται στην αλλοδαπή και συ
γκεκριμένα στο Πακιστάν και τις Φιλιππίνες. Επιπλέον, 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις αυτές, οι οποίες 
διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και η υπόθεση παρα- 
πέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα 
από σχετική καταγγελία ότι άγνωστα άτομα -  χρήστες του 
διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης «Facebook» προσέγγισαν την ανήλικη, με το 
πρόσχημα ότι θα της προσέφεραν εργασία ως μοντέλο, εκ 
μέρους διάσημου μουσικού συγκροτήματος.
Αρχικά της απέσπασαν προσωπικές πληροφορίες και στοι
χεία, ενώ στη συνέχεια της ζήτησαν πως για την υποτιθέ
μενη πρόσληψή της θα έπρεπε να καλέσει μέσω της εφαρ
μογής «Skype», άγνωστο σε αυτή προφίλ πραγματοποιώ
ντας βίντεο-κλήση. Κατά τη διάρκεια των βίντεο-κλήσε- 
ων, της ζήτησαν να ποζάρει προκειμένου να την «δοκιμά
σουν» για την προσφερόμενη εργασία.
Στη συνέχεια, οι δράστες δρώντας παραπλανητικά, την 
ενημέρωσαν ότι προσλήφθηκε για τη δουλειά και της ζή
τησαν να προχωρήσει περισσότερο και να ποζάρει σε άσε
μνες στάσεις. Στις αντιδράσεις της ανήλικης, οι δράστες 
χρησιμοποιώντας προφάσεις και απειλές, σε βάρος της ίδι
ας αλλά και της οικογένειάς της, ανέφεραν πως θα αντιμε
τώπιζε ποινικές κυρώσεις αν δεν ενέδιδε σε αυτά που της 
ζητούσαν και εμφάνισαν και άλλο προφίλ δήθεν προερχό
μενο από πράκτορα αλλοδαπών υπηρεσιών ασφαλείας, για 
να τονίσουν τις απειλές τους.
Για τη διερεύνηση και εξιχνίαση της υπόθεσης πραγμα
τοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση, από εξειδικευ- 
μένο προσωπικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. Από την συνεχιζόμενη μεθοδική και εμπε
ριστατωμένη αστυνομική αλλά και τεχνική έρευνα, στο 
πλαίσιο σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτο
δικών Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, 
ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών στην
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αλλοδαπή και συγκεκριμένα στο Πακιστάν και στις 
Φιλιππίνες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεριλήφθηκαν στη 
σχετική ποινική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση 
έχει παραπεμφθεί για κύρια ανάκριση.
Η αστυνομική έρευνα που διεξάγει η Διεύθυνση Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζεται στο πλαί
σιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. 
Επιπλέον, με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από τον Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα ανα
γνωριστικά ψηφιακά στοιχεία των δραστών, δηλαδή τα 
ονόματα των επίμαχων προφίλ στο Facebook και στο 
Skype, το URL και τα Skype names αντίστοιχα, καθώς 
και στιγμιαίες εκτυπώσεις του προφίλ στο Facebook 
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που έχουν αναρ- 
τηθεί σε αυτό, ως ακολούθως:
►Το προφίλ στην πλατφόρμα Facebook  
«GEMMA STYLES» με URL: « http://www.facebook. 
com/GemStyles?fref=ts »
► To προφίλ στην πλατφόρμα Skype 
«ΟΝΕ DIRECTION» με Skype Name: 
«onedirectionuklive»
► To προφίλ στην πλατφόρμα Skype «Jorn» με 
Skype Name: «mrsorjorn».
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 
έως την 31.12.2014, πραγματοποιείται επειδή οι ανω
τέρω πράξεις στοιχειοθετούν δυνητική διακινδύνευση 
της ανηλικότητας και αποσκοπεί στην προστασία του 
κοινωνικού συνόλου, των ανήλικων, των ευάλωτων 
ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέ
στερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον 
κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοι
νωνούν στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Δι
εύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την 
παροχή οποιοσδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώ
νεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο 
της επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να επικοινωνούν:
►με το συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο «Cyberalert» 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω 
της εφαρμογής Cyberkid,
► τηλεφωνικά στον αριθμό: 210-6476464,
► στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου: ccu@ cybercrim eunit. gov. gr.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δυο σημαντικές υποθέσεις, που χειρίστηκε το τελευ
ταίο χρονικό διάστημα η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, 
κατέληξαν στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που 
ενέχεται σε σωρεία ενόπλων ληστειών σε διάφορες πε
ριοχές της Αττικής καθώς και στη σύλληψη δυο αλλο
δαπών, που έχουν στο ενεργητικό τους σωρεία κλοπών 
μοτοσικλετών, από την ευρύτερη περιοχή της Βορειανα- 
τολικής Αττικής.
Στην πρώτη περίπτωση, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ
τικής, μετά από συστηματικές έρευνες και αναζητήσεις, 
κατάφερε να αποδομήσει πλήρως τη δράση πολυμελούς 
σπείρας αλλοδαπών, που διέπραττε συστηματικά ένοπλες 
ληστείες κυρίως σε πρακτορεία Ο.Π.Α.Π. καθώς και σε 
άλλα καταστήματα και επιχειρήσεις. Επιπλέον τα μέλη 
της σπείρας ενέχονται σε ληστείες σε βάρος ιδιωτών κα
θώς και σε περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων οικιών 
και οχημάτων. Η εγκληματική ομάδα, που αποτελούνταν 
από 5 υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας από 24 μέχρι 35 ετών, 
εξαρθρώθηκε στο σύνολο της, από το Τμήμα Εγκλημάτων 
Κατά Ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας μας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου.
Χαρακτηριστικό της δράσης καθώς και της επικινδυνό- 
τητας των μελών της εγκληματικής ομάδας είναι ότι δεν 
δίσταζαν να πυροβολήσουν κατά αστυνομικών, προκειμέ- 
νου να αποφύγουν την σύλληψή τους αλλά και εναντίον 
ιδιωτών κατά τη διάπραξη των ληστειών, τραυματίζοντας 
μάλιστα δυο υπαλλήλους καταστημάτων.
Η σύλληψη των πέντε μελών της σπείρας επετεύχθη την
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07-08-2014, στο πλαίσιο παράλληλων αστυνομικών επι
χειρήσεων, που σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και πραγ
ματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματι- 
κοά χαρακτήρα για συμμετοχή και ένταξη σε εγκληματι
κή οργάνωση, που διαπράττει ληστείες και κλοπές κατ’ 
εξακολούθηση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια και 
παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, σε συνδυασμό 
με κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση προανακριτι- 
κών στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε άτι οι συλλη- 
φθέντες είναι παλιά ή νέα στρατολογημένα μέλη, άλλης 
πολυμελούς εγκληματικής ομάδας, υπηκόων Αλβανίας, 
της οποίας η δράση είχε εξιχνιαστεί τέλη Σεπτεμβρίου 
2013.
Υπενθυμίζεται άτι η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα 
είχε διαπράξει 17 ληστείες σε διάφορα καταστήματα της 
Αττικής.
Για την περίπτωση αυτή είχαν συλληφθεί 2 υπήκοοι Αλ
βανίας ηλικίας 31 και 27 ετών, ωστόσο τα υπόλοιπα ασύλ
ληπτα μέλη στρατολόγησαν νέα άτομα και συνέχισαν την 
εγκληματική τους δραστηριότητα, ενταγμένα στην και
νούργια εγκληματική ομάδα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ο ειδικότερος τρό
πος και η μεθοδολογία δράσης τους, καθώς ενεργώντας 
από κοινού και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέ- 
πρατταν κυρίως ένοπλες ληστείες σε βάρος καταστημά
των και επιχειρήσεων (πρακτορεία Ο.Π.Α.Π., κινητής 
τηλεφωνίας, ταχυμεταφορών κ.α.), καθώς και ληστείες 
σε βάρος πολιτών, ενώ επιπλέον εμπλέκονται και σε δι
αρρήξεις οικιών και γραφείων, σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής.
Όπως προέκυψε, το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο 
του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2014 οι συλληφθέντες δι- 
έπραξαν:
► 12 ένοπλες ληστείες σε πρακτορεία Ο.Π.Α.Π., από τα 
οποία αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και δελτία τυχερών 
παιγνίων, που ανέρχονται περίπου στο ποσό των 26.000 
ευρώ,
►ένοπλη ληστεία σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, όπου 
με τη απειλή πιστολιού ακινητοποίησαν τους υπαλλή
λους και αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο χρηματικό 
ποσό ύψους 127.000 ευρώ,
► 3 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα κινητής τηλεφωνί
ας, από τα οποία αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και συσκευ
ές κινητής τηλεφωνίας με συνολική λεία περίπου 25.000 
ευρώ καθώς και
► 2 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα ταχυμεταφορών 
(courier) από τα οποία αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, που 
ανέρχονται σε 8.000 ευρώ περίπου.
Επίσης διέπραξαν 2 ληστείες σε βάρος πολιτών και συ
γκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση ακινητοποίησαν ημε
δαπό πολίτη με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν το πο
σό των 39.000 ευρώ καθώς και το όχημά του, ενώ στην 
άλλη περίπτωση, πάλι με την απειλή πιστολιού, ακινη- 
τοποίησαν αλλοδαπή γυναίκα και την εξανάγκασαν να

τους παραδώσει την τσάντα της και τα κλειδιά του οχή
ματος της.
Παράλληλα διέπραξαν και κλοπές -  διαρρήξεις και συγκε
κριμένα από οικία αφαίρεσαν κοσμήματα και άλλα αντι
κείμενα ενώ διέρρηξαν και τεχνικό γραφείο που στεγά
ζεται σε εμπορικό κέντρο.
Επισημαίνεται ότι σε μια περίπτωση διάπραξης ληστείας, 
σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Καισαριανή, οι 
δράστες πυροβόλησαν εναντίον των υπαλλήλων με απο
τέλεσμα να τραυματίσουν δύο από αυτούς.
Μάλιστα από την εξέλιξη της έρευνας διακριβώθηκε ότι 
δυο από τους συλληφθέντες την 19η Απριλίου, ενώ επέ- 
βαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, για να αποφύγουν αστυνο
μικό έλεγχο, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών 
με πυροβόλο όπλο και τράπηκαν σε φυγή.
Σε άλλη περίπτωση, τον ΙδΑύγουστο του 2012 οι δρά
στες είχαν μεταβεί σε οικία στην περιοχή της Κερατέ- 
ας και είχαν πυροβολήσει για εκφοβισμό με πυροβόλα 
όπλα, εναντίον του ιδιοκτήτη, για μεταξύ τους προσω
πικές διαφορές.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δρα
στών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά και στην 
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δύο πιστό
λια, μαύρες κουκούλες, και προστατευτικά λαιμού (μπα- 
λακλάβες), ζεύγη γάντια και καπέλα τύπου τζόκεϊ, δύο 
τσαντάκια μέσης, με προσαρμοσμένη εσωτερική θήκη 
για όπλο, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, διάφορες 
ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές (φορητός ηλεκτρο
νικός υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή, κάμερα, DVD 
PLAYER, κλιματιστικό μηχάνημα), κοσμήματα, πίνακες 
ζωγραφικής καθώς και διάφορα χρηματικά ποσά.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται προκειμένου να εξα
κριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότη
τας των συλληφθέντων και η τυχόν συμμετοχή τους σε 
άλλες αξιόποινες πράξεις.
Ό σον αφορά στην δεύτερη περίπτωση, από το Τμήμα 
Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με την Υπο
διεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, εξιχνι-
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άστηκε η εγκληματική δράση 2 ατόμων, που ενέχονται 
σε σωρεία κλοπών μοτοσικλετών, σε διάφορες περιοχές 
της Βορειανατολικής Αττικής.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν την 09-08-2014, 2 
υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 29 και 23 ετών αντίστοιχα. 
Συγκεκριμένα, ο 29χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς 
του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, την 09-08-2014, 
ενώ προηγουμένως είχε αφαιρέσει μοτοσικλέτα ημεδα
πού στην Αγία Παρασκευή, μαζί με τον 23χρονο σύνερ
γό του, ο οποίος συνεληφθη λίγες ώρες μετά, στην Παλ- 
λήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αγί
ας Παρασκευής.
Από τη συστηματική αστυνομική έρευνα, που επακο
λούθησε, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει 
εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δρά
ση και συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), με 
αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών μοτοσικλετών 
και το παράνομο οικονομικό όφελος.
Όσον αφορά στον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργά
νωσης αφαιρούσαν μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν έφεραν 
ιδιαίτερα μέτρα προστασίας (συναγερμό, αντικλεπτική 
δαγκάνα κ.λπ.) και τις οποίες προηγουμένως είχαν εντο
πίσει σε πυλωτές πολυκατοικιών, εκμεταλλευόμενοι ότι 
εργάζονταν ως διανομείς φαγητού (delivery).
Για να επιτύχουν το σκοπό τους, παραβίαζαν τις μοτοσι
κλέτες με ειδικά διαμορφωμένο κατσαβίδι, το οποίο προ
σάρμοζαν στην μίζα εκκίνησης.
Ακολούθως μετέφεραν τις μοτοσικλέτες στην οικία του 
23χρονου, όπου τις αποσυναρμολογούσαν, αφαιρώντας 
από αυτές τα μηχανικά μέρη και τα εξαρτήματα, με σκο
πό να τα διαθέσουν προς πώληση ως ανταλλακτικά σε 
υποψήφιους αγοραστές.
Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, προκύπτει ότι 
οι συλληφθέντες, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, από 
τις αρχές του χρόνου διαπράξαν άλλες 19 κλοπές μοτοσι
κλετών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες 
των συλληφθέντων αλλά και στην κατοχή τους, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 2 μοτοσικλέτες, 2 σκελετοί μο
τοσικλετών, 40 κροτίδες, 7 κινητά τηλέφωνα, 705 ευρώ, 
πλήθος ανταλλακτικών κ.λπ. εξαρτημάτων μοτοσικλε
τών, καθώς και πλήθος εργαλείων κ,λπ. αντικειμένων 
αποσυναρμολόγησης μοτοσικλετών.
Μέρος των κατασχεθέντων αντικειμένων, όπως πλήθος 
ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων μοτοσικλετών, 
αναγνωρίστηκαν με βεβαιότητα από τους ιδιοκτήτες τους 
και τους αποδόθηκαν.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η έρευνα συνεχίζεται, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται 
η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες εγκλη
ματικές ενέργειες.

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Συνελήφθησαν στα Σπάτα, από αστυνομικούς της Υπο

διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής, ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας και ένας 
41χρονος ημεδαπός, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που 
διακινούσε συστηματικά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
στην Αττική αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ει
δικότερα, μετά από συστηματική διερεύνηση και αξιοποί
ηση στοιχείων για τη δράση σπείρας, που διακινεί μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών, εντοπίσθηκε συνεργείο αυτοκινή
των στη περιοχή των Σπάτων, το οποίο χρησιμοποιούσε 
η σπείρα ως χώρο αποθήκευσης και εντός του οποίου είχε 
εγκαταστήσει εργαστήριο συσκευασίας και επανατυποποί- 
ησης των ναρκωτικών. Εντός του συνεργείου συνελήφθη 
ο 41χρονος ημεδαπός.
Στη συνέχεια εντοπίσθηκε ο 34χρονος Αλβανός να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στη περιοχή των Σπάτων και ακινη- 
τοποιήθηκε. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε 
και κατασχέθηκε σε ειδικά μετασκευασμένο χώρο (κρύ
πτη) στο σημείο του αερόσακου (airbag) ποσότητα ηρωί
νης βάρους -3.663- γρ.
Συνολικά κατασχέθηκαν: Ποσότητα ηρωίνης βάρους 
18.031 γρ., σκόνη άγνωστης χημικής σύνθεσης βάρους 
11.158 γρ., 1 πολεμικό τυφέκιο kalashnikov, 2 πιστόλια, 2 
χειροβομβίδες, το χρηματικό ποσό των 26.130 ευρώ, 2 ηλε
κτρονικές ζυγαριές ακρίβειας, 12 συσκευές κινητής τηλε
φωνίας και πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου τυποποίησης 
και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών (υδραυλική 
πρέσα, μεταλλικά καλούπια κ.λπ.). Οι συλληφθέντες, με 
τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Έ να  πλήρως οργανωμένο εργαστήριο υδροπονικής 
καλλιέργειας κάνναβης, εντόπισαν αστυνομικοί του Τ.Α. 
Νίκαιας, σε οικία στην περιοχή του Νέου Φαλήρου. 
Συνελήφθη ένας 48χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια φυ
τών υδροπονικής κάνναβης, καθώς και για εγκατάσταση 
εντός της οικίας του εργαστηρίου καλλιέργειας κάννα
βης. Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα αστυνομικών του 
Τ.Α. Νίκαιας, εντοπίσθηκε στο Νέο Φάληρο ο 48χρονος
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και η οικία του, εντός της οποίας βρέθηκαν δενδρύλλια 
κάνναβης καθώς και εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονι- 
κής καλλιέργειας.
Ειδικότερα, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της 
οικίας του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο καλλιέργειας 
δενδρυλλίων κάνναβης, χρησιμοποιώντας την υδροπο- 
νική μέθοδο.Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο 
και με τεχνητό φωτισμό για τη δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών για την ωρίμανση των φυτών. 
Κατασχέθηκαν: 381 φυτά κάνναβης διαφόρων μεγεθών, 
εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας υδροπονικής κάν
ναβης, αποτελούμενος από 7 συσκευές φωτισμού, 5 λα
μπτήρες πυράκτωσης, 5 μετασχηματιστές, 3 ανεμιστήρες, 
2 σωλήνες αεραγωγού, μία αυτοσχέδια συσκευή ανακύ
κλωσης νερού και 6 σωλήνες νερού με 16 ψεκαστήρες, 9 
φιαλίδια με ουσίες για την ανάπτυξη δενδρυλλίων κάν
ναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά και μία συσκευή για την 
αεροστεγή σφράγιση νάιλον συσκευασιών.
Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικο
γραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΙΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Κατάστημα με μεγάλο αριθμό προϊόντων απομίμη
σης-παρεμπορίου, εντοπίσθηκε στο πλαίσιο του επι
χειρησιακού σχεδίου «Θησέας», στην οδό Πειραιώς στο 
κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, στους χώρους του κατα

στήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 65.535 
τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (δακτυλίδια, σκουλα
ρίκια, βραχιόλια, κολιέ κ.λπ.), γνωστών εμπορικών οί
κων του εξωτερικού.
Κατασχέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 12.705 ευ
ρώ.
Συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Κίνας, 47 και 29 ετών, ιδιο
κτήτης και υπάλληλος του καταστήματος αντίστοιχα. 
Δικογραφία σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Ομόνοιας. Οι 
συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ > 
Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα, 
τα μέλη της οποίας εκβίαζαν μικροπωλητές υπαίθριων 
αγορών (θρησκευτικά πανηγύρια, παραδοσιακά παζάρια 
κ.λπ.), σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τους οποί
ους εισέπρατταν διαφορά χρηματικά ποσά για παροχή 
«προστασίας».

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ΡΟ- 
ΜΑ, ηλικίας από 24 έως 63 ετών, ενώ αναζητούνται ακό
μα 4 συνεργοί τους. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχη
ματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, 
για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
εκβίαση με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας», πα
ράβαση του νόμου περί όπλων, ξέπλυμα χρήματος, αντί
σταση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι 
συλληφθέντες, με τη χρήση βίας, όπλων και απειλών για 
απαγωγές μελών οικογενειών, απαιτούσαν και λάμβαναν 
εκβιαστικά χρηματικά ποσά 100 - 200 ευρώ, από μικρο- 
πωλητές με νόμιμη άδεια, προκειμένου να τους παρέχουν 
«προστασία». Σύμφωνα με την καταγγελία, απαιτούσαν 
επίσης εκβιαστικά από ομάδα μικροπωλητών, την κατα
βολή 1.000 ευρώ, για κάθε υπαίθρια αγορά, όπου επρό- 
κειτο να ασκήσουν την εμπορική δραστηριότητα τους. 
Μάλιστα, στο πλαίσιο των απειλών και εκβιασμών, προ
κειμένου οι συγκεκριμένοι μικροπωλητές να ενδώσουν 
στις παράνομες απαιτήσεις τους, επιτέθηκαν και τραυ
μάτισαν έναν από αυτούς.
Οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο
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πλαίσιο της οποίας προσημειώθηκε το χρηματικό ποσό 
των 1.000 ευρώ και σε προκαθορισμένο ραντεβού, στην 
περιοχή του Πόρτο Ράφτη, οι συλληφθέντες παρέλαβαν 
τα χρήματα, από μικροπωλητή. Κατά την επέμβαση των 
αστυνομικών πρόβαλλαν σθεναρή αντίσταση και τους 
επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυ
νομικός, ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαφύγουν. 
Ό πως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, μαζί 
με τους συνεργους τους που αναζητούνται, τουλάχιστον 
από το Μάιο του 2013, εισέπρατταν χρηματικά ποσά 100 
- 200 ευρώ για «προστασία», από περίπου 300 μικροπω- 
λητές, οι οποίοι ενοίκιαζαν νόμιμα χώρο από τοπικούς 
Δήμους, σε υπαίθριες αγορές σε ολόκληρη τη χώρα.
Η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν κυρίως στις 
περιοχές της Κάτω Αχαΐας, της Αμαλιάδας, του Βόλου, 
του Άργους, του Ηράκλειου Κρήτης, της Χαλκίδας αλλά 
και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έ νας από τους συλλη
φθέντες, (27χρονος ημεδαπός ΡΟΜΑ), έχει κατηγορηθεί 
στο παρελθόν για απαγωγή και απάτη, ενώ το 2009 είχε 
έλθει σε συμπλοκή με αστυνομικούς στην περιοχή του 
Περιστεριού. Επίσης, ένα από τα άτομα που αναζητείται 
(26χρονος υπήκοος Σλοβακίας), έχει κατηγορηθεί ομοί
ως για παρόμοια αδικήματα.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 1 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο JEEP, που χρησιμοποιούσαν για τις 
μετακινήσεις τους, κινητά τηλέφωνα και φυλλάδιο, με 
πρόγραμμα και ημερομηνίες υπαίθριων αγορών σε όλη 
την Ελλάδα.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Τέλος σχη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία 
διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών κινητής τηλεφω
νίας και ιδιοκτητών καταστημάτων κινητής τηλεφωνί
ας, έβαλε η πολύμηνη και συστηματική έρευνα αστυ
νομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δι
καιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 
Για την υπόθεση συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, τρεις 
ημεδαποί ηλικίας 32, 44 και 30 ετών (2 άνδρες -  1 γυ
ναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία 
για «Εγκληματική οργάνωση», «Πλαστογραφία», «Απά
τη κακουργηματικής μορφής κατ’ εξακολούθηση» και 
παράβαση του Νόμου «Περί προσωπικών δεδομένων». 
Ό πω ς προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανω
τέρω, συγκρότησαν από τον Αύγουστο του 2013 εγκλη
ματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, 
προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό 
όφελος, εξαπατώντας εταιρείες και ιδιοκτήτες καταστη
μάτων κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, πραγματοποι
ούσαν με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών, συνδέσεις 
κινητής τηλεφωνίας με μεγάλη διάρκεια και αυξημένο 
πάγιο, έχοντας ως στόχο να λάβουν αυξημένες επιδοτή
σεις και να τους χορηγηθούν ακριβές συσκευές κινητής

τηλεφωνίας, τις οποίες στη συνέχεια πωλούσαν και απο
κόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένα, ο 
44χρονος, χρησιμοποιώντας στοιχεία πολιτών, κατήρτι- 
ζε φωτοαντίγραφα πλαστών δελτίων ταυτότητας, εκκα
θαριστικά και αποδεικτικά λογαριασμών. Στη συνέχεια 
έδινε τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στον 32χρονο, 
υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος 
μεριμνούσε για την ευχερή σύναψη των συμβολαίων 
κινητής τηλεφωνίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι 
αυτή πραγματοποιείται με πλαστά δικαιολογητικά. Προ
κειμένου να μην αποκαλυφθεί η δράση τους, εμφάνιζαν 
για την σύναψη των συμβολαίων αλλά και για την πα
ραλαβή των κινητών τηλεφώνων, την 30χρονη καθώς 
και άλλους συνεργούς τους, τις φωτογραφίες των οποί
ων ενσωμάτωναν στα πλαστά φωτοαντίγραφα των δελ
τίων ταυτότητας. Από την έως τώρα έρευνα, προέκυψε 
ότι η ζημία που προκάλεσαν στους ιδιοκτήτες καταστη
μάτων κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ. 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 32χρο- 
νου υπαλλήλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 φορητός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, 1 σκληρός δίσκος, 2 κινητά 
τηλέφωνα, 7 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ( SIM ) και πα
ραστατικά εταιρείας κινητής τηλεφωνίας εκδοθέντα σε 
στοιχεία διαφορετικά του 32χρονου. Επίσης, σε έρευνα 
στην οικία του 44χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 
σκληροί δίσκοι, μία φορητή συσκευή αποθήκευσης δεδο
μένων, 2 κινητά τηλέφωνα, 3 απολεσθέντα δελτία ταυτό
τητας, πλήθος εκτυπώσεων πλαστών δελτίων ταυτότη
τας ανυποψίαστων πολιτών, εκκαθαριστικών, αποδεικτι
κά λογαριασμών και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. 
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συ
νεργών τους και τυχόν άλλων παθόντων.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ
Στα ίχνη και στη συνακόλουθη εξάρθρωση τριμε
λούς σπείρας ημεδαπών, η οποία ενέχεται σε πολυάριθ
μες περιπτώσεις κλοπών, σε διάφορες περιοχές της Βόρει
ας Ελλάδας, οδήγησε η ενδελεχής έρευνα αστυνομικών 
του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύ
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Για τη σύλληψη των 
δραστών, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση

[ 53 ] Α/Α



αστυνομικών της προαναφερθείσας αστυνομικής Υπη
ρεσίας, την οποία συνε'δραμαν συνάδελφοί τους από την 
Ο.Π.Κ.Ε. Στο πλαίσιο αυτής συνελήφθησαν τρεις ημε
δαποί, ηλικίας 39, 24 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «Εγκλη
ματικής οργάνωσης» και «διακεκριμένων περιπτώσεων 
κλοπών». Ό πως προέκυψε από τη διενεργηθείσα αστυνο-

μική έρευνα, οι δράστες της υπόθεσης, συνέστησαν σπεί
ρα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απώτερο στόχο τον 
προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους. Τουλά
χιστον κατά το τελευταίο έτος, τα μέλη της συμμορίας δι- 
έπραξαν 14 περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες κλοπών, 
σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, Ξάνθης Έβρου, 
Ροδόπης και Κιλκίς. Αναλυτικότερα, σε 11 περιπτώσεις, 
αφαίρεσαν ή αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από οικίες, 
καταστήματα (συνεργεία, ψητοπωλείο) καθώς και από 
γηροκομείο, χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 7.000 ευ
ρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, 
συνολικής αξίας 3.450 ευρώ. Επιπλέον, αφαίρεσαν από 2 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από 
ακόμη ένα, τις πινακίδες κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό 
της δράσης τους είναι ότι οι συλληφθέντες, κατά την τέ
λεση των έκνομων ενεργειών τους, χρησιμοποιούσαν 2 
συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ως εξής: Στο ένα όχημα, είτε 
δεν τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, είτε τοποθε
τούσαν αφαιρεθείσες πινακίδες έτερων αυτοκινήτων, ενώ 
το άλλο όχημα χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικό μέσο για 
την προσέγγιση, διαφυγή ή παραπλάνηση των διωκτικών 
Αρχών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες 
των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος 
ηλεκτρονικών συσκευών και διαρρηκτικών εργαλείων, 
καθώς και τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα. Σημειώνεται 
ότι, ένα εκ των συλληφθέντων μελών (39χρονος), τελού
σε σε υφ’ όρον απόλυση, έπειτα από σχετικό του αίτημα, 
καθώς εξέτιε ποινή κάθειρξης σε κατάστημα κράτησης, 
για το αδίκημα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών. 
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Στα ίχνη κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε 
λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων και στη συνακόλουθη 
σύλληψη μελών του, οδήγησε η συστηματική έρευνα 
και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμή
ματος Ασφαλείας Εχεδώρου της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής 
επιχείρησης στις περιοχές Καλοχωρίου και Αλεξάνδρει
ας Ημαθίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο μέ
λη του κυκλώματος. Πρόκειται για 59χρονο αλλοδαπό 
και 42χρονο ημεδαπό άντρα, σε βάρος των οποίων σχη
ματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου Περί 
Τελωνειακού Κώδικα. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ως 
δράστες δύο ακόμη συνεργοί τους, ιδιοκτήτρια και δι
αχειριστής εταιρείας εμπορίας καυσίμων με έδρα την 
Αλβανία, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία 
για το ίδιο αδίκημα. Η δράση του κυκλώματος εξελισσό
ταν σε τέσσερις φάσεις: α) φόρτωση υγρών καυσίμων σε 
βυτιοφόρο όχημα από εγκαταστάσεις εταιρείας στο Κα- 
λοχώρι, με προορισμό γειτονική χώρα, β) αλλαγή του 
βυτίου, σε παρακείμενη μάντρα, με δεύτερο που είχε ει
δικά διαμορφωμένους χώρους για την τμηματική κατα
νομή καυσίμου και νερού (σε άλλο θάλαμο), γ) εξαγωγή 
τελικά μικρότερης ποσότητας αδασμολόγητου υγρού 
καυσίμου και δ) παράνομη πώληση -  διανομή της αδα
σμολόγητης βενζίνης που παρέμενε στο αρχικό βυτίο. 
Ειδικότερα σε εγκαταστάσεις εταιρείας καυσίμων στην 
περιοχή Καλοχωρίου, εντοπίστηκε ο 59χρονος αλλοδα
πός, ο οποίος κατελήφθη ως οδηγός βυτιοφόρου οχή
ματος, να φορτώνει καύσιμα. Στη συνέχεια, μετέβη σε 
χώρο μάντρας που του παραχώρησε, έναντι αμοιβής, ο 
42χρονος (συλληφθείς) ιδιοκτήτης της, όπου προέβη σε 
αλλαγή βυτίου με άλλο, στον εσωτερικό χώρο του οποί
ου υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένα τμήματα που περιεί
χαν μικρότερη ποσότητα καυσίμου και νερό. Από την 
αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το περιεχόμενο του 
δεύτερου βυτίου προοριζόταν για εξαγωγή στην Αλβα
νία, ενώ το έμφορτο με υγρό καύσιμο βυτίο που παρέ
μενε στη μάντρα, περιείχε αδασμολόγητη βενζίνη και 
θα διατίθονταν, παράνομα, στην αγορά. Σε έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στο βυτιοφόρο όχημα που οδηγού
σε ο 59χρονος αλλοδαπός, στο ύψος της Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας, υπεδείχθησαν έγγραφα φορτωτικής από την 
εταιρεία παραλαβής του υγρού καυσίμου, πλην όμως δι-
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απιστώθηκε όχι δεν έφερε τις απαραίτητες σφραγίδες. 
Ακολούθησε έλεγχος σε χώρους της προαναφερόμενης 
μάντρας, όπου, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε βυτίο που 
έφερε άγνωστης ποσότητας βενζίνη και σφραγίδα Τε- 
λωνειακής Αρχής. Συνολικά κατασχέθηκαν 2 τράκτο- 
ρες και 3 βυτία (2 με το περιεχόμενό τους -  1 κενό). 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι και τα τρία βυτία είναι παρα
ποιημένα στην κατασκευή και στον αριθμό πλαισίου 
τους. Σημειώνεται ότι τα βυτία θα μεταφερθούν στην 
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να προσδιο
ριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελλη
νικό Δημόσιο. Η σχηματισθείσα δικογραφία απεστάλη 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Συνεληφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Σερρών, ένας ημεδαπός ηλικίας 49 ετών, 
για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, παράβασης της νομο
θεσίας «περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» και παράνομη οπλοκατο
χή. Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε 
χωριό των Σερρών, σε έρευνα της οικίας του προανα- 
φερόμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 7 συσκευασί- 
ες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 
1.294,6 γρ., 2 χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων, 
91 λεπίδες πυριτόλιθου προϊστορικών χρόνων, 5 λίθινα 
εργαλεία, 2 εύχρηστοι φορητοί ανιχνευτές μετάλλων, 
1 μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, 1 όπλο τύπου flobert, 
153 κυνηγητικά φυσίγγια, 15 φυσίγγια flobert και 2 
κινητά τηλέφωνα. Τα χάλκινα νομίσματα, οι λεπίδες 
πυριτόλιθου και τα λίθινα εργαλεία εξετάστηκαν από 
αρμόδιο αρχαιολόγο της ΚΗ’ Εφορίας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο οποίος γνωμάτευσε ότι 
εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθε
σίας «περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Προανάκριση διενερ- 
γείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών. Ο 
συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικο
γραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

100 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ
Εντοπίστηκε, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής 
επιχείρησης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά
λειας Πρέβεζας με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πρέβεζας, φυτεία με δεν
δρύλλια κάνναβης στην 
Αγιά Πάργας. Κατά τη 
συντονισμένη αστυνομι
κή επιχείρηση, συνελή- 
φθη ο 59χρονος ημεδα
πός καλλιεργητής, σε βά
ρος του οποίου σχηματί
στηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για 
καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Αναλυτικότερα, 
οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία σε δύσβατη δασώ
δη περιοχή στην Αγιά Πάργας, αποτελούμενη από 100 
δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 2,6 μέτρα, τα 
οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Ό πω ς προέ- 
κυψε από την αστυνομική έρευνα, τη φυτεία καλλι
εργούσε ο 59χρονος ημεδαπός ενώ για το πότισμα των 
φυτών χρησιμοποιούσε υπόγεια και υπέργεια λάστιχα 
ποτίσματος. Εκτός από το σύστημα ποτίσματος, βρέ
θηκαν επίσης και κατασχέθηκαν στο χώρο, σχοινιά 
και γεωργικά εργαλεία. Ο συλληφθείς με την σε βά
ρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.

223 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ
Εντοπίστηκε, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής 
επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά
λειας Τρικάλων με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης 
στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων. Κατά τη συ
ντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη ένας 
45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστη
κε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το 
αδίκημα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. 
Αναλυτικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν, με τη συν
δρομή του ελικοπτέρου, 
φυτεία μέσα σε αγροτε
μάχιο, στην ευρύτερη 
περιοχή των Τρικάλων, 
αποτελούμενη από 223 
δενδρύλλια κάνναβης, 
ύψους από 1,10 έως 4 μέ
τρα, τα οποία εκριζώθη
καν και κατασχέθηκαν.
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας που 
ακολούθησε, προέκυψε ότι τη φυτεία καλλιεργούσε 
45χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στην οικία 
του και συνελήφθη. Στο χώρο της φυτείας, αλλά και 
κατά τις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
στην οικία και σε αποθήκη του συλληφθέντα, βρέθη-
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καν επιπλέον και κατασχέθηκαν: τμήμα δενδρυλλίου 
κάνναβης, ύψους 0,58 μέτρων, σχοινί (σπάγκος) που 
χρησιμοποιούνταν για το δέσιμο των κορυφών των 
δενδρυλλίων, ένα σκαπτικά εργαλείο (φτυάρι), μία ζυ
γαριά ακρίβειας, το χρηματικά ποσά των 1.000 ευρώ 
και ένα κινητά τηλέφωνο. Ο συλληφθείς με την σε βά
ρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ε ξιχνιάσ θηκε άμεσα, μετά απά εμπεριστατωμένη 
έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, σε συνερ
γασία με κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλη- 
ματών Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφάλει
ας Αττικής, η ανθρωποκτονία του 83χρονου ημεδαπού 
και ο τραυματισμός της 94χρονης ημεδαπής συνοίκου 
του, πράξεις που διαπράχθηκαν στη Χαλκίδα. Υπενθυ
μίζεται άτι απά αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλεί
ας Χαλκίδας, τις βραδινές ώρες της 07.09.2014, εντός 
διαμερίσματος πολυκατοικίας, όπου διέμεναν στη Χαλ
κίδα, βρέθηκε νεκρός ο 83χρονος άνδρας και τραυματι
σμένη η 94χρονη γυναίκα. Γία την εξιχνίαση της υπό
θεσης, που ενέχει χαρακτηριστικά βίαιης εγκληματι
κής συμπεριφοράς και ιδιαίτερης κοινωνικής απαξίας, 
πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες αστυνομικές ενέρ
γειες και αναζητήσεις. Στο πλαίσιο αυτά αξιολογήθη
καν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά όλα τα στοιχεία 
και τα ευρήματα, που προέκυπταν απά την εξέλιξη και 
την πρόοδο των ερευνών καθώς και διαθέσιμα δεδομέ
να απά τεχνικά μέσα. Ό πω ς διακριβώθηκε, δράστες 
της ανθρωποκτονίας του 83χρονου και του τραυματι
σμού της 94χρονης, είναι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας (πα
τέρας και γιος), ηλικίας 51 και 25 ετών αντίστοιχα, 
οι οποίοι προσήχθησαν διαδοχικά την 09.09.2014 από 
την περιοχή του Βασιλικού Χαλκίδας Εύβοιάς και συ- 
νελήφθησαν. Κατά την εξέτασή τους ομολόγησαν και 
περιέγραψαν με λεπτομέρειες τις εγκληματικές τους 
πράξεις, κίνητρο των οποίων ήταν η ληστεία. Σε βάρος 
τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργημα-

τικού χαρακτήρα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 
ακόμα 2 ημεδαποί, ηλικίας 55 και 38 ετών, οι οποίοι 
επίσης συνελήφθησαν την 10.09.2014 σε περιοχές της 
Χαλκίδας. Ό πω ς προέκυψε, ο πρώτος από τους παρα
πάνω ημεδαπούς και συγκεκριμένα ο 55χρονος, θεω
ρώντας ότι οι δυο ηλικιωμένοι κατείχαν εντός του δια
μερίσματος τους μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή, 
επινόησε και οργάνωσε, με την σύμπραξη του 38χρο- 
νου, το εγκληματικό σχέδιο, την εκτέλεση του οποίου 
ανέθεσε στους δυο Βουλγάρους υπηκόους. Προηγήθη- 
καν προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως υπόδειξη και 
κατόπτευση του χώρου και στη συνεχεία το βράδυ της 
προηγουμένης Κυριακής, οι παραπάνω ημεδαποί μετέ
φεραν τους δυο αλλοδαπούς, στην πολυκατοικία όπου 
διέμεναν οι ηλικιωμένοι, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτη
σίας του 38χρονου. Οι αλλοδαποί εισήλθαν στο εσω
τερικό της πολυκατοικίας και κρύφτηκαν, ενώ μόλις 
ο 83χρονος επέστρεψε στην οικία του και ξεκλείδωσε 
την πόρτα εισόδου του διαμερίσματος, του επιτέθηκαν 
αιφνιδιαστικά ασκώντας σε βάρος του σωματική βία, 
ενώ τον φίμωσαν και τον έδεσαν, με αποτέλεσμα να 
επέλθει ο βίαιος θάνατός του, από ασφυξία. Η παρου
σία των δραστών έγινε αντιληπτή από την 94χρονη, 
με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να της επιτεθεί, 
να την χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματός της 
και να την φιμώσει. Ακολούθως οι δράστες ερεύνησαν 
τους χώρους του διαμερίσματος και αφού βρήκαν και 
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό περίπου των 350 ευ
ρώ, διέφυγαν με τους δύο ημεδαπούς συνεργούς τους, 
οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εγκληματικών πράξε
ων επιτηρούσαν εξωτερικά το χώρο της πολυκατοικί
ας, εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου». Από τις έρευνες 
που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί στις οικίες των τεσ
σάρων συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατα
σχέθηκαν: 3 κυνηγετικά όπλα, 1 μαχαίρι, 2 στιλέτα, 
μία λάμα από χαρτοκόπτη, 256,5 γρ. αδασμολόγητου 
καπνού, 8 λαθραία πακέτα τσιγάρων, ρούχα και υπο
δήματα που φορούσαν οι δύο υπήκοοι Βουλγαρίας, κα
τά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων, μία κου
κούλα και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
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καθώς και 11 κινητά τηλέφωνα και 1 tablet. Σε νομό
τυπη έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του 
Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας σε αποθήκη, ιδιοκτη
σίας του δδχρονου ημεδαπού, εντοπίσθηκε μεγάλος 
αριθμός οπλισμού, που ο δδχρονος κατείχε στο μεγα
λύτερο μέρος του παράνομα, εξαρτήματα όπλων, κα
θώς και διάφορα φυσίγγια. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 11 κυνηγετικά όπλα, εκ των οποί
ων τα 2κατείχε νόμιμα, δ περίστροφα, 2 πιστόλια και 
απομίμηση πιστολιού, κάνη πιστολιού & κάνη κυνη
γετικού όπλου, κορμός περιστρόφου & κορμός κυνη
γετικού όπλου, από τα οποία είχαν αφαιρεθεί όλα τα 
εξαρτήματά τους, γεμιστήρας πιστολιού, 6 φυσίγγια, 
διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, καθώς και διά
φορα εξαρτήματα και ανταλλακτικά περιστρόφου (βυ- 
κία, λαβές κ.ά.).
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

ΤΡΕ ΙΣ  ΣΕΡΒΟ Ι ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
Εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο μεθοδικής αστυνομικής 
έρευνας που διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Δελφών, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας, ορ
γανωμένη σπείρα αλλοδαπών, τα μέλη της οποίας διέ- 
πρατταν συστηματικά κλοπές από κοσμηματοπωλεία 
σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Συνελήφθησαν 
στους Δελφούς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Δελφών, 3 υπήκοοι Σερβίας και συγκεκριμέ
να δύο άνδρες, ηλικίας δ8 και δ ΐ ετών, καθώς και μία 
39χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύστα
ση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη διακεκριμέ
νων περιπτώσεων κλοπών. Εξιχνιάστηκαν, μέχρι τώ
ρα, 11 περιπτώσεις κλοπών - αποπειρών κλοπών, που 
διέπραξαν τα μέλη της σπείρας, από κοσμηματοπωλεία 
σε περιοχές της Χαλκιδικής, Σπάρτης, Κορίνθου, Φλώ
ρινας και Δελφών. Αναλυτικότερα αστυνομικοί του 
Αστυνομικού Τμήματος Δελφών, κατά την διάρκεια 
της περιπολίας τους, εντόπισαν και προσήγαγαν διαδο
χικά τους τρεις κατηγορούμενους (αρχικά τον δίχρο
νο και στην συνέχεια τον δδχρονο και την 39χρονη), 
από περιοχές των Δελφών Φωκίδας, ως υπόπτους τέ
λεσης εγκληματικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της εμπε
ριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, που διεξήγαγαν 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας δια
πιστώθηκε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συγκρο
τήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλο
πών από κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της 
επικράτειας.
Η δράση της εγκληματικής ομάδας, που διέθετε δομη
μένη εσωτερική διάρθρωση, διακριτούς επιχειρησια
κούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus 
operandi), προσδιορίζεται, χρονικά, τουλάχιστον από 
τις αρχές Ιανουάριου του 2013 και γεωγραφικά, σε δι

αφορές περιοχές της χώρας και κυρίως στη Χαλκιδική, 
τους Δελφούς, τη Σπάρτη, τη Κόρινθο και τη Φλώρινα. 
Τα μέλη της σπείρας ακολουθούσαν πάντα συγκεκρι
μένους τρόπους και προκαθορισμένη σειρά ενεργειών. 
Αρχικά προέβαιναν στην κατόπτευση των υποψήφιων 
στόχων τους, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορί
ες και στοιχεία, που θα τους επέτρεπαν να προχωρή
σουν στα επόμενα στάδια. Στη συνέχεια εμφανιζόταν 
ως πελάτες και ο δδχρονος αναλάμβανε να απασχολεί 
τους ιδιοκτήτες των κοσμηματοπωλείων, τους οποί
ους σε πολλές περιπτώσεις, έντεχνα και με διάφορες 
προφάσεις κατάφερνε να οδηγεί έξω από τα καταστή- 
ματά τους. Με την τακτική αυτή παρείχε τη δυνατό
τητα και τον απαραίτητο χρόνο στους δύο συνεργούς 
του (39χρονη και δίχρονο) για να αφαιρούν κοσμήμα
τα. Το τελικό στάδιο περιλάμβανε την αποχώρηση από 
τα καταστήματα, αφού ο δίχρονος είχε φροντίσει να 
αποκρύψει τα κοσμήματα σε ειδικές θήκες -  κρύπτες 
μέσα στα ρούχα του. Η λεία που αποκόμισαν τα μέλη 
της σπείρας από την παράνομη δράση τους, περιλαμ
βάνει πλήθος κοσμημάτων -  χρυσαφικών, η συνολι
κή αξία των οποίων υπερβαίνει τις ΐδδ.000 ευρώ. Κα
τά την διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκε από τους 
αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 
δδχρονου. Επιπλέον στην κατοχή των τριών συλλη- 
φθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό 
ποσό των 2.86δ ευρώ, το χρηματικό ποσό των δ.260 δη
ναρίων Σερβίας, το χρηματικό ποσό των 300 δολαρίων 
Η.Π.Α., μία λίρα Κύπρου, 3 κινητά τηλέφωνα, μία φω
τογραφική μηχανή και διάφορα άλλα μικροαντικείμε- 
να, καθώς και ένα πουκάμισο με ειδικά διαμορφωμένες 
θήκες και δύο κορσέδες με τιράντες, τα οποία τα μέλη 
της σπείρας χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των 
αφαιρεθέντων κοσμημάτων.
Επίσης από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, εξι
χνιάσθηκαν ακόμη δ περιπτώσεις κλοπών από κοσμη
ματοπωλεία, σε περιοχές της Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, 
Αγρίνιου, Ξυλοκάστρου και Καβάλας αντίστοιχα. 
Δ ίνονται στη δημοσιότητα, ύστερα από σχετική Διά
ταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άμφισσας, τα στοι
χεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των 3 υπηκόων
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c> απο τις επιτυχίες
^  τον Σώματος
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Σερβίας:
1) (επ.) DISTEFANO (ον.)  
JASMINA του MILOS και της 
JANIA, γεννημένη την 24-11- 
1975 στη Σερβία.
2) (επ.) HASIJ (ον.) TEKIJA 
του ΑΒΑΖ και της HASNIJA, 
γεννημένος την 06-05-1956 στη 
Σερβία.
3) (επ.) DUKIC (ον.) SUAD του 
SADIE και της HATIJA, γεν
νημένος την 27-01-1963 στη Σερ
βία.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, 
χρονικής διάρκειας 6 μηνών, απο
σκοπεί στην προστασία του κοι
νωνικού συνόλου και προς ευχε
ρέστερη πραγμάτωση της αξίωσης 
της Πολιτείας για τον κολασμό 
των παραπάνω αδικημάτων, κα
θώς και στη διερεύνηση της συμ
μέτοχης των δραστών και σε άλλες 
αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται 
οι πολίτες να επικοινωνούν με τον 
τηλεφωνικά αριθμό 22650 82222 
ή 22650 82220 του Αστυνομι
κού Τμήματος Δελφών Φωκί
δας για την παροχή οποιοσδήποτε 
σχετικής πληροφορίας. Σημειώνε
ται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία 
και το απόρρητο της συνομιλίας. 
Οι συλληφθέντες, με τη δικογρα

φία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται 
από το Αστυνομικό Τμήμα Δελφών, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας, προκειμένου να δι- 
ερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή των μελών της σπείρας 
και σε άλλες συναφείς εγκληματικές ενέργειες, σε όλη 
την επικράτεια.

