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ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

από.. 7 5 81 από.. 09
83 87 » 74

~ 97 102 » 87
107 112 » 92

113 123 >103
» 124 l i i i i · * 115

ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

50 63 από.. 59
51-125 » 73 73 65

126-250 » 83 83 » 70
251-500 108 108 108

501... 126 126 126

Ασφάλιση Υγείας από 14C /μήνα Εςωνοσοκομειακή Περίθαλψη με 100C /έτος έως 70 ετιόνϊΊΒ
Α σφάλεια σ τεγαστικού  δανείου απο 8 9 €  /έτος Π ερ ιεχομ ένου  κατοικ ίας με 5 0 f  /έτος μέχρι 3 0 .0 0 0 €  έω ς 120 τ.μ

Πακέτο
Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/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 υγρών ΣΒ 13.000€
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10.000€
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΣΒ 13.000C 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΥΖ 10.000C

Αστική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΣΒ 13.000/ 
Αστική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΥΖ 10.000

Αστική ευθύνη πυρός 20.000€ 
Φροντίδα ατυχήματα*· 

Νομικές συμβουλές 
Υλικές ζημιές απο ανασφάλιστο όχημα

e-mail: sales@instealth.g>
Οι παραπάνω τιμές οχημάτων είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, ιδιοκτήτη - ιδιότητας, ιστορικό ζημι* ιν

Ανά/,ογες παραμετροποιήσεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης 
Συνεργασ ία  με: AIG, IN TER A SCO , EFG, A M  TRUST, E N T E R PR ISE , Δ Υ Ν Α Μ ΙΣ  ΑΕΓ Α, ΙΝ Τ Ε ΡΣ Α Λ Ο Ν ΙΚ Α  Α ΕΙ A, G EN ERA LI ..
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Αθήνα: Λ  Αλεξάνδρας & Ιηηοκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228 J
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 9 0 0  -17:00 1



[ ΣΗΜΕΙΩΜΑ :

της έκδοσης

Άλλη μια δύσκολη αστυνομική χρονιά φτάνει στο τε'λος της. Μία χρονιά με πολλές 
επιτυχίες της Αστυνομίας στη δίωξη του εγκλήματος και ιδιαίτερα της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος.
Είναι κοινή πεποίθηση άτι, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που βιώνει 
η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οι Έ λληνες αστυνομικοί επιδεικνύουν υψηλά αί
σθημα ευθύνης, επιτελούν το υπηρεσιακά τους καθήκον στο ακέραιο και στέκονται 
στο πλευρό της κοινωνίας προσπαθώντας να εξασφαλίσουν στους συμπολίτες μας 
συνθήκες ασφάλειας και ευταξίας.
Αυτό το μήνυμα θέλησαν ξεκάθαρα να μεταφέρουν τόσο η πολιτική όσο και η φυσική 
ηγεσία κατά τη διάρκεια του εφετινού εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας» και 
του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας στο 
χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε: « Π ισ τεύ ω  α κ ρ ά δ α ν τα  π ω ς  ο ρ ό λ ο ς  τη ς  Α σ τυ ν ο μ ί

α ς  ε ίν α ι π ρ ω τίσ τω ς  π ρ ο λ η π τ ικ ό ς  κ α ι έ π ε τα ι ο κ α τα σ τα λ τ ικ ό ς  τη ς  ρ ό λ ο ς . Ο  α σ τυ ν ο μ ικ ό ς  

δ εν  ε ίν α ι σ ε δ ια ρ κ ή  μ ά χ η , σ ε δ ια ρ κ ή  α ν τ ιπ α ρ ά θ εσ η  μ ε  το υ ς  π ο λ ίτ ε ς . Ε ίν α ι κ ο ιν ό  σ υ μ φ έρ ο ν  

κ α ι κ ο ιν ό ς  ο σ τό χ ο ς  π ο υ  δ εν  ε ίν α ι ά λ λ ο ς  π α ρ ά  η δ η μ ό σ ια  ευ τα ξ ία  κ α ι η ε π ικ ρ ά τη σ η  το υ  
δ ικ α ίο υ  κ α ι ε ν  τ ε λ ε ί τη ς  κ ο ιν ω ν ικ ή ς  ευ η μ ερ ία ς» .

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Τσακνάκης 
στην Ημερήσια Διαταγή απευθυνόμενος στους αστυνομικούς ανέφερε: « Ν α  μ η ν  ξε

χ ν ά τε  π ο τ έ  ό τι ο ι π ο λ ίτ ε ς  π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν  π ο λ λ ά  α π ό  εμ ά ς , α λ λ ά , μ α ς  ε μ π ισ τε ύ ο ν τα ι κ α ι το  
έ χ ο υ ν  δ ε ίξ ε ι.

Ο φ ε ίλ ο υ μ ε  ό μ ω ς κ α ι ε μ ε ίς  κ α θ η μ ε ρ ιν ά  να  το υ ς  δ ικ α ιώ ν ο υ μ ε , κ α ι α υ τό  ε ίν α ι το  μ ε γ ά λ ο  

μ α ς  σ το ίχ η μ α . Ό χ ι  μ ό ν ο ν  να  σ τα θ ο ύ μ ε  δ ίπ λ α  το υ ς , ω ς ε γ γ υ η τέ ς  τη ς  ζω ή ς κ α ι τω ν  δ ικ α ιω 
μ ά τω ν  το υ ς , α λ λ ά  κ α ι να  το υ ς  δ ια σ φ α λ ίζ ο υ μ ε  τη ν  ε ιρ ή ν η  κ α ι τη ν  ευ ν ο μ ία .

Α υ τή  η α ν ιδ ιο τε λ ή ς  κ α ι σ τα θ ερ ή  σ τά σ η  κ α ι π ρ ο σ ή λ ω σ η  π ο υ  έ χ ε τ ε  σ το  υ π η ρ ε σ ια κ ό  κ α θ ή κ ο ν  

κ α ι τη ν  α π ο σ το λ ή  σ α ς, ε ίν α ι κ α ι ο λ ό γ ο ς  π ο υ  η α σ τυ ν ο μ ία  κ α τα ξ ιώ ν ε τα ι σ τη  σ υ ν ε ίδ η σ η  το υ  

κ ό σ μ ο υ  κ α ι ε ν ισ χ ύ ε τα ι κ α ι εμ π ε δ ώ ν ετα ι η ά π ο ψ η  ό τι ε ίσ α σ τε  π ά ν τα  δ ίπ λ α  σ το ν  π ο λ ίτη »  

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με μια σειρά δράσεων που έγιναν ή πρόκει
ται να γίνουν αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρά της κοι
νωνίας και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
πανελλήνια εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού, τις παρατάσεις της θεατρικής 
ομάδας του Σώματος στο Ειδικό Σωφρονι
στικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώ
να και σε διάφορους Δήμους της Αττικής, 
την προγραμματισμένη για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων εθελοντική συγκέντρωση 
τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών που 
θα προσφερθούν σε ιδρύματα. Ό λοι μαζί 
μπορούμε να βοηθήσουμε.

Το περιοδικό 
« Α σ τυνο μ ική  Α να σκόπ ηση»

εύχεται

στους αναγνώστες του

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Μ Ε ΥΓ Ε ΙΑ  Κ ΑΙ 

Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Κ Η  Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ
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Επίσκεψη Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στις 
Η.Π.Α.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του 
Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

Τηιητικη βράβευση του Προέδρου του ΔΣ του ομίλου της τράπεζας 
Πειραιώς

16

2 0

23
24

Συνάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ιθαγένειας της Ε.Ε.

Ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακη επιχείρηση για την εξάρθρωση - 
διεθνικού χαρακτήρα - εγκληματικής οργάνωσης

Εξιχνίαση υπόθεσης απαγωγής 27χρονης ημεδαπής

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής

δ θ ε α τ ρ ικ ή  παράσταση «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ»

29„
30
3 ̂Α π ολογισ μ ός Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

34η

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει 

1η Διεθνής Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου

36
40

«τέλεια» μητέρα

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων

Νοσήματα που μεταδίδονται μέσω αναπνευστικού



88
94

Σπάρταθλον

Οι εορτές ως μηχανισμοί ενότητας και επικοινωνίας 
με το θείο οχην αρχαία πόλη -  κράτος

1  0  (  )τ α  Χριστούγεννα του Κόσμου

104η 
1 1 0  
114 
124τ,
128

Φιλική Εταιρεία 200 χρόνια από την ίδρυση της 

Χριστούγεννα από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο 

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς

έκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ευρετήριο Θεμάτων Έ τους 2014

Μ όνιμες Στήλες
44Διεθνή αστυνομικά νέα ̂  46

54Σώματος^ C l χΕτπκαιρότηταj 

8  4  Αθλητισμός j  9  2  Ηθικές αμοιβές ̂  

1 1 7 Νέες Εκδόσεις^ 1 1 8  

120

Από τις επιτυχίες του

64Υπηρεσιακά νέα ?

Νέες Εκδόσεις ̂

Για τις ελεύθερες ώρες

Παράξενα ̂

Γίνε και εσύ συντάκτης

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» που εκδίδει ανά δίμηνο το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και 
αρχαιότερα ελληνικά περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Για 
τον εμπλουτισμό της ύλης του περιοδικού και με την πεποίθηση της καλής 
διάθεσης για συνεργασία, η Συντακτική ομάδα της Αστυνομικής Ανα- . 
σκόπησης σας καλεί, να συμμετέχετε ενεργά, στέλνοντας τα άρθρα σας, 
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στο 
περιοδικό, αφού πρώτα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό /  
τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και λεπτομέρειες, 
μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Περιοδικού 

στο 210 6854609.
( Λ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιοδικό ενημερώνει τους αναγνώστες του ότι στο 
τεύχος 286, σελίδα 43, η φωτογραφία πάνω αριστερά αντιστοιχεί στον 
Υποπτέραρχο Κωνσταντίνο Δαβάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Χ 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 

Εκδότης
Αρχηγείο Ε λληνικής Αστυνομίας 
Δ ιεύθυνση Επικοινωνίας 
3° Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων
(Σύμφωνα με την 9010Ι1Ι16-γ από 5/1101 ΚΦΕΚ. Β  -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ'αριθμ. 9010/1117-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
Km εκδίδεται υπό την επιμέλεια τον 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόσεων της ΔΙνσης Επικοινωνίας IAEA)

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Δ ιευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμημαχάρχης 3ου Τμ. Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υ/Β' Ν ίκη Δημητρακοπούλου
τηλ. 210/6854609
Συντάκτες
Αρχ/κας Α ικατερίνη Κίκη,
Αρχ/κας Ιω άννης Ντελέζος,
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης,
Π.Υ. Μαρία Νέζερη,
Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης,
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος 
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μ αρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
“NON STOP PRINTING” Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος, Ακαδ. Πλάτωνος 
τηλ. 210/5144445, fax. 210/5142366

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ε λληνικής Α στυνομίας 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


Ελλάδα: Π αράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη  
περιοχή της Ν οτιοανατολικής Μ εσογείου

Οι ελληνικές αρχές έχουν 
κάνει βήματα στους 
τομείς της τρομοκρατίας 
και του εγκλήματος στον 
Κυβερνοχώρο

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε 
από τις Η.Π.Α. με πολλά εύσημα στις 
«αποσκευές» της για τα σημαντικά βή
ματα που έχει κάνει η Ελλάδα στον το
μέα της τρομοκρατίας, αλλά και στην 
αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυ
βερνοχώρο. Μοναδικό ρεκόρ αποτελεί, 
επίσης, το γεγονός ότι για πρώτη φορά, 
Έλληνας Υπουργός, αρμόδιος για θέ
ματα εσωτερικής ασφάλειας, συναντά- 
ται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκε

ψής του, με όλους τους Διευθυντές των 
Υπηρεσιών Ασφαλείας των Η.Π.Α., που 
αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο της 
χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας 
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανα
τολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
κ. Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποίησε 
επτά συναντήσεις με τουςΔιευθυντές 
των Υπηρεσιών Ασφαλείας των ΗΠΑ, 
καθώς και με αρμόδιους Αξιωματού- 
χους του StateDepartment.

Πρόκειται για τον Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Director of 
National Intelligence) Αντιστράτη
γο κ. James R.Clapper, τον Διευθυ

ντή της CIA κ. John Ο.Brennan, τον 
Διευθυντή του FBI κ. James Comey, 
τους Γενικούς Διευθυντές του Εθνι
κού Συμβουλίου Ασφαλείας (National 
Security Council) κ. William Tuttle, Δι
ευθυντή αρμόδιου για θέματα Ελλάδας, 
Κύπρου, Τουρκίας, κ. Charlie Cupchin, 
αρμόδιου για την Ευρώπη και κα Avery 
Alpha, αρμόδιας για θέματα Αντιτρο- 
μοκρατίας, καθώς και με την Συντονί- 
στρια θεμάτων Αντιτρομοκρατίας στο 
State Department, Πρέσβη κα Tina 
Kaidanow.

Ουσιαστικά το χρονικό διάστημα 
από τις 26 Οκτωβρίου έως και τις 31 
Οκτωβρίου 2014, που διήρκησε η επί
σκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τά-
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ξης και Προστασίας του Πολίτη στις 
Η.Π.Α., απετέλεσε πρώτης τάξεως ευ
καιρία για μία συνολική προσέγγιση 
των ζητημάτων ασφάλειας.Ήταν οι 
πέντε μέρες που έδωσαν την ευκαιρία 
στην ελληνική αποστολή να εκφρά- 
σει τις ελληνικές θέσεις στα θέματα 
ασφάλειας,καταγράφοντας το στίγμα 
της στο διεθνή χάρτη ασφάλειας.

Αλλά και χρονικά η προγραμματι
σμένη επίσκεψη του κ. Κικίλια στις 
Η.Π.Α., καταγράφεται ως η πλέον ενδε- 
δειγμένη, καθώς πραγματοποιήθηκε σε 
μία ιδιαίτερη συγκυρία, λόγω των συ
νεχών εντάσεων στην ευαίσθητη περι
οχή της Μέσης Ανατολής, με την εξά- 
πλωση του Ισλαμικού Κράτους (ISIL) 
στην περιοχή του Ιράκ και της Συρίας 
και την εξέλιξη του φαινομένου των ξέ
νων μαχητών. Τέτοιου είδους εξελίξεις 
έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για 
επαναξιολόγηση των ήδη υπαρχουσών 
πολιτικών, όσο και για εξέταση ή και υι
οθέτηση νέων πολιτικών πρόληψης και 
αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.

Οι ελληνικές θέοεις στο 
διεθνή τύπο

Οι ελληνικές θέσεις δεν αποτυπώ
θηκαν μόνο στις συναντήσεις με τους 
Αξιωματούχους, αλλά και μέσα από τις 
συνεντεύξεις που ο Υπουργός Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
παραχώρησε σε μεγάλα διεθνή ενημε
ρωτικά δίκτυα και ομογενειακά μέσα, 
καθώς και στο Αθηναϊκά Πρακτορείο 
Ειδήσεων.

Ο Εθνικός Κήρυξ, δημοσιεύοντας 
μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του 
κ. Κικίλια, έδωσε το στίγμα της επί
σκεψης της ελληνικής αποστολής στις 
Η.Π.Α., τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι 
μία ασφαλής χώρα τόσο για τους κατοί
κους της, όσο και για τους ξένους επεν
δυτές.

Τις ελληνικές θέσεις φιλοξένη
σαν και οι “Washington Post” και 
“Washington Times” με αντίστοιχες συ
νεντεύξεις που παραχώρησε ο Υπουρ
γός, καθιστώντας σαφές άτι η Ελλάδα 
αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για 
τη γύρω περιοχή.

Στο στούντιο του CNBC, με τη δη
μοσιογράφο MichelleC.Cabrera, ο κ. Κι- 
κίλιας μίλησε για τις επαφές του στις 
Η.Π Α , τη συνεργασία των δυο χωρών 
για θέματα ασφάλειας και την τεράστια 
προσπάθεια του ελληνικού λαού τα τε

λευταία χρόνια για την ανόρθωση της 
ελληνικής οικονομίας και την αποκατά
σταση της διεθνούς εικόνας.

Συναντήσεις με την 
Ομογένεια και τον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο

Στοπεριθώριο των συναντήσεων 
με τους Διευθυντές Ασφαλείας των 
Υπηρεσιών και Αξιωματούχους του 
StateDepartment, η ελληνική αποστο
λή πραγματοποίησε σειρά συναντήσε
ων με τους Έλληνες της Ομογένειας. 
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συ
ναντήθηκε με εκπροσώπους της ελλη
νικής Ομογένειας στην Ουάσιγκτον και 
στο Σικάγο, δύο πόλεις που αποδεικνύ- 
ουν ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει 
δυνατά όπου υπάρχουν Έλληνες.

Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η συ
νάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερι
κής Δημήτριο, έναν πνευματικό πατέ
ρα που διακρίνεται για την ευαισθησία 
του, αλλά και το πλούσιο έργο του σε 
σημαντικά κοινωνικά και θεολογικά 
ζητήματα. Ή ταν μία συνάντηση που 
ανέδειξε ότι η Εκκλησία μας σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη, διαχρονικά, έχει 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, στηρί
ζοντας τους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη, διατηρώντας αναλλοί
ωτο το ελληνικό στοιχείο.

Η «Ημέρα του Οχι »
Στην ειδική εκδήλωση που συνδιορ- 

γάνωσαν το AmericanJewishCommittee 
του Σικάγου και το HellenicAmericanL 
eadershipCouncil για την «Ημέρα του 
Όχι», στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα ενά
ντια στη βία και στη χειρότερη μορφή 
της, που είναι ο ίδιος ο εξτρεμισμός.

Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακή 
ατμόσφαιρα, ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για την τιμητι
κή πρόσκληση να παραστεί σε αυτή τη 
σημαντική εορταστική εκδήλωση. Ξε
κινώντας το σύντομο χαιρετισμό του, ο 
Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στον 
κ. Αλέξη Γιαννούλια, επισημαίνοντας 
την ξεχωριστή σχέση που έχουν ανα
πτύξει όλα αυτά τα χρόνια, ως συμπαί- 
κτες και μετέπειτα ο καθένας από τη δι
κή του επαγγελματική και προσωπική 
διαδρομή. Αναφερόμενος στην ελληνι
κή διασπορά, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο

στο Σικάγο βρίσκεται μία από τις μεγα
λύτερες ελληνικές κοινότητες, με την 
οποία έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο δέσι
μο από την πρώτη του επίσκεψη.

Αποτυπώνοντας τη διαχρονική δι
άσταση του μηνύματος της 28ης Οκτω
βρίου ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «...Σήμε
ρα καλούμαστε να σταθούμε ενάντια στο 
φαινόμενο της τρομοκρατίας, όπως δια
μορφώνεται από την εξάπλοχτη του Ισλα- 
μικού Κράτους (ISIL) στην περιοχή του 
Ιράκ και της Συρίας και την εξέλιξη του 
φαινομένου των ξένων μαχητών. Πα
ρά τη λιτότητα, εμείς ανταποκρινόμαστε 
στις δεσμεύσεις μας προς τους συμμάχους 
μας, και εμείς θα συνεχίσουμε να αντα- 
ποκρινόμαστε στις ευθύνες μας ως κρά
τος εμπροσθοφυλακής για την ασφάλεια 
της Λύσης.

.... Τον περασμένο Φεβρουάριο, μπρο
στά σε πολλούς από εσάς έδωσα την υπό
σχεση ότι θα καταπολεμήσουμε την τρο
μοκρατία, θα καταπολεμήσουμε τον αντι
σημιτισμό, θα αγωνιστούμε για το κοινό 
μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα, στην 
Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι όχι υποσχέ
σεις, αλλά δεσμεύσεις που τηρώ απαρέ
γκλιτα τώρα που υπηρετώ από τη θέση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη.

...Εύχομαι το πνεύμα της «Ημέρας 
του ΟΧΙ» να παραμείνει ολοζώντανο. Ο 
αγώνας για την ελευθερία και τη δικαιο
σύνη βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Α κρι
βώς για αυτό, το έργο rcovAJC και HALC  
είναι πιο σημαντικό από ποτέ.

...Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια υιτέφε-
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Me τον ΕΧληνοαμερικανό πολιτικό 
κ. Αλέξη Γιαννούλια, ο οποίος ανήκει 

στο οικονομικό επιτελείο του Προέδρου 
των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα

ραν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυ
τής της αντίστασης στους Ν αζί και στον 
Άξονα. Οφείλουμε να τιμήσουμε τη θυσία 
αυτών ταχν ανθρώπων. Ας αναλογιστοϋμε 
όλες π ς μορφές των απειλών που δέχεται 
η ελευθερία και η δικαιοσύνη και ας ανα
φωνήσουμε «0X1» - ας διακηρύξουμε το 
πραγματικό νόημα του “ ΟΧΙ “».

Τιμητική εκδήλωση 
του FletcherSchool / 
TuftsUniversity σε 
συνεργασία με το Ιδρυμα 
Κωνσταντίνος Καραμανλής

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
το FletcherSchool /TuftsUniversity σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Κωνσταντί
νος Καραμανλής, ο κ. Κικίλιας, ως κε
ντρικός ομιλητής ανε'πτυξε το θέμα: «Η 
αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσε
ων ασφάλειας» και έδωσε το στίγμα για 
το πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζη
τήματα αυτά στον 21ο αιώνα.

Ο Υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε 
και τα εξής: «...Πολλές από τις προκλή
σεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον 
τομέα της ασφάλειας έχουν διασυνοριακό 
και διατομεακόχαρακτήρα. Κανένα κρά
τος μέλος δεν είναι σε θέση να αντιμετω
πίσει μόνο του αυτές τις απειλές οι οποίες 
ανησυχούν τους πολίτες και τις επιχειρή
σεις μας. Και εδώ εδράζεται η αξία της συ
νεργασίας των Θεσμικών Οργάνων.

Για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένταση έχει 
καταρτίσει τη «Στρατηγική της Εσωτερι
κής Ασφάλειας στην Πράξη», προκειμέ- 
νου να κωδικοποιήσει πολιτικές για την 
ασφάλεια στη βάση κοινών αξιών και κυ

ρίως, συγκεκριμένων λύσεων.
Η  «Στρατηγική εσωτερικής ασφάλει

ας στην πράξη», καθώς και τα εργαλεία 
και οι δράσεις για την εφαρμογή της, πρέ
πει να βασίζονται σε κοινές αξίες, όπως το 
κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θε
μελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται 
στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά
των της Ε Ε .

Η  αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να 
διαπνέει την προσέγγισή μας στη διαχεί
ριση κρίσεων. Οι πολιτικές μας για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει 
να είναι ανάλογες προς την κλίμακα των 
προκλήσεων και να εστιάζονται στην πρό
ληψη ενδεχόμενων επιθέσεων στο μέλλον. 
Στις περιπτώσεις που η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας στην ΕΕ διευκο
λύνεται μέσω της ανταλλαγής πληροφορι
ών, οφείλουμε επίσης να προστατεύσουμε 
τον ιδιωτικό βίο των πολιτών και το θε
μελιώδες δικαίωμά τους στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Στόχος είναι η επίτευξη της Εσωτερικής 
Ασφάλειας με παγκόσμια προοπτική».

Με μία αναλυτικότερη ματιά, το 
χρονικό των συναντήσεων της ελ
ληνικής αποστολής, με επικεφαλής 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, διαμορφώ
θηκε ως εξής:
► Σ υνάντηση με τον Διευθυντή

της Υπηρεσίας Π ληροφοριώ ν
(DNI)
Την πρώτη ημέρα της επίσκεψης 

στην Ουάσιγκτον,27 Οκτωβρίου 2014, 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη συναντήθηκε με

τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πληρο
φοριών (DNI) κ. JamesR.Clapper. Οι 
δυο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποί
ησή τους για το άριστο επίπεδο συνερ
γασίας των δύο χωρών στον τομέα της 
ασφάλειας. Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε 
ότι η Ελλάδα αποτελεί μοναδικό πυλώ
να σταθερότητας και ασφάλειας στην 
ολοένα αποσταθεροποιούμενη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέ
σης Ανατολής, και ζήτησε την υποστή
ριξη της χώρας σε όλα τα επίπεδα.Ο Δι
ευθυντής της ϋΝΙεξέφρασε την ανησυ
χία των Η.Π.Α. για την εξάπλωση του 
Ισλαμικού Κράτους (ISIL) στην περι
οχή του Ιράκ και της Συρίας και την 
εξέλιξη του φαινομένου των ξένων μα- 
χητών.Οι δυο πλευρές επαναβεβαίωσαν 
τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
συμφώνησαν στη συνέχιση και περαι
τέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους 
σε θέματα αντιμετώπισης της τρομο
κρατίας και των σύγχρονων απειλών 
ασφάλειας.
► Συναντήσεις με τον Διευθυντή

της CIA και τον Διευθυντή του
FBI
Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκε

ψης στην Ουάσινγκτον, 28 Οκτωβρί
ου 2014, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης 
Κικίλιας είχε χωριστές συναντήσεις, με 
τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών των Η.Π.Α. (C.I.A.) 
και τον Διευθυντή του Ρ.Β.Ι.Στη συνά
ντηση με το Διευθυντή της CIA, κ. John 
Ο. Brennan, οι δύο πλευρές εξέφρασαν 
ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της 
μέχρι στιγμής διμερούς συνεργασίας,

Τιμητική εκδήλωση του Fletcher School o f Law and Diplomacy/Tufts University με το 
Ιδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής
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πλευρά σε άλα τα επίπεδα, πρωτίστως, 
δε, του οικονομικού, τονίζοντας παράλ
ληλα πως η ασφάλεια της χώρας είναι σε 
άμεση συνάρτηση με την οικονομική 
και πολιτική της σταθερότητα. Δήλω
σε, επίσης, πως είναι προς το συμφέρον 
όλων να παραμείνει η Ελλάδα σταθερή 
κι ασφαλής χώρα.

► Σ υναντή σεις με αμ ερικανούς
Αξιωματούχους
Στο Λευκό Οίκο, ο κ. Υπουργός συ

ναντήθηκε επίσης στις 28 Οκτωβρίου 
2014 με τα στελέχη του Εθνικού Συμ
βουλίου Ασφαλείας των Η.Π.Α., κ.κ. 
Charlie Cupchin και Avery Alpha, με 
τα οποία αντάλλαξε απόψεις για τρέ
χοντα θέματα ασφάλειας και διεθνούς 
τρομοκρατίας. Η επίσκεψη στην Ου- 
άσινγκτον ολοκληρώθηκε στο State 
Department, όπου ο Υπουργός πραγ
ματοποίησε συνάντηση με τη Συντονί- 
στρια επί θεμάτων αντιτρομοκρατίας, 
Πρέσβη κα Tina Kaidanow.

Η Πρέσβης τόνισε την επιτακτική 
ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των ξέ
νων μαχητών με την ανταλλαγή πληρο
φοριών σε όλα τα επίπεδα, κυρίως μέσω 
της αξιοποίησης υφιστάμενων θεσμών 
και διαδικασιών, όπως η Interpol και 
το σύστημα Σένγκεν. Ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε 
την αμερικανική πλευρά ότι η Ελλάδα 
αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο σύμμα
χο των Η.Π.Α. και της διεθνούς κοινό
τητας στον αγώνα κατά της τρομοκρα
τίας από όπου κι αν προέρχεται αυτή.

► Με τον ομόλογό του Υπουργό Δι
καιοσύνης και Γενικό Εισαγγε
λέα των Η.Π.Α., κ. Eric Holder
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλης Κι
κίλιας στο πλαίσιο των πολιτικών του 
επαφών στην Ουάσινγκτον συναντή Συνάντηοη με τον Διευθυντή της CIA κ. John Ο . Brennan

Στο Πανεπιστήμιο Tufts

καθώς και την επιθυμία για συνέχιση 
και περαιτέρω ενίσχυσή της σε θέματα 
τρομοκρατίας. Ο κ. Brennan αναγνώ
ρισε ως σημαντικό το ρόλο της Ελλά
δας ως παράγοντα σταθερότητας στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολι
κής Μεσογείου και εξέφρασε την ετοι
μότητα του ίδιου και της αμερικανικής 
πλευράς να παράσχει κάθε δυνατή βοή
θεια στην προσπάθεια που κάνει η χώρα 
στα θέματα ασφάλειας.Ο Υπουργός με 
τη σειρά του επιβεβαίωσε τη δέσμευση 
της χώρας για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων απειλών ασφάλειας και ανα- 
φερόμενος στο παγκόσμιο έγκλημα και 
την παράνομη μετανάστευση αντάλλα
ξε απόψεις ως προς την αποτελεσματι
κότερη αντιμετώπισή τους.

Στη συνάντηση με τον Διευθυντή 
του FBI, κ. James Comey, οι δύο πλευ
ρές επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συ
νεργασίας τους για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Ιδιαίτε
ρη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους του 
διαδικτύου και το κυβερνοέγκλημα κι 
έγινε μνεία στις πρόσφατες επιτυχίες 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και την πρωτοπόρο εφαρ
μογή CyberKid και CyberAlert.

θηκε στις 28 Οκτωβρίου 2014 με τον 
ομόλογό του Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Γενικό Εισαγγελέα των Η.Π.Α., κ. 
Eric Holder.O κ. Holder εκφράζοντας 
την ικανοποίηση της αμερικανικής κυ
βέρνησης για τις πρόσφατες επιτυχίες 
της Ελλάδας εναντίον της τρομοκρα
τίας συνεχάρη τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ζήτησε να μεταφέρει στον Πρωθυπουρ
γό κ. Αντώνη Σαμαρά τα συγχαρητήρια 
των Η.Π.Α. για την επιτυχή Προεδρία 
της Ελλάδας στην Ε.Ε.Ο κ. Κικίλιας με 
τη σειρά του εξέφρασε ικανοποίηση για 
την άριστη συνεργασία των δύο πλευ
ρών και επεσήμανε την αξιοσημείωτη 
προσπάθεια που καταβάλλει η ελληνική

Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2014 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



Συνάντηση με τον κ. Χρίστο Παναγόπουλο, Με την κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου,
Πρέσβη της Ελλάδος στην Ουάσινγκτον την Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σικάγο

► Επίσκεψη στο Κέντρο Αντιμετώ
πισης Εκτάκτων Αναγκών (911 
Emergency Centre), το Ελληνι
κό Γενικό Προξενείο στο Σικάγο
Μετά την Ουάσιγκτον, ο Υπουρ

γός Δημόσιας Τάξης κ. Κικίλιας μετέ- 
βηστις 29 Οκτωβρίου 2014 στο Σικά
γο, όπου επισκέφτηκε το Κέντρο Αντι
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (911 
Emergency Centre) και ενημερώθηκε 
για τον επιχειρησιακό συντονισμό των 
υπηρεσιών ασφάλειας της πόλης σχε
τικά με την αντιμετώπιση επειγουσών 
καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συνα
ντήθηκε στο Ελληνικό Γενικό Προξε
νείο με ελληνικής καταγωγής υψηλό
βαθμους Αξιωματικούς των Σωμάτων 
Ασφαλείας του Σικάγου με τους οποί
ους αντάλλαξε απόψεις για θέματα τά
ξης και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα 
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέ
ροντος όπως, μεταξύ άλλων, οι τρόποι 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και του 
σεβασμού του πολίτη προς τα Σώματα 
Ασφαλείας, άλλα και οι τρόποι ηθικής 
υποστήριξης του έμψυχου δυναμικού 
των Υπηρεσιών Ασφαλείας από την Πο
λιτεία.

Συμπερασματικά, τα αποτελέ
σματα της επ ίσημη ς επίσκεψ ης  
του Υ πουργού Δ ημόσιας Τ άξης  
και Προστασίας του Πολίτη στις

Η.Π.Α., επικεντρώνονται σε τρεις 
βασικούς τομείς.

Πρώτος τομέας είναι η συνεργασία. 
Αναγνωρίστηκε η «υψίτπης αξίας συνερ
γασία των Η .Π .Α  μ ε την Ελλάδα και ει
δικότερα στους τομείς της επιβολής του 
νόμου και στην αντιμετώπιση της τρομο
κρατίας», όπως ακριβώς διατυπώθηκε 
από τους ξένους Αξιωματούχους και 
από τον Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Ελ
λάδα κ. David Pearce.

Δεύτερος τομέας είναι η αναγνώρι
ση των προσπαθειών που έχει κάνει η 
Ελλάδα στον τομέα της τρομοκρατίας. 
Ειδικότερα, εκφράστηκε η ικανοποίη
ση της αμερικανικής κυβέρνησης για

τις πρόσφατες επιτυχίες της Ελλάδας 
εναντίον της τρομοκρατίας.

Τρίτος τομέας είναι ο ρόλος που δι
αδραματίζει η χώρα μας ως παράγοντας 
σταθερότητας και ασφάλειας στην ευ
ρύτερη περιοχή. Αναγνωρίστηκε ότι 
σε μία αποσταθεροποιημένη περιοχή, 
όπως είναι πλέον η λεκάνη της Μεσο
γείου και τα Βαλκάνια, η Ελλάδα απο
τελεί πυλώνα σταθερότητας και ουσια
στικός σύμμαχος στην προσπάθεια των 
Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και των 
Ηνωμένων Πολιτειών που είναι σύμ
μαχοί μας στο ΝΑΤΟ, για σταθερότητα 
στην περιοχή, καθώς Km για εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα ασφάλειας. ]

Με ελληνικής καταγωγής στελέχη των Υπηρεσιών Ασφαλείας του Σικάγο
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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

Επισκεφθείτε μας στο FACEBOOK. 
http://www.facebook.com/BerettaHellas

BERETTA
500 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ . ΕΝΑ ΠΑ Θ Ο Σ.

mailto:sales@beretta.gr
http://www.berettahellas.com
http://www.facebook.com/BerettaHellas


Εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» 

και του Προστάτη του Σώματος, 
Μ εγαλομάρτυρα Α γίου Αρτεμίου

Π
ραγματοποιήθηκαν (20.10.2014)
σε όλη τη χώρα εκδηλώσεις για χον εορ
τασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» 
και του Προστάτη του Σώματος Μεγα
λομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιή
θηκε το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό 
Ναό Παμμεγίσχων Ταξιαρχών στις εγκαταστάσεις της 
πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί
ας, στην οποία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρ
χιμανδρίτης -  Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος.

Στη συνέχεια της εορταστικής εκδήλωσης, ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.

Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε χαιρετισμό και ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Τσακνάκης ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Υπουργός Δι
καιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Σεραφείμ 
Τσόκας, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Θεόδωρος Δραβίλ- 
λας, ο Α’ Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Παναγιώτης Κο
ντούλης, η Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσαφούλα 
Αυγερινού και οι πρώην Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Νικόλαος Γκελεστάθης 
και Ελευθέριος Οικονόμου.
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Επιπλέον, παραβρέθηκαν ο Υπαρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύ- 
ρου, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, οι Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου 
του Σώματος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττι
κής, επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος, άλλοι ανώτατοι εν 
ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες 
από Διευθύνσεις Κλάδων και αυτοτελών Υπηρεσιών 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, καθώς επίσης 
Πρόεδροι συνδικαλιστικών ενώσεων, ενώσεων απο- 
στράτων και λοιπά αστυνομικά προσωπικό.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του ανέ
φερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα είναι η ημέρα της Γιορτής τον Προστάτη Α γί
ου της Αστυνομίας μα ς, του Μ εγαλομάρτυρα Α γίου Α ρτε
μίου.

Ο Ά γιος Α ρτέμιος μ ά ς εμπνέει μ ε  τον ενάρετο β ίο  τον 
και μ ε  το απίστευτο θάρρος που επέδειξε για  την προάσπι
ση τω ν χριστιανώ ν μ έχρ ι τον μαρτυρικό του θάνατο. Έ δω 
σε την ίδια του την ζω ή για  να υπερασπιστεί τα δικαιώ ματα  
τω ν χριστιανώ ν, οι οποίοι επέλεξαν την αλήθεια και το 
πλήρω σαν μ ε  το αίμα τους.

Γ ι’ αυτό είναι και προστάτης άγιος της Αστυνομίας, 
μας. Ε πειδή  η Αστυνομία μας, αγω νίζεται μ ε  αυταπάρνη
ση για  την προστασία τω ν δικαιω μάτω ν τω ν πολιτώ ν μας, 
για  το δικαίω μα στην κοινω νική ειρήνη που εξασφαλίζει 
την λειτουργία  της κοινωνίας.

Θέλω να σας μεταφέρω  τους θερμούς χαιρετισμούς του, 
τις ευχές και τις ευχαριστίες του Π ρω θυπουργού μ α ς κ. 
Αντώ νη Σαμαρά και δια αυτού ολόκληρης της κυβέρνη
σης, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.

Α πό  την πρώ τη σ τιγμή  της ανάληψης τω ν καθηκόντω ν

μου δεσμεύτηκα πω ς η Ε λληνική  Αστυνομία θα είναι πα- 
νταχού παρούσα, π ισ τή  στην υποχρέω σή της να προστατεύ
ει τον Έ λληνα  πολίτη. Π ιστεύω  ακράδαντα πω ς ο ρόλος 
της Αστυνομίας είναι πρω τίστω ς προληπτικός και έπεται 
ο κατασταλτικός της ρόλος. Ο αστυνομικός δεν είναι σε δ ι
αρκή μά χη , σε διαρκή αντιπαράθεση μ ε  την κοινω νία και 
τους πολίτες. Ε ίναι κοινό το συμφέρον και κοινός ο στόχος, 
που δεν είναι άλλος παρά η δημόσια ευταξία και η επ ικρά
τηση του δικαίου και εν τελεί της κοινω νικής ευημερίας...

...Ε πιθυμώ  όμως να είστε βέβαιοι μ ε  τη βοήθεια του 
Θ εού και του Α γίου Α ρτεμίου η Ε λληνική  Αστυνομία είναι 
πιστή  στο Σ ύνταγμα και στους θεσμούς της Δημοκρατίας 
μας. Α υτή  η πίστη είναι που δυναμώ νει τον Έ λληνα  πολί
τη. Α υτή  η πίστη παρέχει όλα τα εχέγγυα για  ένα καλύτερο 
και πιο ασφαλές αύριο.

Συνεχίστε να τηρείτε τον όρκο σας μ ε  απόλυτο σεβασμό 
προς τα δικαιώ ματα τω ν πολιτώ ν και τους νόμους της πα
τρίδας μας.

Κ λείνοντας θέλω να σας συγχαρώ , να σας ευχηθώ  κάθε 
καλό και κυρίω ς δύναμη πνευματική  και σω ματική στον 
καλό σας αγώ να και να παρακαλέσω  τον Π ροστάτη Ά γιο  
Α ρτέμιο να σκεπάζει μ ε  την αγάπη του όλους εσάς και τις  
οικογένειές σας, την Ε λληνική  Αστυνομία και την Ε λληνι
κ ή  κοινωνία».

Ο Α ρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας στην Η μερήσια  
Διαταγή, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Ο Ά γιος Α ρτέμιος, διακρίθηκε για  τη βαθιά  χρ ιστια 
νική  του πίστη, την ισχυρή θέληση και το άκαμπτο σθένος 
του. Ε ργάσθηκε μ έχρ ι τέλους για  την ειρήνη, την ελευθερία  
και την ασφάλεια τω ν πολιτώ ν χω ρίς υποχω ρήσεις και 
συμβιβασμούς...

...Γ ι’ αυτό και η επ ιλογή  της Π ολιτείας για  την καθι
έρωση του Α γίου Α ρτεμίου ως προστάτη της Αστυνομίας, 
μετά  την ενοποίηση τω ν δύο Σω μάτω ν και την ίδρυση ενός 
ενιαίου Σώ ματος, δεν ήταν τυχαία.
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Σίγουρα, προέκυψε αττό την ανάγκη της καθιέρωσης 
ενός ηθικού προτύπου και του παραλληλισμού τω ν αρετών 
που πρέπει να έχει ένας αστυνομικός...

...Σήμερα ο αστυνομικός καλείται να αναλάβει πρό
σθετες υποχρεώ σεις και νέους πιο απαιτητικούς ρόλους. 
Κ αθημερινά λοιπόν, οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε να 
εξελισσόμαστε, αφού και το έγκλημα  παρουσιάζεται συνε
χώ ς μ ε  νέες μορφές...

...Π αρόλα που σήμερα οι τρέχουσες δημοσιονομικές 
συνθήκες είναι δυσμενείς, εμείς συνεχίζουμε και ανταπο- 
κρινόμαστε μ ε  τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της κοι
νωνίας, ώστε οι πολίτες να νοιώθουν σίγουροι.

Γ ι ’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε την προ- 
σπάθειά μ α ς μ ε  ζήλο, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσί
ωση, ώστε να πετύχουμε τους στόχους π ο ύμ α ς θέτει καθη
μερινά  η κοινω νία...

... Ν α μ η ν  ξεχνάτε ποτέ ότι οι πολίτες περιμένουν πολ
λά  από  εμείς, αλλά μ α ς εμπιστεύονται και το έχουν δείξει. 
Ο φείλουμε όμως κ ι εμείς καθημερινά να τους δικαιώ νου
μ ε, και αυτό είναι το μεγάλο μ α ς στοίχημα.

Α υτή  η ανιδιοτελής και σταθερή στάση και προσήλωση 
που έχετε στο υπηρεσιακό καθήκον και την αποστολή σας, 
είναι και ο λόγος που η αστυνομία καταξιώνεται στη συνεί
δηση του κόσμου και ενισχύεται και εμπεδώ νεται η άποψη  
ότι είσαστε πάντα δίπλα  στον πολίτη.

Τρανό παράδειγμα οι διαχρονικές μ α ς επ ιτυχίες σε βά 

ρος του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, 
αλλά και κάθε μορφής εγκληματικότητας...

...Μ ολονότι σήμερα είναι ημέρα γιορτής και χαράς, δεν 
θα πρέπει να λησμονούμε εκείνους τους συναδέλφους που 
δεν είναι π ια  κοντά μα ς, όλους αυτούς που έχασαν τη ζω ή 
τους την ώρα του καθήκοντος, υπερασπίζοντας τα δικαιώ 
μα τα  τω ν πολιτώ ν, όντας π ισ το ί στον όρκο τους.

Δ εν πρέπει ποτέ να τους ξεχνάμε, αλλά έχουμε ηθ ική  
υποχρέωση να τους φέρνουμε στη μνή μη  μας.»

Ανάλογες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας 
της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Με
γαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου πραγματοποιήθηκαν σε 
όλες τις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
και Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας. ]
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τ
ον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί
ου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. 
Μιχάλη Σάλλα, βράβευσε (15-10-2014) ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, σε ει
δική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα «Π. Μ πακογιάννης» του Υπουργείου Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Στην τελετή βράβευσης παρέστησαν ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, 
ο Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος κ. Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώμα
τος, Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος 
κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Ηλί- 
ας Γεωργόπουλος, οι Προϊστάμενοι Κλάδων καθώς και 
Δ ιευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του  
Πολίτη εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Σάλλα 
για τη συνολική προσφορά του Ομίλου προς την Ελ
ληνική Αστυνομία την τελευταία πενταετία, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό του 1.692.194 ευρώ.

Το ποσό αυτό, έχει διατεθεί για την αγορά 95 μοτοσι
κλετών, 550 αλεξίσφαιρων γιλέκω ν και ηλεκτρονικού  
εξοπλισμού. Η τελευταία προσφορά του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς αξιοποιήθηκε για την απόκτηση 
δέκα (10) οχημάτων τύπου τζιπ που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και

Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).
Ο κ. Κικίλιας, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του 

Δ.Σ. του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Σας 
ευχαριστώ  πραγμα τικά , εκ  μέρους της πο λίτικη ς κα ι Φ υ
σ ικής Η γεσίας του Υπουργείου. Δ εν είνα ι μόνο η χρ η μ α 
τικ ή  αξία της δωρεάς, αλλά κυρίω ς το μή νυμ α  που αυτή  
η ενέργεια  εκ π έμ π ει προς την κοινω νία. Τέτοιου είδους 
προσφορές αποδεικνϋουν τι μ π ο ρ εί να επ ιτευχθ εί -ειδικά  
σε περιόδους οικονομικής κρίσης- όταν η ιδιω τική πρω το
βουλία  έρχεται να στηρίξει τις  ανάγκες και τις  προσπάθει
ες της Ε λληνική ς Α στυνομίας. Σ το πλα ίσιο  αυτό, η δωρεά 
αυτή αποτελεί καταρχήν μ ία  πράξη στήριξης της προσπά
θειας της Ε λληνική ς Α στυνομίας για  την εμπέδω ση του 
αισθήματος ασφάλειας, άρα, ε π ί της ουσίας, μ ια  πράξη  
ενίσχυσης της κοινω νικής συνοχής».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Δημήτριος Τσακνάκης απένειμε τιμητική πλακέτα στον 
κ. Μιχάλη Σάλλα ευχαριστώντας τον θερμά για την έμπρα
κτη στήριξή του στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Σάλλας, από την πλευρά του, δήλωσε: «Ό λοι 
αναγνω ρίζουν ότι τα  τελευτα ία  χρόνια  το έργο και η απο- 
τελεσματικότητα της Ε λληνικής Α στυνομίας έχει συντελέ- 
σει σε καθοριστικό βαθμό  τόσο στη βελτίω ση της ποιότη
τας ζω ής τω ν πολιτώ ν, όσο κα ι στη βελτίω ση της διεθνούς 
εικόνας της χώ ρας, κά τι το οποίο, μ ε  δεδομένη την κρ ίσ ι
μ η  συγκυρία, έχει πολλα πλά  οφέλη για  την οικονομία και 
για  την κοινω νία. Σ ας ευχαριστούμε γ ι ’ αυτά που κάνετε 
κα ι σας διαβεβαιώ νουμε ότι ο Ό μ ιλο ς της Τράπεζας Π ει
ρα ιώ ς θα συνεχίσει έμπρακτα  να είνα ι δ ίπ λα  σας». ]
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η πρώτη επίσκεψη του κ. Δημήτρη Αβραμόπου- 
λοπ στην Ελλάδα, ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετα
νά στευση ς πραγματοποιήθηκε(07-11-2014) με τον  
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Π ολί
τη κ. Βασίλη Κικίλια. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο
λίτη  , όπου αναπτύχθη καν θέματα της διαχείρισης 
τω ν παράνομων μεταναστευ τ ικών ροών. Για τον κ. 
Αβραμόπουλο, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την πρώ
τη επίσημη αποστολή του με τη ν ιδιότητα του Επι
τρόπου σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Έ νω ση ς για  
θέματα της αρμοδιότητάς του. Ο Υ πουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Π ολίτη τόνισε ότι η  Ε λ
λάδα τηρεί και θα συνεχίσει να  τηρεί το σύνολο των 
ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων αναφορικά με τα θέματα 
της παράνομης μετανάστευσης. Επεσήμανε, ωστόσο, 
ότι η ελληνική κοινω νία δεν αντέχει άλλο το οικονο

μικό βάρος που προκαλεί η Συμφωνία του Δουβλίνο  
III, τονίζοντας ότι η παράνομη μετανάστευση συνδέ
εται και με τα μεγάλα προβλήματα, που σχετίζονται 
με το εμπόριο όπλω ν, ναρκω τικώ ν, trafficking, αλ
λά και τις σύγχρονες μορφές εγκλήματος που ανακύ
π τουν από τις εξτρεμιστικές και θρησκευτικές οργα
νώσεις. Επιπλέον, ζήτησε τη ν κατανόηση της ελληνι
κής πραγματικότητας και όχι τη μεροληπτική στάση 
του Επιτρόπου υπέρ των αιτημάτων μ α ς, και κυρίως 
τη ν επανεξέταση της συμφωνίας Δ ουβλίνο ΙΠ και το 
θέμα της δίκαιης κατανομής των βαρών με βάση την  
αρχή της αλληλεγγύης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «θέλω  να  
ξέρετε ότι οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές, απόρροια 
της αποσταθεροποίησης της περιοχής τω ν Βαλκανί
ω ν και της Ν οτιοανατολικής λεκάνης της Μ εσογείου
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κρύβουν πίσω τους ανθρώπινο πόνο και αυτό οφεί
λουμε να  μ η ν το ξεχνάμε. Ό μ ω ς παράλληλα ενδεχο
μένω ς εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, trafficking, αλ
λά και σύγχρονες μορφές εγκλήματος που δυστυχώ ς 
ανακύπτουν, γιατί το παγκόσμιο έγκλημα εξελίσσεται 
και μιλάω για τις εξτρεμιστικές, θρησκευτικές ομάδες 
και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την χώρα, για  
την Ευρώπη. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να  ζητήσου
με από σας είναι να  βοηθήσετε, έτσι ώστε να  αντέξεχ 
η Ε λληνική Κοινωνία τις προκλήσεις, οι οποίες πα
ρουσιάζονται, να  μην διαρραγεί ο κοινω νικός ιστός, 
να  μπορέσει αυτή η χώρα, τα σύνορα της όποιας είναι 
Ευρωπαϊκά σύνορα, να  σταθεί και να  αρθεί στο ύψ ος  
των περιστάσεων και να  συνεχίσει να  αποτελεί πυλώ 
να  σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, όπως 
όλοι πλέον, μετά από μία πολύ μεγάλη μάχη δυόμιση  
χρόνω ν, αναγνω ρίζουν.»

Από την πλευρά του ο κ. Αβραμόπουλος δήλω
σε: «Θα ήθελα να  ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και 
την Π ολιτική και τη Φυσική ηγεσία της Ε λληνικής  
Αστυνομίας για  την εγκαρδιότητα, με την οποία πραγ
ματοποιήθηκε η σημερινή μας συνάντηση. Είναι πράγ
ματι η πρώτη μου αποστολή σε χώρα-μέλος της Ε υ
ρωπαϊκής Έ νω σης για  θέματα της αρμοδιότητάς μου. 
Πρώτη διμερής, γιατί προηγήθηκε όπως γνωρίζετε η 
συμμετοχή μου στους G-6 που έγινε στο Παρίσι. Η ση
μερινή μας συνάντηση ήταν πολύ ουσιαστική. Είχαμε 
μία ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σε θέ
ματα που αφορούν τη μετανάστευση. Γνωρίζετε πολύ  
καλά, ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και πάρα πολ
λά χρόνια την Ευρώπη. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά 
σε ένα νέο τοπίο. Η μετανάστευση μαζί με την οικονο
μία είναι τα σοβαρότερα ζητήματα, που έχει να  αντι
μετωπίσει η Ευρωπαϊκή Έ νω ση, αλλά και η Ευρώ
πη γενικότερα. Στον τομέα αυτό, τα τελευταία χρόνια  
έχουν γίνει σημαντικά βήματα και οι προβλέψεις για

το μέλλον σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
θετικές, εφόσον ολοκληρωθούν δε και κάποιες προϋ
ποθέσεις το 2015, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανα- 
φέρομαι στο άσυλο και στο μηχανισμό Schengen και 
σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαβίωση των 
μεταναστών στην Ελλάδα, θέματα που συζητήσαμε με 
τον φίλο κύριο Υπουργό. Η επόμενη χρονιά  θα βρει 
μία Ελλάδα διαφορετική και σε αυτό τον τομέα. Θέλω 
επίσης να  τονίσω, ότι στον τομέα της μετανάστευσης, 
του ασύλου και των εσωτερικών υποθέσεων που χει
ρίζομαι ως αρμόδιος Επίτροπος, η Ελλάδα, όπως και 
κάθε άλλη χώρα που αντιμετωπίζει αντίστοιχα προ
βλήματα, δεν θα πρέπει να  αισθάνεται μόνη. Κοινός 
μας στόχος είναι η επόμενη χρονιά, να  βρει μια Ελλάδα 
διαφορετική και σε αυτό τον τομέα. Θέλω να  υπογραμ
μίσω ότι το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων ακολουθεί 
μια συναινετική προσέγγιση στα κρίσιμα θέματα που  
απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς συγκρουσι- 
ακές τάσεις που δεν ωφελούν τη γενικότερη προσπά
θεια για  την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και 
τον κόσμο γενικότερα. Τελειώνοντας, θέλω να  εκφρά- 
σω δημόσια την ικανοποίησή μου για την δημόσια το
ποθέτηση και δέσμευση του κ. Υπουργού, για θέματα 
που αφορούν στο άσυλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό  
και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα σέβεται τις ευρωπαϊκές 
της υποχρεώσεις και τις αρχές πάνω στις οποίες στη
ρίζεται η κοινή μεταναστευτική πολιτική, την οποία 
πρέπει να  θυμίσω ότι συνδιαμορφώσαμε. Ευχαριστώ  
πάλι τον κ. Υπουργό για την φιλοξενία και για την συ
ζήτηση που είχαμε και βέβαια θα είμαστε σε ανοιχτή  
γραμμή, έτσι ώστε να  μπορέσω και εγώ από την σκοπιά 
μου να  συμβάλλω στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα, μία χώρα η οποία γ έν 
νησε την Δημοκρατία και όπου τα βασικά θεμελιώδη 
δικαιώματα είναι σεβαστά.

Ευχαριστώ πολύ». ]
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΕΑΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή:

Ε23 - 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

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

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

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN DGUN  OF TH E  YEA R  
X D  P ISTO L

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

HAN DGUN  OF TH E YEA R  
X D  4 5 A C P  P ISTO L

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

HAN DGUN  OF TH E  YEA R  
X D  4 5 A C P  P ISTO L SPRINGFIELD ARMORY'S

• Μήκος καννης 4.5
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη

• Επιχειρησιακή σκανδάλη 
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
• 9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40 
Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής



ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

Αρκετο ί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μ ερικο ί εκλεκτο ί και θα 
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

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

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

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

Αν ήξεραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJΙΙΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ1 επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

Αν ήί ο ιν, 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.

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

η λ ρ ι^ τ η η \ ι ι ι/ ό  ι ιτ τ ο Χ η ν /ΐΓ ϊτ ή  ττλλι » n \ in m c n r » i  \\ι ·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 
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Ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακη επιχείρηση
για την εξάρθρωση - διεθνικού χαρακτήρα - 

εγκληματικής οργάνω σης, π ου  διακινούσε μεγάλες ποσότητες
κοκαΐνης από την Κεντρική Αμερική 

προς χώ ρες της Δ υτικής Ε υρώ πης

Κ
οινή, παρουσίαση του Δ ιοικητή Ασφαλείας Α ττι
κής, Ταξιάρχου Παναγιώτη Στάθη, του Ειδικού 
Γραμματέα του Σ.Δ.Ο .Ε. Στυλιανού Στασινό- 
πουλου και των Εκπροσώπων Τύπου του Λ ιμε
νικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιπλοίαρχου 

Νικόλαου Ααγκαδιανού και της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυ
νόμου Β ’ Κλεάνθη Παπαγιαννόπουλου.

Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν η Υποδιεύθυνση Δίω
ξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το 
Σ.Δ.Ο.Ε. και η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρε
μπορίου του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλα
κής. Στην εξάρθρωση της οργάνωσης συμμετείχε και η Αμε
ρικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA)

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη του εγκλη
ματικού κυκλώματος, ένας ημεδαπός και δύο αλλοδαποί 
μεξικανικής και καναδικής υπηκοότητας. Για τη συμμετο
χή τους στο κύκλωμα έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο αλλο
δαποί, εκ των οποίων ένας υπήκοος Μεξικού («εγκέφαλος» 
της οργάνωσης) και ένας υπήκοος Η.Π.Α. (μέλος της). Στο 
πλαίσιο των ερευνών, μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί συ
νολικά πάνω από 233 κιλά κοκαΐνης, όπλα, φυσίγγια, χρή
ματα κ.ά. Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται ότι

ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 
ποσότητα της κοκαΐνης μεταφέρθηκε μέσα σε εμπορευμα
τοκιβώτιο με μεγάλες ποσότητες φρούτων (ανανά), που είχε 
αφιχθεί στο Λιμάνι του Πειραιά από τον Παναμά.

Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αστυνόμος Β’ Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος:
Η  σημερινή κοινή παρουσίαση αφορά στην εξάρθρωση μ ία ς  
από τις μεγαλύτερες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, η 
οποία διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης από την 
Κεντρική Α μερική προς την Ελλάδα και χώ ρες της Δυτικής 
Ευρώπης.
Θα ήθελα να σας δώσω καταρχάς το στίγμα της επιχείρησης. 
Η  ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από 
πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε στενή 
συνεργασία μ ε  το Σώ μα Δίω ξης Ο ικονομικού Εγκλήματος 
και τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκω τικώ ν και Λαθρεμπορίου 
του Λ ιμενικού Σώματος -  Ε λληνικής Ακτοφυλακής. Στην 
εξάρθρωση της οργάνωσης συμμετείχε και η Α μερικανική  
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).
Τ ις λεπτομέρειες της υπόθεσης, θα σας παρουσιάσουν ο
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Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Α ττικής, Ταξίαρχος 
Π αναγιώτης Στάθης, ο Ε ιδικός Γραμματέας του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Στυλιανός Στασινόπουλος 
και ο Ε κπρόσω πος τύπου του Λ ιμ εν ικ ο ύ  Σώ ματος 
Αντιπλοίαρχος Νικόλαος Λαγκαδιανός.

Διοικητής Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος 
Παναγιώτης Στάθης:
Ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον οργανωμένα διεθνικά  
δίκτυα εισαγωγής και διακίνησης κοκαΐνης, από την Κεντρική 
Α μερική  στη χώ ρα μα ς και σε άλλες χώ ρες της δυτικής 
Ευρώπης, εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές Αρχές. Η  εξάρθρωση 
είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της 
Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), του 
Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης 
Δίω ξης Ν αρκω τικώ ν και Λαθρεμπορίου του Λ ιμενικού  
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική έρευνα, η οποία είχε σαν 
αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν την 04.11.2014 παράλληλες 
οργανωμένες επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων 
αυνελήφθησαν τρία άτομα - μέλη του κυκλώματος, σε περιοχή 
των νοτίων προαστίων, στην Αττική.
Πρόκειται για  25χρονο υπήκοο Μ εξικού (αρχηγικό μέλος της 
οργάνωσης), έναν 69χρονο υπήκοο Καναδά (γεννηθείς στην 
Κολομβία) και έναν 62χρσνο Έ λληνα.
Σ την υπόθεση εμπλέκονται ακόμα δύο άτομα, μεταξύ των 
οποίων, ο εγκέφαλος του διεθνικού εγκληματικού κυκλώματος 
(35χρονος υπήκοος Μ εξικού) και ένα ακόμα μέλος του 
(36χρονος υπήκοος Η. Π. Α  γεννηθείς στο Λίβανο).
Σε βάρος όλων των παραπάνω εμπλεκόμενων σχηματίστηκε 
δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για  τα κατά 
περίπτω ση αδικήματα της διεύθυνσης και συγκρότησης 
εγκληματικής οργάνωσης, της εισαγω γής, εμπορίας και 
διακίνησης ναρκω τικώ ν, της νομοθεσίας π ερ ί όπλω ν, 
καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).
Σ το πλα ίσ ιο  τω ν εκτεταμένω ν ερευνώ ν που έχουν  
πραγματοποιηθείμέχρι τώρα, σε οικίες, χώρους και οχήματα, 
σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν κατασχεθεί:

πάνω από 233 κιλά κοκαΐνης, που μεταφέρθηκαν μέσα  
σε εμπορευματοκιβώ τιο μ ε  μεγά λες ποσότητες φρούτων 
(ανανά), το οποίο είχε αφ ιχθεί στο Λ ιμάνι του Πειραιά από 
τον Παναμά, δύο καραμπίνες και μονόκαννο όπλο, σαράντα 
τέσσερα φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm , εκατόν είκοσι πέντε 
κυνηγετικά φυσίγγια, μεταλλική μαχαίρα τύπου «ματσέτα», 
εννέα κινητά τηλέφωνα, 3.960ευρώ, 1.643δολάρια Η .Π Α  και 
5.920 πέσος Μεξικού. Εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα που 
θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης από την εμπορία και 
περαιτέρω διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης, 
ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, κατά τη διάρκεια της 
πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, από το συνδυασμό 
των προανακριτικώ ν στοιχείω ν και τη διασταύρωση και 
ανάλυση όλων των ερευνητικών δεδομένων οδηγηθήκαμε στη 
δημιουργία του προφίλ (profiling) των εμπλεκόμενων ατόμων 
και στην ταυτοποίηση της εγκληματικής τους δράσης, στο 
πλαίσιο του οργανωμένου κυκλώματος εισαγωγής, διακίνησης 
και εμπορίας σκληρών ναρκωτικών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική  
οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχική εσωτερική διάρθρωση, 
μ ε διακριτούς- προκαθορισμένους ρόλους και επιμέρους 
λειτουργικές διασυνδέσεις, μεταξύ των μελώ ν της. 
Συγκεκριμένα, «εγκέφαλος» της οργάνωσης είναι ο 35χρονος 
υπήκοος Μεξικού, μ ε αρχηγικό μέλος τον 25χρονο ομοεθνή του, 
ενώ ο 36χρονος υπήκοος Η .Π Α  αναλάμβανε τους χρηματικούς 
διακανονισμούς των αγοραπω λησιών της κοκαΐνης, την 
ανεύρεση τελικών παραληπτών - αγοραστών των ναρκωτικών 
και την νομιμοποίηση των εγκληματικών εσόδων. Επιπλέον, 
ο 62χρονος ημεδαπός και ο 69χρονος υπήκοος Καναδά, 
αποτελούσαν τους αγοραστές τοχν ναρκωτικών στην Ελλάδα. 
Ό πω ς διακριβώθηκε δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην 
μεταφορά, εισαγω γή και περαιτέρω  διακίνηση μεγάλω ν  
ποσοτήτων κοκαΐνης από την Κεντρική Α μερική προς χώρες 
της Δ υτικής Ευρώ πης, ενώ επιδίω καν να δημιουργήσουν 
«πύλη» εισόδου, μέσω της Ελλάδας, για  τη διακίνηση των 
ναρκωτικών προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους τα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τη δια μέσω θαλάσσης μεταφορά 
των ναρκωτικών, μ ε  εμπορευματοκιβώτια (containers), τα
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οποία περιείχαν κυρίως φρούτα και μεταφέρονταν σε εμπορικά 
πλοία υπερπόντιων δρομολογίων.
Τα μέλει της οργάνωσης για να πετύχουν τους εγκληματικούς 
τους σκοπούς, είχα ν συστήσει ετα ιρεία μ ε  στόχο την 
νομιμοφανή μεταφορά και εισαγωγή των εμπορευμάτων, ενώ 
χρησιμοποιούσαν και ειδικούς χώρους αποθήκευσης.
Ό λο ι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ε ισαγγελέα  
Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την 
πλήρη διερεύνηση της δράσης του κυκλώματος, μ ε  τη συνδρομή 
της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
Μ ε την εξάρθρωση της εγκλη μα τικής οργάνω σης, οι 
διω κτικές Α ρχές της χώ ρας μα ς κατάφεραν 
ένα καίριο πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής, 
διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, 
που δραστηριοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο, 
αποκομίζοντας παράνομα τεράστια χρηματικά  
ποσά.
Θέλω να ευχαριστήσω  όλες τις Υπηρεσίες, 
που συνέδραμαν στην μεγάλη αυτή επιτυχία, 
επιβεβαιώνοντας μ ε  τον πλέον σαφή τρόπο 
ότι η συνεργασία τω ν Αρχώ ν επιβολής του 
Νόμου αποτελεί το καλύτερο αντίμετρο στη 
δράση τέτοιων εγκληματικώ ν συμπεριφορών, 
που επηρεάζουν το σύγχρονο περιβάλλον  
ασφάλειας.

Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. κ.
Στυλιανός Στασινόπουλος:
Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στο Σώμα Δίωξης 
Ο ικονομικού Ε γκλήματος να παρουσιάσει 
μ ία  άλλη δραστηριότητα του, που ο ελληνικός 
λαός δεν γνωρίζει. Κυρίως το Σ.Δ.Ο.Ε. το έχει 
ταυτίσει μ ε  το οικονομικό έγκλημα.
Ό σοι όμως είνα ι κοντά στο Σ .Δ .Ο .Ε . θα 
γνω ρίζουν ότι το Σώ μα έχει ένα πολύ  
εξειδικευμένο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, μ ε  
πολύ σημαντικές επιτυχίες στο παρελθόν.
Η  παρουσία μ α ς εδώ θέλει να τονίσει ότι 
όταν οι Υπηρεσίες Δίω ξης των Ναρκωτικών 
συνεργάζονται απόλυτα, χω ρίς ηγεμονισμούς, 
χω ρίς αποκλεισμούς, αλλά μ ε έναν κοινό σκοπό, την πάταξη 
του εγκλήματος, φέρνουν τα αποτελέσματα τα οποία μας 
περιέγραφε ο κύριος Ταξίαρχος.
Είμαστε υπερήφανοι που το Σώμα συμμετείχε στην πολύμηνη 
αυτή διαδικασία, από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ώρα 
της σύλληψης των δραστών. Βέβαια εμείς δε θα σταματήσουμε 
στο σημείο αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίαουμε και 
εδώ είναι το σημείο αυτό που σας είπα, για  το οικονομικό 
πλεονέκτημα, όχι για το έγκλημα των ναρκωτικών και θα 
κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση χρειαστεί προκειμένου να 
ελέγξουμε τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα προκόψουν 
από αυτήν τη δραστηριότητα.

Καταλήγω λοιπόν, διότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα στο 
υπηρεσιακό κομμάτι, στο οποίο ο κύριος Ταξίαρχος σας 
απάντησε, ότι η ενότητα είναι εκείνη που θα μας δώσει ώθηση 
για να λύσουμε τα προβλήματά μας.
Εμείς θέλουμε να συγχαρούμε και την Ε λληνική Αστυνομία, 
το Λ ιμενικό Σώμα και την Α μερικανική Υπηρεσία Δίω ξης 
Ο ικονομικού Ε γκλήματος, τονίζω πάλι, για  την άψογη 
συνεργασία, την οποία είχα με. Κ αι θέλω να συγχαρώ  
το προσω πικό και των τεσσάρων Υπηρεσιών, οι οποίοι 
ασχολήθηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Θερμά συγχαρητήρια σε αυτούς που πραγματικά  τους 

ανήκουν.
Εκπρόσωπος Τόπου Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής Αρχιπλοίαρχος 
Νικόλαος Λαγκαδιανός:
Επιχειρησιακά νομίζω ότι ο κύριος Ταξίαρχος 
και μ ε  το παραπάνω  ανέλυσε μ ε  πλήρη  
λεπτομέρεια όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Εμείς 
από την πλευρά μας, ως Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Α ιγα ίου κα ι ως Α ρχηγείο  Λ ιμενικού  
Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, αυτό που 
θέλουμε να εξάρουμε είναι η άψογη πραγματικά 
συνεργασία, που επέδειξαν οι διωκτικές Αρχές, 
την άψογη συνεργασία που αναπτύξαμε μ ε  την 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 

Αττικής, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών του 
Σ.Δ.Ο .Ε., την Α μερικανική Υπηρεσία Δίωξης 
Ναρκωτικών, η οποία στη συγκεκριμένη αυτή 
περίπτω ση συνεργασίας είχε αυτό το τρομερά 
επιτυχές αποτέλεσμα.
Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε από την 
πλευρά μα ς, ως Λ ιμενικό  Σώ μα, είναι ότι 
σε ανάλογες μεγά λες υποθέσεις, όπως και 
του περασμένου Ιουνίου, έτσι και τώρα η 
συνεργασία μεταξύ των διωκτικών Αρχών, είναι 
επιβεβλημένη και επιτακτική προκειμένου να 
επιτυγχάνονται όλα αυτά τα πολύ σημαντικά  
αποτελέσματα.
Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω, κλείνοντας, 
είναι ότι στην υπόθεση που αναλύσαμε διεξοδικά, 

από πλευράς Λ ιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
συμμετείχαν συνολικά 23 άτομα της Διεύθυνσης Δίω ξης 
Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λ ιμενικού Σώματος, σε 
μεικτά επιχειρησιακά κλιμάκια, μ ε  τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
της Δίω ξης Ν αρκω τικώ ν της Ασφάλειας Α ττικής και της 
Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε.
Κυρίως από την πλευρά μας, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλες 
τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν 
κάτι παραπάνω από το επιθυμητό και είμαστε σίγουροι ότι 
και στο μέλλον θα επιδείξουμε ανάλογα αποτελέσματα, διότι 
η συνεργασία ήταν άμεση και καταλυτική και νομίζω ότι είναι 
γενικά παραδεκτό από όλους. ]
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λ
ΕΞΓΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

27ΧΡΟΝΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

Η
 Δ ιεύθυνση Ασφάλειας Α ττικής και 
ειδικότερα το Τμήμα Ε γκλημάτω ν 
Κατά Ζωής και Π ροσω πικής Ε λευ
θερίας, ύστερα από συντονισμένες 
έρευνες εξίχνιασαν την απαγωγή της 
27χρονης ημεδαπής, που έλαβε χώρα 

την 31 Οκτωβρίου στην περιοχή της Κ υψέλης και η 
οποία αφέθηκε ελεύθερη την 9 Νοεμβρίου στην ίδια 
περιοχή, αφού προηγουμένως οι οικείοι της είχαν κα
ταβάλει το χρηματικά ποσά τω ν 82.500 ευρώ, ως «λύ
τρα». Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας και μετά 
απά κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση ερευνητι
κώ ν στοιχείων και δεδομένων εντοπίστηκε στην πε
ριοχή της Αρτέμιδας Αττικής, εξοχική οικία, η οποία, 
όπως διακριβώθηκε, αποτελούσε το χώρο κράτησης 
τη ς 27χρονης. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη- 
σαν (16-11-2014), δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 48 και 53 
ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν για  τη  συμμετοχή 
τους στην αρπαγή, αφού ομολόγησαν και περιέγρα- 
ψαν με λεπτομέρειες τη χρονική αλληλουχία των πρά
ξεων τους, ενώ αναζητείται ο συνεργός τους, υπήκοος 
Αλβανίας. Ό π ω ς προέκυψε, ο 48χρονος είναι ο «εγκέ
φαλος» της αρπαγής και ειδικότερα είναι το άτομο που 
σχεδίασε και κατηύθυνε όλες τις  προπαρασκευαστικές 
και λοιπές επιμέρους ενέργειες, που ήταν απαραίτητες 
για  την επίτευξη του εγκληματικού τους σκοπού. Στο 
πλαίσιο τω ν ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθη
καν δύο (2) μοτοσικλέτες, που χρησιμοποιήθηκαν από 
τους δράστες, για  τη διευκόλυνση τω ν εγκληματικών 
τους πράξεων και οι οποίες ανήκουν σε συγγενικό πρό
σωπο του 48χρονου. Στην οικία του 48χρονου, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 80.000 ευρώ, τα οποία αποτε
λούν μέρος των καταβληθέντων «λύτρων», ενώ στην 
οικία του 53χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν μεταξύ άλλων, έντεκα (11) φυσίγγια αβο- 
λίδοτα, κρότου, μία μεταλλική αμπούλα, μία πλαστι
κή συσκευασία εντός της οποίας υπήρχαν μεταλλικά 
σφαιρίδια. Στο πλαίσιο της εργαστηριακής εξέτασης 
-  πραγματογνωμοσύνης ευρημάτων, από το συγκριτι
κό βιολογικό υλικό προσδιορίστηκε και ταυτίστηκε ο 
γενετικός τύπος του 48χρονου συλληφθέντα, σε πει
στήρια, ευρήματα και στοιχεία της υπόθεσης. Σε βά
ρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα, για  τα -  κατά περίπτωση -  αδικήματα της 
αρπαγής, ληστείας, εκβίασης και απλών σωματικών 
βλαβών κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς 
και για  παράβαση της νομοθεσίας περ ί όπλων και στη 
συνέχεια οδηγήθηκαν (16-11-2014) στον κ. Ε ισαγγε
λέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στον τεχνικό τομέα τω ν ερευνών υπήρξε συνδρομή 
της Δ ιεύθυνσης Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφο
ριώ ν και τη ς Δ ιεύθυνσης Α ντιμετώ πισης Ε ιδικώ ν 
Εγκλημάτω ν Βίας.