·μ!Λι ΦΙ<Ι)Ι»Μ14

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ» ΕΞΟΔΟΥ
Εξαρθρώθηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υπο
διεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, εγκληματική οργά
νωση, τα μέλη της οποίας εφόδιαζαν, έναντι χρηματι
κής αμοιβής, μη νόμιμους αλλοδαπούς με πλαστά τα
ξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως 
για να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνελήφθησαν 7 αλλοδαποί, 6 υπήκοοι Συρίας ηλικί
ας 20, 24, 24, 42, 30 και 40 ετών αντίστοιχα, καθώς 
και ένας 35χρονος υπήκοος Ρουμανίας, εκ των οποίων 
οι 3 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βά
ρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού

χαρακτήρα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της 
σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, 
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης και παράβασης της νομο
θεσίας για τους αλλοδαπούς. Η δικογραφία περιλαμ
βάνει ακόμη έναν 58χρονο αλλοδαπό υπήκοο Συρίας, 
επίσης μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και 
άγνωστο αριθμό μελών της. Ειδικότερα στον Κρατικό 
Αερολιμένα Καλαμάτας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυν
σης Ασφαλείας Καλαμάτας, κατά τον έλεγχο των ταξι
διωτικών εγγράφων ενός 24χρονου, ο οποίος συνοδευ
όταν και θα συνταξίδευε με τον 35χρονο για το Μόνα
χο Γερμανίας, διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά του έγ
γραφα ήταν προφανώς πλαστά. Κατά τον αστυνομικό 
έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 διαβατήριο Αρχών 
Ρουμανίας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης 
προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί το πλαστό 
διαβατήριο από άλλο άγνωστο μέλος της οργάνωσης. 
Επιπλέον διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση 
χρησιμοποιούσε κατάστημα ιδιοκτησίας του 58χρονου 
(σε περιοχή της Αττικής), προκειμένου να εφοδιάζει 
αλλοδαπούς με ανάλογα πλαστά έγγραφα, έναντι χρη
ματικής αμοιβής, με απώτερο σκοπό να ταξιδέψουν σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, με
τά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υπο
διεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με τη συνδρομή 
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πνευ
ματικής Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττι
κής, έγινε έρευνα στο ανωτέρω κατάστημα, εντός του 
οποίου κατελήφθησαν οι άλλοι 5 συλληφθέντες. Κατά 
την έρευνα στο κατάστημα αλλά και στην κατοχή τους 
βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: το χρηματικό 
ποσό των 35.915 ευρώ και 26 δολαρίων Η.Π.Α, δελτίο 
Ταυτότητας Κυπριακών και Σουηδικών Αρχών, άδεια 
ικανότητας οδηγήσεως Συριακών Αρχών, 8 κινητά τη
λέφωνα και πλήθος εγγράφων και φωτογραφιών. Οι 
συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η 
αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται 
από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, προκει
μένου να διερευνηθεί όλο το εύρος και το πεδίο δράσης 
της εγκληματικής οργάνωσης. ]
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® ηβικές αμοιβές
Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βρατσης

-Απονεμηθηκε χο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ στους: Αρχ/κα ΜΑΝΙ
ΑΤΗ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΤΖΑΜΑΛΗ Αναστάσιο και Αρχ/κα ΠΛΑΓΟ Ιω
άννη οι οποίοι, τιμήθηκαν για πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και προάγονται στον 
επόμενο βαθμό.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ταξίαρχο ΛΙΑΧΑ Φώτιο, Υ/Α' ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Κων/νο, Υ/Α' 
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ Απόστολο, Υ/Α' ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ Ευαγγελία, Υ/Α' ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζωή, Υ/Α' ΣΤΑΘΑΚΟΥ Ευ
αγγελία, Υ/Α’ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ Ελένη, Υ/Α' ΔΑΜΙΓΟ Κων/νο, Ανθ/μο ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Δημήτριο, Ανθ/μο ΓΟΓΟ
ΛΟ Μάριο, Αρχ/κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναστάσιο, Αρχ/κα ΝΤΡΑΛΛΟ Ευάγγελο και Αστ/κα ΑΔΑΜ Ευλάμπιο διό
τι, υπηρετούντες στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Ε. στο τελικό στάδιο 
αστυνομικής επιχείρησης παρείχαν την συνδρομή τους στη σύλληψη ενός ημεδαπού για απάτη σε βάρος του 
τομέα υγείας του Ελληνικού Δημοσίου προκαλώντας οικονομική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Με την 
δραστηριότητά τους αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΚΕΣΙΔΗ Χαρίτωνα, Υ/Β' ΜΟΥΡΝΟ Χρήστο, Υ/Β' ΤΣΙΤΣΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ Λεωνίδα, Αρχ/κα ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο και Αρχ/κα ΡΕΤΖΙΟ 
Δημήτριο, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Αλεξάνδρειας εξίχνιασαν διαπραχθείσα ληστεία με λεία χρηματικό ποσό 
-1000- ευρώ την 29/06/2013 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας σε βάρος ημεδαπού εμπόρου πώλησης ελαστικών.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ιωάννη, Α/Β' ΜΑΚΡΗ Γεώργιο, Α/Β' ΜΠΑΡ- 
ΜΠΑΚΗ Θωμά, Υ/Β' ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΤΑΡΑΤΣΑ Χρήστο, Αρχ/κα ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟ Ιωάννη, 
Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΖΗ Ευθύμιο, Αρχ/κα ΚΑΔΟΥΛΑ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΜΠΙΛΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ Σπυρίδωνα, Υπαρχ/κα 
ΛΙΟΚΑΥΤΟ Θωμά και Ε.Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γεώργιο, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αγρίνιου συ
νέλαβαν ένα ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από 12/07/2013 έως 23/07/2013 
διέπραξαν πέντε κλοπές & διαρρήξεις στην περιφέρεια της πόλης του Αγρίνιου.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αρχ/κα ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ευ
άγγελο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιο, Υπαρχ/κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 
Χριστόφορο, Αστ/κα ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Αθανάσιο, Ε.Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειο, Ε.Φ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Γε
ώργιο και Ε.Φ. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Νικόλαο διότι, υπηρετούντες στην Ειδική Ομάδα Αποστολών Κρήτης την 
14/09/2012 παρείχαν την συνδρομή τους και συνέλαβαν τρία άτομα για καλλιέργεια φυτείας ινδικής κάννα
βης και κατάσχεσαν 14.700 γραμμάρια κάνναβης και 173 δενδρύλλια.

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στον: Αρχ/κα ΔΙΑΜΑΝΤΗ Θεοφάνη διότι υπηρετών στο Τμήμα Τροχαίας 
Αγρίνιου την 23/07/2014 συνέδραμε στη διάσωση ηλικιωμένου από πνιγμό στην παραλία της Βόνιτσας 
ανασύροντας αυτόν από την θάλασσα προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες, προκαλώντας έτσι τα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτού και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ

-Απονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α' ΚΑΛΟΥΣΙΟ Χρήστο, Α/Β' ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ Νικόλαο, Υ/Β' 
ΓΚΟΛΙΑ Χρήστο, Ανθ/μο ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ελένη, Αρχ/κα ΦΑΚΑ Ηλία, Υπαρχ/κα 
ΧΙΟΑΝΑ Κωνσταντίνο και Υπαρχ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ Χρήστο διότι, υπηρετούντες Τ.Δ.Ν. Λάρισας, Τ.Δ.Λ. 
Γόννων και Α.Τ. Φαρσάλων συνέλαβαν έναν ημεδαπό για διακίνηση κάνναβης στην οικία του οποίου, βρέθηκαν 
420,7 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης σε φούντα, 1,2 γραμμάρια σπόροι κάνναβης, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας και ένα κινητό τηλέφωνο, προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών 
και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

-Α πονεμηθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία, Υ/Α' ΛΥΜΠΕΡΗ Παναγιώτη, 
Υ/Β' ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ Χριστόφορο, Ανθ.μο ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΑΛΗΜΕΡΗ Ιωάννη, Υπαρχ/κα 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη και Ε.Φ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ Αναστάσιο διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α. Σπάρτης, 
Α.Τ.Π. Σπάρτης και Τ.Τ. Σπάρτης την 29/03/2013 συνέλαβαν στη Σπάρτη έναν ημεδαπό στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν 981 ναρκωτικά χάπια, προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και 
του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.
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^  8 ηθικές αμοιβές y
-Απονεμήθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Α/Δ' ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, Α/Β' ΛΥΤΡΑ Ηλία, 
Υ/Β' ΔΕΝΕΚΟ Σωτήριο, Υ/Β' ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ Ισαάκ, Ανθ/μο ΜΕΤΣΙΟ Αντώνιο, Ανθ/μο ΓΕΩΡΓΑ Αθανά
σιο, Ανθ/μο KAPPA Φωτεινή, Αρχ/κα ΓΩΓΟΥΛΟΥ Γλυκερία, Αρχ/κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Αρχ/κα 
ΜΙΛΣΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, Υπαρχ/κα ΚΟΡΔΑ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑ
ΛΟ Θεόδωρο, Αστυφύλακες: ΝΕΟΦΥΤΟΥ Δημήτριο, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, ΒΑΡΝΑΒΑ Ευθύμιο, ΣΤΑ- 
ΜΑΤΗ Κική, ΣΤΑΘΗ Χρήστο, ΤΑΝΤΣΗ Πέτρο, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Κων/νο, ΜΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΦΛΩΡΟ Γεώργιο, ΚΑΡΑΛΗ Νικόλαο, ΜΑΡΑΓΓΙΔΗ Ιωάννη και ΒΛΑΧΟ Νικόλαο, διότι 
υπηρετούντες στο Τμήμα Σττντονισμού της Υποδ/νσης Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της Δ/νσης Αλλοδαπών 
Αττικής συνέλαβαν κατά το χρονικό διάστημα από 28/11/2013 έως 30/11/2013 στον Πειραιά και τον Βύρωνα 
Αττικής, τον αρχηγό και άλλα δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία, δραστηριοποιείτο στην παράνο
μη διάθεση δισκίων ναρκωτικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην εξαπάτηση Ασφαλιστι
κών Ταμείων και του Δημοσίου.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ σιους: Α/Δ' ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, Α/Β' ΛΥΤΡΑ Ηλία, 
Υ/Α' ΖΙΩΓΑ Νικόλαο, Υ/Β' ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Σπήλιο-Κων/νο, Υ/Β' ΔΕΝΕΚΟ Σωτήριο, Ανθυπαστυνόμους: 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ Κων/νο, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ Σοφία, ΜΕΤΣΙΟ Αντώνιο, ΓΕΩΡΓΑ Αθανάσιο, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ 
Ισαάκ, KAPPA Φωτεινή, Αρχιφύλακες: ΜΙΛΣΗ Νικόλαο, ΚΑΜΖΕΛΑ Δημήτριο, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, στους Υπαρχιφύλακες ΓΡΑΒΑΝΗ Απόστολο, ΚΟΡΔΑ Γεώργιο, ΣΤΡΑΒΟΚΕ
ΦΑΛΟ Θεόδωρο, Αστυφύλακες: ΝΕΟΦΥΤΟΥ Δημήτριο, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, ΒΑΡΝΑΒΑ Ευθύμιο, 
ΚΑΛΥΒΕΖΑ Κων/νο, ΣΤΑΜΑΤΗ Κική, ΣΤΑΘΗ Χρήστο, ΤΑΝΤΣΗ Πέτρο, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΚΟΥ- 
ΜΠΟΥΡΗ Κων/νο, ΜΑΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΦΛΩΡΟ Γεώργιο, και ΠΕΡΟΥΚΙΔΗ Λεωνίδα, διότι υπηρετού
ντες στο Τμήμα Συντονισμού της Υποδ/νσης Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής 
την 23/05/2013 συνέλαβαν εννέα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην κλοπή, 
αποσυναρμολόγηση οχημάτων και παραποίηση των στοιχείων -αριθμό πλαισίου & κινητήρα- διαθέτοντας 
τα ανταλλακτικά στην αγορά και τα χρηματικά ποσά τα νομιμοποιούσε μέσα από λειτουργία νομιμοφανών 
επιχειρήσεων.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Υποστράτηγο ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, Α/Δ' ΔΙ
ΠΛΑ Κων/νο, Α/Β' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Ανθ/μο ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑΘΙΑ 
Παναγιώτη, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, Αρχ/κα ΝΤΟΜΑΡΗ Ιωάννη και Αρχ/κα ΚΟΝΤΟ Νικόλαο 
διότι, υπηρετούντες στην Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων, Α.Δ. Ηλείας και Υ.Α. Πύργου την 30/01/2014 εξίχνιασαν λη
στεία και ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα την 10/10/2013 στη Συντριάδα Πύργου 
Ηλείας, συλλαμβάνοντας δύο αλλοδαπούς δράστες καθώς επίσης και την εξακρίβωση των στοιχείων τρίτου 
δράστη. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

-Α πονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Αρχ/κα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟ Γεώργιο και Αρχ/κα 
ΚΟΝΤΟΓΩΓΟ Κων/νο, διότι υπηρετούντες στα Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης και Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας αντίστοιχα, 
συνέλαβαν την 28/11/2013 στους οικισμούς Χρυσή & Πευκόφυτου Καστοριάς έναν οπλισμένο αλλοδαπό ο 
οποίος, είχε δραπετεύσει με άλλους δύο από τις Αλβανικές φυλακές της Ντρένοβα.

-Απονεμηθηκε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους: Υ/Α' ΜΑΡΙΟΛΗ Μιχαήλ, Υ/Α'ΠΑΤΣΗ Μαρία και Υ/Α' 
ΚΩΤΣΟΜΥΤΗ Αλεξάνδρα διότι, υπηρετούντες στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας της 
ΥΠ.Ο.Α.Δ.Ε. συνέλαβαν έναν ημεδαπό για απάτη σε βάρος του τομέα υγείας του Ελληνικού Δημοσίου προ
καλώντας οικονομική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: ΑΙΑ' ΚΑΛΑΝΤΖΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΞΥΣΤΡΑ Παύλο, Αρχ/κα 
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Ευστάθιο και Αστ/κα ΠΙΚΕΑ Δημήτριο διότι, υπηρε
τούντες στην Α.Δ. Ηλείας και Υ.Α. Πύργου συνέδραμαν την 30/01/2014 και εξιχνιάστηκε ληστεία και ανθρω
ποκτονία από πρόθεση σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα την 10/10/2013 στη Συντριάδα Πύργου Ηλείας, συλλαμ
βάνοντας δύο αλλοδαπούς δράστες καθώς επίσης και την εξακρίβωση των στοιχείων τρίτου δράστη.
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-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Β' ΑΝΤΩΝΑΚΗ Αδαμάντιο, Α/Β' ΦΛΟΥΡΗ Κων/νο, 
Ανθ/μο ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Ευάγγελο, Ανθ/μο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΜΑΛΛΙΔΗ Ιωάννη, Αστ/κα ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο διότι, υπηρετούντες στο Α.Τ. Μοιρών την 22/12/2013 εξίχνιασαν υπόθεση βιασμού 
και ληστρικής εκβίασης σε βάρος ημεδαπής υπερήλικης και συνέλαβαν τον ημεδαπά δράστη.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ' ΑΣΒΕΣΤΑ Αθανάσιο, Α/Β' ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Νικόλαο, 
Υ/Α' ΜΠΕΡΝΑΛΗ Γεωργία, Ανθ/μο ΣΙΑΝΔΡΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΠΑΝΤΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΦΛΩΡΟΠΟΥ- 
ΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑ Ταξιάρχη, Αρχ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΦΟΥΡΚΑ Διο
νύσιο και Αστ/κα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο διότι, υπηρετούντες στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής 
Προστασίας της ΥΏ.Ο.Α.Δ.Ε. παρείχαν συνδρομή στη σύλληψη ενός ημεδαπού για απάτη σε βάρος του τομέα 
υγείας του Ελληνικού Δημοσίου προκαλώντας οικονομική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα, Α/Υ' ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ Δη- 
μήτριο, Α/Β' ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ Σπυρίδωνα, Υ/Β' ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΣΑΜΑΡΑ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΑΤ
ΘΑΙΟΥ Ελευθέριο, Αρχ/κα ΤΣΙΑΛΤΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΚΑΜΠΕΡΗ Ηλία, 
Υπαρχ/κα ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΡΟΥΣΑΚΗ Κων/νο, Αστ/κα ΚΑΝΟΓΛΟΥ Ζωή και Αστ/κα 
ΜΗΤΣΑΝΗ Δήμο διότι υπηρετούντες στην Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης /Υ.Δ.Ν. την 13/11/2013 εξάρθρω
σαν εγκληματική οργάνωση η οποία, διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Δενδροποτάμου και κατάσχε
σαν 162 γραμμάρια κοκαΐνης, 274,3 γραμμάρια ηρωίνης και το χρηματικό ποσό των 20.660,00 ευρώ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ' ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Α/Α' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο, 
Α/Α' ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Ευθύμιο, Α/Β" ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτη, Υ/Α' ΚΑΛΟΓΡΗ Δημήτριο, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ 
Ιωάννη, Αρχ/κα ΤΣΙΟΓΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ Βασίλειο και Υπαρχ/κα ΓΑΛΑΝΗ Ζήσιμο διότι, 
υπηρετούντες στην Γ.ΣΥ.Δ.ΕΠ. και Υ.Α. Λάρισας την 25/04/2014 εξίχνιασαν ληστεία σε βάρος δύο ημεδαπών 
γυναικών στον Τύρναβο την 25/04/2013 συλλαμβάνοντας έναν εκ των δύο δραστών. Με την επιτυχία αυτή 
τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών 
και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ οχους: Α/Υ' ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Α/Α' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο, Α/Β' 
ΓΑΤΣΙΟ Βάϊο, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ Ιωάννη, Ανθ/μο ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ Μιχαήλ, Αρχ/κα ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Βάϊο, Αρχ/ 
κα ΛΙΑΚΟ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΤΣΙΟΓΚΑ Γεώργιο και Υπαρχ/κα ΜΗΤΣΙΑΚΟ Θεοχάρη διότι υπηρετούντες 
στην Π.Δ.Α. Θεσσαλίας και Υ.Α. Λάρισας και κατά το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2013 έως τον 
Μάρτιο του 2014 στην πόλη της Λάρισας εξίχνιασαν 35 διαρρήξεις οικιών, έξι απόπειρες διαρρήξεων σε οικίες 
και 3 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας. Συλλαμβάνοντας τον έναν από τους δύο δράστες την 02/04/2014. Με 
την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του 
κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Α' ΚΑΛΟΥΣΙΟ Χρήστο, Α/Β' ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ Νικόλαο, 
Υ/Β' ΓΚΟΛΙΑ Χρήστο, Ανθ/μο ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 
Αθανάσιο, Αρχ/κα ΦΑΚΑ Ηλία, Υπαρχ/κα ΚΟΥΤΣΙΚΟ Ευάγγελο, Υπαρχ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ Χρήστο, Αστ/κα 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Φανή διότι, υπηρετούντες στο Τ.Δ.Ν. Λάρισας, Τ.Δ.Λ. Γόννων και Β' Α.Τ. Λάρισας την 
31/05/2014 συνέλαβαν έναν ημεδαπό στο σπίτι του μαζί με δύο άλλους αλλοδαπούς και βρέθηκαν στην κατοχή 
τους 960,5 γραμμάρια κάνναβης και 624,7 γραμμάρια ηρωίνης, προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού 
υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Υ' ΟΨΙΜΟ Θεόδωρο, Α/Β' ΘΑΝΟ Κων/νο, Υ/Α' ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Νικόλαο, Υ/Α' ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΦΛΩΡΟ Δημήτριο και Υπαρχ/κα ΛΥΚΑΚΗ Ευάγγελοστο 
διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Κρανιδίου και Τ.Α. Ναυπλίου εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση στην περιοχή 
Ερμιονίδας Αργολίδας και Πειραιά Αττικής οι οποίοι, παραβίαζαν οικίες και με την χρήση καλωδίων, χρήση 
βίας και την απειλή όπλου χτυπούσαν τους παθόντες στο σώμα και το πρόσωπο, αφαιρούσαν χρήματα και 
τιμαλφή και εν συνεχεία αποχωρούσαν αφήνοντάς τους δεμένους και αβοήθητους, με αποτέλεσμα ένας από τους 
παθόντες να αποβιώσει συνεπεία των τραυμάτων του. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ .
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΤΗΛΟ
Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε (31/07 και 01/08) ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας σε Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. 
Κικίλιας συναντήθηκε και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί

κησης καθώς και φορείς της Εκκλησίας 
Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν η Σύμη, όπου ο Σεβασμι- 
ότατος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος καλωσόρισε τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στο μονα
στήρι «Πανορμίτης». Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το 
Αστυνομικό Τμήμα της Σύμης και ακολούθησε συνάντηση με τον 
Δήμαρχο Σύμης κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα, με τον οποίο συζή
τησαν για θέματα ασφάλειας του νησιού εστιάζοντας στην παρά
νομη μετανάστευση.
Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κ. Υπουργού ήταν η Τήλος, 
όπου συναντήθηκε με την Δήμαρχο κα Μαρία Καμμά- Αλεκρέρη 
και συζήτησαν για το θέμα της διαχείρισης των παράνομων με- 
ταναστευτικών ροών. Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την Δήμαρχο 
Τήλου για την ανθρώπινη διάσταση που επιδεικνύει τόσο η ίδια 
προσωπικά, όσο και οι κάτοικοι του νησιού στο θέμα της παρά
νομης μετανάστευσης. Ακολούθησε η επίσκεψη στον Αστυνομικό' 
Σταθμό της Τήλου. Ο Υπουργός συναντήθηκε με το προσωπικό 
του Σταθμού και συζητήθηκαν θέματα υλικοτεχνικής υποδομής 
και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίη

σε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Υπουργός Δημόσι
ας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, 
επισκέφθηκε (01/08/2014), την Α' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδε- 
κανήσου και την Π.Υ. της Ρόδου, ενώ πραγματοποίησε συναντή
σεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της 
Εκκλησίας.
Εν πρώτοις συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ρόδου, κ. Στάθη Κου- 
σουρνά και στη συνέχεια με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Κατά τη διάρκεια των δύο συναντήσεων 
συζητήθηκαν θέματα δημόσιας ασφάλειας και πυρόσβεσης της πε
ριοχής. Μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ακολούθησε η επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τον Σεβασμιότατο Μητροπο
λίτη Ρόδου κ. Κύριλλο.
Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε την Α' Αστυνομική Δι
εύθυνση Δωδεκανήσου όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειακό 
Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, Ταξίαρχο Αντώνιο Βλα- 
χάκη, με τον Διευθυντή της Α' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδε
κανήσου Ταξίαρχο Φώτιο Νικολόπουλο, τον Συντονιστή σε θέμα
τα αλλοδαπών Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μιχαήλ Καληωράκη, 
καθώς και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίησε 
στην Κρήτη, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε (11/08/2014), 
την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης την Αστυνο
μική Διεύθυνση Τάξης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανιών, 
ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε την Περιφερειακή Αστυ
νομική Διεύθυνση Κρήτης όπου συναντήθηκε με τον Περιφερει
ακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο Μιχαήλ Καρα- 
μαλάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Τάξης Χανιών, Αστυνομικό 
Διευθυντή Εμμανουήλ Γεωργιακάκη και τον Περιφερειακό Διευ
θυντή Ασφάλειας Κρήτης Ταξιάρχο Γεώργιο Σκανδαλάκη, καθώς 
και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων και συζήτησε 
μαζί τους για τις συνθήκες εργασίας εστιάζοντας σε θέματα υλικο
τεχνικής υποδομής και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη, ο Υπουργός Δημόσι
ας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας επισκέ- 
φθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης και την Πυροσβεστική
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Υπηρεσία Ρέθυμνου, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπρο
σώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ακολούθως, ο κ. Υπουργός βρέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Τάξης Ρεθθμνου, όπου συναντήθηκε με Αξιωματικούς και εκπρο
σώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επίσκεψη πραγματοποίησε (21.8.2014), ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλι- 
ας, στην Περιφε'ρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε την έδρα 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς 
Ελλάδας στη Λαμία και έπειτα μετέβη στα Καμμένα Βούρλα, όπου 
επισκέφθηκε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποίησε σύσκεψη 
με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, Υποστρά

τηγο Γεώργιο Σουγλιέρη, τους Βοηθούς του Γενικού Περιφερει
ακού Αστυνομικού Διευθυντή, Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Νικολάου 
και Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο Αρβανίτη, τον Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, Ταξίαρχο Στέφανο Λου- 
λακούδη, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καμμένων 
Βούρλων, καθώς και Διευθυντές και Διοικητές των Υπηρεσιών 
της Στερεάς Ελλάδας και εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων 
όλων των Νομών της Περιφέρειας.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μεταξύ 
άλλων, δήλωσε: «Εμείς θέλουμε μία Αστυνομία που να λειτουργεί 
με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος του πολίτη και πάντα με σε
βασμό στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινω
νίας. Μία σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, που επιτελεί 
στο ακέραιο το καθήκον της, κερδίζει το σεβασμό και την αγάπη 
των πολιτών, κάτι που αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για 
την καλύτερη λειτουργία της».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε (28/08/2014) τη Διεύθυνση 
Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χίου, καθώς και 
το Κέντρο Ταυτοποίησης Αλλοδαπών. Στο πλαίσιο της επίσκεψής 
του, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε και με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο 
Χίου κ. Μανώλη Βουρνούς.
Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Υπουργού ήταν η Αστυ
νομική Διεύθυνση Χίου, όπου συναντήθηκε Γενικό Περιφερειακό 
Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, Ταξίαρχο Κωνσταντίνο 
Λαγό και με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, 
Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο Γατσιό και ενημερώθηκε για τα 
προβλήματα ασφάλειας της περιοχής. Ακολούθησε η συνάντηση 
του Υπουργού με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι συν-
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θήκες εργασίας καθώς και θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και 
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο κ. Κικίλιας μετά την ολοκλήρωση των δύο συναντήσεων δή
λωσε: «.. . Το θέμα της λειτουργίας του Τμήματος Δίωξης Παράνομης 
Μετανάστευσης στην Χίο που μου ετέθη, το αξιολογώ ως σημαντικό. 
Τις επόμενες ημέρες θα ζητήσω από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μία ολοκληρωμένη μελέτη για την 
αποτελεσματική λειτουργία μίας τέτοιας υπηρεσίας στο νησί... Θέλω 
να γνωρίζετε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια -στο πλαίσιο 
της σημερινής δύσκολης συγκυρίας - για να δώσουμε τις πρέπουσες 
λύσεις. Στους δύσκολους καιρούς δεν χρειάζονται λόγια, αλίά πρά
ξεις».
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Βορείου Αιγαίου και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Χίου επισκέφθηκε το Κέντρο Ταυτοποίησης Αλλοδα
πών και ενημερώθηκε για το έργο που ετπτελείται στο χώρο αυτό.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Μεσσηνία, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε (29.08.2014) αστυνομικές και 
πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού. Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας 
επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα και το Πυροσβεστικό Κλιμά
κιο της Κυπαρισσίας το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατρών, το Αστυ
νομικό Τμήμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, κα
θώς και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου. Ο Υπουργός συναντήθηκε 
επίσης με τον νεοεκλεγέντα και τον απερχόμενο Δήμαρχο Τρκρυ- 
λίας κ.κ. Παναγιώτη Κατσίβελο και Κωνσταντίνο Κόλλια. 
Νωρίτερα, ο Υπουργός ενημερώθηκε από τις τοπικές αρχές για 
την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή μετά τις 
δύο σεισμικές δονήσεις που έτυχε να σημειωθούν, ανοιχτά της

ανατολικής Πελοποννήσου και επεσήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρε
σίες του Υπουργείου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής 
προστασίας.
Στη συνέχεια της επίσκεψής του στην Μεσσηνία, ο κ. Υπουργός 
επισκέφθηκε την Διεύθυνση Αστυνομίας και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία της Μεσσηνίας και ενημερώθηκε για θέματα ασφάλειας 
και πυρόσβεσης.
Αναλυτικότερα, ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυ
νομίας Μεσσηνίας όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό 
Αστυνομικό Διευθυντή, Υποστράτηγο Βασίλειο Γεωργακόπουλο 
και με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας 
Αστυνομικό Διευθυντή Αδαμάντιο Μητρόπουλο και ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα ασφάλειας της περιοχής. Ακολούθησε η συνά
ντηση του Υπουργού με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι 
συνθήκες εργασίας καθώς και θέματα υλικοτεχνικής υποδομής 
και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.
Για τα προβλήματα της εγκληματικότητας που αντιμετωπίζει η 
περιοχή της Μεσσηνίας ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι: «Ο σχεδι- 
ασμός που εφαρμόζεται και υλοποιείται έχει αποφέρει θετικά αποτε
λέσματα και αυτό αποδεικνύεται και από τους δείκτες εγκληματικότη
τας που καταγράφονται στη Μεσσηνία. Ωστόσο τα προβλήματα είναι 
υπαρκτά και απαιτούν επαγρύπνηση των αρχών, άμεση αντίδραση 
και αποτελεσματική ανταπόκριση τόσο για την πρόληψη, όσο και για 
την καταστολή της εγκληματικότητας. Παραμένουμε σε συνεχή εγρή
γορση».
Ακολούθως ο κ. Κικίλιας μετέβη στην περιοχή της Αρχαίας Μεσ
σήνης προκειμένου να επιθεωρήσει την περιοχή που επλήγη από 
την πρόσφατη πυρκαγιά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στη Μεσσηνία 
ολοκληρώθηκε με την συνάντηση που είχε με τον Μητροπολίτη 
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη, από τις 
04 έως και τις 06 Σεπτεμβρίου 2014, στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη 
Κασσανδρείας, Σεβασμιότατο Νικόδημο και στη συνέχεια επισκέ- 
φθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής.
Το απόγευμα της πρώτης ημέρας, παρουσία του Υπουργού Δημό-
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τικής με έμφαση στις απαραίτητες δράσεις που θα αναπτυχθούν 
το επόμενο διάστημα. Για τον τομέα της οδικής ασφάλειας και με 
αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επισημάνθηκε και 
από τις δύο πλευρές η αναγκαιότητα να δοθεί έμφαση σε πρωτο
βουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο των μαθητών, όσο και 
των επαγγελματιών οδηγών.
Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της δημιουργίας ανοικτών 
δομών φιλοξενίας για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευ- 
τικών ροών. Τέλος συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να δη- 
μιουργηθεί μία ομάδα εργασίας για την καλύτερη ενημέρωση και 
τον συντονισμό κοινών δράσεων.

σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου 
Τσακνάκη πραγματοποιήθηκε στη Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης σύσκεψη 
για τον επιχειρησιακό σχεδίασμά των μέτρων της 79ης ΔΕΘ.
Ο κ. Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδάκη 
και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγο Αθηναγόρα Παζαρλή επισκέφθηκε 
(4/9/2014), τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής όπου συναντή
θηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής 
Ταξίαρχο Αριστοτέλη Μανωλά, τους Αξιωματικούς και το προσω
πικό της Διεύθυνσης και ενημερώθηκε για τα προβλήματα ασφά
λειας της περιοχής Ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού με 
τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στη συνέ
χεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Περιφερει
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Μετά τη 
συνάντηση με τον Περιφερειάρχη συναντήθηκε με τον Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη. Η συνάντηση επικεντρώθη
κε σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας της πόλης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ κα ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε (12/09/2014), με την Περιφε
ρειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου 
Τομέα Αθηνών, κ. Γιώργο Καραμέρο και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Χρήστο Καπατάη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, συζητή
θηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, συζητήθηκε 
εκτενώς η ασφάλεια και η αστυνόμευση σε όλη την περιφέρεια Ατ-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΑΣ.Ε.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε (23/09/2014), με τον Βουλευ
τή Α’ Αθήνας κ. Ανδρέα Ψυχάρη, Ειδικό Εκπρόσωπο Για Θέματα 
Μετανάστευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνερ
γασία στην Ευρώπη (ΟΑΣ.Ε.).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συζήτη
σαν θέματα ελληνικής στρατηγικής αναφορικά με το μεταναστευ- 
τικό, αλλά και τα προβλήματα της ασφάλειας και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Κικίλιας μετά τη συνάντηση δήλωσε: « «Είμαστε πολύ χαρού
μενοι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για 
τη φυσική παρουσία και τη στήριξη του συναδέρφου, του Ανδρέα Ψυ
χάρη, τον οποίο οφείλω να συγχαρώ για τον ορισμό του ως Ειδικού 
Εκπροσώπου Για Θέματα Μετανάστευσης του ΟΑ.Σ.Ε. Στο πλαίσιο 
αυτό είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε μία σειρά απόψεων για τα 
θέματα της μετανάστευσης, τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την 
ελληνική στρατηγική και την υπάρχρυσα κατάσταση τόσο στην επι
κράτεια, όσο και ειδικότερα στην Αθήνα. Επίσης, συμφωνήσαμε να 
είμαστε σε διαρκή συνεννόηση και συνεργασία, ώστε να ενισχύουμε 
την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων μας σε ευρωπαϊκά και 
διεθνή fora».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε (23/09/2014), τη Διεύθυνση 
Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ο κ. ΚικΛιας συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού, Υποστράτηγο, Πλάτων Ζαψείρη, τους ιατρούς και 
το προσωπικό της Υπηρεσίας και συνομίλησε μαζί τους για τις 
συνθήκες εργασίας. Ο Υπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει και επεσήμανε ότι στις προτεραιότη
τες του είναι η ενίσχυση του έργου της Υπηρεσίας με καινοτόμες 
παρεμβάσεις σε θέματα υγείας.
Ο Υπουργός απευθυνόμενος προς το προσωπικό της Υπηρεσίας 
δήλωσε: «Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας για το σπουδαίο έργο που προσφέρει τόσο στους εν ενερ- 
γεία αστυνομικούς και τις οικογένειες τους, όσο και στους απόστρα- 
τους. Το εξριδικευμενο ιατρικό προσωπικό προσφέρει υψηλού επιπέ
δου υπηρεσίες και εγγυάται την άριστη ιατρική φροντίδα των αντρών 
και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεσμεύομαι όχι μόνο ως 
Υπουργός, αλλά κι ως γιατρός, ότι πολύ σύντομα θα ενιαχύσω το έρ
γο τους με καινοτόμες παρεμβάσεις σε θέματα υγείας. Το Υπουργείο 
είναι ένα και δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες για κανόναν. Θα περιμέ
νω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά να δω νέες προτάσεις, νέες 
φρέσκιες ιδέες να έρχονται στο γραφείο μου. Οι δικές σας προτάσεις, 
των ανθρώπων που βιώνουν την καθημερινότητα, έχουν μεγάλη αξία 
γιατί αποτυπτόνουν με ρεαλισμό την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι μέ
σα από τη συνεργασία μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
για μία Αστυνομία που υπηρετεί τον πολίτη και συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του».

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενόψει του νέου εκπαιδευτικού έτους 2014-2015, πραγματο
ποιήθηκε (08.09.2014), στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυ
νομικής Ακαδημίας, η τελετή αγιασμού των σπουδαστών της 18ης 
Εκπαιδευτικής Σειράς.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Αιδεσιμότατος πατήρ Ιωάννης Κοκ- 
κώνης ενώ παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγεί
ου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσου- 
βάλας, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος 
Βασίλειος Κοντογιάννης ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Φώτιος Νικητάκης η Διοι
κητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη, ο Διοικητής της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος Θωμάς Μαμούτος και ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνομικός Δι
ευθυντής Γεώργιος Τηλελής
Επίσης παρευρέθηκαν επιτελείς των Σχολών της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, καθώς και οι τριάντα πέντε (35) σπουδαστές που θα 
φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας από τους οποίους οι εί
κοσι πέντε (25) προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, δύο (2) 
από την Αστυνομία της Κύπρου, δύο (2) από το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας ένας (1) από το Πυροσβεστικό Σώμα και πέντε 
(5) από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρο
νικής Διακυβέρνησης/Λοιπά Υπουργεία & Υπηρεσίες ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα.
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Κων
σταντίνος Τσουβάλας απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε στους 
σπουδαστές της Σχολής να έχουν γόνιμη και παραγωγική φοίτη
ση, καθώς επίσης χαιρετισμός και καλωσόρισμα έγινε και από τον 
Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο Βασίλειο 
Κοντογιάννη.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. ΣΕ ΑΤΠΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

Η έναρξη λειτουργίας της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς του 
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στε
λεχών, πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Βέροια με τη συμμετο
χή, συνολικά, (101) Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ειδικότερα, την 15-09-2014, στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής 
Ακαδημίας στους Θρακομακεδόνες Αττικής ξεκίνησε η λειτουργία 
της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό 
έτος 2014-2015, με τη συμμετοχή (61) Αξιωματικών.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας της Α' Εκ
παιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αστυνομικών Δι
ευθυντών, με τη συμμετοχή (27) Αστυνομικών Διευθυντών.
Στην έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέστη ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ο οποίος από κοινού με

I
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τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Βασί
λειο Κοντογιάννη και τη Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Σταματίνα Μίζη, απηύθυναν χαιρετι
σμό και ευχές για καλή διαμονή και εποικοδομητική επιμόρφωση 
-  μετεκπαίδευση στο Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευ
θυντών και στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ..
Σε αντίστοιχη τελετή, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ- 
φωσης Βορείου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, ξεκίνησε η λει
τουργία της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. με τη συμ
μετοχή (40) Αξιωματικών, στελεχών από Υπηρεσίες της Βόρειας 
Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό, ως εκπρόσω
πος της ηγεσίας του Σώματος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Βάιος Χονδρός. Χαιρετισμό και ευ
χές για εποικοδομητική επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, απηύθυνε 
επίσης ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης Βορείου Ελλάδος Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος 
Κούγκας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τριάντα δύο (32) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, από 
όλη τη χώρα, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα προστασίας του περιβάλλο
ντος κατά τη διάρκεια εξαήμερου επιμορφωτικού προγράμματος 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής 
Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα Αττικής με μέριμνα και ευθύνη της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (15 -  20.9.2014).
Με την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία αυτή επιδιώκεται η παροχή 
της απαραίτητης γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης προ- 
κειμένου να αντιμετωπίζονται, με τρόπο ενιαίο και κυρίως απο
τελεσματικό, όλες οι εγκληματικές συμπεριφορές που στρέφονται

κατά του περιβάλλοντος.
Τα (32) στελέχη, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, επιστρέφο- 
ντας στις Υπηρεσίες τους θα λειτουργήσουν ως «πυρήνες» εκπαι
δευτές για την ενημέρωση του υπόλοιπου προσωπικού.
Στην τελετή λήξης της εκπαίδευσης την ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας εκπροσώπησε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης ο οποίος επέδωσε 
και τα πιστοποιητικά σπουδών στους εκπαιδευθέντες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (CEPOL)

Τις εργασίες του ολοκλήρωσε (23-26.9.2014) στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Κέ
ντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας), στο Πανόραμα Βέ
ροιας το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας ( European Police College - CEPOL ) με θέμα «Εκπαί
δευση Εκπαιδευτών -  Φάση 2η».

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, διάρκειας τεσσάρων ημερών, συμ
μετέχουν συνολικά (28) ανώτεροι Αξιωματικοί Αστυνομιών και 
εμπειρογνώμονες από (22) Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και την Europol.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι Αξιωματικοί και 
στελέχη, να αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα 
αναβαθμίσουν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων εκ
παιδεύσεων της CEPOL μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων 
εκπαίδευσης και τεχνικών μεικτής μάθησης σε πλήθος μελλοντι
κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομι-
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κής Ακαδημίας.
Στην τελετή έναρξης του σεμιναρίου παρέστη ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Ταξίαρχος Νικόλαος Μπαντου- 
βάκης ως εκπρόσωπος της ηγεσίας του Σώματος ο Διοικητής 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας και ο εκπρόσω
πος της Αστυνομικής Ακαδημίας και υπεύθυνος διοργάνωσης του 
σεμιναρίου, Αστυνόμος Β’ Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος οι οποίοι 
καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες στην χώρα μας.

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΩΝ 
Η.ΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε (03.09.2014), στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Υποδιεύθυνση Εγκληματο
λογιών Ερευνών Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Εγκληματο
λογιών Ερευνών, παρέλαβε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ως δωρεά 
της Υπηρεσίας U.S. Secret Service, από το Γενικό Προξενείο των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ο οποίος θα χρησιμο- 
ποιηθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, περιλαμβάνει επτά (7) φο
ρητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptop), καθώς και δέκα (10) 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής παρέστη αντιπροσωπεία του 
Γενικού Προξενείου των Η.ΠΑ, με επικεφαλής τον Πρόξενο κ. 
Robert Ρ. Sanders, ενώ από ελληνικής πλευράς παραβρέθηκαν ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτη
γος Εμμανουήλ Κατριαδάκης και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Βάιος Χονδρός. Παρέστησαν

επίσης ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευ
θυντή Κεντρικής Μακεδονίας Αστυνομικός Διευθυντής Στυλια
νός Ντελής και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών Βορείου Ελλάδος Αστυνομικός Διευθυντής Θωμάς 
Φεύγας.
Στο πέρας της εκδήλωσης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Βάιος Χονδρός ευχαρίστησε θερμά 
για την προσφορά αυτή και παρέδωσε τιμητική πλακέτα με το έμ
βλημα της Ελληνικής Αστυνομίας στον Γενικό Πρόξενο κ. Robert 
Ρ. Sanders, ο οποίος από την πλευρά του επεσήμανε, μεταξύ άλ
λων, ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν έμπρακτη αναγνώρι
ση των αγαστών σχέσεων και του υψηλού επιπέδου συνεργασίας 
των δύο χωρών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ USS VELLA 
GULF ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΣΤΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Τον πλοίαρχο καθώς και αξιωματικούς του πληρώματος 
του πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, USS VELLA 
GULF, υποδέχθηκε (29.08.2014) στο Γραφείο του, ο Γενικός Πε
ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχος

Σπυρίδων Μαρτίνης στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία και του Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας Αστυνομικού Διευθυντή 
κ. Γεώργιου Αγάθου. ]
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

ί
Συνάδελφε,

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- 

Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 
καν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».ενοπιοιήθηι

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

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

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

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

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

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

και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

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

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

Τοποθετήσεις -  Μεταθέσεις Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη τοποθετήθηκαν - μετα- 
τε'θηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ως ακολούθως:

• Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ως Προϊστάμενος Επιτελεί

ου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

• Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με δαπάνες δημοσίου.

• Ηλίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδος.

Τοποθετήσεις -  Μεταθέσεις -  Μετακινήσεις Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ, έγιναν οι τοποθετή
σεις -  μεταθέσεις -μετακινήσεις των Υποστρατήγων της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

• ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΣΟΦΙΟΣ Δημήτριος, από Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., ως Βοηθός 
Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.

• ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Γενικός Περιφε
ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΤΖΟΪΤΗΣ Αλκιβιάδης, στον Κλάδο Ασφάλειας/Α,Ε,Α., 
όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.

• ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος, από Κλάδο Ασφάλειας/Α,Ε,Α. στον 
Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., ως 
Προϊστάμενος.

• ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, από Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α. στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής.

• ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Αττικής στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνο- 
μίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.

• ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, από Κλάδο Αλλοδαπών και Προ
στασίας Συνόρων /Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης, ως βοηθός Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

• ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δι
ευθυντής.

• ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Παναγιώτης, στη Γενική Διεύθυνση Προ
στασίας Επισήμων Προσώπων και Ευπαθών Στόχων, όπου 
υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής.

• ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, από καταργηθείσα Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου στη 
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοπον
νήσου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυ
ντής.

• ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου στη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ως Γενι
κός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΖΑΓΚΑΣ Δημήτριος, στον Κλάδο Τάξης/Α,Ε,Α., όπου υπη
ρετεί, ως Προϊστάμενος.

• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, στην Αστυνομική Ακαδη
μία, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονί
ας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ως Προϊστάμενος.

• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, από καταργηθείσα Περι
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενι
κή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, 
ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος, στον Κλάδο Οικονομικοτε- 
χνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α,Ε.Α., ως Προϊ
στάμενος.

• ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας στη Γενική Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεός Ελλάδος, ως Γενικός 
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δη
μοσίου.

• ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στη Γενική Περιφε
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περι
φερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• [ΥΓ.] ΖΑΦΕΙΡΗΣ Πλάτωνας, στη Δ/νση Υγειονομικού/ 
Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
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Τοποθετήσεις -  Μεταθέσεις -  Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ, τοποθετήθηκαν -  με
τατεθήκαν -  μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι της Ελληνι
κής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
• ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνι

κής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα 

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, ως Διευθυντής, με 
δαπάνες δημοσίου.

• ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομι
κής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια.

• ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως βοηθός Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντή.

• ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος, στη Δ/νση Τροχαίας Αττι
κής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΜΙΖΗ Σταματίνα, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Δι
οικητής.

• ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος, στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδι
κών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής.

• ΜΩΥΣΙΔΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσα
λονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

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

• ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος, στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Αστυνομίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί.

• ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/Α,Ε,Α. όπου υπηρετεί, ως Δι
ευθυντής.

• ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Αστυνομίας Αθη
νών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Διεύθυνση Ασφάλειας Κρήτης στη Γενική Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως βοηθός Γενικού 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.

• ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος στη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, 
ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυ
ντή.

• ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αργολίδος, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημο
σίου.

• ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περι
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας

όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ημαθί
ας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, ως Διευθυντής.

• ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονί
ας όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Χαλ
κιδικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
Κεντρικής Μακεδονίας, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού 
Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

• ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης, στη Δ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών όπου υπηρετεί, ως βοηθός Διευθυντή.

• ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΔΗΜΟΥ Δημήτριος, στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αεροληιέ- 
να Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΓΚΡΙΖΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, συνεχιζόμενης απο- 
σπάσεώς του ΚΕ.ΜΕ.Α.

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρεας, από καταργηθείσα Περι
φερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Πελοποννήσου στη Γενι
κή Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλά
δος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, 
με δαπάνες δημοσίου.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πέτρος, στη Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Ατ
τικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΜΑΝΩΛΑΣ Αριστοτέλης, από καταργηθείσα Περιφερεια
κή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας όπου 
υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Σερρών στην 
Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, ως Διευθυντής με δα
πάνες δημοσίου.

• ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τά
ξης Ξάνθης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, ως Διευ
θυντής.

• ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττι
κής όπου υπηρετεί

• ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στη Γενική Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, ως 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος, στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α,Ε.Α. 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΤΖΙΓΚΟΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Δ/νση Αστυνομικών Επι
χειρήσεων Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, 
ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυ
ντή.
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• ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, στη Δ/νση Εγκλημαχολογικών 
Ερευνών/Α,Ε,Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος, στη Δ/νση Προστασίας Συνό- 
ρων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, από καταργηθείσα Περι
φερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος στη Γε
νική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελ
λάδος, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού 
Διευθυντή.

• ΒΛΑΧΑΚΗΣ Αντώνιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στη Γενική Πε
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ως 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

• ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Δ/νση Αστυνομίας Αθη
νών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως βοη
θός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.

• ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεόδωρος, στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλο
νίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Παντελής, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέ
ντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/Α,Ε,Α. όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΜΑΜΟΥΤΟΣ Θωμάς, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου 
υπηρετεί, ως Διοικητής.

• ΜΑΡΤΙΝΗΣ Σπυρίδωνας, από καταργηθείσα Περιφερεια
κή Διεύθυνση Ασφάλειας Ιονίων Νήσων στην Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας, ως Διευθυντής.

• ΚΟΪΝΑΚΗΣ Νικόλαος στο ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής 
Αστυνομίας» όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Αστυνομίας 
Πειραιά όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ Στέφανος, από καταργηθείσα Περιφε
ρειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Στερεός Ελλάδος στη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, ως Διευθυντής.

• ΔΗΜΑΣ Ιωάννης, στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου 
Δημοκρατίας όπου υπηρετεί.

• ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στη Διεύθυνση Αστυνο
μίας Χανιών, ως Διευθυντής.

• ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος, από Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Αττικής/Επιτελείο στην Δ/νση Μεταγωγών Δικα
στηρίων Αττικής, ως Διευθυντής.

• ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφε
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί, 
ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ηρακλείου στην Δι
εύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, ως Διευθυντής.

• ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Ατ
τικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερεια
κή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας όπου υπηρετεί, ως 
Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Μαγνησίας στη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ως Γε
νικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπά
νες δημοσίου.
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• ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου στη Γενική Περιφε
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ως βοηθός Γενι
κού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.

• ΠΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί, ως 
Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Λασιθίου στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Λασιθίου, ως Διευθυντής.

• ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου στη Γενική Περι
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ως βο
ηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.

• ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος στο Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επι- 
τελείου/Α,Ε,Α.

• ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα, στη Δ/νση Οικονομικών/Α,Ε,Α. όπου 
υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς της Γραφείο Κοινο
βουλευτικού Ελέγχου/Δνσης Επιτελικής Υποστήριξης/Γε- 
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδια- 
σμού/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη.

• ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου όπου υπηρετεί ως 
Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Άρτας, στη Δ/νση Αστυ
νομίας Άρτας, ως Διευθυντής.

• ΜΗΤΣΕΑΣ Ηλίας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυ
νομική Διεύθυνση Πελοποννήσου όπου υπηρετεί ως Αστυ
νομικός Διευθυντής Τάξης Λακωνίας, στη Δ/νση Αστυνο
μίας Λακωνίας, ως Διευθυντής.

• ΣΕΙΝΤΗΣ Ιωάννης, από καταργηθείσα Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυν
ση Αστυνομίας Αχαΐας, ως Διευθυντής.

• ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, από καταργηθείσα Περιφερεια
κή Διεύθυνση Ασφάλειας Ηπείρου στη Δ/νση Αστυνομίας 
Ιωαννίνων, ως Διευθυντής.

• ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περι
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί 
ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ρεθύμνου στη Δ/νση 
Αστυνομίας Ρεθύμνου, ως Διευθυντής.

• ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, από Διεύθυνση Μεταγω
γών Δικαστηρίων Αττικής στην Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Αττικής, ως βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευ
θυντή.

• ΔΡΑΚΑΚΗΣ Παναγιώτης, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφά
λισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλεί
ας, όπου υπηρετεί.

• ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, από καταργηθείσα Περιφερει
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου όπου υπηρε
τεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης πρώην Α' Αστυνο
μικής Δ/νσης Δωδεκανήσου, στην Α' Διεύθυνση Αστυνο
μίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής.



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
• Με το βαθμό του Αντιστράτηγου ο ι : Βενέτης Ευάγγε

λος, Κούκιος Τρύφων, Μάτσικας Αθανάσιος, Παραβολιδά- 
κης Εμμανουήλ, Στεφάνής Ηλίας, Χαλατσής Βασίλειος.

- Με το βαθμό του Υποστράτηγου ο ι : Αποστολάκης Αλέ
ξανδρος, Σιδηροκαστρίτης Ιωάννης.

- Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Αντωνόπουλος Πανα
γιώτης, Ευθυμίου Μιχαήλ, Κόντης Κωνσταντίνος, Μεγα- 
λακάκης Μανούσος, Παναγόπουλος Αθανάσιος, Πανταζής 
Δημήτριος, Στέφος Ευθύμιος, Χωραΐτης Γεώργιος.

- Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Μεγα- 
γιάννης Αναστάσιος, Τίγκας Παντελής.

- Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Μυρι- 
ανίδης Ηλίας, Παπαδάκης Ανδρέας.

- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' ο ι: Δεμιρτζίδης Σάβ
βας, Ραφτόπουλος Αγαθοκλής.

- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι: Αχιλλεόπουλος Άγ
γελος, Δινάδης Κωνσταντίνος, Ζάμπρας Λάζαρος, Καλα- 
μάρης Ιωάννης, Μωραϊτης Νικόλαος, Νικολακόπουλος 
Γρηγόριος, Σερε'της Αναστάσιος, Σιαδήμας Ευάγγελος, 
Συρμόπουλος Δημήτριος, Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Χατζάκης Αντώ
νιος, Δασκαλόπουλος Ιωάννης, Κλετσάκη Θεοδώρα, Πα- 
παθανάσης Κωνσταντίνος, Αλιγκάς Ηλίας, Ραμιώτης 
Απόστολος, Τουρπέτας Ασημάκης, Λυκοκάπης Βασίλει
ος, Ξανθόπουλος Απόστολος.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Κοντογιώργιος 
Σεραφείμ, Μαρινάκης Ιωάννης, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, 
Παπαθανάσης Κωνσταντίνος.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αλεβίζος Γε
ώργιος, Βόλος Χρήστος, Γιώτης Γεώργιος, Γκαζός Χαρά
λαμπος, Γκουτζιγάννης Βάϊος, Δημακόπουλος Θρασύ
βουλος, Εμμανουήλ Παναγιώτης, Καλλονιάτης Ηρακλής, 
Καπτάνης Νικόλαος, Κόρακας Κωνσταντίνος, Κρίαλης 
Πέτρος, Μαγγούφης Στέργιος, Μελανδινός Δημήτριος, 
Μελιδονιώτης Γεώργιος, Μερκούρης Ιωάννης-Σπυρίδων, 
Μητρόπουλος Γεώργιος, Μπαλλής Μιχαήλ, Μπάμπαλης 
Γεώργιος, Νικολαϊδης Αναστάσιος, Σακελλαράκης Φώτι
ος, Στιβακτάκης Κωνσταντίνος, Τεφανής Πέτρος, Χατζη- 
σταύρου Ανδρέας.

- Με το βαθμό του Αρχιφόλακα οι: Δημακόπουλος Θρα
σύβουλος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Καλπάνης Κοσμάς, 
Καλύβας Ιωάννης, Καραπάγκος Δημήτριος, Μάτσιρας 
Γεώργιος, Μητρόπουλος Γεώργιος, Μιχάλης Απόστολος, 
Νταγκίνης Παναγιώτης, Σιανάβας Γεώργιος, Σούλας Τι- 
μολέων, Χαλβατζάκου Αλεξάνδρα-Αποστολία.

- Με το βαθμό του Αστυφύλακα η: Νίκου Σοφία

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αρχ/κας Καρράς Βάϊος που υπηρετεί στο A' Α.Τ. Γλυφά
δας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Α.Δ. Καρδίτσας, Α.Δ. Τρικάλων, Α.Δ. Λάρισας 
& Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, τηλ.6982-177083.
Ο Υπαρχ/κας Γακόπουλος Ευθύμιος που υπηρετεί στην Α.Δ.

Καστοριάς επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από την Α.Δ. Αλεξανδρούπολης τηλ. 6972-339730
Υπαρχ/κας που υπηρετεί στη Ρόδο επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Αττικής, τηλ. 6979-001330.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Χαλκιδικής ή Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, 
τηλ.6948-586224.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανιών, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ ΑΔ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Πιερίας, τηλ.6970- 
963733.
Ο Αστυφύλακας Μπαμπάκος Λεωνίδας που υπηρετεί στην 
Δ.Α.Ε.Α/Υ.ΜΕ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από της ΓΑΔΑττικής, τηλ. 6975- 
933996.
Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αθήνας επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
της Α.Δ. Φωκίδας, τηλ.6976-876235 & 6985781504.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια επανιδρύονται το 
Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και το Τμήμα Ασφά
λειας Ακροπόλεως

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια προχωρά η επανίδρυση 
του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφάλειας 
Ακροπόλεως.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
υπέγραψε τη σχετική απόφαση και αναμένεται η έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος, με τις διατάξεις του οποίου επανι
δρύονται οι σχετικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι το Αστυνο
μικό Τμήμα Ακροπόλεως θα υπάγεται διοικητικά στη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Αθηνών και το Τμήμα Ασφάλειας Ακρο
πόλεως θα υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής.
Ο κ. Κικίλιας για την επανίδρυση των δύο Υπηρεσιών δή
λωσε: «Με την ασφάλεια του πολίττι δεν πειραματιζόμαστε. Η 
επαναλειτουργία των Υπηρεσιών αυτών είναι σημαντική για 
την αναβάθμιση της αστυνόμευσης της περιοχής της Ακροπό
λεως και του ιστορικού κέντρου των Αθηνών. Την ίδια στιγμή 
αξιοποιοϋμε ουσιαστικά και τους πρώην δημοτικούς αστυνο
μικούς που ασκούσαν υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης σε 
αυτή την περιοχή.

Ασφαλές κέντρο της πρωτεύουσας σημαίνει πολλά για την κα
θημερινότητα του πολίτη, αλλά και για την εικόνα της χώρας 
μας στο εξωτερικό. Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπη
ρεσίες που προσφέρουμε στον πολίτη».

Προάγεται επ’ ανδραγαθία, στο βαθμό του Αρχιφύλακα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Π.Δ. 144/1991, ο Υπαρχιφύλακας 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Γεωργίου 
διότι τιμήθηκε με το μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο 
Ανδραγαθίας».
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4254/2014 ΣΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΙ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ 
Κύριε Υπουργέ', (Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήσχο ΣΤΑ- 
ΪΚΟΥΡΑ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3938/2011 ( ΦΕΚ 
Α61/31.3.2011 ) που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν.Δ. 
330/1347 προβλέφθηκε ότι οι συνάδελφοί μας που κατέστη
σαν ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, συνέπεια τραυμάτων 
ή παθήσεων ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, ύστερα από απόφαση της αρμόδι
ας υγειονομικής επιτροπής τίθενται σε κατάσταση μόνιμης 
πολεμικής διαθεσιμότητας, ήτοι τίθενται εκτός της ενεργού 
υπηρεσίας, δεν κατέχουν οργανικές θέσεις, προάγονται όμως 
κατά τον οργανισμό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομί
ας, στους διοικητικούς βαθμούς και αποστρατεύονται όταν 
καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους.
Με τη διάταξη αυτή η Πολιτεία αναγνώρισε έμπρακτα την 
προσφορά του 'Ελληνα Αστυνομικού, στην καθημερινή 
μάχη κατά της εγκληματικότητας, επιφυλάσσοντας ειδι
κή μεταχείριση η οποία όμως ακυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 
2/44896/0022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών (22η 
μισθολογίου).
Παράλληλα κύριε Υπουργέ η Ελληνική Πολιτεία, θέσπισε 
τον Ν. 4254/2014 (περ. 2 υποπαρ. Ε3 του άρθρου τρίτου) με 
τον οποίο ορίζεται ότι:
“Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπη
ρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και 
άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα, χορη
γείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μη
νιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με 
βάση πς διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 
και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ  του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (A‘ 222). Το ποσό της προσωπικής 
διαφοράς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτι- 
κής κατάστασης”.
Σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε η Δ/νση Οικονομικών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προς το Υπουργείο Σας, 
η Γενική Δ/νση Μισθών (22η Μισθολογίου), στο με αριθμ. 
πρωτ. 2/44896/0022 έγγραφο της διατύπωσε την άποψη ότι 
από τη γραμματική ερμηνεία του νόμου οι ανωτέρω διατάξεις 
του νόμου είναι εφαρμοστέες μόνο στους Ανάπηρους Πολέ
μου Αξιωματικούς, και ως ειδικές δεν δύνανται να εφαρμο
στούν και σε λοιπές κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού με 
βάσει προγενέστερες ρυθμίσεις (ΝΔ 330/1947).
Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την γραμματι
κή ερμηνεία των νόμων διότι με τα άρθρα 18 και 20 που σας 
παραθέτουμε του ΝΔ 330/1947 ορίζεται ρητώς ότι:
ΑΡΘΡΟ 18: “Των τυχόν εκ των περί πολεμικής διαθεσιμότητας 
παρεχόμενων ή παρασχεθησομένων συναφών μειζόνων πλει- 
ονεκιημάτων και ευεργετημάτων εις τους Στρατιωτικούς της 
Χωροφυλακής (όσον αφορά τα μερίσματα Μετοχικών Ταμεί

ων, παντός είδους χορηγήματα και λοιπά αντικείμενα περί ων 
τα άρθρα 6-21 του παρόντος Νόμου) δικαιούνται αναλόγως υπό 
τας αυτάς προϋποθέσεις και οι αστυνομικοί υπάλληλοι απάντων 
των βαθμών κατά την διά του Ν. 621/1943 (7) καθοριζομένην 
αντιστοιχίαν. Διά τους από του βαθμού του αρχιφύλακος και 
κάτω εφαρμόζονται αναλόγως αι διά τους Ανθυπαστυνόμους 
διατάξεις”.
ΑΡΘΡΟ 20 : “Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι δι
ατάξεις των Ν. 4506/30 και 5202/31 ως ετροποποιήθησαν ή 
τροποποιηθήοονται μεταγενεστέρως κατά την εν τω άρθρω 18 
του παρόντος Νόμου οριζόμενην αντιστοιχίαν εφ“ όσον τυγχά- 
νουσιν ευεργετικώτεραι της εν αυτοίς αναφερομένης καταστά- 
σεως “πολεμικής διαθεσιμότητας κ,λπ. ” αντιστοιχούσης προς 
την μόνιμον διαθεσιμότητα ”,
Με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις του νδ 330/1947 ρητώς προ
κύπτει ότι εφαρμόζονται κατ' ανάλογη εφαρμογή του νόμου 
όλες οι τυχόν ευεργετικότερες διατάξεις των εν της πολεμι
κής διαθεσιμότητας κ.λπ. αντιστοιχούσης με την μόνιμον δι
αθεσιμότητα, συνεπεία δε τούτου υφίσταται εξομοίωση της 
νόμιμης με την πολεμική διαθεσιμότητα.
Η δε διάταξη του Ν. 4254/2014 δεν είναι ειδικότερη και δεν 
ορίζει καμία εξαίρεση ως τα αναφερόμενα σε αυτή.
Συνεπεία δε τούτου, πρέπει να αποκατασταθούν και να λά
βουν τα οριζόμενα στο νόμο και οι τελούντες σε μόνιμη δι
αθεσιμότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ’ ανά
λογη εφαρμογή των νόμων του Ελληνικού Κράτους για του 
τελούντες σε πολεμική διαθεσιμότητα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας επιακέφθηκαν
(17.7.2014) στο 401 Σ.Ν. τον τραυματισμένο συνάδελφό μας 
(σύλληψη Μαζιώτη) και του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και 
καλή δύναμη ώστε να επιστρέφει και πάλι ετοιμοπόλεμος στα 
υψηλής επικινδυνότητας καθημερινά καθήκοντά του.
Όπως γίνεται αντιληπτό από κάθε καλόπιστο συμπολίτη μας, 
τόσο ο συγκεκριμένος Ειδικός Φρουρός όσο και δεκάδες άλλοι 
αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 
του καταζητούμενου τρομοκράτη, ενήργησαν με αυταπάρνηση 
και ηρωισμό. Αψηφώντας το θάνατο, ενέγραψαν στο ενεργητι
κό τους μια σημαντικότατη επιτυχία, η οποία, παρά τις αντίξο
ες συνθήκες επιχειρησιακής δράσης, αλλά και το «καθεστώς» 
υπό το οποίο βρέθηκε να κυκλοφορεί «ελεύθερος» ο επικίνδυνος 
τρομοκράτης, μας κάνει όλους υπερήφανους.
Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει, ωστόσο, να στηρίζει τον Έ λ
ληνα Αστυνομικό εμπράκτως, ηθικά και υλικά, σε υπηρεσιακό 
και προσωπικό επίπεδο, διότι εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος 
σε παντοειδείς κινδύνους, όταν μάλιστα το ίδιο το αστυνομικό 
λειτούργημα συνθλίβεται υπό το βάρος των γνωστών μνημονι- 
ακών δεσμεύσεων των τελευταίων ετών και η ανασφάλεια που 
βιώνουν οι συνάδελφοί μας δεν περιγράφεται.
Αυτή θα είναι η καλύτερη αναγνώριση του έργου μας και αυτήν 
αναμένουμε από όλους, αντί να περιοριζόμαστε σε τετριμμένες 
και ανούσιες προσεγγίσεις μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, όπως 
είναι, εν προκειμένω, η βέλτιστη επαγγελματική λειτουργία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και η ουσιαστική κατοχύρωση και πα
ροχή του αγαθού της ασφάλειας.
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΥΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αγαπητέ Συνάδελφε, στην υπηρεσιακή μας ζωή έρχονται 
στιγμές, σπάνιες στιγμές και για σπάνιους συναδέλφους, που 
δεν υπάρχουν λόγια να περιγράφουν την ηρωική πράξη στην 
οποία προέβησαν, αψηφώντας το θάνατο και ενεργώντας με 
απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον.
Η 16η Ιουλίου 2014 (σύλληψη Μαζιώτη) αποτελεί για σένα . 
μια ημέρα ορόσημο στην προσωπική σου ζωή, αποτυπωμένη 
στα αστυνομικά χρονικά εξαιτίας της βαρύτητας του συμβά
ντος και της ιδιαιτερότητας της όλης υπόθεσης.
Ως εκπρόσωποι των Ελλήνων Αστυνομικών από την πρώ
τη στιγμή εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας για την ταχύτατη 
αποκατάσταση της υγείας σου, αλλά και για την εκ μέρους 
της πολιτείας οφειλόμενη αρωγή προς το πρόσωπό σου.
Πέρα από τις θερμές ευχές και τα ειλικρινή μας συγχαρητή
ρια σου αξίζει η οφειλόμενη τιμή, ως μια πράξη αναγνώρισης 
στο δικό σου πρόσωπο των προσπαθειών και των θυσιών που 
καταγράφει διαχρονικά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντίκρισες το θάνατο, βιώνοντας, χωρίς να λιγοψυχήσεις, 
την επικινδυνότητα του επαγγέλματος μας, όσο πολλοί άλ- . 
λοι συνάδελφοί μας που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Και αν 
τους ενθυμούμαστε με αφορμή τη δική σου περιπέτεια είναι 
γιατί όλοι μας αγωνιούμε και επιζητούμε την βέλτιστη θω- 
ράκιση όλων των συναδέλφων, της Ελληνικής Αστυνομίας 
στο σύνολό της.
Εσύ έκανες στο ακέραιο το χρέος σου και σου αξίζουν πολ
λά συγχαρητήρια.
Θα είμαστε στο πλευρό σου για ό,τι άλλο χρειαστείς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΣΑΜΑΡΑ
Κύριε Πρωθυπουργέ, απευθυνόμαστε σε σας σήμερα, 24 Ιουλίου 
2014, ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας, 
ζητώντας από σας ως θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργί
ας της Κυβέρνησης, να διασφαλίσετε τις ρυθμίσεις που με προ
σωπική σας παρέμβαση είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων 
το 2013 και αφορούσαν την διασφάλιση της αυτονομίας του 
ασφαλιστικού φορέα των αστυνομικών και των πυροσβεστών, 
ήτοι του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ειδικότερα, με τον Ν. 4142/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας των 
ένστολω ν και κατ’ αναλογική εφαρμογή των ταμείων τω ν  Ενό
πλων Δυνάμεων, θεωρήθηκε επιβεβλημένη και μεταφέρθηκε 
η υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας 
στο εποπτεύον Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη.
Από τον χρόνο υπαγωγής στο Υπουργείο μας και εντεύθεν, εκ 
μέρους της Διοίκησης τον Ταμείου λήφθηκαν μέτρα που 
εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά του για τα επόμενα 40 
χρόνια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονασματικών 
χρήσεων σε ετήσια βάση.
Σήμερα, όμως, εντελώς αιφνιδιαστικά και πάλι, με ρυθ
μίσεις που έχουν ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών, προβλέπεται:
Α. η υπαγωγή και πάλι του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργα
σίας
Β. η ένταξη από 1/1/2015 των τομέων του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλειας του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ

Γ. η εφαρμογή από 1/1/2015 των διατάξεων του Ν. 4242/2014 
στους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ (νέος μα
θηματικός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ, που σημαίνει αυτό
ματη μείωσή του κατά 40% έως 50%)
Δ. η κατάργηση από 1/1/2015 των κοινωνικών πόρων, μεταξύ 
αυτών και των διατάξεων που ψηφίστηκαν προ μηνών από την 
παρούσα κυβέρνηση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, την ώρα που με αισθήματα ανακούφι
σης δεχθήκαμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά σας για 
την προσφορά μας ως ασπίδα του απλού πολίτη, της κοινω
νίας και της Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν να προωθούνται 
προς ψήφιση τέτοιες ρυθμίσεις, οι οποίες αν τελικά ψηφιστούν, 
θα επιφέρουν:
α) κύμα αθρόων σννταξιοδοτήσεων, περίπου 4.000 αστυ
νομικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων προβλημά
των στη λειτουργία του Σώματος, αλλά και κατάρρευση, τον 
Ταμείου.
β) διάψευση προσδοκιών και εύλογη δυσαρέσκεια και αί
σθημα αδικίας, λόγω του διαχωρισμού μεταξύ των Αστυνομικών 
-  Πυροσβεστών και στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενι
κού Σώματος, καθώς για τις δύο τελευταίες κατηγορίες θα ισχύ
ουν διαφορετικές διατάξεις για τα αντίστοιχα Ταμεία τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ
1. - Με τον Ν. 4142/2013λόγω της ιδιαιτερότητας των ένστολων 
και κατ’αναλογική εφαρμογή των ταμείων των Ενόπλων Δυνά
μεων, θεωρήθηκε επιβεβλημένη και μεταφέρθηκε η υπαγωγή 
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας στο εποπτεύον 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
2. - Κλάδος Πρόνοιας
Πρόκειται για τον Κλάδο που χορηγεί τα εφάπαξ στους αστυνο
μικούς και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των 
μετόχων χωρίς να συνεισφέρει το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτος. 
Ειδικότερα και μετά την υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Ι1.Α.Σ.Α. στο ΥΔΤ, 
οι τομείς πρόνοιας έλαβαν μέτρα που εξασφαλίζουν την βιωσι
μότητα του βάσει αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν και 
προβλέπουν βιώσιμη πορεία για τα επόμενα 40 χρόνια, με αποτέ
λεσμα τη δημιουργία πλεονασματικών χρήσεων σε ετήσια βάση. 
Μεταξύ άλλων:
α) Μειώθηκαν τα χορηγούμενα εφάπαξ βοηθήματα κατά 20% 
για τους ασφαλισμένους στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πό
λεων και κατά 10% για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της 
πρώην Χωροφυλακής.
β) Αυξήθηκαν οι μηνιαίες εισφορές των ασφαλισμένων από 3%- 
7% ήτοι από 10 - 4θ\\ μηνιαίως.
γ) Τέθηκε πλαφόν ως ελάχιστο όριο ασφάλισης για την χορή
γηση του εφάπαξ τα 30 έτη.
3. - Επικουρικός Κλάδος
Με τον 4254/7-04-2014 για τον Επικουρικό Κλάδο του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προβλέπεται ότι οι παροχές βασίζονται στο δι
ανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφα
λαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε ασφαλισμένου 
τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Δηλαδή εφαρμόζεται η νέα τεχνι
κή βάση με αποτέλεσμα την προϋπόθεση της ρήτρας μηδενικού 
ελλείμματος σε ετήσια βάση. 'Οτι δηλαδή ισχύει και στο ΕΤΕΑ. 
Αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σήμερα η κα
τάργηση της οικονομικής αυτοτέλειας του επικουρικού κλάδου 
και η πλήρη ενσωμάτωση του στο ΕΤΕΑ.
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επισημάνσεις
Α) Σε περίπτωση ψήφισής των σχετικών διατάξεων του Υπουρ
γείου Οικονομικών που αφορούν τα ταμεία των Αστυνομικών θα 
υπάρξει αθρόα συνταξιοδότηση περίπου 4.000 αστυνομικών που 
έχουν τέτοιο δικαίωμα, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ανώ
τεροι και ανώτατοι αξιωματικοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
τεράστιων προβλημάτων στη λειτουργία του Σώματος.
Β) Θα υπάρξει εύλογη δυσαρέσκεια και αίσθημα αδικίας, λόγω 
του διαχωρισμού μεταξύ των Αστυνομικών -  Πυροσβεστών και 
στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος, καθώς 
για τις δύο τελευταίες κατηγορίες θα ισχύουν διαφορετικές δι
ατάξεις για τα αντίστοιχα ταμεία τους.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Υπουργείο Εργασίας, εντελώς αιφνιδιαστικά και απαράδε
κτα, χωρίς καν να μας καλέσει σε διάλογο, πληροφορηθήκαμε 
ότι επαναφέρει προς ψήφισή από τη Βουλή των Ελλήνων, την 
καταστροφική διάταξη με την οποία επιχείρησε πέρυσι να βάλει 
ταφόπλακα στα ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Ειδικότερα, με ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο πολυνομοσχέ- 
διο του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται:
Α) η υπαγωγή και πάλι του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργα
σίας
Β) η ένταξη από 11112015 των τομέων του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλειας του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ 
Γ) η εφαρμογή από 111/2015 των διατάξεων του Ν. 4242/2014 
στους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ (νέος μα
θηματικός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ, που σημαίνει αυτό
ματη μείωσή του κατά 40% έως 50%)
Δ) η κατάργηση από 1/1/2015 των κοινωνικών πόρων, μεταξύ 
αυτών και των διατάξεων που ψηφίστηκαν προ μηνών από την 
παρούσα κυβέρνηση.
Οι Ομοσπονδίες μας, χθες και σήμερα, με παραστάσεις διαμαρ
τυρίας τόσο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη όσο και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά 
τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης της Ηγεσίας με το Δ.Σ. 
του ΤΕΑΠΑΣΑ, κατέστησαν ξεκάθαρη την καθολική αντίρρησή 
μας στις επιχειρούμενες ληστρικές αλλαγές, οι οποίες πέραν της 
οικονομικής τους αρνητικής διάστασης, θα καταφέρουν καίριο 
πλήγμα στο αξιόμαχο του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 
στην ίδια την οργανική δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας... 
Τις ενστάσεις μας αυτές διατυπώσαμε και στον ίδιο τον Πρω
θυπουργό της Χώρας με σχετική επιστολή, αλλά και δια ζώσης, 
όσο και προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με 
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εφόσον δεν εισακουσθεί η κα
θολική μας εκπεφρασμένη έκκληση προς την Κυβέρνηση για 
απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, θεωρούμε αυτονόητη τη 
δική σας συντριπτική απάντηση -  ανταπόκριση στο αγωνιστικό 
προσκλητήριο που αυτοδικαίως οφείλουμε να απευθύνουμε σε 
κάθε Ελληνίδα και Έλληνα Αστυνομικό που σέβεται τον εαυτό 
του και ενδιαφέρεται πάνω από όλα για μια υγιώς λειτουργού
σα Ελληνική Αστυνομία.
Αυτονόητο χρέος μας, τέλος, να ενημερώσουμε και προσωπικά 
τους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων για τον επιχει-
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ρούμενο ενταφιασμό του Ταμείου μας ούτως ώστε να αναλάβουν 
απαξάπαντες τις ευθύνες τους.
Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Οι καιροί ου μενετοί!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σϊ Ε
Μετά και τη σημερινή εξέλιξη της επ ’ αορίστω αναβολής της 
προγραμματιοθείσας συνάντησης με τον Υπουργό των Οικονο
μικών, για τον καθορισμό του τρόπου και του χρονοδιαγράμ
ματος εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου Επικράτειας επιβεβαιώνεται με τον πιο επίση
μο τρόπο η απροθυμία της Κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και να ανταποκριθεί στην εκ του Συντάγ
ματος υποχρέωσή της.
Επειδή οι Ομοσπονδίες μας έχουν γίνει αποδέκτες πλήθους ερω
τημάτων σχετικά με τους τρόπους κατοχύρωσης των αξιώσεων 
μας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την άποψη των νομικών μας 
συμβούλων τόσο ο Ν. 4093/2012, με τον οποίο επιβλήθηκαν οι 
περικοπές, όσο και η ακυρωθείαα Υπουργική Απόφαση του Ανα
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκαν το Νοέμβριο του 
2012, η δε καταβολή των μειωμένων αποδοχών μας και η παρα
κράτηση των αναδρομικών άρχισαν τον Ιανουάριο του 2013. 
Συνεπώς, δεν τίθεται επί τον παρόντος ζήτημα παραγρα
φής των αξιώσεων, ώστε να επιβάλλεται η άμεση κα
τάθεση αιτήσεως στο Νομικό Συμβούλιο τον Κράτους 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, για διακοπή της παρα- 
γραφής.
Οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν τις συντονισμένες ενέργειες για επί
λυση του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν ανα
κοινώσεις σχετικά με πς περαιτέρω δυνατότητες συνδικαλιστι
κής αντίδρασης και δικαστικής διεκδίκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φόρο τιμής στους τέσσερις συναδέλφους του Πυροσβεστικού Σώ
ματος που έχασαν τη ζωή τους στις 22-7-1998 στην καταστρο
φική πυρκαγιά του Καρέα, απότιοαν τα προεδρεία των Ομο
σπονδιών μας, καταθέτοντας στεφάνια στο Μνημείο που έχει 
ανεγερθεί στο σημείο που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, ω ς  ελά
χιστη ένδειξη σεβασμού και συνεισφοράς στον αγώνα μας για 
ουσιαστική θωράκιση όλων των ένστολων, έναντι των διαρκώς 
αυξανόμενων επαγγελματικών κινδύνων και της υποβάθμισης 
της ζωής τους.
Ακολούθησε συνέντευξη τύπου κατά την οποία εκφράστηκε με 
τον πλέον σαφή τρόπο η έντονη δυσαρέσκειά μας για την τακτική 
του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης αφενός να συνεχίζει 
την πολιτική των περικοπών των προϋπολογισμών λειτουργίας 
των Σωμάτων Ασφαλείας, αφετέρου δε να μην συμμορφώνεται 
ρητά και κατηγορηματικά στο διατακτικό των αποφάσεων -  ορό
σημο του Συμβουλίου της Επικράτειας, όσον αφορά τις πρόσθε
τες περικοπές του τρίτου μνημονίου.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών τονίστηκε για άλλη μια φορά η 
αναγκαιότητα αναθεώρησης της ασκούμενης οικονομικής πο
λιτικής ώστε να διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια για την εύρυθ
μη λειτουργία τω ν Υπηρεσιών, ενώ σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, τονίστηκε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί παρανομούν όσο 
δεν συμμορφώνονται, οφείλουν δε να γνωρίζουν ότι υπάρχουν



ευθύνες, οι οποίες θα αναζητηθούν εφόοον συνεχιστεί η παρελ
κυστική| αντιμετώπιση του όλου θέματος.
Υπενθυμίζεται ότι έχει παρέλθει ένας μήνας από την ημέρα 
επίδοσης των αποφάσεων του ΣτΕ κι ενώ κατά την πρώτη συ
νάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. ΣΤΑ1- 
ΚΟΥΡΑ υπήρξε ρητή δέσμευση ότι σε μια εβδομάδα θα ενημε
ρωνόμασταν για το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, 
εντούτοις, δεν υπήρξε καμία πρόοδος με αποτέλεσμα να προβούν 
σήμερα τα προεδρεία σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών, απαιτώντας άμεση συνάντηση αυτή τη φορά με 
τον Υπουργό Οικονομικών, είτε να μας γνωστοποιηθεί ημερο
μηνία συνάντησης. Αστό το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών 
κ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ καθορίστηκε τελικά η συνάντηση να γίνει την 
προσεχή Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.
Από την πλευρά μας διευκρινίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι 
οποιαδήποτε υπαναχώρηση, υπεκφυγή ή παραπομπή των ανα
μενόμενων κυβερνητικών αποφάσεων, στο μέλλον, συνιστά για 
τους ένστολους εμπαιγμό και ως τέτοια ενέργεια θα αντιμετω
πιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Καλούμε τις Ηγεσίες ίων τριών Σωμάτων, φυσικές και πολι
τικές, να πάρουν ξεκάθαρη θέση, απαιτώντας από την Κυβέρ
νηση να σεβαστεί πλήρως τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαι
οσύνης, αυθωρεί και παραχρήμα, διαφυλάττοντας τους συνα
δέλφους από οποιαδήποτε περαιτέρω νομική ενέργεια, που θα 
αποφαοισθεί, ανάλογα με την έκβαση της συνάντησης με τον 
κ. Υπουργό.
Καλούμε, τέλος, τσν Πρωθυπουργό της Χώρας σε αναγνώριση 
της τεράστιας προσφοράς των ένστολων, να αποδείξει εμπρά- 
κτως ότι σέβεται το έργο και το λειτούργημα που επιτελούν, δί
νοντας εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να μην εφαρμόζουν 
αλα καρτ τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, αλλά να φέρουν άμε
σα στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχετική νομοθετική 
ρύθμιση για την ανακούφισή τους, όπως αποφάνθηκε οριστικά 
και αμετάκλητα η Ελληνική Δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Συναδέλφωσες, συνάδελφοι,
Από τις Ομοσπονδίες μας επιδόθηκε (28.7.2014) προς τους κ.κ. 
Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών εξώδικη δια
μαρτυρία -  πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων αναφορι
κά με την επίμαχη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
απαιτώντας από το Υπουργείο Οικονομικών την πλήρη συμ
μόρφωσή του προς το διατακτικό της Απόφασης, εντός τριών 
ημερών από της επίδοσης.
Συναδέλφωσες, συνάδελφοι, όλοι οφείλουμε να είμαστε σε εγρή
γορση για δυναμικές παρεμβάσεις εφόσον απαιτηθεί την εβδο
μάδα που έρχεται, ενόψει και της κατάθεσης στη Βουλή πολυ- 
νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που εξαγγείλαμε εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης στις 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι Ομοσπονδίες μας πραγματοποίησαν
(29.7.2014) συνάντηση με τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικράτειας. Μετά την ιστορική απόφαση που υποχρεώνει την 
Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις μισθολογικές αδικίες αναφέ
ραμε σήμερα στον κ. Πρόεδρο ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί πα
ρελκυστική τακτική, αποφεύγοντας ακόμα και μια απλή ενημέ

ρωσή μας για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Σ.τ.Ε. 
Από μέρους μας αναφέρθηκε ότι θα προσφύγουμε στην αρμό
δια Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. ζητώντας να υποχρεώ
σει την εξακολουθούσα παρανομούσα διοίκηση στη συμμόρφω
ση προς τη δικαστική απόφαση επιβάλλοντας ταυτόχρονα και 
χρηματική κύρωση.
Ο κύριος Πρόεδρος χαρακτήρισε εύλογες τις ανησυχίες μας και 
μας γνώρισε ότι εφόσον θεωρούμε πως δεν υπάρχει η αναμενό
μενη κυβερνητική ανταπόκριση, είναι δυνατή η αξιοποίηση εκ 
μέρους μας περαιτέρω ένδικων μέσων που διαθέτουμε.

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
Πληροφορηθήκαμε όχι καταχε'θηκε χις απογευματινές ώρες
(30.7.2014), ως τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του Υπουρ
γείου Οικονομικών η τροποποίηση του πρόσφατα ψηφισθέ- 
ντος Νόμου για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ
νομίας (Ν. 4249/2014).
Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της εμμονής και 
επιπολαιότητας με την οποία έγινε ο χειρισμός του συγκεκρι
μένου ζητήματος 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 επιβεβαι
ώθηκαν 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 μπο
ρούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν έγκαιρα είχαν εισακουσθεί 
οι θέσεις μας.
Ευελπιστούμε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα κινούνται στη σωστή 
κατεύθυνση και θα «διορθώνουν τα αδιόρθωτα».