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑ ΞΗ Σ & 
Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ Σ ΤΟΥ Π Ο ΛΙΤΗ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Π ολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Θα ήθελα να 
συγχαρώ  την Ε λλη ν ικ ή  Α στυνομία , δια  της Η γεσ ία ς της 
κα ι ειδ ικά  στο πρόσω πο του Ταξιάρχου Π αναγιώ τη Σ τά 
θη, τη Δ ιεύθυνση Α σφ ά λειας Α ττική ς γ ια  το χειρ ισ μ ό  και 
τη ν  άμεση εξιχνία ση τη ς συγκεκρ ιμ ένης υπόθεσης α π α 
γω γής. Οι άνδρες κα ι οι γυνα ίκες του Σ ώ ματος α π έδει
ξαν για  πολλοστή  φορά το υψ ηλό επ ίπ εδο  επ α γγελμ α τι
σμού, επιβεβαίω σαν την π ίσ τη  στον όρκο κα ι στο κα θή
κον τους να προστατεύουν τον 'Ε λλη να  πολίτη . Ν α  ευχα 
ριστήσω  τα Μ έσα Μ αζικής Ε π ικο ινω νία ς γ ια  τη σοβα
ρ ή  κα ι ώ ριμη στάση, που επέδειξαν καθόλη τη διάρκεια  
τω ν αστυνομικώ ν ερευνώ ν κα ι ιδ ια ίτερα  κατά το κρ ίσ ιμο  
χρ ο νικ ό  διάστημα  της ομηρία ς τη ς 27χρονης κοπέλας. 
Μ ε τη ν  ευκα ιρ ία  θα ήθελα να τονίσω  πω ς η επ ιτυ χ ία  
αυτή επιβεβαιώ νει την απόφαση μ α ς για  μ η δεν ικ ή  ανοχή  
στην εγκλη μ α τικό τητα  κα ι α π οστέλλει ένα ισχυρό  μ ή ν υ 
μ α  ότι η Ε λλάδα  είνα ι μ ία  ασφαλής χώ ρα , τόσο γ ια  τους 
κατοίκους της, όσο κα ι για  τα  εκα τομ μύρια  ανθρώ πω ν 
που τη ν  επ ισκέπτοντα ι κάθε χρόνο. Θα συνεχίζουμε να 
εργαζόμαστε μ ε  την ίδια  επ ιμ ο νή  κα ι αποφα σιστικότητα  
για  τη ν  εμπέδω ση του αισθήματος ασφάλειας, κά τι που  
-  ειδ ικά  στην σημερ ινή  επ ο χή  -  α π ο τελεί β α σ ικ ή  προϋ
πόθεση για  κάθε προσπάθεια  ανά πτυξης της χώ ρα ς μ α ς  
κα ι ευημερίας του λα ο ύ  //ας.»]
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΝ

Π
αρουσιάστηκε (27/11/2014) από το Δι
οικητή Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχο 
κ. Π αναγιώτη Στάθη και τον Εκπρό
σωπο τύπο της Ελληνικής Α στυνομί
ας, Αστυνόμου Β ’ Κλεάνθη Παπαγια- 
νόπουλο η εξάρθρωση εγκληματικής 

οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραξαν σωρεία βα
ρέων αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. 
Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν:
► Η ανθρωποκτονία 43χρονου ημεδαπού που έλαβε 
χώρα τα ξημερώματα της 31-10-2014 σε κατάστημα  
στην Αθήνα.
► Η απόπειρα ανθρωποκτονίας που διέπραξε ο δ ίχ ρ ο 
νος Αλβανός, τα ξημερώματα της 22-11-2014, σε κα
τάστημα στον Πειραιά.
► Η απόπειρα ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα βρα
δινές ώρες της 6-11-2014 σε βάρος θαμώνων καταστή
ματος στην Αθήνα.
► Η απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία σε βάρος 
44χρονου  αλλοδαπού, ιδιοκτήτη ανταλλακτηρίου, 
που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-09-2014 στην 
Αθήνα.
► Η απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα ξημε
ρώματα της 18-10-2014 σε κέντρο διασκέδασης στην 
Αθήνα.
Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν διακεκριμένες κλοπές που  
διέπραξαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε 
βάρος πολιτών που μετακινούνταν με Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τιμαλφή  
και προσωπικά αντικείμενα.
Σ υνελήφ θησαν (3) υπήκοοι Αλβανίας, μεταξύ των 
οποίων ο 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος τα 
ξημερώματα της 22-11-2014 πυροβόλησε επανειλημ
μένους με πολεμικό τυφέκιο σε κατάστημα στον Π ει
ραιά, με αποτέλεσμα να  τραυματίσει (11) άτομα. 
Α ναζητούνται για να  συλληφ θούν ακόμη (7) άτομα, 
που συμμετείχαν με διάφορους ρόλους στις παράνομες 
δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.
Ο Δ ιοικητής Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Στάθης τόνισε μετα
ξύ άλλων: «Εξαρθρώ θηκε α π ό  την Υ πηρεσία  μ α ς, σε 
συνεργασία μ ε  σύνολο αρκετώ ν αστυνομικώ ν υπηρεσιώ ν, 
περ ιφ ερεια κώ ν κα ι κεντρικώ ν, εγκλη μα τική ' οργάνω ση  
απ οτελοϋμενη  α π ό  τουλά χισ τον επ τά  (7) αλλοδα πούς  
υπηκόους κα ι εξιχν ιά σθ ηκα ν μ ία  (1) ανθρω ποκτονία , 
τέσσερις (4) υποθέσεις α πόπειρα ς ανθρω ποκτονίας, δ ι
α κεκρ ιμένες κλοπ ές κα ι δ ιάφορες ληστείες. Τα μ έλη  της 
οργάνω σης είνα ι (3) αλλοδαποί δράστες κα ι αναζητούνται 
άλλα  (7) άτομα, τα  οποία είχα ν  περ ιφ ερεια κό  ρόλο. Ε ιδ ι
κότερα, συνεληφ θη ο καταζητούμενος Α λβανός υπήκοος

Β Α Κ Ο  A L B E R T , γεννηθείς το 1983 στην Α λβανία . Σ υ 
γκα τηγορούμενος του Α λβανός υπήκοος μ ε  τουλάχιστον  
επ τά  δ ιαφ ορετικά  ονόματα κα ι ά λλα  επ τά  ψ ευδώ νυμα  
μ ε  απροσδιόριστο έτος γέννησης.... Ο μοίω ς, άλλος συ- 
νεργός τους μ ε  τουλάχιστον επ τά  επώ νυμα, επ τά  η οκτώ  
ψ ευδώ νυμα, δ ια φ ο ρετικά  έτη  γέννησης, κυμα ινόμενα  
από το έτος 1977 ή  1979 ή  1981 ή  1980 η 1978 ή  1976. 
Π ολω νός υπήκοος γεννηθείς το 1982. Ο μοίω ς ομοεθνής 
τους, γεννηθείς το 1998. Τ ουλάχιστον άλλα  δύο άτομα  
άνδρες, άγνω στω ν στο ιχείω ν ταυτότητας. Κ ατηγορούνται 
ακόμη τρεις δράστες, ο μ εν  ένας γεννηθείς το 1989, κρα
τούμενος του Γ ενικού  Κ αταστήματος Κ ράτησης Β ' Τύπου  
Π άτρας. Οι άλλοι δύο - ένας άνδρας, γεννηθείς το 1991 
κα ι μ ία  γυνα ίκα  γεννηθείσα  το 1989- γ ια  υπόθαλψ η του  
πρώ του (ΒΑΚ Ο  A R B E R ), για  τον οποίο ήδη εκκρεμούσε 
έντα λμα  σύλληψ ης γ ια  α π όπειρα  ανθρω ποκτονίας κατά  
συρροή κα ι στον οποίο μ ά λ ισ τα  ο τελευτα ίος συνεργός 
του π α ρ είχε κα τά λυμα  -  κρησφ ύγετο , προκειμένου  να  
α π ο φ ευχθ εί η σ ύλλη ψ ή  του.
Γ ια  τον πρώ το συλληφ θέντα  κα ι κατά συρροή δράστη το 
ισ τορικό  του είνα ι:
► Το 2009 φ υλα κίσ τη κε στο Κ ατάστημα  Κ ράτησης Κ ο
ρυδαλλού, μ ε  Έ ντα λμ α  Σ ύλλη ψ ης Α να κ ρ ιτή  Π λημ μελει- 
οδικώ ν Μ υτιλήνης, κατηγορούμενος γ ια  τα  αδικήμα τα  
της κλοπ ής κα ι τη ς πα ρά νομης εισόδου στη χώ ρα. Κ α τ’ 
εκδίκαση του ως άνω εντά λμα τος σύλληψ ης εκδόθηκε το 
2009 απόφαση του Τ ριμελούς Ε φ ετείου Κ ακουργημάτω ν  
Α ιγα ίου , μ ε  την οποία  κα τα δικάστηκε σε π ο ινή  κά θειρ
ξης επ τά  (7) ετώ ν κα ι έξι (6) μηνώ ν.
► Το 2010 μ ετή χθ η  α π ό  το ανω τέρω  Κ ατάστημα Κ ρά
τησης, στο Κ ατάστημα  Κ ρά τησης Τ ρικάλω ν. Το 2011  
μ ετή χθ η  στο Κ ατάστημα Κ ρά τησης Α λικαρνασσού. Το  
2012 α π ό  το Κ α τάστημα  Κ ρά τησης Κω , μ ετή χ θ η  στο 
Κ ατάστημα Κ ράτησης Δομοκού.
► Τ ην 05-08-2014 α π οφ υλα κ ίστηκε α π ό  το Κ ατάστημα  
Κ ράτησης Μ αλανδρίνου.
Γ ια  τον δεύτερο δράστη μ ε  μόνο γνω στό όνομα, ψευδώ νυ
μ ο  « O L D I», έχει απασχολήσει α π ό  το έτος 1995 οπότε 
κα ι συνελήφ θη γ ια  το νόμο Π ερ ί Α λλοδα πώ ν . Το 1998 
για  κλοπές. Το 1999 για  το νόμο Π ερ ί Α λλοδαπώ ν, κα 
θώ ς κα ι για  κλοπές. Το 2005 στην π ερ ιο χή  τη ς Θ εσσαλο
ν ίκη ς γ ια  κλοπ ές κα ι γ ια  το νόμο Π ερ ί Α λλοδαπώ ν. Το 
2012 στην π ερ ιο χή  της Ο μονοίας, γ ια  α δικήμα τα  κλο
πώ ν. Υ πήρξε π α ρα γγελία  φ υλά κ ισης γ ια  το Κ ατάστημα  
Κ ράτησης Χ ανίω ν, α π ό  όπου κα ι α π οφ υλα κ ίστηκε την  
29-03-2012.
Ε ξα κρ ιβ ώ θηκε ό τι σ υ μ μ ετε ίχ ε  σ την  α νθρω ποκτονία  
του 43χρονου ιδιώ τη σε κα φ έ-μ πα ρ στην π ερ ιο χή  τω ν 
Α θηνώ ν κα ι στη συμβολή  τω ν οδών Χ ίου  κα ι Κ ρήτης. 
Ο μοίω ς, στην α π όπειρα  ανθρω ποκτονίας σε κα φ έ-μπα ρ
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στο κέντρο τω ν Α θηνώ ν, ε π ί της οδού Α ριστοτέλους, α ϋ ά  
και σε τρ ίτη  απόπειρα  ανθρω ποκτονίας σε ανταλλακτήριο  
χρημά τω ν, ε π ί της οδού Ψ αρρώ ν στην Α θήνα.
Γ ια  το δράστη αυτό τα υτοποιήθηκε η παρουσία  του στο 
ξενοδοχείο που είχα ν  δ ια μ είνει κα ι μετέβηοα ν κα ι μ ετά  
την πράξη τους, στην π ερ ιο χή  του Μ ικρολίμανου.
Τ ρίτος δράστης μ ε  συμ μετοχή  στην εγκ λη μ α τικ ή  οργάνω 
ση , μ ε  απροσδιόριστα  έτη  γέννησης κυμα ινόμενα  όπω ς 
αναφέρθηκε α π ό  το 1977 έω ς το 1981.
Σ υνελή φ θη  το 1997 για  αδικήμα τα  κλοπ ής κα ι μ ε  επ ι
β ο λή  οε βάρος του αναμορφω τικώ ν μέτρω ν. Σ υνελήφ θη  
ομοίω ς το 1997 γ ια  το νόμο Π ερ ί Α λλοδαπώ ν. Το 2003  
συνελήφ θη στην π ερ ιο χή  του Α γίο υ  Π αντελεήμονα , ως 
διαφ υγώ ν από  το Κ ατάστημα Κ ράτησης Α νήλικω ν Β ό
λου.
Το 2005 στην π ερ ιο χή  του Α γίο υ  Π αντελεήμονα  πυροβό
λησε κα ι τραυμάτισε μ ε  π ισ τό λι τύπου « T O K A R E V  », 
στην κο ιλ ια κή  χώ ρα , ομοεθνή του. Το 2006 μ α ζ ί μ ε  δύο 
(2) άλλους ομοεθνείς του, μ ετέβη  στην π ερ ιο χή  του Α γίο υ  
Π αντελεήμονα κα ι έπληξα ν ομοεθνείς τους μ ε  μ α χα ίρ ια  
στο λα ιμ ό , στα πλευρά  κα ι στο πόδια.
Ο εν λόγω  δράστης σ υμ μ ετείχε στην ανθρω ποκτονία του 
43χρονου ημεδα πού στο κα φ έ-μπα ρ στην οδό Χ ίου  στην  
περ ιοχή  τω ν Αθηνώ ν. Ο μοίω ς, συμ μετείχε στην απόπειρα  
ανθρω ποκτονίας στο κα φ έ-μπαρ, ε π ί της οδού Α ριστοτέ- 
λους στην Α θήνα. Τ ρ ίτη  συμ μετοχή  ε ίχ ε  στην απόπειρα  
ανθρω ποκτονίας στο ανταλλα κτήριο  χρημά τω ν ε π ί της 
οδού Ψ αρρών.
Α ναζητείτα ι από  την 11-09-2014 ω ς δραπέτης από  το Κ α
τάστημα Κ ράτησης Κ έρκυρας, όπου κρατείτο μ ε  απόφαση  
α π ό  το 2013 του Π εντα μελούς Ε φ ετείου Α θηνώ ν, μ ε  την  
οποία  ε ίχ ε  κα τα δικα στεί σε π ο ινή  κά θειρξης δεκαοχτώ  
(18) ετώ ν κα ι χ ρ η μ α τικ ή  π ο ινή  75.000 ευρώ  για  τα  α δ ι
κήματα  της αγοράς, κα τοχής κα ι μεταφ ορά ς ναρκω τικώ ν  
ουσιώ ν κα ι δ ια κεκρ ιμ ένες κλοπές. Σ ε βάρος του εκκρε- 
μ ο ύ ν  τρ εις  το υλά χισ το ν  α νεκ τέλεσ τες κ α τα δ ικ α σ τικ ές  
αποφάσεις.
Γ ια  τον Π ολω νό υπήκοο, το 2012 διακριβώ θηκε ότι ει- 
σήλθε σε κατάστημα πώ λησης φ ιλ ικ ώ ν στην π ερ ιο χή  του 
Ν έου Φ αλήρου κα ι μ ε  α π ειλή  μ α χα ιρ ιο ύ  σε βάρος πα- 
θούσας ημεδα πής αφαίρεσε χρ η μ α τικ ό  ποσό. Σ υμ μ ετείχε  
στην α π όπειρα  ανθρω ποκτονίας στο κα φ έ-μπάρ ε π ί της  
οδού Α ριστοτέλους. Τ α υτοπο ιήθηκε η παρουσία  του οε 
δω μάτιο του ξενοδοχείου στο Μ ικρολίμανο.
Σ ε σχέση μ ε  τη ν  ανθρω ποκτονία του 43χρονου ημεδα πού  
υπηκόου. Τ ην 04:00'ώ ρα της 31-10-2014 κα ι οι τέσσερις 
δράστες επέβα ινα ν σε μα ύρο  τζ ιπ , πυροβόλησαν επ α νει
λη μ μ ένα  μ ε  π ο λεμ ικ ό  τυφ έκ ιο  προς τη ν  κα φ ετέρ ια , η 
οποία  βρ ίσ κετα ι στη συμβολή  τω ν οδών Χ ίου  κα ι Κ ρήτης 
στην Α θήνα, μ ε  αποτέλεσμα  τον θανάσιμο τραυμα τισμό  
του 43χρονου ημεδαπού. Α π ό  τα  πυρά  τραυμα τίστηκα ν  
τουλάχιστον επ τά  άτομα, λ ο ιπ ο ί θαμώ νες του καταστή

μα τος.
Δ εύτερη  επ ίθεση  σε κα φ ετέρια  στην οδό Α ριστοτέλους: 
συμ μ ετείχα ν  ο πρώ τος, δεύτερος κα ι τέταρτος δράστης. 
Σ τις  22:00 ' ώ ρα π ερ ίπ ο υ  τη ς 6-11-2014, επ ιβ α ίνο ντες  
Ι.Χ .Ε . αυτοκίνητο, πυροβόλησαν επ α νειλη μ μ ένα  μ ε  πο 
λ εμ ικ ό  τυφ έκιο  σε βάρος θαμώ νω ν της κα φετέρια ς χω ρ ίς  
να τρα υμ α τισ τεί κά ποιος α π ό  τουλάχιστον επ τά  άτομα, 
που παρευρίσκονταν στο σημείο.
...Α π ό  την Υ πηρεσ ία  μ α ς  ε ίχε  σ χη μ α τισθ εί ομάδα ερευ
νών, σε συνεργασία μ ε  το Τ μ ή μ α  Ε γκλη μά τω ν Κ ατά Ιδ ι
οκτησίας, το Τ μ ή μ α  Α ναζητήσεω ν Π ροσώ πω ν, τη  Δ ιεύ 
θυνση Α ντιμ ετώ π ισ η ς Ε ιδ ικώ ν Ε γκλη μ ά τω ν Β ία ς, τη ν  
Υποδιεύθυνση Δ ίω ξης Ν α ρκω τικώ ν κα ι τη  Δ ιεύθ υνση  
Δ ια χείρ ιση ς Κ αι Α νάλυσης Π ληροφοριώ ν, γ ια  τη ν  ενερ
γοπο ίηση  του π ληροφ ορ ια κού  δ ικτύου  τω ν παραπάνω  
Υπηρεσιώ ν κα ι την ανάλυση. Ε νόψ ει της επ ικ ινδυνότητας 
του δράστη, σε συνδυασμό μ ε  τη ν  ένταση του δόλου κα ι 
της πα ντελούς αδια φορίας του για  το έννομο αγα θό  της  
ανθρώ πινης αξίας, σκ ια γρα φ ήθηκε το π ρ ο φ ίλ  του ανα- 
ζητούμενου (που ήταν γνω στός στο περ ιβά λλον του μ ε  τα  
ψ ευδώ νυμα «ΤΑΜ ΤΑΚ Ο » κα ι « M A IK E L L  »), συγκρο
τή θηκε ε ιδ ικ ή  ομάδα έντονης κινητοπο ίησης κα ι δράσης 
δ ια λειτο υρ γικ ο ύ  χα ρα κτή ρα  (ανάλυσης, εξακρίβω σης, 
προσέγγισης «στόχου», αξιολόγησης πληροφορίας, σχεδι- 
ασμού εντα τικής δράσης, εξερεύνησης), μ ε  σκοπό τον απο
κλεισμ ό  δ ια φ υγή ς κα ι την σύλληψ η του υπα ιτίου. Τ ελ ι
κά, μ ε  τη ν  διασταύρω ση πληροφοριακώ ν δεδομένω ν που  
παρασχέθηκαν, εντοπ ίστηκε το σημείο απόκρυψ ής του σε 
κα το ικ ία  (διαμέρισμα) στην π ερ ιο χή  Ζω γράφου, όπου σε 
οργανω μένη Α σ τυνο μ ική  επ ιχείρ η σ η  τη ς Ε .Κ .Α .Μ ., της  
Δ ιεύθυνσης Α σφ ά λειας Α ττικ ή ς κα ι άλλω ν Α στυνομικώ ν  
περ ιφ ερεια κώ ν Υ πηρεσιώ ν που πρα γμα τοπο ιή θηκε την  
12:30' ώρα τη ς 26-11-2014, συνελήφ θη εντός του δ ια μ ε
ρ ίσμ α τος ο καταζητούμενος δράστης, καθώ ς κα ι ο 23χρο- 
νος ομοεθνής του, που τον υπέθα λψ ε....
.. .Ο  δράστης εξεταζόμενος στην Υ πηρεσ ία , ομολόγησε 

τη  συμ μετοχή  του σε όλες τις  προαναφερόμενες πράξεις, 
α ρνήθη κε τη  σ υμ μ ετο χή  του σ την ανθρω ποκτονία  του  
ημεδαπού... Ό σον αφορά στην επ ίθεση  που εξαπέλυσε 
στο Μ ικρολίμα νο  μ ε  κα τα ιγισμό  πυρώ ν σε βάρος θαμώ 
νω ν, τους οποίους δεν γνώ ριζε, ισχυρίσθηκε ότι α π λά  ο 
ίδ ιος ήταν μεθυσμένος κα ι δεν ήξερε τι έκανε, ωστόσο ο 
ισχυρισμός κα τα ρρ ίπτετα ι, τόσο α πό  τη ν  ένδειξη τω ν φ υ 
σιολογικώ ν δραστηριοτήτω ν του όπω ς έχουν α ποτυπω θεί 
στο β ιντεο λη π τικ ό  υλικό, όσο κυρίω ς α π ό  την κατάσταση  
που αυτού του είδους οι δράστες ω ς μ α ν ια κ ο ί δολοφόνοι 
έχουν τέτοιου είδους αντίδραση...
.... Σ υνεχίζετα ι η έρευνα για  το εντοπισμό  τω ν υπολοίπω ν  
δραστώ ν κα ι εξετάζετα ι η σ υμ μετοχή  τους κα ι σε άλλες  
εγκ λη μ α τικ ές πράξεις. Ή δη  προ ολίγου είχα μ ε σε άλλη  
επ ιχείρ η σ η  τη σύλληψ η ενός εκ  τω ν συνεργώ ν του, που  
α υτή  τη  σ τιγμ ή  εξετάζετα ι. Σ α ς ευχαριστώ »  ]

J
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Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ  π ρ ο η γ μ έ ν η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς

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

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

Ο Φ Θ Α Λ Μ ΙΚ Ω Ν  Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη 
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, και του 
αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία 
της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε άτι 
η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη 
χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε 
να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά 
γυαλιά ή φακούς επαφής.
Υπάρχουν δύο με'θοδοι 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
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει

της Ελληνικής Αστυνομίας τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
0  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 mo απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

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

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

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

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

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


Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ >

^ θ εα τρ ικ ή  ομάδα της Ε λληνικής Αστυ
νομίας παρουσίασε (22.11.2014) με με
γάλη επιτυχία, τη θεατρική παράσταση 
-  κωμωδία «Δον Καμίλο», στο θέατρο 
του Αμερικανικού Κολλεγίου.

Το έργο είναι του Σωτήρη Πατατζή
σε σκηνοθεσία κ. Γ ιάννη Κατράνη και η ιστορία του  
εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1950 σε μια επαρχιακή 
πόλη της Ιταλίας. Ο Δ ον Καμίλο είναι ένας καθολικός 
παπάς, ο οποίος βρίσκεται στη μέση μιας εκλογικής μά
χη ς για τις δημοτικές εκλογές, ανάμεσα στον διεφθαρ
μένο Φλουράτο, τον οποίο αναγκάζεται να  υποστηρίξει 
λόγω της θέσης του στην εκκλησία και στον παιδικό 
του φίλο Πεπόνε. Μια απρόσμενη επίσκεψη του Καρ
δινάλιου θα βάλει τον Δ ον Καμίλο σε μπελάδες, αφού 
θα κληθεί να  ξεγελάσει το λαό με ένα ψεύτικο θαύμα, 
προκειμένου να  στρέψει την ψήφο του στον υποψ ή
φιο Φλουράτο, γεγονός που είναι ενάντια στις αξίες 
και το ήθος του. Οι παρεξηγήσεις που δημιουργούνται 
κατατάσσουν το έργο ανάμεσα στις πιο ξεκαρδιστικές 
κωμωδίες του κλασικού θεάτρου.

Τ ην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος, ο Π ροϊστάμενος Ε πιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Κ ωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Διοικητής της Α στυ
νομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντο- 
γιάννης.

Τη θεατρική παράσταση, η οποία εντάσσεται στο 
πλαίσιο των κοινω νικών εκδηλώσεων της Ε λληνικής  
Αστυνομίας, παρακολούθησαν επίσης Αξιωματικοί και 
λοιπό αστυνομικό προσωπικό με τις οικογένειές τους, 
καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανά
σιος Ανδρεουλάκος, μετά το πέρας της παράστασης, 
απένειμε αναμνηστικά σ τ ο υ ς :

► κ. Μ ιχάλη Ορόντη, Εκτελεστικό Δ ιευθυντή  
Λειτουργιών και εκπρόσωπο του Προέδρου του Αμε
ρικάνικου Κ ολλεγίου Ελλάδος, το οποίο τα τελευταία  
χρόνια φιλοξενεί την παράσταση της θεατρικής μας 
ομάδας, παραχωρώντας αφιλοκερδώς την αίθουσα θε
άτρου.

► κα. Αναστασία Πατατζή για την ευγενική της 
χειρονομία να  παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώμα
τα του θεατρικού έργου του εκλιπόντος συζύγου της, 
Σωτήρη Πατατζή.

► κ. Βασίλη Κυριακόπουλο, Δ ιευθύνοντα Σύμ
βουλο της Εταιρείας Integrated Security M anagement 
για  την ευγενική του χορηγία να  καλύψει τα έξοδα 
τω ν παραστάσεων της θεατρικής ομάδας της Ε λληνι
κής Αστυνομίας.

► Σκηνοθέτη κ. Γ ιάννη Κατράνη, τιμώντας το 
έργο και τη συμβολή του στα πολιτιστικά δρώμενα της 
Ε λληνικής Αστυνομίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια  
προσφέρει αφιλοκερδώς τις γνώσεις του στη θεατρική 
ομάδα του Σώματος.

Επίσης, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχη
γείου της Αστυνομίας απένειμε τιμητικές διακρίσεις, 
εκ μέρους του Α ρχηγού της Ε λληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη, στους ηθοποι
ούς και συντελεστές της παράστασης.

Η θεατρική ομάδα της Ε λληνικής Αστυνομίας συ
γκροτήθηκε το 1999 και αποτελείται από προσωπι
κό της Ε λληνικής Α στυνομίας όλω ν των κατηγορι
ώ ν (αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς 
φρουρούς και πολιτικούς υπαλλήλους). Μέχρι σήμε
ρα, έχει παρουσιάσει θεατρικά έργα μεγάλων συγγρα
φέων, όπως του Σαίξπηρ, του Μολιέρου, του Ουίλιαμς, 
του Ψαθά και άλλων, με μεγάλη επιτυχία. Έ χ ε ι δώσει 
παραστάσεις σε Ιδρύματα, σε Καταστήματα Κράτησης 
και Φ υλακές Ανηλίκων, σε Δημόσια Λύκεια και Γυ
μνάσια και σε διάφορους Δήμους της χώρας. ]
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Α πενεργοποίηση Κλεμμένων Κ ινητών

Τ
ην 27-09-2014 τέθηκε σε ισχύ απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα
χυδρομείων, με στόχο την προστασία των πο
λιτών από τις κλοπές συσκευών κινητής τη
λεφωνίας.

Με την προαναφερόμενη απόφαση, οι εται
ρίες κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να απενεργοποιούν 
(μπλοκάρουν), μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ, 
όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων 
που δηλώνονται από τους συνδρομητές 
τους ως κλεμμένες.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κλοπής 
συσκευής κινητής τηλεφωνίας και προ- 
κειμένου να απενεργοποιηθεί, θα πρέπει 
ο ιδιοκτήτης της συσκευής να δηλώσει 
αρχικά τη κλοπή στις αρμόδιες Υπηρεσί
ες της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέροντας και τον κωδικό 
Ι.Μ.Ε.Ι., ενώ θα λάβει αποδεικτικό δήλωσης κλοπής.

Ακολούθως θα πρέπει να υποβάλει στην πάροχο εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας στην οποία είναι συνδρομητής, γραπτό 
αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το 
αποδεικτικό δήλωσης κλοπής.

Σημειώνεται, ότι ο «Διεθνής Κωδικός Κινητών Τηλεφώ
νων -  Ι.Μ.Ε.Ι. (International Mobile Equipment Identifier) 
αποτελείται από 15 ή 17 ψηφία και είναι μοναδικός και για 
αυτό άλλωστε χρησιμοποιείται από τα δίκτυα κινητής τηλε
φωνίας για την αναγνώριση του τηλεφώνου κατά τη σύν
δεση.

Συνήθως ο αριθμός Ι.Μ.Ε.Ι. αναγράφεται στην «υποδο
χή» που φιλοξενεί τη μπαταρία του τη
λεφώνου. Είναι εκτυπωμένος ευδιάκρι
τα σε μία λευκή ετικέτα η οποία περιέ
χει και άλλα στοιχεία για τη συσκευή. 
Σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός ΙΜΕΙ 
αναγράφεται στη συσκευασία, στα συ
νοδευτικά έγγραφα, στο εγχειρίδιο χρή
σης, αλλά και στη νόμιμη απόδειξη αγο
ράς των κινητών, ενώ από τη πλειοψη- 

φία των συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορεί να ανακτηθεί 
και ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται, ότι χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή 
κλοπής, ληστείας και απώλειας συσκευών κινητής τηλεφω
νίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην κατηγορία «Οδηγός του Πολίτη».

Α ποφυγή εξαπάτησης πολιτώ ν μέσω διαδικτύου για υποτιθέμενη  
προσφορά εργασίας σε ημεδαπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κολλεγια

κ.λπ., με υψ ηλές αποδοχές.

Η
 Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας ενημε
ρώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο χρο
νικό διάστημα προσεγγίζονται, τόσο μέ
σω Διαδικτύου όσο και με φυσικό τρόπο, 
πολίτες - χρήστες διαδικτύου, κυρίως εκ

παιδευτικοί, νηπιαγωγοί κ.α., για υποτιθέμενη προσφορά 
εργασίας σε ημεδαπά ιδιωτικά εκπαιδευ
τήρια, κολλέγια κ.λπ., με υψηλές αποδο
χές.

Παράλληλα, για την προσφερόμενη 
εργασία ζητείται, συνήθως σε κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις, προκαταβολή χρηματικού 
ποσού ύψους από διακόσια (200) έως πε
ντακόσια (500) ευρώ, με πρόσχημα την 
κάλυψη των εξόδων, προκειμένου να καλυφθεί η υποτιθέ
μενη θέση εργασίας από τον υποψήφιο-ενδιαφερόμενο.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις ζητούνταν 
και προσωπικά δεδομένα -  έγγραφα του υποψηφίου, όπως 
ταυτότητα, πτυχίο, φωτογραφίες κ.λπ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων από

τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προέ- 
κυψε ότι οι συγκεκριμένες υποτιθέμενες προσφορές εργα
σίας, έχουν απατηλό περιεχόμενο, με σκοπό την είσπραξη 
χρηματικών ποσών για δήθεν κάλυψη εξόδων, προκει
μένου ο ενδιαφερόμενος να καταλάβει την υποτιθέμενη 
θέση εργασίας.

Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτι
κοί στην περίπτωση που λάβουν, είτε με 
φυσικό τρόπο είτε μέσω του διαδικτύου, 
τέτοιου είδους μηνύματα - προσφορές, για 
την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περι
στατικά, μπορούν να επικοινωνούν με 
την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επι

κοινωνίας:
•  Τηλεφωνικά: 210-6476464
• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
•  Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέ

φωνα (smart phone ), με λειτουργικό σύστημα ios 
- android: CYBERALERT. ]
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[ ΣΥΝΕΔΡΙΟ :
Επιμέλεια: Υ/Β’ Νίκη Δημητρακοπούλου

1 'ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η πρωτοβουλία και η σημασία της
Με πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης Ηρα

κλείου Κρήτης και με απόφαση του Ελληνικού Εθνι
κού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α) διοργανώθηκε η 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών 
Αστυνομικών του Κόσμου στην Ελλάδα και συγκε
κριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτού του συ
νεδρίου δεν ήταν τυχαία, αλλά πηγάζει από το Μινωι- 
κό Πολιτισμό, όπου η γυναίκα κατείχε θέση ισχύος.

Ως Μινωικό Πολιτισμό ονομάζουμε τον πολιτι
σμό που αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα κατά 
την Προϊστορική εποχή, έχοντας ως κέντρο του το 
νησί της Κρήτης. Η ακριβής χρονολόγηση του Μι- 
νωικού Πολιτισμού διαφέρει ανά ερευνητή, ωστόσο 
μπορούμε με κάποια ασφάλεια να τον τοποθετήσουμε 
ανάμεσα στο 3.650 π.Χ. και 1.100 π,Χ

Στη Μινωική Κρήτη ο ρόλος της Θεάς-Μητέρας 
είχε ιδιαίτερη θέση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Μινωίτες πί
στευαν σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων θεοτήτων, οι οποίες 
είχαν σχέση με τη βλάστηση, τη γονιμότητα της γης, την 
αλλαγή των εποχών και την ευφορία. Η Μεγάλη Μητέρα, 
όπως ονόμαζαν την κύρια γυναικεία θεότητά τους οι Μινω- 
ίτες, ήταν και η Θεά της φύσης, από την οποία εξαρτιόταν 
η ευημερία του νησιού και των ίδιων. Επίσης, όλοι γνω
ρίζουμε την Θεά των Όφεων, μία θεότητα της Μινωικής 
Εποχής, η οποία συνήθως απεικονίζεται με μακρύ έως τα 
κάτω άκρα ένδυμα και έχοντας το στήθος της ακάλυπτο, 
προκειμένου να τονιστεί και ο μητρικός χαρακτήρας της 
Θεάς. Αυτό αποτελεί δείγμα της αξίας 
που έδιναν στις γυναίκες, αλλά είναι 
και ένα δείγμα της υπερηφάνειας που 
ένοιωθαν οι γυναίκες για τη μητρότη
τα. Η Θεά των Όφεων ήταν η θεότη
τα της γονιμότητας, της ευφορίας των 
καρπών και της αναπαραγωγής.

Αντίστοιχα σήμερα η Γυναίκα 
Αστυνομικός είναι μητέρα, σύζυγος, σύντροφος αλλά και 
από τη θέση της, προστάτιδα των αδυνάτων.

Η Γυναίκα Αστυνομικός, η οποία ισότιμα στέκεται στο 
σώμα, έχει παράλληλα την άλλη όψη της αέναης δύναμης, 
να χαρίζει ζωή.

ΓΓ αυτό και ως λογότυπο της Γ>ς Συνδιάσκεψης Γυναι
κών Αστυνομικών του Κόσμου επιλέχθηκε η θεά των όφε
ων - η θεά της γονιμότητας.

Υλοποίηση του Συνεδρίου
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από το Ελλη

νικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α) και

την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου η 1η Συνδιάσκεψη Γυναι
κών Αστυνομικών του Κόσμου, στη Χερσόνησο Ηρακλείου 
Κρήτης από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2014.

Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης συμμετείχαν 218 γυ
ναίκες Αστυνομικοί από όλον τον κόσμο και στις συνεδρίες 
αναλύθηκαν τα θέματα της Συνδιάσκεψης, με 13 επιστημο
νικές εισηγήσεις, από καθηγητές πανεπιστημίων και επι
στήμονες Αστυνομικούς. Έ γινε ανταλλαγή απόψεων σχε
τικά με την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος 
και τη διερεύνηση ζητημάτων που επηρεάζουν τις εργασι
ακές σχέσεις. Κατατέθηκαν επίσης επιστημονικές παρεμ
βάσεις από τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας, της Πολωνίας, 

της Κύπρου και της Βραζιλίας σχετι
κά με θέματα της Αστυνομίας της Χώ
ρας τους. Όλοι οι σύνεδροι κατέληξαν 
στην παραδοχή ότι σε μια σύγχρονη 
Αστυνομία η βία είναι η εξαίρεση και 
όχι ο κανόνας.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκε
ψης υποβλήθηκαν δύο προτάσεις από 

το Εθνικό Τμήμα της Ρωσίας και της Πολωνίας για την ανά
ληψη της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυ
νομικών του Κόσμου.

Παράλληλα με τις επιστημονικές συζητήσεις με απόλυ
τη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις που ανά- 
δυαν το άρωμα και την κουλτούρα της Κρήτης και πρόβα- 
λαν εξαιρετικές πτυχές του πολιτισμού της, στη γαστρονο
μία και τον τουρισμό με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της 
Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Η Εκπρόσωπος του Ι.Ε.Β. κ. GAL Sharon, ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννης Καραπατά- 
κης, οι Πρόεδροι, οι εκπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων

1ST C O N FEREN CE
OF W O M EN
P O LIC E -O FF IC E R S
O F T H E  W O R LD
M E M B E R S  I.P .A .
H ELLA S  - HERAKLION - CRETE
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της Χώρας και οι εκπρόσωποι Αστυνομικοί των Χωρών που 
συμμετείχαν, απέτισαν φόρο τιμής, καταθέτοντας δάφνινο 
στεφάνι μαζί με τριαντάφυλλο, στο μνημείο του πεσόντα 
Αστυνομικού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης τιμήθηκε η Ταξίαρχος 
ε.α. κ. Κωνσταντίνα ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ, η οποία ήταν από τις 
πρώτες γυναίκες στην Ελληνική Χωροφυλακή με πρώτη 
τοποθέτησή της πριν από 43 χρόνια στο Τμήμα Ασφαλείας 
Ηρακλείου Κρήτης.

Στην τελετή λήξης και κατά την καθιερωμένη ανταλ
λαγή δώρων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλεί
ου έτυχαν τη μεγίστη τιμή από τις συμμετέχουσες χώρες.

Το Ψήφισμα ίου  Συνεδρίου
Στο Ηράκλειο Κρήτης (3.10.14) διεξήχθη η 1η Συνδιά

σκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου που διοργανώ- 
θηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
/ Ελληνικό Εθνικό Τμήμα / Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου 
με συμμετοχή αντιπροσωπειών γυναικών αστυνομικών από 
14 χώρες του κόσμου.

Οι αντιπροσωπείες γυναικών αστυνομικών κατέληξαν 
ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα:

Εμείς οι γυναίκες αστυνομικοί εργαζόμενες σε ένα ιδι
αίτερα απαιτητικό οργανισμό επιθυμούμε να συμβάλουμε

όσο μπορούμε στην ειρήνη, την ηρεμία και την καλύτερη 
συμβίωση των ανθρώπων σε όλη τη γη και είμαστε ικανές 
γ ι’ αυτό. Μπορούμε και θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξά
λειψη της βίας.

Η συμμετοχή μας στην Αστυνομία βοηθά στη βελτίω
ση της σε όλα τα επίπεδα και είναι προφανές ότι η διεκδί
κηση της αύξησης της συμμετοχής μας στα αστυνομικά 
σώματα αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κοινωνία. 
Η συμβολή αυτή πρέπει να γίνετε με τρόπο που αξιοποιεί 
πλήρως την γυναικεία ισότητα και διαφορετικότητα σε αρ
μονική ισορροπία.

Καλούμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να εργαστούν προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Η Διεθνής ένωση Αστυνομικών θα συνεχίσει σε διετή 
βάση τη διοργάνωση παρόμοιων συνεδρίων με την ελπίδα 
να έρθει η εποχή που οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται μό
νο για επετειακό λόγο.

Τέλος ως γυναίκες αστυνομικοί του Κόσμου καλούμε 
τη διεθνή κοινότητα να ενσκήψει σε όλα τα μέρη της γης, 
που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με 
την διακήρυξη του Ο.Η.Ε. περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να εξαλείψει τις πολεμικές συγκρούσεις, τις φυλετικές 
και θρησκευτικές διακρίσεις, την υψηλή εγκληματικότη
τα και γενικά συνθήκες που προκαλούν ανασφάλεια και 
ανισότητα. ]
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2014 (01/01/2014 -  
30/06/2014), η Χώρα μας, 
άσκησε την Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης. Το εξάμηνο 

αυτά, αποτέλεσε μία πρόκληση, καθώς κλη
θήκαμε να διασφαλίσουμε τις προϋποθέ
σεις, θεσμικές και πολιτικές, ενός ουσιαστι
κού διαλόγου στο εσωτερικό κάθε κράτους 
-  μέλους, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπε
δο, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
των πολιτών και στο μέλλον της Ευρώπης, 
δεδομένης και της λήξης της θητείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο 
του 2014.0  Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. 
Πάτροκλος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, με απόφαση του τότε Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ορίστηκε, ως 
γενικός συντονιστής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη σε πολιτικό επίπεδο, ενώ η Διπλω
ματική Σύμβουλος κ. Υπουργού, κα. Μαρία ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
ως υπεύθυνη για τις συνομιλίες με το Υπουργείο Εξωτερι
κών για θέματα Προεδρίας και η υπογράφουσα, ορίστηκε 
ως συντονιστής για θέματα Προεδρίας σε επίπεδο Αρχηγεί
ου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη στον τομέα Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων κινήθηκαν στους εξής άξονες:

(α) Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης,

(β) Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,
(γ) Άσυλο -  Αλληλεγγύη και Ευθύνη,
(δ) Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστι- 

κοποίησης τρομοκρατών και 
(ε) Ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας.
Οι ως άνω κύριες προτεραιότητες μετουσιώθηκαν σε επι- 

μέρους πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των 
Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
όπου προήδρευσαν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Απολογισμός έργου σε Επιτροπές Ανώτατων 
Αξιωματούχων

Καθήκοντα Προέδρου άσκησε η Ταξίαρχος Ζαχαρούλα 
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυ
νομικής Συνεργασίας/ΑΈ Α , στην Μόνιμη Επιτροπή επι

χειρησιακής συνεργασίας για την εσω
τερική ασφάλεια της EE (COSI) καθώς 
και στην Επιτροπή του άρθρου 36 
(CATS). Κατά τη διάρκεια της Προε
δρίας μας, στην Επιτροπή COSI, συ
ζητήθηκε και εγκρίθηκε το έγγραφο για 
το Μελλοντικό Ρόλο της Επιτροπής COSI, 
το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (ΔΕΥ) του Ιουνίου 2014 (έγ
γραφο 9421/14). Περαιτέρω, υιοθετήθη
κε πρωτοβουλία της Ελληνικής Προε
δρίας στον τομέα της καταπολέμησης του 
εγκλήματος σχετικά με τα πυροβόλα όπλα 
(έγγραφο 5195/6/14) και συγκεκριμένα 

για το καθορισμό των βασικών μέτρων που πρέπει να λη- 
φθούν βραχυπρόθεσμα σε κάθε Κ-μ της ΕΕ, εστιάζοντας κυ
ρίως στην τυποποίηση ενός κοινού γλωσσάριού (glossary) 
όπου καθορίζονται οι βασικοί τεχνικοί όροι για τα πυροβό
λα όπλα, ενώ η Επιτροπή CATS συζήτησε και ενέκρινε το 
σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
καταλόγου των τρίτων χωρών και οργανισμών με τις οποίες 
η Europol θα συνάψει συμφωνίες (έγγραφο 8516/14), αλλά 
και παρείχε κατευθύνσεις στην Ομάδα Εργασίας Επιβολή 
του Νόμου (LEWP) επί του Κανονισμού Europol σε ζητή
ματα εξωτερικών σχέσεων της Europol, καθώς και προστα
σίας προσωπικών δεδομένων.

Απολογισμός έργου Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.) 
του Συμβουλίου 
► Επιβολή του Νόμου (LEWP)

Στην Ο.Ε. LEWP, καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Αστυ
νόμος Β' Κωνσταντίνος ΜΑΡΓΑΡΟΣ της Διεύθυνσης Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε. Α.. Κατά τη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας, η Ομάδα Εργασίας προχώρησε 
στην κατάρτιση, εξέταση και νομοτεχνική επεξεργασία των 
συμβιβαστικών κειμένων επί της πρότασης Κανονισμού για 
την Europol κι επέτυχε συμφωνία ως προς τη γενική προ
σέγγιση (σε πρώτη ανάγνωση) για το σχέδιο Κανονισμού 
Europol (έγγραφο 10033/14), με τον οποίο ο Οργανισμός 
θα καταστεί αποδοτικότερος, περισσότερο υπεύθυνος και 
με ισχυρότερο καθεστώς προστασίας δεδομένων, έτσι ώστε 
να συνδράμει τα Κράτη-μέλη κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Η επιτυχία της 
Ελληνικής προεδρίας στην επίτευξη γενικής προσέγγισης, 
έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της διαφορετικότητας
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του νομοθετικού πλαισίου το οποίο διέπει το ζήτημα αυτό 
για τα Κράτη-μέλη και τη διαφορετικότητα σε σχέση με το 
βαθμό εμπλοκής των αρμοδίων Υπηρεσιών των Κρατών- 
μελών, στο πλαίσιο εργασιών του Οργανισμού.

► Σύμβουλοι Δ.Ε.Υ. (JHA COUNSELORS)
Στην Ομάδα Σύμβουλοι Δ.Ε.Υ., καθήκοντα Προε'δρου 

άσκησε ο Α/Δ' Ηλίας Ξανθάκης της Μόνιμης Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε.. Κατά την Ελληνική Προεδρία 
επετεύχθη, μετά από τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, η υιοθέτηση του Κανονισμού για τη μετεγκατάσταση 
της CEPOL στη Βουδαπέστη.

► Τρομοκρατία (TWP)
Στην Ο.Ε. Τρομοκρατία (TWP), καθήκοντα Προέδρου 

άσκησε ο Α/Α' Βασίλειος ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ της Διεύθυν
σης Ασφάλειας/Α.Ε.Α.. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας, η Ομάδα Εργασίας προχώρησε στην αναθεώρη
ση της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την καταπολέμηση τηςρι- 
ζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, 
καθώς και στην υιοθέτηση συμπερασμάτων Συμβουλίου για 
το θέμα «Ασφάλεια Συνόρων και Τρομοκρατία».

► Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία προσω
πικών δεδομένων (DAPIX

Στην Ο.Ε. «DAPIX» (σύνθεση ανταλλαγής πληροφοριών), 
καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Α/Α' Χρήστος ΤΣΙΤΣΙΜΠΙ- 
ΚΟΣ της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ 
Α.Ε.Α.. Κύρια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε κατά τη δι
άρκεια της Ελληνικής Προεδρίας), ήταν οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές Κοινού Σημείου Επαφής (SPOC) για τη διασυνο
ριακή ανταλλαγή πληροφοριών εφαρμογής του νόμου, που 
σχετίζονται με τη σύνταξη οδηγιών για την εφαρμογή από 
τα Κράτη-μέλη, ενός Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής Πληρο
φοριών των Υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου στο οποίο δύ- 
νανται να συμπεριλαμβάνονται και τα Κοινά Κέντρα Επα
φής αστυνομικών και τελωνειακών αρχών.

► Σύνορα (FRONTIERS)
Στην Ο.Ε. «Σύνορα», καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Α/Α' 

Ανδρέας ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας, η Ομάδα Εργασίας προχώρησε στην εξέταση τρι
ών Κανονισμών (smart borders package), ήτοι: (α) Πρόταση 
Κανονισμού για τη δημιουργία ενός Προγράμματος Κατα- 
χώρησης Ταξιδιωτών (ΠΚΤ), (β) Πρόταση Κανονισμού για 
τη δημιουργία ενός Συστήματος Καταχώρησης Εισόδου- 
Εξόδου (ΣΚΕΕ) σχετικά με την καταχώρηση εισόδου και 
εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που περνούν τα σύνορα 
των εξωτερικών συνόρων των Κρατών-μελών της ΕΕ και 
(γ) Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για την 
επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της ΕΕ στο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας με το FRONTEX 
στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-μελών της Ε.Ε.

► Σύνορα - Μικτή Επιτροπή - Πλαστά Έγγραφα 
(FRONTIERS-MIXED COMMITTEE-FORGED 
DOCUMENTS)

Στην Ο.Ε. «Σύνορα-Μικτή Επιτροπή-Πλαστά Έγγραφα», 
καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Α/Υ' Νικόλαος ΣΚΑΡΤΣΗΣ 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών/Α,Ε,Α.. Επί 
Ελληνικής Προεδρίας παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν 
δύο πρωτοβουλίες, ήτοι: (α) η επικαιροποίηση του ελάχι
στου απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού στα συνοριακά 
σημεία διέλευσης για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγρά
φων και (β) η πιστοποίηση ή/και διαπίστευση των Υπηρεσι
ών ελέγχου ανίχνευσης πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγρά
φων, οι οποίες, κατά την εθνική νομοθεσία του κάθε Κρά- 
τους-μέλους της Ε.Ε., έχουν αρμοδιότητα να αποφανθούν 
(σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων) και να αποστέλλουν 
την έκθεσή τους στο δικαστικό σύστημα.

► SIS-SffiENE
Στην Ο.Ε. Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν -  Γραφεία 

SIRENE, καθήκοντα Προέδρου άσκησε ο Α/Δ' Αχιλλέας 
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
και Ανάλυσης Πληροφοριών, υπό την τότε θέση του, ως 
Τμηματάρχης του Τμήματος SIRENE της Δ/νσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας/ΑΕ Α  Κατά τη διάρκεια της Ελ
ληνικής Προεδρίας, εγκρίθηκε ελληνική πρωτοβουλία υπό 
την ονομασία «Εξαφανισθέντες ανήλικοι» (Missing minors), 
αναφορικά με την καταχώρηση στο SIS δεδομένων σχετικά 
με πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί και τα οποία πρέπει να 
τεθούν υπό προστασία και/ή για τα οποία χρήζει εξακρίβω
σης ο τόπος που βρίσκονται.

Δίκτυα και ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Εργασί
ας «Επιβολή του Νόμου (LEWP)», συνεδρίασαν, στα πλαί
σια της Προεδρίας, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, συνεδρίασαν:
•  η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις μεγάλες αθλητικές δι

οργανώσεις με διεθνή διάσταση, όπου προήδρευσε ο Α/Β' 
Κυριάκος ΖΑΓΓΙΛΑΣ της Γ.Α.Δ.Α.,

•  το δίκτυο για την προστασία επισήμων προσώπων, 
όπου προήδρευσε ο Α/Β' Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ της Υ.Π.Ε./ 
Γ.Δ.Α.Ε.Ε.Σ.,

•  η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ραδιοεπικοινωνίες, 
όπου προήδρευσε ο Α/Α'(ΕΚ) Γεώργιος ΤΣΙΡΩΝΗΣ της 
Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών,

•  η ομάδα των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για τα πυρο
βόλα όπλα, όπου επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσω
πείας ήταν ο Υ/Α' Νικόλαος ΜΑΣΚΑΝΑΚΗΣ της Δ/νσης 
Ασφάλειας/Α.Ε.Α. και

•  το δίκτυο των Υπηρεσιών τεχνολογίας των αρχών επιβο
λής του νόμου (ENLETS), όπου προήδρευσε ο Α/Α'(ΕΚ) 
Ιωάννης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ της Δ/νσης Τεχνικής Υποστή- 
ριξης/Α,Ε,Α.

Παράλληλα, διοργανώθηκαν συναντήσεις των Αστυνομι
κών Συνδέσμων των χωρών Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρα
να, καθώς κι αυτών που εδρεύουν στη Μόσχα. ]
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Της Ανθ/μου ΤΙνας Βαλσαμοπούλου
Ψυχολόγος/Παιδοψυχολόγος Ε.Κ.Π.Α 

MSc Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Η «τέλεια» μητέρα

Πως να απαλλαγείτε από τις τύψεις |
Η Βαρβάρα είναι 37 ετών, μητέρα δύο παιδιών, τριών και πέντε ετών αντίστοιχα, υπάλληλος πο

λυεθνικής εταιρίας, σύζυγος και νοικοκυρά. Δουλεύει καθημερινά από ώρα 9 το πρωί έως τις 7 το 
απόγευμα. Επιστρέφοντας, παραλαμβάνει τα παιδιά της από τη φύλαξη και φτάνοντας στο σπίτι ξε
κινάει συμμάζεμα και μαγείρεμα για την επόμενη ημέρα. Ο σύζυγος γυρίζει κι αυτός, πάνω-κάτω, 
την ίδια ώρα. Ή ρθε στο γραφείο μου, εκφράζοντας το ερώτημα: τί πρέπει να  κάνω για να  γίνω κα
λή μητέρα; Νιώθω τύψεις, επειδή αισθάνομαι ανεπαρκής σ’αυτόν τον γονεϊκό ρόλο.

Οι περισσότερες γυναίκες στις μέρες μας, έχουν ανα- 
λάβει πολλούς ρόλους. Αν και μπήκαν δυναμικά στην 
αγορά εργασίας, εντούτοις τα πρότυπα για 
το πώς πρέπει να είναι μια μητέρα, παρα
μένουν τα ίδια, εδώ κι εκατοντάδες χρό
νια. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πε
ρίπλοκα, αν λάβουμε υπόψιν τις διαφορές 
στις κοινωνίες ανά δεκαετία - για παρά
δειγμα οι γειτονιές είναι απρόσωπες σε 
σχέση με προηγούμενα έτη. Αυτό σημαί
νει ότι η επιβίωση και η διαπαιδαγώγηση, 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους γονείς.

Η γέννηση ενός παιδιού, εκτός των άλ
λων, μετατρέπει τις γυναίκες σε «κυνηγούς τελειότη
τας». Χαρακτηριστικές φράσεις είναι “τα θέλω όλα τέ

λεια για  το παιδί μου”, “θα είμαι η καλύτερη μητέρα 
του κόσμου” κλπ. Ό λα  τα παραπάνω, επιφορτίζουν 

τις μητέρες με περίσσιο άγχος, καθώς βλέ
πουν την πραγματικότητα να συγκρούε
ται με “τα θέλω” τους. Ηρεμήστε. Κανείς 
δεν γεννήθηκε Θεός. Καμιά μητέρα δεν εί
ναι τέλεια μητέρα. Αρκεί για ένα παιδί, μια 
μητέρα, να είναι απλά “επαρκής”.

Ο συγκεντρωτισμός μιας μητέρας, είναι 
μια ακόμη πηγή άγχους. Μεγάλο ποσοστό 
γυναικών, νιώθει έντονες τύψεις, όταν 
αφήνει το παιδί για  φύλαξη σε παιδικούς 
σταθμούς, σε γιαγιάδες ακόμη και στο σύ

ζυγο. Ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από τις  τύψ εις 
είναι η σκέψη “μόνο εγώ μπορώ να τα καταφέρω με το
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παιδί μου”, “μόνο εγώ ξέρω”. Στοπ. Ο κόσμος δεν πε
ριστρέφεται γύρω σας. Οι γιαγιάδες των παιδιών σας, 
έχουν μεγαλώσει, με μεγάλη επιτυχία  σε αρκετές πε
ριπτώσεις, εσάς και τον σύζυγο σας. Άρα, κάτι γνω ρί
ζουν κι αυτές από ανατροφή παιδιών.

Πολλές μανούλες, επηρεαζόμενες από τον ψεύτικο 
κόσμο των διαφημίσεων και του lifestyle, επιδιώκουν 
μια οικογένεια με “καρφωμένα” χαμόγελα, συμμαζεμέ
νες κουζίνες, φρεσκοψημένο κέϊκ και χαρούμενα παι
διά που δεν κλαίνε και δεν γκρινιάζουν ποτέ. Έλεος. 
Μετά από την κούραση της δουλειάς, προσπαθώντας 
να κατακτήσουν την “ιδανική” εικόνα, αποθέτουν και 
τα τελευταία ψήγματα ενέργειας, με αποτέλεσμα όταν 
κάθονται να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να είναι 
“απούσες”. Από την άλλη πλευρά, όσο σκληρό κι αν 
ακούγεται, τα παιδιά πρέπει να μάθουν, ότι κι οι γο
νείς έχουν όρια και κάποιες φορές είναι κουρασμένοι.

Το περιβάλλον γύρω από μια μητέρα, πολλές φορές, 
είναι χειριστικό κι επικριτικό. Οι γονείς της μητέρας 
και του πατέρα πολλές φορές επεμβαίνουν, ασκώντας 
κριτική  στους γονεϊκούς ρόλους και γεμίζουν με αμ
φιβολία και αισθήματα ανεπάρκειας το ζευγάρι, σε ότι 
αφορά το ρόλο του, ως γονείς. Επίσης, το σχολείο έχει 
μετατραπεί σε χώρο έμμεσων αντιπαραθέσεων μετα
ξύ των μαμάδων. Η εμφάνιση των παιδιών, η ευφυΐα, 
οι αθλητικές δυνατότητες, η σωματική διάπλαση είναι 
αφορμές για αρνητικά σχόλια και ανταγωνισμό μετα
ξύ των μαμάδων. Το σχολείο και η παιδική χαρά, δεν 
είναι ούτε καλλιστεία, ούτε κριτική  επιτροπή. Το κα- 
θέ παιδί γενήθηκε με τα δικά του μοναδικά, ξεχωριστά

ταλέντα. Η μητρότητα πρέπει να ενώνει τις γυναίκες 
κι όχι ν ’ αποτελεί αφορμή για τη γιγάντωση του ναρ
κισσισμού τους.

Ο χρόνος, λοιπόν, που θα ξοδευτεί με το παιδί, θα 
πρέπει να είναι ποιοτικός και δημιουργικός. Ο διάλο
γος, το δημιουργικό και φανταστικό παιχνίδι, η ενστι
κτώδης αγκαλιά, η πεποίθηση κι η βεβαιότητα ότι εί
στε «καλός» γονιός, είναι αυτά που σας κάνουν «καλό» 
γονιό. Αποβάλλετε τις τύψ εις ότι δεν περνάτε αρκετό 
χρόνο με το παιδί, κλείστε τα αυτιά σας στην κριτική 
και στη (δήθεν καλοπροαίρετη) «ειλικρίνεια» και ν ι
ώστε ότι δίνετε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού σας 
στα παιδιά σας. Η πρόθεση μετράει κι αυτό το αντι
λαμβάνονται τα παιδιά. Ακόμη, μην επιτρέπετε συ
μπεριφορές, που δεν θα τις ανεχόσασταν αν περνούσα
τε περισσότερο χρόνο με το παιδί σας, για  παράδειγμα 
μην αγοράζετε ό, τι σας ζητάει, από ανασφάλεια οτι 
δεν είστε καλός γονιός και μην το αφήνετε ανεξέλε
γκτο να πηγαίνει όπου θέλει/ζητάει. Τα παιδιά χρειά
ζονται όρια για να μεγαλώσουν σωστά, μην το παρα
βλέπετε αυτό.

Η καθημερινότητα των σημερινών γυναικών, απαι
τεί μαγικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας τις 
υποχρεώσεις τους. Βέβαια, ας μην παραληφθεί, ότι οι 
γυναίκες του περασμένου αιώνα, δούλευαν μέχρι τη 
γέννα τους σε αγροτικές εργασίες. Πολλές γυναίκες, 
εξαιτίας των πιέσεων που δέχονται, αποφασίζουν να 
παραιτηθούν από κάποιους ρόλους, δηλαδή να είναι 
μόνο μητέρες ή μόνο εργαζόμενες. Από έρευνες προ
κύπτει, ότι οι γυναίκες που επιλέγουν έναν μόνο ρό
λο, έχουν ένα χρόνιο αίσθημα ανεπάρκειας. Αντίθετα, 
οι γυναίκες που επιλέγουν τον διπλό ρόλο, παρά την 
κούραση που βιώνουν, είναι περισσότερο ικανοποιη
μένες από τη ζωή τους, εμφανίζουν λιγότερο συχνά 
κατάθλιψη και μακροπρόθεσμα αισθάνονται πετυχη
μένες και στους δυο ρόλους. ]
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Της Αρχ/κα Αικατερίνης Κίκη

Παγκόσμια Ημερα Μνήμης
για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων

«...Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά...», είχε γρά
ψει ο Ιατροδικαστής, όταν το 1896 στην Αγγλία, κατα- 
γράφηκε ο πρώτος θάνατος από τροχαίο ατύχημα. Κυ
ριακή, 4 Μαρτίου 1907 ώρα 11.30 το πρωί... Το πρώτο 
τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα στην Ελλάδα συμβαί
νει στην Αθήνα, με θύμα μια 25χρονη μητέρα δύο παι
διών, η οποία παρασϋρθηκε από δύο αυτοκίνητα -από 
τα επτά συνολικά που κυκλοφορούσαν τότε στην Αθή
να-, στην προσπάθειά της να διασχίσει τη Λεωφόρου 
Συγγρού. Την επομένη μέρα οι εφημερίδες έγραψαν: 
«Ε πτά  αυτοκίνητα κυκλοφορούν και θρηνούμε θύματα. 
Φανταστείτε τι θα ουνέβαινε αν γίνονταν εβδομήντα...».

Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο 
ΟΗΕ αναγνώρισαν την ημέρα μνήμης θυμάτων των 
τροχαίων, ενώ το 2011 αναγνωρίστηκε και από την 
Ελληνική Κυβέρνηση. Η τρ ίτη  Κυριακή του Νοεμ
βρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων 
που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Κάθε 
χρόνο σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
πεθαίνουν εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων και πε
ρισσότεροι από 50 εκατομμύρια τραυματίζονται. Αυτό 
τοποθετεί το θάνατο από τροχαίο ατύχημα στην 9η θέ
ση στη λίστα των κορυφαίων αιτιών θανάτου, σύμφω
να με την τελευταία Παγκόσμια Έ κθεση για την Οδική 
Ασφάλεια από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Έ να  
συγκλονιστικό 31% επ ί του συνόλου των θανάτων από 
τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως είναι έφηβοι και νέ

οι ενήλικες. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από 
400.000 ζωές που χάνονται ετησίως, ένας αριθμός που 
υπερβαίνει τους θανάτους των νέων που προκαλούνται 
από ασθένειες, χρήση ναρκωτικών, αυτοκτονία, βία ή 
άλλα γεγονότα.

Η Ημέρα αυτή για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη ση
μασία, αφού σήμερα, η Χώρα μας κατέχει μια θλιβερή 
πρωτιά ανάμεσα στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Έ νωσης. 
Αυτή, του υψηλότερου ποσοστού σε θανάτους από τρο
χαία δυστυχήματα. Αν σε αυτό, συνυπολογιστεί ότι ένα 
μεγάλο μέρος των θυμάτων είναι ηλικίας από 17 έως 35 
ετών, αντιλαμβανόμαστε ότι τα τροχαία δυστυχήματα 
αποτελούν μάστιγα, η αντιμετώ πιση της οποίας δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αστυνομικά μέτρα.

Μετράμε νούμερα και στατιστικές, κανείς όμως 
δεν μπορεί να μετρήσει τον πόνο, τη δυστυχία, την 
καταστροφή πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Πίσω 
από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, άνθρωποι που 
δεν πραγματοποίησαν τα όνειρά τους, που πίσω τους 
άφησαν μάνα, πατέρα, σύζυγο, παιδιά. Και μόνο όταν 
το δικό σου «ένα», γίνει ένας από αυτούς τους ψυχρούς 
αριθμούς στα στατιστικά στοιχεία και βλέπεις τη ζωή 
σου ξαφνικά να αλλάζει δραματικά, αφού βιώνεις την 
απώλεια και τις  συνέπειες αυτής, μπορείς να συνει
δητοποιήσεις την τραγικότητα του προβλήματος που 
υπάρχει.

Η θεώρηση αυτού του προβλήματος δεν έχει ανά
γκη λοιπόν, από ειδικές γνώσεις, αλλά από τη συνειδη- 
τοποίηση της ανθρώπινης ζωής ως υπέρτατου αγαθού, 
καθιστώντας έτσι την οδική ασφάλεια ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα.

Η Οδική ασφάλεια, σύμφωνα με τους ορισμούς του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, είναι η σωστή διαχείρι
ση και χρησιμοποίηση του συνόλου των παραγόντων 
που μπορεί να προκαλέσουν ένα τροχαίο ατύχημα, 
οδός, χρήστης και όχημα. Ό λοι οι παράγοντες πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα και με συνδυασμένο 
σχεδίασμά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική μια 
πολιτική πρόληψης και οδικής ασφάλειας.

Ο άνθρωπος κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο, ανάμεσα 
στους παράγοντες που επηρεάζουν την οδική ασφά
λεια. Γ ι' αυτό άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
τροχαίων συγκρούσεων οφείλονται στον παράγοντα 
«άνθρωπο» και ειδικότερα στην οδηγική του παιδεία
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και συμπεριφορά. Το τροχαίο δεν είναι η «κακιά ώρα» 
ή το «ατύχημα». Δεν είναι γραμμένο από τη μοίρα, αλλά 
ούτε είναι και ζήτημα τύχης. Τα περισσότερα ατυχήμα
τα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ο άνθρωπος 
τηρούσε επιμελώς τις  διατάξεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας με συνέπεια τους κανόνες 
ασφαλούς οδήγησης.

Στη Χώρα μας επισπεύδον Υπουργείο για την Οδική 
Ασφάλεια είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δ ικτύω ν με ευθύνη του οποίου ανατέθηκε στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και καταρτίσθηκαν από 
αυτό τρία (3) Στρατηγικά Σχέδια Οδικής Ασφάλειας και 
συγκεκριμένα, ένα για τα έτη 2001-2005, ένα για τα έτη 
2006-2010 και ένα για τα έτη 2011-2020. Στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το 
οποίο εποπτεύει την Ελληνική Αστυνομία ανατέθηκε 
η ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος «Επιτήρηση 
για την Οδική Ασφάλεια».

Κ εντρικός Στόχος του 1ου Στρατηγικού Σχεδίου 
ήταν η μείωση κατά 20% του αριθμού των νεκρών στα 
οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα, από το 2000 έως το 
2005, ενώ η ανάπτυξη του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου εί
χε ως στόχο του την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Στόχου 
μείωσης των νεκρών σε ποσοστό 50% το έτος 2010 σε 
σχέση με τους νεκρούς του 2000, στόχος ο οποίος επι
τεύχθηκε μερικώς, καθώς η μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων, πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 37,1% (1.281 
νεκροί το έτος 2010 έναντι 2.037 νεκροί το 2000).

Στόχος του 3ου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφά
λειας για  τα έτη 2011-2020 είναι οι νεκροί στα οδικά 
ατυχήματα του έτους 2020, να είναι λιγότεροι από 640, 
ενώ καθορίζεται ενδιάμεσος στόχος για την πρώτη πε
νταετία οι νεκροί στα οδικά ατυχήματα το 2015 να είναι 
λιγότεροι από 880, στόχος ο οποίος υπερκαλύφθηκε σε

πανελλαδικά επίπεδο.
Ε ιδ ικ ό τερ α , (γ ια  

τα έτη 2011, 2012 και 
2013), υπήρξε μείωση 
τω ν νεκρώ ν το 2011 
έναντι του 2010 σε 
ποσοστά 14,8% (1.092 
έναντι 1.281, δηλαδή 
σε απόλυτους αριθμούς 
189 λιγότεροι), μείωση

των νεκρών το 2012 έναντι του 2011 σε ποσοστό 10,6% 
(976 έναντι 1.092, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς 116 
λιγότεροι) και μείωση των νεκρών το 2013 έναντι του 
2012 σε ποσοστό 11,4% (865 έναντι 976, δηλαδή σε από
λυτους αριθμούς 111 λιγότεροι).

Ορισμένες από τις  κύριες αιτίες πρόκλησης τρο
χαίων ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα, η 
οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η παραβίαση προτεραιό
τητας, η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, η κίνηση 
στο αντίθετο ρεύμα, η αντικανονική προσπέραση, το 
υπάρχον οδικό δίκτυο και η σήμανση των οδών καθώς 
και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους στα δί- 
κυκλα.

Η καρδιά της μείωσης των ατυχημάτων είναι η ενη
μέρωση και η πρόληψη αυτών. Η Τροχαία είναι ένας 
σημαντικός τομέας ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Έ χε ι σχέση με την τροχαία κίνηση και ειδικότερα με 
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τόσο σε προληπτικό, 
όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο για την ασφαλή κί
νηση όλων των τροχοφόρων, καθώς και των πεζών. Οι 
αστυνομικοί που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Τρο
χαίας επιτελούν ένα έργο δύσκολο, επικίνδυνο, αλλά και 
κοινωνικό. Με πλήρη σεβασμό και εκτίμηση στον κάθε 
πολίτη χωριστά, το προσωπικό της Τροχαίας, το οποίο 
είναι εκπαιδευμένο και ειδικευμένο στον τροχονομικό 
έλεγχο, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας με την κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων, καταβάλει καθημερινά σημαντικές προσπά
θειες και συμβάλει στα μέγιστα για την πρόληψη του 
τροχαίου ατυχήματος και την επίτευξη της κυκλοφο- 
ριακής ασφάλειας.

Για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, οι Υπη
ρεσίες Τροχαίας προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στις πα
ρακάτω δράσεις:
► Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 

σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με επικαιροποιη- 
μένες στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις, για την 
πρόληψη και αποτροπή των οδικών τροχαίων ατυ
χημάτων.

► Εντοπισμός και χαρτογράφηση τω ν επικίνδυνω ν 
σημείων τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων.

► Αυστηρή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. με εντατικούς ελέγ
χους για  βεβαίωση παραβάσεων και κυρίω ς των 
«επικίνδυνων παραβάσεων».
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► Εντατικοποίηση ελέγχων, μεγάλης διάρκειας και 
κατάλληλα κατανεμημένων τοπικά και χρονικά, με 
τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και 
συμβατικών αυτοκινήτω ν ώστε να δημιουργείται 
κοινή πεποίθηση στους χρήστες των οδών και κυ
ρίως στους οδηγούς, άτι η πιθανότητα να υποστούν, 
ανά πάσα στιγμή, έλεγχο της κυκλοφοριακής τους 
συμπεριφοράς, είναι μεγάλη.

► Συμμετοχή εκπροσώπων σε σχετικές Επιτροπές και 
Συμβούλια (Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. 
κ.λ.π.).
Επιπλέον, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των πο
λιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με την ανάπτυξη 
των παρακάτω δραστηριοτήτων:

► Διαρκή ενημέρωση με στατιστικά στοιχεία, μέσω 
των ιστοσελίδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αναφέρονται τα οδικά 
ατυχήματα. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει χαρτο
γράφηση των επικ ίνδυνω ν σημείων για  τροχαία 
ατυχήματα σε όλη τη Χώρα, συμβουλές και οδηγίες 
για ασφαλή οδήγηση, Δελτία Τύπου με τη δραστη
ριότητα και προσφορά των Υπηρεσιών Τροχαίας, 
καθώς και χρηστικές πληροφορίες για  την κίνηση 
και κυκλοφορία στο οδικά δίκτυο.

► Διανομή φυλλαδίων με χρηστικές οδηγίες και συμ
βουλές για ασφαλή οδήγηση κατά τις μεγάλες εξό
δους κατοίκων αστικών κέντρων προς την περιφέ
ρεια.

► Διανομή φυλλαδίων με εικόνες και συμβουλές για 
τους μαθητές και γονείς κατά την έναρξη της σχο
λικής περιόδου.

► Συμμετοχή των Υπηρεσιών Τροχαίας σε προγράμ
ματα που διοργανώνουν διάφοροι Φορείς ή Οργα
νώσεις, σε εκστρατείες ενημέρωσης για  την ασφαλή 
οδήγηση και τη μη χρήση αλκοόλ κ.λπ.

► Συνεχείς συνεντεύξεις και δηλώσεις Δ ιευθυντώ ν 
ή Διοικητών Τροχαίας στα Μ.Μ.Ε., τοπικής ή πα
νελλαδικής εμβέλειας (ρεπορτάζ, δελτία ειδήσεων ή 
Δελτία Τύπου), όπου ενημερώνεται η κοινή γνώμη 
για θέματα τροχαίας.

► Διαλέξεις σε σχολεία και μεγάλες ομάδες πληθυσμού 
από έμπειρο προσωπικό τροχαίας με θέμα την κυ- 
κλοφοριακή αγωγή και τη δημιουργία ασφαλούς 
οδικού περιβάλλοντος.

► Διοργάνωση εκθέσεων τροχαίας, ημερίδων κ.λπ. 
από αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας, όπου ανα
πτύσσονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
δραστηριότητας της Τροχαίας στην τοπική κοινω
νία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα οδικής ασφάλειας για την αποτροπή τέλεσης 
επικίνδυνων παραβάσεων, που θεωρούνται ως μια 
από τις κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων ή 
επιτείνουν τις συνέπειες αυτών.

► Συνέχιση της προβολής 4 κοινωνικών μηνυμάτων 
(για κράνος, ζώνη, μέθη, ΛΕΑ) από τηλεοπτικούς 
σταθμούς, πανελλαδικά, μετά από έγκριση από το 
ΕΡΣ.
Επιπλέον, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευ

σης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παρακολου- 
θείται συνεχώς η δραστηριότητα των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, προκειμένου να συνεχισθεί η προσπάθεια 
περαιτέρω βελτίωσης τω ν δεικτώ ν και παραμέτρων 
της Οδικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδονται 
Διαταγές προς όλες τις Δ ιευθύνσεις Αστυνομίας και 
Διευθύνσεις Τροχαίας, να προβαίνουν σε συγκριτική 
ανάλυση και χαρτογράφηση ανά μήνα των δεδομένων 
των τροχαίων ατυχημάτων ώστε ανάλογα με τα αποτε
λέσματα να προσαρμόζουν τα προγράμματα τροχονομι- 
κής αστυνόμευσης και ελέγχου στα πραγματικά σημεία 
και χρόνους, με έμφαση στις επικίνδυνες παραβάσεις.

Για το θέμα της διαπαιδαγώ γησης και της ευαι- 
σθητοποίησης τω ν ανηλίκω ν, μαθητώ ν κ.λ.π., σε θέ
ματα Ο δικής Ασφάλειας, πέραν τω ν διαλέξεων που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα σχολεία, από τη 
Δ ιεύθυνση Τροχαίας Α στυνόμευσης του Α ρχηγεί
ου Ε λληνικής Α στυνομίας σχεδιάσθηκε πρόσφατα, 
πρόγραμμα προαγωγής κυκλοφοριακής αγω γής που 
απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων και που 
έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό της 
γνώ σης και την κατανόηση των βασικών κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας, μέσω τη ς προβολής οπτικού  
υλικού, καθώς και τη  διανομή εντύπω ν με κανόνες,
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Θάνατοι από τροχαίο ατύχημα ανά 100.000 κατοίκους

Πηγή··
Allianz/ΠΟΥ

Κατάταξη Χώρα

Θάνατοι από 
τροχαίο ατύχημα 

ανά 100.000 
κατοίκους

Κατάταξη Χώρα

Θάνατοι από 
τροχαίο ατύχημα 

ανά 100.000 
κατοίκους

1 Σουηδία 3,0 15 Σλοβενία 7,2

2 Ην. Βασίλειο 3,7 16 Κύπρος 7,6

3 Μάλτα 3,8 17 Τσεχία 7,6

4 Ολλανδία 3,9 18 Βέλγιο 8,1

5 Δανία 4,7 19 Ουγγαρία 9,1

6 Γερμανία 4,7 20 Σλοβακία 9,4

7 Ιρλανδία 4,7 21 Βουλγαρία 10,4

8 Φινλανδία 5,1 22 Κροατία 10,4

9 Αυστρία 5,3 23 Λετονία 10,8

10 Ισπανία 5,4 24 Λιθουανία 11,1
11 Λουξεμβούργο 6,3 25 Ρουμανία 11,1
12 Γαλλία 6,4 26 Πολωνία 11,8

13 Εσθονία 6,5 27 Πορτογαλία 11,8

14 Ιταλία 7,2 28 Ελλάδα 12,2

ασκήσεις και πα ιχνίδ ια  για  την καλύτερη εμπέδω
ση τω ν κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, 
σχεδιάζεται και πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, 
το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Η 
σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού και ιδι
αίτερα τω ν παιδιών είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης 
τω ν τροχαίων ατυχημάτω ν. Η απόκτηση κυκλοφο- 
ριακής αγω γής από τα σχολικά χρόνια είναι εθνική 
ανάγκη, ώστε να  γίνει βίωμα η υπεύθυνη  και σωστή 
κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στις περισσότερες 
πόλεις της χώρας μας, εκδηλώσεις κοινωνικής ευαισθη- 
τοποίησης σε θέματα οδικής ασφάλειας για την Ημέρα 
Μνήμης, δίνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι η συγκρό
τηση ενός πανελλαδικού κοινωνικού ρεύματος που θα 
απαιτήσει με μαζικούς όρους συγκεκριμένα μέτρα και 
πολιτικές για την οδική ασφάλεια είναι μια ρεαλιστική 
δυνατότητα ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν στο 
μέλλον τέτοιες απώλειες. Είναι λοιπόν απαραίτητο το 
θέμα της οδικής ασφάλειας να αποτελέσει προτεραι
ότητα για όλες τις κυβερνήσεις εφαρμόζοντας άμεσα 
μακροχρόνια προγράμματα εκπαίδευσης του πληθυ
σμού ώστε να βελτιωθούν εκείνοι οι φυσικοί παράγο
ντες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην γένεση 
οδικών τροχαίων ατυχημάτων με αλλαγή πρωτίστως 
της οδηγικής συμπεριφοράς αλλά και καλύτερες υπο
δομές (δρόμοι, σήμανση, ποδηλατοδρόμοι κ.λ.π.) που 
να δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης για 
οδηγούς και πεζούς.

Πηγές:
-ΚΟ Κ
-Παγκόσμιος Ο ργανισμός Υγείας 
-w w w .astynom ia.gr (Ελληνική Αστυνομία) 
-www.soste.gr (sos Τροχαία Εγκλήματα) 
-w w w .chania .gr  
-w w w .nextdeal.gr

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Τροχαίας του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη πολύτιμη βο
ήθεια της στην ολοκλήρωση του άρθρου.

Συγκριτικός πίνακας (από 1/1/2014 έως 6/11/2014)
Ατυχήματα 2014 2013 Διαφορά Ποσοστό
Θανατηφόρα 642 690 -48 -7,0%

Σοβαρά 788 973 -185 -19,0%
Ελαφρά 8.638 8.701 -63 -0,7%
Σύνολο 10.068 10.364 -296 -2,9%

Παθόντες 2014 2013 Διαφορά Ποσοστό
Νεκροί 685 748 -63 -8,4%

Βαριά
τραυματίες 938 1.164 -226 -19,4%

Ελαφρά
τραυματίες

11.442 11.648 -206 -1,8%

Σύνολο 13.065 13.560 -495 -3,7%
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Του Υποστρατήγου Πλάτωνος Ζαφείρη
Διευθυντή Διεύθυνσης Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ

Νοσήματα που μεταδίδονται 
μέσω αναπνευστικού

Τα νοσήματα που διασπείρονται μέσω του αναπνευστικού 
μεταδίδονται μέσω εισπνοής είτε μεγάλων σταγονιδίων εί
τε μικρών αιωρούμενων πυρήνων σταγονιδίων (αερογενής 
μετάδοση), που εκπέμπονται από άτομο που νοσεί κατά τον 
βήχα, τον πταρμό ή την ομιλία και είναι μολυσμένα με ιούς 
ή βακτήρια. Τα μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια μπορεί να 
διανύσουν μικρή μόνο απόσταση (<2 μέτρα) στον αέρα και 
γρήγορα καθιζάνουν με τη βαρύτητα, ενώ οι μικροσκοπικοί 
πυρήνες σταγονιδίων είναι εξαιρετικά ελαφρείς και μπορούν 
να παραμένουν αιωρούμενοι στον αέρα για μεγαλύτερο χρονι
κό διάστημα. Σημαντικά νοσήματα, από άποψη βαρύτητας ή 
συχνότητας, που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού απο
τελούν η φυματίωση και η γρίπη. Η μεν γρίπη μεταδίδεται 
μέσω μεγάλων σταγονιδίων, ενώ η φυματίωση μεταδίδεται 
αερογενώς. Η πιθανότητα μετάδοσης των νοσημάτων που 
μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού είναι ανάλογη με την 
διάρκεια της έκθεσης στον ασθενή ή τον αέρα που περιέχει 
τους πυρήνες των σταγονιδίων.

Φυματίωση
Η φυματίωση είναι νόσημα που μεταδίδεται μέσω εισπνο

ής αέρα που περιέχει αιωρούμενους πυρήνες σταγονιδίου με 
μυκοβακτηριδια. Οι ασθενείς που πάσχουν από ενεργό μετα
δοτική μορφή φυματίωσης αποβάλλουν πολύ μικρά τέτοια 
σταγονίδια με τον βήχα, το φτάρνισμα και τη δυνατή ομιλία. 
Τα άτομα αυτά ενδέχεται να μεταδώσουν τη νόσο, ιδίως σε αν
θρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί τους αρκετές ώρες κάθε 
μέρα. Χαρακτηριστικά, άτομα που ζουν στην ίδια κατοικία με 
μεταδοτικό πάσχοντα διατρέχουν περίπου 30% πιθανότητα 
να μολυνθοόν. Παρόλα αυτά άτομα με υποκείμενη ανοσο- 
καταστολή, έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και νόσησης 
ακόμα και μετά από βραχεία έκθεση σε πάσχοντα.

Το 90% των ατόμων που μολύνονται από το μυκοβακτη- 
ρίδιο της φυματίωσης δεν αναπτύσσουν ποτέ στη ζωή τους 
«ενεργό φυματίωση». Ο οργανισμός τους αντιμετωπίζει επιτυ- 
χώς τα μυκοβακτηριδια, τα οποία παραμένουν σε λανθάνουσα 
κατάσταση. Λέμε ότι αυτά τα άτομα εμφανίζουν «λανθάνουσα 
φυματική μόλυνση», Δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και δεν 
είναι μεταδοτικά. Ο κίνδυνος να νοσήσουν από ενεργό φυμα
τίωση στη διάρκεια της ζωής τους μόλις αγγίζει το 5-10%.

Το σημαντικότερο μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης 
της φυματίωσης και τον έλεγχο της διασποράς της νόσου, εί
ναι η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών που πάσχουν από ενερ
γό νόσο, η απομόνωση τους και η άμεση χορήγηση σε αυτούς 
αποτελεσματικής θεραπείας.

'Οσον αφορά τα προφυλακτικά μέτρα που θα πρέπει να

λαμβάνονται, για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης φυ
ματίωσης, κατά την επαφή προσωπικού των υπηρεσιών με 
νεοεισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, κατά τη διαδικα
σία περισυλλογής και μεταφοράς τους σε κέντρα πρώτης υπο
δοχής, ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από χώρες με υψηλή 
επίπτωση φυματίωσης, πρέπει να επισημανθεί ότι:
- Η μετάδοση της φυματίωσης συνήθως προϋποθέτει στενή, 

καθημερινή, και παρατεταμένη επαφή με πάσχοντα από 
ενεργό μεταδοτική μορφή της νόσου, συνθήκη η οποία δε 
φαίνεται να πληρείται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης δι
αδικασίας περισυλλογής και μεταφοράς μεταναστών σε κέ
ντρα υποδοχής.