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ...
ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ...
ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ «ΠΥΘΙΑΣ...» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΠΟΙΗΤΟΥ...» 
Συναδέλφωσες -  συνάδελφοι,
Μετά την απαξιωτική -  προσβλητική αντιμετώπισή μας από το 
οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, αναφορικά με την από
φαση του Σ.τ.Ε., δεχόμαστε και νέο πλήγμα.
Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέ
θηκε σήμερα στη Βουλή περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφο
ρούν τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του 
ΤΕΑΠΑΣΑ (επισυνάπτονται -  άρθρο 221).
Με τις ρυθμίσεις αυτές ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 
εντάσσεται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά
λισης χωρίς να μας δίνεται η δυνατότητα επιλογής μετατροπής 
του σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης όπως έγινε με τους 
τομείς Επικουρικής Ασφάλισης 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 αναλσγιστικές του μελέτες) για τα επόμενα 40 
χρόνια εφαρμόζοντας ήδη το νέο μαθηματικό τύπο υπολογισμού 
της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τον.4254/7-4-2014, μας 
εντάσσει υποχρεωτικά σε ένα φορέα αμφίβολης βιωσιμότητας με 
μοναδική στόχευση την αρπαγή του αποθεματικού του ύψους δι- 
ακοαίων πενήντα(250) εκατομμυρίων Ευρώ ώστε να καλυφθούν 
τα μεγάλα ελλείμματα του ΕΤΕΑ που για το 2014 υπολογίζονται 
στα εκατόν εβδομήνταί170) εκατομμύρια ευρώ.
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Πρόκειται για τη δεύτερη ληστρική επιδρομή στα αποθεματικά 
μας που δημιουργήθηκαν από το υστέρημα των συναδέλφων 
μας, τις λελογισμένες παροχές και τη λήψη των αναγκαίων μέ
τρων όταν αυτό επιβάλλονταν. Άρα σκοπός τους δεν είναι η διά
σωσή του, αφού τέτοιος λόγος δεν υφίσταται αλλά το βούλιαγμά 
του σε ένα ασφαλιστικό βαρέλι δίχως πάτο.
Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται για τον το
μέα Πρόνοιας (ΕΦΑΠΑΞ) ουδείς δύναται να ερμηνεύσει ή να 
δώσει πειστικές διευκρινήσεις για το τι εννοεί ο «ποιητής» 
σχετικά με τον «χρησμό» περί της ρήτρας διασφάλισης 
τον αξιόμαχου τον Σώματος, με επιπλέον την πρωτοφανή 
ρύθμιση στα χρονικά του συντεταγμένου ελληνικού Κράτους 
με την οποία η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από την κατάθε
ση του νομοσχεδίου στη Βουλή και όχι από την ψήφιση -  δη
μοσίευσή του.
Απαιτούμε επομένως από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση 
της διάταξης και καλούμε τους Βουλευτές να μη συμβάλλουν με 
την ψήφο τους στον ενταφιασμό των προσδοκιών των συναδέλ
φων μας που θα έχουν οδυνηρές συνέπειες και για το Ταμείο 
και για την Αστυνομία.
Σνναδέλφισσες -  συνάδελφοι, μετά από αυτές τις εξελί
ξεις είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά 
στο νέο εμπαιγμό που υφιστάμεθα με ένστολη κινητο
ποίηση κατά τη διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου 
στο 2° θερινό τμήμα της Βουλής,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεχεία της χθεσινής μας ανακοίνωσης (αρ. πρωτ. 
201/1/32στ, (8.8.2014) για την ψήφιση κατά πλειοψηφία 
από το Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής του επίμαχου άρθρου 
221 (τελική αρίθμηση 220) για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, 
σας γνωστοποιούμε το τελικό κείμενο αυτού, έτσι όπως αυ
τό διαμορφώθηκε.
«1. Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού 
(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Τα
μείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από 
τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθε
σία, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως 
ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθμουμένων 
των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ σε στ’, ζ’, η’ και θ’ αντί
στοιχα, ως εξής:
«δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται 
από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπον
δία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ. 
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνε- 
ται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρι
κής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και 
από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις περιπτώσεις β, γ, δ’ και ε’ όπως αναφέρονται στην παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, προστί

θενται περιπτώσεις στ’ και ζ’. Οι τομείς του κλάδου Επικου
ρικής Ασφάλισης του, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικου
ρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυ
τικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) δύνανται, μέχρι 31.12.2014, μετά από 
σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων 
των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογι- 
στικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρό
σωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 
160), μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ανωτέ
ρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου».
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουρ
γού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμ
φωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζο
νται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συ
ντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, 
για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 
τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών 
Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, 
ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρ
μόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να 
διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι 
την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει 
την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό 
έτος, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώ
του εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη 
εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως 
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου 
έτους εφαρμογής.
3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης 
και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορη
γούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις δια
τάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, περίπτωση β’ και περί
πτωση στ’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένου 
του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, κατά τα οριζόμε
να στον Κανονισμό της Βουλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’50), 
καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 
(Β’313), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά για τα χορηγούμενα 
εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων Στρατού, Αε
ροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και 
Τ.Α.Λ.Σ. η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου 
ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμά
των αυτών μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδί
ου Υπουργού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει 
για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την 
κατάθεση του παρόντος στη Βουλή. Σε περίπτωση μη εφαρ
μογής των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια το αρμόδιο 
όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 
από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
Οι φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 
δύνανται μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των 
αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλι-
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σμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελε'της, να 
μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
4. Από την 1.1.2015 τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων επικου
ρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις δι
ατάξεις του άρθρου 22 του β.δ. 1049/1949 (Α’ 195) και της 
περίπτωσης 15β της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 
(Α’ 58), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 πε
ρίπτωση στ’ του ν. 663/1977 (Α’215), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 24 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 2145/1993 (Α’88) και 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του β. δ. 22/9/1956 (Α’209), 
καταργούνται.
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περίπτωση 3Δ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85/2014) προστίθενται 
εδάφια ως ακολούθως:
«Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρ
μογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί 
ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νο
εμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμο
γή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος και σε 
περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύε
ται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την 
έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.»
6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν 
έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(ΕΤΕΑ), δόνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά 
από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργα
νώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση 
αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον 
ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρω
παϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως 
από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνονταςυπ’ όψιν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των 
ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Ερ
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται 
όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.
Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και 
για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του 
παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της 
εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χω
ρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή 
εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταπο
δοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων». 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οι προτάσεις των Ομοσπονδιών 
μας αγνοήθηκαν από την Κυβέρνηση, δημιουργώντας νέα 
«τετελεσμένα», τα οποία είναι στο χέρι μας να ανατρέψου
με, όπως ακριβώς συνέβη και με τη διαβόητη δήθεν αναδι
οργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών, όπου δεν εισακου
στήκαμε με αποτέλεσμα η ίδια η πολιτεία να αναγκαστεί να 
αναιρέσει τον εαυτό της. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από χθες, 
θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικράτειας καθόσον 
ακόμα και η σχετική έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλί
ου της Βουλής επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της 
παραπάνω ρύθμισης.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά επέδειξε αλα-

ζονική συμπεριφορά έναντι των ένστολων. Προσβάλλοντας 
την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, έθεσε πάνω από όλα τις 
απαιτήσεις των «τροϊκανών» για νέα ληστεία των αποθεμα- 
τικών ενός υγιούς ταμείου, αδιαφορώντας για την κατεδάφι
ση του κοινωνικού κράτους και τις ασφαλιστικές δομές που 
εμείς οι ίδιοι κατακτήσαμε με κόπους και θυσίες.
Σε κάθε περίπτωση τελεί υπό έκδοση η προβλεπόμενη Υπουρ
γική Απόφαση, η εκπόνηση της οποίας δεν μας αφήνει αδι
άφορους και αποτελεί αντικείμενο νέων παρεμβάσεών μας 
προς την πολιτική ηγεσία. Το «αξιόμαχο», μένει να αποδει- 
χθεί πώς το εννοεί εν τέλει η Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, 
βεβιασμένες και αψυχολόγητες ενέργειες, όσον αφορά την 
ερμηνεία των νέων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σε 
προσωπικό επίπεδο, είναι παρακινδυνευμένες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δεν έχουν περάσει δέκα ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως του Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160, 
8/8/2014), που περιέχει τις επονείδιστες διατάξεις για τα ασφα
λιστικά μας ταμεία και αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματι
κές προθέσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Εργασίας ει
δικότερα, που με στόμφο δήλωνε ότι η νέα ρύθμιση είναι προς 
όφελος των ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ έγκριτοί εφημερίδων και ραδιοτηλεο
πτικών εκπομπών, που δεν έχουν άλλωστε διαψευστεί, ήδη το 
ΕΤΕΑ στο οποίο μας εντάσσει το Υπουργείο Εργασίας, παρου
σιάζει έλλειμμα 270.000.000 ευρώ και προχωρά σε περαιτέρω 
μείωση (από 3% έως 5%) των παρεχόμενων επικουρικών συ
ντάξεων, κατ’εφαρμογή της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος, 
που σημαίνει ανά τρίμηνο αναπροσαρμογή των συντάξεων και 
άρα εξαΰλωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι, επιβεβαιώνονται πλήρως οι επιφυλάξεις και η εμμονή 
μας στην απόσυρση του άρθρου 221 όπως και η καταγγελία μας 
ότι απώτερος σκοπός της προαναφερόμενης ρύθμισης δεν ήταν η 
σωτηρία του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά η νέα αρπαγή των αποθεματικών 
του με στόχο την κάλυψη της μαύρης τρύπας του ΕΤΕΑ. 
Καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά την απαράδεκτη αυτή τακτική 
και δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να αποτρέψουμε αυτά 
τα σχέδια, με άμεση προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικράτει
ας αφενός και αφετέρου απαιτώντας από την κυβέρνηση να επα
ναφέρει την προτεραία κατάσταση στα ταμεία μας, υπενθυμίζο
ντας ότι οι αστυνομικοί και μνήμη και κρίση διαθέτουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ως γνωστόν, οι Ομοσπονδίες μας χαιρέτησαν την άμεση από
φαση του νέου Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Βασίλη Κ1Κ1Α1Α όσον αφορά την τροποποίηση του 
νόμου 4249/2014 για την «αναδιοργάνωση» της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που είχε επιφέρει δυσλειτουργίες και αρνητικές 
συνέπειες σας αστυνομικές υπηρεσίες και γενικότερα στη λει
τουργία του Σώματος.
Κατ’ εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (άρθρο 231 του Νόμου 
4281/2014 που ψηφίστηκε στις 6/8/2014), ανακοινώθηκαν το- 
ποθετήσεις-μετακινήοεις ανωτάτων αξιωματικών, οι οποίες 
όμως για μια ακόμα φορά κινήθηκαν στο γνωστό πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων και «δεδομένων», 
εις τρόπον ώστε να αιωρούνται ερωτηματικά και απορίες ως 
προς την ορθότητά τους.
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Το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει από την πλευρά του να 
καυτηριάσει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι οι υπηρεσιακές 
μεταβολές δεν αποτελούν απόρροια ενός σύγχρονου νομοθετικού 
πλαισίου που θα παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την αποτε
λεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και τον προσήκοντα σε
βασμό προς τα στελέχη και την προσφορά ενός εκάστου και γε
νικότερα στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που καλείται στις γνωστές άθλιες συνθήκες που διάγουμε, να 
προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό.
Καλούμε την Ηγεσία να τολμήσει και σε αυτόν τον τομέα, προ- 
βαίνοντας στις αναγκαίες αλλαγές για ένα σύγχρονο πλαίσιο λει
τουργίας που απαιτούν οι καιροί και οι συνθήκες, με αξιοκρατι
κά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής-ανάδειξης των στελε
χών και εσωτερικών μεταβολών, χωρίς να συνθλίβεται η ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια ή να αποβιώνεται ο αστυνομικός θεσμός.

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΙΚΙΛΙΑ
Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα, η Ελληνική Αστυνομία ήρθε αντι
μέτωπη με την απροσδόκητη διακοπή των λειτουργιών του ηλε
κτρονικού συστήματος επικοινωνιών TETRA, λόγω εκπνοής 
της δεκαετούς συμβάσεως που συνόδευε την εγκατάστασή του και 
την αναγκαστική επιστροφή σε ξεπερασμένου τεχνολογικού τύ
που ασύρματους των δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα, όπου 
και ο τελευταίος κακοποιός ήταν σε θέση να «κρυφακούει» τις 
επιχειρησιακές ενέργειες.
Όλοι γνωρίζουμε τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του Έ λ
ληνα Αστυνομικού, αλλά και για αυτή καθ ’ αυτή την αποτελεσμα- 
τικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και εγείρονται εύλογα ερω
τηματικά, τα οποία επιτείνουν τόσο την καθημερινή ανασφάλεια 
των συναδέλφων όσο και την συνεχιζόμενη απογοήτευση που τους 
προκαλούν οι αποφάσεις των Ηγεσιών τους, διαχρονικά. 
Δυστυχώς, το ακριβοπληρωμένο σύστημα επικοινωνιών για τις 
ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το γνωστό C4I, 
αντί να επεκταθεί για τις ανάγκες όλων των Σωμάτων Ασφαλεί
ας και των φορέων Πολιτικής Προστασίας σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, όπως προβλεπόταν και από τις γνωστές «λεόντειες 
συμβάσεις», αποτέλεσε επί μακράν πεδίο έντονων πολιτικών 
αντιπαραθέσεων, αλλά και δικαστικών ερευνών, χωρίς ωστόσο 
να διαλυθούν οι σκιές που εξ αρχής συνόδευαν την σκανδαλώ
δη, όπως τελικά αποδείχθηκε, αυτή υπόθεση.
Σε κάθε περίπτωση, αντί οι πολιτικές και φυσικές ηγεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας να μεριμνήσουν εγκαίρως -και ανεξάρ
τητα από το όποιο αποτέλεσμα των ερευνών γύρω από την ορ
θότητα των συμβάσεων του C4I-, με στόχο την απρόσκοπτη λει
τουργία των σύγχρονων υποδομών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
άφησαν ...αμέριμνα το χρόνο να κυλήσει ως την εκπνοή της 
συγκεκριμένης σύμβασης του συστήματος TETRA. Επέδειξαν 
έτσι ολιγωρία στην αντιμετώπιση τόσο των αυξημένων κινδύ
νων που επωμίζονται σήμερα οι συνάδελφοί μας όσο και για το 
όποιο κόστος έχει η μετάπτωση σε παρωχημένα συστήματα επι
κοινωνιών σε επιχειρησιακό επίπεδο (νεκρές ζώνες λόγω μορ
φολογίας εδάφους -αποστάσεων, αδυναμία επικοινωνίας μετα
ξύ Κέντρου και επιχειρησιακών μονάδων) όσο και προσωπικό 
(τροφοδότηση αγχωτικών καταστάσεων, χρήση προσωπικών 
κινητών τηλεφώνων κλπ).

Κύριε Υπουργέ, ο Έλληνας Αστυνομικός απαιτεί στις σημερι
νές ζοφερές συνθήκες υπηρεσιακής ζωής και προσωπικής δια- 
βίωαης, η Ηγεσία του να κάνει τα ανθρωπίνως αδύνατα δυνατά 
για να τον προστατεύει αν όχι από τα απρόβλεπτα, τουλάχιστον 
από κάθε ορατό και προβλέψιμο κίνδυνο.
Σας καλούμε, να δώσετε το συντομότερο δυνατόν τέλος στο όλον 
πρόβλημα και με διαφανείς και συμφέρουσες διαδικασίες για το 
ελληνικό δημόσιο, να μεριμνήσετε για την εγκατάσταση σε όλη 
τη χώρα ενός σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος επικοινω
νιών, όπως αρμόζει σε σύγχρονα σώματα και όχι σε αστυνομίες 
υπανάπτυκτων κρατών.
Η συνέχιση αυτής της κατάστασης μόνο προβλήματα μπορεί να 
συσσωρεύσει και ελπίζουμε η λύση να μη βρεθεί μετά από τετε
λεσμένα γεγονότα και μάλιστα τραγικά.

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ! ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Μετά από τις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού κατά τα 
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και 
τις θέσεις του υπουργείου Οικονομικών, έτσι όπως κατατέ
θηκαν στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, που συνεδρίασε την Παρασκευή, 5/9/2014 στην 
Αθήνα, ως Ομοσπονδίες, σεβόμενοι τον τιτάνιο αγώνα μας για 
να μην διαψεύσουμε, εμείς τουλάχιστον, τις προσδοκίες της 
μεγάλης οικογένειας όλων των ένστολων της πατρίδας μας, 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α. Τα ηχηρά μηνύματα που εκπέμψαμε προς κάθε κατεύ
θυνση και δη προς το Μέγαρο Μαξίμου και την Τρόικα με τη 
μεγαλειώδη ενωτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υπη- 
ρετούντων και αφυπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας 
και στις Ένοπλες Δυνάμεις έφτασαν στους αποδέκτες τους. 
Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει: να ικανοποιηθούν άμεσα 
τα δίκαια αιτήματά μας.
Ο κ. Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις συ
νεχιζόμενες διαμαρτυρίες μας, αφιέρωσε κατά την ομιλία του 
στα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, 286 λέξεις, αλλά για το προκείμε- 
νο δεν έδωσε σαφές στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Η 
αναμενόμενη από μας «εντολή Σαμαρά» για την άμεση συμ
μόρφωση του οικονομικού του επιτελείου στις αποφάσεις του 
ΣτΕ, δεν ακούστηκε. Αντιθέτως, επικαλέστηκε και ο ίδιος τη 
δημοσιονομική στενότητα, υποσχόμενος καλύτερες μέρες 
όταν και όποτε το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε τον κ. Πρωθυπουργό για το 
ενδιαφέρον του, όμως του επισημαίνουμε και σήμερα ότι το 
φιλότιμο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ο ένστολος τα προς το 
ζην και μάλιστα ένα ζην άκρως επικινδόνως.
Β. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από το βήμα της μεγαλειώδους 
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας στην Πλατεία Λευκού Πύρ
γου, τις προσεχείς ημέρες κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις 
μας, διεκδικώντας σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμ
βουλίου της Επικράτειας, αυτά που με απαράδεκτο τρόπο 
μας έχουν αφαιρεθεί.
Η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του 
ΣτΕ, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα και ευθύς μόλις εκδοθεί το 
πρακτικό που θα ορίζει τα νόμιμα, οι Ομοσπονδίες μας θα 
προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, προστατεύοντας από τα
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«αρπακιικά» της τρόικας τα συμφέροντα όλων των ένστο
λων.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ώστε, οι τελεσίδικες αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικράτειας -που κερδίσαμε με τους 
σκληρούς μας αγώνες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια-, τύ- 
χουν πλήρους και άμεσης εφαρμογής, και ασφαλώς χωρίς 
τον κίνδυνο παραγραφής.
Το δίκιο μας είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν το παραχωρού
με σε καμιά Τρόικα.
Γ. Για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων κοινών κι
νητοποιήσεων και πρωτοβουλιών, τις προσεχείς ημέρες θα 
συγκληθούν τα συνδικαλιστικά μας όργανα εφόσον κριθεί 
σκόπιμο να επικαιροποιήσουν ειλημμένες αποφάσεις για την 
άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης προς την κυβέρνηση, 
ενώ θα συγκροτηθεί και το Συντονιστικό Όργανο των συν
δικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων 
Δυνάμεων.
Δ. Οι Ομοσπονδίες εκφράζουν με ικανοποίηση τις θερμές 
τους ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους και τις συνα- 
δέλφισσες, στην ενέργεια και στη σύνταξη, για την ενεργή 
συμμετοχή στον αγώνα και για τα χιλιάδες μηνύματα που 
έστειλαν προχθές και από τη Θεσσαλονίκη. Απευθυνόμενες 
δε σε αυτούς που έμειναν μακριά, ενώ θα μπορούσαν να ήταν 
εκεί, επισημαίνουν με ιδιαίτερη έμφαση ότι η όποια προσω
πική διαμαρτυρία για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολι
τική, λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνο όταν συναντάται με 
τις οργανωμένες και συντονισμένες πρωτοβουλίες των σω
ματείων και των Ομοσπονδιών τους. ΓΓ αυτό τους καλούμε 
να ξεπεράσουν τις όποιες δυσπιστίες για τον αγώνα μας και 
κυρίως το κλίμα ηττοπάθειας και τη λογική του «δεν γίνεται 
τίποτε», ώστε την επόμενη φορά να συνεισφέρουν κι αυτοί 
τη δική τους προσωπική, προστιθέμενη αξία.
Ε. Με όπλα το δίκαιο του αγώνα μας, αλλά και τις κατα

κτήσεις που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφείλουμε στο 
αγωνιστικό μας μέτωπο, καλούμε όλες μας τις δυνάμεις σε 
αγωνιστική ετοιμότητα, εν αναμονή λήψης περαιτέρω απο
φάσεων.
Δεν είναι αήττητοι, μπορούμε να κερδίσουμε και αυτή τη 
μάχη!

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, σε συνέχεια της προηγούμε
νης συνάντησής μας, την 2 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα, 
όπου είχε αποφασιστεί η κοινή δράση των Ομοσπονδιών - 
Ενώσεων- Οργανώσεων - φορέων των υπηρετούντων και 
των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώ
ματα Ασφαλείας με στόχο την άμεση συμμόρφωση της Κυ
βέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα συνάντηση και ελήφθησαν 
συγκεκριμένες αποφάσεις.
Στη σημερινή συνάντηση πήραν μέρος οι εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών των εν ενεργεία στελεχών των Σωμάτων Ασφα
λείας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωμα
τικών (ΠΟΑΑΣΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι
κών Στρατού (ΕΑΑΣ), της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι
κών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα
τικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και της Ανεξάρτητης Ένωσης Απο
στράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΔ).
Ειδικότερα:
Α. Επαναβεβαιώθηκε η βούληση για τη συγκρότηση Συντο
νιστικού Οργάνου, ενώ, ως πρώτο βήμα της κοινής μας προ
σπάθειας, συμφωνήθηκε να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, προκειμένου 
να μας ενημερώσει για τον τρόπο που σκοπεύει η Κυβέρνη
ση να υλοποιήσει το διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ, 
όπως εξήγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, 
μία ημέρα μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
μας στην Πλατεία Λευκού Πύργου και την πορεία προς το 
Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης.
Β. Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν εντόνως τα εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Σ.Α. και Ε.Δ., όσο 
και τις οικογένειες τους (ασφαλιστικά ταμεία, ανεργία, φτω- 
χοποίηση, προβλήματα στους τομείς υγείας, παιδείας κλπ), 
καθώς και οι εξελίξεις αναφορικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ. 
Τονίστηκε δε ότι μόλις ενημερωθούμε επισήμως για το δια
τακτικό της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, θα προβού- 
με σε περαιτέρω συντονισμένες δράσεις.
Γ. Η προσπάθεια διεύρυνσης του μετώπου συνεργασίας και 
συμμετοχής στους κοινούς μας αγώνες πρέπει να ενταθεί. 
Είναι σαφές ότι τόσο η όλη αγωνιστική - καταγγελτική τα
κτική μας, από την έναρξη των Μνημονίων και των εφαρ- 
μοστικών τους Νόμων, όσο και η σθεναρή στάση μας, κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχουν φέρει τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα, τα οποία οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
και εμπράκτως να τα επιβάλλουμε, χωρίς περιθώρια παρερ
μηνειών εκ μέρους της Κυβέρνησης. Ο αγώνας μας ανα
τρέπει τα μνημόνια. Η κυβέρνηση οδηγείται σε νομο
θετικές ρυθμίσεις.
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, δυναμώστε το κοινό μας μέ
τωπο, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες μας γιατί, όπως πολύ 
καλά γνωρίζετε, ο δρόμος είναι μακρύς, δύσβατος και όχι 
στρωμένος με ροδοπέταλα. Κανένας αγώνας δεν κερδίζε
ται χωρίς μάχες!

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών 
προς, τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι
κράτειας διαπιστώνει το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο Συμ
μόρφωσης στο πρακτικό του (υπ. αριθμ. 10/2014) και καλεί 
τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω 
αποφάσεις εντός δυο μηνών από την κοινοποίησή του, ορίζει 
δε νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του ιδίου 
Συμβουλίου, την 28'1 Νοεμβρίου 2014.
Στο εξαιρετικής νομικής σημασίας πρακτικό, περιγράφεται η 
υποχρέωση της κυβέρνησης:
Α) Να επιστρέφει τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τον κά
θε Έλληνα αστυνομικό ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δυνά
μει της Υπουργικής Απόφασης που κηρύχθηκε αντισυνταγμα
τική,
Β) να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών 
ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που 
οι αστυνομικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 
και αυτών που τους καταβλήθηκαν μετά τις περικοπές που υπέ
στησαν κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού και
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Γ) να αναβιώσει τα ειδικά μισθολόγια για τους υττηρετοϋντες στα 
Σώματα Ασφαλείας, όπως ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους 
με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 409312012.
Στο ίδιο πρακτικό αναγνωρίζεται βέβαια η ευχέρεια της κυβέρ
νησης να προβεί στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέ
χη των Σ.Α., πλην όμως, αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί σε επί
πεδο αντίστοιχο αυτού που δημιουργήθηκε με τις αντισυνταγμα
τικές διατάξεις του 4093/2012, ήτοι του ισχύοντος, καθώς κάτι 
τέτοιο θα ισοδυναμούσε σε παραβίαση του δεδικασμένου.
Να σημειωθεί ότι καμία από τις αιτιάσεις του Υπουργού Οι
κονομικών δεν έγινε δέκτη από το Τριμελές Συμβούλιο Συμ
μόρφωσης, καθώς, όπως ρητά αναφέρεται, αυτές δεν συνιστούν 
νόμιμα εμπόδια για την απαιτούμενη συμμόρφωση, ούτε δι
καιολογούν προσωρινή αποχή από αυτήν ως μη βασιζόμενα σε 
κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή. Δηλαδή, η Κυβέρνηση 
επικαλέστηκε απαραδέκτως και αβασίμως τόσο την αποτίμηση 
του δημοσιονομικού κόστους, όσο και την διαπραγμάτευση του 
ζητήματος με την «λεγάμενη τρόικα» (sic).
Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και της χαρακτηριστικής ταχύ
τητας με την οποία λειτούργησε το Συμβούλιο της Επικράτει
ας, οι Ομοσπονδίες ενθαρρυμένες από το μέχρι στιγμής απο
τέλεσμα, συνεχίζουν τον αγώνα τους, για την πλήρη δικαίωσή 
τους, ώστε να μην υπάρξει καμία οικονομική απώλεια για τους 
συναδέλφους.
Επειδή οι Ομοσπονδίες, όπως έχουμε επιαημάνει και από χθες, 
γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νο
μοθετικές ρυθμίσεις, ζητήσαμε ήδη άμεση συνάντηση με τον 
Υπουργό Οικονομικών ώστε να έχουμε την δέουσα ενημέρωση 
υπεύθυνα και σοβαρά για τις επιβαλλόμενες νομοθετικές ρυθ
μίσεις, χωρίς εκπτώσεις και υπεκφυγές.

Π Ρ Ο Σ :

1) ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

2) ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι, παρακαλούμε δεχθείτε τα ειλικρινή 
μας συλλυπητήρια για τον απροσδόκητο χαμό του συναδέλφου 
Αρχιπυροαβέστη, ο οποίος έπεσε στο βωμό του καθήκοντος στην 
προσπάθεια να διασώσει συνάνθρωπο μας, κατά τη διάρκεια 
πυρκαγιάς στο Παλαιό Φάληρο.
Με την ηρωική του στάση απέδειξε τις τραγικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες εργάζεται ο Έλληνας Πυροσβέστης, επιβεβαι
ώνοντας δυστυχώς τις ανησυχίες σας, αλλά και τον γενικότερο 
προβληματισμό όλων μας για τη διασφάλιση του λειτουργήμα
τος των ένστολων.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια εκφράζουμε επίσης, στην οι
κογένεια του συναδέλφου καθώς και στην οικογένεια της άτυ
χης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τη καταστροφική πυρ
καγιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αρχηγού της Αξιωματι
κής Αντιπολίτευσης και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη ΤΣΙ-

ΠΡΑ στην 79η ΔΕΘ, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε 
τα ακόλουθα:
Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ, τόσο 
στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ ενώπιον των εκπροσώ
πων των παραγωγικών τάξεων όσο και χθες, κατά τη συνέντευ
ξη τύπου στο Βελλίδειο, δεν αυμπεριέλαβε στις εξαγγελίες του 
τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε καν έκανε μια έστω 
αναφορά στους αγώνες και στα αιτήματά μας (αποκατάσταση 
αδικιών, ΤΕΑΠΑΣΑ κλπ), καίτοι τον είχαμε ενημερώσει διε
ξοδικά επ' αυτών, κατά τη συνάντησή μας στην Αθήνα, στις 6 
Αυγούστου 2014.
Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε από την Αξιωματική Αντιπολί
τευση -δεδομένου ότι αναγνωρίζει, όπως διατείνεται, τις τραγι
κές επιπτώσεις των Μνημονίων στη λειτουργία της Ελληνικής 
Αστυνομίας και δη στο ανθρώπινο δυναμικό, τις οποίες άλλω
στε περιλαμβάνει και στις Θέσεις της για την Ελληνική Αστυ
νομία- να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση εφαρμογή των 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας, όσον αφορά του
λάχιστον τις μισθολογικές περικοπές του 2012.
Ενόψει δε της συνάντησης που έχουμε αιτηθεί να πραγματο
ποιηθεί άμεσα με τον Υπουργό Οικονομικών, καλούμε όλα τα 
Πολιτικά Κόμματα να πάρουν θέση, αποδεικνύοντας εμπρά- 
κτως το ενδιαφέρον τους για την εύρυθμη λειτουργία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, βάζοντας φρένο στην απαξίωση και στο 
μαρασμό της.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εργαζόμενοι σχα Σώμαχα Ασφαλείας χης Χώρας μας, 
σχην ενέργεια και σχην αποσχραχεία Ασχυνομικοί, Πυροσβέ- 
σχες, Λιμενικοί, αλλά και οι υπηρεχούνχες και υπηρεχήοα- 
νχες σιις Έ νοπλες Δυνάμεις χης παχρίδας μας, συγκε- 
νχρωθήκαμε σήμερα, 5 Σεπχεμβρίου 2014, σχην Πλαχεία 
Λευκού Πύργου σχη Θεσσαλονίκη, για να εκφράσουμε για 
άλλη μια φορά χην ένχονη αγανάκχησή μας για χην συνεχι
ζόμενη κυβερνηχική πολιχική, μια πολιχική που οδηγεί αδι- 
ακρίχως σχην απαξίωση και σχην αποδυνάμωση όλων χων 
Σωμάχων και Υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση, πισχή σχις ενχολές χης Τρόικας, συνεχίζει χην 
πολιχική χων περικοπών και χης σύνθλιψης χου επιπέδου 
ζωής όλων χων υπηρεχούνχων και υπηρεχησάνχων σχα Σώ
μαχα Ασφαλείας και σχις Ένοπλες Δυνάμεις, προσβάλλονχας
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Φίλες και Φίλοι

Εξαιτίας της κυβερνητικής ανακολουθίας

• Κλονίζεται η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς

• Κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουρνία των Σωμάτων Ασφαλείας

• Υπονομεύεται κάθε προοπτική εξόδου από την κρίση

Εμείς οι ερναζόμενοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί δι- 
εκδικούμε αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Η Κυβέρνηση κωφεύει. Μην επιτρέψεις να χαθεί και το αγαθό 
της ασφάλειας στο βωμό των συμφερόντων της Τρόικας.

Εκδηλώστε την αγανάκτησή σας και απαιτήστε από την Κυβέρ
νηση να σεβαστεί το λειτούργημά μας.
Η ανασφάλεια των ένστολων τροφοδοτεί την ανασφάλεια της 
κοινωνίας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Αρση των μισθολογικών αδικιών

• Πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ

• Διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων και επιστροφή 
των «αποθεματικών»

• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας

την αξιοπρέπειά μας, προκαλώντας τα δημοκρατικά μας φρο
νήματα και «ενοχοποιώντας» μας ταυτόχρονα στα μάτια των 
συμπολιτών μας όταν και όπου αδυνατούμε να καλύψουμε 
τις προσδοκίες τους.
Το καζάνι της οργής, όμως, ξεχείλισε πια. Με τα Μνημόνια 
και τους εφαρμοστικούς νόμους πλήττεται συνολικά η ελλη
νική κοινωνία με τα σοβαρότατα προβλήματα στη δημόσια 
παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια. Γκρεμίζεται το κοινωνι
κό κράτος. Διαλύονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Καταβαραθρώ
νεται η οικονομία και φτωχοποιείται ο λαός μας. Το φάσμα 
της ανεργίας χτυπά αλύπητα και τις δικές μας οικογένειες, 
καταδεικνύοντας το αδιέξοδο της πολιτικής που εφαρμόζεται 
δήθεν για τη σωτηρία της χώρας.
Σήμερα, λοιπόν, εμείς εδώ, από αυτή τη μεγαλειώδη, ενωτική 
συγκέντρωση -  σταθμό στα χρονικά του ένστολου συνδικα
λιστικού μας κινήματος, στέλνουμε ένα και μόνο μήνυμα: 
Φτάνει ma, μη μας σώζετε άλλο!
Και επειδή είναι πρόσφατες οι διαπραγματεύσεις των Παρι- 
σίων με την Τρόικα, τονίζουμε ότι για μας, μια ουσιαστική 
διαπραγμάτευση προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, διάλογο με τους 
ενδιαφερομένους και όχι «προτάσεις» και αποφάσεις για μας, 
χωρίς εμάς.
Με τη σημερινή μας πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση δι
αμαρτυρίας απαιτούμε από την κυβέρνηση και προσωπικά 
από τον Πρωθυπουργό, να αποδείξει εμπράκτως το ενδια
φέρον του για όλο το προσωπικό, τα στελέχη των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μη ύπαρξη χει
ροπιαστών μέτρων υπέρ της λειτουργίας των Οργανισμών 
μας και της θωράκισης των εργαζομένων σε αυτούς, κλονί

ζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και υπονομεύει την 
εύρυθμη λειτουργία τόσο των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και 
των Ενόπλων Δυνάμεων, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα την 
ανασφάλεια της κοινωνίας και της ίδιας της πατρίδας μας. 
Για τους λόγους αυτούς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρ
νηση:
-Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και 
των Ενόπλων Δυνάμεων 
-Άρση των μισθολογικών αδικιών 
-Πλήρη συμμόρφωση και άμεση εφαρμογή των αποφά
σεων του Σ.τ.Ε.
-Διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων και επιστροφή 
των «αποθεματικών»
- Αξιοπρεπείς συντάξεις
Επίσης,
ΚΑΛΟΥΜΕ τα Πολιτικά Κόμματα και τους κ.κ. Βουλευτές, 
να ασκήσουν τον προσήκοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς 
τα αρμόδια υπουργεία, καλώντας αυτά να αναθεωρήσουν τις 
πολιτικές τους.
Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός, ούτε θα καταστούμε όμηροι 
των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν μάλιστα καθη
μερινά δίνουμε μάχες, θυσιάζοντας και τη ζωή μας στο βωμό 
του καθήκοντος.
Απαιτούμε από την Πολιτεία σεβασμό και θωράκισή μας από 
κάθε πλευρά, ώστε να είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε 
στις αντιξοότητες και τους κινδύνους του λειτουργήματος 
μας.
Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολιτών και 
της πατρίδας μας!
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας μας, Αστυ
νομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 6 
Αύγουστον 2014, στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας για να 
εκφράαουμε την έντονη αγανάκτησή μας για τη νέα αναίτια, άδικη 
και καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία, 
όταν μάλιστα το ίδιο το Συμβούλιο Επικράτειας έχει αποφανθεί ορι
στικά και αμετάκλητα ότι κάκτος η Κυβέρνηση υπέπεσε το 2012 στον 
«πειρασμό»της τρίτης κατά σειράν σύνθλιψης τωνμισθολογικώνμας 
απολαβών και της επακόλουθης αποδυνάμωοης του αξιόμαχου των 
Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, λοιπόν, διότι το Υπουργείο Εργασίας κα
τέθεσε 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 αυτοτέλειας των ασφαλι
στικών 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 επιχο- 
ρήγησης. Για ακόμα μια φορά στόχος είναι τα υπόλοιπα των αποθε- 
ματικών των Ταμείων, αποσιωπώντας ότι από τα προηγούμενα «κου
ρέματα» χάθηκαν στο βωμό των «αρπακτικών» της Τρόικας και της 
διεθνούς τοκογλυφίας, 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 επιχειρηματολογία 
που αναπτύξαμε προς όλες τις πλευρές για την αδικία που συντελεί- 
ται, οι κυβερνώντες επιμένουν στην ψήφιση των επαχθών ρυθμίσε
ων, αδιαφορώντας όχι μόνο για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συ
στήματος, αλλά και για αυτό ακόμα το βιοτικό 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 διεφθαρ
μένου κράτους.
Θέλουν ασφαλισμένους πένητες, θέλουν εγκλωβισμένους χιλιάδες 
ασφαλισμένους με υπερώριμα ουνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατά 
συνέπεια ανατροπή των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών διατάξεων. 
Θέλουν την εξανέμιση του εφάπαξ βοηθήματος, κυρίως για τους νέ
ους ασφαλισμένους.
Θέλουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του κοινω
νικού 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-αοφαλιστικού βίου και μάλιστα στην ονομαστι
κή 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 ευχαριστίες για την προσφορά τους 
στην κοινωνία και στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Μια Ελλάδα, όμως, 
χρεοκοπημένη εξαιτίας συγκεκριμένων λανθασμένων πολιτικών, τη 
σωτηρία 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 Υπουργεί
ου Οικονομικών, σε διαφορετική δε περίπτωση τους βουλευτές όλων 
των πολιτικών κομμάτων, να μη συνεργήσουν με την ψήφο τους σε 
μια ακόμη κατάφορη αδικία εις βάρος των ένστολων. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τους κ.κ. Βουλευτές, πρωτίστως της συγκυβέρ 
νησης, να ακούσουν έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, πριν από την 
κρίσιμη ψηφοφορία, την καθολική απαίτηση των ένστολων για από
συρση του επίμαχου άρθρου.
ΚΑΛΟΥΜΕ επίσης τους κ.κ. Βουλευτές, να ασκήσουν τον προσή
κοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονο
μικών και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης καλώντας το να 
συμμορφωθεί, αυθωρεί και παραχρήμα, με τις αποφάσεις του Συμ
βουλίου της Επικράτειας.

Την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, αντί της προκαθορισμέ
νης συνάντησης με τον κ. Υπουργό Οικονομικών οι εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών μας συνάντησαν τον «αστυνομικό φραγμό» στην είσο
δο του Υπουργείου Οικονομικών. Κατ’ αυτόν τον απαράδεκτο 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 ω ς εκ τούτου μας υποχρεώνει να εξα
ντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της δικαιοσύ
νης.
Οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι κανενός, ούτε θα καταστούν 
όμηροι των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμων, όταν καθη
μερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. 
Απαιτούν σεβασμό και θωράκιση για να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες και τους κινδύνους του λει
τουργήματος τους.
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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 αυτο
ματισμού με τον διαχωρισμό ym άλλη μια φορά των εργα
ζομένων σε προνομιούχους και μη.
Μη χύνετε το δηλητήριο της διχόνοιας ανάμεσά μας.
Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 
www.posyfy.gr

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ
Πραγματοποιήθηκε την 28 Ιουλίου 2014 στην Αθήνα Γενικό Συμ
βούλιο με την συμμετοχή εκπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Σω
ματείων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. Το Γενικό Συμβούλιο τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αρχηγός του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Τσακνάκης Δήμητριος και οι επικεφαλείς του κλά
δου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγος κ. Κατρι- 
αδάκης Εμμανουήλ και Υποστράτηγος Τσουκνάδης Ιωακείμ.
Η Ομοσπονδία κατέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο πλαίσιο ζητημάτων 
που απασχολούν το προσωπικό και τις Υπηρεσίες και ζήτησε απα
ντήσεις 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 ανησυχία 
μας για το καθεστώς της διαχείρισης του προσωπικού του κλάδου. 
Στην περίπτωση που και πάλι τη διαχείριση του προσωπικού 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 επίπεδο. Από πλευράς κυρίου 
Αρχηγού, διαβεβαιώθηκε πως η διαχείριση του προσωπικού των 
κλάδων θα πραγματοποιείται από τον Γενικό Επιθεωρητή -που θα 
επανελθεί- καθώς όπως τόνισε και ο ίδιος έχει ηδεία άποψη από 
τις θέσεις που υπηρέτησε έτος σήμερα για την κατάσταση στα Συ
νοριακά.
Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» τόνισε θα συνεχιστεί και οι μετακινήσεις 
-  αποσπάσεις του προσωπικού θα συνεχιστούν και για το έτος 2015 
για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια. Διευκρίνισε πως η 
μείωοη του αριθμού των αποσπασμένων θα επέλθει σταδιακά με 
την παράλληλη εξοπλιοτική 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. Τονίσαμε 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 επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» όσο και γενικότερα 
για την συνοριακή φύλαξη ο κ. Αρχηγός ενημέρωσε πως είναι πλή
ρως ενημερωμένος για το μείζον αυτό ζήτημα και το οποίο θα λυθεί 
οριστικά με ένα μεγάλο αριθμό οχημάτων μέσω προγράμματος που 
υλοποιείται και θα δώσει 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 αναμενό
μενων 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.ΔΛ. , 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 προκόψει. 
Επίσης η Ομοσπονδία ενημέρωσε τα πρωτοβάθμια για όλες τις 
ενέργειες τις οποίες έχει προβεί για την διασφάλιση της δικαστικής 
αξίωσης των αναδρομικών από τις περικοπές στο μισθολόγιο των 
ένστολων και της αποφάαεως του Στ,Ε που δικαιώνει την αποκατά
σταση του μισθολογίου. Για την αποφυγή κάθε ενδεχόμενης παρερ
μηνείας έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος μη παρα
γραφής 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 Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία και ευελπιστεί πως μέσα από αυτό το πλαίσιο ενεργειών έχει 
διαβιβάσει σωστά την ανησυχία και τους προβληματισμούς σας προ- 
κειμένου να ληφθούν υπόψη και να ξημερώσει αύριο μία καλύτερη 
Αστυνομία για την Κοινωνία αλλά και τον εργαζόμενο.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Χαιρετίζουμε την τοποθέτηση του κΑβραμόπουλου στη θέση του επι
τρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα μετανάστευσης, 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και εσωτερικών υποθέσεων. Θεωρούμε 
πως η τοποθέτησή του είναι ικανή να προοδώσει και να αναθεωρήσει 
προς το καλύτερο ένα νέο κεφάλαιο εκσυγχρονισμού στον τομέα της 
επιχειρησιακής αντιμετώπισης του φαινομένου μέσα από συνθήκες 
διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προπαντός θεωρούμε 
όμως πως το ζήτημα χρίζει πολιτικής και διπλωματικής διαχείρι
σης για την προάσπιση των Ευρωπαϊκών Συνόρων από τα συνεχώς 
αυξανόμενα κύματα μεταναστών.
Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε στο νέο επίτροπο να σταθεί 
πραγματικά αντιμέτωπος με το ζήτημα που λαμβάνει πλέον τερά
στιες διαστάσεις και επιτέλους να βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να γίνει 
μια σύγχρονη χώρα με αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης και με σεβασμό πάντα στα ανθρώπινα 
δικαιώματα.
Τέλος προσδοκάμε για αρχή τα πιο απλά και πιο ουσιαστικά: οι πό
ροι για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης διάμεσου 
των εκάστοτε προγραμμάτων που εκπονούνται για τον εκσυγχρονι
σμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των υπηρεσιών συνοριακής φύ
λαξης να καταλήγουν τελικώς για εκεί όπου σχεδιάστηκαν και πολύ 
απλά να πάψουμε να περιπολούμε πεζοί λόγο έλλειψης οχημάτων, 
να πάψει να κινδυνεύει η σωματικής μας ακεραιότητα λόγω απαρ
χαιωμένων οχημάτων και τέλος να πάψουμε να αισθανόμαστε ντρο
πή για όλα τα παραπάνω.
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?ύ*-® αθλητισμός
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Δη
μοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς η μεγάλη 
γιορτή των αγώνων καλαθοσφαίρισης μεταξύ 

Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης. Στην 
εκδήλωση τιμήθηκαν υψηλοί προσκεκλημένοι από το 
χώρο της καλαθοσφαίρισης καθώς και συντελεστές που 
στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.
Στο αγωνιστικό κομμάτι στις 18:00 δχεξήχθη 
αγώνας μεταξύ των ομάδων του Κεντρικού 
Ιατρείου Θεσ/νίκης και της ΔΙ.ΑΣ ανατολι
κού τομέα (Γ’ αλλαγή). Το παιχνίδι κρίθηκε 
στα τελευταία δευτερόλεπτα με νικητή την 
ομάδα ΔΙ.ΑΣ ανατολικού τομέα (Ρ αλλαγή) 
με σκορ 44-47.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Κ.Ι.Θ.
(ΦΕΤΚΟΣ-ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗΣ) αποτελούσαν 
οι: ΚΟΡΥΦΑΣ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΗΣ,
ΠΑΠΑΤΑΣΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΩΠΙ- 
ΑΔΗΣ, ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΔΗ- 
ΜΟΣ, ΓΑΒΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΔΙ.ΑΣ. (ΔΑΓΚΑΣ) αποτελούσαν οι: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΚΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΧΑΤΖΗΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ, ΤΑΡΤΑΚΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΡΛΗΣ, ΔΑΓΚΑΣ, ΤΟΠΑΛΗΣ, ΣΦΥΡΗΣ, ΓΚΙΤΣΗΣ και ΠΕΤΣΑΝΙΔΗΣ.
Στις 20:00 διεξήχθη αγώνας μεταξύ των ομάδων του Α.Τ. Τούμπας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσ/νίκης. Ο αγώνας 
διεξήχθη σε πρότυπα Ευρωλίγκας με παρουσίαση των ομάδων, ηχητικά εφέ, υπό την επίβλεψη της στατιστικής υπηρεσίας 
GALANIS SPORTS DATA, ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι οι παίκτες και των δύο ομάδων, προσέφεραν θέαμα υψηλού επι

πέδου στους φιλάθλους που παρευρέθηκαν και 
παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Νικήτρια 
ομάδα αναδείχθηκε το Α.Τ. Τούμπας με σκορ 
89-59.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Τ. 
Τούμπας (ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ- 
ΔΟΛΜΑΣ) αποτελούσαν οι: ΚΑΝΑΤΣΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ, 
ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ, ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ, 
ΤΖΟΥΛΗΣ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΙΑΤΡΙ- 
ΔΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Δ.Α.Θ.
(ΚΑΝΕΛΛΗΣ) αποτελούσαν οι:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ, ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ, 
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΥ- 
ΡΙΑΖΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ, ΓΚΟΥΝΤΙ- 
ΑΣ, ΚΑΚΑΚΗΣ, ΤΖΙΤΖΙΛΑΚΗΣ, ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ.
Μετά το τέλος των αγώνων ακολούθησαν βραβεύσεις σε άτομα 
και ομάδες που διακρίθηκαν με αποκορύφωμα την απονομή 
του κυπέλου στην πρωταθλήτρια ομάδα του Α.Τ. Τούμπας.
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Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ
ιεξήχθησαν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βέ
νετης» στο Αιγάλεω από 10 έως 13 Ιουνίου οι Αγώνες 
Καλαθοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. & Σ.Α. έτους 2014.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των τριών κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφα
λείας. Η οργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτε
λείο Ναυτικού, υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου 
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελού
σαν οι: Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος αχ; αρχηγός 
αποστολής και ομάδας, Αρχ/κας ΑΡΙΔΑΣ Παναγιώτης ως προ
πονητής και οι: Α/Β’ ΚΑΡΥΔΑΚΟΣ Ιαχίννης, Υ/Β’ ΜΠΟΓΔΑ- 
ΝΙΔΗΣ Αχιλλέας, Ανθ/μος ΒΑΪΝΑΣ Δημήτριος, Αρχ/κας ΝΙ
ΚΟΣ Θωμάς, Αρχ/κας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ανάργυρος, Αρχ/κας 
ΜΑΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος, Υπαρχ/κας ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος, Υπαρχ/κας ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ Βασίλειος, Υπαρχ/κας ΦΟΡΟΣ 
Χαρίλαος, Αστ/κας ΚΟΥΠΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, Αστ/κας ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Αθανάσιος, Ειδ. Φρ. ΜΠΑΚΑΣ Γεώργιος, 
Ειδ. Φρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Αναστάσιος, Ειδ. Φρ ΚΑΝΕΛΛΗΣ Παντελεήμονας, Ειδ. Φρ. ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Χρήστος, Ειδ. 
ΦρΚΟΘΡΑΣ Παντελής αχ; αθλητές.
Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική ομαδική κατάταξη.

11° Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
των Α.Δ. Χώρας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 01.06.2014 το 11ο 
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης των Αστυνο
μικών Διευθύνσεων της Χώρας, στο Κιλκίς. Το 

πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της Δι
εύθυνσης Αστυνομικής Κιλκίς και του Παραρτήματος Βο
ρείου Ελλάδας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών. Οι 
αγώνες διεξήχθησαν από την Πέμπτη (29.05.2014) έτος και 
την Κυριακή (01.06.2014) στα Δ.Α.Κ. Κιλκίς, Γουμένισσας, 
Πολυκάστρου, Γαλλικού (Καμπάνη) και συμμετείχαν συνο
λικά 16 ομάδες εκπροσωπώντας Αστυνομικές Υπηρεσίες από 
όλη την επικράτεια, καθώς και Υπηρεσίες του Λιμενικού 
Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος. Την Κυριακή
(01.06.2014) στο Δ.Α.Κ. Κιλκίς διεξήχθη ο τελικός αγώνας 
του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς και της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Πρωταθλήτρια 
ομάδα αναδείχτηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς. Στις 
ανωτέρω εκδηλώσεις παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου και εκ
πρόσωποι φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
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Αγώνες Στίβου Ε.Δ. & ΙΑ.

Δ
ιεξήχθησαν το Σάββατο 10 Μάίου στο Εθνικό Στάδιο 
του Άργους οι Αγώνες Στίβου Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας.

Στους αγώνες ε'λαβαν μέρος αθλητές των Γενικών Επιτελεί
ων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Αρχηγείων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και του Λιμενικού Σώματος.
Η οργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή της τεχνικής επι
τροπής στίβου της γραμματείας του ΑΣΑΕΔ και φορέων της 
περιοχής.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: 
Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως Αρχηγός αποστολής 
& ομάδος, Αρχ/κας ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος ως προπονητής 
και οι: Υ/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος, Ανθ/μος ΔΡΙΤΣΑ- 
ΚΟΣ Δημήτριος, Ανθ/μος ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Λουκάς, Υπαρχ/κας 
ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανά
σιος, Υπαρχ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος, Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥ- 
ΣΗΣ Χριστόφορος, Υπαρχ/κας ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια, Αστ/κας 
ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη, Αστ/κας ΠΕΪΒΑΝΗΣ Θεόδωρος, 
Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία, Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑ- 
ΛΗΣ Χρήστος, Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Αντώνιος, Αστ/κας 
ΝΑΣΣΙΑΚΟΣ Θεόδωρος, Ειδ. Φρουρός ΦΕΡΡΑ Ανδριάννα, 
Ειδ. Φρουρός ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ Μαγδαληνή, Ειδ.Φρ. ΜΠΑ- 
ΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, Ειδ. Φρ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Ιωάννης ως 
αθλητές -  αθλήτριες.
Στην ομαδική κατάταξη των ανδρών η ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατέλαβε τη δεύτερη θέση ενώ στη ομαδική των 
γυναικών την πρώτη.
Αναλυτικότερα:

Ατομική κατάταξη ανδρών
Χρυοά μετάλλια: Υπαρχ/κας ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος (ακοντι
σμός), Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος (5.000).
Αργυρά μετάλλια: Αστ/κας ΧΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης (ακοντι
σμός)
Χάλκινα μετάλλια: Υ/Β ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος 
(100μ.), Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (μήκος),

Αστ/κας ΝΑΣΣΙΑΚΟΣ Θεόδωρος (σφαιροβολία), Αστ/κας 
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Χρήστος (400μ.).

Ατομική κατάταξη γυναικών
Χρυοά μετάλλια: Ε.Φ. ΦΕΡΡΑ Ανδριάνα (ΙΟΟμ.)
Αργυρά μετάλλια: Αστ/κας ΜΩΥΣΙΔΟΥ Χρυσή (σφαιροβο
λία)
Χάλκινα μετάλλια: Υπαρχ/κας ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια
(1.500μ), Ε.Φ. ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ Μάγδα (σφαιροβολία).

Αγώνισμα σκυταλοδρομίας 4χ400μ. ανδρών 
Χάλκινα μετάλλια: Υ/Β ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος, 
Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, Αστ/κας ΜΠΟΥΚΑ- 
ΛΗΣ Αντώνιος, Ε.Φ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Ιωάννης.

Λοιπές επιδόσεις αθλητών και αθλητριών: Υπαρχ/κας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος (4η θέση στο μήκος), Αστ/κας ΝΕΟ
ΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία (4η θέση στα ΙΟΟμ), Υπαρχ/κας 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (5η θέση στα 400μ), Αστ/κας 
ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη (5η θέση στο μήκος), Αστ/κας 
ΠΕΪΒΑΝΗΣ Θεόδωρος ( 5η θέση στη σφαιροβολία), Ανθ/ 
μος ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος (8η θέση στα 1500μ), Αστ/κας 
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ Αντώνιος (8η θέση στα ΙΟΟμ), Ε.Φ. ΜΠΑΛΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος (9η θέση στα 1500μ).
Τους αγώνες παρακολούθησε ως εκπρόσωπος του Σώματος 
ο Αστυνομικός Διευθυντής ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημήτριος, Δ/ντης 
της Αστυν. Διεύθυνσης Αργολίδας και ο Α/Α’ ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ 
Βασίλειος Διοικητής του Τ.Τ. Άργους, με ολιγομελή αντιπρο
σωπεία αστυνομικών.

26οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αιμοκαθαιρόμενων και 
Μεταμοοχευ μενών Αθλητών

Διεξήχθη από 9 έτος 13 Απριλίου 2014 στην Αθήνα η γιορτή της Δωρε
άς οργάνων, όπως αποκαλέστηκαν οι 26°’ Πανελλήνιοι Αγώνες αιμο- 
καθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων αθλητών. Οι αιμοκαθαιρόμενοι 

και μεταμοσχευμένοι αθλητές, μέσα από τον αθλητισμό και την θεραπευτική 
γυμναστική δείχνουν την σωματική και ψυχική δύναμη που έχουν και προβά

λουν την Δωρεά Οργάνων ως το ύψιστο δώρο προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο αθλητισμός προσφέρει στους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση την σωματική και ψυχική φυσική κατάσταση ώστε να είναι έτοιμοι να δεχτούν την προσφορά
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της Δωρεάς Οργάνων. Αλλά και στους ανθρώπους που έχουν λάβει αυ
τό το δώρο, την δυνατότητα να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής που 
προσφέρει η μεταμόσχευση, ως την μοναδική και αξιόπιστη θεραπευ
τική αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων που έχουν Χρόνια Νοσήματα 
που σχετίζονται με τα ζωτικά τους όργανα.
Οι αγώνες περιλάμβαναν αγωνίσματα κολύμβησης, μπόουλινγκ, κλασ
σικού αθλητισμού και επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Τελέστηκαν υπό 
την αιγίδα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Αθλητισμού ΑμεΑ του Τμήμα
τος Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ και με διοργανωτή το Σύλλογο Αθλούμενων Νεφροπαθών που ιδρύθηκε το 1998, είναι 
ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (European Transplant and Dialysis Sport Federation) 
και έχει αναγνωριστεί επίσημα ως μη κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ).
Τη γιορτή διεύθυνε εθελοντικά ο Ειδικός Φρουρός Ανδρέας Κωλέττης του Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου.
Οι Πανελλήνιοι αγώνες εκτός των άλλων ήταν και αγώνες πρόκρισης για τους Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες αι- 
μοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων που γίνονται εναλλάξ κάθε δύο χρόνια. Ειδικά φέτος οι αθλητές που «έπιασαν» τα όρια 
συμμετείχαν στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξήχθησαν από 16 έως 23 Αυγούστου στην Πολωνία και συγκεκριμένα 
στην Κρακοβία.

7° Τουρνουά Ποδοσφαίρου 8x8
ην 06η Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί αγώνες του 7ου 
τουρνουά Ποδοσφαίρου 8x8 μεταξύ Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, το οποίο διοργάνωσε η Ένωσή 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας. Για το έτος 2014 πρωταθλήτρια ανα- 
δείχθηκε η ομάδα του Τ.Α. Φλώρινας, δεύτερη η ομάδα του Τ.Τ. Φλώρινας/ 
Ο.Π.Κ.Ε., τρίτη η ομάδα του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών, τέταρτη η ομάδα του Α.Τ. 
Νίκης, πέμπτη η ομάδα του Α.Τ. Φλώρινας/ΔΙΑΣ., έκτη η ομάδα του Τ.Σ.Φ. 

Κρυσταλλοπηγής έβδομη η ομάδα του Τ.Σ.Φ. Πρεσπών/Α.Τ. Αγίου Γερμανού και όγδοη η ομάδα του Α.Τ. Βεύης.
Η εκδήλωση της τελετής λήξης του τουρνουά ξεκίνησε μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, με τις απονομές και τις βραβεύσεις 
των ομάδων.
Στην ομάδα του Α.Τ. Βεύης το αναμνηστικό απένειμε ο Ταμίας της Ένωσης, ΔΙΒΙΟΣ Ιωάννης, στην ομάδα Τ.Σ.Φ. Πρεσπών/ 
A.T. Αγίου Γερμανού το αναμνηστικό απένειμε το μέλος του Δ.Σ., ΠΛΟΥΣΚΑΣ Ζήσης, στην ομάδα του Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλο
πηγής το αναμνηστικό απένειμε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης ΜΠΑΡΟΣ Γεώργιος και στην ομάδα του Α.Τ. Φλώρινας/ 
ΔΙΑΣ, το αναμνηστικό απένειμε το μέλος του Δ.Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γεώργιος.
Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρήστος της ομάδας του Α.Τ. Νίκης, ο οποίος και βραβεύτηκε 
από τον Πρόεδρο της Ένωσης, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Ιωάννη. Η απονομή βραβείου στο Α.Τ. Νίκης πραγματοποιήθηκε από τον Αντι
πρόεδρο της Ένωσης, ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Παντελή. Η απονομή βραβείου στο Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών πραγματοποιήθηκε από 
τον Πρόεδρο Συνδέσμου Διαιτητών Φλώρινας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θωμά. Η απονομή βραβείου στο Τ.Τ. Φλώρινας/Ο.Π.ΚΕ 
πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ. Φλώρινας κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Κωνσταντίνο. Τέλος η απονομή του κυπέλλου 
στους πρωταθλητές έγινε από το Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΧΗΡΑ Δη- 
μήτριο.
Η Ένωσή ευχαριστεί θερμά τον Σύνδεσμο Διαιτητών Φλώρινας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θωμά, 
για την προσφορά του διαθέτοντας διαιτητές στους αγώνες.

1° Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 6X6

Στην Α.Δ. Ιωαννίνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ιο 
πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου 6X6 με τη συμμετοχή 
δέκα ομάδων από Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού 

Ιωαννίνων. Την 19-6-2014 στον τελικό αναμετρήθηκαν οι 
ομάδες της Τροχαίας και του Επιτελείου με νικήτρια την 
ομάδα της Τροχαίας με σκόρ 3-2. Μετά τη λήξη του αγώνα 
ακολούθησε η βράβευση των νικητών.
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Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής Πυροβόλων Όπλων

Στις 26 και 27 Απριλίου διεξήχθησαν στο Εθνικό' Σκοπευτήριο Βύρωνα και στο Σκοπευτήριο Μαλακάσας, από την Σκο
πευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Πυροβόλων Όπλων.

Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος οι παρακάτω Αστυνομικοί σκοπευτές, οι οποίοι κατέκτησαν τις εξής θέσεις:
- Υ/Β’ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική
26-04-2014 αγώνας τυφεκίου 3X20 Γυναικών: 1η θέση
27-04-2014 αγώνας τυφεκίου 0,22 Πρηνηδόν Γυναικών: 1η θέση
- Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία
26-04-2014 αγώνας τυφεκίου 3X20 Γυναικών: 2η θέση
- Υ/Β’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος
27-04-2014 αγώνας τυφεκίου 3X40 Ανδρών: 1η θέση
- Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος
27-04-2014 αγώνας τυφεκίου 3X40 Ανδρών: 2η θέση
- Υ/Α’ ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελής
27-04-2014 αγώνας τυφεκίου 3X40 Ανδρών: 4η θέση
Και στα δύο αγωνίσματα, πρηνηδόν και 3X20 γυναικών, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέκτησε την 1η ομαδική νίκη με 
τις σκοπεύτριες: Υ/ΒΉΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, Αρχ/κα ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, Αρχ/κα ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.

Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής

Στις 22 και 23 Μαρτίου διεξήχθησαν στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα υπό την αιγίδα της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αεροβόλων Όπλων και Ελεύθερου Πιστολιού 50μ (Α).

Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος οι παρακάτω σκοπευτές, οι οποίοι κατέκτησαν τις εξής θέσεις:
- ΑΙΑ’ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος
22-03-2014 αγώνας ελευθέρου πιστολιού Ανδρών: 3η θέση
23-03-2014 αγώνας αεροβόλου πιστολιού Ανδρών: 3η θέση
- Υ/Β’ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική
22-03-2014 αγώνας αεροβόλου τυφεκίου Γυναικών: 5η θέση
- Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία
22-03-2014 αγώνας αεροβόλου τυφεκίου Γυναικών: 4η θέση
- Υ/ΒΈΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος
22-03-2014 αγώνας αεροβόλου τυφεκίου Ανδρών: 5η θέση
- Υ/Β' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία
22-03-2014 αγώνας αεροβόλου τυφεκίου Ανδρών: 6η θέση
- Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος
22-03-2014 αγώνας αεροβόλου τυφεκίου Ανδρών: 3η θέση.

Στην ομαδική κατάταξη στο αεροβόλο τυφέκιο Γυναικών η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέκτησε τη 2η θέση με τις: 
Υ/ΒΊ1ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, Αρχ/κα ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, Αρχ/κα ΚΟΚΚΑΛΑ Κων/να.
Στην ομαδική κατάταξη του αεροβόλου τυφεκίου Ανδρών, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέκτησε την 3η θέση με 
τους: Υ/Β’ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαο, Ε.Φ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ Γεώργιο, Υ/Β’ ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ Παντελεήμονα.
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9ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Δ
ιεξήχθη την Κυριακή 06 Απριλίου 2014 ο 9ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 
που αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις του 
θεσμού, ο οποίος από το 2006 ενώνει την Πέλλα με τη Θεσσαλονίκη και προβάλλει σε ολόκληρο τον 

πλανήτη το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησαν την Παρασκευή (04/04) με το άνοιγμα του Κέντρου 
Εγγραφών και της Έκθεσης του Μαραθωνίου, συνεχίστηκαν το Σάββατο με περιβαλλοντικές και πολιτιστι
κές δράσεις, όπως η δημιουργία αστικού οπωρώνα και η αφή της Αλεξανδρείου Φλόγας και κορυφώθηκαν 
την Κυριακή 06/04 με το αγωνιστικό πρόγραμμα, που περιλάμβανε το Μαραθώνιο, τους Δρόμους Υγείας & 
Δυναμικού Βαδίσματος δ.ΟΟΟμ. και 10.000μ., καθώς και το Δρόμο Ι.ΟΟΟμ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων. 
Ο 9ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» διοργανώθηκε από τον «Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ» σε συ
νεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Χαλκηδόνας και 
όλους τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται η διαδρομή. Τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, της Ε.Ο.Ε., του Σ.Ε.Γ ΑΣ. και υποστηρίζεται από την 
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλονίκης και πλήθος θεσμικών υποστηρικτών και εθελοντικών φορέων.
Στον εν λόγω Μαραθώνιο συμμετείχαν:
- Ο Αστυφύλακας ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος του Ιωάννη, που υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης 
Χρηματικού Υλικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, τερματίζοντας με χρόνο 5:50’.
- Ο Αστ/κας ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος με χρόνο 4:17', ο Υπαρχ/κας ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ευάγγε
λος με χρόνο 4:0Γ και ο Αστ/κας ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δήμος με χρόνο 4:3Γ, που υπηρετούν στη ΔΑΕΘ.

Ο
Υ/Α’ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διοικητής του Α.Τ. Αιγινίου Πιερίας συμμετείχε με επιτυχία 
στους εξής αγώνες:

- 5ος Διεθνής ημιμαραθώνιος Δίου (09-03-2014) 
καταλαμβάνοντας τη 19η θέση ανάμεσα σε 1.000 δρομείς με χρόνο 1.25.58 
- στο Διεθνή μαραθώνιο της Βαρκελώνης(16-03-2014) τερματίζοντας 
με καθαρό χρόνο 3.05.55 καταλαμβάνοντας την 5η θέση ανάμεσα στους 30 Έλληνες δρομείς 
- στον 9ο Διεθνή μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» (06-04-2014) 
με χρόνο 3.05.34 καταλαμβάνοντας την 51η θέση στους 1.600 συμμετέχοντες.
- στον ορεινό Διεθνή μαραθώνιο Βουκουρεστίου (10-05-2014). ]

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.ΤΑ, Εταιρίες 25 ευρώ.

Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ).

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
(Λ. Κηφισίας 23,151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - φαξ. 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

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

► Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ATE Bank, το
ποσό τω ν ........ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πληρη
στοιχεία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:............................... ΤΗΛ:..............................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................................

Επισήμανση: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.
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Πολεμική τέχνη

PANGAMUT
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To «Pangam ut»  ή «Pangam ot» είναι το αποτέλεσμα 
της αρμονικής συνεργασίας παραδοσιακών και 
σύγχρονω ν πολεμικώ ν τεχνώ ν ( P a n a tu k a n ,  
Dum og, K ali, A rn is, E sk rim a , S ik a ra n , S ila t) 
που προέρχονται κυρίως από τις Φιλιππίνες, αλλά 
και από τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας και 
της Ινδονησίας.
Στην κυριολεξία σημαίνει: «επιδέξιος χειρισμός των 

χεριών» και βρίσκει την ρίζα του στην λέξη «Kamut», 
δηλαδή «χέρι» στην φιλιππινέζικη διάλεκτο Cebuano, 
αν και περιλαμβάνει ένα ευρό φάσμα συνδυασμών 
κινήσεων ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. 
Αποτελεί μια πρωτότυπη σύγχρονη πολεμική τέχνη, 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της καθημερινής μας ζωής. Η συνεχής μελέτη 
ποικίλων πολεμικών τεχνών κάνουν το P a n g a m u t 
να βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης, 
να ενσωματώνει και αφομοιώνει νέες μεθόδους σε 
αποτελεσματικούς συνδυασμούς.
Εύκολη και α κ ίνδυνη  στην εκμάθησή της, 
επικεντρώνεται στην εκπαίδευση άοπλης και ένοπλης 
μάχης.
Α) ΑΟΠΛΗ ΜΑΧΗ: P a n a tu k a n -Φ ιλιππινέζικο 
μποξ, M ano M ano-τεχνικές χεριών, D um og-πάλη, 
P a n a n ja k m an -κλωτσιές, K auk it-παγίδευση ποδιών, 
S ila t-Ινδονησιακή πολεμική τέχνη κλπ.
Β) ΕΝΟΠΛΗ ΜΑΧΗ: ραβδί, διάφορα μήκη μαχαιριών, 
σπαθί, αγκιστρωτή λεπίδα (k a ra m b it) ,  f le x i
b le  w eapons, sa ro n g  (είδος ενδυμασίας-κασκόλ), 
n u n ch u ck s, du lo  dulo  κ.α.

Επιπλέον, αναπτύσσει την φαντασία και την 
ικ α νό τη τα  χρ ή σ η ς διαφόρω ν α ντ ικ ε ίμ εν ω ν  
καθημερινής πρακτικής για αυτοάμυνα όπως ζώνη, 
ομπρέλα, στυλό, σακάκι, περιοδικό, κλειδιά κ.λπ.
Η μέθοδος P a n g a m u t  διεγείρει την διαίσθηση 
στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων και ενισχύει 
τα ανθρώπινα αντανακλαστικά σε μια πιθανή 
συμπλοκή, παρέχοντας στον εμπλεκόμενο πλήθος 
επιλογών αποκρούσεων και ευκαιρίες για λακτίσματα, 
κλειδώματα, αφοπλισμό.
Τα μοτίβα δράσης που αναδεικνύονται στην ένοπλη 
μάχη ενσωματώνονται αυτόματα και φυσικά και στην 
άοπλη μάχη.
Η προπόνηση με όπλα δίνει στον μαθητή τα απαραίτητα 
εφόδια και για την άοπλη μάχη, γιατί το κλειδί είναι 
το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις συμπλοκής, είναι η 
σωστή αξιοποίηση της μηχανικής του ανθρώπινου 
σώματος ώστε κάθε κίνησή του να έχει φυσική ροή 
και να μην εκβιάζεται.
Ο μαθητής λοιπόν, αφού μπορέσει να μάθει ουσιαστικά 
τις δυνατότητες του σώματος του, την ροή των 
κινήσεών του μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία είτε 
σε περιπτώσεις ένοπλης σύγκρουσης είτε σε άοπλη 
συμπλοκή.
Εξασκεί την ελαστικότητα και μυεί τον ασκούμενο 
στις μεθόδους παγίδευσης του αντιπάλου με τεχνικές 
‘εξαπάτησης’ (ψ εύτικα  χτυπήματα) τα οποία



μπλοκάρουν το μυαλό του αντιπάλου 
παρέχοντας στον ασκούμενο την 
ευκαιρία να του καταφέρει καίρια 
χτυπήματα με ευκολότερο τρόπο 
και με λιγότερη σπατάλη μυϊκής 
δύναμης.
Ενεργοποιεί λοιπόν τόσο τα φυσικά αντανακλαστικά 
όπως επίσης διεγείρει το μυαλό στην εξεύρεση 
πρακτικότερω ν και άμεσων τρόπω ν δράσης σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ολόκληρο το σώμα γνωρίζει ακριβώς τι να κάνει και πώς 
να κινηθεί, καθώς ενσωματώνονται τα βασικά μοτίβα 
κίνησης της πολεμικής αυτής τέχνης 
στην μυϊκή μνήμη και «βγαίνουν» 
αυθόρμητα στη δράση, ως φυσικό 
ανθρώπινο αντανακλαστικό, σχεδόν 
θα λέγαμε διαισθητικά.
Η γνώση χρήσης των όπλων στο 

P angam ut σ υνεπ ικ ο υρ εί στην 
γνώση χρήσης και του ίδιου μας 
του σώματος ως εργαλείου-όπλου, 
ως μοχλού δύναμης που μπορεί εύκολα να αποφεύγει 
αντίπαλες επιθέσεις, να καταφέρει εκρηκτικά χτυπήματα 
στον αντίπαλο, να τον παγιδεύει και να τον αφοπλίζει με 
κλειδώματα-λαβές και όλα με γυμνά χέρια ή με τη χρήση 
οποιοσδήποτε αντικειμένου σάν όπλο.
Ολόκληρο το σώμα χρησιμοποιείται ως εργαλείο 
μάχης.
Παρέχει τεράστια ποικιλία συνδυασμών κινήσεων 
για τεχνικές αποκρούσεων, χτυπημάτων με γροθιές, 
εκμετάλλευσης των p ress  poin ts, πτώσεων, πρόκλησης 
ανισορροπίας του αντιπάλου, ορμητικών- εκρηκτικών 
μπασιμάτων που δεν αφήνουν περιθώρια αντίδρασης.

Η στάση μάχης του P a n 
g a m u t χαρακτηρίζεται από 
ελαστικότητα , δηλαδή δεν 
συνιστά τυποποιημένη στάση 
μάχης αλλά προσαρμόζεται στις 

συνθήκες μάχης μαθαίνοντας στον ασκούμενο να 
ελίσσεται και άλλοτε να στέκεται όρθιος, άλλοτε 
να πέσει σε πιο χαμηλή θέση, να γονατίζει ή και 
να κάθεται στο έδαφος, ακολουθώντας μονάχα το 
κλειδί p ass-p a rry -ch eck  ώστε η κίνησή του να 
έχει ροή.

Στο P a n g a m u t  αν κάτι στην κίνηση δεν 
έχει ροή, αλλά εκβιάζεται, 
είναι καταδικασμένο να μην 
ενσωματώνεται στην ύλη της 
τέχνης αυτής.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν 
στο να καθιστούν το P a n 
g a m u t μια απλή, πρακτική 
και αποτελεσματική πολεμική 
τέχνη, καθώς αξιοποιεί την 

μηχαντκή του σώματος, την κινησιολογία, την 
φυσική αντίδραση, την ροή της κίνησης, τα 
αντανακλαστικά και τις γνώσεις ανατομίας του 
ανθρώπινου σώματος, ώστε να επιτρέπει τον πλήρη 
έλεγχο και την εξουδετέρωση του αντιπάλου σε 
ένοπλη ή άοπλη συμπλοκή, ανεξαρτήτως σωματικής 
διάπλασης. ]

site: www.pangamut.gr, 
e-mail: pangamut@yahoo.gr, 
facebook: PANGAMUT

Ιδανικό για άτομα 
καί ομάδες που χρήζουν 
γνώσεων αυτοάμυνας και

,  9 9αυτοπροστασίας
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Του Υπαρχ/κα Σάββα Μ αυροματίδη*

Η  οργάνωση & 
η απονομή της δικαιοσύνης 
στη Βυζαντινή αυτοκρατορία
Έγκλημα & τιμωρία

Ο α υτοκ ρά χορα ς
Η αλλαγή της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην 

Κωνσταντινούπολη επε'φερε αλλαγές στο σύστημα 
λειτουργίας και στην ιδεολογία της αυτοκρατορίας. 
Μετά το 324 τη θέση του αυτοκράτορα-θεού παίρνει 
ο «αυτοκράτωρ ελέω θεού», ο εκλεκτός του Θεού, που 
ενσαρκώνει τη θεία βούληση και εξουσιοδοτήθηκε 
από αυτή να διακυβερνήσει τη γη. Η έγνοια για την 
ιεραρχία διέπει όλες τις σχέσεις στους κόλπους του 
κρατικού μηχανισμού και στις σχέσεις μεταξύ των 
αρχών και των υπηκόων.

Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι το πολίτευμα της 
αυτοκρατορίας ήταν η απόλυτη μοναρχία και πως ο 
αυτοκράτορας είχε τον απόλυτο έλεγχο όλων των το
μέων της κρατικής διοίκησης, ασκώντας αποφασιστι
κή επιρροή ακόμα και στα εκκλησιαστικά πράγματα, 
η παντοδυναμία του προσέκρουε σε ορισμένους ηθι
κούς περιορισμούς. Παράγοντες ελέγχου και περιορι
σμού της αυτοκρατορικής ισχύος ήταν η σύγκλητος, 
ο στρατός, και οι δήμοι (που εξασθενούν μετά τη στάση 
τον Νίκα), ενώ σταδιακά πρόβαλε στο προσκήνιο και 
η Εκκλησία, που αν και όχι απόλυτα ανεξάρτητη από 
την κοσμική εξουσία, κράτησε σε όλη την βυζαντινή 
ιστορία ένα όριο πέρα από το οποίο δεν μπορούσε να 
υποχωρήσει. Ο δε αυτοκράτορας οφείλε να σεβαστεί 
και να υπακούσει σε στοιχειώδεις αρχές της χριστι
ανικής διδασκαλίας και δοξασίες του χριστιανικού 
ηθικού νόμου, που καθορίζουν αυτό το όριο. Άλ
λωστε, στο Βυζάντιο αυτοκράτορας και πατριάρχης 
αλληλοεξαρτώνται και οφείλουν να συνεργάζονται, 
ώστε να μη διαταραχθεί το ίδιο το θεμέλιο της αυτο
κρατορίας.

Ο αυτοκράτορας, ως ο προσωρινός εκπρόσωπος 
του Θεού επί της γης ως την ημέρα της επανόδου της 
«επουρανίου βασιλείας» τυπικά εκλεγόταν και ανα
γορευόταν από αυτούς τους τρεις θεμελιώδεις παρά
γοντες, που συνιστούσαν οργανωμένες ομάδες, αντι

προσωπευτικές της λαϊκής βούλησης. Στην πράξη η 
εκλογή αυτή προσλαμβανόταν ως παρεμβολή του Αγί
ου Πνεύματος και ως αποκάλυψη της θείας βούλησης. 
Μιλώντας, λοιπόν, για την αυτοκρατορική εξουσία 
μπορούμε να κάνουμε λόγο για διπλή εκπόρευση αυ
τής, κάτι που οδηγεί στην προβολή περιορισμών στην 
άσκηση της εξουσίας από τον αυτοκράτορα: η εξουσία 
του πρέπει να είναι υπηρεσία απέναντι στον Θεό και 
απέναντι στο λαό. Οφείλει να κυβερνά την οικουμένη 
όπως ο Θεός βασιλεύει στο σύμπαν και μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο οι αυτοκρατορικές αρετές πήγαζαν από την 
προσπάθεια μίμησης του Θεού και περιλάμβαναν τη 
δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη γενναιοδωρία, την 
αγνότητα, τη φιλαλήθεια, την ευνομία και την ευσέ
βεια. Αν και οι αυτοκράτορες επιχειρούσαν να τονί
σουν τον υπερβατικό χαρακτήρα της εξουσίας τους 
και την απαλλαγή τους από κάθε νομική εξάρτηση, 
τελικά αναγκάστηκαν να δεχτούν ότι η εξουσία τους 
πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό του δικαίου. Ως εκ 
τούτου, ο πιο ισχυρός φραγμός στην απόλυτη εξουσία 
του αυτοκράτορα ήταν ο νόμος, και αυτό κάτω από 
αντιφατικές συνθήκες: αν και ο αυτοκράτορας ήταν η 
πηγή όλων των νόμων και σε αυτόν ανήκε η ύψιστη 
δικαστική εξουσία, ωστόσο ο ίδιος υπόκειτο πάντα 
στον νόμο.

Η α π ο νο μ ή  χη ς δ ικ α ιο σ ύ νη ς
Η απονομή της δικαιοσύνης είναι κατ’ εξοχήν έργο 

του αυτοκράτορα. Ως ηγεμόνας-νομοθέτης, ανώτα
τος κοσμικός δικαστής και κριτής έχει ως ουσιώδες 
υπούργημά του το να κρίνει. Η εξουσία του, εξάλλου, 
δεν αποτελεί δίοδο αυθαιρεσίας, αλλά ευκαιρία διδα
χής από τον ίδιο, με το δικό του παράδειγμα, προς 
τους υπηκόους του, ώστε να τηρηθεί το δίκαιο, και 
να επιβληθούν οι κατάλληλοι για την περιφρούρηση 
της ευνομίας δεοντολογικοί φραγμοί. Ο δρόμος της 
αίτησης και της ικεσίας προς αυτόν είναι ανοικτός
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για όλους και όποιος υφίσταται βία έχει το δικαίωμα 
να κάνει έφεση σε αυτόν.

Ο αυτοκράτορας μπορούσε να δικάζει αυτοπρο
σώπως υποθέσεις σε πρώτη εκδίκαση (εγκλήματα 
εσχάτης προδοσίας ή διαπραχθέντα από ανώτατους 
αξιωματούχους) και δεχόταν εφέσεις εναντίον απο
φάσεων άλλων δικαστηρίων. Ο αυτοκράτορας δίκα
ζε στο consistorium  princip is, μέλη του οποίου ήταν 
ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους. Αυτό το συμ
βούλιο δεχόταν τις εφέσεις όλων των δικαστηρίων 
της Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια ο αυτοκράτορας 
επικύρωνε, τροποποιούσε ή ακύρωνε τις αποφάσεις 
που είχαν παρθεί από αυτά. Οι δε εφέσεις γίνονταν: α) 
με αναφορά ή υπόμνηση των ενδιαφερομένων, β) με 
έκκλησή τους ή γ) με αίτησή τους στον αυτοκράτορα 
να επιληφθεί της υποθέσεώς τους, εξαιτίας δυσπιστίας 
τους προς το δικαστή ή φόβου τους απέναντι σε έναν 
ισχυρό αντίπαλο. Δίκαζε, λοιπόν, ο αυτοκράτορας και 
διαμέσου απαντήσεων, αποκρινόμενος σε μια τέτοια 
αίτηση ενός ιδιώτη ή ενός δικαστή ή σε μια συμβουλή. 
Οι εφέσεις, πάντως, δίνονταν υπο μορφή δεητηρίου εγ
γράφου και κατέληγαν στον επ ί των δεήσεων, ανώτατο 
δικαστικό υπάλληλο που μελετούσε τις υποθέσεις, ει- 
σηγούνταν στο αυτοκρατορικό δικαστήριο ή και απα
ντούσε απευθείας. Λόγω αδυναμίας εκδίκασης όλων 
των υποθέσεων από τον αυτοκράτορα αυτοπροσώπως, 
την ποινική διαδικασία είχαν τακτικοί δικαστές, και 
όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι του κράτους, εκπρόσωποι 
του αυτοκράτορα ο καθένας στο πλαίσιο της δικαιοδο
σίας του, με τη βοήθεια νομομαθών συνεργατών. Κάθε 
λειτουργός προέδρευε σε ένα δικαστήριο του οποίου η 
αρμοδιότητα εκτεινόταν στις διοικητικές ατασθαλίες, 
στις σωφρονιστικές και ποινικές υποθέσεις.

Βάσει της ιουστιανιάνειας νομοθεσίας στην Κων
σταντινούπολη ποινική δικαιοδοσία είχαν ο έπαρχος 
της πόλεως, ο πραίτω ρ των δήμων και ο κοιαίστωρ, ενώ 
στις επαρχίες οι διοικητές των επαρχιών, που εκδίκα- 
ζαν ποινικές ή αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, και

οι βικάριοι ή ο ύπαρχος, οι οποίοι εκδίκαζαν παρόμοιες 
υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό.

Στην πρωτεύουσα μετά τον 5° αιώνα ο μάγιστρος 
των οφικίω ν  έχει ευρεία δικαιοδοσία επί όλων των 
άλλων οφικίων του παλατιού, ακόμα και δικαστική 
εξουσία σε αυτά. Ο έπαρχος της πόλεως ήταν αρμόδιος 
για δίκες αστικού και ποινικού περιεχομένου, όπως 
και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων ποινών, 
ενώ ο ανώτατος κρατικός δικαστικός λειτουργός ήταν 
ο κοιαίστωρ τον ιερού παλατιού, ο οποίος συνέτασσε τις 
αυτοκρατορικές απαντήσεις σε κάθε είδους προσφυγή 
προς τον αυτοκράτορα. Αυτός ήταν ο νομικός σύμβου
λος του αυτοκράτορα, δίκαζε στο όνομα αυτού και κα
θόταν στην έδρα δίπλα στον έπαρχο του πραιτορίου. Ο  
τελευταίος συμμετείχε περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο λειτουργό στην επεξεργασία του αυτοκρατορι- 
κού δικαίου και ήταν υπεύθυνος για τη δημοσίευση 
όλων των αυτοκρατορικών διατάξεων στις επαρχίες. 
Στην αρχή του 6ου αιώνα είναι χαρακτηριστικό πως 
η θέση του επάρχου του πραιτορίου των Ανατολικώ ν 
παραχωρείται σε προύχοντες νομομαθείς. Στην πρω- 
τοβυζαντινή Κωνσταντινούπολη μαρτυρούνται και 
οι curatores regeonum , αστυνομικοί επιτηρητές των 
συνοικιών με μικρή δικαστική αρμοδιότητα και ο 
ερευνάς, με αποστολή την παρακολούθηση υποθέσεων 
επαρχιωτών που έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. 
Υπήρχαν ακόμη πολλοί κριτα ί που υπηρετούσαν ως 
μέλη στα δικαστήρια της πρωτεύουσας και διορίζο
νταν για ορισμένο χρονικό διάστημα επαρχιακοί δικα
στές. Το σκηνικό ολοκληρώνεται με το επισκοπικό δι
καστήριο, όπου ο επίσκοπος δικάζει διαφορές κυρίως 
οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Η απονομή 
δικαίου από αυτό το δικαστήριο είναι υποχρεωτική 
για τους κληρικούς και μόνο για ποινικά αδικήματα 
δικάζονται αυτοί από τα λαϊκά δικαστήρια.

Η απονομή δικαιοσύνης στις επαρχίες ήταν έργο 
του κυβερνήτη. Ως κατώτεροι δικαστές στις πόλεις 
κάθε επαρχίας χρησίμευαν οι άρχοντες της πόλεω ς
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(για μικροαδικήματα) και οι έκδικοι. Οι χαμαιδικα- 
στα ί συνιστούσαν τα πρόσωπα εκείνα στα οποία οι 
άρχοντες των επαρχιών ανέθεταν την εκδίκαση των 
μικροδιαφορών των πολιτών τους. Σημαντικός ήταν ο 
ρόλος των δικηγόρων στην απονομή της δικαιοσύνης. 
Ανήκαν σε συντεχνίες και έπρεπε να παρουσιάζουν 
εγγυήσεϊς ηλικίας, εντιμότητας και γνώσης. Δ ικη
γόροι και συμβολαιογράφοι μαθήτευαν πλησίον ενός 
άλλου εκπροσώπου του επαγγέλματος τους ή ακολου
θούσαν τα μαθήματα καθηγητών που εποπτεύονταν 
στενά από τους δύο συλλόγους.

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην αυτοκρατο
ρία τον 6° και 7° αιώνα έχουν αντίκτυπο στη δικαιο
σύνη. Ο αυτοκράτορας παραμένει η πηγή απονομής 
δικαίου, ωστόσο το δικαστήριό του μετονομάζεται σε 
βασιλικό κριτήριο τχβήμα και πρόεδρός του, όταν απου
σιάζει ο αυτοκράτορας, είναι ο έπαρχος, ή ο δρουγγάρι- 
ος της β ιγλας. Το βήμα  αποτελούνταν από ανώτερους 
λειτουργούς και συνιστούσε εφετείο και το ανώτατο 
δικαστήριο, στο οποίο ο ρόλος του ανακριτή και του 
εισαγγελέα αναπληρώνεται από τον σακελλάριο  και η 
εκτέλεση της απόφασης ανατίθεται στον έπαρχο  της 
Κωνσταντινούπολης. Η ισχύς του επάρχου του πραι- 
τορίου εξαφανίζεται στις αρχές του 8ου αιώνα και τη 
θέση του παίρνει ο έπαρχος της πόλεως, η δικαστική 
αρμοδιότητα του οποίου συρρικνώνεται, επίσης, με 
την πάροδο των χρόνων και επί Μ ιχαήλ Ζ ’ Δούκα  η 
θέση του αντικαταστάτη του αυτοκράτορα στην προ
εδρία του βήματος παραχωρείται στο δρουγγάριο της 
βιγλας, ο οποίος μετονομάζεται σε μέγα  δρουγγάριο.

Η θέση του κοιαίστορα  αναβαθμίζεται. Αυτός ενά
γει στον αυτοκράτορα τους επαρχιακούς δικαστές, 
ενώ στα χρόνια των Μ ακεδόνων προεδρεύει σε ένα 
δικαστήριο που ασχολείται με πλαστογραφήσεις εγ
γράφων, διαδοχές, διαθήκες και υποθέσεις γάμου. 
Προνοητικοί αυτοκράτορες κτίζουν στην πρωτεύου
σα ειδικούς ξενώνες για διαδίκους, για όσο διάστημα 
έμεναν αυτοί στην πόλη. Τον 11° αιώνα δύο ακόμα 
δικαιοδοσίες λαμβάνουν την οριστική τους μορφή: οι

κριτα ί της βήλου  (διαιτητές σε διαφω
νίες από υποθέσεις πρωτοκαθεδρίας) 
και οι κρ ιτα ί του ιπποδρόμου  (συμμε
τείχαν στο δικαστήριο που βρισκόταν 
στον κλειστό Ιππόδρομο).

Στην επαρχία, κατά την περίοδο 
της λειτουργίας των θεμάτων, η απο
νομή του δικαίου βρίσκεται στα χέρια 
του πραίτορα  (αστική δικαιοσύνη για 
τους λαϊκούς) και του στρατηγού του 
θέματος (ποινικά, πειθαρχικά αδική
ματα των στρατιωτικών). Οι στρατη
γοί απένεμαν δικαιοσύνη, περιβαλλό

μενοι από παρέδρους στις πρωτεύουσες των διαμε
ρισμάτων, και δέχονταν τις εφέσεις των κατώτερων 
δικαστηρίων. Κατώτεροι δικαστές ήταν οι θεματικοί 
κριταί, που δεν επαρκούσαν για τον όγκο των υποθέ
σεων προς εκδίκαση, οπότε οι στρατηγοί ανέθεταν τις 
πιο ασήμαντες από αυτές στους χαμαιδικαστάς. Στα  
τέλη του 11ου αιώνα αστικά δικαστήρια υποτάσσουν 
στη δικαιοδοσία τους στρατιώτες και ρόλο βοηθητι
κό στα ζητήματα της δικαιοσύνης διαδραματίζουν οι 
δικηγόροι και οι ταβουλάριοι, που μετά την αναδιορ
γάνωση της διδασκαλίας του δικαίου από τον Κων
σταντίνο Μ ονομάχο δεν μπορούσαν να δεχτούν στους 
συλλόγους τους άτομα που δεν εγκρίνονταν από τον 
νομοφύλακα. Υπήρχαν, επίσης, εκκλησιαστικά δικα
στήρια (που από τον 13° αιώνα απέδιδαν δικαιοσύνη 
και σε αστικές υποθέσεις) και το επάγγελμα του δικη
γόρου είχε γίνει ελεύθερο.

Τα προβλήματα, όμως, που προέκυπταν στις δι
καστικές διαδικασίες ήταν πολλά. Οι ανώτεροι λει
τουργοί, που προέδρευαν στα δικαστήρια της πρω
τεύουσας και των επαρχιών, όντας επιφορτισμένοι 
και με άλλες αρμοδιότητες, δεν ήταν υποχρεωμένοι να 
γνωρίζουν ακριβώς το γράμμα των νόμων κι επομέ
νως ορισμένες αποφάσεις τους που οφείλονταν σε αυ
τή την ανεπιτηδειόχητά τους δικαιολογούνταν. Δεν 
συνέβαινε, φυσικά, το ίδιο με τους βοηθούς τους, οι 
οποίοι ήταν επαγγελματίες νομομαθείς. Ενδεικτικό 
της επικραχούσας κατάστασης ήταν πως τουλάχιστον 
στην πρώιμη αυτοκρατορία ο κόσμος εμπιστευόταν 
περισσότερο τα επισκοπικά δικαστήρια, καθώς οι τα
κτικοί δικαστές ήταν επιρρεπείς στη δωροδοκία. Με 
την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος εκ 
μέρους των Βασιλείου Α ’ και Λέοντα Σ Τ ’ διασφαλίστη
κε η ανεξαρτησία των δικαστών απέναντι στους αυ- 
τοκρατορικούς πράκτορες και στους άρχοντες με τη 
χορήγηση ικανοποιητικών μισθών, ενώ απαιτούνταν 
από αυτούς καλές σπουδές δικαίου, να ορκίζονται ότι 
θα υπηρετούν την αλήθεια και να συντάσσουν εγγρά- 
φως τις αποφάσεις τους, υπογράφοντάς τες. Παρά τα
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η δυνατότητα εκδίκασης υποθε'σεων στον καθένα ξε
χωριστά, με την υποχρέωση να εκδίδει την απόφασή 
του στο όνομα και των τεσσάρων κριτών. Διαφθορά 
και καταχρήσεις αλλοίωσαν και αυτό το θεσμό, που 
ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί ως την πτώση της 
αυτοκρατορίας.