- Σε περίπτωση που τεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύλληψης ή περισυλλογής και μεταφοράς ατόμου υπόνοια 
νόσησης από δυνητικά μεταδοτικό νόσημα του αναπνευ
στικού, θα πρέπει να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις 
για αποφυγή μετάδοσης οποιοσδήποτε λοίμωξης αναπνευ
στικού, δηλαδή αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς που 
βήχουν ή πταρνίζονται, συχνό πλύσιμο χειρών με νερό και 
σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα και χρήση μάσκας τόσο από 
τον πάσχοντα όσο και από τους διασώστες.

- Κατά την προσέλευση των συλληφθέντων ή περισυλλεγέ- 
ντων στο χώρο που θα κρατηθούν, ιδιαίτερη έμφαση πρέ
πει να δίδεται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση 
ασθενών που ενδέχεται να πάσχουν από ενεργό φυματίωση, 
απομόνωση τους από τους υπόλοιπους σε καλά αεριζόμενο 
χώρο και άμεση ιατρική εκτίμηση, προκειμένου να απο
κλεισθεί τα ενδεχόμενο αυτό. Υποψία νόσησης από ενεργό 
φυματίωση θα πρέπει να τίθεται επί παρουσίας συμβατών 
συμπτωμάτων (π.χ. βήχα διάρκειας μεγαλύτερης των δύο 
εβδομάδων, αιμόπτυσης, πυρετού, εφιδρώσεων, απώλειας 
βάρους) ή ύπαρξης ιστορικού νόσησης από φυματίωση ή λή
ψης αντιφυματικών φαρμάκων, στο παρελθόν.

- Επί επιβεβαίωσης νόσησης του ασθενούς από ενεργό μετα
δοτική φυματίωση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος 
των ατόμων τα οποία είχαν στενή και παρατεταμένη επαφή 
με το κρούσμα, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο 
μετάδοσης της νόσου σε αυτά. Υπενθυμίζεται ότι η φυματίω
ση μεταδίδεται μέσω του αέρα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
μολυνθούν με τα μαντήλια, τα σεντόνια, τα κοινά πιάτα και 
μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και τις τουαλέτες. Συνεπώς δεν 
έχουν θέση πρακτικές απολύμανσης.

- Τα μέτρα προφύλαξης έναντι της μετάδοσης της φυματί
ωσης παραμένουν ουσιαστικά τα ίδια είτε το στέλεχος μυ- 
κοβακτηριδίου που προκαλεί τη νόσο είναι ευαίσθητο είτε 
είναι ανθεκτικό στα αντκρυματικά φάρμακα.
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- Λόγω του ότι το ύπαρχον αντιφυματικό εμβόλιο (BCG) δεν 
προσφέρει αποτελεσματική προστασία ως προς τη μετάδοση 
της φυματίωσης σε ενήλικες, δεν έχει θέση η χορήγησή του 
στο προσωπικό που θα αναλάβει την περισυλλογή και τη δι
άσωση των μεταναστών που στερούνται νομιμοποιητικών 
εγγράφων.

- Ως μέτρο πρόληψης της ενεργού νόσησης μετά από μόλυνση 
με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, συνιστάται ο έλεγ
χος με δερμοαντίδραση Mantoux των ατόμων που έρχονται 
σε συστηματική επαφή με πάσχοντες από φυματίωση, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον κίνδυνο έκθεσης 
που διατρέχουν τα άτομα απτά.

Γρίπη
Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος 

που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πο
λύ εύκολα. Η γρίπη μεταδίδεται από το άτομο που πάσχει σε 
άτομο που βρίσκεται σε στενή επαφή μαζί του όταν ο ασθενής 
βήχει, φταρνίζεται ή μιλά και διασπείρει στον αέρα σταγονίδια 
που περιέχουν τον ιό της γρίπης. Ο ιός της γρίπης μεταδίδεται 
επίσης μέσω των χεριών, όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα 
και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με εκκρίσεις αναπνευστι
κού πάσχοντα και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια, τη μύτη ή 
το στόμα του. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και ο συνω
στισμός (συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους) 
αυξάνουν τη μετάδοση της γρίπης. Η γρίπη εμφανίζει εποχι
κές εξάρσεις. Στην Ελλάδα, εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανί
ζονται κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως 
τον Απρίλιο).

Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ σο
βαρή νόσηση. Συχνά συμπτώματα της γρίπης είναι πυρετός, 
κεφαλαλγία, βήχας, καταβολή και αδυναμία, πόνοι στους μυς 
και τις αρθρώσεις. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερ
νούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι 
όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από 
τη γρίπη.

Για την αποφυγή της μετάδοσης θα πρέπει τα άτομα να κα
λύπτουν το στόμα και τη μύτη τους με χαρτομάντιλο όταν βή
χουν ή φταρνίζονται, να πλένουν τακτικά τα χέρια τους και να 
αποφεύγουν να αγγίζουν το στόμα, τα μάτια ή τη μύτη τους. 
Ο mo αποτελεσματικός όμως τρόπος για να προστατευθεί κα
νείς από τη γρίπη, είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός των ομάδων 
υψηλού κινδύνου, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική ετή
σια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Τα ετήσια αντιγριπικά 
εμβόλια περιλαμβάνουν κάθε φορά τα στελέχη του ιού που

αναμένεται να κυκλοφορήσουν κατά την τρέχουσα περίοδο 
εποχικής γρίπης. Ο εμβολιασμός συστήνεται να γίνεται κατά 
τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο, κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου γρίπης.

Γενικότερα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος μέσω του αναπνευστικού, 
πέραν των ειδικών μέτρων που αφορούν τα επιμέρους νοσή
ματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται ορισμένα βασικά 
προληπτικά μέτρα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τα παρακάτω:
• Συχνό πλύσιμο των χεριών, με άφθονο νερό και σαπούνι 

ή επάλειψή τους με αλκοολούχο διάλυμα. Το πλύσιμο των 
χεριών αποτελεί το πιο απλό και αποτελεσματικό μέσο ελέγ
χου της διασποράς των λοιμωδών νοσημάτων.

• Αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τα μάτια και τη 
μύτη.

• Κάλυψη του στόματος και της μύτης με μάσκα, μαντήλι, το 
μανίκι ή τον λυγισμένο αγκώνα, κατά το βήχα ή το φτάρ
νισμα.

• Εφαρμογή των μέτρων υγιεινής των χεριών μετά από κάθε 
επαφή με εκκρίματα του αναπνευστικού.

• Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα ανα
πνευστικής λοίμωξης.

•  Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα), όπου 
χρειάζεται.

•  Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή σημείων ανα
πνευστικής λοίμωξης άμεση αναζήτηση ιατρικής εκτίμη
σης και αποφυγή επιστροφής στην εργασία μέχρι την υπο
χώρηση των συμπτωμάτων.

• Απομόνωση ασθενών που πάσχουν από αερογενώς μεταδι
δόμενα νοσήματα (π.χ. μεταδοτική μορφή φυματίωσης) σε 
χωριστούς θαλάμους με την πόρτα κλειστή και άμεση με
ταφορά τους σε δομή υγείας που να διαθέτει αναπνευστική 
απομόνωση και ιδανικά θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Αιμορραγικός πυρετός από τον ιό Ebola 
Ο αιμορραγικός πυρετός από τον ιό Ebola αποτελεί μια πολύ 

σοβαρή νόσο που ενδημεί στην Αφρική. Μέχρι σήμερα κρού
σματα έχουν αναφερθεί σε Λιβερία, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, στις 
πολιτείες Lagos και Rivers της Νιγηρίας και στην επαρχία 
Equater του Κονγκό.

Αν και υπήρξαν πολλές εστίες αιμορραγικού πυρετού από 
ιό Ebola στο παρελθόν, δεν υπάρχει προηγούμενη επιδημική 
έκρηξη της νόσου στην Αφρική, στο βαθμό που καταγράφεται 
σήμερα. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο κίνδυ
νος άφιξης στην Ελλάδα ατόμων από ενδημικές περιοχές της
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Αφρικής, τα οποία θα αναπτύξουν συμπτώματα κατά το ταξί
δι ή μετά την άφιξη τους εξακολουθεί να παραμένει σχετικά 
χαμηλός.

Τα περιστατικά κατατάσσονται με βάση κλινικά, εργαστη
ριακά και επιδημιολογικά κριτήρια σε: α) άτομα που χρήζουν 
διερεύνησης, β) πιθανά και γ) επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Κλινικά κριτήρια:
Κάθε άτομο που παρουσιάζει ή παρουσίασε πριν καταλήξει 

πυρετό > 38,6° και οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
•  Έντονη κεφαλαλγία
•  Έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος
• Ανεξήγητες αιμορραγικές εκδηλώσεις διαφόρων μορφών
• Πολυοργανική ανεπάρκεια ή άτομο με αιφνίδιο και ανεξή

γητο θάνατο.

Εργαστηριακά κριτήρια:
• Ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού EBOLA σε κλινικό 

δείγμα (PCR) ΚΑΙ επιβεβαίωση με αλληλουχισηνουκλεοτι- 
δίων (sequencing) ή με δεύτερη εργαστηριακή δοκιμα
σία ανίχνευσης γενετικού υλικού για διαφορετικά γονίδια 
στόχους.

• Απομόνωση ιού EBOLA από κλινικό δείγμα (μόνο σε εργα
στήριο Επιπέδου Βιοασφάλειας).

Επιδημιολογικά κριτήρια:
Κατά τις 21 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων:

• Παραμονή σε οποιαδήποτε από τις επηρεαζόμενες περιοχές 
από την επιδημία αιμορραγικού πυρετού EBOLA ή επαφή 
με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγικού πυρε
τού EBOLA

Κριτήρια έκθεσης υψηλού κινδύνου:
• Στενή επαφή (απόσταση <1 μέτρου) χωρίς τη χρήση των 

απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας (συμπεριλαμ- 
βανομένης της οφθαλμικής προστασίας όταν είναι απαραί
τητη) με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγικού 
πυρετού EBOLA που παρουσίαζε βήχα, έμετο, αιμορραγία 
ή διάρροια.

•  Απροστάτευτη σεξουαλική επαφή με πιθανό ή επιβεβαι
ωμένο κρούσμα αιμορραγικού πυρετού ΕΒΟΙΑ, από την 
έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και 3 μήνες μετά την απο- 
δρομή τους.

• Άμεση επαφή με οποιοδήποτε υλικό μολυσμένο με σωματι
κά υγρά από πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγι- 
κού πυρετού EBOLA.

• Διαδερμικός τραυματισμός (π.χ. με βελόνα) ή έκθεση βλεν
νογόνου σε σωματικά υγρά, ιστούς ή κλινικά δείγματα από 
πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα αιμορραγικού πυρετού 
ΕΒΟΙΑ.

• Συμμετοχή σε παραδοσιακή τελετή κηδείας στις επηρεαζό
μενες περιοχές 2014*, που περιλαμβάνει απευθείας επαφή 
με τη σορό, ή συμμετοχή σε κηδεία όπου η σορός προέρχε
ται από τις επηρεαζόμενες περιοχές 2014 χωρίς τη χρήση 
απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.

• Άμεση επαφή με νυχτερίδες, τρωκτικά, πρωτεύοντα (π.χ. 
χιμπατζήδες), ζωντανά ή νεκρά προερχόμενα από επηρεαζό
μενες περιοχές 2014 ή ωμό κρέας από κυνήγι ζώων του δά
σους που προέρχεται από τις επηρεαζόμενες περιοχές 2014.

Κατάταξη Περιστατικών:
• Ατομο που χρήζει διερεύνησης: κάθε άτομο που πληροί 

τα κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια ή πληροί τα κριτή
ρια έκθεσης υψηλού κινδύνου και εμφανίζει οποιοδήποτε 
από τα κλινικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου χαμη
λού πυρετού.

• Πιθανό κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά κρι
τήρια και τα κριτήρια έκθεσης υψηλού κινδύνου.

• Επιβεβαιωμένο κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα ερ
γαστηριακά κριτήρια.
Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η λήψη των κατάλλη

λων μέτρων προφύλαξης από τους εργαζόμενους στα σημεία 
εισόδου και η ικανότητα απόκρισης σε εμφάνιση ύποπτου 
περιστατικού είναι απαραίτητα, τόσο για τη διαφύλαξη της 
υγείας του προσωπικού όσο και για την έγκαιρη αναγνώριση 
ασθενούς, την απομόνωσή του και την παρεμπόδιση περαιτέ
ρω μετάδοσης του παθογόνου.

Στο πλαίσιο της εγρήγορσης για τον αιμορραγικό πυρετό 
Ebola το ΚΕ.ΕΑΠ.ΝΟ. έχει εκπονήσει οδηγίες για τους ερ
γαζόμενους σε Σώματα Ασφαλείας ή σε Δομές Υγείας Πρώτης 
Υποδοχής νεοεισερχομένων ατόμων.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνονται είναι τα εξής:
- γάντια και χειρουργική μάσκα όταν ο κίνδυνος μετάδοσης 
είναι ελάχιστος.
- γάντια, χειρουργική μάσκα και οφθαλμική προστασία (π.χ. 
γυαλιά ή ασπίδα προσώπου) όταν ο κίνδυνος μετάδοσης εί
ναι χαμηλός.

- γάντια, χειρουργική μάσκα, οφθαλμική προστασία (π,χ. γυ
αλιά ή ασπίδα προσώπου) και αδιάβροχη ποδιά όταν ο κίνδυ
νος μετάδοσης είναι υψηλός.
Απαραίτητη κρίνεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής των 

χεριών (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και εφαρμογή 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος), ιδιαίτερα μετά από 
επαφή** με νεοεισερχόμενο άτομο ή μετά από επαφή με δυ
νητικά μολυσμένα αντικείμενα που φέρουν σωματικά υγρά 
και μετά την

αφαίρεση του εξοπλισμού της ατομικής προστασίας.
Σε περίπτωση αναγνώρισης ατόμου εμφανώς ασθενούς κρί- 

νεται απαραίτητη η εκτίμηση από Επαγγελματίες Υγείας του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τηλ. 210-5212054), και η διατήρηση τυχόν 
συνταξιδιωτών του ασθενούς σε ξεχωριστή ομάδα, μέχρι τη 
λήξη της ιατρικής εκτίμησης -  καταγραφής. ]

• Επηρεαζόμενες περιοχές (έως 10/9: Γουινέα, Σιέρρα Λεόνε, 
Λιβερία, Νιγηρία: Lagos state, Rivers state, Κονγκό: 
Equateur province)

** Ως επαφή ορίζεται η άμεση επαφή με άτομο ή η επαφή με  
σωματικά υγρά αυτόν ή η παραμονή σε ακτίνα <1 μέτρον 
από αυτό.
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Αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ την Premium Card του Military Club

Σας παρέχει προνομιακή έκπτωση 5% στις αγορές που 
πραγματοποιείτε στα καταστήματα Carrefour Μαρινόπουλος, 
Carrefour Express & Carrefour

/

/

/

Η έκπτωση αφαιρείται αυτόματα από την αξία των αγορών 
σας επιδεικνύοντάς την Premium Card στο ταμείο

Επωφελείστε όλων των προσφορών που ισχύουν για την 
κάρτα Club της Μαρινόπουλος

Γίνεστε αυτόματα μέλη του Military Club

Για υποβολή αίτησης απόκτησης της κάρτας και περισσότερες πληροφορίες 

www.militaryclub.gr (μενού "Premium Card") - Τηλ.: 210-2849135

Υπηρετούμε όσους υπηρετούν τη χώρα μας!

http://www.militaryclub.gr


Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Εξι ύποπτοι συνελήφθησαν στη διάρκεια 

αστυνομικών εφόδων και στο πλαίσιο αντιτρομοκρα- 
τικής επιχείρησης που συνδέεται με τον εμφύλιο στη 
Συρία, σύμφωνα με το Ρόιτερς. Αξιωματικοί της αντι- 
τρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν τους υπόπτους 
στο Λονδίνο, στο Πόρτσμουθ, στη νοτιοανατολική 
ακτή της Αγγλίας, και στο Φάρνμποροου, δυτικά της 
βρετανικής πρωτεύουσας. Οι συλληφθέντες είναι ηλι
κίας από 23 έως 57 ετών: τρεις άνδρες 23, 26 και 57 
ετών και τρεις γυναίκες 23, 29 και 48 ετών. «Οι Αρχές 
ενημερώνουν τους κατοίκους ότι η δραστηριότητα 
της Αστυνομίας συνδέεται με συγκρούσεις στο εξωτε
ρικό και όχι με μία άμεση απειλή εναντίον των τοπι
κών κοινοτήτων ή οπουδήποτε αλλού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία. 
Σύμφωνα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο που ψήφισε 
η βρετανική κυβέρνηση το 2000, οι ύποπτοι επιτρέ
πεται να συλλαμβάνονται και να προφυλακίζονται 
χωρίς να τους απαγγέλλονται επισήμως κατηγορίες. 
Την προηγούμενη ημέρα τρεις άνδρες, ηλικίας 21,24 
και 25 ετών, συνελήφθησαν στο κεντρικό Λονδίνο ως 
ύποπτοι για προμήθεια (σχετικού υλικού), προετοι
μασία ή υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών. Την 
περασμένη εβδομάδα, πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν 
στη διάρκεια εφόδων της Αστυνομίας, περιλαμβανο- 
μένων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και σύμ
φωνα με ευρωπαϊκή πηγή ασφαλείας που γνωρίζει 
την υπόθεση, η Αστυνομία εκτιμά ότι ενδεχομένως να 
απέτρεψε επίθεση με στόχους στη Βρετανία, η οποία 
βρισκόταν στα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Τρεις από 
τους υπόπτους εξακολουθούν να κρατούνται από την 
Αστυνομία ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Η Αστυνο
μία ανακοίνωσε ότι ερευνώνται τέσσερις κτιριακές 
εγκαταστάσεις στο βορειοδυτικό Λονδίνο.
Τον Αύγουστο, η Βρετανία αύξησε το επίπεδο της διε
θνούς τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό», το δεύτε
ρο υψηλότερο στη σχετική κλίμακα, γεγονός που υπο
δηλώνει ότι θεωρείτο εξαιρετικά πιθανή μία επίθεση. 
ΑΜ Π Ε , Reuters

ΚΛΟΠΗ ΑΞΙΑΣ 6.000.000 ΕΥΡΩ 
Η κλοπή ενός κορυφαίου έργου τέχνης
έχει αναστατώσει όλη την Κύπρο τα τελευταία 24ωρα. 
Ο λόγος για έναν πίνακα του διάσημου Γάλλου ζωγρά
φου Εντγκάρ Ντεγκά, αξίας 6.000.000 ευρώ, που έκα
νε φτερά από το σπίτι του ιδιοκτήτη του! Η Αστυνομία 
έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτω ν και 
αναζητεί ακόμη έναν, ενώ άγνωστη παραμένει προς το 
παρόν η τύχη  του πολύτιμου πίνακα. Η καταγγελία 
της πρωτοφανούς -στα χρονικά του νησιού- κλοπής 
έγινε από 70χρονο κάτοικο της Απαισιάς Λεμεσού. 
Σύμφωνα με αυτή έγινε διάρρηξη στην κατοικία του 
και κλάπηκε ο πίνακας του Ντεγκά, που φιλοτεχνή- 
θηκε το 1870. Πρόκειται για έργο διαστάσεων 61x47 
εκατοστών, που απεικονίζει μια μπαλαρίνα. Σύμφωνα 
πάντα με την καταγγελία, κλάπηκε επίσης ένα μεταλ
λικό χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 7 χρυσά ρολό- 
για, 3 ζευγάρια χρυσά γυαλιά όπερας, 3 χρυσά γυαλιά 
και 20 μανικετόκουμπα, συνολικής αξίας 157.000 ευ
ρώ. Ό πω ς αναφέρουν κυπριακά μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης, τόσο ο πολύτιμος πίνακας όσο και τα άλλα τι
μαλφή που κλάπηκαν δεν καλύπτονται από ασφάλεια. 
Με βάση την εκτίμηση των Αρχών, η κλοπή ήταν 
στοχευμένη, καθώς στο συγκεκριμένο σπίτι φιλοξε
νούνταν κι άλλα έργα τέχνης που δεν αφαιρέθηκαν 
από τους δράστες. «Φαίνεται από τις μέχρι στιγμής 
εξετάσεις ο στόχος να ήταν ο συγκεκριμένος πίνακας, 
γ ια τί υπήρχαν επίσης πολλοί άλλοι πίνακες μεγάλης 
αξίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν κλαπεί από την κατοι
κία» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Λεμεσού, 
Ιωάννης Σωτηριάδης.
Συνελήφθησαν ως ύποπτοι για  «συνωμοσία προς διά- 
πραξη αδικήματος» δύο Ελληνοκύπριοι, ένας 42χρο- 
νος και ένας 53χρονος, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον 
του δικαστηρίου. Το δικαστήριο διέταξε την οκταήμε
ρη κράτηση των δύο συλληφθέντων, ενώ οι αστυνο
μ ικοί αναζητούν και έναν 55χρονο Ρώσο για την ίδια 
υπόθεση.
Οι δύο από τους υπόπτους, ο 53χρονος Ελληνοκύπρι
ος και ο 55χρονος Ρώσος, φέρεται να διαπραγματεύο
νταν με τον 70χρονο την αγορά πινάκων της συλλογής 
του, καθώς και την αγορά της ίδιας της κατοικίας. Ο 
42χρονος Ελληνοκύπριος συνόδευε τους δύο υποψ ή
φιους αγοραστές κατά την ξενάγηση στο σπίτι-γκαλε- 
ρί, όπως και στις επαφές που είχαν με τον συλλέκτη. 
Η διάρρηξη φαίνεται πως έγινε όταν ο 70χρονος έφυγε 
από το σπίτι του για  να διαπραγματευτεί την αγορα
πωλησία με τους υποψήφιους αγοραστές. 
Espressonews.gr ]
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Οπτικά Φακοί εττα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
Αθήνα - Λ. Βουλιαγμένης 30 

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

2310 224693
www.dhi.gr - info@dhiglobal.com

jftjj DHIGREECE

• Τεχνική Άμεσης Εμφύτευσης
Οριστική θεραπεία τριχόπτωσης

• DHI Direct MPG
Αμεση πυκνότητα

• Θεραπεία PRP με αυξητικούς παράγοντες

• Πρόγραμμα θεραπείας με Laser

• Προσθετική Μαλλιών

•  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 οράσεω ς 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ E-shop:
Γκύζηΐδ www.sismanis.gr

Τηλ.: 210-6436648 info@sismanis.gr

το
μέτρου·

DHI
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Ronald De Boer
Ολλανδός Αστέρας 
του Ποδοσφαίρου

?

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

http://www.dhi.gr
mailto:info@dhiglobal.com
http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr


από τις επιτυχίες
του Σώματος

Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ν τελέζος

Α Π Ε Τ ΡΑ Π Η  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕΣΩ  
«CYBER ALERT»

Άλλη μία περίπτωση πρόθεσης αυτοκτονίας απετράπη 
πρόσφατα από τη Δ ιεύθυνση Δίωξης Η λεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ε λληνικής Αστυνομίας, με τη βοή
θεια της καινοτόμου διαδικασίας «CYBER ALERT». 
Ειδικότερα, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο 
τη ς Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης Η λεκτρονικού  Ε γκλήμ α
τος, ενημερώθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του 
«CYBER ALERT», ότι χρήστης του διαδικτύου, με 
ανάρτηση σε ιστοσελίδα κοινω νικής δικτύωσης, είχε 
εκδηλώσει την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει σε συ
γκεκριμένο σιδηροδρομικό σταθμό.
Άμεσα και συντονισμένα κινητοποιήθηκε το προσω
πικό της Δ ιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε γκλή
ματος, ενημερώνοντας το κέντρο επιχειρήσεων της 
Γ ενικής Α στυνομ ικής Δ ιεύθυνσης Α ττικής και το 
Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται γεω γραφ ι
κά ο επίμαχος σιδηροδρομικός σταθμός. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα, στο 
πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονι
κά ίχνη  του ατόμου που είχε εκδηλώσει την πρόθεση 
αυτοκτονίας.
Στο πλαίσιο τω ν επισταμένων ερευνών που οργανώ
θηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περι
οχή εντοπίστηκε το άτομο αυτό, από περιπολούντες 
αστυνομικούς, σε κοντινή απόσταση από το σιδηρο
δρομικό σταθμό.
Στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε κλιμάκιο 
αστυνομικών της Δ ιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, ενώ παράλληλα έγιναν όλες οι απαιτού- 
μενες ενέργειες για την παροχή της αναγκαίας βοήθει
ας, αλλά και ψ υχολογικής υποστήριξης του ατόμου. 
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι 
πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυν
ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακό
λουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά στον αριθμό: 210-6476959 
Στέλνοντας e-mail στο: ecu (<t cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα 
τηλέφωνα (sm art phones), με λειτουργικό σύστη
μα ios - android: CYBER KID

Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ  ΕΝΤΑΛΜ Α Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η Σ
Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Οινουσσών Χί
ου, από σκάφος του Λ ιμενικού Σώματος -  Ελληνικής 
Α κτοφυλακής μηχανοκίνητη λέμβος, με 46 επιβαίνο- 
ντες, οι οποίοι επιχειρούσαν να εισέλθουν παράνομα 
στη χώρα μας.
Μεταξύ τω ν επιβαινόντων, η πλειοψηφία τω ν οποί
ων ήταν υπήκοοι Συρίας, βρισκόταν υπήκοος Ρω-

&

INTERPOL
σίας (Τσετσένος), ο οποίος δήλωσε ψ ευδή στοιχεία 
ταυτότητας.
Μετά από συνεργασία τω ν Ελληνικώ ν Αστυνομικών 
Αρχών με τις αντίστοιχες Ρωσικές, μέσω της Interpol, 
ταυτοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για 
34χρονο υπήκοο Ρωσίας (Τσετσένο), σε βάρος του 
οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, βά
ση Ερυθράς Αγγελίας, για συμμετοχή σε παράνομη, 
ένοπλη οργάνωση και επίθεση σε υπαλλήλους εφαρ
μογής του νόμου.
Ειδικότερα, κατηγορείται ότι, ως μέλος παράνομης 
ένοπλης οργάνωσης, στην οποία συμμετείχε από τον 
Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2009, επιτέθηκε με 
αυτόματο πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδα, σε οχή
ματα με επιβαίνοντες αστυνομικούς, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν πέντε και να τραυματιστούν τέσσερις 
αστυνομικοί, σε περιοχή της Ρωσίας.
Ο ανωτέρω από το έτος 2012 διέμενε στην Τουρκία, 
ενώ συνελήφθη με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών 
Βορείου Αιγαίου, με σκοπό την έκδοσή του στις Ρω
σικές Αρχές.
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ΕΞ Α ΡΘ ΡΩ ΣΗ  ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΗΣ ΟΜ ΑΔΑΣ
Εξαρθρώθηκε, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις 
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειο
ανατολικής Α ττικής και τη συνδρομή των Τμημάτων 
Ασφαλείας της Βορειοανατολικής Α ττικής, της Άμε
σης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Ο.Π.Κ.Ε., εγκλη
ματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστεί
ες σε βάρος οδηγών οχημάτων και κλοπές από οικίες 
σε διάφορες περιοχές τ ις  Βορειοανατολικής Αττικής. 
Συνελήφθησαν στις 25-10-2014 στην περιοχή της Πε

ντέλης και της Αθήνας, 6 ημεδαποί ΡΟΜΑ, ηλικίας 
23, 27, 29, 30, 31 και 32 ετών. Αναζητούνται, 3 επ ι
πλέον ημεδαποί ΡΟΜΑ, συνεργοί τους, ηλικίας 19, 
27 και 29 ετών. Ό π ω ς προέκυψε από την έρευνα, οι 
ανωτέρω, από εξαμήνου και πλέον, είχαν συστήσει 
εγκληματική ομάδα και με διαφορετική κάθε φορά 
σύνθεση, διέπρατταν κλοπές από οικίες και ληστείες 
σε βάρος οδηγών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτω ν.
Ειδικότερα, τα μέλη της σπείρας κινούμενα με Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα, εντόπιζαν οικίες και αφού χτυπούσαν 
το κουδούνι για να διαπιστώσουν αν απουσιάζουν οι 
ένοικοι, παραβίαζαν πόρτες εισόδου, παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρού- 
σαν χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα. 
Επίσης, τα μέλη της σπείρας εγκλώβιζαν αυτοκίνη
τα και με τη χρήση σωματικής βίας ανάγκαζαν τους 
οδηγούς να εγκαταλείψουν τα σχήματά τους και τα 
αφαιρούσαν.
Μ έχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι έχουν διαπρά- 
ξει 15 κλοπές από οικίες στις περιοχές της Κηφισιάς, 
της Π εντέλης, της Μ εταμόρφωσης και της Παλλή- 
νης και μία ληστεία σε βάρος οδηγού αυτοκινήτου 
στην Παλλήνη.
Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν 
οι δράστες για  τ ις  παράνομες δραστηριότητές τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών 
εργαλείων, πλήθος καλτσών που χρησιμοποιούσαν 
για  να  μην αφήνουν ίχνη  κατά τις  διαρρήξεις και 5 
κ ινητά  τηλέφωνα.
Σε βάρος του 23χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε 
ένταλμα σύλληψ ης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών

Βόλου Μαγνησίας για  συμμετοχή σε εγκληματική ορ
γάνωση και διακεκριμένες κλοπές, ενώ και οι υπόλοι
ποι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους έχουν κατηγο- 
ρηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Ε ισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευ
νες για  τον εντοπισμό τω ν συνεργώ ν τους και για  
τη συμμετοχή τους και σε άλλα παρόμοια αξιόποινα 
αδικήματα.

Α Π Ο ΣΥΝΑΡΜ Ο ΛΟ ΓΗ ΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Ν
Εξαρθρώθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, σε συνεργα
σία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολι
κής Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας 
διέπρατταν κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτω ν, τα οποία στη 
συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν προς πώ 
ληση τα εξαρτήματά τους.
Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της 
Άμεσης Δράσης, 3 ημεδαποί, ηλικίας 21, 30 και 32 
ετών, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να 
αφαιρέσουν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ημεδαπής 
από την ίδια περιοχή. Ό π ω ς προέκυψε από την  έρευ
να, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει τα τελευταία τρία 
χρόνια, εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, τα μέ
λη της οποίας είχαν διακριτούς ρόλους, και διέπρατ
ταν κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτω ν από το Μαρούσι και 
το Χαλάνδρι. Στη συνέχεια, τα μετέφεραν σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στην οικία του 21χρονου, όπου 
τα αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν τα εξαρτήμα
τά τους προς πώληση. Μ έχρι στιγμής έχει εξακριβω
θεί ότι έχουν διαπράξει 7 κλοπές οχημάτων από την 
περιοχή του Χαλανδρίου και 2 από την  περιοχή του 
Αμαρουσίου.
Στην κατοχή τους και σε έρευνες που πραγματοποι
ήθηκαν στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για  τις  με
τακινήσεις τους και στις οικίες τους βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτω ν, 
πλήθος εργαλείων αποσυναρμολόγησης οχημάτων, 
πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων, πλήθος διαρρηκτικών
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εργαλείων, 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο με αλλοιωμένο αριθμό 
πλαισίου, από το οποίο είχαν αφαιρεθεί διάφορα εξαρ
τήματα, 95 φυσίγγια  κυνηγητικού  όπλου, 1 tablet, 3 
τηλεχειριστήρια για  γκαράζ, κάρτες διαφόρων τραπε
ζών, 1 πλοηγός οδήγησης (GPS), 4 κινητά  τηλέφωνα, 
2 φακοί και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ.
Επίσης, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρη
σιμοποιούσαν οι δράστες για  την τέλεση τω ν παράνο
μων δραστηριοτήτων τους.
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ  ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκω
τικώ ν της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκλημα
τική  οργάνωση που εισήγαγε στη Χώρα μας από την 
Τουρκία, ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, τ ις  
οποίες στη συνέχεια διακινούσε στο εσωτερικό της 
Χώρας μας. Μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρη
ση, αστυνομικώ ν της Υ ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ
κω τικώ ν της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Α ττικής και τη 
συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ν αρκω τικώ ν της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης, συνελήφθησαν στην Αθήνα, στου Ζωγράφου, 
στο Παλαιό Φάληρο και τη Θεσσαλονίκη 5 μέλη της 
οργάνωσης, 3 ημεδαποί, άνδρας ηλικίας 39 ετών και 
δύο γυναίκες ηλικίας 40 και 54 ετών και 2 υπήκοοι 
Αλβανίας ηλικίας 39 και 43 ετών. Αναζητούνται άλλα 
2 μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Αλβανίας.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, η Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπό
θεσης για  εγκληματική οργάνωση, που εισήγαγε από 
την Τουρκία και διακινούσε στο εσωτερικό της Χώ
ρας μας μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, κατάφερε μετά 
από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες να 
ταυτοποιήσει τα μέλη της οργάνωσης, να εντοπίσει 
τους χώ ρους απόκρυψης και διακρίβωσε τον τρόπο 
και τη μεθοδολογία δράσης τους. Ό π ω ς προέκυψ ε 
από την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν 
συστήσει εγκληματική οργάνωση, εφαρμόζοντας συ

γκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), 
και με διακριτούς ρόλους ως προς την  επαφή με τους 
Τούρκους προμηθευτές, τον έλεγχο της ποιότητας της 
ηρωίνης, την μεταφορά, την απόκρυψη, τη διακίνηση 
και τη μεταφορά των χρημάτων που προέρχονταν από 
τη διακίνηση των ναρκω τικώ ν. Σημειώνεται ότι για 
τη μεταφορά τω ν ναρκω τικώ ν χρησιμοποιούσαν αυ
τοκίνητα  με ειδικά μετασκευασμένο χώρο (κρύπτη). 
Στο πλαίσιο τω ν ερευνών σε οικίες, χώρους και οχή
ματα συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσό
τητα ηρωίνης βάρους 13 κιλώ ν και 942,4 γραμμαρί
ων, ποσότητα σκόνης άγνωστης χημ ικής συστάσεως 
βάρους 5 κιλών και 620 γραμμαρίων, ποσότητα κάν
ναβης βάρους 2,5 γραμμ., 5 ναρκω τικά  δισκία, ποσό
τητα  μεθαδόνης σε υγρή  μορφή βάρους 39,4 γραμμ., 
1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μία μοτοσικλέτα, το χρηματικό 
ποσό των 1.000 ευρώ, 25 λίρες Τουρκίας, 14 συσκευές 
κ ινητή ς τηλεφωνίας, ένας αναδευτήρας, ένα κόσκινο 
και πλήθος νάιλον συσκευασίες. Οι συλληφθέντες με 
τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Π Α ΡΑ Ν Ο Μ ΕΣ ΥΙΟ Θ ΕΣΙΕΣ Β ΡΕ Φ Ω Ν
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης 
Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων 
της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία 
με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Α νηλίκω ν και το 
Τ.Α. Χαλκίδας της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοι
ας, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προέβαι- 
ναν σε παράνομες υιοθεσίες βρεφών. Συνελήφθησαν 
6 αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας, εκ των οποίων 3 
μέλη της σπείρας, μία 30χρονη και 2 άνδρες, ηλικίας 
36 και 57 ετών, καθώς και 3 άτομα-γονείς βρεφών, 2 
γυναίκες, ηλικίας 26 και 36 ετών και ένας 33χρονος. 
Επίσης, αναζητούνται για  συμμετοχή στην εγκλημα
τική  ομάδα ένας 62χρονος ημεδαπός δικηγόρος και μία 
55χρονη υπήκοος Βουλγαρίας. Ό π ω ς προέκυψε από 
την  έρευνα, 3 συλληφθέντα μέλη της σπείρας, από 
κοινού με τους 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, 
είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και, αφού εντό
πιζαν γυναίκες Βουλγαρικής καταγωγής, είτε στην 
Ελλάδα, είτε στη Βουλγαρία, οι οποίες αντιμετώ πι
ζαν οικονομικά προβλήματα, μεσολαβούσαν για  την 
παράνομη υιοθεσία τω ν νεογνώ ν τους έναντι χρημα
τικής αμοιβής 3.000-10.000 ευρώ.
Τα μέλη της σπείρας είχαν διακριτούς ρόλους, άλλοι 
ήταν υπεύθυνοι για  τον εντοπισμό και τη μεταφο
ρά γυναικώ ν και ζευγαριών που θα έδιναν τα βρέφη 
τους προς υιοθεσία, ακόμα και γυνα ικώ ν που θα δε- 
χόντουσαν να τεκνοποιήσουν με σκοπό να  δώσουν 
το μωρό για υιοθεσία έναντι χρηματικής αμοιβής και 
άλλοι για  τη φιλοξενία τω ν γυναικώ ν ή των οικογε
νειώ ν των οποίων τα βρέφη έδιναν για υιοθεσία. Τέ
λος, ο 62χρονος ημεδαπός δικηγόρος ήταν υπ εύ θυ 
νος για  να «ελέγχει» τ ις  μητέρες και τα βρέφη και να
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καλύπτει τα διαδικα
στικά θέματα για  τις 
παράνομες υιοθεσίες. 
Ε ιδ ικότερα , πρω ινές 
ώρες τη ς 14-10-2014, 
η 30χρονη και ο 36χρο- 
νος είχαν παραλάβει, 
στην περιοχή του Αγί
ου Παντελεήμονα, από 

μία γυναίκα ομοεθνή τους ένα βρέφος, το οποίο πα
ρέδωσαν σε άγνωστο ζευγάρι ημεδαπών. Στη συνέ
χεια μετέβησαν στην Κυψέλη, στην οικία όπου διέ
μενε η 26χρονη συλληφθείσα και παρέλαβαν και το 
δικό της βρέφος, για το οποίο είχαν συμφωνήσει να 
πραγματοποιηθεί παράνομη υιοθεσία, αλλά εκεί συνε- 
λήφθησαν. Ό π ω ς διαπιστώθηκε, την 26χρονη είχαν 
εντοπίσει στη Βουλγαρία ο 57χρονος και η δδχρονη 
και της πρότειναν να τεκνοποιήσει και να δώσει το 
τέκνο της για  υιοθεσία στην Ελλάδα έναντι χρημα
τικής αμοιβής 3.000 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στην οικία της 30χρονης και του 36χρονου 
στον Άγιο Παντελεήμονα, εντοπίσθηκαν να φιλοξε
νούντα ι ο 33χρονος με τη 36χρονη μαζί με ένα βρέ
φος, το οποίο είχε γεννήσει η γυναίκα  μερικές ημέρες 
νωρίτερα, σε νοσοκομείο στη Χαλκίδα και σκόπευε να 
δώσει για  υιοθεσία, καθώς και ένα ακόμα ανήλικο τέ
κνο. Σ την κατοχή τω ν συλληφθέντων και σε έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 1 διαβατήριο, 1 δελτίο ταυτότη
τας, μία άδεια οδήγησης τρίτου προσώπου που χρη
σιμοποιούσε ο 36χρονος συλληφθείς, ένα βιβλιάριο 
καταθέσεων, έγγραφα σχετικά με υιοθεσίες και πλή
θος ιδιόχειρων σημειώσεων, δ κινητά  τηλέφωνα και 
το χρηματικό ποσό τω ν 340 ευρώ.
Σε βάρος του 36χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε κα- 
ταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Χαλκί
δας για  επικίνδυνες σωματικές βλάβες με ποινή φυλά
κισης 18 μηνών. Στα 2 νεογνά και το 1 ανήλικο τέκνο 
παρασχέθηκε αρωγή και οδηγήθηκαν για νοσοκομει
ακή μέριμνα και προστασία σε Νοσοκομείο.
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

SKIMMING
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσι
ακών Δικαιωμάτων της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Ατ
τικής, εγκληματική ομάδα που παγίδευε συστημα
τικά μηχανήματα αυτόματης ανάληψ ης (ΑΤΜ) π ι
στωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την υποκλοπή προ
σω πικώ ν δεδομένων (SKIMMING) από κάρτες και 
την κατασκευή καρτώ ν-κλώνων για  την  παράνομη 
εκταμίευση χρηματικώ ν ποσών σε χώρες του εξωτε
ρικού (MILKING).
Συνελήφθησαν στην Αθήνα, 2 υπήκοοι Ρουμανίας, 
ηλικίας 27 και 29 ετών, μέλη της σπείρας, οι οποίοι

επιχείρησαν με τη χρήση ειδικού χειροποίητου εργα
λείου -εξωλκέα- να αφαιρέσουν μηχανισμό υποκλοπής 
δεδομένων καρτών από τη σχισμή υποδοχής της κάρ
τας σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας στο κέντρο 
της πόλης. Α ναζητούνται οι συνεργοί τους.
Ό π ω ς προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, 
από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συ
στήσει εγκληματική ομάδα και προέβαιναν στην κα
τασκευή αυτοσχέδιων μηχανισμών παγίδευσης τραπε
ζικών καρτών, τους οποίους τοποθετούσαν σε μηχα
νήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) και υπέκλεπταν 
τα προσωπικά δεδομένα από τις  πρω τότυπες κάρτες, 
κατά την ώρα της συναλλαγής από το νόμιμο κάτοχό 
τους, μέθοδος δράσης γνω στή ως «SKIMMING».
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα υποκλαπέντα δε
δομένα κατασκεύαζαν κάρτες-κλώνους και εκταμ ί
ευαν παράνομα, χρηματικά ποσά από τους λογαρια
σμούς τω ν νόμιμων δικαιούχων, πραγματοποιώντας 
συναλλαγές σε χώρες του εξωτερικού, μέθοδος γνω 
στή ως «MILKING».
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστω θεί ότι μέλη της σπείρα 
είχαν εγκαταστήσει αντίστοιχους μηχανισμούς και σε 
άλλα 2 ATM. Συνολικά υποκλάπηκαν δεδομένα για 
-437- π ιστω τικές κάρτες χρηστών ΑΤΜ. Με τη χρή 
ση αυτών τω ν καρτών-κλώνων πραγματοποιήθηκαν 
αναλήψεις μετρητώ ν από διάφορα ΑΤΜ σε Αμερική, 
Γουατεμάλα και Φ ιλιππίνες που υπερβαίνουν το πο
σό τω ν 28.000 ευρώ.
Στην κατοχή τω ν συλληφθέντων και σε έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν στα μηχανήματα ΑΤΜ βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 1 μηχανισμός παγίδευσης ΑΤΜ, 
αποτελούμενος από μία ράβδο πανομοιότυπη σε χρώ 
μα και υφή με εκείνη τω ν ΑΤΜ περιέχουσα μία μι- 
κροκάμερα, 1 μηχανισμό αντιγραφής- skim m er της 
μαγνητικής ταινίας που βρισκόταν μέσα στην υπο
δοχή της κάρτας, 1 ειδικό εργαλείο-εξωλκέα- ο οποίος 
χρησιμοποιείται για  την τοποθέτηση και την αφαίρε
ση του ανωτέρω μηχανισμού και 6 πλαστικές κάρτες 
διαφόρων τύπων.
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Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελε'α, 
ενώ η έρευνα για  τον προσδιορισμό της προκληθεί- 
σας, στα πιστω τικά ιδρύματα, ζημίας συνεχίζεται.

ΥΠ Ο Θ ΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ
Ευρεία επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Προ
στασίας Περιουσιακών Δ ικαιωμάτων της Δ ιεύθυν
σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, η οποία αποτέλεσε την 
απόρροια πολύμηνω ν-εντατικώ ν αστυνομικών ερευ
νών, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση πολυμελούς 
εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με σκο
πό τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους, 
ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις απάτης, σε βάρος 
τεχνικώ ν, μεταφορικών και άλλων εταιρειών. Η εξα
πάτηση των επιχειρήσεων, οι οποίες υπέστησαν οικο
νομική ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, υλοποιού
νταν μέσω της αθέτησης τω ν εμπορικών συμφωνιών 
που συνέπρατταν με νομιμοφανείς εταιρείες, τ ις οποί
ες είχαν ιδρύσει τα μέλη του κυκλώματος. Στην υπό
θεση εμπλέκονται συνολικά 5 μέλη της οργάνωσης, 
εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 3 (νόμιμος εκπρόσω- 
πος-υπάλληλος-λογιστής), ενώ έχει ήδη ταυτοποιηθεί 
και αναζητείται ο 49χρονος «εγκέφαλος» της οργάνω
σης και η 38χρονη σύζυγός του. Ό π ω ς προέκυψε από 
τις ενδελεχείς αστυνομικές έρευνες, η εγκληματική 
οργάνωση, η οποία διέθετε σαφή ιεραρχία, δομή, δι
αρκή δράση και συνολικό σχεδίασμά ίδρυσε δύο εται
ρείες, εκ τω ν οποίων η μία είχε ως αντικείμενο την 
πώληση/ενοικίαση containers και η άλλη το γενικό 
εμπόριο (εμπόριο ζάχαρης, μπανανών, κ.α). 
Αποσκοπώντας σε «αλίευση» πελατών, τα μέλη του 
κυκλώ ματος, παρουσίαζαν τ ις  ιδρυθείσες ετα ιρεί
ες, ως εξαιρετικά φερέγγυες, αξιόπιστες, με μεγάλη 
εμπορική δραστηριότητα και σημαντικό πελατολόγιο, 
τη στιγμή όμως που: η μεν πρώτη εταιρεία, από τον 
Οκτώβριο του 2012 ως τον Μάρτιο του 2014, εξαπά- 
τησε 9 επιχειρήσεις, από τις  οποίες απέσπασε χρημα
τικό ποσό άνω τω ν 235.000 ευρώ, καθώς είτε εσκεμ- 
μένα δεν παρέδιδε τα παραγγελθέντα containers, είτε 
παρέδιδε μέρος μόνο της παραγγελίας, είτε παρέδι
δε παραγγελία που δεν πληρούσε τις  συμφωνηθείσες

προδιαγραφές. Η δε δεύτερη εταιρεία, η οποία είχε ως 
αντικείμενο κυρίω ς την εμπορία ζάχαρης, από τον 
Νοέμβριο του 2011 ως τον Ιούλιο του 2012, ακολου
θώντας τον ίδιο τρόπο δράσης, εξαπάτησε 8 επιχειρή
σεις, προκαλώντας τους οικονομική ζημία άνω των 
695.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώ
θηκε ότι, ο ιθύνω ν νους της οργάνωσης, λόγω φυσι
κής του απουσίας στο εξωτερικό και προκειμένου να 
διατηρεί τον έλεγχο τω ν εταιρειών και επομένως και 
του κυκλώματος, είχε εγκαταστήσει στους χώ ρους 
που χρησιμοποιούνταν ως γραφεία των επιχειρήσεων 
του, κάμερες παρακολούθησης και μικρόφωνα, μέσω 
τω ν οποίων παρακολουθούσε ακόμη και συνομιλίες 
τω ν υπαλλήλων του. Επίσης, προέκυψε ότι, καθένα 
από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, είχε επιφορτι
στεί με συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία αφορού
σαν: στην πλαστογράφηση τιμολογίων, στη λήψ η συ
νεντεύξεων για  πρόσληψη υπαλλήλων, στην παροχή 
πληροφοριών σε ενδιαφερομένους πελάτες, στη διεκ
περαίωση των τραπεζικών συναλλαγών, στη λογιστι
κή κάλυψη παράνομων μεταφορών χρημάτων και στη 
θεώρηση πλαστών τιμολογίων, κ.α Στο πλαίσιο της 
εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποι
ήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, έρευ
νες σε επίσημους και «μυστικούς» χώ ρους γραφείων, 
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 13 κεντρικές μο
νάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα παρελκόμε
νά τους, σκληρός δίσκος και μονάδες αποθήκευσης 
USB, 7 τηλεφωνικές συσκευές τηλεφωνικού κέντρου, 
4 σφραγίδες, έγγραφα-εξώδικες διαμαρτυρίες και αγω
γές παθουσών εταιρειών και πλήθος εγγράφων, τιμο
λόγια, δελτία αποστολής και χειρόγραφες σημειώσεις. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η 
αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διε- 
ρεύνηση της παράνομης δράσης του κυκλώματος.

ΤΗ  Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΖΕ Ε Ν  Α ΓΝ Ο ΙΑ  ΤΗΣ
Στα ψηφιακά ίχνη χρήστη του διαδικτύου και στη συ
νακόλουθη εξιχνίαση υπόθεσης εκβίασης, την οποία 
διέπραξε σε βάρος διαδικτυακής του συνομιλήτριας, 
οδήγησε η συστηματική  έρευνα αστυνομ ικώ ν του 
Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ ιεύθυνσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν μετά από α ιφνι
διαστική αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της 
Σκύδρας (Νομός Πέλλας), ένας 22χρονος ημεδαπός και 
ο 19χρονος συνεργός του, σε βάρος των οποίων σχημα
τίζεται δικογραφία για  τα κατά περίσταση αδικήματα 
της «Εκβίασης κατ’ εξακολούθηση», της «Παραβίασης 
του απορρήτου τω ν τηλεφω νημάτω ν και της προφο
ρ ικής συνομιλίας» και της «Απλής συνέργειας σε εκ
βίαση». Προηγήθηκε καταγγελία 37χρονης γυναίκας, 
σύμφωνα με την οποία, ο δράστης εκμεταλλευόμενος 
τη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει μετά τη 
δ ιαδικτυακή γνω ριμ ία  τους, η οποία πραγματοποι-
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ήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2013, τη φωτογρά
φιζε εν αγνοία και χω 
ρίς τη ρητή συναίνεσή 
της, χρησιμοποιώντας 
λογισμικά δ ιαδικτυα
κώ ν β ιντεοκλήσεω ν. 
Π ροκειμένου να μην 
αναρτήσει τ ις  προσω
πικές της φωτογραφί

ες σε ιστοσελίδα κοινω νικής δικτύωσης και να μην 
της αποστείλει σε συγγενικά της πρόσωπα, ο δράστης 
απαίτησε και έλαβε εκβιαστικά από την παθούσα, το 
συνολικά χρηματικό ποσό τω ν 4.000 ευρώ και διάφο
ρα χρυσά κοσμήματα. Με το ίδιο πρόσχημα και με σκο
πό να αποσπάσει παράνομα από την 37χρονη γυναίκα 
το επιπρόσθετο ποσό των 3.000 ευρώ, προγραμμάτι
σε μαζί της συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στον τόπο κατοικίας του, τη Σκόδρα Πέλλας. Στο ση
μείο της συναλλαγής, προσήλθε και συνελήφθη ο δρά
στης, καθώς και ο Ιθχρονος συνεργός του, ο οποίος, 
καθ'όλη τη διάρκεια της συνάντησης επιτηρούσε τον 
περιβάλλοντα χώρο. Π ραγματοποιήθηκαν αστυνομι
κές έρευνες, με αποτέλεσμα στην κατοχή και στην οι
κία του δράστη να εντοπιστούν και να κατασχεθούν: 
μία φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακώ ν αρχεί
ων (USB STICK), η οποία περιείχε φωτογραφίες της 
παθούσας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, μία φο
ρητή κάρτα μνήμης και ένα βιβλιάριο καταθέσεων. 
Για την ίδια υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία για 
«Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος» σε βά
ρος 25χρονου πρώην ιδιοκτήτη ενεχυροδανειστηρί
ου κοσμημάτων στην περιοχή της Σκόδρας, ο οποίος 
αγόρασε από τον δράστη τα κοσμήματα της 37χρονης, 
έναντι χρηματικού ποσού. Συνεχίζονται οι έρευνες 
για τυχόν συμμετοχή του δράστη σε παρόμοιες περι
πτώσεις εκβίασης. Οι συλληφθέντες με τη σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

ΛΑΘ ΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑ ΡΑ
Ολοκληρώθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση αστυνομι
κών του Τμήματος Ασφαλείας Σταυρούπολης, η οποία 
έθεσε τέλος στη δράση τετραμελούς συμμορίας, που 
δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή, διακίνηση και δι
άθεση χιλιάδων λαθραίων τσιγάρων, στην ελληνική 
αγορά. Στο πλαίσιο τω ν αστυνομικών ερευνών, συνε- 
λήφθησαν στη δυτική Θεσσαλονίκη, συνολικά 4 μέλη 
του κυκλώματος, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί, ηλικίας 
28, 25 και 54 ετών και ένας 41χρονος ομογενής. Δύο 
από τα μέλη της σπείρας κατελήφθησαν επ’ αυτοφώ- 
ρω την ώρα που παραλάμβαναν δέματα με λαθραίο πε
ριεχόμενο, από ταχυδρομικό υποκατάστημα της Νε
άπολης. Σε βάρος τω ν εμπλεκομένων σχηματίσθηκε 
δικογραφία για τα αδικήματα της Εγκληματικής Ορ

γάνωσης -  Συμμορίας και της παράβασης του Νόμου 
περ ί Τελωνειακού Κώδικα. Ό π ω ς προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα τα μέλη της συμμορίας, ενώθηκαν 
προ τριμήνου περίπου και με σκοπό τον προσπορισμό 
παράνομου περιουσιακού οφέλους, εισήγαγαν από το 
εξωτερικό, αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων, τα οποία 
διοχέτευαν στην ελληνική επικράτεια. Προκειμένου 
μάλιστα να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και να παρα
πλανήσουν τις αστυνομικές αρχές, οι συλληφθέντες 
δεν εισήγαγαν-παραλάμβαναν ογκώδη φορτία, αλλά 
πολλά μικρά δέματα, τα οποία αποστέλλονταν από την 
Αρμενία, σε διαφορετικά ταχυδρομικά καταστήματα 
ΕΛ.ΤΑ της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου ο καθένας 
δήλωνε διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας (συνήθως 
ανύπαρκτες). Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά 
και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες 
των δραστών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 
3.545 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Οι συλληφθέντες 
με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Π ΑΡΑΝΟ Μ ΕΣ ΣΥ Ν ΤΑ ΓΟ ΓΡΑ Φ Η ΣΕΙΣ Φ Α Ρ 
ΜΑΚΩΝ

Σ την εξάρθρωση κυκλώματος που ενέχεται σε χ ιλ ι
άδες παράνομες συνταγογραφήσεις ιατρικών σκευα
σμάτων και αποσκοπούσε στον προσπορισμό παρά
νομου περιουσιακού οφέλους, οδήγησαν οι πολύμη
νες έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Δ ιεύθυνσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν συνολικά 4 άτο
μα, εκ τω ν οποίων ένας ιατρός, δύο φαρμακοποιοί και 
ένας συνταξιούχος (πρώην ιατρικός επισκέπτης), ενώ 
στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και τρίτη φαρμακοποι
ός. Ό π ω ς προέκυψε από τη  διενεργηθείσα αστυνομι
κή έρευνα, τα συλληφθέντα μέλη, από τα τέλη του 
2013, συγκρότησαν οργανωμένο κύκλωμα, με συγκε
κριμένη δομή, διαρκή δράση και συνολικό σχεδίασμά, 
ως ακολούθως:
► ο ΘΟχρονος εμπλεκόμενος γιατρός, προέβη σε 

2.500 συνταγογραφήσεις, που αφορούν σε 900 
ασθενείς και σε 10.000 ιατρικά σκευάσματα και
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οι οποίες εκτελούνταν κατά βάση σε δύο φαρμα
κεία της Θεσσαλονίκης. Για καθεμιά από τις παρά
νομες συνταγές, εξέδιδε σχετικό παραστατικά, στο 
οποίο πλαστογραφούσε την υπογραφή του ασφα
λισμένου και στη συνέχεια κατέθετε στον ΕΟΠ- 
ΠΥ, προκειμένου να αμειφθεί για  τις  υποθετικά 
παρεχόμενες υπηρεσίες.

► Οι δύο συλληφθέντες φαρμακοποιοί, ηλικίας 64 
και 51 ετών, εκτέλεσαν 848 παράνομες συντα
γές, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 3.708 ιατρικά 
σκευάσματα.

► Στο φαρμακείο της μη συλληφθείσας τρ ίτης φαρ
μακοποιού, εκτελέστηκαν κατά το έτος 2013, του
λάχιστον 11 παράνομες ιατρικές συνταγές.

► Ο συνταξιούχος, ο οποίος κατά το παρελθόν ερ
γαζόταν ως ιατρικός επισκέπτης, προμήθευε τον 
γιατρό με αριθμούς μητρώου κοινω νικής ασφά
λισης (ΑΜΚΑ) και μετά τη συνταγογράφηση κα
τέθετε τ ις  συνταγές στα «συνεργαζόμενα» φαρ
μακεία, απ ' όπου παραλάμβανε τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα.

Από την παράνομη δράση του κυκλώματος, εκτιμάται 
ότι το Ε λληνικό Δημόσιο υπέστη οικονομική ζημία 
άνω τω ν 52.000 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιή
θηκε σε δύο οικίες του συλληφθέντα γιατρού, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής 
που χρησιμοποιούνταν για την ηλεκτρονική συντα- 
γογράφηση τω ν φαρμάκων, 182 αποκόμματα επίσκε
ψ ης ασθενών και έγγραφα ιατρικής φύσεως. Επίσης, 
σε έρευνα στην οικία του συνταξιούχου, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν διάφορα φάρμακα, τα οποία περι
λαμβάνονται στη λίστα αυτών που συνταγογραφήθη- 
καν παράνομα. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑ Κ ΙΝ Η ΣΗ Σ Μ ΕΤΑΝΑΣΤΩ Ν
Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Ηρακλείου, μετά από ενδελεχή και συστη
ματική αστυνομική έρευνα, οργανωμένο κύκλωμα που 
δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μη νόμιμων με
ταναστών από τη χώρα μας προς χώρες της Ευρωπα
ϊκής 'Ενωσης. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 
στο Ηράκλειο της Κρήτης 4 αλλοδαποί, συγκεκριμένα 
3 υπήκοοι Συρίας (δύο 28χρονοι και ένας 38χρονος) και 
ένας 27χρονος υπήκοος Ιράκ. Σε βάρος τους σχηματί
στηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα 
κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετο
χής σε εγκληματική οργάνωση, παράβασης της νομοθε
σίας περί αλλοδαπών και της πλαστογραφίας.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 
επιπλέον δύο άτομα και συγκεκριμένα ένας 25χρονος 
υπήκοος Συρίας, ο οποίος αναζητείται, καθώς και ένας 
37χρονος ημεδαπός.

Η διερεύνηση της υπόθεσης 
ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει
ας Ηρακλείου, αξιοποίησαν 
συγκεκριμένα στοιχεία σύμ
φωνα με τα οποία, οργανω
μένο κύκλωμα που δραστη
ρ ιοποιείτα ι στο Η ράκλειο, 
π ρ α γμ α το π ο ιε ί παράνομες 
προωθήσεις μη νόμιμων με
ταναστών, σε χώρες της Ευρω παϊκής Έ νω σης, είτε 
ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς. Από την αστυνομική 
έρευνα που επακολούθησε προέκυψε ότι, οι εμπλεκό
μενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση διακί
νησης μη νόμιμων μεταναστών, με ιεραρχική δομή, 
διακριτούς ρόλους τω ν μελών τη ς και συγκεκριμένη 
μεθοδολογία δράσης (modus operandi). Οργανωτικό 
ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ένας από τους 28χρονους 
Σύριους, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι, δραστηριοποι
ούνταν κατά περίπτωση, στη φύλαξη, τη μεταφορά 
και τον εφοδιασμό με πλαστά ταξιδιω τικά έγγραφα 
καθώς και την διεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων 
που αφορούν την παράνομη διακίνηση.
Αναφορικά με την μεθοδολογία δράσης τους προκύ
πτει ότι, τα μέλη τη ς οργάνωσης υποδέχονταν από 
την Αθήνα στο λιμάνι του Ηρακλείου, μη νόμιμους 
μετανάστες που επιδίωκαν την  μετάβασή τους σε χώ 
ρες της Ευρω παϊκής ένωσης.
Στη συνέχεια τους οδηγούσαν σε διάφορα καταλύματα 
που χρησιμοποιούσαν στο Ηράκλειο, όπου τους κρα
τούσαν υπό την επιτήρησή τους μέχρι την οργάνω
ση της παράνομης διακίνησής τους. Ακολούθως τους 
μετέφεραν σε παραλίες του νησιού, όπου τους επιβ ί
βαζαν σε πλοιάριο με προορισμό την Ιταλία. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η διακίνηση γινόταν μέσω των αεροδρο
μίων του νησιού, όπου τα μέλη του κυκλώματος εφό
διαζαν τους μη νόμιμους μετανάστες με πλαστά ταξιδι
ω τικά έγγραφα ευρωπαϊκών χωρών, επιτυγχάνοντας 
την  παράνομη έξοδό τους από την χώρα μας. Επιση- 
μαίνεται ότι για  την  διακίνησή τους, οι μη νόμιμοι 
μετανάστες κατέβαλλαν στα μέλη του κυκλώματος, 
χρηματικό ποσό που κυμαινόταν από 1.500 έως 3.000 
ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες 
και τους χώρους εργασίας τω ν συλληφθέντων βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό τω ν 4.290 
ευρώ, βιβλιάρια καταθέσεων, πλαστή ταυτότητα αρ
χώ ν Ρουμανίας, πλαστή σφραγίδα,4 κ ινητά  τηλέφω
ν α ^  ξύλινα γκλοπ, πτυσσόμενο μαχαίρι-αναπτήρας, 
τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις και όχημα που χρη
σιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και διευκόλυνσης 
της διακίνησης των μη νόμιμων μεταναστών.
Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες με 
τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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Arsenal Firearms

Τρεις αποκλειστικές καινοτομίες. Ένα πιστόλι οου ολλύξε τα δεδομένο.

AF-1 STRIKE ΟΝΕ

Όταν η ιστορία ίου φορητού 
οηλισμού γύρισε σελίδα...
Από την πρώτη εμφάνιση του AF-1 STRIKE ΟΝΕ το 2012 
τρεις αποκλειστικές καινοτομίες καταχωρήθηκαν 
για το μηχονιομό κλειδώματος, την ασφάλεια οκονδάλης 
κοι τον αναστολέα της γεμιοτήρας. 0 πρωτοποριακός 
τρόπος λειτουργίας του δεν έχει όμοιο ατο χρονικά 
του φορητού οπλιομού. Παρέχει ταχύτερη επαναφορά 
κλείστρου, καλύτερο έλεγχο του όπλου και τη μικρότερη 
οναπήδηοη που έχουμε συναντήσει μέχρι οήμερο.
Το ψοινόμενο ανασήκωσης της κάννης κατά την 
παλινδρόμηση του κλείοτρου εξαλείφεται οφού 
η κίνηση της γίνεται πάνω σε οδηγούς, σε αυστηρό 
ευθύ άξονα, όπως και η τροφοδοσία των φυσιγγίων από 
τη γεμιστήρα στην κάννη. Το οώμο του AF-1 STRIKE ΟΝΕ 
είναι κατασκευασμένο από super-polymer που αποτελεί 
τρεις φορές πιο ανθεκτικό από το πολυμερικό υλικό 
που συναντάμε σε πιστόλια της κατηγορίας του.
Επίσης η λαβή του φέρει αντιολισθητικό 3D ανάγλυφο 
κοι υποδοχή γεμιστήρας ISPC που επιτρέπει ακόμο 
κοι οτις ειδικές δυνάμεις να το χειρίζονται ταχύτατα 
όπως ένα αγωνιστικό πιστόλι.

όιαμετρήμο 9x19 Para/. 40 S&W
Σκανδάλη Μονής Ενέργειας
Χωρ. Γεμιοτήρας 17+1 φυσίγγια
Μήκος Κάννης
Ολικό Μήκος / Πλάτος / Ύψος

128 χιλιοστά
210/33/143 χιλιοστό.
750 γρομμάριο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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[  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  :
Επιμέλεια: Υ/Β’ Νίκη Δημητρακοποϋλου 

Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Τ ον Π ρω θυ που ργό  κ. Α ντώ νη  Σαμαρά  επι- 
σκέφθηκε (03-11-2014) ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης 
Κικίλιας στο Μέγαρο Μαξίμου για να τον ενημε
ρώσει σε θέματα που αφορούν την επίσκεψη του 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμεμπτης. Ο κ. Υπουρ
γός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης 
και μετέφερε, διά του κ. H older, τον Γενικό Ει
σαγγελέα, αρμόδιο για θέματα τρομοκρατίας και 
ασφάλειας, τις ευχαριστίες της Αμερικάνικης 
Κυβέρνησης για τον τρόπο τον οποίο η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει την τρομοκρατία και τις τελευ
ταίες επιτυχίες που έχει.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ Η.ΠΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι 
Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη  κ. Β α
σ ίλ η ς  Κ ικ ίλ ια ς , συναντήθηκε (05- 
11-2014) με τον Πρέσβη τω ν Η .Π.A 
στην Ελλάδα κ. David Pearce. Κατά 
τη  διάρκεια της συνάντησης, επιβε
βαιώθηκε το πολύ καλό κλίμα συ
νεργασίας μεταξύ τω ν δύο χωρών 
και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος με έμφαση στους το
μείς τη ς ασφαλείας, τρομοκρατίας, 
οργανωμένου εγκλήματος και παρά
νομης μετανάστευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη  κ . Β α σ ίλη ς  Κ ι
κ ίλ ια ς  παραβρέθηκε (07-11-2014) στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή της Κυ
ψέλης (11-11-2014), στην πραγματοποίηση συντονισμένων αστυνομικών ελέγχων, 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού με την κωδική ονομασία «Θησέας». Πρό
κειται για μία επικεντρωμένη δράση, με τη συμμετοχή 600 περίπου αστυνομικών, που 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 και αναπτύσσεται στο κέντρο της Αθήνας, στη βάση συ
γκεκριμένου προγραμματισμού με σημαντικά οφέλη στην καθημερινή ασφάλεια των 
πολιτών. Ο Υπουργός κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων, συναντήθηκε και 
ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν 
συγκροτηθεί και αναπτύσσονται καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της 
πόλης, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας της παράνομης μετανά
στευσης του παρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικού και λοιπών αδικημάτων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
&  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΟΥ ΙΙΟΛΓΙΉ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξη ς  κ α ι Π ροσ τα σ ία ς το υ  Π ο λ ίτη  κ. Β ασ ί
λ η ς  Κ ικ ίλ ια ς  συναντήθηκε (12-11-2014) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Υπουργός, ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ταξίδι του στις ΗΠΑ, συζήτησαν θέματα που 
βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα και απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, 
όπως η τρομοκρατία, η δράση των τζιχαντιστών, καθώς και η αυξημένη ροή 
των μεταναστών προς την Ελλάδα, λόγω του πολέμου στη Συρία και στο Ιράκ. 
Τέλος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για να 
υποδεχθούμε επενδύσεις και ο μόνος τρόπος για να μας οδηγήσει στην ανάπτυ
ξη. Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε τα συγχαρητήριά 
του στον κ. Υπουργό για τον επίμονο και επίπονο αγώνα των γυναικών και 
των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας εναντίον της εγκληματικότητας λέγο
ντας μεταξύ άλλων «Η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας είναι βασική προ
ϋπόθεση για τη ζωή όλων των πολιτών της χώρας. Σας συγχαίρω ακόμα μια 
φορά για τις επιτυχίες που έχετε σε αυτόν τον αγώνα, που πολλές φορές κινδυ
νεύει και η ζωή τους».
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς  τ ο υ  Π ο λ ίτη , κ . Β α σ ίλ η ς  Κ ικ ίλ ια ς  επισκέφθηκε (14-11-2014), την πόλη της 
Κορίνθου. Συναντήθηκε με το Δήμαρχο Κορίνθου κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν τη  δημόσια 
ασφάλεια της περιοχής, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της πόλης κ. Βασίλειο Νανόπουλο, με τον οποίο συζητήθηκε η ασφάλεια ως πα
ράμετρος για την περαιτέρω προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρεια, καθώς και με το Σεβασμιότατο Μητροπολί
τη Κορινθίων κ.κ Διονύσιο, ο οποίος τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του. Επίσης, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κορίνθου, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, Υποστράτηγο, κ. Βασί
λειο Γεωργακόπουλο, με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, 
με Αξιωματικούς της Διεύθυνσης, καθώς και με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου Αρχιπύραρχο 
κ. Κωνσταντίνο Γιόβα, το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, Πύραρχο κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο και με Αξιωματικούς 
του Πυροσβεστικού Σώματος. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του κ. Υπουργού στην Κόρινθο, ήταν η  Υπηρεσία Φύλαξης Εγκατα
στάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) Κορίνθου, όπου είχε την ευκαιρία να  διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθή
κες λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  (18-11-2014) στο Υ π ο υ ρ γε ίο  Δ η μ ό 
σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ολίτη , υπό την προεδρία 
του Υπουργού κ. Βασίλη Κικίλια και με τη  συμμετοχή του Γ. Γ. 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιου Ανδρε- 
ουλάκου και του Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Σεραφείμ Τσόκα, 
σύσκεψη για το συντονισμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέ
ματα σεισμικής δραστηριότητας.
Στη σύσκεψη, συμμετείχαν ακόμη, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης ο Αρχηγός 
του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγε- 
ωργίου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Δημή- 
τριος Ζάγκας, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων (Ε.Σ.ΚΕ.), Υποστράτηγος ΠΣ, Θεοδόσιος Δημακο- 
γιάννης, ο Δ ιευθυντής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επι
χειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/Α.ΕΑ, Ταξίαρχος Παντελής 

Κουνελάκης, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αξιωματούχοι του Υπουργείου.
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δήλωσε: «Σήμερα αναλαμβάνουμε την 
πρωτοβουλία να  πραγματοποιήσουμε μία σύσκεψη με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση θεμάτων, 
που σχετίζονται με τη σεισμική δραστηριότητα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα εξετάσαμε σε μία αντίστοιχη σύσκεψη, την αντιμε
τώπιση των επιπτώσεων από πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα...
.. .Είναι γεγονός ότι στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάρχει ένας ολοκληρωμένος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός με συγκε
κριμένους ρόλους και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης. Αυτό όμως, έχει πρακτική αξία, όταν διαπιστώνεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το επίπεδο ετοιμότητας και συνεργασίας όλων αυτών, που εμπλέκονται στα ήδη υπάρχοντα σχέδια δρά
σης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης και πάντα σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τις Αποκεντρωμένες Διοική
σεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους προγραμματίζουμε τη διεξαγωγή γενικής άσκησης ετοιμότητας εντός των επομένων δύο μηνών. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά είναι ότι η  Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και 
πλήρη ετοιμότητα».
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πτυχία απονεμήθηκαν (24.10.2014) στους (101) συνολικά 
Αξιωματικούς, της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. 
χης Ελληνικής Αστυνομίας Οι τελετές αποφοίτησης πραγματο
ποιήθηκαν, στις εγκαταστάσεις των Σχολών Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια. 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλά- 
κος ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Τσακνάκης και ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Σπυ
ρίδων Παπασπύρου απένειμαν τα πτυχία στους (61) απόφοιτους 
Αξιωματικούς στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αμυγδαλέζα Ατ
τικής
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
κ. Νεκτάριος Κιούλος
Στην τελετή παρέστησαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο
τίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος ο Διοικητής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογι- 
άννης ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήρι
ξης & Πληροφορικής Υποστράτηγος Αθανάσιος Παπαγεωργίου, 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής ο Διοικητής 
της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Φώ
τιος Νικητάκης ο Διοικητής Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρ
χος Θωμάς Μαμούτος ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Χρήστος Παναγιώτου,

εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αξιωματικοί και αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμιδών, 
διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και συγγενείς των απο- 
φοιτούντων Αξιωματικών.
Σε αντίστοιχη τελετή, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης Βορείου Ελλάδος στο Πανόραμα Βέροιας τα πτυχία στους (40) 
αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς απένειμε ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατρι- 
αδάκης συνεπικουρούμενος από το Διοικητή της Σχολής, Αστυνο
μικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Σωφρόνιος Φάκας ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπο
λίτη Βέροιας Ναούσης & Κομπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, ο οποί
ος τέλεσε τη δοξολογία, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
-  Παιδείας και Αλληλεγγύης Δήμου Βέροιας κ. Γεώργιος Σοφια- 
νίδης ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου 
Βοργιαζιδη, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγος Γεώργιος Καραΐτσης ο Διοικητής της 
1ης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Αντώνιος Νομικός ο Δι
ευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Ταξίαρχος Νικό
λαος Μπαντουβάκης εκπρόσωποι των Δικαστικών και Εισαγγελι- 
κών Αρχών, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής 
Αστυνομίας διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και συγγε
νείς των αποφοιτούντων Αξιωματικών.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗ Γ.Λ.ΔΘ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ η ν  20 Ο κ τω β ρ ίο υ  2014 κ α ι ώ ρ α  10.00, γ ιο ρ τά σ τη κ ε  σ το ν  Ιερ ό  Μ η- 
τρ ο π ο λ ιτ ικ ό  Ν αό Α γίο υ  Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  το υ  Π αλα μ ά  η «Ημέρα της Αστυνο
μίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, όπου τελέσθηκε Δοξο
λογία χοροστατούνχος του Παναγιωτάτου κ. κ ΑΝΘΙΜΟΥ Μητροπολίτη της 
LM. Θεσσαλονίκης.
Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Μακεδονίας 
-  Θράκης κ. Γεώργιος ΟΡΦΑΝΟΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορεί
ου Ελλάδος Αντιστράτηγος Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Βάιος ΧΟΝΔΡΟΣ, ο Α’ Βοηθός 

Γ.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγος Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ, ο Β’ Βοηθός ΓΑ Δ .Θ . Ταξίαρχος Κων/νος ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ο Βουλευτής Α’ Θεσσα
λονίκης κ. Σταύρος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, η Αντιπερκρερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα. Παρασκευή ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ, 
εκπρόσωπος του Διοικητή του Γ  Σώματος Στρατού, οι Δ/ντές των Δ/νσεων Δικαιοδοσίας της Γ.ΑΔ.Θεσ/νίκης, Ανώτεροι Αξιωματικοί 
της ΓΑ Δ .Θ ., Αξιωματικοί Στρατού και Αεροπορίας Ναυτικού και Α μενικού Σώματος Επίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Β. 
Ελλάδος Απόστρατοι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας ο Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστρά- 
των Χωροφυλακής-Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Έ νω σης Αστυνομικών εν Αποστρα
τεία Νομού Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Σωματείων της Αστυνομίας ο Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ. της Διεθνούς Έ νω σης 
Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Ν. Θεσσαλονίκης καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της ΓΑ Δ.Θ .