Λόγω αδυναμίας παρουσίας των κριτών στα επαρ
χιακά δικαστήρια εμφανίστηκε ο θεσμός των τοπικών 
καθολικών κριτών (Θεσσαλονίκη, Τραπεζούντα, Λή
μνος, Μοριάς). Τη δικαστική αρμοδιότητα στα κάστρα 
και τις μικρές περιφέρειες είχαν οι κεφαλιτακεύοντες, 
συνεπικουρούμενοι απο πρόσωπα που εκτελούσαν 
χρέη κριτών. Παράλληλα, επεκτείνονταν η δικαστι
κή αρμοδιότητα των επισκόπων και το εκκλησιαστικό 
δικαστήριο, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, διαδρα
μάτιζε όλο και πιο καθοριστικό ρόλο, επεμβαίνοντας 

στις αποφάσεις των πολιτικώ ν 
δικαστηρίων. Στην πατριαρχική 
αυλή ο χαρτοφύλαξ  προέδρευε σε 
ένα σωφρονιστικό δικαστήριο · στο 
αστικό δικαστήριο έκρινε τις δια
φορές ανάμεσα στους κληρικούς 
και τις αγωγές στις οποίες αυτοί 
ενέχονταν (διαθήκες, κληρονομι
ές), ενώ ο πατριάρχης έστελνε προς 
τους μητροπολίτες απαντήσεις- 
αποφάσεις με νομολογική ισχύ. Η 
Εκκλησία, σε αυτά τα χρόνια πα
ρακμής, κατάφερε να ελέγξει τη 
διαχείριση της δικαιοσύνης, γεγο
νός που την προετοίμασε για τον 
εθναρχικό της ρόλο στα χρόνια της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

μέτρα που υιοθετούνταν από τους αυτοκράτορες, το 
εριστικό πνεύμα των νομικών που σοφίζονταν τρό
πους, για να επιμηκύνουν τη διάρκεια των δικών, 
θα προκαλέσει την παρακώλυση της δικαιοσύνης, 
εξαιτίας της συσσώρευσης των δικών. Στην επαρχία 
παρατηρούνταν αταξία στη διαχείριση της δικαιοσύ
νης, συνέπεια του πλήθους των δικαιοδοσιών και της 
περιπλοκής της διαδικασίας.

Έ τσι, το 1166, ο Μανουήλ Λ’, για να απλουστεύσει 
τη διαδικασία, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη, 
καθόρισε ότι θα υπήρχαν στην πόλη τέσσερα ανώτερα 
δικαστήρια, προεδρευόμενα από το μεγα  δρουγγάριο 
(αστικές υποθέσεις), τον προκαθήμενο των δημοσια- 
κών δικαστηρίω ν (σωφρονιστικές και ποινικές υποθέ
σεις), τον πρωτοαοηκρήτη  και το δικαιοδότη  (που ίσως 
ταυτίζεται με τον κοιαίστορα). Για να περιοριστούν 
οι απεραντολογίες στις αγορεύσεις 
των συνηγόρων υιοθετήθηκε ένα 
σύστημα αγορεύσεων από δύο δι- 
κηγόρους της κάθε πλευράς, ενώ 
η γνώμη του προέδρου υπερίσχυε 
σε περίπτωση ισοψηφίας και σε πε
ρίπτωση μη ομόφωνης απόφασης 
επικρατούσε η άποψη της πλειο- 
ψηφίας. Προκειμένου να επισπευ- 
τούν οι δικαστικές διαδικασίες και 
να εκδίδονται γρήγορα αποφάσεις, 
ορίστηκε προθεσμία περάτωσης 
των υποθέσεων και θεσπίστηκαν 
ποινές σε περίπτωση καταστρατή- 
γησης αυτής. Με μια ακόμη Νεα
ρά ο Μανουήλ καθόριζε τις ημέρες 
αργίας των δικαστηρίων, ώστε να μην παραμένουν 
κλειστά με το πρόσχημα της «ευλάβειας».

Η λατινική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης 
ξεθεμελίωσε τη βυζαντινή δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα 
στα τέλη του 13ου αιώνα η κατάσταση να είναι και 
πάλι χαοτική, αφού αφθονούσαν άπληστοι δικηγόροι 
και παραπονούμενοι πελάτες. Οι Ανδρόνικος Β ’ και 
Ανδρόνικος Γ ’ επιχείρησαν να ανορθώσουν το δικαστι
κό σύστημα. Ο πρώτος δημιούργησε στην Κωνσταντι
νούπολη ένα ανώτατο δωδεκαμελές δικαστήριο, του 
οποίου οι κριτές έπρεπε να αποφασίζουν ομόφωνα και 
οι αποφάσεις τους να εκτελούνται αμέσως. Το δικα
στήριο αυτό διαλύθηκε, στη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου μεταξύ των δύο αυτών αυτοκρατόρων, και 
ο Ανδρόνικος Γ’, προσπαθώντας να αναδιοργανώσει 
το Κράτος, ίδρυσε το 1329 στην πρωτεύουσα τετρα
μελές ανώτατο δικαστήριο, αποτελούμενο από δύο 
κληρικούς και δύο λαϊκούς, που είχαν αρμοδιότητες 
σε όλη τη (συρρικνωμένης) αυτοκρατορία. Αρχικά 
δίκαζαν μαζί, όμως λόγω αυξημένων αναγκών δόθηκε

Εγκλήματα και τιμωρίες
Ο ποινικός κώδικας που εφαρμόστηκε στην αυτο

κρατορία, συγκρινόμενος με τις ρωμαϊκές ποινές, χα
ρακτηρίζεται λιγότερο σκληρός, λόγω της επίδρασης 
του Χριστιανισμού. Πρωταρχικός σκοπός της ποινής 
ήταν η αποκατάσταση της διαταραγμένης έννομης τά
ξης και βάση της ποινικής δίωξης αποτελούσε η αρχή  
της υπαιτιότητας, δηλαδή η ψυχική σχέση του δρά
στη με την πράξη του. Η αξία της ποινής ως μέτρου 
πρόληψης παίρνει μια διαφορετική χροιά με τους 
Ίσαυρους, αφού πλέον εντός των σκοπιμοτήτων της 
επιβαλλόμενης ποινής περιλαμβάνονται και οι έννοιες 
της κάθαρσης, της βελτίωσης και του εκφοβισμού. 
Οι Μακεδόνες και οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες 
εμβάθυναν στην ιδέα της ανταπόδοσης για χάρη όσων 
είχαν θιχθεί από το αδίκημα.

Η ποινική δίωξη των παιδιών δημιουργούσε προ
βλήματα. Σε γενικές γραμμές αυτά απαλλάσσονταν
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από ποινές, αν και υπάρχουν αντιφάσεις: στην Ει
σαγωγή η θανάτωση με ξίφος δεν επιτρέπεται, αν δεν 
έχει συμπληρωθεί από τον δράστη το 7° έτος της ηλι
κίας του- σε άλλο κεφάλαιο του ίδιου νομοθετήματος 
παρατηρούμε πως ο ανήλικος και ο ψυχασθενής δεν 
τιμωρούνται με την θανατική ποινή, αν προβούν σε 
φόνο- οι κοπέλες κάτω των 12 ετών και τα αγόρια 
κάτω των 14 τιμωρούνταν με μειωμένη ποινή.

Αξιόποινες πράξεις θεωρούνταν η ληστεία, η αρ- 
παγή γυναικών, γης, κινητών πραγμάτων αποκτηθέ- 
ντων από κάποια καταστροφή, η σύσταση συμμορίας 
για διάπραξη εγκλημάτων βίας, η αυτοδικία, η μαγεία, 
η δεισιδαιμονία και τα εγκλήματα περί τη γενετήσια 
ζωή. Προβλέπονταν πληθώρα ποινών: θανατική ποι
νή, σωματικές ποινές, εξανδραποδισμός (σπάνια στην 
μεταϊουστινιάνεια νομοθεσία), εξορία, φυλάκιση, 
δήμευση της περιουσίας, εγκλεισμός σε μοναστήρι, 
πρόστιμα.

Η θανατική ποινή, κληρονομιά 
από το ρωμαϊκό δίκαιο που η χριστια
νική διδασκαλία δεν κατάφερε να εξα
φανίσει, περιορίζεται στις περιπτώ
σεις φόνου, στις μοιχείες και στους 
υπαίτιους βασκανίας. Ο καθορισμός 
του τρόπου θανάτωσης του καταδί
κου αφηνόταν στην κρίση του δικα
στή πέρα από τις περιπτώσεις που 
υπήρχαν σαφείς προβλέψεις από το 
νόμο. Η ποινή αυτή βρισκόταν κατά 
το ιουστινιάνειο δίκαιο σε ημερήσια 
διάταξη και συνέχισαν να υφίστανται 
φρικιαστικές μέθοδοι εκτέλεσής της: 
σταύρωση, ρίψη στη θάλασσα ή σε ποταμό μέσα σε 
σάκο με φίδια, θηριομαχία, διαμελισμός από άλογα, 
γδάρσιμο με σιδερένιους όνυχες, ενταφιασμός εν ζωή. 
Οι Ίσαυροι, όμως, καθορίζοντας το είδος και το ύψος 
της ποινής για κάθε έγκλημα αντικατέστησαν τη θα
νατική ποινή σε πολλά αδικήματα με άλλες ποινές, 
εκτός από τις περιπτώσεις εμπρησμού εκ προθέσεως 
(θανάτωση δραστών στην πυρά) και ληστείας μετά 
φόνου (εκτέλεση με «φούρκα»).

Δεν θα πρέπει να εξιδανικεύσουμε την ποινική 
μεταρρύθμιση των Ισαύρων, καθώς παρατηρούνται 
παρεκκλίσεις ως προς την επιβολή της θανατικής ποι
νής και της εκτέλεσης αυτής, ενώ υπό την επίδραση 
αραβικών εθίμων φρικτά βασανιστήρια άρχισαν να 
εφαρμόζονται από αυτή την περίοδο και έπειτα για δι
αφορετικά αδικήματα. Στις σωματικές ποινές, λοιπόν, 
περιλαμβάνονται ο ακρωτηριασμός (κόψιμο χεριού 
για εγκλήματα κατά της περιουσίας, κόψιμο της μύ
της για εγκλήματα περί τη γενετήσια ζωή, απότμηση 
της γλώσσας για ψεύδορκους, τύφλωση για ιεροσυ

λία), ο σωματικός κολασμός (τιμωρία διαδεδομένη 
στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά εφαρμοζόμενη σε δούλους 
ή από τους ελεύθερους μόνο σε «ευτελείς», που στο 
Βυζάντιο συναντάται σε νομικά εγχειρίδια του 8ου- 
10ου αιώνα ως κύρια ή παρεπόμενη ποινή, μαζί με την 
εξορία ή τον ακρωτηριασμό, χωρίς να προβλέπεται δι
αφορετική μεταχείριση λόγω κοινωνικής καταγωγής) 
και το κούρεμα (αυτοτελής τιμωρία ή παρεπόμενη 
σωματικού κολασμού ή εξορίας, που αποσκοπούσε 
στην ηθική μείωση του υποδίκου). Δεν επρόκειτο 
για «εκβαρβαρισμό» του ρωμαϊκού ποινικού δικαίου, 
εφόσον αυτές οι ποινές ήταν διαδεδομένες και στην 
ιουστινιάνεια νομοθεσία. Υιοθετούνταν ουσιαστικά 
ως μέτρο ειδικής πρόληψης, αφού ακρωτηριάζοντας 
τον δράστη η έννομη τάξη απέβλεπε στη μείωση της 
επικινδυνότητάς του και στον αποκλεισμό επανάλη
ψης της πράξης από αυτόν. Αν και η μεταρρύθμιση 
των Ισαύρων έγινε κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

αποδεκτή από τους κατοπινούς αυτο- 
κράτορες και οι ποινικές παρεμβάσεις 
των Μακεδόνων υπήρξαν σχετικώς 
περιορισμένες, ωστόσο η διατήρηση 
των ποινών ακρωτηριασμού έγινε σε 
πιο περιορισμένη κλίμακα από την 
Εκλογή. Το βασανιστήριο της μαστί
γωσης ήταν συνηθισμένο και επιβαλ
λόταν στους ανώτατους λειτουργούς, 
ενώ εισήχθησαν από τη Δύση η δι
καστική μονομαχία και οι θεοδικίες, 
που παρέμειναν μια εξαίρεση.

Η εξορία υιοθετούνταν για ποινές 
μέσης βαρύτητας (ακούσια ανθρω

ποκτονία, κερδοσκοπία σε βάρος αφελών, άμβλωση), 
μπορούσε να είναι ισόβια ή περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας, ενώ μπορεί να συνοδευόταν με σωματικό 
κολασμό ή καταναγκαστικά έργα. Προκειμένου να 
περιοριστούν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας από πλευ
ράς των δικαστικών οργάνων οι Ίσαυροι και οι Μα- 
κεδόνες επέβαλαν φραγμούς στην ελευθερία αυτών 
να προβούν στον καθορισμό της διάρκειας και του 
τόπου έκτισης της ποινής, προβλέποντας με σαφή
νεια για κάθε έγκλημα τις προβλεπόμενες ποινές. Με 
τη δήμευση θίγεται όχι μόνο ο δράστης, αλλά και η 
οικογένειά του. Ή ταν διαδεδομένη στους κόλπους 
υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων, αλλά στην 
ύστερη βυζαντινή περίοδο περιουσιακές ποινές υπέρ 
του δημοσίου μπαίνουν στο περιθώριο. Στα νομοθετή- 
ματα των Ισαύρων και των Μακεδόνων προβλέπεται 
πως ο δράστης οφείλει να καταβάλει στο θύμα ένα 
χρηματικό ποσό και να το αποζημιώσει για τη ζημιά 
που του προκάλεσε.

Τέλος, η στέρηση της ελευθερίας μέσω φυλάκισης
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δεν προβλεπόταν ως ποινή στο βυζαντινό δίκαιο, κα
θώς οι φυλακές δεν αποτελούσαν σωφρονιστήρια, αλ
λά χρησίμευαν για την κράτηση των υποδίκων. Από
κλιση από την ανωτέρω αρχή παρατηρείται μετά τον 
12° αιώνα, συνέπεια της συρρίκνωσης της αυτοκρατο
ρίας. Υποκατάστατο της ποινής φυλάκισης αποτέλεσε 
ο εγκλεισμός των δραστών ορισμένων εγκλημάτων 
σε μοναστήρια, με ή χωρίς αναγκαστική μοναχική 
κουρά, που στόχο είχε είτε τον σωφρονισμό του δρά
στη, είτε την εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων ή 
ανταπαιτητών του θρόνου, οπότε και ο κατηγορούμε
νος εγκλείεχαι στη μονή ως συνωμότης και μέσω της 
κίνησης αυτής αποκαθίσταται η διαταραχθείσα τάξη 
πραγμάτων. Οι Ίσαυροι παρέλειψαν τέτοιας μορφής 
ποινή, λόγω της πολεμικής του Λέοντα Γ’ κατά των 
μοναστηριών, στα πλαίσια της εικονομαχίας, προκει- 
μένου αυτά, ως αντίπαλοι της εκκλησιαστικής πολιτι
κής του, να μην ενδυναμωθούν οικονομικά, μέσω της 
περιέλευσης μέρους της περιουσίας των κρατουμένων 
στο ίδρυμα.

Μια καταδικαστική απόφαση ή μια ποινή είχε και 
κοινωνικές συνέπειες για ένα πρόσωπο, καθώς δεν 
μπορούσε, για παράδειγμα, να παραστεί ως μάρτυρας 
σε δικαστήριο. Παρόλα αυτά στα βυζαντινά χρόνια 
καταργήθηκε η απαγόρευση της ταφής του καταδι
κασμένου σε θάνατο, εφόσον σύμφωνα με τους εκ
κλησιαστικούς κανόνες κάτι τέτοιο αφορά μόνο την 
περίπτωση της αυτοκτονίας, όπου ο αυτόχειρας είχε 
επίγνωση της πράξης του.

Συμπεράσματα
Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο θεωρούνταν 

έργο του αυτοκράτορα, που ήταν επιφορτισμένος από 
τον Θεό για την τήρηση της τάξης στα επίγεια πράγ
ματα. Συνεπικουρούμενος από ένα πλήθος υπαλλή
λων του κρατικού μηχανισμού ο ανώτατος άρχοντας 
του Κράτους επιχείρησε σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης 
της αυτοκρατορίας να λειτουργήσει η δικαιοσύνη με 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος ο νόμος 
αποτέλεσε τον σημαντικότερο φραγμό στην εξουσία 
του ίδιου του αυτοκράτορα, ο οποίος προσπάθησε να 
περιορίσει τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχεί
ρισης του δικαστικού συστήματος από τα αρμόδια 
όργανα.

Οι αλλαγές στη φύση της αυτοκρατορίας στη χιλι
όχρονη ιστορία της επηρέασαν και την δικαστική ορ
γάνωσή της, όπως και τις επιβαλλόμενες ποινές. Έτσι, 
από τον 7° αιώνα και έπειτα η εισαγωγή των βασανι
στηρίων και η ελάττωση των περιπτώσεων θανατικής 
καταδίκης αποτελούν σημεία αναφοράς. Οι Μακεδόνες 
αυτοκράτορες κράτησαν τμήματα της Εκλογής, αλλά 
επανέφεραν σε ισχύ διατάξεις της ιουστινιάνειας νο

μοθεσίας. Το βυζαντινό ποινικό δίκαιο, υπό της επί
δραση του χριστιανικού μηνύματος, αποτελεί τμήμα 
μιας περισσότερο ανθρωπιστικής πολιτικής, ενώ η 
αύξηση των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Εκκλησί
ας, όσο η αυτοκρατορία παρήκμαζε, την βοήθησε να 
προετοιμαστεί για τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε, 
επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στις υποθέσεις των 
χριστιανών υπηκόων του σουλτάνου. ]
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Της Αρχ/κα Α ικατερίνης Κίκη

Ιστορικό οδοιπορικό της

Κριμαίας
Κριμαία βρέχεται από την 
Μαύρη και την Αζοφική Θά
λασσα και συνορεύει με την 
επαρχία Χερσόν βόρεια. Πρω- 
τεύουσά της είναι η Συμφεροό- 
πολη. Έχει έκταση 26.100 τ.χ. 
και ο πληθυσμός της το 2007 
ήταν 2.352.385. Σύμφωνα με 
την ουκρανική απογραφή του 
2001, ο πληθυσμός της μειώ
θηκε στα 2.033.700. Η εθνική 
σύνθεση βάσει αυτής της απο- 

γραφής είχε ως εξής: Ρώσοι: 58.32%, Ουκρανοί 24.32%, 
Τάταροι της Κριμαίας: 12.03%, Λευκορώσοι: 1.44%, Έ λ
ληνες: 1,3% (2.597), Τάταροι: 0.54%, Αρμένιοι: 0.43%, 
Ιουδαίοι: 0.22%. Παρ’ όλο που επίσημη γλώσσα είναι η 
ουκρανική, οι κυβερνητικές υποθέσεις διεκπεραιώνο- 
νται στη ρωσική. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 
το 77% των κατοίκων της Κριμαίας δήλωσε τα ρωσικά 
ως μητρική γλώσσα. Το 11.4% δήλωσε την κριμαϊκή 
ταταρική ως μητρική και το 10.1% την ουκρανική. Το 
μεσογειακό κλίμα έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του 
τουρισμού των περιοχών της Γιάλτας, της Αλούπκα και 
της Φεοντοσίγια (Θεοδοσία). Σημαντικά εμπορικά και 
βιομηχανικά κέντρα είναι το Κερτς, πάνω στον ομώ
νυμο πορθμό που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με την 
Αζοφική, η Σεβαστούπολη που διαθέτει πολεμικό ναύ
σταθμο και η Συμφερούπολη που είναι σημαντικός σι
δηροδρομικός κόμβος. Οι κύριοι κλάδοι της κριμαϊκής 
οικονομίας είναι ο τουρισμός και η γεωργία.

Η μεγάλη χερσόνησος της Κριμαίας, έχει μακρά και 
πολυτάραχη ιστορία. Λόγω του πλούτου της και της 
γεωπολιτικής θέσης στον Εύξεινο Πόντο, ελέγχει τις 
βόρειες ακτές της συγκεκριμένης θάλασσας, ενώ ο κά
τοχος της Κριμαίας μπορεί να ασκεί έλεγχο και στις υπό
λοιπες ακτές της.

Κατά την αρχαιότητα, οι γηγενείς κάτοικοι της Κρι
μαίας ήταν οι Ταύροι, όπως ήταν γνωστοί στους Έλλη
νες, με άγνωστη προέλευση. Πρόκειται για τον λαό στον 
οποίο αναφέρεται ο Ευριπίδης στο έργο του Ιφιγένεια εν
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Ταύροις. Οι Έλληνες αποκαλούσαν την χερσόνησο «Ταυρί- 
δα» από τους κατοίκους της.

Στόχος των θαλασσοπόρων από τις αρχές ακόμα της ναυσι
πλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, η Κριμαία αναφέρεται ως μία 
από τις περιοχές της νοτίου Ρωσίας που ξεκίνησαν τα πρώ
τα μεταναστευτικά ρεύματα πολεμιστών, πιθανώς ινδο- ευ
ρωπαϊκά. Η Κριμαία γνώρισε πολλούς λαούς με πιο σημα
ντικούς τους Κιμμέριους, τους Έλληνες, τους Βούλγαρους, 
τους Σκύθες, τους Γότθους, τους Ούνους, τους Χαζάρους, 
τους Ρώσους, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Τούρ
κους και τους Μογγόλους.

Περί τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ., οι Κιμμέριοι, ινδοευρω- 
παϊκός νομαδικός λαός, κατέκτησαν τη σύγχρονη ουκρανι
κή στέπα και το μεγαλύτερο μέρος της Κριμαίας, καθιστώ
ντας πολιτικό τους κέντρο τη χερσόνησο του Κερτς. Τον 5° 
και 4° π.Χ. αιώνα οι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες κατά μήκος 
των ακτών της, τις οποίες κατέλαβαν οι Ρωμαίοι το 15 π.Χ. 
Αργότερα αναπτύσσονται βυζαντινά κέντρα και στη συνέ
χεια η Κριμαία καταλαμβάνεται διαδοχικά από τους Ούνους, 
τους Τατάρους και τέλος από τους Τούρκους το 1475. Τρια
κόσια χρόνια αργότερα το 1775 η Αικατερίνη Β' της Ρωσί
ας υπέγραψε μανιφέστο όπου η Κριμαία συντάχθηκε στην 
Ρωσική Αυτοκρατορία.

Στην περιοχή της Κριμαίας συναντάται ένας ιστορι
κός πληθυσμός ελληνικής καταγωγής. Ό σοι χρησιμο
ποιούσαν την ελληνική γλώσσα ονομάζονταν «Ρουμέ-
οι». Οι Οθωμανοί προστάτευσαν αρχικά τους Έλληνες της 
Κριμαίας για να εξυπηρετούν το εμπόριο τους, αλλά καθώς 
η οθωμανική ισχύς μειωνόταν, οι Τάταροι αποκτούσαν τον 
έλεγχο της νότιας ακτής πιέζοντας όλο και περισσότερο τον 
ελληνικό πληθυσμό.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ελλήνων της 
Κριμαίας υπέστη δραστική μείωση, με τη λήξη του πολέ
μου μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι το 
1778, οι απηυδισμένοι Έλληνες έλαβαν την άδεια από την 
αυτοκράτειρα Αικατερίνη τη Μεγάλη, να εγκαταλείψουν 
την Κριμαία και να εγκατασταθούν στη μεταγενέστερα Νο
τιοανατολική Ουκρανία. Συνολικά 18.000 Έλληνες και άλ
λοι 13.000 Ορθόδοξοι της Κριμαίας μετακινήθηκαν υπό την 
προστασία του περίφημου πρίγκιπα Ποτέμκιν, και εγκατα

στάθηκαν στην περιοχή ιδρύοντας μία σειρά από χωριά 
και κωμοπόλεις, με σημαντικότερη τη Μαριούπολη.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας επέφερε τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας 
μόλις πέντε χρόνια αργότερα, το 1783. Λίγοι Έ λλη
νες επέστρεψαν στην Κριμαίας, γ ι’ αυτό η Αικατερίνη 
ενίσχυσε τον ελληνικό πληθυσμό της με νέους εποί- 
κους που κάλεσε από την ηπειρωτική Ελλάδα, τα νη
σιά και την Ιωνία. Αρκετοί από αυτούς ήταν επαναστά
τες που είχαν ενισχύσει τους Ρώσους κατά τα Ορλω- 
φικά και ήθελαν να αποφύγουν τα τουρκικά αντίποι
να. Οι συγκεκριμένοι Έλληνες μάχιμοι συγκρότησαν 
το τάγμα της Μπαλακλάβα του Ρωσικού Στρατού, το 
οποίο ανέλαβε την άμυνα της περιοχής. Αρκετοί αξι
ωματικοί του, ανάμεσα τους και ο Λάμπρος Κατσώ- 
νης, έκτισαν επιβλητικές κατοικίες στις τοποθεσί
ες της Οριάνδας και της Λιβαδειάς κοντά στη Γιάλ
τα. Εκτός από τη Λιβαδειά, και η Γιάλτα είναι ελληνι
κό τοπωνύμιο, προερχόμενο από τη λέξη «αιγιαλός». 
Πιθανόν είναι βυζαντινής προέλευσης, επειδή οι Γε
νουάτες το είχαν ήδη αποδώσει ως «Καλίτα» (μία από 
τις αποικίες τους). Το 1825 και το 1860 αντίστοιχα, η 
τσαρική οικογένεια αγόρασε τα κτήματα της Οριάν- 
δας και της Λιβαδειάς κτίζοντας εκεί θερινές κατοι-
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κίες, και ειδικά στη Λιβαδειά ένα πραγματικά ανάκτορο. 
Από τότε η Γιάλτα αποτελεί το περιφημότερο παραθερι- 
στικό κέντρο της Ρωσίας. Το ουκρανικό κράτος δεν ανα
γνώρισε τους Έλληνες της Κριμαίας ως «γηγενείς εθνό
τητες», παρά μόνο τους Τατάρους και τους Καραΐτες, αν 
και ο πληθυσμός τους προύπήρχε στην περιοχή.

Κριμαϊκός Πόλεμος: Το 1854 αρχίζει ο Κριμαϊκός πόλε
μος και τελειώνει το 1856. Ο Κριμαϊκός πόλεμος υπήρξε 
η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των Ρώσων από το ένα μέ
ρος και των συμμαχικών δυνάμεων της Βρετανίας, της 
Γαλλίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Βασι
λείου της Σαρδηνίας από το άλλο. Οι συμμαχικές δυνά
μεις κατέλαβαν την Σεβαστούπολη, καταστρέφοντας την 
Κριμαία ολοσχερώς. Ουσιαστική αιτία του πολέμου ήταν 
η απόφαση της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας να 
αντιταχθούν στις βλέψεις του τσάρου Νικολάου Α', ο 
οποίος ήθελε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και 
να βγει στη Μεσόγειο. Τον Ιούλιο του 1853, ο Νικόλαος 
Α' με την δικαιολογία της προστασίας των χριστιανών 
υπηκόων της Τουρκίας, εισέβαλε στις ηγεμονίες της Μο
λδαβίας και της Βλαχίας. Τον Οκτώβριο, η Τουρκία κή
ρυξε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, λίγο αργότερα όμως 
οι Ρώσοι συνέτριψαν τον τουρκικό στόλο της Μαύρης 
Θάλασσας. Οι κυβερνήσεις των δυτικών δυνάμεων θο
ρυβήθηκαν από την ήττα της Τουρκίας και με τη σειρά 
τους κήρυξαν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αφού πρώτα 
της ζήτησαν να εκκενώσει αμέσως τις ηγεμονίες και δεν 
τους δόθηκε καμία απάντηση. Οι εχθροπραξίες που ακο
λούθησαν ήταν σκληρές και αιματηρές. Οι ρωσικές δυνά
μεις, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Τα γεγονότα αυτά 
οδήγησαν στη υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων 
(1856), όπου οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εγγυήθηκαν την 
ανεξαρτησία της οθωμανικής αυτοκρατορίας και δεσμεύ
τηκαν έτσι ώστε κάθε επίθεση εναντίον της Τουρκίας, να 
θεωρείται ως casus belli και εναντίον τους. Η συγκεκριμέ
νη ήττα απέτρεψε την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο, 
με αποτέλεσμα τη σοβαρή οικονομική και κοινωνική κα
θυστέρηση της Ρωσίας σε σύγκριση με τα δυτικά έθνη, 
αντίθετα ενισχύθηκε το κύρος της Γαλλίας, η οποία είχε 
ταπεινωθεί από τις συνθήκες του 1814-1815 (Συνέδριο 
της Βιέννης) και τέλος η μοναρχία της Σαρδηνίας έγινε ο 
σημαιοφόρος της ιταλικής ενότητας.

Το 1922 δημιουργήθηκε η Κριμαϊκή Αυτόνομη Σοβιετι
κή Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Αυτό όμως, δεν προστάτε
ψε τους Τατάρους της Κριμαίας, οι οποίοι αποτελούσαν 
περίπου το 25% του κριμαϊκού πληθυσμού λόγω διώξεων 
και εκκαθαρίσεων εκτοπίστηκαν στην κεντρική Ασία, με 
την κατηγορία της συνεργασίας τους με τις αντιμπολσε- 
βικικές δυνάμεις. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων την ίδια 
αντιμετώπιση είχαν και οι Έλληνες.

Αρμένικοι και Βουλγαρικοί πληθυσμοί εκτοπίστηκαν 
επίσης στην κεντρική Ασία. Οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκόσμιου Πολέμου ήθελαν να κατακτήσουν 
και να αποικίσουν τη γόνιμη χερσόνησο. Παρ’ όλες τις

σοβαρές απώλειες που υπέστησαν το καλοκαίρι του 1941, 
κατέλαβαν ολοκληρωτικά τη Κριμαία το 1942. Το 1944 
περιήλθε και πάλι υπό τον έλεγχο της ΕΣΣΔ. Στις 18 Μα- 
ϊου 1944 ο πληθυσμός των Τατάρων της Κριμαίας σχεδόν 
στο σύνολό του εκτοπίστηκε στην εξορία (Sorgon), κυρί
ως στην κεντρική Ασία από τη σοβιετική κυβέρνηση του 
Στάλιν ως μορφή συλλογικής τιμωρίας με την κατηγορία 
της συνεργασίας με τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Πε
ρίπου το 46% των εκτοπισμένων πέθανε από την πείνα 
και τις ασθένειες. Στις 26 Ιουνίου του ίδιου έτους αρμένι
κοι, βουλγαρικοί και ελληνικοί πληθυσμοί εκτοπίστηκαν 
επίσης στην κεντρική Ασία. Το 1967, εκδόθηκε διάταγ
μα, με το οποίο αποσύρονταν οι κατηγορίες σε βάρος των 
Τατάρων. Οι εκτοπισμένοι και οι απόγονοί τους άρχισαν 
να επιστρέφουν στις αρχές της δεκαετίας του '90, με τη 
διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ.

Στις 30 Ιουνίου 1945, η Κριμαϊκή Αυτόνομη Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία παραιτήθηκε ως καθεστώς και 
έγινε Κριμαϊκή Επαρχία της ρωσικής Σοβιετικής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας. Στις 19 Φεβρουάριου το 1954, με 
εισήγηση του ουκρανικής καταγωγής γενικού γραμματέα 
του ΚΚΣΕ, Νικίτα Κρούστσεφ, η Κριμαία αποσπάστη
κε από τη ΣΣΔ της Ρωσίας και εντάχθηκε στη ΣΣΔ της 
Ουκρανίας. Έτσι, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση 
το 1991 και η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της, η 
Κριμαία παρέμεινε στην επικράτειά της. Από την πρώτη 
στιγμή, η ρωσική πλειονότητα των κατοίκων της Κρι
μαίας αντέδρασε και ζήτησε την ένωση με τη Ρωσία, αλ
λά στις 19 Μαΐου του 1992 το Κοινοβούλιο της Κριμαίας 
ψήφισε την παραμονή της Κριμαίας στην Ουκρανία με 
καθεστώς αυτονομίας.

Το Μάιο του 1997 υπήρξε επικύρωση του Συμφώνου 
Φιλίας Συνεργασίας και Συνεταιρισμού για τη διάσπαση 
του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και έτσι οι εντάσεις 
μειώθηκαν σταδιακά. Η Ρωσία αναγνώρισε τα σύνορα της 
Ουκρανίας, την εδαφική της ακεραιότητα και αποδέχθηκε 
την κυριαρχία της επί της Κριμαίας και της Σεβαστούπο
λης. Η Ρωσία με καινούρια συμφωνία απέκτησε το δικαί
ωμα να χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη 
Σεβαστούπολη με εικοσαετή εκμίσθωση.

Την 16η Μαρτίου 2014, μετά από δημοψήφισμα η Κρι
μαία αποφάσισε με ποσοστό 96,77% την ενσωμάτωσή της 
στη Ρωσική Ομοσπονδία, χωρίς να έχει αναγνωρισθεί από 
την διεθνή κοινότητα. ]

Πηγές:
- Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς»
-Π ερ ικ λή ς  Δ ελη γιά ννη ς -  Ιστορικές Α ναδιφήσεις (Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

ΤΗ Σ Κ ΡΙΜ Α ΙΑ Σ Α '&  Β') (h ttp .I lperik lisdelig ian n is .w ordpress.
com/2014103116)

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (από το 1883-1881)
- Στέφανος Παπαδόπουλος, «Ο Κριμαϊκός πόλεμος και ο Ελληνισμός»,

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι Γ ’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977,
0.163.
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[  ΦΥΣΗ :
Του θεολόγου - Εκκλησιαστικού Ιστορικού - Νομικού Ιωάννη Ελ. Σιδηρό

Κ
αχά παράδοση αιώνων η 1η Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους έχει ορισθεί υπό του πάν
σεπτου και τηλαυγούς Οικουμενικού 
Πατριαρχείου ως ημέρα της εορτής της 
Ινδίκτου, η οποία αποτελεί για την ορθό
δοξη Εκκλησία την απαρχή του νέου εκκλησιαστικού 

έτους, την λεγομένη εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. 
Από δε του έτους 1989 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει αφιερώσει την ημέ
ρα αυτή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
την από Θεού δημιουργηθείσης Κτίσεως.

Οι πρώτες ανησυχίες και γόνιμες πρωτοβουλίες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για το λεγόμενο «Οικο
λογικό Ζήτημα» ενεφανίσθησαν αρχικώς κατά την 
«Γ' Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη» που είχε 
πραγματοποιηθεί κατά το έτος 1986 στη Γενεύη υπό 
την προεδρία του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου. Στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορα Δι- 
ορθόδοξα Οικολογικά Συνέδρια στη Σόφια (1987), στη 
Πάτμο (1988) και στο Μίνσκ (1988).

Σε σχετικό άρθρο του ο τότε Αρχιγραμματεύς της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου (νυν Μητροπολίτης Προύσης) κ. Ελπιδοφόρος 
έγραφε: «Προάγγελος του πρωταγωνιστικού ρόλου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ζήτημα αυτό εί
ναι η χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος του Πατριάρχου 
Δημητρίου του έτους 1988».

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου εκείνης, ύστερα από 
πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, 
η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου αφιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους 
(εορτή της Ινδίκτου) στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος (Συνοδική Απόφαση της 6ης Ιουνίου 
1989). Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο αοίδιμος 
Δημήτριος εξαπέλυσε και το πρώτο εγκύκλιο Μήνυ
μά του καθιερώνοντας τοιουτοτρόπως την λεγάμενη 
«οικολογική Θεολογία» ή «Θεολογική οικολογία», 
δηλαδή την ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση και 
θεώρηση του «οικολογικού ζητήματος», που έχει 
ως στόχο την αφύπνιση των συνειδήσεων για 
την προστασία όλης της κτιστής δημιουργίας, η 
οποία «στενάζει» λόγω του ακόρεστου και άπληστου 
συγχρόνου ανθρώπου που διακρίνεται για τον άκρα
το καταναλωτισμό και τον εγωιστικό ατομικό υλικό 
ευδαιμονισμό του.

Μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ώθηση και μάλι
στα σε διεθνές επίπεδο του οικολογικού ζητήματος 
έδωσε ο νυν Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρ
χης κ.κ. Βαρθολομαίος Α' ο οποίος συσχηματικώς, 
καθ’ έκαστον έτος, στην εορτή της Ινδίκτου εξαπο
λύει επικαιροποιημένο πάντοτε εγκύκλιο μήνυμα με 
«Οικολογικό - Θεολογικό» περιεχόμενο αποβλέποντας 
στην πνευματική εγρήγορση και αφύπνιση των λα
ών και των ηγετών της γης. Ανάλογου περιεχομένου
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είναι και χο επίσημο κείμενο της Ινδίκτου, το οποίο 
καταγράφεται στον Κώδικα της Ινδίκτου και υπο
γράφεται από τον Οικουμενικά Πατριάρχη και την 
Ιεραρχία του θρόνου. Προς δε τον σκοπό τούτο ση
μαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα συγκαλούμενα θερινά διεθνή οικολογικά 
σεμινάρια και συνέδρια στην Ιερά Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, καθώς επίσης και τα λεγάμενα διεθνή 
«Εν πλώ» συμπόσια, τα οποία αποτελούν αμφότερα 
έργο εμπνεύσεως και πρωτοβουλίας του Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου.

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύουμε ορισμένα σημεία 
από ένα βαθύτατα θεολογικό κείμενο του Πατριαρ
χικού Μητροπολίτου Περγάμου, καθηγητού Πανεπι
στημίου και Ακαδημαϊκού κ. Ιωάννου Ζηγούλα, υπό 
τον τίτλο: «Η Ορθοδοξία και το πρόβλημα της προ
στασίας του φυσικού περιβάλλοντος», το οποίο δημο- 
σιεύθηκε στον τόμο των πρακτικών του Διατμηματι- 
κού Συμποσίου: «Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον 
(Α.π.θ., 2007)

Γράφει λοιπόν ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης: 
«... Μέσα στη γενική αυτή βραδύτητα, με την οποία 
συνειδητοποιείται στις μέρες μας η σοβαρότητα του 
προβλήματος της προστασίας της φύσεως, κινείται 
και η Χριστιανική Εκκλησία. Είναι δυστυχώς πολ
λοί εκείνοι που διερωτώνται γιατί να ασχολούμεθα οι 
χριστιανοί με το λεγόμενο «οικολογικό πρόβλημα». Οι

κατηγορίες των Χριστιανών που σκέπτονται κατ’ αυ
τόν τον τρόπο είναι κυρίως δύο. Είναι πρώτα εκείνοι 
που πιστεύουν ότι σκοπός της Εκκλησίας του Χριστού 
είναι η σωτηρία των ψυχών και μόνον: καθετί χο υλι
κό είναι γΓ αυτούς δευχερεύον, αν όχι εμπόδιο για τη 
σωτηρία της ψυχής. Για τους χριστιανούς αυτούς ο 
υλικός κόσμος είναι προσωρινός και προορισμένος να 
αντικατασταθεί στη βασιλεία του Θεού με ένα κόσμο 
άϋλο ή πνευματικό.

Η δεύτερη κατηγορία των χριστιανών που αδιαφο
ρούν για το οικολογικό πρόβλημα είναι εκείνοι που 
πιστεύουν ότι το πρόβλημα στη φύση του είναι πο
λιτικό, επιστημονικό και τεχνοκρατικό. Τι δουλειά 
έχουν η Εκκλησία και η Θεολογία με το θέμα αυτό; Ας 
το αντιμετωπίσουν οι πολιτικοί και οι επιστήμονες. Η 
Εκκλησία και η Θεολογία έχουν άλλου είδους έργο να 
επιτελέσουν...

Είναι, λοιπόν, ανάγκη να δούμε οι Ορθόδοξοι, και 
όλοι οι Χριστιανοί, τους λόγους για τους οποίους η 
πραγματικά εφιαλτική σοβαρότητα του προβλήματος 
αφορά και σε μας, στη μαρτυρία και την αποστολή μας. 
Είναι ιδιαίτερα για μας τους Ορθόδοξους επιβεβλημέ
νο να πάρουμε στα σοβαρά χο πρόβλημα αυτό και να 
το εντάξουμε στις πιο επείγουσες προχεραιότητές μας. 
Είναι ανάγκη να καταλάβουμε όχι, αν δεν κάνουμε 
κάτι τέτοιο, γινόμαστε υπόλογοι έναντι του Θεού για 
την πιο ασυγχώρητη ολιγωρία και αμαρτία...
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Ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης εντοπίζο
ντας τα αίτια που προκαλούν το λεγόμενο «οικολο
γικά πρόβλημα», αναφέρει μεταξύ άλλων και τα έξης 
«... η ατομοκρατική θεώρηση του ανθρώπου και των 
όντων γενικά. Το πρόβλημα αυτό... έχει σχέση με την 
τάση του ανθρώπου να κατατεμαχίζει τον κόσμο, να 
τον αναλύει πρώτα, ώστε να μπορεί στη συνέχεια με 
το λογικό του να τον συνθέτει σε χρήσιμες και αποδο
τικές ή παραγωγικές ενότητες. Έ τσι, αντί να βλέπει 
ο άνθρωπος τόσο τον εαυτό του όσο και κάθε ον σε 
σχέση οργανική με τα άλλα όντα, τα βλέπει όλα σαν 
άτομα, περιλαμβανομένου και του εαυτού του. Απο
τέλεσμα αυτής της στάσεως είναι ο μύθος ότι μπορεί 
ένας συγκεκριμένος άνθρωπος να αποτελέσει κέντρο 
υπάρξεως, να στραφεί δηλαδή όλος ο κόσμος γύρω 
από τον άξονα του ατόμου του, και να αποτελέσει τον 
υπηρέτη του. Αντί να βρίσκει την ταυτότητα των άλ
λων όντων σε σχέση με τον εαυτό του».

Στη Θεολογική γλώσσα αυτό λέγεται «πτώση του 
ανθρώπου» σε «Θεό» της δημιουργίας. Ο άνθρωπος 
έτσι κατατεμαχίζει την κτίση, αλλά και την ίδια του 
τη φύση. Ο Αδάμ από έννοια περιληπτική, γίνεται δι
ασπαστική, και έτσι γεννιέται η αμαρτία και ο θάνα
τος, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη διάσπαση του 
κόσμου και της ίδιας της ανθρωπότητος σε χωριστά 
όντα.

Αυτή η αντίληψη του ανθρώπου ως ατόμου δημι
ουργεί προβλήματα στη συνύπαρξή του με τους άλ
λους ανθρώπους στο κοινωνικό επίπεδο της σχέσεως 
του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Κάθε 
άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του σαν κέντρο του σύ- 
μπαντος, και για να υποτάξει το φυσικό περιβάλλον 
του προς τους σκοπούς και τις επιθυμίες του, το κα
τατεμαχίζει και αυτό σε άτομα. Ύστερα, για να είναι 
αποδοτικότερος αυτός ο κατατεμαχισμός, το συνθέτει 
με τη βοήθεια των νόμων της λογικής του, και έτσι 
στο μεν κοινωνικό επίπεδο εμφανίζεται ο κολλεκτι- 
βισμός, στο δε οικολογικό επίπεδο η τεχνοκρατική

τεχνολογία. Η ατομοκρατία, συνεπώς, βρίσκεται στη 
ρίζα του οικολογικού προβλήματος.

Συναφές πνευματικό και ηθικό πρόβλημα, συνδε- 
δεμένο με την ατομοκρατία, είναι η ευδαιμονιστική 
αντίληψη της ζωής. Η αναζήτηση της ατομικής ευ
τυχίας γίνεται «ατομικό δικαίωμα» (βλ. Αμερικάνικο 
Σύνταγμα, εμπνευσμένο από τα ιδεώδη του Διαφωτι
σμού). Τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρω
πος, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον υλικό κόσμο, 
προκειμένου να επιτύχει την ατομική ή ομαδική του 
ευδαιμονία, πράγμα που δημιουργεί στο κοινωνικό 
επίπεδο ένα ανταγωνισμό διεκδικήσεων, παροχών 
και απολαύσεων, με πλήρη παραθεώρηση των συνε
πειών που θα έχουν οι ατομικές ή ομαδικές αυτές δι
εκδικήσεις για το φυσικό περιβάλλον. Το οικολογικό 
πρόβλημα γίνεται έτσι θέμα ήθους και νοοτροπίας, ζή
τημα πνευματικής στάσεως απέναντι του κόσμου. Ο 
ευδαιμονισμός των συγχρόνω ν ανθρώπων τρο
φοδοτεί την οικολογική κρίση.

Ό λα αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσε 
κανείς να προσθέσει, σημαίνουν ότι το οικολογικό 
πρόβλημα έχει βαθύτατες πνευματικές διαστάσεις 
και δεν μπορεί να λυθεί χωρίς μία ριζική «μετάνοια 
του ανθρώπου», δηλαδή χωρίς μια αναθεώρηση της 
όλης σχέσεώς του με τον υλικό κόσμο. Η χριστιανική 
Θεολογία, η οποία, όπως είδαμε, έχει μεγάλο μερίδιο 
ευθύνης για την εμφάνιση του οικολογικού προβλή
ματος, πρέπει να συντελέσει στη δημιουργία μιάς, νέ
ας στάσεως του ανθρώπου προς την υλική κτίση, να 
της δώσει την αξία που της ανήκει και να θέσει τον 
άνθρωπο σε σωστή σχέση μαζί της...

Ο κόσμος αυτός είχε μια αρχή, με την απόλυτη έν
νοια του «ην ποτέ ότε ουκ ην», και συνεπώς απειλεί
ται με αφανισμό, αφού στη φύση του δεν είναι αιώνι
ος. Τη θέση αυτή εκφράζει το χριστιανικό δόγμα της 
δημιουργίας του κόσμου από το μηδέν στην απόλυτη 
οντολογική έννοια του όρου. Στην περίπτωση αυτή, 
για να επιβιώσει ο κόσμος δεν μπορεί να ανατρέξει σε 
δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στην ίδια του τη φύ
ση, αφού από τη φύση του είναι θνητός και όχι αιώνι
ος, αλλά εξαρτάται από τη βούληση Εκείνου που τον 
έφερε στην ύπαρξη. Για να ζήσει συνεπώς, ο κόσμος 
θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή κοινωνία με το δη
μιουργό του. Κάθε διακοπή της κοινωνίας αυτής ση
μαίνει τον αφανισμό του κόσμου, αν όχι αυτομάτως, 
πάντως τελικώς. Αυτή είναι η θέση της πατερικής δι
δασκαλίας για τη δημιουργία του κόσμου.

Στη διδασκαλία αυτή υπονοούνται τα εξής:
(α) ότι ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει αναγκα

στικά, δηλαδή με τη βοήθεια νόμων που ενυπάρχουν 
στη φύση του έστω και αν θεωρηθεί ότι αυτούς τους 
νόμους τους έθεσε μέσα στον κόσμο ο ίδιος ο Δημι
ουργός, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ο Θεός δημι
ουργώντας τον κόσμο δημιούργησε κάτι από τη φύση 
τον αιώνιο και κατ’ ανάγκην είναι συνεπώς, υπόθεση 
όχι ανάγκης, αλλά ελευθερίας, πράγμα που θα δούμε
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σε λίγο τι σημαίνει.
(β) ότι ο Θεός που ελεύθερα με τη βούληση Του έφε

ρε στην ύπαρξη τον κόσμο, αφού θέλησε να υπάρχει ο 
κόσμος, δεν μπορεί παρά να θέλει πάντοτε την ύπαρξη 
του, διότι δεν προσιδιάζει σε έναν αιώνιο Θεό η ανα
τροπή της αρχικής βουλήσεώς Του (αμεταμέλητα τα 
χαρίσματα του Θεού). Έ χουμε έτσι τη θέση της Εκ
κλησίας μπροστά στη φύση και τη μοίρα του υλικού 
κόσμου. Από τη μια μεριά ο κόσμος αυτός ως αποτέλε
σμα της βουλήσεώς και όχι της φύσεως του Θεού είναι 
στη φύση θνητός και υπόκειται στον αφανισμό, και 
από την άλλη μεριά ακριβώς επειδή προέρχεται από 
τη βούληση του Θεού είναι προορισμένος να υπάρχει, 
πλην όμως όχι λόγω δυνάμεων που κρύβει μέσα του, 
αλλά λόγω μιάς ελεύθερης σχέσεως και κοινωνίας του 
με το Θεό. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η τεράστια 
σημασία του ανθρώπου...

Τα βιβλικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, 
και που αποτέλεσαν τη βάση για την πατερική αντί
ληψη περί ανθρώπου είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε 
στο τέλος, αφού δημιουργήθηκε ολόκληρος ο άλλος 
κόσμος, και πλάστηκε με υλικό από την υλική δημι
ουργία. Και το άλλο είναι ότι ο Θεός έκτισε τον άν
θρωπο «κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του». Τα δύο αυτά 
στοιχεία οδήγησαν τους Πατέρες της Εκκλησίας στην 
αντίληψη ότι ο άνθρωπος αποτελεί κρίκο μεταξύ του 
Θεού και του υλικού κόσμου, ενσωματώνοντας ως εί
δος «μικρόκοσμου» ολόκληρη την υλική δημιουργία, 
τον «μικρόκοσμο», και συνδέοντάς την με τον Θεό. 
Θα μπορούσαμε, συνεπώς, να πούμε ότι ο άνθρωπος 
πλάστηκε για να ενώσει στο πρόσωπό του τον υλικό 
κόσμο με το Θεό και να τον κάνει έτσι να ζήσει αιώνια. 
Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ο οποίος τον 
καθιστά πιο σημαντικό και από τους αγγέλους, αφού 
αυτοί δεν μετέχουν στην υλική κτίση...

Έ τσι, συνδυάζοντας το «λογικό», το «κυριαρχικό» 
και το «αντεξούσιο»- στοιχεία που κατά την Πατερική 
παράδοση αποτελούν το «κατ’ εικόνα»-, ο άνθρωπος 
οδηγείται στη δημιουργικότητα, η οποία είναι ίσως η 
πεμπτουσία του «κατ’ εικόνα». Ο άνθρωπος, συνε
πώς, ως εικόνα του Θεού, παίρνει στα χέρια του  
τον υλικό κόσμο, το φυσικό του περιβάλλον, όχι 
για να  το αφήσει όπως είναι, αλλά για να  το μετα
μορφώσει «εις είδος και κάλλος» και να  του θέσει 
την προσωπική του σφραγίδα. Ακριβώς αυτή η 
ικανότητα του ανθρώπου είναι το δίκοπο μαχαίρι στο 
θέμα της οικολογίας, αφού με την ικανότητα αυτή ο 
άνθρωπος μπορεί να μεταπλάσει το φυσικό περιβάλ
λον, για να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, ή 
να το μεταπλάσει, για να το φέρει σε κοινωνία με το 
Θεό. Στην πρώτη περίπτωση περιορίζει τη φύση στα 
όρια της φθοράς, ενώ στη δεύτερη την απελευθερώνει 
από αυτά και γίνεται «Ιερεύς» της αναφέροντάς την 
στο Θεό και σωτήρα της, δίνοντας αιώνιο νόημα σε 
πράγματα φθαρτά και πεπερασμένα...

Το να θέσει κανείς ηθικούς κανόνες που να διδάσκο
νται στα σχολεία είναι χρήσιμο. Αλλά οι άνθρωποι δεν 
υπακούουν στους ηθικούς κανόνες χωρίς κάποιο εσω
τερικό κίνητρο και χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή 
τους. Η ηθική λύση, για να εφαρμοσθεί, προϋποθέτει 
εσωτερική μεταμόρφωση, ώστε να γίνεται αποδεκτή 
ελεύθερα από τους ανθρώπους.

Έ τσι, η επιτυχής αντιμετώπιση του οικολογι
κού προβλήματος θα παραμένει σε κάθε περί
πτωση υπόθεση ήθους και όχι ηθικής, νοοτρο
πίας και στάσεως απέναντι στον κόσμο και στο 
Θεό και όχι κανόνω ν δικαίου. Ίσως για κανένα άλ
λο θέμα η σημασία της Εκκλησίας να μην είναι τόσο 
καίρια όσο για το οικολογικό πρόβλημα. Μέσα στην 
Εκκλησία ο άνθρωπος εθίζεται από τη νηπιακή του 
ακόμα ηλικία στο να παίρνει μία ορισμένη θέση ένα
ντι του περιβάλλοντος του, του φυσικού και του κοι
νωνικού. Εκεί θα μάθει να σέβεται και να τιμά την 
ύλη, κατά τη φράση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκη
νού, ως οργανικό στοιχείο της σχέσεώς του με το Θεό. 
Μια Εκκλησία που έχει εξοβελίσει την ύλη από την 
λατρεία - ή τα νήπια από τη λατρεία, γιατί ...ενοχλούν 
την «πνευματικότητα» των μεγάλων - δεν μπορεί να 
περιμένει ανθρώπους που θέτουν το φυσικό περιβάλ
λον σε ίση μοίρα και σπουδαιότητα με το ίδιο το πρό
σωπό τους. Η Εκκλησία πρέπει να είναι σωστή σε όλα 
αυτά, για να γίνει χώρος εθισμού των ανθρώπων σε 
ένα νέο ήθος. ]
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[  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙ Α :

Του Ε.Φ. Αθανάσιου Χατζή*

ΠΕΡΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Απλά και μόνο επειδή, δεν το βλέπεις, 
δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκεί...»

χημική και βιολογική τρομοκρατία 
(c/b terrorism) αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες κατηγορίες τρομο
κρατίας και ένα αναπόσπαστο κομ
μάτι της σύγχρονης πολεμικής και 
κατασκοπικής ιστορίας. Θα μπορού
σαμε να ορίσουμε τη χημική και βιο
λογική τρομοκρατία ως το ειδικά ορ
γανωμένο και μη αντιληπτό χτύπη
μα, στόχος του οποίου είναι η μετά
δοση, (και η γενική διάδοση σε ορι
σμένες περιπτώσεις) χημικών και βι
ολογικών στοιχείων (και παραγώγων 

τους), των οποίων η δράση είναι θανατηφόρος άμεσα 
ή έμμεσα.

Τέτοια στοιχεία προέρχονται κυρίως από τον χώρο 
της χημείας και της βιολογίας και είναι συνήθως κυ

άνια, αγροδηλητήρια, ποντικοφάρμακα, ναρκωτικά, 
φυσικά τοξικά στοιχεία ή και απλά βακτήρια. Τα πε
ρισσότερα χτυπήματα της βιοτρομοκρατίας συνέβη- 
σαν με το ξεκίνημα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όπου 
σαν πρωταρχικός στόχος ετέθη ο δηλητηριασμός οικό- 
σιτων ζώων με απώτερο σκοπό να μολυνθεί ο εκάστοτε 
δευτερεύον στόχος (ο άνθρωπος) από την κατανάλωση 
των μολυσμένων αυτών ζώων.

Για ποιο  λόγο χρη σ ιμοπ οιούντα ι τέτοιες 
μέθοδοι;

α) Τα βιοχημικά όπλα κατασκευάζονται χωρίς ιδιαί
τερη δυσκολία σε σχετικά μικρό χρόνο. Δεν χρειάζο
νται ιδιαίτερες γνώσεις και η προμήθεια των υλικών 
είναι σχετικά εύκολη.

β) Το ρίσκο της κατασκευής και οι επιπτώσεις στο 
γενικό περιβάλλον αλλά και στο ίδιο τον κατασκευα-
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στη, είναι μικρά. Το κάθε χτύπημα μπορεί να γίνει με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον δράστη να απο
μακρυνθεί πολύ πριν διαγνωσθεί η επίθεση, και φυσι
κά η διάδοση ενός δολοφονικού στοιχείου με χημική 
σύσταση μπορεί εύκολα να παραμείνει στην αφάνεια 
για μεγάλο διάστημα, επισφραγίζοντας έτσι σε πολλές 
περιπτώσεις την απόλυτη κάλυψη του δράστη.

γ) Τα βιοχημικά όπλα σε σύγκριση με άλλα εκρηκτι
κής δράσης έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Εκατοντάδες παραδείγματα όπλων, μηχανισμών αλ
λά και χημικών προσμίκτων ανά την ιστορία εμπλου
τίζουν την «βίβλο της βιοχημικής τρομοκρατίας». Για 
να κατανοήσουμε, όμως, την λειτουργία τέτοιων συ
στημάτων θα πρέπει να μελετήσουμε την κάθε περί
πτωση μεμονωμένα. Και έχουμε πλείστα παραδείγμα
τα: από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, αλλά και 
περιπτώσεις τρομοκρατικών χτυπημάτων στην πα
γκόσμια ιστορία της κατασκοπίας.

Σταχυολογούμε δύο από τα πιο γνωστά παραδείγμα
τα της ιστορίας ώστε να κατανοηθεί η έννοια της βιο
χημικής τρομοκρατίας.

1. «Η βουλγαρική ομπρέλα»
Ο αντκρρονών Βούλγαρος συγ

γραφέας και δημοσιογράφος, Γκε- 
όργκι Ιβάνοφ Μάρκοφ ασχολήθηκε 
κατά τη διάρκεια του υπαρκτού σο
σιαλισμού με την καλλιτεχνική και 
θεατρική συγγραφή μέχρι το 1969 
όπου και μετανάστευσε στην Μπο- 
λόνια της Ιταλίας. Το 1971 μετακι
νήθηκε στο Λονδίνο όπου εργάσθηκε 
ως δημοσιογράφος του BBC World 
Service, αθρογραφόντας κατά του 
βουλγαρικού καθεστώτος. Λόγω της 
αντικαθεστωτικής δημοσιογραφικής 
του δράσης κατηγορήθηκε ως απο
στάτης από την βουλγαρική μυστι
κή υπηρεσία. Σύντομα, η παρουσία 
του Μάρκοφ στον χώρο των media

δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στο καθεστώς, 
μιας και το δυσφήμιζε διαρκώς. Ο Γκεόργκι Μάρκοφ 
δικάστηκε ερήμην σε εξήμιση χρόνια φυλακή για την 
αυτομόλησή του από τη Βουλγαρία.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1978 και ανήμερα των γε
νεθλίων του, ο Μάρκοφ περίμενε στην στάση του λε
ωφορείου για να μεταβεί στην δουλειά του στο BBC. 
Ένιωσε ένα τσίμπημα σαν αυτά των εντόμων στο π ί
σω μέρος του δεξιού μηρού του. Κοιτώντας πίσω του 
είδε έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε στα χέρια του μία 
ομπρέλα... ότι πιο τυπικό για το κέντρο του Λονδίνου 
με τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Ο άνδρας αυ
τός μπήκε σε ένα ταξί βιαστικά. Αργότερα, και όταν ο 
Μάρκοφ είχε φτάσει στο γραφείο του παρατήρησε ότι 
στο σημείο όπου ένιωσε το τσίμπημα είχε σχηματιστεί 
ένα μικρό σπυράκι και ο πόνος δεν είχε μειωθεί. Το πε
ριστατικό που του συνέβη βέβαια το είχε περιγράφει 
σαν ένα απλό καθημερινό φαινόμενο σε μερικούς από 
τους συναδέλφους του. Το ίδιο βράδυ ανέβασε πυρετό 
εισήχθη στο νοσοκομείο και μετά από τρεις μέρες απε- 
βίωσε (11.9.1978) στην ηλικία των 49 χρόνων.

Λόγω της πολεμικής του Μάρκοφ στο καθεστώς Ζί- 
βκοφ, οι γιατροί του, εξέφρασαν την υποψία δηλητη- 
ριασμού. Μετά από λεπτομερή νεκροψία διαγνώσθηκε 
η αιτία του θανάτου: ένα μεταλλικό σφαιρίδιο μεγέ
θους ίσου με την κεφαλή μια καρφίτσας.

Το φονικό όπλο ονομάζεται «βουλγαρική ομπρέλα». 
Πρόκειται για έναν αυτοτελή μηχανισμό που η εφαρ
μογή του γίνεται χειροκίνητα και προσομοιώνει την 
λειτουργία μιας σύριγγας σε ένα αντικείμενο της κα
θημερινότητας. Στην κορυφή της ομπρέλας βρίσκεται 
ειδικά προσαρμοσμένη και μορφικά τροποποιημένη 
σύριγγα η οποία δρα όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα 
και μεταδίδει μια κάψουλα εμποτισμένη με θανατηφό
ρο δηλητήριο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το δη
λητήριο ήταν η ρικίνη. Πρόκειται για μια ισχυρότατη 
τοξική πρωτεΐνη η οποία στο παρελθόν είχε χρησιμο
ποιηθεί σε βασανισμούς από την φασιστική κυβέρνη
ση του Μουσολίνι.
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Γιατί ρικίνη, γιατί ομπρέλα, γιατί σε τόσο 
δημόσιο χώρο;

- Η ρικίνη προέρχεται από τους σπόρους της ρετσι- 
νολαδιάς, που είναι ένας αυτοφυής, αειθαλής, ποώδης 
θάμνος που φυτρώνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο 
και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το φυτό είναι ολόκλη
ρο τοξικό, ιδιαίτερα οι καρποί και το περίβλημά τους. 
Από μελέτες ειδικών έχει προκόψει ότι ένας σπόρος 
περιέχει ικανή δόση τοξικής ουσίας. Επίσης η σκόνη 
μιας τέτοιας ουσίας σε συγκεκριμένη συμπύκνωση 
μπορεί να αποφέρει το μοιραίο ακόμα και με την ει
σπνοή. Από τους σπόρους του συγκεκριμένου φυτού 
παράγονται προϊόντα χρήσιμα όπως το καστορέλαιο 
ή ρετσινόλαδο.

- Η Ομπρέλα... είναι ένα καθημερινό αξεσουάρ στο 
βροχερό Λονδίνο και συνδεδεμένη με το πιο σύνηθες 
προφίλ ενός αυθεντικού Λονδρέζου, που δεν θα προ- 
καλούσε καμιά απολύτως υποψία.

- Ο δημόσιος χώρος. Είναι σαφές μέχρι τώρα, ότι 
ένα αθόρυβο, σύντομο και υπεράνω υποψίας άγγιγμα 
συνέθεσε την τέλεια δολοφονία. Σύμφωνα με τις έρευ
νες που διεξήχθησαν μετά από διαταγή της Μητροπο- 
λιτικής Αστυνομίας (Scotland Yard) για πιο λεπτομε
ρή εξέταση στο σώμα του Μάρκοφ και μετά την διαπί
στωση ότι το μεταλλικό σφαιρίδιο που ανευρέθη στον 
μηρό του ήταν δηλητηριασμένο. Βασικός ύποπτος θε
ωρήθηκε ο ιταλικής καταγωγής Δανός υπήκοος Φρα- 
ντζέσκο Γκουλίνο, ο οποίος σύμφωνα με τον Τύπο της 
εποχής, αφού είχε συλληφθεί δύο φορές στην Βουλ
γαρία για λαθρεμπόριο, στρατολογήθηκε από την ίδια 
την βουλγαρική μυστική αστυνομία (CSS) με αντάλ
λαγμα την ελευθερία του. Ο ίδιος ανακρίθηκε το 1993

τόσο από την δανέζικη αστυνομία όσο και από την 
Σκότλαντ Γιάρντ. Δυστυχώς όμως οι υπόνοιες ενα
ντίον του παρέμειναν απλά υπόνοιες.

2. «Κυανιούχο αέριο»
Ο Ουκρανός Στεπάν Αντρίγιοβιτς Μπαντέρα (Ιαν 

1909- Οκτώμβριος 1959) ήταν αρχηγός του εθνικι
στικού κινήματος της Δυτικής Ουκρανίας και υπεύ
θυνος για την προκήρυξη του Ανεξάρτητου Ουκρανι
κού κράτους στο Λβιβ (Λεόπολις) τον Ιούνιο του 1941 
οκτώ μέρες μετά την επίθεση της Γερμανίας στην Σο
βιετική Ένωση. Τα μέλη του εθνικιστικού κινήματος 
του Μπαντέρα πίστεψαν ότι στο πρόσωπο της ναζιστι- 
κής Γερμανίας θα έβρισκαν έναν σύμμαχο στον αγώνα 
ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. Σε αντίθεση όμως με 
αυτή τους την προσμονή, η αρχηγία των τότε γερμανι
κών αρχών διέταξε την σύλληψη της νεοσχηματισμέ- 
νης κυβέρνησης και την ένταξή τους σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Γερμανία. Ο Μπαντέρα συνελή- 
φθη επίσης και φυλακίστηκε από τους Ναζί μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 1944.

Η έντονη και σκληρή δράση του Μπαντέρα ενάντια 
στην Πολωνία και στην Σοβιετική Ένωση ήταν εμ
φανής από την πρώτη στιγμή. Μετά το 1944 η Ουκρα
νία απελευθερώθηκε από το καθεστώς των ενόπλων 
σοβιετικών δυνάμεων. Η ΕΣΣΔ, είχε αναγνωρίσει στο 
πρόσωπο του Στεπάν Μπαντέρα ένα μεγάλο εμπόδιο 
στις επεκτατικές της βλέψεις επί ουκρανικού εδάφους. 
Στις 15 Οκτωβρίου του 1957 ο Στεπάν Μπαντέρα κα- 
τέρρευσε στα σκαλοπάτια έξω από το διαμέρισμά του 
στο Μόναχο. Οι περίοικοι πίστεψαν αρχικά ότι ο Μπα
ντέρα πέθανε από τα χτυπήματα της πτώσης. Τέσσερις 
μέρες αργότερα και μετά από ειδική έρευνα που διεξά- 
χθηκε από την αστυνομία του Μονάχου διαπιστώθηκε 
ότι στο στομάχι του νεκρού υπήρχαν ίχνη κυανίου. 
Αυτό δημιούργησε υποψίες που δεν απέκλειαν ακόμα 
και την αυτοκτονία. Δύο όμως παρόμοια χτυπήματα 
(Λεβ Ρέμπετ -  Μάρκους Σέρνακ) καθώς και η εμμονή 
των οπαδών του Μπαντέρα στην προετοιμασία της 
ημέρας που θα απέτασσαν τους Σοβιετικούς, οδήγησε 
την Αστυνομία να ερευνήσει για πιθανή δολοφονία. Οι 
έρευνες δεν απέδωσαν μέχρι τον Αύγουστο του 1961.

Το Σάββατο 12 Αυγούστου του 1961 ένας τριαντά
χρονος Ουκρανός πέρασε την πύλη του Αστυνομικού 
Τμήματος του δυτικού Βερολίνου. Το όνομά του ήταν 
Μπογδάν Στασύνσκι. Ο ίδιος εκείνη την ημέρα ομο
λόγησε δύο δολοφονίες που διέπραξε με τον ίδιο ακρι
βώς τρόπο.

Ο Στασύνσκι ήταν ένας δολοφόνος της KGB, που με
γάλωσε στο Λβιβ και καταγότανε από οικογένεια οργα
νωμένων στην ουκρανική παραστρατιωτική οργάνω
ση UPA (Ukrayns’ka Povstans’ka Armiya). Σε ηλικία 
19 χρόνων συνελήφθη από τις Σοβιετικές Αρχές να
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ταξιδεύει με τρένο προς το Λβιβ χωρίς εισιτήριο. Το 
παρελθόν της οικογένειας του τράβηξε αμέσως το εν
διαφέρον της KGB και μετά από ιδιαίτερου τύπου πιέ
σεις που δέχτηκε ο Μπογντάν Στασύνσκι συμφώνησε 
να γίνει πληροφοριοδότης. Επιδεικνύοντας ένα κατα
πληκτικό ταλέντο στην μεταφορά πληροφοριών, σύ
ντομα οι ικανότητες του Στασύνσκι γοήτευσαν τους 
επιτελείς του οι οποίοι το 1953 τον έστειλαν στο Κίεβο 
για να εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος. Έμαθε άπταιστα 
τη γερμανική γλώσσα και τρία χρόνια αργότερα βρέ
θηκε στο ανατολικό Βερολίνο ως επιχειρηματίας με το 
όνομα Τζόσεφ Λίμαν.

Για την περαίωση της δολοφονίας είχε σχεδιάσει 
ένα ειδικό όπλο από δύο παράλληλους σωλήνες μέσα 
στους οποίους βρισκόταν πεπιεσμένο κυάνιο. Με την 
πίεση ενός διπλού ελάσματος και στους δύο σωλήνες 
ταυτόχρονα απελευθερωνόταν το δηλητηριώδες υλι
κό με ακρίβεια σε μικρό βεληνεκές με ασφάλεια προς 
την μεριά του θήτη. Μικρό, διακριτικό, θανατηφόρο, 
αθόρυβο... και μέχρι τότε άγνωστο, μιας και η μορφή 
του, που δεν διέφερε και πολύ από ένα απλό μηχανι
κό στυλό.

Ο Στασύνσκι παρακολουθούσε τον εθνικιστή Ουκρα
νό σε όλο το Μόναχο. Είχε φροντίσει να συλλέξει πλη
ροφορίες με υπερβολική εμμονή στη λεπτομέρεια.

Στις 12 Οκτωβρίου 1957 ο Μπαντέρα επέστρεφε από 
μια κηδεία. Έ να  ψευδώνυμο το οποίο ήταν στη λίστα 
του τηλεφωνικού καταλόγου βοήθησε τον Στασύνσκι 
να εντοπίσει ένα από τα έξι διαμερίσματα που χρησιμο
ποιούσε ο Μπαντέρα και η οικογένειά του στο Μόνα
χο λόγω ασφάλειας. Έ χοντας εισβάλει στο διαμέρισμα 
και αφού προξένησε μια ζημιά στην κλειδαριά ώστε να 
καθυστερήσει το θύμα του, ο Στασύνσκι περίμενε στις 
σκάλες. Κρατούσε στα χέρια του μόνο μια εφημερίδα 
τυλιγμένη σε σχήμα κυλινδρικό όπου είχε κρύψει το 
ειδικό όπλο κυανίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί 
να το ενεργοποιήσει χωρίς να το εμφανίσει κάνϋ! Λί
γη ώρα αργότερα και αφού απέπεμψε τον σωματοφύ- 
λακά του ο Μπαντέρα φάνηκε στο σημείο κρατώντας 
σακούλες από την αγορά. Ο Στασύνσκι τον πλησία
σε βλέποντας ότι δυσκολεύεται με τα κλειδιά του και 
απλά ακολούθησε ο εξής διάλογος:

-Δεν δουλεύει; Ρώτησε ο Στασύνσκι
-Όχι, είναι μια χαρά... απάντησε ο Μπαντέρα.
Ο νεαρός Στασύνσκι πέρασε από μπροστά του έσφιξε 

την εφημερίδα μέσα στην παλάμη του, το όπλο ενερ
γοποιήθηκε και ο Μπαντέρα...

Γιατί Χλωριούχο Κυάνιο, γιατί σε ιδιωτικό 
χώρο;

Το χλωριούχο κυάνιο (C1CN) είναι μια εξαιρετικά 
δηλητηριώδης ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές

φορές ως χημικό όπλο. Επιδρά στο αίμα και σχηματί
ζει εύκολα ενώσεις με το σίδηρο της αιμοσφαιρίνης 
του αίματος. Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το οξυγόνο 
στο ανθρώπινο σώμα και με το πρόσμικτο του χλω- 
ριούχου κυανίου σχηματίζονται κυανιούχα άλατα με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ζωτική διαδικασία 
της κυτταρικής αναπνοής!!! Το θύμα πεθαίνει από έλ
λειψη οξυγόνου.

Ως αποτέλεσμα έχουμε ένα μη αντιληπτό χτύπημα 
με εγγυημένα αποτελέσματα και παραπλανητικές δι
αγνώσεις. Επίσης το χλωριούχο κυάνιο, σε αντίθεση 
με το υδροκυάνιο, έχει την ιδιότητα να μην διασκορ
πίζεται μακριά από το σημείο ρίψης του, παρέχοντας 
έτσι ασφάλεια στον θήτη.

Το κυάνιο στην φύση μπορούμε να το αντλήσουμε 
από εκχυλίσματα κερασιών, πικραμύγδαλων και δάφ
νης.

Ο Στασύνσκι διάλεξε να φέρει εις πέρας την δολοφο
νία του Μπαντέρα σε ιδιωτικό χώρο διότι είχε διαπι
στώσει ότι το να πλησιάσει κανείς τον Μπαντέρα σε 
δημόσιο χώρο ήταν δύσκολο έως ακατόρθωτο λόγο της 
ασφυκτικής του πλαισίωσης από σωματοφύλακες. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση της «βουλ
γαρικής ομπρέλας» εδώ ο ιδιωτικός χώρος είχε μεγα
λύτερο συντελεστή επιτυχίας απ’ ότι ο δημόσιος.

Ο τρόπος, ο χρόνος, ο χώρος και τα μέσα, δίνουν σε 
κάθε ένα χτύπημα μια διαφορετική όψη αντίληψης. 
Και είναι προσωπική επιτυχία του θύτη να μπορεί να 
είναι ο μόνος ο οποίος ξέρει πώς: «...Επειδή κάτι δεν 
φαίνεται, δεν σημαίνει όχι δεν υπάρχει »!!! ]

*Bsc Geotechnical and environm ental E ng  
Msc Oil & Gas engineering  
P hd biochem ical terrorism
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[  ΥΓΕΙΑ :

Της διατροφολόγου Ευανθίας Παγουρτζη

Παιδική παχυσαρκία
Η Ιιαιδική παχυσαρκία στις μέρες μας έχει λάβει διαστάσεις 

επιδημίας. Σε όλο τον κόσμο πάνω από 22 εκατομμύρια παιδιά 
? κάτω των 5 ετών είναι σοβαρά υπέρβαρα και 1 στα 10 παιδιά 
I είναι υπέρβαρα. Πιο αναλυτικά στην Αφρική και την Ασία ο 

μέσος <$ρος βρίσκεται αρκετά κάτω από το 10%, ενώ στην Αμε
ρική και την Ευρώπη πάνω από 20%.

Η παιδική παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπί
δρασης πολλών παραγόντων όπως γενετικοί, περιβαλλοντι
κοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί κ.τ.λ.

Η παιδική παχυσαρκία αυξάνει τις πιθανότητες για ινσου- 
λινοαντίσταση, εμφάνιση διαβήτη τύπου II, καρδιαγγειακά 
νοσήματα, υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες, οστεοαρθρίτιδα. Επίσης
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ένα παχύσαρκο παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι 
παχύσαρκο ως ενήλικας. Υπάρχουν ακόμη πολλές ψυχοκοι- 
νωνικές επιπτώσεις.

Ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη της παχυσαρκίας εί
ναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 
σωστές διατροφικές συνήθειες και αύξηση της φυσικής δρα
στηριότητας.

Οι τελευταίες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο πώς η οι
κογένεια και η κοινωνία επηρεάζουν τις διατροφικές συνή
θειες των παιδιών. Για παράδειγμα τα παιδιά είναι πιο πιθα
νόν να καταναλώσουν τροφές που είναι διαθέσιμες (στο σπίτι, 
στο σχολείο κ.ά.) και εύκολα προσβάσιμες καθώς επίσης τεί
νουν να τρώνε περισσότερο όταν τους προσφέρονται μεγα
λύτερες μερίδες. Επιπλέον παράγοντες όπως η εκπαίδευση 
των γονέων και η διαθεσιμότητα του χρόνου από την πλευρά 
τους, η παρουσία όλης της οικογένειας στο τραπέζι, η ύπαρ
ξη ή μη ανοιχτής τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του γεύμα
τος φαίνεται πως επηρεάζουν τη διατροφή των παιδιών. Για 
παράδειγμα, οικογένειες οι οποίες είναι πολύ απασχολημένες 
συνήθως καταφεύγουν στην επιλογή πολλών junk food, προ- 
παρασκευασμένων και κατεψυγμένων τροφίμων. Οι οικογέ
νειες που δεν τρώνε όλοι μαζί ή συνηθίζουν να έχουν ανοιχτή 
την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του γεύματος φαίνεται ότι 
τείνουν να έχουν παιδιά που τρώνε λιγότερα φρούτα και λα
χανικά και περισσότερα «ανθυγιεινά» σνακ. Οι ίδιοι οι γονείς 
λειτουργούν ως πρότυπα προς τα παιδιά. Οι διαφημίσεις στην 
τηλεόραση διαμορφώνουν ως ένα βαθμό τις διατροφικές επι
λογές των παιδιών (τρόφιμα που διαφημίζονται πολύ συχνά 
τείνουν να «υπερκαταναλώνονται» σε σύγκριση με τρόφιμα 
που διαφημίζονται λιγότερο).

Συμπερασματικά, οι παρεμβάσεις για βελτίωση των διατρο
φικών συνηθειών των παιδιών θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφι
κή τους συμπεριφορά. ]

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ρ Υ 0
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Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

ΜΟΝΗ

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμή
μα της Ηπείρου σε απόσταση τετρα- 
κοσίων μέτρων περίπου από τα ελληνο- 
αλβανικά σύνορα, στους πρόποδες του 
όρου Νεμέρτσικα, στη συμβολή των πο

ταμών Αωού και Σαρανταπόρου, σε ένα θαυμάσιο φυσι
κό περιβάλλον με πολύ πράσινο και τρεχούμενα νερά, 
δίπλα στο τελευταίο ελληνικό ακριτικό χωριό σε αυτή 
την πλευρά με την ονομασία Μολυβδοσκέπαστο. Κατά 
τα βυζαντινά χρόνια περνούσε η Εγνατία οδός, οδική 
αρτηρία μεγάλης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, 
που συνέδεε τη Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη.

Ό πως προαναφέραμε η μονή κτίστηκε από τον Βα
σιλιά -  Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Δ' 
τον Πωγωνάτο που βασίλευσε από το 668-685, ο οποί
ος, μετά την τακτοποίηση υποθέσεών του στη Σικελία 
(εκδικήθηκε τους δολοφόνους του πατέρα του και διέ
λυσε πολιτική στάση). Κατά την επιστροφή του στην 
Κωνσταντινούπολη μέσω της Εγνατίας οδού, στρατο- 
πέδευσε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η Μονή χτίζο
ντας παλάτια και τείχη γύρω προκειμένου να προστα
τευτεί από τους πολέμους και τις έχθρες. Τον καιρό 
εκείνο στη θέση αυτή υπήρχε ένα μικρό εξωκλήσι και 
δίπλα ένα αρχαίο λουτρό. Ο Πωγωνάτος εισήλθε στο
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Ο πλήρης τίτλος της μονής Μονής είναι: ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Ονομάζεται (βασιλική ), επειδή χτίστηκε από τον Βασιλιά -  
Αυτοκράτορα τον Βυζαντίου Κωνσταντίνο Α  τον Πωγωνάτο. (σταυροπηγιακή) 
επειδή είχε εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρι και το 1907 όπου ο Πατριάρχης εγκατέστηοε τον ιερομόναχο Βενέδικτο ως 
ηγούμενο της Ιεράς Μονής. (Κονίτσης) διότι σήμερα ανήκει στην I. Μητρόπολη 
Δρυϊνουπόλεως, Ηωγωνιανής και Κονίτσης. Και τέλος (μολυβδοσκέπαστος) 
επειδή η στέγη του Καθολικού (ναού) ήταν σκεπασμένη με μολύβι.

εξωκλήσι και χωρίς εμφανή λόγο επέπλη- 
ξε τους ψάλλοντες τα Μεγαλυνάρια της 
Παναγίας και εξερχάμενος είδε το πρόσω
πό του να γίνεται μελανό με αποτέλεσμα 
να λυπηθεί πολύ και να αναγκαστεί να 
κλειστεί στο παλάτι του. Ύστερα από 
προτροπή της γυναίκας του μετανόησε 
γ ι’ αυτή την συμπεριφορά του προς τους 
ψάλτες και το πρόσωπό του έλαβε την 
αρχική του βασιλική μορφή. Για να ευ
χαριστήσει το Θεό αποφάσισε να ιδρύσει 
την Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου το 
670 μ.Χ. και την αφιέρωσε στη Κοίμηση 
της Θεοτόκου. Παρά την αρχαιότητα της 
Μονής τα ιστορικά στοιχεία όπως κώδικες, χρυσόβουλλα 
έγγραφα (έγγραφα αυτοκρατόρων που σφραγίζονταν με 
χρυσή σφραγίδα) και πολλά άλλα, είναι ελάχιστα και σε 
αυτό συνετέλεσε η αμάθεια αρκετών χριστιανών οι οποί
οι, σύμφωνα με μαρτυρίες, χρησιμοποιούσαν τα φύλλα 
μεμβράνης που ήταν γραμμένοι οι κωδικοί και τα έκαναν 
υποδήματα.

Το Καθολικό (ναός) της Μονής 
χαρακτηρίζεται από βυζαντινά στοι
χεία, με τα παράθυρα του τρούλου 
και του κυρίως ναού να είναι κα- 
μπυλωτά. Το ανατολικό τμήμα είναι 
βυζαντινός σταυροειδής ναός μετά 
τρούλου και ο υπόλοιπος μονόκλιτος 
σταυροεπίστεγος. Οι τοιχογραφίες 
διαφόρων εποχών από τον 13ο αιώ
να έως τον 18ο είναι και αυτές βυ
ζαντινής τεχνοτροπίας, αλλά πολύ 
κατεστραμμένες λόγω του χρόνου, 
της υγρασίας και διαφόρων επιδρο
μών. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο 

και οι εικόνες αυτού βυζαντινές διαφόρων εποχών 
και βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Η Μονή θεωρούνταν κέντρο φιλανθρωπίας για 
τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους διωκόμενους 
από τους Τούρκους και τους Τουρκαλβανούς. Υπήρ
ξε κυματοθραύστης αυτών επειδή βοήθησε τους 
Ορθόδοξους της περιοχής από τις λεηλασίες και της
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

επιδρομές των Τουρκαλβανών κατοίκων της Μεσαρι- 
άς-χωριού πλησίον της Μονής. Η προσφορά της Μονής 
στην παιδεία, ιδίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρα
τίας, ήταν πολύ μεγάλη αφού λειτουργούσε σαν κρυ
φό σχολείο όπου οι μοναχοί συγκέντρωναν τα Ελλη
νόπουλα, τους καλλιεργούσαν το νου και την καρδιά, 
τους δίδασκαν γράμματα, και σε περίπτωση που δεν 
ήταν δυνατόν να διδάξουν πλήρωναν δασκάλους για 
να συντηρείται το σχολείο. Λειτουργούσε σχολή χειρο- 
γραφίας για τις ανάγκες της Μονής και άλλων Μονών, 
Εκκλησιών αλλά και σχολείων. Στη σχολή μαθήτευαν 
μοναχοί και λαϊκοί από όπου προήλθαν πολλοί ταχυ- 
γράφοι, καλλιγράφοι και πολλοί αντιγράφεις κειμένων 
οι οποίοι, συνετέλεσαν στην διάδοση των γραμμάτων. 
Μάλιστα άλα τα βιβλία ήταν καλλιγραφημένα σε μεμ
βράνες και σε χαρτί εκείνης της εποχής.

Η Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου ήταν πλούσια και 
σε κτηματική περιουσία, είχε μετόχια εντός της Αρχι
επισκοπής, μετόχια στη Ρουμανία, ετήσια χορηγία από 
την Ορθόδοξη Ρωσία επί 100 χρόνια καθώς επίσης και 
έσοδα από την εμποροπανήγυρη. Τώρα στην κατοχή 
της είναι μόνο 20 στρέμματα καλλιεργήσιμα, 7 στρέμ
ματα με καρυές, ένας αγρός 2 στρεμμάτων και ένας νε
ρόμυλος καθώς τα υπόλοιπα σύμφωνα με την επιτροπή 
απαλλοτριώσεων Ιωαννίνων παραχωρήθηκαν στους 
κατοίκους του χωριού Μολυβδοσκεπάστου. Πλην των 
ανωτέρω, η Μονή ήταν αρκετά πλούσια σε ιερά κειμή
λια -  σκεύη όπως σταυροί, άγια αρτοφόρια, Άγια δισκο
πότηρα, λειψανοθήκες, θυμιατά, εξαπτέρυγα χειρόγρα
φα και πολλά άλλα. Οι συνεχείς επιδρομές όχι μόνο από 
ξένους αλλά και από Έλληνες της περιοχής συνετέλεσε

ώστε να διασκορπισθούν οι θησαυροί της.
Μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής θεωρείται η εικό

να της Παναγίας, που έχει τη προέλευσή της από τον 
Κωνσταντίνο Δ' τον Πωγωνάτο, από τον οποίο έλαβε 
την ονομασία Πωγωνιανίτισσα και θεωρείται από τα 
καλλίτερα έργα των προβυζαντινών αγιογράφων. Λεη
λατήθηκε από τους Τούρκους οι οποίοι, πήραν όλο τον 
διάκοσμο, τον στολισμό και τα αφιερώματα. Η εικόνα 
επανήλθε στην αρχική της κατάσταση πριν την ιεροσυ
λία, κοντά στο 1550 από τους κατοίκους της περιοχής 
Πωγωνιανής και Διπαλίτσας. Παρόλα αυτά η σημερινή 
μορφή της εικόνας δεν είναι η προναφερόμενη διότι, 
το 1943 ένας Έλληνας ορθόδοξος κάτοικος διπλανού 
χωριού της Μονής, έκλεψε την χρυσή επένδυση της 
εικόνας και τα αφιερώματα αυτής και την πέταξε σε 
ποτιστικό αυλάκι στο πίσω μέρος του μοναστηριού 
κάτω από την επίδραση των χειμερινών κλιματολογι- 
κών συνθηκών. Μετά από «υπόδειξη» της Παναγίας, 
η εικόνα ανευρέθη σε προχωρημένη φθορά. Λέγεται 
ότι ο κλέφτης φονεύθηκε στο μέρος που είχε διαπράξει 
την ιεροσυλία. Μετά την ανέρευσή της και με την συν
δρομή των κατοίκων της περιοχής επαργυρώθηκε και 
ανατέθηκε σε αγιογράφο για την αποκατάσταση στην 
αρχική της μορφή η οποία, δεν απέδωσε τα αναμενόμε
να. Παρά την περιπέτεια που είχε η εικόνα, τα θαύμα
τα της Παναγίας της Μολυβδοσκεπάστου παραμένουν 
πολλά.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην Μονή, αξί
ζει κανείς να την επισκεφθεί ως προσκυνητής και ως 
επισκέπτης της ευρύτερης περιοχής, αποκτώντας μία 
εμπειρία τόσο θρησκευτική όσο και φυσιολατρική. ]
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H E L L A S
D I R E C T
R E T H I N K  I N S U R A N C E

10% έκπτωση
σε όλα τα μέλη της

Ελληνικής Αστυνομίας
www.hellasdirect.gr/police

Κωδικός: HellenicPolice

>/ Οδική Βοήθεια
Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας σε περίπτωση που χαλάσει το αυτοκίνητό 
σας, όπως ρυμούλκηση, φόρτιση μπαταρίας και αλλαγή λάστιχου.

>/ Θραύση Κρυστάλλων
Επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων στο παρμπρίζ και στα περιμετρικά 
παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων και ζημιών σε γυάλινη ηλιοροφή.

>/ Νομική Προστασία
Νομική κάλυψη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης κατά τρίτων, για υλικές 
ζημίες και σωματικές βλάβες, καθώς επίσης και νομική υπεράσπιση.

Σε όλα μας τα προγράμματα

*ισχύει έως 30/09/2015

http://www.hellasdirect.gr/police
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Μακεδονικοί Θησαυροί
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
από τις νεκροπόλεις των Αιγών 
και τον Αρχοντικού

ερισσότεροι από 500 θησαυροί της μακεδονικής γης, ευρήμαχα χης αρχαιολογι
κής έρευνας χων χελευχαίων 25 χρόνων, ανάμεσά χους χρυσά σχεφάνια, χρυσές 
μάσκες, κοσμήμαχα, χρυσοποίκιλχα όπλα, μοναδικά γλυπχά, μεχάλλινα, αλαβά
στρινα και πήλινα αγγεία και πολλά ακόμη ευρήμαχα από τις πολύχρυσες νεκρο- 
πόλεις χων Αιγών και του Αρχοντικού που ήταν ο προκάχοχος χης Πέλλας στα 
αρχαϊκά χρόνια (7ος-6ος αι. π.Χ.) παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό 
κοινό σε μεγάλη περιοδική έκθεση στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο χης Πέλλας. 
Η περιοδική έκθεση, που έχει τίτλο «Μακεδονικοί Θησαυροί», φιλοξενήθηκε 
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας (5-30 Σεπτεμβρίου). Την έκθεση εγκαι
νίασε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το 2011 κάποια από τα αντικείμενα χης νέας έκ
θεσης κατέκχησαν χο ευρωπαϊκό κοινό σε δύο μεγά
λες εκθέσεις χου εξωτερικού, στην Οξφόρδη (Μουσείο 
Ashmolean) και χο Παρίσι (Λούβρο).

Η δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, διευθύντρια χης ΙΖ’ Εφο
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, δήλω
σε για την έκθεση: «Στόχος είναι μέσα από αντιπρο
σωπευτικά ευρήματα των δυο σημαντικότερων κέ
ντρων της να παρουσιαστεί μια όσο το δυνατόν mo 
πλήρης εικόνα του πολιτισμού στην καρδιά της Μα
κεδονίας στα αρχαϊκά και πρώιμα κλασικά χρόνια, 
την εποχή δηλαδή που συντελούνται οι θεμελιώδεις 
αλλαγές και μπαίνουν οι βάσεις για την εδραίωση 
του βασιλείου των Μακεδόνων.

Η «συνομιλία» των ποικιλόμορφων αντικειμέ
νω ν που εκφράζουν με τον πιο άμεσο τρόπο ιδι
αιτερότητες, συγγένειες και συνάφειες φωτίζει τα 
στοιχεία που συνενώνονται και αντλώντας από τις 
αστείρευτες πηγές της ηρωικής παράδοσης δημι
ουργούν τον «κόσμο» των Μακεδόνων, οι οποίοι 
έναν αιώνα αργότερα θα γίνουν ο μοχλός της αλ
λαγής της παγκόσμιας ιστορίας με τη δημιουργία 
της λαμπρής ελληνιστικής Οικουμένης.