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Με ιδ ια ίτερ η  λ α μ π ρ ό τη τα  εορ τά σ θ η κε (20-10-2014), η
μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, με πανηγυρική Θεία Λει
τουργία και Δοξολογία που τελέστηκε στον I. Ν. Αγίων Πέτρου και 
Παύλου στη Νεάπολη Λάρισας στην οποία χοροστάτησε ο Μητρο
πολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιος εορτάστηκε.
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Τα
ξίαρχος Νικόλαος Γιαννέλος και ο Διευθυντής Αστυνομίας Λάρι
σας Παναγιώτης Ντζιοβάρας υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους 
στη λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου, όπου έλαβε χώρα μικρή δε
ξίωση.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων
σταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτι

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ο Βου
λευτής κ. Χρήστος Κέλλας ο Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας 
Αντιπτέραρχος (I) Χρήστος Βαϊτσης, ο Υποδιοικητής της 1ης Στρα
τιάς Υποστράτηγος Δημήτριος Ρέσκος, ο Επιτελάρχης της Τακτι
κής Αεροπορίας Ταξίαρχος (I) ΓεώργιοςΜπλιούμηςκαι ο Διοικητής 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Πόραρχος Κωνσταντίνος 
Σκούπρας, καθώς επίσης ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απόστρατοι αστυνομικοί, 
πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των φο
ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Μέσων Μαζικής Επικοι
νωνίας και πλήθος αστυνομικών.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Σ τα  π λα ίσ ια  εκ δη λώ σ εω ν γ ια  το ν  εορτα σ μ ό  τ η ς  Η μ έρ α ς τ η ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  κ α ι το υ  Π ρ ο σ τά τη  το υ  Σ ώ μ α το ς  Α γίο υ  Α ρτε
μ ίο υ  (20-10-2014) πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 14 έως 22.10.2014, πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία με μέριμνα της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σ’ αυτό το 
κάλεσμα κοινωνικής προσφοράς αιμοδότησε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος κ. Πλάτων Ζαφείρης καθώς και 
(925) συνολικά Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί, Συνοριακοί Φύλακες και Πολιτικοί υπάλληλοι.
Από το σύνολο των φιαλών αίματος που συγκεντρώθηκαν, οι μισές παρέμειναν σε Δημόσια Νοσοκομεία και κατατέθηκαν για τις ανάγκες 
παιδιών που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία, ενώ οι υπόλοιπες θα διατεθούν στην Τράπεζα αίματος του Σώματος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΉΣ Γ. Γ. INTERPOL & ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ
ΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Α πό τη  Δ ιεύ θ υ ν σ η  Ε γκ λ η μ α το λ ο γ ι- 
κ ώ ν  Ε ρ ευ ν ώ ν  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ 
ν ο μ ία ς  πραγματοποιήθηκε με επιτυ
χία (2 έως 5 Νοεμβρίου) συνάντηση της 
Επιτροπής Καθοδήγησης της Γενικής 
Γραμματείας INTERPOL, στην οποία 
συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι από διάφο
ρες χώρες (Η.Π.Α., Βραζιλία, Αυστρα
λία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδά,
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Σου
ηδία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς 
και εκπρόσωποι της Γ.Γ. της INTERPOL.
Η Επιτροπή αυτή αποτελεί ανώτατο όρ
γανο διεθνούς εμβέλειας, μέσω του οποίου 
καθορίζονται και εδραιώνονται οι τρόποι 
δράσης των Ομάδων Αναγνώρισης Θυμά
των Καταστροφών παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνά
ντησης με μέριμνα της Υποδιεύθυνσης 
Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων 
και Αναλύσεων (DNA) της Δ.Ε.Ε., υλο
ποιήθηκε (6-11-2014) Ημερίδα σε θέμα
τα που αφορούν στην Αναγνώριση Θυμά
των Καταστροφών.
Στην Ημερίδα εκτός από τα μέλη της πα
ραπάνω Ε πιτροπής συμμετείχαν μέλη 
της Διεθνούς Επιτροπής και του Ελληνικού Τμήματος του Ερυ
θρού Σταυρού, εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε 
θέματα διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών, Καθηγητές Ια
τροδικαστικής & Τοξικολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσ
σαλονίκης και Θράκης Εκπρόσωποι Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών 
της Χώρας (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Π άτρας Αιγαίου). 
Συμμετείχαν επίσης Αξιωματικοί και στελέχη Υπηρεσιών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώ
ματος αντιπροσωπείες του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγεί
ας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Έ κτακτω ν Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ

στασίας οι οποίοι και πραγματοποίησαν 
παρουσιάσεις και εισηγήσεις 
Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία του 
ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, 
ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
Ημερίδα θα έχει τα καλύτερα δυνατά απο
τελέσματα, ώστε η  χώρα να είναι κατάλ
ληλα προετοιμασμένη για την αντιμετώ
πιση ενδεχόμενων περιστατικών. 
Χαιρετισμούς απηόθυναν ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Πλου- 
μ ή ς  καθώς και η Προϊσταμένη της Υπο
διεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών 
Εξετάσεων και Αναλύσεων, Ταξίαρχος 
(Ε.Κ) Πηνελόπη Μηνιάτη.
Επίσης παρευρέθηκαν ο βοηθός του Προ
ϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτη
γος Δημήτριος Σοφιός ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, Ταξί
αρχος Κωνσταντίνος Τσαρδινάκης ο Δι
ευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων του Κλάδου Αλλοδαπών & Προ
στασίας Συνόρων Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας. Ταξίαρχος Αλέξανδρος Σούκουλης ο Διευθυντής του 
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης 
Κρίσεων, Ταξίαρχος Παντελής Κουνελάκης ο Διευθυντής της Δι
εύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, Αστυνομικός Διευθυ
ντής Γεώργιος Ψ ω μάς ο Γ ’ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Α ττικής Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Γιαννόπουλος, 
ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μη
χανισμών, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Βλαχάκης και 
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυ
νομίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Βασίλειος Βασιλείου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  (19-11-2014) σ υ ν ά ν τη σ η  με θέμ α  τ η ν  Α κερ α ιό 
τη τα  σ το ν  Α θλ η τισ μ ό  στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολο- 
γικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συνάντηση υλοποιήθηκε μετά 
από πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία 
με τη Γενική Γραμματεία της Interpol και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδο
σφαίρου (FIFA).
Την έναρξη της συνάντησης χαιρέτισε ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μ ίας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 
αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της Εισαγ
γελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, 
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών, Μη Κερδοσκοπι
κών Οργανώσεων, της Interpol καθώς και της Παγκόσμιας Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ( F IF A ).
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ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI'ΚΛΗΜΑΊΟΛΟΙΊΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ α ν  (20-11-2014) Θ υ ρ α ν ο ίξ ια  τ ο υ  Ιερ ο ύ  Ν α ο ύ  Ε ισ ο δ ίω ν  τ η ς  Θ εοτόκ ου , που ανεγέρθηκε στον προαύλιο 
χώρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Κορσέων κ.κ. Ευσέβιος, συνεπικουρούμενος από τον Πα
νοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α. Νεκτάριο Κιούλο και από ιερείς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Αττικής.
Στα θυρανοίξια παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος 
Παρέστησαν ακόμα, ο επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ε.α  Γεώργιος Αγγελάκος ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Υποστράτηγος Γεώργιος Νίτσας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν
θρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής, ο Βοηθός του Προϊσταμένου του Επιτελείου, Υποστράτηγος Δημήτριος 
Σοφιός, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος ο Διευθυντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων Προσώπων και 
Ευπαθών Στόχων, Υποστράτηγος Παναγιώτης Αλεκρέρης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Ιωάννης Μιχαι- 
ρ ίνας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Στάθης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών, Ταξίαρχος Γεώργιος Αρκουμάνης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Α ττικής Ταξίαρχος Ιωάννης Φραγκίσκος ο Δι
ευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, Ταξίαρχος Δημήτριος Παπαναγιώτου, ο Διευθυντής του Τ.Ε Α Π Α Σ Α ., Ταξίαρχος Πα
ναγιώτης Δρακάκης, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικόν Σωματείων και Φορέων, απόστρατοι Διευθυντές της Διεύθυνσης Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών, καθώς και άλλοι Αξιωματικοί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Αττικής, τους οποίους υποδέχθηκε ο Διευθυντής της 
Δ.Ε.Ε., Ταξίαρχος Εμμανουήλ Πλουμής
Μετά το πέρας της τελετής ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, επέδωσε τιμητική πλακέτα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσεων κ.κ. Ευσέβιο, ευχαριστώντας τον 
για την παρουσία του.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ 25Η ΕΩΣ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με ιδ ια ίτ ερ η  λ α μ π ρ ό τη τα  εο ρ τά σ τη κ α ν  σ τη  Θ εσ /ν ίκη , η  μ ν ή μ η  
το υ  Π ρ ο σ τά τη  τ η ς  π ό λ η ς  Μ εγα λ ο μ ά ρ τυ ρ ο ς Α γίο υ  Δ η μ η τρ ίο υ ,
η ημέρα απελευθέρωσης της πόλης καθώς και η εθνική επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.
Πραγματοποιήθηκε (25.10.2014) λιτάνευση των Ιερών Εικόνων της Πα
ναγίας της Τριφώτισσας και του Αγίου Δημητρίου μετά των Σεπτών Λει
ψάνων αυτού, με τη συμμετοχή του Τμήματος Μουσικής Αστυνομίας.
Τελέστηκε (26.10.2014), Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, χορο- 
στατούντος του Μητροπολίτη Θεσ/νίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ, ο οποίος παρευ- 
ρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις ενώ την επόμενη ημέρα (27.10.2014) 
πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση.
Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολος Παπούλιας ο οποίος (28.10.2014) κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο 
του Γ ' Σώματος Στρατού και στη συνέχεια, με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, στην παραλιακή λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, κο- 
ρυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» και τη  διπλή εορτή της πόλης Στην παρέλαση συμμετείχαν τα μηχα
νοκίνητα τμήματα της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τα πεζοπόρο τμήματα των Δοκίμων Υπαστυνόμων, το Τμήμα Μουσικής 
της Ελληνικής Αστυνομίας άρματα μάχης μαχητικά αεροσκάφη F-16, μιράζ και ελικόπτερα Apache. Η  μεγαλειώδης παρέλαση έκλεισε 
με την εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικού αεροσκάφους F 16.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν ακόμα οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και της Κύπρου, ο Υπουργός Μακεδονίας Θ ράκης βου
λευτές ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Περι
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης, εκπρόσωποι προξενικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.
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[  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πιστοποιητικά σπουδών απονεμηθηκαν (10-10-2014) στους εκατόν 
είκοσι (120) συνολικά Αξιωματικούς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του σεμιναρίου επιμόρφωσης των νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών 
έτους 2014. Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 15-09-2014 έως 10- 
10-2014, έγινε σε τέσσερις εκπαιδευτικά; σειρά; πενθήμερης διάρκειας στη Σχο
λή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στους Θρα- 
κομακεδόνες Αττικής.
Τα πιστοποιητικά σπουδών στους Αξιωματικούς απένειμαν στο τέλος κάθε εκ
παιδευτικής ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Τσακνάκης ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί

ας Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Εμμα
νουήλ Κατριαδάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Ηλίας Γεωργόπουλος αντίστοιχα
Οι τελετές της απονομής σε όλες τις εκπαιδευτικές σειρές έγιναν παρουσία του Διοικητή της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστρατήγου Βασιλείου Κοντογιάννη και της Διοικητού της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξιάρχου Σταματίνας Μίζη.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι Αστυνομικοί Διευθυντές παρακολούθησαν επιμορφω
τικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως 
ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης (management), ηγεσία, οργάνωση - λειτουργία, επικοινωνία 
κ.α., που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντα του βαθμού τους.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και Διδυμοτεί
χου η τελετή Ονομασίας-Απονομής πτυχίων εκπαιδευτικής σειράς 2012-2014 των 501 συνολικά νέων Αστυφυλάκων στις έδρες.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τ.ΔΑ Κομοτηνής χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
κ. Παντελεήμων. Τα πτυχία επέδωσαν στους 297 νέους Αστυφύλακες μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Αχμέτ Χατζηοσμάν, ο 
Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γεώργιος Πετρίδης ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατρι
αδάκης ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ξάνθης Ταξίαρχος Γεώργιος Γκοδοσιδης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κα
λαϊτζής και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κού- 
γκας.
Ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήστος Σταμπούλης μετά το πέρας της τελετής, επέδωσε τιμητι
κές πλακέτες καθώς και αναμνηστικά δώρα, στον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατρι- 
αδάκη και το Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Βασίλειο Κοντογιάννη.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στο Τ.Δ,Α Διδυμοτείχου χοροστάτησε 
ο Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Αλα- 
ζράι, ως εκπρόσωπος της Ι.Μ. Διδυ
μοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, 
ενώ τα πτυχία στους 204 νέους Αστυ
φύλακες επέδωσαν, μεταξύ άλλων, ο 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευ
μάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπου- 
λος, ο Βουλευτής Έβρου κ. Μαρίνος 
Ουζουνιδης ο εκπρόσωπος του Δη
μάρχου Διδυμοτείχου κ. Δημήτριος 
Κεσέογλου, ο Γενικός Περιφερειακός 
Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Υποστράτηγος κ. Γεώργι
ος Σαλαμάγκας. ο Διοικητής της 16ης 
Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού κ. Αντώνι
ος Βιτετζάκης ο Διοικητής της 30 Μ/
Κ Ταξιαρχίας Ταξίαρχος κ. Νικόλαος
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Τσιτσιμπύτος ο Υποδιοικητής της 16ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού, Ταξίαρχος κ. Μαυρουδής 
Πασσιάς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας Αστυνομικός Υποδιευ
θυντής κ. Πασχάλης Συριτούδης
Στις τελετές παρέστησαν οι τοπικές πολιτικές δικαστικές και στρατιωτικές Αρχές εκπρό
σωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε., διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς συγγενείς και 
φίλοι των αποφοιτησάντων νέων Αστυφυλάκων.
Συνολικά, ονομάστηκαν (501) νέοι Αστυφύλακες της 18ης εκπαιδευτικής σειράς 2012-2014 
και θα ενταχθούν το προσεχές διάστημα στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενι- 
σχύσουν το έργο και τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας
Επισημαίνεται ότι, η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου 
σπουδών και η εισαγωγή των σπουδαστών, πραγματοποιείται με το Σύστημα των Γενικών 
Εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγ
χρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, 
η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και 
ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, με στόχο να καταστούν ικανοί αστυνομικοί 
και να προσφέρουν τα μέγιστα στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε (15-10-2014), ενόψει του νέου εκπαιδευ
τικού έτους 2014-2015, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα Αττικής η τελετή αγια
σμού των Δοκίμων Υπαστυνόμων.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος και πα
ρέστησαν ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Βα
σίλειος Κοντογιάννης ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος 
Φώτιος Νικητάκης ο Υποδιοικητής της Σχολής Αστυνομικός Διευθυ
ντής Ιωάννης Χουζούρης ο Υποδιοικητής της Σχολής ΕθνικήςΑσφάλει- 
ας Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Γιαννόπουλος ο Υποδιοικητής 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αστυνομικός Υποδιευ
θυντής Παύλος Δασκαλάκης Αξιωματικοί του Επιτελείου της Αστυνο
μικής Ακαδημίας και της Σχολής Αξιωματικών, καθώς και καθηγητές 
Ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών ευχήθηκε στους Δόκιμους Υπα- 
στυνόμους για το νέο εκπαιδευτικό έτος ενώ ο Διοικητής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκε ατομική 
και οικογενειακή υγεία, καθώς και επιτυχία στην εκπαιδευτική τους 
προσπάθεια. Επιπλέον, κάλεσε διδάσκοντες σπουδαστές αλλά και όλους 
τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία της 
Σχολής να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαδι
κασία εκπαίδευσης για μια πετυχημένη εκπαιδευτική χρονιά.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΞΙΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στους Θρακομακεδόνες Αττικής, πραγματοποιήθηκε (23-10-2014),
η τελετή επίδοσης ξιφών στους πέντε (5) Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, 
από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα ξίφη στους απόφοιτους Αξιωματικούς επέδωσε ο Διοικητής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντο- 
γιάννης ενώ η Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος Σταματίνα Μίζη εκφώνη
σε την Ημερήσια Διαταγή. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης -  Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος, ενώ την τελετή τί
μησαν με την παρουσία τους, ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλειος Οικονό
μου, η περιφερειακή σύμβουλος Ιωάννα Τσούπρα και ο περιφερειακός σύμ
βουλος Αριστείδης Βρούτσης ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επιπλέον, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Φώτιος Νικητάκης, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Νι
κόλαος Κοϊνάκης και άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος και αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμιδών.

Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2014 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



[  Ε ΠI ΚΑΙ  Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (25.10.2014) συντηρητική μετεκπαίδευση των πυροτεχνουργών της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικά διάστημα από 
22.09.2014 έως 25.10.2014, σε 5 εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας 5 ημερών η κάθε μία, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 88 πυροτεχνουργοί, εκ των οποίων 72 της Ελληνικής Αστυνομίας και 16 του Λιμενικού Σώματος 
-  Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σκοπός της ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των πυροτεχνουργών, για την αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες πυροτεχνουργούς επέδωσε, στο πλαίσιο εκδήλωσης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Βλαχάκης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΉΣ CEPOL

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία (31.10.2014), διαδικτυακό σεμινάριο 
(Webinar) της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με θέμα «Επικοι
νωνία σε Αστυνομικό Περιβάλλον: Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων», το οποίο 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.
Για τη διοργάνωση και το συντονισμό του σεμιναρίου, υπεύθυνο ήταν το Εθνικό 
Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ στον καθορισμό του προγράμ
ματος συνεισέφεραν Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του Γραφείου Τύπου του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι συμμετείχαν στο 
Webinar και ως εκπαιδευτές.
Την έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, και μέχρι πρότινος Εθνικός Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Δικτύου 
CEPOL για την Ελλάδα, Αστυνόμος Β’ Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία των δράσεων που πραγματοποιούνται 
από τη CEPOL για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας μέσω της εκπαίδευσης.
Η συγκεκριμένη δράση αποδεικνύει το κλίμα άριστης συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της CEPOL και της Αστυνομικής Ακαδη
μίας της χώρας μας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ - ΦΥΜΑΤΊΩΣΗ» ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (31-10-2014) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ιός Έμπολα - Φυματίωση», που 
διοργανώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κεντρικό της Ιατρείο. Η ημερίδα, είχε ως σκοπό 
την ενημέρωση και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μόλυνσης από τους παραπάνω παθογόνους μικροοργανισμούς. Συντονιστής της Επιστημονικής Ημερίδας ήταν ο Διευθυντής του Κε
ντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, Α/Δ (ΥΙ) κ. Βασίλειος ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ και εισηγητές οι ιατροί -  Καθηγητή; Παθολογίας κ. Απόστολος 
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Διευθυντής Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. 1ΑΧΕΠΑ1, κ. Συμεών ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ, Ειδικός Λοι- 
μωξιολόγος, ο Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης Α/Υ (ΥΙ) κ. Δημήτριος ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, 
καθώς και η Ψυχολόγος του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης Α/Β’ (ΥΨ) κ. Παρασκευή ΓΙΩΤΑ Την ημερίδα παρακολούθησαν ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ, ο οποίος στο τέλος της εκδήλωσης απένειμε στους ει
σηγητές αναμνηστικές πλακέτες με το έμβλημα του Σώματος, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα, καθώς και οι Διευθυντές των Αστυ
νομικών Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ., Αστυνομικό και Πολιτικό προσωπικό της Γ.Α.Δ.Θ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια του εορτασμού του Μεγαλομάρτυρος Αγί
ου Αρτεμίου, Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
Θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε 
(22-10-2014) την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης “Δον 
Καμίλλο” στο Ειδικά Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέ
ων Αυλώνα, με σκοπό την προσέγγιση και επικοινωνία με το ευ
ρύτερο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα με ευαίσθητες κοινωνι
κές ομάδες, μέσα από το χώρο της τέχνης και του πλιτισμού.
Το θεατρικό έργο «Δον Καμίλλο» είναι μία κλασσική κωμτοδία 
του Σωτήρη Πανταζή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κατράνη. Η 
ιστορία εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1950 στη Ρώμη. Ο Δον 
Καμίλλο είναι ένας καθολικός παππάς, ο οποίος βρίσκεται στη μέση μιας εκλογικής μάχης (για τις δημοτικές εκλογές), ανάμεσα στον 
υποψήφιο του χριστιανοσοσιαλιστικού κόμματος τον οποίο αναγκάζεται να υποστηρίξει λόγω της θέσης του στην εκκλησία και στον 
παιδικό του φίλο Πεπόνε, ο οποίος είναι υποψήφιος του κομμουνιστικού κόμματος. Οι παρεξηγήσεις που δημιουργούνται λόγω της 
κόντρας αυτής κατατάσσουν το έργο ανάμεσα στις πιο ξεκαρδιστικά; κωμωδίες του κλασικού θεάτρου.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα και την 
παρακολούθησαν εκατόν είκοσι (120) περίπου κρατούμενοι, η Διευθύντρια του Καταστήματος κ. Μαρίνα Μπούκη, καθώς επίσης 
καθηγητές και δάσκαλοι των σχολείων του Καταστήματος σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και με θερμή ανταπόκριση από τους 
νεαρούς κρατουμένους αφού εκφράστηκε έντονα η επιθυμία να επαναληφθούν και στο μέλλον παρόμοιες δράσεις.

ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο ιδιώτης κ. Χαράλαμπος Τσίμας, δώρισε στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Μαγνησίας δύο οχήματα για τις ανάγκες της Υποδιεύ
θυνσης Ασφάλειας Βόλου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστο
λής Εγκλήματος (Ο.Π.ΚΕ.) Μαγνησίας Τα οχήματα παρελήφθη- 
σαν από το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας 
Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Γιαννέλο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Μαγνησίας Α/Δ κ. Ιωάννη Τόλια, οι οποίοι εξέφρασαν 
τις θερμές και ευχαριστίες τους στον κ. Τσίμα για την προσφορά 
του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (31-10-2014) εκπαιδευτικός κύκλος 
σεμιναρίων, με θέμα την οργάνωση και διαχείριση Ανοιχτών Δομών 
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Το πρόγραμμα συνιστά δράση της Ευρω
παϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και συνδιοργανώ- 
θηκε από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη) και τη Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσφύγων (Υπουργείο Εργασίας). Στο πρόγραμμα συμμετεί
χαν στελέχη του Δημοσίου τομέα Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και φορέ
ων της κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται, για ένα σημαντικό εγχείρη
μα που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ενιαίας διοικητικής κουλτούρας, 
στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διάχυση χρήσιμης πληροφορίας, κα
θώς επίσης και στην ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών διαδικασιών και 
νέων εφαρμογών έτσι ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες δια
βίωσης των επωφελούμενων στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας. Ο Διευθυ
ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτης Νίκας και η Γε
νική Γραμματέας Πρόνοιας κ. Έφη Μπέκου απένειμαν πιστοποιητικά 
παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. ]
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[  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α  Ν Ε Α  :
Επιμέλεια: Υ/Β’ Νίκη Δημητρακοπούλου 

Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΝΕΟΣ ΕΚΠΡΟ ΣΩ ΠΟ Σ ΤΥΠΟ Υ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ

Ο Αστυνόμος Β’ Κλεάνθης Παπαγιανόπουλος ορίστηκε με 
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, νέος Εκπρόσωπος Τύπου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Γεννήθηκε το 1984 και κατε- 
τάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 2002. Αποφοίτησε από 
τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 2006. 
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Διαχείρισης 
Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών, Επειγουσών Καταστάσε
ων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013) και 
Υποψήφιος Διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου (2014).Από 
το 2011 έως και τον Οκτώβριο του 2014 εκτελούσε καθήκο
ντα Αναπληρωτή Τμηματάρχη του Τμήματος Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) της Αστυνομικής Ακαδη
μίας της Ελλάδος (Εθνικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Δι
κτύου CEPOL για την Ελλάδα).Από το 2007 έως και το 2011, 
διετέλεσε στέλεχος Τμήματος της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (CEPOL) της Αστυνομικής Ακαδημίας, Συντο
νιστής Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικού Προ
γράμματος Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας CEPOL -  Police 
Euromed II σε εθνικό επίπεδο. Από το 2006 έως το 2007 υπη
ρέτησε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σε διάφορες 
θέσεις ευθύνης. Μιλά αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
- Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι: Κωσχόπουλος 
Χαράλαμπος, Ν τούπης Κωνσταντίνος, Χαμχουγιάς 
Κωνσταντίνος.
- Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή
οι: Κονδυλογιάννης Ιωάννης, Νικολόπουλος Γεώργιος, 
Παγουρτζής Λάμπρος.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι: Γούλας Γεώργιος, 
Καζίας Τριαντάφυλλος, Καρκατζούλης Στέφανος, 
Καρκούλιας Σπυρίδων, Κελεσίδης Πέτρος, Κόθρας Ηλίας, 
Λεκάκος Γρηγόριος, Μαλλόπουλος Νικόλαος, Μπουλινάκη 
Αικατερίνη, Μπράνης Βασίλειος, Παπαστεργίου Πούλιος, 
Παππάς Χαράλαμπος, Σαββίδης Μιχαήλ, Συγγελάκης 
Ιωάννης, Τασόπουλος Παναγιώτης, Φλίγκος Μιχαήλ.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Αξιδέλης 
Μ ιχαήλ, Α υγουστίνος Δημήτριος, Γ ιαννακάκης 
Εμμανουήλ, Γουνέλας Ιωάννης, Ευσταθίου Δημήτριος, 
Ζωνιός Σπυρίδων, Καραμπούλης Θεόδωρος, Κασωτάκης 
Ιωάννης, Κολιούσης Λάζαρος, Κρουστάλλη Σουλτάνα, 
Λιάπη Ευαγγελία, Μαλλόπουλος Νικόλαος, Μαρινάκης 
Ιωάννης, Πανουσάκος Παναγιώτης, Παρασκευόπουλος 
Αντώνιος, Σκαφίδας Κωνσταντίνος, Τζούνας Ηλίας, 
Τσουκαλάς Πρόδρομος, Φ ανχριδάκης Ευάγγελος, 
Ψωμιάδης Χαρίλαος.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Θεοδωρογιάννης 
Θωμάς, Κατρανιάς Αθανάσιος, Κατσαϊτης Βασίλειος, 
Κολοβός Γεώργιος, Κουκούλης Ματθαίος, Κουτσιουμάρης 
Νικόλαος, Κρικέτος Ηλίας, Μαλέρδος Νικόλαος, Μίλης 
Σπήλιος, Νεονάκης Νικόλαος, Πράπας Κωνσταντίνος, 
Σαμαράς Αθανάσιος, Συριόπουλος Βασίλειος, Φαμπρίκης 
Αναστάσιος.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αθανασίου 
Κωνσταντίνος, Αθηναίος Νικόλαος, Βασιλόπουλος 
Γεώργιος, Βελεγράκης Ιωάννης, Βενιανάκη Ιωάννα, 
Γ κ ιο ρ κο ύδη ς Δ η μή τρ ιος, Γούλας Α ναστάσιος, 
Δαράκος Δημήτριος, Δημητρόπουλος Π αναγιώτης, 
Διαμανχόπουλος Γεώργιος, Δουκάκης Σταμάχιος, 
Ζ υγογιώ ργος Γεώργιος, Ζυγοκώστας Δημήτριος, 
Ζώγας Χαρίλαος, Θεοδώρου Ανδρέας, Θέος Γεώργιος, 
Καλογριδάκης Δημήτριος, Καλούδης Δημήτριος, Κανατάς 
Κ ωνσταντίνος, Καραϊσκος Δημήτριος, Καραϊσκος 
Παντελής, Καρόγλου Ηλίας, Κελεπούρης Νικόλαος, 
Κλιούμης Γεώργιος, Κολοβός Παναγιώτης, Κουρής 
Γεώργιος, Κωστάκης Δημήτριος, Μαγγελάκης Ανδρέας, 
Μ αζαράκης Γεώργιος, Μ αθιουδάκης Εμμανουήλ, 
Μαρκατόπουλος Νικόλαος, Μαστρογιάννης Λεωνίδας, 
Μ ποκοϊτσης Χρήστος, Μ ποτσίνη Ελένη, Νιάρος 
Νικόλαος, Νούσκας Αναστάσιος, Ξενικός Ιωάννης, 
Ξ υπόλυτος Ιω άννης, Π αντοφ λίδης Π αναγιώ της,
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Π α π α γ ια ν ν ά κ η ς  Ν εκ τά ρ ιο ς , Π α παδοθω μ άκος 
Δημήτριος, Παπανδρέου Ανδρέας, Π απαντω νίου 
Α ντώ νιος, Π απαχρήστος Ιω άννης, Παρασχάκης 
Ευάγγελος, Πέτσος Αναστάσιος, Πήλιος Παναγιώτης, 
Πολυχρονίδης Δημήτριος, Προδρομίδης Μηνάς, Ρήγας 
Άγγελος, Σακκάς Αλκιβιάδης, Σαλμάς Γεώργιος, 
Σαμαράς Νικόλαος, Σερέτης Γεώργιος, Στεφανάκης 
Νικόλαος, Συριόπουλος Βασίλειος, Σφακιω τάκης 
Αντώνιος, Τοπαλίδης Συμεών, Χαλβατζάκου Αλεξάνδρα- 
Αποστολία, Χαρίσης Γεράσιμος, Χατζάκης Νεκτάριος, 
Χ ριστοδουλόπουλος Δ ημήτριος, Χ ριστοφορίδης 
Σωτήριος, Ψωμιάδης Χαρίλαος.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Αραπαντώνης 
Δημήτριος, Γ ιαπιτζής Γεώργιος, Εμμανουηλίδης 
Κωνσταντίνος, Κουνδουράκης Ιωάννης, Μπέλλος 
Κωνσταντίνος, Πετρίδης Σπυρίδων, Σιδηρόπουλος 
Χρήστος, Τ ενεκετζής Π αρασκευάς, Τηλέμαχος 
Αλέξανδρος, Τσομπανόπουλος Ευστράτιος, Χαρακλειάς 
Κοσμάς.
- Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ο: Τσαμήτρος 

Ιωάννης.
- Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο: Λυραντζής 

Αλέξιος.

Α Μ Ο ΙΒΑ ΙΕΣ  Μ ΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Υπαστυνόμος Α  που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ροδόπης, 
τηλ. 6973663610.

•  Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Αττικής 
(Τ.Α. Χολαργού), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 6978919399.

•  Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Μεσσηνίας, τηλ. 6977962007.

•  Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Άνδρου της Α.Δ. 
Κυκλάδων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ακαρνανίας, 
Αιτωλίας, Φωκίδας ή Αχαΐας, τηλ. 6986869364.

•  Αρχιφύλακας (με οργανική Αστυφύλακα) που υπηρε
τεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6948840041.

•  Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών, τηλ. 
6974439573.

•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Φλώρινας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποια
δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κοζάνης, τηλ. 6977050922.

•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από

οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή 
της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 6974250920.

•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Β/Α 
Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Αττικής ή της Α.Δ. Φθιώτιδας, 6979438807.

•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΥΜΕΤ (Δ.Α.Ε.Α.), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 
6979747961.

ΣΥΝ ΕΔΡ ΙΟ  Δ ΙΕΘ Ν Ο ΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩ Ν

Με επιτυχία διεξήχθη (02/07.09.2014) το Παγκόσμιο 
Συνέδριο της ΙΡΑ στο Potsdam Γερμανίας, με τη συμμε
τοχή αντιπροσωπειών από 60 χώρες.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τους 
κ.κ.: Κυριάκο Κάρκαλη, Ιωάννη Καραπατάκη, Νικόλαο 
Μαρούντα και Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη.
Στο εν λόγω συνέδριο έγιναν αλλαγές που αφορούν κυ
ρίως στη διάρθρωση και λειτουργία του To Permanent 
Executive Beurau -  ΡΕΒ (Μόνιμο εκτελεστικό γραφείο) το 
οποίο μετονομάστηκε σε International Executive Beurau 
ΙΕΒ (Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο).
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[  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α  ΝΕ Α

Επίσης με σκοπό την προβολή του Ολυμπιακού 
Πνεύματος, των αρχών και των αξιών του Ολυμπισμού, 
τη δημιουργία διεθνούς Ολυμπιακού κινήματος μελών 
ΙΡΑ, την προβολή του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, 
την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και τη στήριξη 
του Ελληνικού Τμήματος στην παραμονή των εκδηλώσε
ων αφής της φλόγας στη γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώ
νων, έγινε δεκτή η πρόταση του Ελληνικού Τμήματος για 
θεσμοθέτηση διεθνούς συμποσίου στην Αρχαία Ολυμπία, 
με τη συμμετοχή μελών ΙΡΑ κατά τις εκδηλώσεις αφής 
της Ολυμπιακής Φλόγας και την κάλυψη μέρους των 
εξόδων από τον Παγκόσμιο Ταμία.
Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε και η επίσημη εισδοχή στην 
ΙΡΑ των τμημάτων Καζακστάν, Μαυροβούνιου και 
ΠΓΔΜ, όπου έλαβαν τα πιστοποιητικά και τη σημαία 
της ΙΡΑ.
Το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο, θα λάβει χώρα από 12- 
18 Οκτωβρίου 2015 στη Λεμεσό.

Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΑ Κ Υ Κ Λ 0Φ 0Ρ ΙΑ Κ Η Σ  ΑΓΩ ΓΗΣ

Στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων αστυνομικοί του 
Α.Τ Σουφλίου μαζί με αστυνομικό του Α.Σ. Μικρού 
Δερείου προχώρησαν σε επισκέψεις στα χωριά του ορει
νού όγκου της περιοχής ευθύνης τους και σε προβολές 
θεμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.

ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΤ ΙΚΟ  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  
ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩ ΓΗΣ

Πραγματοποιήθηκε (01-08/10/2014) από το Τμήμα 
Τ ροχα ίας Έ δεσσας Ε κ π α ιδευ τικ ό  Π ρόγραμμα

Κυκλοφοριακής Αγωγής, απευθυνόμενο σε μαθητές δημο
τικών σχολείων, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πέλλας το οποίο παρακολούθησαν περί τους 450 μαθητές 
σχολείων περιοχής.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΔΟ Κ ΙΜ Ο Υ  Υ Π Α Σ Τ Υ Ν 0 Μ 0 Υ  
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι0 Υ  Α Ν Τ Ω Ν 0ΓΛ 0Υ

Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  (07-09 
Νοεμβρίου) το 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο «Διαχείριση Κρίσεων 
στον Τομέα της Υγείας» στο 
Divani Caravel Hotel,το οποίο 
διοργανώνεται από το Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Ο 
Δόκιμος Υπαστυνόμος (Σ.Α.Ε.Α) 
Δημήτριος Αντώνογλου, Μ.Β.Α., 
MSc., BSc., Οικονομολόγος Υγείας 
και η ομάδα του βραβεύτηκαν για 
την επιστημονική τους εργασία 
με τίτλο «Η διαχείριση κρίσεων 
στην υγεία: Ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα» ως 
η καλύτερη από τις τριάντα επτά 

συνολικά που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Τη βράβευση 
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος Συνεδρίου και Διοικητής 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας κ. Πάνος 
Ευσταθίου, Ορθοπαιδικός -  Χειρουργός.

Η Μ ΕΡ ΙΔ Α  ΣΕ Μ ΕΛΗ  ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ Υ 
Ο Μ ΙΛΟ Υ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜ ΙΚΗΣ, Μ Ε ΘΕΜ Α 
ΤΗΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ  ΣΤΟ Δ ΙΑΔ ΙΚΤΥΟ

Με επιτυχία, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διοργάνωσε (12-11-2014), 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), 
ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, η οποία 
απευθυνόταν σε μέλη του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών 
Νομικής. Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο Διευθυντής 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχος 
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, καθώς και άλλοι εξειδικευμέ- 
νοι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού

Οι αστυνομικοί έγιναν 
δεκτοί με χαρά από τα 
παιδιά των μειονοτι
κών δημοτικών σχο

λείων και νηπιαγωγείων της περιοχής, τα οποία χαρήκαν 
ιδιαίτερα από τα δώρα των αστυνομικών (μεταξύ αυτών 
και το περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση”).
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Εγκλήματος, οι οποίοι κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας 
ενημέρωσαν τους φοιτητές τόσο για την ασφάλεια στο δια
δίκτυο, όσο και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά 
την πλοήγησή τους σε αυτά. Στόχος ήταν η προβολή της 
δραστηριότητας της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη, την 
έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνι
κών συμπεριφορών που διαπράττονται, μέσω διαδικτύου 
ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ΥΠ Η ΡΕΣ ΙΑΚΑ

Προάγεται στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο 
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Παύλου σε εκτέλεση του 
από 10-04-2014 Π.Δ. που δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 
457/11-04-2014 Φ Ε Κ τ.Γ .
Προάγεται επ'ανδραγαθία στο βαθμό του Υπαρχκρύλακα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 144/1991, ο Αστυφύλακας ΛΙΑΚΟΣ Βασίλειος του 
Χρήστου, διότι τιμήθηκε με το μετάλλιο «Αστυνομικό 
Αριστείο Ανδραγαθίας».
Προάγονται αναδρομικά στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Β', οι κατωτέρω αστυνομικοί γενικών καθηκόντων, 
κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 παρ.9 του 
Ν. 1481/1984,όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του αρ.8 παρ.2 & 4. του Ν. 3103/2003 και της 1185/2010 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επειδή 
διακρίθηκαν σε Παγκόσμια Στρατιωτικά πρωταθλήματα 
(CISM), ως ακολούθως:
1. Αρχ/κας (232949) ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ Γεώργιος του 

Ανδρέα
2. Αρχ/κας (239613) ΜΠΕΡΔΕΣ Θεόδωρος του 

Δημητρίου
3. Αρχ/κας (247451) ΑΡΙΔΑΣ Παναγιώτης του Σπυρίδωνα
4. Αρχ/κας (248022) ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος του 

Κωνσταντίνου
5. Αρχ/κας (248104) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Δημήτριος του Κοσμά
6. Αρχ/κας (250366) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ανάργυρος του 

Ηλία
7. Αρχ/κας (253648) ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χρήστος του Νικολάου
8. Αρχ/κας (255275) ΚΥΔΡΟΣ Νικόλαος του Ηλία
9. Υπαρχ/κας (260042) ΜΑΜΕΚΑΣ Ιωάννης του 

Βασιλείου
10. Υπαρχ/κας (260193) ΜΠΑΣΗ Αικατερίνη του 

Νικολάου
11. Υπαρχ/κας (263239) ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος του 

Κωνσταντίνου
12. Υπαρχ/κας (261546) ΓΚΟΥΡΑ Παρθένα του Ιωάννη
13. Υπαρχ/κας (261459) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ 

Χρυσοβαλάντω-Ειρήνη του Γεωργίου
14. Υπαρχ/κας (262229) ΠΑΝΤΑΖΗ Ασπασία του Μιχαήλ
15. Υπαρχ/κας (264075) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 

του Ηλία
16. Υπαρχ/κας (257523) ΓΑΒΑΛΑΣ Ευθύμιος του

Παναγιώτη
17. Υπαρχ/κας (265404) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη του 

Αθανασίου
18. Υπαρχ/κας (267022) ΦΟΡΟΣ Χαρίλαος του Ανδρέα
19. Αστ/κας (269654) ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Νικόλαος του 

Γεωργίου
20. Υπαρχ/κας (279587) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Δημήτριος 

του Ζουμπούλη
21. Αρχ/κας (επ' ανδραγαθία) (262159) ΝΙΚΟΣ Θωμάς 

του Γεωργίου
22. Υπαρχ/κας (265045) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γλυκερία του 

Σταφυλή
23. Υπαρχ/κας (266434) ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία-Αρετή του 

Ιωάννη

Προάγεται επ' ανδραγαθία στο βαθμό του Αρχιφύλακα,
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.
144/1991, ο Αστυφύλακας ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ Χριστόφορος του
Λάμπρου, διότι τιμήθηκε με το μετάλλιο «Αστυνομικό
Αριστείο Ανδραγαθίας».

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Ο συνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης, συλλέκτης στο
λών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής της τ. Αστυνομί
ας Πόλεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και της τ. Ελ
ληνικής Αγροφυλακής συλλέγει πηλίκια και διακριτικά 
βαθμών, σήματα υπηρεσίας παλιά υφάσματα, γυναικείες 
στολές παράσημα - μετάλλια και απονεμητήρια αυτών, φω
τογραφικό υλικό, βιβλία, ημερολόγια, ατζέντες και περιοδι
κά (Επιθεώρηση Χωροφυλακής Πυροσβεστικού, Αγροφυ
λακής Αστυνομική Επιθεώρηση, Αστυνομικά Χρονικά). 
Παράλληλα ανταλλάσσει μέρος αυτών. Επίσης συλλέγει 
και είδη αστυνομικού εξοπλισμού από Αστυνομίες του εξω
τερικού. Παρακαλεί του συναδέλφους του, ε.α και ε,ε., που 
ενδιαφέρονται να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη των ενδό
ξων Σωμάτων, να επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο: 
6974718657.