Η επίσκεψη στη νέα περιοδική έκθεση του μου
σείου της Πέλλας, όπου για πρώτη φορά όλα αυτά 
τα γοητευτικά «θραύσματα μνήμης» συνυπάρχοχτν 
στον ίδιο χώρο, πιστεύουμε πως μπορεί να γίνει η 
αιτία, κοινό και ειδικοί, να αναστοχαστούμε και να 
γνωρίσουμε καλύτερα τους αρχαίους κατοίκους 
της Μακεδονικής γης, ξεφεύγοντας από τα στερε
ότυπα του ’60 και του ’70 και αφομοιώνοντας της 
πολύτιμη μαρτυρία των ευρημάτων που η ακού

ραστη αρχαιολογική σκαπάνη δεν σταματά να φέρ
νει στο φως...».

Η περίφημη «Δέσποινα των Αιγών», σύζυγος χου 
Αμύντα Α’ (530-495 π.Χ.), βασίλισσα και πρωθιέρεια 
των Μακεδόνων, με χο σύνολο των χρυσών κοσμημά
των και των χρυσών ελασμάτων που διακοσμούσαν τη 
φορεσιά χης ήταν από τα κεντρικά εκθέματα. Απέναντι 
της στέκονταν οι χρυσοφόροι πολεμιστές του Αρχοντι
κού με τις εντυπωσιακές πανοπλίες και τις μυστηριώ
δεις χρυσές νεκρικές μάσκες που φορούν αυτοί και οι 
γυναίκες τους, μαρτυρίες αδιάψευστες της ηγετικής 
τους θέσης.

Η λάμψη του χρυσού καταυγάζει την έκθεση των 
«Μακεδονικών θησαυρών», στοιχείο αναπόσπαστο 
της βασιλικής εξουσίας, ένδειξη πλούτου και δύναμης. 
Όμως δίπλα στα κάθε είδους χρυσά κοσμήματα εξ ίσου 
αν όχι και περισσότερο σημαντικά, βρίσκονται τα αινιγ
ματικά πήλινα κεφάλια δαιμόνων και θεών που χρησι
μοποιήθηκαν στις ταφικές τελετές μιας βασίλισσας των 
Αιγών, εύγλωττοι μάρτυρες της μακεδονικής τέχνης 
στην αυγή της κλασικής εποχής (480 π.Χ.), αλλά και οι 
πολυδαίλαδες πανοπλίες, τα περίτεχνα χάλκινα αγγεία 
και σκεύη, οι λευκές λήκυθοι με την υπέροχη ζωγραφι
κή του 5ου αι. π.Χ., τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα 
αγγεία, τα μοναδικά αλαβάστρινα και μαρμάρινα σκεύη 
από τον τάφο της βασίλισσας του Περδίκκα Β'(454-413 
π.Χ.), αλλά και από τον τάφο της βασίλισσας Ευρυδί
κης, μητέρας τριών βασιλιάδων και γιαγιάς του Με- 
γαλέξανδρου, καθώς και τα εξωτικά όσο και πολύτιμα 
αβγά στρουθοκαμήλου, τα ολόγλυφα μυροδοχεία και 
τα αντικείμενα από φαγιεντιανή και πολύχρωμο γυαλί.

Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα πλου-
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ιίζουν εξαιρετικά τις γνώσεις μας και τεκμηριώνουν 
όχι μόνον τα καλλιτεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγ
ματα των τοπικών εργαστηρίων χρυσοχοϊκής και με
ταλλοτεχνίας στα αρχαϊκά χρόνια, αλλά και τις πυκνές 
εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές και σχέσεις της 
περιοχής με όλα τα μεγάλα ελληνικά εξαγωγικά κέντρα, 
την Κόρινθο, την Αθήνα, την Ανατολική Ιωνία (Μίλη
τος, Σάμος κ.λπ.), τα νησιά κ.λπ., αλλά και με τις εξωτι
κές αγορές της Συρίας, της Φοινίκης και της Αίγυπτου.

Στο τέλος της περιοδικής έκθεσης «Μακεδονικοί θη
σαυροί» παρουσιάσθηκε ένα σύνολο αγγείων συμποσί
ου με αντικείμενα του 4ου αιώνα από τις Αιγές και την 
περιοχή της Πέλλας που αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
με την μόνιμη έκθεση του μουσείου που αναπτύσσεται 
στο ισόγειο και είναι αφιερωμένη στην ίδια την Πέλλα. 
Τροφός του Φιλίππου Β' και γενέτειρα του Μεγαλέ- 
ξανδρου, όντας η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας ήδη 
από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., πρωτεύουσα του ελληνι
στικού βασιλείου της Μακεδονίας, η Πέλλα, με το χαρα

κτηριστικό πολεοδομι- 
κό σχέδιο και τον αχα
νή ερειπιώνα της, είναι 
η μοναδική πραγματι
κά οικουμενικών δια
στάσεων αρχαία πόλη 
που βρίσκεται στα όρια 
της σύγχρονης Ελλά
δας, αντίστοιχη με τη 
Σελεύκεια, την Αντι
όχεια και την Αλεξάν
δρεια, τις βασίλισσες 
της Συρίας και τις Αι- 
γύπτου.

Κοντά στην είσοδο 
του μουσείου δυο πο
λύτιμα χρυσά στεφά
νια, το αντρικό στε
φάνι βελανιδιάς από 
το ιερό της Εύκλειας 
στις Αιγές που συσχε
τίζεται με την οικογέ
νεια του Αλέξανδρου 
και ένα γυναικείο στε
φάνι μυρτιάς από την

περιοχή της Πέλλας ζευγαρώνουν, συμβολίζοντας την 
Ελληνιστική Κοινή, την ενιαία «γλώσσα» που θα κυ
ριαρχήσει στις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό 
της ελληνιστικής Οικουμένης.

Φυσικά από το μουσείο της Πέλλας δεν μπορούσε να 
λείπει και η αναφορά στον πιο ένδοξο γιο της Πελλαί- 
ας γης, έτσι στην εισαγωγική γκαλερί αναπτύχθηκε η 
φωτογραφική έκθεση «Εικόνες του Μεγαλέξανδρου» 
που ήταν αφιερωμένη στον τρόπο που οι λαοί και οι αι
ώνες είδαν τον πρώτο Πολίτη και Δημιουργό της Ελ
ληνιστικής Οικουμένης, η ζωντανή μνήμη του οποίου 
εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκλονίζει. 
www.pella-museum.gr τηλ. 23820 31160
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τταράξενα
an ’ όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

To σπίτι που κρέμεται στα βράχια!
να από τα πλέον πρωτότυπα σπίτια με την ονομασία Cliff House 
«Το σπίτι των βρόχων» μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη απόκρη
μνων βράχων και να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό. Ο εμπνευ- 
στής της ιδέας είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο Modscape όταν κά

ποιοι πελάτες ζήτησαν να βρεθεί ένας τρόπος για τη δημιουργία κατοικίας σε ένα 
κομμάτι γης που κατείχαν πάνω στα βράχια. Το σπίτι απλώνεται προς τα κάτω 
σε 5 επίπεδα και δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ζουν στον γκρεμό! Οι 
αρχιτέκτονες εμπνεύστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο τα όστρακα κολλάνε 
στα βράχια και προχώρησαν στην υλοποίηση της ιδέας.

Έ να υπέροχο ζεύγος γαλαζοπράσινων λιμνών
ο Pozo de las Animas αποτελείται από δύο θεαματικές γαλα
ζοπράσινες λίμνες που βρίσκονται στην επαρχία Μεντόζα 
της Αργεντινής. Οι καταβόθρες δημιουργήθηκαν από τη 
διάλυση των κοιτασμάτων γύψου από τα υπόγεια ύδατα. 

Οι λίμνες χωρίζονται μεταξύ τους από ένα λεπτό τοίχωμα εδάφους. 
Η βόρεια καταβόθρα έχει απότομες πλευρές με τοιχώματα που καταρ
ρέουν και η προσέγγισή της είναι επικίνδυνη. Έχει μήκος 300μ. και 
βάθος 101μ., εκ των οποίων ο πυθμένας έχει νερό κατά 21μ. Η νότια 
καταβόθρα υπερβαίνει τα 300μ. σε διάμετρο. Οι πλαγιές της είναι λι
γότερο απότομες και καλύπτονται με αραιή βλάστηση. Η στάθμη του 
νερού και το μέγεθος των λιμνών αλλάζει ανάλογα με την εποχή και 
αποτελεί ένα από τα ωραιότερα τοπία της περιοχής.

Παιδική χαρά πάνω στα δέντρα! 
άνθρωπος που βοήθησε τους ερευνητές να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο υψηλότερο σημείο του τροπικού δάσους 
του Αμαζονίου έχει πλέον δημιουργήσει το πρώτο τρα- 
μπολίνο πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο εξ ολοκλήρου 

πάνω στα δέντρα. Με γέφυρες, τεράστια τραμπολίνα, διαδρόμους και 
σήραγγες, το «Treetop Nets» όπως ονομάζεται επιτρέπει σε μικρούς και 
μεγάλους να εξερευνήσουν τα δέντρα, 18 μέτρα πάνω από το έδαφος. Το 
πάρκο δημιουργήθηκε στο όμορφο δάσος της Brockhole και εκτείνεται 
σε πάνω από 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Μια μοναδική παιδική χαρά πά
νω από το έδαφος υπόσχεται ατελείωτη περιπέτεια σε όλους.
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Υποβρύχιο δείπνο μέσα στο ενυδρείο! 

ο ενυδρείο Tianjin Haichang Polar Ocean World, που βρίσκεται 
στην πόλη Tianjin, νοτιοανατολικά του Πεκίνου στην Κίνα, 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του: να 

δειπνήσουν στο βυθό βλέποντας τα ψάρια να κολυμπούν ολό
γυρα. Ψάρια, θαλάσσιες χελώνες και άλλα πλάσματα του βυθού κολυμπούν 
στο νερό συναρπάζοντας τους επισκέπτες που βιώνουν μια μοναδική 

γευστική εμπειρία μέσα σε αυτό το ασυνήθιστο σκηνικό. Μια υποβρύ
χια «καντάδα» ολοκληρώνει την απόλαυση! Οι τυχεροί απολαμβάνουν 
την πανδαισία των χρωμάτων και την ομορφιά του βυθού παράλληλα 
με το δείπνο τους, που αποτελείται από -τι άλλο;- θαλασσινά!

Παράξενη μέδουσα θυμίζει... εξωγήινο σκάφος του βυθού!

Π
ρόκειται για μία από τις πλέον εντυπωσιακές και ασυ
νήθιστες, λόγω εμφάνισης μέδουσες, που ζουν στα βά
θη του Αρκτικού ωκεανού στον Καναδά. Η Crossota 
norvegica όπως είναι το επιστημονικό της όνομα ζει 

περίπου σε 1.000 μέτρα βάθος. Το κόκκινο κεφάλι της και τα ανοι- 
χτόχρωμα πλοκάμια της θυμίζουν εξωγήινο σκάφος που βούτηξε στα 
παγωμένα νερά για υποβρύχια εξερεύνηση. Θεωρείται αντιπροσωπευ
τική του είδους της και σπάνια για να τη θαυμάσει κάποιος από κοντά. 
Τρέφεται με πλαγκτόν και μικροοργανισμούς του νερού, ενώ ζει κο
ντά σε βράχια. Είναι ακίνδυνο είδος αφού δεν περιέχει δηλητήριο και 
για το μόνο που διακρίνεται είναι η ομορφιά της!

Τ ούρτα ... σαν βιβλιοθήκη!
Kathy Knaus ειδικεύεται στο σχεδίασμά της τούρ
τας των ονείρων σας! Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε 
πρόσφατα ένα μοναδικό γλυκό σε σχήμα... βιβλι
οθήκης και μάλιστα με όλες τις λεπτομέρειες στο 

εσωτερικό του. Μια πολυεπίπεδη τούρτα-βιβλιοθήκη διαθέτει ένα 
μικρό τραπέζι, με δύο λάμπες ανάγνωσης, μια μικρή καρέκλα και 
σειρές βιβλίων. Μια υδρόγειος σφαίρα και μια σκάλα που οδηγεί 
στο δεύτερο όροφο συμπληρώνουν το σκηνικό. Πολύ εντυπωσια
κή για να φαγωθεί! ]
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για τις ελεύθερες ώρες
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(Χοτυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Η περίοδος χου κυνηγιού είχε μόλις αρχί
σει όχαν ο Αστυνόμος Στεργίου κλήθηκε να δια- 
λευκάνει άλλη μία περίεργη υπόθεση θανάτου.

«Όχι, από τον Κώστα τέτοιο πράγμα δεν το 
ιτερίμενα, αν και ήξερα ότι μου κρατούσε ακόμη 
κακία για μια  παλιά επαγγελματική υπόθεση», 
είπε με ταραγμένη φωνή ο Νίκος Γρηγορίου 
στον Αστυνόμο Στεργίου. Οι δυο τους, με έναν 
ακόμη αστυνομικό που συνόδευε τον Αστυνό
μο, βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος. Η 
περιοχή ήταν πανέμορφη και έπρεπε να είναι 
σπουδαίος τόπος για κυνήγι.

«Θέλετε να μου διηγηθείτε με τη σειρά π  ακρι
βώς έγινε,» ρώτησε ο Αστυνόμος τον κ. Γρη
γορίου. «Ναι», αποκρίθηκε ο ίδιος και άρχισε 

λέγοντας: «Εγώ και ο Κώ
στας είχαμε έρθει εδώ για 
κυνήγι. Κάποια στιγμή, 
ενώ είχα κρυφτεί πίσω από 
ένα θάμνο, περιμένοντας 
κάποιο θήραμα για να του 
ρίξω, άκουσα ένα θόρυβο 
πίσω μου. Γύρισα και είδα 
τον Κώστα να με σημαδεύει 
μ ε το δίκαννό του. Μου έριξε 
δυο φορές απανωτά και σαν 
από θαύμα δε μ ε πέτυχε. 
Εκείνη τη στιγμή, παρά το 
φόβο που μ ε είχε πετρώσει, 
προσπάθησα να κρατήσω 

την ψυχραιμία μου και να αντιδράσω. Όρμισα 
πάνω του και αρχίσαμε να παλεύουμε άγρια. Κατά 
τη διάρκεια της συμπλοκής το όπλο του εκπυρσο
κρότησε και τον χτύπησε θανάσιμα. Δεν πιστεύω 
ότι μπορούν να υπάρξουν αμφιβολίες. Είναι μια  
ξεκάθαρη περίπτωση νόμιμης άμυνας».

Ο αστυνομικός κοίταζε με συμπάθεια αυτόν 
τον ταραγμένο άντρα, που δεν είχε συνέλθει 
ακόμη από το σοκ. Με λιγότερο θερμό τρόπο ο 
Στεργίου απευθύνθηκε αντίθετα στον Γρηγορί
ου και του είπε να τον ακολουθήσει στα Κεντρι
κά, γιατί η διήγηση του δεν τον έπειθε.

Γιατί η εκδοχή των γεγονότων που έδωσε 
ο Γρηγορίου δεν έπεισε τον Αστυνόμο Στερ
γίου;
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Οδηγ,είτε envoi ο; (παιχνίδι 2)
1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτοί
Α. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Β. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
Γ. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

Α
2. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Προσοχή! Γέφυρα χωρίς κάγκελα.
Β. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα.
Γ. Κινητή γέφυρα.

3. Τι δείχνει το σήμα αυτό:
Α. Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά.
Β. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Γ. Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία 
οχήματα.

4. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
Β. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα. 
Γ. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

(Jηαϊ,οκεζραλιά (πα ιχνίδ ι 4)

Ένας άνδρας είναι παγιδευμένος σε ένα δωμάτιο, το οποίο έχει 
μόνο δύο πιθανές εξόδους: δύο πόρτες, οι οποίες οδηγούν σε 
χώρους από όπου μπορεί να φύγει. Η  μία οδηγεί σε ένα δω
μάτιο, φτιαγμένο από γυαλί μεγεθυντικού φακού, και ο ήλιος 
καίει αυτόματα ό,τι και όποιον μπει στο δωμάτιο. Η  δεύτερη 
οδηγεί σε ένα δωμάτιο με έναν φονικό δράκο που βγάζει φωτιά 
από το στόμα. Πώς μπορεί ο άνδρας να φύγει από το δωμάτιο;

λόγια σοχρων ανδριόν
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ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΟΙ ΘΑ 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΤΕ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα
"Ο κα θένα ς ε ίνα ι μ ια  ιδ ιο φ υ ία . Α λλά  α ν  κ ρ ίνο υ μ ε  ένα  
ψάρι α π ό  την  ικανότητά  το υ  να σ κ α ρ φ α λώ σ ει σ ε  έν α  
δ έντρο , θα  ζήσει ο λόκληρη  τη ζωή του , π ισ τε ύ ο ν τα ς  ότι 
είνα ι η λ ίθ ιο ."

- J4i6ert ‘Einstein



1. Π οια πόλη φημίζεται γ ια  το χα λβ ά  της;
Α) Λάρισα, Β) Ελασσόνα, Γ) Φάρσαλα
2. Σύμφ ω να μ ε  τη μυθολογία , στην Κασσάνδρα βρ ίσ κε
ται θαμμένος ο :
Α) Εγκέλαδος, Β) Κρόνος, Γ) Ηρακλής
3. Π οια είνα ι η πρωτεύουσα της Σαντορίνης;
Α) Θήρα, Β) Φηρά, Γ) Ημεροβίγλι

η χριύτογραχρία τον μήνα

[ρτιτέΛους· ro google maps στα Ελληνικά!!!

t  *  1 1
•^ Σ ια π α ν

Σ ια κ ε ίθ ι

Σ ιαδώ θι

Σ ια κά τ

i j  γλώσσα μας

Πρότυπο - πρωτότυπο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική σημα
σία και χρήση. Το πρότυπο σημαίνει κάτι που χρησιμεύει ως 
υπόδειγμα προς δημιουργία άλλων (που αποτελούν αντίγραφα 
του) ή, μεταφορικά, ιδανικό παράδειγμα προς μίμηση. Και στη 
μία και στην άλλη χρήση θα μπορούσε η λ. πρότυπο να αποδώ
σει άριστα τη λ. μοντέλο (< ιταλ. model-lo). Επίσης το πρότυπο 
αποτελεί (στην παλαιογραφία) το αρχικό κείμενο, από το οποίο 
βγαίνει (δί αντιγραφής) νέο χειρόγραφο κείμενο, το αντίγραφο. 
Το πρωτότυπο, αντιθέτως σημαίνει το πρώτο, το αρχικό (πρωτό
γραφο) κείμενο, από το οποίο παρήχθησαν περισσότερα άλλα ως 
αντίγραφα του (το πρωτότυπο χειρόγραφο αυτού τοιι ποιήματος 
του Σολωμού σώθηκε στα κατάλοιπα τού Πολυλά)- σημαίνει επί
σης το αρχαίο κείμενο σε σχέση με τη μετάφραση του (στο Πα
νεπιστήμιο διδάσκονται τον Όμηρο από το πρωτότυπο, όχι από 
μετάφραση). Γενικότερα, σημαίνει κάθε γνήσιο έργο σε σχέση με 
τα αντίγραφα του (ανακαλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή το πρω
τότυπο ενός έργου τογ Γκρέκο, που μέχρι σήμερα ήταν γνωστό 

από δύο αντίγραφα του). Είναι ενδιαφέρον ότι η λ. πρωτό
τυπος ως επίθετο σημαίνει τον νέο, τον καινοτόμο, τον 
δημιουργικό, αυτόν που δεν είναι προϊόν μίμησης 

αλλά γίνεται προϊόν μίμησης από άλλους.

ΠΗΓΗ: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του 
καθηγητή γλωσσολογίας Γ. Μπαμηινιώτη

«Τετραπέρατος»
Τη λέξη αυτή δεν τη συναντάμε σε αρχαία κείμενα. Μερικοί 
θέλουν να λένε ότι προέρχεται από το τέτρα (τετράκις) και «πε
ρασμένος» (από το κόσκινο), αλλά δε φαίνεται να είναι σωστή. 
Παρασύρονται από (πιθανώς) τη λαϊκή έκφραση «τετραπερα- 
σμένος», που, όπως και ο «τετραπέρατος», χρησιμοποιείται με
ταφορικά με τη σημασία του ευφυέστατου.
Τώρα για το δεύτερο συνθετικό της λέξης υπάρχουν τρία σχε
τικά ρήματα: α) το περάω (παρκ. πεπέρακα), που σημαίνει δια
περνώ, διέρχομαι, περνάω στο απέναντι μέρος (με την βία ρίζα 
και τα: πόρος πορθμός πορεύω, πορίζω, πέρα, πέραν, έμπορος, 
πείρα, πειράω κ.ά), β) το περάω (παρακ. παθ. πεπερημένος), 
που σημαίνει μεταφέρω μακριά διά θαλάσσης για να πουλήσω, 
εξάγω από τη χώρα, για να πουλήσω (από την βία ρίζα και το 
πέρνημι αντί πιπράσκω, πρίαμαι, πόρνη κ.ά.) και γ) το περαίνω 
(παθ. παρακ. πεπερασμένος) με τη σημασία του τελειώνω, εκτε
λώ, φέρνω σε πέρας. Πεπερασμένος = φιλοσοφ. ο περιορισμένα 
μέσα σε ορισμένα όρια, περιοριζόμενος σε αντίθεση με το άπει
ρο. Επεβή δε η λέξη «τετραπέρατος» έχει χρησιμοποιηθεί σε 
εκκλησιαστικά τροπάρια (Σταυροπροσκύνησης) «ο τετραπέρα
τος κόσμος», δηλαδή εκείνος που έχει τέσσερα πέρατα, φαίνεται 
πιθανότερο ότι συντίθεται από τα τετρα-πέρατα (περαίνω) και 
όχι από τα τετρα-περάω.

«Τεφτέρι»
(Και δευτέρι). Τετράδιο λογαριασμών, σημειωματάρι, από το 
αραβικό «ντεφτέρ», το οποίο φαίνεται να προήλθε από την αρ
χαία ελληνική «διφθέρα», που ήταν κατεργασμένο δέρμα και 
το χρησιμοποιούσαν για να γράφουν. Η χρησιμοποίηση της 
«δκρθέρας», αντί του χαρτιού γραφής (πριν να εισαχθεί ο πά
πυρος), ήταν τόσο παλιά ώστε έγινε και παροιμία: «αρχαιότερα 
τής διφθέρας λέγεις», (Od.sc. στη λέξη «διφθέρα»).

ΠΗΓΗ: -Λέξεις και φράσεις τταροιμιώδεις» του Τάκη Ναστοΰλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

Τα αρχαία Ελληνικά 
ανέκδοτα είναι πνευ
ματώδη, διδακτικά και 
χαριτωμένα.

Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον 
Μακεδόνα να εξορίσει κάποιον που τον κακολογού
σε... Ο Φίλιππος απάντησε:
- Δεν είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω να με κατη
γορεί και σ’ άλλα μέρη;



για τ ις  ελεύθερες ώρες
(Ττανρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ανατολικός άνεμος
2. Θεός της αρχαίας Αίγυπτου
3. Τύπος μακρόχρονης μνήμης - Βιβλικός βασιλιάς
4. Φυλή της δυτικής Αφρικής
5. Ευγένιος Ο'..., Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας του 
προηγούμενου αιώνα - Φίλιπ..., Αμερικανός συγγραφέας 
επιστημονικής φαντασίας
6. Γιαν..., Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα -... Βαν 
Κιέτ, πρώην πρωθυπουργός του Βιετνάμ
7. Ένα οικοσύστημα
8. Η θεά της θείας δίκης

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μαρί..., Γαλλίδα ζωγράφος του περασμένου αιώνα
2. Κρατίδιο της κεντρικής Γερμανίας - Κωδικός διαδικτύ
ου της Ιταλίας
3.... ντα Μπολόνια, Ιταλός ζωγράφος του 14ου αιώνα
4. Πλανήτης του ηλιακού συστήματος - Ένορκη διοικη
τική εξέταση
5. Ένα σύμφωνο - Αρχιερέας των Ιουδαίων
6. Χώρα της κεντρικής Αφρικής - Μία νότα
7. Κλασσικός αθλητισμός
8. Ανδρέας..., θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης

]udoku
9 7 2 6 4
2 4 3 9 5 1 7

7 1 9 2

6 8 1

1 7 4

9 3 1 8

6 5 7 2 8 1 9
8 2 9 4 5

Ιεστ αστυνομικών γνωσεων
1) Ο Α, ο οποίος ανέγραψε σε τοίχο συνθήματα όπως 
«κάτω ο στρατός», «ζήτω οι ήρωες λιποτάκτες» με τα 
οποία διήγειρε δημόσια σε διάπραξη πλημμελήματος, 
έχει πραγματώσει το αδίκημα:
α) της διέγερσης σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμε
λήματος (αρ. 184 ΠΚ)
β) της διέγερσης σε απείθεια κατά των νόμων (αρ. 183 
ΠΚ)
γ) της πρόκλησης και προσφοράς σε τέλεση κακουργή
ματος ή πλημμελήματος (αρ. 186 ΠΚ)

2) Ο φίλαθλος Φ, ο οποίος από την κερκίδα του γηπέδου όπου 
βρίσκεται απευθύνεται προς αυτούς που κάθονται από πίσω 
του και αναφερόμενος στο διαιτητή Δ φωνάζει: «ρίξτε του μερι
κά μπουκάλια νερό για να σφυρίζει καλύτερα», έχει διαπράξει 
το έγκλημα:
α) της διέγερσης σε απείθεια κατά των νόμων (αρ. 183 ΠΚ) 
β) της πρόκλησης και προσφοράς σε τέλεση κακουργήματος ή 
πλημμελήματος (αρ. 186 ΠΚ)
γ) της διέγερσης σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήμα
τος (αρ. 184 ΠΚ)

3) Όταν η πρόκληση ή διέγερση αναφέρεται στη διάπραξη συ
γκεκριμένου κακουργήματος ή πλημμελήματος προς τον απο
δέκτη αυτής, εφαρμογή θα έχει η διάταξη:
α) του αρ. 186 ΠΚ -  πρόκληση και προσφορά σε τέλεση κακουρ
γήματος ή πλημμελήματος και σε περίπτωση που θα τελεστεί 
το συγκεκριμένο έγκλημα, τότε εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις 
του αρ. 46 § Ια ΠΚ περί ηθικής αυτουργίας 
β) του αρ. 183 ΠΚ -  διέγερση σε απείθεια κατά των νόμων 
γ) του αρ. 184 ΠΚ -  διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή 
πλημμελήματος

ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολόγον Ν. Δερμενούδη.

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράχρο

Α/Α [ 1 2 4 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014



Οκτώβριος
( * )  Κ ι ν η τ ή  γ ι ο ρ τ ή

ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ 1/10
ΔΙ0ΝΥΣΗΣ 3/10
ΙΕΡΟΘΕΟΣ 4/10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 7/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΙ0Σ 12/10
ΑΓΑΘ0ΝΙΚΗ 13/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 18/10

19/10
20/10
21/10
23/10
25/10
26/10
2710
30/10
31/10

ΛΥΣΗ Sudoku

« Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;»  (παιχνίδι 2 )  

Απάντηση: 1.Γ, 2.Γ, 3Α

« Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ  Γ Ν Ω Σ Η Σ »  (παιχνίδι 3 )  

Απάντηση: 1.Γ, 2.Β, 3.Γ, 4.Α, 5.Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 285

[ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ]

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  (παιχνίδι 1 )

Ο αστυνόμος Στεργίου παρατήρησε ότι το μήνυμα είναι 
σταματημένο απότομα, σαν χτύπησε ξαφνικά ο θάνατος. Η 
οικονόμος δήλωσε ότι το επόμενο πρωί βρήκε το δωμάτιο 
βυθισμένο εντελώς στο σκοτάδι. Πως θα μπορούσε όμως ο 
Οσμάν να γράψει τα τελευταία του λόγια στο σκοτάδι; Επί
σης ο θάνατος αν του είχε κόψει πραγματικά την τελευταία 
λέξη στη μέση, σίγουρα δε θα του είχε δώσει το χρόνο, για 
να σβήσει το φώς όπως έγινε.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΑΣΤΕΡΙ0Σ, ΑΣΤΕΡΩ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΣ

Εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Σ επ τέμ β ρ ιο ί.

« Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ ΙΑ »  (παιχνίδι 4 )

Απάντηση: Ο μαθηματικός έστησε έναν μικρό φράχτη 
γύρω από τον εαυτό του. Στην συνέχεια, δήλωσε πως ο 
ίδιος ήταν έξω από τον φράχτη.

« Τ Ε Σ Τ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν  >

Απάντηση: Ι.β, 2.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: 
{inaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείοθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του

δώρου σας). Λ Υ Σ Η  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΙΣΜΗΝΗ, ΚΑΛΛΙΡ0Η, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Κ0ΡΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΑΠΦΩ, Π0ΛΥΝΙΚΗ, ΕΡΑΤΩ, 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΘΕΑΝΩ, ΘΑΛΕΙΑ

1/9

ΜΑΜΑΣ 2/9
ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ 3/9
ΕΡΜΙ0ΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, Ρ0ΖΑΛΙΑ 4/9
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8/9
ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9
ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ0ΡΝΗΛΙ0Σ 13/9
ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ 16/9
ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, ΣΟΦΙΑ 17/9
ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20/9
Λ0ΪΖ0Σ, Λ0ΥΪΖΑ, ΦΩΚΑΣ 22/9
ΙΡΙΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23/9
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ, ΠΕΡΣΕΦ0ΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Λ Ε Β A Ν Τ Η Σ
2 0 Σ I Ρ I Σ Τ

3 Ρ Η τ Η A Σ A
4 A A Σ A Ν Τ 1
5 Ν I Λ Ν Τ I κ

6 Σ Τ Ε Ε Ν Β 0
7 Ε Δ A Σ 0 Σ

8 Ν Ε Μ Ε Σ I Σ

mailto:inaskophsh@yahoo.gr


Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

Ο υπουργός Ε θνικής Άμυνας κ. Δη- 
μήτρης Αβραμόπουλος με επιστολή 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί θερ
μά τον Αρχιφύλακα κ. Ιωάννη Πετρίδη ο 
οποίος από το Νοέμβριο του 2011 μέχρι 
τον Απρίλιο τον 2014 υπηρέτησε στη δύ
ναμη της φρουράς που του είχε διατεθεί 
και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων ξεχώρισε για το ήθος, 
την ευσυνειδησία, τον επαγγελματισμό 
και την αποτελεοματικότητά του.

Ο Υφυπουργός Εξω τερικών κ. Δη- 
μήτριος Κουρκουλας ευχαριστεί θερ
μά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη για τη διάθεση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

της Π.Υ Ισιδώρας Λιόση ΤΕ/Ε’, η οποία 
ετέθη στη διάθεση του Γραφείου της Ελ
ληνικής Προεδρίας ως σύνδεσμος των 
Ευρωπαίων Αξιωματούχων που συμμε
τείχαν στα άτυπα Υπουργικά συμβούλια 
που έλαβαν χώρα στην Αθήνα. Η  ανωτέ
ρω υπάλληλος ανταποκρίθηκε με πλήρη 
επιτυχία στα καθήκοντα που της ανα
τέθηκαν με αποτέλεσμα να συμβάλλει 
σημαντικά στην επιτυχή διεξαγωγή της 
Ελληνικής Προεδρίας 2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύ- 
νησης Α τυχημάτω ν και Ασφάλειας 
Πτήσεων του Υπουργείου Μ εταφο
ρώ ν κ. Αθανάσιος Μ πίνης, με επι
στολή του στον Αρχηγό της Ελληνικής

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 20.13

Κάρολος Παπούλτας

Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο 
Τσακνάκη, ευχαριστεί θερμά το Διοικη
τή και το προσωπικό του Αστυνομικού 
Τμήματος Σπάρτης για τη συνδρομή και 
την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 
στο ατύχημα με υπερέλαφρο αεροσκάφος 
στην περιοχή του αεροδρομίου Σπάρτης 
στις 26-07-2014.

Ο Γενικός Πρόξενος Πρεσβείας 
τ ω ν  Η.II.Α στην Αθήνα κ. M ark 
M ar ratio εκ μέρους της κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών ευχαριστεί θερμά 
α ίε ς  τις αστυνομικές υπηρεσίες που συ
νέδραμαν κατά τη διάρκεια της επίσκε
ψης του κλιμακίου “Visa Waiter” στην 
Ελλάδα. Εκφράζει επίσης την ιδιαίτερη 
εκτίμησή του στους ΑΙΔ ’ κ. Σούκουλη, 
Α/Δ ’ κ. Κωστάρη και AJY’ κ. Βασιλόπου
λο για τον χρόνο που διέθεσαν σχετικά 
με το συντονισμό, την προετοιμασία, και 
παρουσίαση πληροφοριακού και τεχνι
κού υλικού, καθώς και την ξενάγηση στο 
Επιχειρησιακό Κέντρο της Αστυνομίας 
και του Αντίστοιχου της Αστυνομικής Δι
εύθυνσης Ορεστιάδας στο κλιμάκιο.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ο υκρανί
ας στη Θ εσσαλονίκη κ. O leksandr 
Voronin ευχαριστεί θερμά το Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Τζιμόπουλο 
και τους συναδέλφους του, για τη άψο
γη συνεργασία που είχε ως αποτέλεσμα 
την ασφαλή διεξαγωγή ττον εκλογών που 
πραγματοποιήθηκαν την 25-05-2014 στο 
χώρο του Γενικού Προξενείου.

Ο Γενικός Πρόξενος Πρεσβείας των 
Η. Π.Α στη Θεσσαλονίκη κ. Robert 
Sanders ευχαριστεί θερμά το Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχο κ. Κοχνσταντίνο Τζιμόπουλο 
για την πολύτιμη συνδρομή που παρεί
χε ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία 
και ασφάλεια η εκδήλωση που συνδι-

Μ ε την επιστροφή μου στην Ελλάδα, επιθυμώ να σας εκφράσω 
την ικανοποίηση και τις θερμές ευχαριστίες μου για την. συμβολή την δική σας, 
των συνεργατών σας, καθώς και της συζύγου σας, στην επιτυχή διοργάνωση 
και ολοκλήρωση της πρόσφατης επίσημης επίσκεψής μου στην Αλβανία, η 
οποία ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη, τόσο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, όσο 
και στο πεδίο της προενταξιαχής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Είμαι βέβαιος ότι οι εποικοδομητικές συνομιλίες που είχα μ ε  τον 
Αλβανό ομόλογό μου καί το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της. χώρας, καθώς 
και η οικονομική ημερίδα, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, σονέβσλσν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 
φιλίας και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας. Η  
επίσκεψή μου, τέλος, στις - περιοχές όπου διαβιοί ή Ελληνική Εθνική 
Μειονότητα στο νότο της χώρας, τόνωσε το φρόνημα των εκεί ομογενών μας 
και έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης τους από την Ελληνική Πολιτεία. .

Εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου, σας εύχομαι. Κύριε Πρέσβυ, 
επιτυχή συνέχιση της αποστολής που σας έχει ανατεθεί.

Κύριο Λ εω νίδα  Ρ οκανά
Π ρέσβυ της Ε λλά δα ς στην Δημοκρατία της Αλβανίας 
Τίρανα
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οργάνωσαν η Αμερικανική Πρεσβεία, 
το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α στη 
Θεοοαλονίκτι και το Εμπορικό και Βιο
μηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
με θέμα “SelectUSA-Doing Business in 
the United States”. Ευχαριστεί επίσης 
όλους του Αστυνομικούς της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης 
που συμμετείχαν σχέδιο φύλαξης της 
ανωτέρω εκδήλωσης.

Ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. 
Κωνσταντίνος Ψενδιώτης ευχαριστεί 
θερμά το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Κοονσταντίνο 
Τζιμόπουλο για την αγαστή συνεργασία 
και την ουσιαστική συμβολή του στην 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
των Ευρωεκλογών στην 25-05-2014 στη 
Θεσσαλονίκη.

Από εκπρόσω πο της Πρεσβείας των 
Η.Π. Α στη χώρα μας παραδόθηκαν στο 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων 
Ταξίαρχο ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Χρή- 
στο, καθώς και στους Α/Υ ΘΕΟΔΩΡΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Α/Α’ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ 
Γεωργία, Α /Β’ ΜΠΡΕΝΤΑ Αθανάσιο 
και AJB’ ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνο πέντε 
πιστοποιητικά αναγνώρισης καλής συ
νεργασίας.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού Αντιναύαρχος κ. Ευάγγε
λος Αποστολάκης Π.Ν με επιστολή 
του στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσα- 
κνάκη, ευχαριστεί θερμά τον ίδιο για 
την άψογη και αμέριστη συνδρομή που 
παρείχε η ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια της 
επίσημης επίσκεψης του Αρχηγού του 
Ναυτικού του Ισραήλ. Επίσης ευχαριστεί 
θερμά τους ΑίΒ’ Ιωάννη Σιαμά, Ανθ/μο 
Φώτιο Μπρούμα, Αρχ/κα Δημήτριο 
Παναγιωτόπουλο, Αρχ/κα Παναγιώτη

Στεφανάκο, Αρχ/κα Κωνσταντίνο Βασι
λόπουλο, Αστυφύλακα Γεώργιο Μπλα- 
τσά και Αστυφύλακα Στέφανο Γάτσιο, 
καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό οι 
οποίοι εκτέλεσαν άριστα τα καθήκσντά 
τους κατά τη διάρκεια της επιακέψεως.

Ο Υποναύαρχος Π .Ν ε.α κ. Ναπολέ- 
ων Γενοβέλης εκ μέρους του Ελληνικού 
Συνδέσμου Υποβρυχίων με επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, ευχαριστεί θερμά το ίδιο για την 
ανταπόκριση των υπηρεσιών του Σώμα
τος για υποστήριξη κατά τη διάρκεια του 
51ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Υπο

βρυχίων, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθή
να το χρονικό διάστημα 28-31/05/2014. 
Ευχαριστεί ιδιαίτερα το προσωπικό του 
Τμήματος Προστασίας Πολιτεύματος για 
τον άψογο συντονισμό και την αποτελε
σματική εκτέλεση των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων.

Ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχο
λής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Παγονρό- 
πουλος με επιστολή του ευχαριστεί θερμά 
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσα
λονίκης, Ταξίαρχο Κωνστανήνο Τζιμό
πουλο για τη συνδρομή της Υπηρεσίας με
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αστυνομικό προσωπικό σττι φύλαξη των 
κυρίων εισόδων των αθλητικών εγκατα
στάσεων της Σχολής κατά τη διεξαγωγή 
των αθλητικών δοκιμασιών των υποψη
φίων, οι οποίες διεξήχθησαν με άριστο 
και υποδειγματικό τρόπο.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Μ ιχα
ήλ Χανιώ της με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, ευχαρι
στεί τον ίδιο καθώς και το Διοικητή και 
το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος 
Καρπάθου για την άμεση ανταπόκριση 
και την καθοριστική συμβολή τους στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθη
κε σε δασική περιοχή του νησιού την 10- 
08-2014.

Ο Π ροϊστάμενος Π ροστασίας Δ ικα ι
ωμάτων Δ ιανοητικής Ιδιοκτησίας 
Ν οτιοανατολικής Ευραιπης κ. Paolo 
Balistrieri εκ μέρους της Louis Vuitton 
Maltelier και των εταιρειών του Ομίλου 
Louis Vuitton Mattelier Fashion Group 
με επιστολή του προς τον υπουργό Δημό
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
συγχαίρει όλο το αστυνομικό προσωπικό 
και ιδιαίτερα τον Υ/Α’ κ. Ιωάννη Κωνστα- 
ντάκη και την ομάδα του οι οποίοι υπηρε
τούν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως 
για την προσπάθεια που καταβάλλουν κα
θημερινά για την αντιμετώπιση του υπαί
θριου παράνομου εμπορίου προϊόντων 
απομίμησης -  παραποίηαης στο Κέντρο 
της Αθήνας.

Ο Αναπληρω τής Διευθυντής της Μο
νάδας Μ εταμοσχεύσεων του ίΐναοε ί
ου Κ αρδιοχειρουργικού Κέντρου κ. 
Πέτρος Σφυρακης και συγχαίρει τον 
Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής κ. Β. Τζίγκο για τη συνδρομή της 
υπηρεσίας του στην προσπάθεια του Νο
σοκομείου να πραγματοποιηθεί την 11 -05- 
2014 μεταμόσχευση καρδιάς σε ασθενή. 
Ευχαριστεί ιδιαίτερα τους Αρχιφύλακα 
Απόστολο Αλεξόπουλο, Αρχιφύλακα Γε
ώργιο Καρπουζά και Αστυφύλακα ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΗ Αλέξανδρο-Ευκλείδη που 
συμμετείχαν ενεργά και βοήθησαν στη 
μεταφορά της Ομάδας και του μοσχεύ
ματος από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ
γικό Κέντρο.

Ο Διευθυντής και το προσω πικό της 
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικώ ν 
Ερευνών Βορείου Ελλάδος ευχα
ριστούν θερμά το Γενικό Πρόξενο των 
Η.Π.Α για τη δωρεά στην υπηρεσία επτά 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και δέκα ψηφιακών φωτογραφικών μη
χανών.

Ο Υπαστυνόμος Γεώργιος Τσώλας 
ο οποίος υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Ηγουμενίτσας ευχαριστεί 
θερμά όλους τους συναδέλφους του που 
υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσπρωτίας, καθώς και τα μέλη της 
ΠΟΑΣΥ ΙΡΑ και Θεσπρωτίας, για την

έμπρακτη και αμέριστη συμπαράστασή τους 
στο βαρύ πένθος της οικογένειάς του, από 
την απροσδόκητη απώλεια του γιου του Πά
νου σε τροχαίο ατύχημα.

Ο Α ρχιφ ύλακας Θεόδωρος Παπαδο
πούλας κα ι η οικογένεια του ευχαρι
στούν θερμά το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής 
Αστυνομίας» και το περιοδικό ΙΑστυνομική 
Ανασκόπηση» για την οικονομική ενίσχυση 
που του παρείχαν λόγω σοβαρού προβλή
ματος υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός 
του.

Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Τσιόλας ευ
χαριστεί θερμά το περωδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» για ην οικονομική ενίσχυση 
που του παρείχε λόγω σοβαρού τραυματι
σμού του από τροχαίο ατύχημα. Επίσης 
ευχαριστεί την ψυχολ&γο και το όλο το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για 
συμπαράσταση και τη στήριξη που του πα
ρείχαν.
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The TLR HL“ lights provide
630 LUMENS of

I room filling illumination.
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Real Insurance'Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΥΡΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

W f ' ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ί  
ΔΩΡΕΑΝ

Γ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

απο

Καλύψεις

A IG A IO N
Η ΠΡΟ ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ,ί^

αττο α τ ιο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

τιμές είναι
ενδεικτικές και εκτός της 
έκπτωσης της ιδιότητας 
διαμορφώνονται ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά οχήματος, 
ιδιοκτήτη, οδηγού

Α ποτελεσ ματική
δ ια χείρ ισ η

α π ο ζη μ ιώ σ εω ν

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ 
F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

Σ υνερ γα ζό μ ενα  
σ υ ν ερ γε ία  γ ια  ά μεσ η  
1 α π ο κ α τά σ τα σ η  ^ 
Λ  ζ η μ ι ώ ν  ^ '

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

LLOYDSE u ro life  ERB Ο  ΙΝ ΤΕΡΣΑΛΟΝ ΙΚΑ

Αττική __Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα

CC Β Μ  = 0 1

1 - 5 0 από 5 6 , 3 5  από 4 5 , 8 4  από 4 2 , 5 8  

», 8 0 , 8 6  >, 6 6 , 8 7  ». 62 ,1 1 

» 8 6 , 5 0  » 8 0 , 8 6  » 75 ,0 7 

»> 1 1 4 , 0 0  » 1 1 2 , 3 5  »> 1 0 4 , 3 0  

» 1 3 3 , 3 1  » 1 3 3 , 3 1  » 1 3 3 , 3 1

5 1 - 1 2 5

1 2 6 - 2 5 0

2 5 1 - 5 0 0

5 0 1 α ν ω

Καλύψεις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος

4JΖ

mailto:info@real-ins.gr


2 η  I 5

Εκδόθηκαν και κυκλοφορούν 
οι ατζέντες και τα ημερολόγια 

της Ελληνικός Αστυνομίας 
για το έτος 2015

Επιτραπέζιο Ημερολόγιο: 4 ,50  €  

Ατζέντα: 1,50 € Διάθεση/Διανομή: Δ/νση Επικοινωνίας 
3° Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων, 

Λεωφ. Κηφισίας 23, 151 23 Μαρούσι 
τηλ.: 210-6898924, fax: 210-6854207