____________________________________ y

ΕΜ Β Ο Λ ΙΑ ΣΜ Ο Σ  
ΑΣΤ ΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ Υ

Ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού /Α.Ε A 
ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε την 
ένταξη του αστυνομικού προσωπικού στις ομάδες 
κλειστού πληθυσμού και αυξημένου κινδύνου και 
ως εκ τούτου ο αντιγριπικός εμβολιασμός του για τον 
ιό της εποχικής γρίπης δύναται να γίνεται μέσω του 
ασφαλιστικού του φορέα.
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[  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α  :
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε την 22 Σεπτεμβρίου 2014, κοινή συνά
ντηση των Ομοσπονδιών, προκειμένου να εκτιμηθούν οι εξε
λίξεις που δρομολογήθηκαν ερήμην μας, με την αιφνιδιαστι
κή και παρά τις αντιδράσεις μας, ψήφιση και εφαρμογή του 
Ν.4281/2014 για τον ασφαλιστικό μας φορέα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, ειδικότερα, μετά την υπο
γραφή από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά
λισης & Πρόνοιας κ. Αντώνιο Μπέζα της εγκυκλίου Φ.80020/ 
οικ.17507/682 από 17/9/2014 για την εφαρμογή του άρθρου 
220 του Ν. 4281/2014, καθώς και την απαντητική επιστολή 
του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ (αρ.πρωτ.: 8069/2/182), Τα
ξιάρχου κ. Παναγιώτη Δρακάκη, σύμφωνα με την οποία το 
ταμείο δεν έχει καμία ευθύνη ούτε συμμετέχει στην όλη δι
αδικασία.
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ακολουθηθεί εκ μέ
ρους μας η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, ήτοι, η 
ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικών μελετών για τους Τομείς 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.λ.π., ώστε στους 
ασφυκτικούς χρόνους που προβλέπονται, να είναι οι Ομο
σπονδίες σε θέση να εκτιμήσουν όλα τα δεδομένα και να πρά- 
ξουν ανάλογα, με γνώμονα πάντα τη διάσωση του Ταμείου 
και την προστασία των συμφερόντων όλων των ασφαλισμέ
νων του.
Είναι προφανές ότι για τη λήψη τόσο κρίσιμων αποφάσε
ων -όπως η αναγκαστική υπαγωγή του ταμείου στο ΕΤΕΑ 
ή η μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο με ευθύνη των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων (!), και οι οποίες μάλιστα αφο
ρούν το μέλλον των επικουρικών συντάξεων του συνόλου 
των συναδέλφων- δεν αρκεί η καλή προαίρεση εκ μέρους του 
ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά η ουσιαστική του συμβολή στην τήρηση 
των διαδικασιών και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτο
βουλιών.
Οι δικές μας πρωτοβουλίες σε καμία περίπτωση δεν απαλ
λάσσουν τη διοίκηση του Ταμείου από την υποχρέωση που 
έχει το ίδιο για τη διαφύλαξη τόσο της λειτουργίας του όσο 
και της οντότητάς του. Γι’ αυτό και καλούμε τον Πρόεδρό 
του κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να αναθεωρήσει 
την εισήγησή του προς το Δ.Σ. περί ανάκλησης των αποφά
σεων διενέργειας αναλογιστικών μελετών, με το πρόσχημα 
ότι «εξέλιπον οι λόγοι» για τη διενέργειά τους.
Ας γνωρίζουν οι πάντες, ότι οι Ομοσπονδίες μας δεν απεμπο
λούν τις διακηρυγμένες θέσεις τους και για το συγκεκριμένο 
ζήτημα θα αξιοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έχουμε 
ήδη ανακοινώσει δημοσίως, ευθύς μόλις αυτό ανέκυψε στη 
Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του άρθρου 220, στο 
Β’ Θερινό Τμήμα, στις 6 Αυγούστου 2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι Ομοσπονδίες μας πραγματοποιούν 
καθημερινά ενημερωτικές συναντήσεις με τα προεδρεία Κλά

δων εργαζομένων, που έχουν ήδη προβεί στη σύσταση Επαγ
γελματικών Ταμείων, προκειμένου να έχουμε μια άμεση ει
κόνα για τον τρόπο σύστασης - λειτουργίας και διαχείρισης 
αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν συναντήσεις με τους υπευθύνους 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου 
Τροφίμων και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι
κού Εταιρειών Πετρελαιοειδών.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον πρό
εδρο του ΕΤΕΑ κ. Παπανικολάου, από τον οποίο ζητήσαμε 
στοιχεία για την ευρωστία και τη βιωσιμότητά του και πώς 
προδιαγράφεται το μέλλον του, δεδομένων των προβλημά
των και των συγκυριών που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει 
το ασφαλιστικό σύστημα και η χώρα μας γενικότερα.
Για την ενημέρωση αυτή και τα στοιχεία που περιέρχονται 
σε γνώση μας θα γίνει αποτίμηση υπεύθυνα και αβίαστα κα
τά τις προσεχείς συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 
μας, όπου ειδικοί αναλογιστές θα κληθούν επίσης να κατα
θέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις.
Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Ερ
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Οι Ομοσπονδίες μας αντιμετωπίζουν το κρίσιμο αυτό ανακύ- 
ψαν ζήτημα, με υπευθυνότητα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, 
για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λύση, τόσο για τους 
συνταξιούχους όσο και τους ενεργεία συνάδελφους μας, για 
ένα βιώσιμο και όχι έωλο-βίαιο μετασχηματισμό του ασφαλι
στικού μας συστήματος που θα κληθεί να επωμιστεί κυρίως 
η νεότερη γενιά των αστυνομικών και των πυροσβεστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αθήνα, 
η τρίτη κατά σειρά κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των 
Ομοσπονδιών - Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων 
και των αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα 
Σώματα Ασφαλείας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
- Διαπιστώθηκε από όλους η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης 
του κοινού αγωνιστικού μας μετώπου, λόγω της παρελκυ
στικής πολιτικής της κυβέρνησης και των επικοινωνιακών 
τεχνασμάτων που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφύγει να συμ
μορφωθεί πλήρως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι
κράτειας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καμία συζήτηση για 
νέο μισθολόγιο.
- Απαιτούμε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση για την επανα
φορά των μισθών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012 και 
την καταβολή των αναδρομικών, όπως ακριβώς έπραξε η 
κυβέρνηση για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με τον 
Ν. 4270/2014, άρθρο 181.
- Η νομοθέτηση των καθοριστικών για την επιβίωση του 
ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας ρυθμίσεων, προϋποθέτει ειλικρινή δι
άλογο και όχι αιφνιδιασμούς. Προς τούτο, απαιτούμε άμεση 
συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών.
- Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μας τρομάζει το
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γεγονός όχι στις κυβερνητικές αποφάσεις δεν επικρατεί η λο
γική ούτε η ηθική, διότι προωθείται ο «ξαφνικός θάνατός» 
τους και η απεμπόληση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινω
νικής ασφάλισης. Επειδή μια τέτοια μεταχείριση δεν περιποι- 
εί τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμε
ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και εν αποστρα
τεία, εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία Ασφαλιστικού 
Πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Προς 
τούτο αποφασίστηκε να συζητηθεί το σοβαρότατο αυτό θέμα 
στα Διοικητικά Συμβούλια μετά από την εκπόνηση μελετών 
και τη στάθμιση όλων των δεδομένων. Στην παρούσα φά
ση προκρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί από την κυβέρνηση η 
απόσυρση όλων των αντιασφαλιστικών άρθρων των νόμων 
που «βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό» των ασφαλισμένων και 
να δοθεί τουλάχιστον παράταση, ως τις 30/6/2015, ώστε να 
υπάρξει ικανός χρόνος για τη λήψη αποφάσεων ζωτικών για 
το παρόν και το μέλλον τους.
Διαμηνύουμε, τέλος, στην κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμμα
τα που τη στηρίζουν και σε κάθε βουλευτή των συγκυβερ- 
νώντων κομμάτων, να αναλάβουν προσωπικά τις ευθύνες 
τους με τις όποιες αποφάσεις τους, σεβόμενοι την αξιοπρέ- 
πειά μας.
Στην συνάντηση πήραν μέρος οι εκπρόσωποι των Ομοσπον
διών των εν ενεργεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ο αντιπρόεδρος και ο ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Αστυνομίας Γρηγόριος Αναγνώ
στου Αντιστράτηγος ε.α. επίτιμος Υπαρχηγός Ελληνικής 
Αστυνομίας και Νικήτας Καλογιαννάκης Αστυνομικός Διευ
θυντής ε.α., ο Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς πρόεδρος 
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), 
ο Υποπτέραρχος ε.α. Κων. Δελλής Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), ο Ταξίαρχος 
ε.α. Δημήτριος Χατσίκας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα
τικών Στρατού (ΕΑΑΣ), ο Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολό- 
πουλος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιω
τικών (ΠΟΣ) και ο Αρχος (Ο) ε.α. Γ. Αντωνιάδης πρόεδρος 
του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, ενώ είναι σύμφωνη και η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), 
που δεν κατέστη δυνατόν να είναι παρούσα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου συνάντηση με τον 
Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνιο ΜΠΕΖΑ καθώς και με υπη
ρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου προκειμένου να δο
θούν διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου που εκδόθηκε για την 
εφαρμογή του άρθρου 220 του Νόμου 4281/14 για το ΤΕΑ- 
ΠΑΣΑ.
Παράλληλα από την πλευρά μας τέθηκε, επιτακτικά και 
το ζήτημα της στενότητας του χρόνου που δόθηκε για τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες (αναλογιστικές μελέτες, σύντα
ξη καταστατικού, λήψη απόφασης κλπ), η οποία λήγει στις 
31/12/2014 και τονίστηκε η άνιση αντιμετώπιση που έχουμε 
σε σχέση με άλλους κλάδους εργαζομένων για τους οποίους 
δόθηκε προθεσμία τουλάχιστον ενός έτους. Για το λόγο αυτό 
ζητήσαμε να δοθεί 6μηνη παράταση ώστε το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα, στο οποίο μετακυλήθηκε η ευθύνη για τη λήψη

της πλέον σημαντικής απόφασης αναφορικά με το ασφαλιστι
κό μας μέλλον, να προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες όχι 
υπό πίεση, αλλά με άνεση χρόνου και τους επιβαλλόμενους 
σοβαρούς χειρισμούς.
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός επέδειξε κατανόηση στην 
επιχειρηματολογία μας και διαβεβαίωσε ότι σε συνεννόηση 
με τον Υπουργό Εργασίας θα εξετάσει το αίτημά μας. Πα
ράλληλα, έδωσε εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να 
ενημερώσουν εγγράφως τις Ομοσπονδίες για τις απαιτούμε- 
νες διαδικασίες ούτως ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες 
και προβλήματα.
Ήδη, οι Ομοσπονδίες μας, έχουν προβεί σε προκήρυξη δημό
σιου διαγωνισμού για την κατάθεση προσφορών με αντικεί
μενο την επιλογή αναλογιστή, που θα αναλάβει την εκπόνη
ση των προβλεπόμενων από το Νόμο αναλογιστικών μελετών 
για τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
Όπως έχουμε τονίσει, οι Ομοσπονδίες με αίσθημα ευθύνης θα 
λάβουν τις αποφάσεις τους όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασί
ες και υπάρξει σαφής εικόνα, έχοντας ενημερώσει διεξοδικά 
όλους τους συναδέλφους και σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα 
και πρωτίστως το συμφέρον των ασφαλισμένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -  ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑ
ΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
Συμπληρώθηκαν έντεκα χρόνια από τη θλιβερή «νύχτα της 
ντροπής» της 8/9 Οκτωβρίου 2003, όταν η τότε Πολιτική και 
Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., δεν δίστασαν να καταστείλουν 
βίαια την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας μας στο Υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ διεκδικούσαμε την κατοχύρω
ση του επαγγέλματος μας, ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. 
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αντί «να δώσει τόπο στην ορ
γή», για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους, κάθε χρόνο 
από τότε υπενθυμίζει σε όλους τα γεγονότα αυτά, αλλά και 
την απόφασή μας να τιμούμε εκείνον τον αγώνα μας, καθιε
ρώνοντας την 9η Οκτωβρίου κάθε έτους, ως «Ημέρα αγώνα 
κατά της κρατικής αυθαιρεσίας».
Ή ταν μια πρωτοβουλία εμπνευσμένη από τις δυναμικές κι
νητοποιήσεις και τους ενωτικούς αγώνες εκείνης της πε
ριόδου, όταν Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, δι- 
εκδικούσαμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και έμπρακτη 
αναγνώριση από την πολιτεία της επικινδυνότητας του λει
τουργήματος μας. Ο αυταρχισμός των κυβερνώντων, όμως, 
ενδυνάμωσε τους αγώνες μας και εμπέδωσε το αγωνιστικό 
μας φρόνημα, με αποτέλεσμα, σε επόμενο χρόνο να ικανοποι
ηθεί μερικώς το αίτημά μας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια 
φορά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Εναπόκειται, δε, 
σε εμάς να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, για την πλήρη 
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, όπως 
προτάσσουμε και στα ψηφίσματα των συνεδρίων μας.
Εμείς, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχουμε ορ
κιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους, 
οφείλουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς να ενδίδου
με στους πειρασμούς της εκάστοτε εξουσίας.
Να μη λησμονούμε ότι «δια νόμων άρχομεν, επί ανθρώπων 
άρχομεν και ουκ εσαεί άρχομεν».
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Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΕΝ 
ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογέ
νεια της Αστυνομίας μετά το χαμό δύο 
συναδέλφων, του 32χρονου Ειδικού 
Φρουρού Κατσιώνη Δημητρίου που 
υπηρετούσε στη ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά και 
του 23χρονου Αστυφύλακα Χριστο- 
δουλίδη Αναστάσιου που υπηρετού
σε στο Τ.Τ. Αττικής Οδού.
Οι δύο αδικοχαμένοι συνάδελφοί μας, 
άφησαν την τελευταία τους πνοή 
εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων και 
συγκεκριμένα ο Δημήτριος Κατσιώ- 
νης, εν ώρα υπηρεσίας, στην λεωφόρο 
Κηφισού τη νύχτα της 14ης Οκτωβρί
ου 2014, ενώ συμμετείχε στον έλεγχο 
υπόπτου IX αυτοκινήτου, ο δε ΧΡΙ- 
ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος, στο τρα
γικό δυστύχημα που έλαβε χώρα την 
επόμενη ημέρα, το πρωί, στην λεωφό
ρο Πέτρου Ράλλη, ενώ πήγαινε στο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο που επρόκει- 
το να παρακολουθήσει για την πρόλη-

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Πειραιά, εκφράζοντας την βαθύτατη θλίψη της για την 
απροσδόκητη απώλεια του 32χρονου Ειδικού Φρουρού Κα
τσιώνη Δημητρίου, πατέρα ενός βρέφους μόλις λίγων μη
νών. «Στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου μας, 
εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αμέρι- 
στη συμπαράσταση μας, με την ελπίδα να είναι το τελευταίο 
θύμα στο βωμό του καθήκοντος», σημειώνει το σωματείο 
του Πειραιά.
«Η Ένωση Αθηνών με αίσθημα οδύνης εκφράζει τα ειλικρινή 
της συλλυπητήρια, στις οικογένειες των συναδέλφων. Ας είναι 
αυτοί οι συνάδελφοι-συνάνθρωποίμας τα τελευταία θύματα της 
ασφάλτου», τονίζει με ανάλογη ανακοίνωσή του και το σωμα
τείο της Αθήνας.
«Δυστυχώς, λόγια παρηγοριάς δεν υπάρχουν καθώς μας πνί
γει το παράπονο, μοιάζει ανίσχυρη για να απαλύνει το πένθος 
των δικών του ανθρώπων», σημειώνουν σε κοινή ανακοίνω
σή τους ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ. «Τούτες τις δύσκολες ώρες, 
ωστόσο, το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν μοιρολογεί Ο προ 
ολίγων μηνών θάνατος ενός άλλου επίλεκτου μέλους μας 
στην Ηλεία, οι 127 συνολικά από το 1984 πεσόντες, συνάδελ
φοί μας, στο βωμό του καθήκοντος και οι χιλιάδες τραυματί
ες ανά την Ελλάδα, καταδεικνύουν το μέγεθος των ευθυνών 
και το τεράστιο κενό που καλούμαστε να καλύψουμε για να 
σταματήσουμε την αιματοχυσία και να πούμε ως εδώ με τις 
αστυνομικές τραγωδίες.
Ό χι παράπλευρες απώλειες
Οι απώλειες αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, όχι, δεν είναι 
παράπλευρες απώλειες. Γ ί αυτό τα τραγικά αυτά περιστατι

κά οφείλουμε επιτέλους να τα αναδείξουμε στις σωστές τους 
διαστάσεις, ώστε αναλύοντας τα αίτιά τους και λαμβάνοντας 
μέτρα πρόληψης, να τα αποτρέψουμε μελλοντικά, σώζοντας 
συναδέλφους μας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, αναμένοντας από την 
πολιτεία να σταθεί αρωγός στα μέλη τους, όπως επιβάλλουν 
οι τραγικές αυτές περιστάσεις, αποδίδοντας άμεσα και με κά
θε τρόπο τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε δυο νέα παλικάρια 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που θυσιάστηκαν στο βωμό του 
καθήκοντος, τόσο άδικα και τόσο αναπάντεχα.

ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 
Κύριε Υπουργέ,
Στις 6 Αυγούστου 2014, εντελώς αιφνιδιαστικά και παρά την 
καθολική αντίδραση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, 
προωθήθηκε και ψηφίστηκε το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, 
το οποίο ανατρέπει τα δεδομένα στο σύστημα Επικουρικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας των υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας και μάλιστα καθιστώντας υπεύθυνες για τις όποι
ες περεταίρω εξελίξεις τις αντιπροσωπευτικότερες συνδικα
λιστικές τους οργανώσεις.
Πέρα από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ζητά επί της ουσίας 
να αποφασίσουμε τόσο στην αλλαγή του τρόπου λειτουργί
ας όσο και του χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας φορέα, του 
ΤΕΑΠΑΣΑ, μας καλεί να λάβουμε τις σημαντικές αυτές απο
φάσεις εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων με καταληκτική 
ημερομηνία την 31 Δεκεμβρίου 2014.
Αυτό, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμε- 
νου άρθρου, οι συνδικαλιστικοί μας φορείς, καλούνται να 
αποφασίσουν τη μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης 
(Ν.Π.Δ.Δ.) σε ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση (Ν.Π.Ι.Δ. - Επαγ
γελματικό Ταμείο) ή εντασσόμενο το Ταμείο μας στο ΕΤΕΑ 
αφενός να απολύσει αποθεματικά και περιουσιακά του στοι
χεία και αφετέρου να φαλκιδευτεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας 
του επαγγέλματος μας.
Από την ψήφιση του Ν. 4281/2014, έχουν παρέλθει ήδη δυό
μισι μήνες. Η δε σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από τον Υφυ
πουργό Εργασίας την 17/9/2014. Διαφαίνεται καθαρά πλέον 
ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα για αντικειμενικούς 
λόγους δεν είναι επαρκές για να περαιώσουμε την προβλε- 
πόμενη διαδικασία.
Από πλευράς των Ομοσπονδιών, ξεκίνησε η δρομολόγηση 
των διαδικασιών και παραγγέλθηκαν από αρχές Οκτωβρί
ου οι αναλογιστικές μελέτες, πλην όμως μέχρι σήμερα, δεν 
έχουν δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία στους αναλογιστές από 
το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να υιοθετήσετε το 
αίτημά μας για τροποποίηση του Ν. 4281/2014, προκειμέ- 
νου να δοθεί παράταση τουλάχιστον έξι μηνών, όσον αφορά 
στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ούτως 
ώστε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ενημερωθεί διεξοδικά

Ειδικός Φρουρός 
Κατσιώνης Δημήτριος

Αστυφύλακας
Χριστοδουλίδης
Αναστάσιος

ψη του ιού Έμπολα.
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και αφού μελετήσει όλα τα πιθανά σενάρια, τα υπέρ και τα 
κατά της μιας ή της άλλης εκδοχής, λάβει στη συνέχεια τις 
όποιες αποφάσεις, υπεύθυνα και σοβαρά.
Όπως γνωρίζετε, επίσης, η ψήφιση του άρθρου 220, συνο
δεύτηκε από σφοδρές αντιδράσεις όχι μόνο του συνδικαλιστι
κού μας κινήματος αλλά και του συνόλου των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, ενώ διαφορετικές προσεγγίσεις υπήρξαν και 
από βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων. Μάλιστα ο 
ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί
τη κ. Βασίλειος ΚΙΚΙΛΙΑΣ, συμμερίστηκε τον προβληματι
σμό μας όσον αφορά το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ και είδε θετικά 
το ενδεχόμενο αναθεώρησης συνολικά του άρθρου 220, με 
στόχο τη δημιουργία ειδικού ταμείου για όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, εννοείται και πάλι μετά από σοβαρή μελέτη του όλου 
εγχεφήματος και όχι εν θερμώ και βεβιασμένα.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή, εν κατακλείδι, δεν είναι δυνατόν εκ μέρους της πολι
τείας να μας ζητείται «με το μαχαίρι στο λαιμό» η υπογραφή 
κρίσιμων αποφάσεων για το ασφαλιστικό μέλλον των χιλιά
δων μελών μας, παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα επί 
των προαναφερομένων, ώστε να καθορίσουμε την περαιτέρω 
στάση μας, απαντώντας και στα αμείλικτα ερωτήματα που 
τίθενται εκ μέρους των μελών μας.

ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΣΤΕ
Στις 20-10-2014 συζητήθηκε στο Α’ τμήμα του Συμβουλίου 
Επικράτειας, η αίτηση που είχαμε καταθέσει για την ακύρω
ση της υπ’ αριθ. Φ 30218/26803/817 από 28-11-11 (ΦΕΚ Β’ 
2848/15-12-11) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι
νωνικής Ασφάλισης, κατά το μέρος που θέτει ως προϋπόθε
ση για την καταβολή από το ΤΕΑΠΑΣΑ του αναλογούντος 
εφάπαξ βοηθήματος, τη συμπλήρωση 31 ετών ασφάλισης 
των δικαιούχων.
Υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης από την Ομοσπονδία 
απόφασης, άσκησε παρέμβαση το Ταμείο, το οποίο παραστά
θηκε δια του Νομικού του Συμβούλου. Το Ελληνικό Δημό
σιο εκπροσωπήθηκε από πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Νομικός της 
Σύμβουλος κος Χαράλαμπος Μπουκουβάλας. Αναπτύχθη
καν προφορικά όλα τα επιχειρήματα από τους συμμετέχοντες 
διαδίκους. Ο πρόεδρος χορήγησε εβδομαδιαία προθεσμία για 
την κατάθεση υπομνημάτων, ενώ η έκδοση της απόφασης 
προβλέπεται εντός των προσεχών μηνών, οπότε και θα ακο
λουθήσει νεότερη ενημέρωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2014, συνάντηση 
των προεδρείων των Ομοσπονδιών μας με τον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, αντικείμενο 
της οποίας υπήρξε η διαδικασία αποκατάστασης των μισθολο- 
γικών αδικιών, μετά την προσφυγή και δικαίωσή μας από το 
Συμβούλιο της Επικράτειας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλειος Κικίλιας, με πρωτοβουλία του οποίου ορίστηκε η

συνάντηση, καθώς και οι βουλευτές κ.κ. Δ. Κυριαζίδης, Η. 
Βλάχογιάννης και Θ. Νταβλούρος.
Ο κ. Σταϊκούρας μας γνωστοποίησε τα βασικά στοιχεία της 
τροπολογίας την οποία θα κατέθετε την προσεχή Δευτέρα 
στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 
να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας και μεταξύ άλλων θα πε
ριλαμβάνει:
- την αποκατάσταση κατά 50% των περικοπών που επιβλή

θηκαν με τον Ν. 4093/2012 στα μισθολόγια Ενόπλων Δυ
νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, από 1/8/2012. Ειδικότερα, 
με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου που θα πραγματοποιη
θεί στις 27/11/2014 θα καταβληθούν και τα αναδρομικά έξι 
μηνών, από 1/7/2014. Από 1/1/2015 θα συνεχιστεί η κατα
βολή των υπολοίπων αναδρομικών για τους 23 μήνες (από 
1/8/2012 έως 30/6/2014) σε 36 μηνιαίες δόσεις. Τα αναδρομι
κά ποσά μέχρι και 250 ευρώ θα καταβληθούν άπαξ με την 
μισθοδοσία του Ιανουάριου του 2015.

- την αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών των απο- 
στράτων, κατά 50% η οποία θα πραγματοποιηθεί με την κα
ταβολή της σύνταξής τους στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και θα 
περιλαμβάνει μέρος των αναδρομικών από 1/7/2014.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα η πλήρης αποκατάσταση των 
αποδοχών και η επιστροφή των αναδρομικών στο σύνολό 
τους επειδή εγγράφονται στο έτος νομοθέτησής τους, δηλαδή 
εντός του 2014, θα οδηγούσε σε υπέρβαση του προϋπολογι
σμού και εκτροχιασμό του ελλείμματος, που θα πρέπει να βρί
σκεται εντός των πλαισίων που έχει δεσμευτεί η χώρα μας. 
Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την αρχή της δικαίωσης του 
αγώνα μας για την οποία δώσαμε σκληρές μάχες και αποτελεί 
ένα ενθαρρυντικό δείγμα γραφής, αναλογιζόμενοι τη σκληρή 
δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας.
Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί ως την πλήρη δικαίωση, 
αλλά και με τη θέσπιση ενός αξιοπρεπούς μισθολογίου, σύμ
φωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Συναδέλφισοες, συνάδελφοι,
Όπως υπεύθυνα σας είχαμε ενημερώσει από τις 6 Νοεμβρίου 
2014, μετά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, κατατέθηκε στις 10 
Νοεμβρίου στη Βουλή από τον ίδιο, τροπολογία-προσθήκη
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(επισυνάπτεται) σε σχε'διο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης, που θα ψηφισθεί, εντός της εβδομάδας, προς συμμόρφω
ση σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που τη συνοδεύει, 
στις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, λαμβάνο- 
ντας υπόψη, όπως υποστηρίζει, την παρούσα δημοσιονομική 
κατάσταση της Χώρας.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την αρχή και μόνο της δικαίωσης 
του αγώνα μας, για την οποία δώσαμε σκληρές μάχες που 
ουδείς δικαιούται να υποτιμά ή να καπηλεύεται, αλλά ούτε 
και να παραγνωρίζει ότι για πρώτη φορά ένα συνδικάτο ανέ
τρεψε μνημονιακό νόμο και μάλιστα με οικονομικό περιεχό
μενο. Αναμένουμε δε από την Κυβέρνηση και από τον αρμό
διο Υπουργό κατά τη συζήτηση στη Βουλή, να αποδεχτεί το 
αίτημά μας που είχαμε υποβάλλει κατά τη συνάντησή μας 
και αφορά τη σύντμηση της καταβολής των αναδρομικών 
στον ένα χρόνο έως 1.000 ευρώ και στα δυο χρόνια έως 2.000 
ευρώ, ως ελάχιστη ένδειξη κατανόησης της απόστασης που 
χωρίζει το διατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. από την 
προωθούμενη ρύθμιση.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 28/11/2014 θα επανεξεταστεί από 
την Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της 
Επικράτειας το κατά πόσο η ως άνω ρύθμιση συνιστά πλή
ρη συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις. Είναι αυτονόητο 
επομένως ότι τελούμε εν αναμονή για περαιτέρω κινήσεις 
μας. Όσον αφορά την διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού των 
αναδρομικών, όπως αυτό θα προκύπτει εξατομικευμένα, με
τά την ψήφιση της τροπολογίας, καλούμε και τους συναδέλ
φους μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους να προβούν 
στις δέουσες ενέργειες.
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται ως την πλήρη δικαίωση με 
την αξιοποίηση κάθε άλλου ένδικου μέσου, αλλά και με τη 
διεκδίκηση ενός αξιοπρεπούς μισθολογίου, όπως έχουμε συ
ναποφασίσει ευθύς εξ αρχής όλες οι Ομοσπονδίες, όταν ξεκι
νήσαμε τον αγώνα μας για την ακύρωση των επίμαχων μνη- 
μονιακών διατάξεων, που τελικά κρίθηκαν αντισυνταγματι
κές στο σύνολό τους από το Συμβούλιο της Επικράτειας.

Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΘΑ ΚΑΜΨΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ
Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στις 30 Οκτωβρίου 
2014 οι φορείς των εν στολή υπηρετούντων στις Ένοπλες 
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και των εν απο
στρατεία συναδέλφων μας, των Σωμάτων Ασφαλείας και 
των Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικό αντικείμενο τη μη συμ
μόρφωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ για την 
αποκατάσταση των αδικιών που έχουν συντελεστεί λόγω των 
μνημονίων (Ν. 4093/12).
Για πρώτη φορά οι φορείς όλων των ένστολων συναδέλφων 
μας, έστειλαν από κοινού ένα ισχυρό μήνυμα προς τους κυ- 
βερνώντες: ότι είναι και είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά 
για να κάμψουμε την όποια κυβερνητική αδιαλλαξία και για 
να απαντήσουμε αν χρειαστεί στις νέες προκλήσεις ενόψει 
και της ψήφισης του προϋπολογισμού δαπανών των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η συστράτευση αυτή είναι δεδηλωμένη και ουδείς δικαιού
ται να την παραγνωρίζει, ποντάροντας στον κοινωνικό αυ
τοματισμό και στην παραπληροφόρηση, επισήμαναν οι εκ
πρόσωποί μας, καλώντας την κυβέρνηση και τον υπουργό 
Οικονομικών ειδικότερα να ανταποκριθεί στο αίτημα για 
μια ενημερωτική συνάντηση με τις Ομοσπονδίες, ώστε να 
υπάρξει αντικειμενική πληροφόρηση αφενός ημών των εν
διαφερομένων και αφετέρου της κοινωνίας που βομβαρδίζε
ται από διάφορα παραπλανητικά σενάρια περί αυξήσεων, εις 
βάρος άλλων κοινωνικών τάξεων.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, κ. Χρήστος Φωτόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων 
ότι οι συνδικαλιστές δεν απειλούν αλλά προειδοποιούν αυστη
ρά ότι οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης όσο και από το βήμα της Βουλής στη συνέχεια, 
κατά τη συζήτηση της πρότασης παροχής ψήφου εμπιστοσύ
νης στην κυβέρνησή του, πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Όπως 
τόνισε, είναι ανεπίτρεπτο να εκτίθενται ο πρωθυπουργός και 
οι υπουργοί ως θεσμοί της οργανωμένης κοινωνίας. Από την 
πλευρά μας αγωνιούμε διότι δεν θέλουμε να απαξιώνονται 
οι θεσμοί και γι’ αυτό απαιτούμε να τηρούνται οι δεσμεύ
σεις τους.
Απαντώντας δε σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων ανα
φορικά με την περαιτέρω στάση του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος τόνισε ότι οι μέρες είναι μετρημένες κι αν δεν 
υπάρξει έγκαιρα νομοθετική ρύθμιση, θα διαπιστωθεί η ανα
κολουθία τους. Εμείς δεν διαδηλώνουμε για να διαδηλώνου-

ΑΣΤΥΝ0ΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2014



με, διεκδικούμε απτά αποτελέσματα κι αν δεν υπάρξουν αυτά 
κατά τη συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες (είχε 
προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Σταϊκούρα) 
με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, θα καθορίσουμε 
την περαιτέρω στάση μας. Υπάρχουν ημερομηνίες ορόσημα, 
όπως η καθιερωμένη εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων στις 
21 Νοεμβρίου, η προγραμματισμένη πανελλαδική απεργία 
της ΑΔΕΔΥ για τις 27 Νοεμβρίου με αφορμή την ψήφιση 
του κρατικού προϋπολογισμού και είμαστε πρόθυμοι να το 
εξετάσουμε.

Οι πρόεδροι
Πρώτοι στη συνέντευξη μίλησαν οι πρόεδροι των Ενώσε
ων αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων κ.κ. 
Περβαινάς, Ιατρίδης και Ροζής, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα 
στο εύρος των οικονομικών απωλειών και στην παραπληρο
φόρηση της κοινής γνώμης. Τόνισαν ότι υπάρχει θολό τοπίο 
ως προς το τι ποσά θα διατεθούν τελικά και αν αυτά ανταπο- 
κρίνονται στις πραγματικές περικοπές, που κατά τους δικούς 
τους υπολογισμούς είναι περίπου 144 εκατομ. ευρώ και όχι 
350 και πλέον όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Μάλιστα, για 
τους συνταξιούχους, οι πραγματικές επιστροφές πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι θα είναι το 20% του δικαιούμενου ποσού 
λόγω των κρατήσεων στις οποίες υπόκεινται. Σε κάθε περί
πτωση η κυβέρνηση οφείλει να μην παρανομεί, αλλά να σεβα
στεί τις δικαστικές αποφάσεις εφαρμόζοντάς τες στο σύνολό 
τους. Αν δεν συμβεί αυτό, να γνωρίζει ότι στις επικείμενες 
εκλογές θα μετρηθεί η αξιοπιστία της από το εκλογικό σώμα 
και των ένστολων.

Με την κοινωνία
Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν επίσης σε ρεπορτάζ ορισμένων 
ΜΜΕ και στα επικοινωνιακά τρικ που «βαφτίζουν» αυξή
σεις τα προβλεπόμενα μικρά ποσά της επιστροφής χρημά
των σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, δημιουργώντας 
στρεβλή εικόνα στους υπόλοιπους εργαζόμενους, ακόμα και 
στους συγγενείς μας!
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρα
τιωτικών κ. Ανέστης Τσουκαράκης τόνισε ότι η κυβέρνηση 
έχασε αλλά αντί να το παραδεχθεί, προσπαθεί να διαχειριστεί 
τη ζημιά της. Επέστησε δε την προσοχή όλων, τονίζοντας ότι 
γίνεται ένα πείραμα με μας, που ανήκουμε στον σκληρό πυ
ρήνα του κράτους. Αν περάσει η τακτική της κυβέρνησης 
και δεν εκτελέσει, όπως οφείλει, τις δικαστικές αποφάσεις για 
μας, φανταστείτε τι περιμένει τον απλό, τον «αδύναμο» πο
λίτη. Το θετικό είναι ότι κατάφερε να μας συσπειρώσει, θα 
συσπειρωθεί και η κοινωνία στην οποία στέλνουμε μηνύματα 
κοινής συμπόρευσης και είμαστε βέβαιοι ότι με την αγάπη 
της κοινωνίας θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη.
Στη συνέντευξη παρέστησαν επίσης οι πρόεδροι, της ΠΟΑ- 
ΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, της ΠΕΑΛΣ κ. Δημήτρης Σαϊ- 
τάκης, της ΠΟΕΠΛΣ κ. Γιώργος Δριβάκος, της ΠΟΕΥΠΣ κ. 
Δημήτρης Σταθόπουλος και της ΕΑΠΣ κ. Ιωάννης Σταμού- 
λης, ο πρόεδρος και ο ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ.κ. Ευάγ
γελος Χριστακόπουλος και Νικήτας Καλογιαννάκης, ο Ταξί-

αρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος πρόεδρος της Πανελλήνι
ας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), ο πρόεδρος της Ανε
ξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ. 
Ε.Α.Ε.Δ), Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. κ. Γιώργος Ροϊδης κ.ά.

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε, στις 13-11-2014, η υπ’ αριθμ. 1978/130 τροπο
λογία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία 
υλοποιούνται οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την μερική 
αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, που είχαμε υπο- 
στεί με τις διατάξεις του Ν. 4093/12, ενώ με την ίδια ρύθμιση 
διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης 
μισθολογικών προαγωγών και δεν θίγεται η εφάπαξ χρημα
τική ενίσχυση του κοινωνικού μερίσματος που χορηγήθηκε 
φέτος σε συγκεκριμένο αριθμό συναδέλφων.
Η Κυβέρνηση, επικαλούμενη τις παρούσες δημοσιονομικές 
συνθήκες και δυνατότητες, καθώς και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα οικονομικής 
πολιτικής, δε συμμορφώθηκε πλήρως προς τις αποφάσεις 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, η Τριμε
λής Επιτροπή Συμμόρφωσης του οποίου, με το υπ’ αριθμ. 
12/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της 5/9/2014, την καλούσε 
να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή του 
προς το Υπουργείο Οικονομικών. Προς τούτο, ορίστηκε η 
28/11/2014, ως νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, 
ενώπιον της ίδιας Επιτροπής και αναμένουμε την ετυμηγο
ρία της, προκειμένου στη συνέχεια εξετάσουμε τις περαιτέ
ρω κινήσεις μας.
Επειδή, ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικράτειας κατά 
την έκδοση των τελεσιδίκων και αμετακλήτων αποφάσεών 
του, έλαβε υπόψη του τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε το 
Υπουργείο Οικονομικών, επιπλέον, δε, να σημειωθεί ότι και 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βου
λής, της ως άνω τροπολογίας (1978/130) δεν προσετέθησαν 
νέα, ενώ έγινε αποδεκτό εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι πρό
κειται για μερική αποκατάσταση των αποδοχών μας, παραπέ- 
μποντας στο μέλλον την πλήρη αποκατάσταση, επαναλαμβά
νουμε τις διακηρυγμένες θέσεις μας απαιτώντας την πλήρη 
συμμόρφωση της Κυβέρνησης και τον απόλυτο σεβασμό προς 
τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Επειδή, επίσης, με την ψήφιση της ίδιας τροπολογίας η Κυ
βέρνηση επέλεξε να περικόψει το 50% των αναδρομικών απο
δοχών των δικαστικών λειτουργών, προκαλώντας τις εύλο- 
γες αντιδράσεις όλων των Ενώσεών τους, αλλά και εγείρο
ντας ζητήματα ηθικής τάξεως και δημοκρατικής λειτουργίας 
των θεσμών, δηλώνουμε ότι σεβόμαστε το έργο των λειτουρ
γών της Ελληνικής Δικαιοσύνης και απαιτούμε από την Ελ
ληνική Κυβέρνηση να μην υποδαυλίζει τους διαχωρισμούς 
των εργαζομένων, αλλά να προτάσσει τα δικαιώματα και τις 
ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, όπως επιτάσσει το Σύνταγ
μα, αναθεωρώντας τις επιλογές της τρόικας και ενεργώντας 
πάντα μέσα στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου.
Οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν αταλάντευτα τον αγώνα, 
χαιρετίζοντας κάθε αγωνιστική κινητοποίηση της χειμαζό
μενης Ελληνικής Κοινωνίας και ενώνοντας τη φωνή τους με
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όλους τους αγωνιζόμενους συμπολίτες μας, με αποκορύφωμα 
την πανελλαδική απεργία των τριτοβάθμιων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, στις 27 Νοεμβρίου 2014 
ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

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

ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! 
Συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 το Δ.Σ. της Ομοσπον
δίας μας, με θε'ματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ενημέρωση για την πορεία των εξελίξεων αναφορικά με 

την υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επι
κράτειας.

2. Συζήτηση-ενημέρωση για τα εκκρεμή θέματα του ΤΕΑ- 
ΠΑΣΑ.

3. Συζήτηση για την τροποποίηση του συστήματος προαγω
γών Αξιωματικών -  κατάθεση προτάσεων.

4. Νέο μισθολόγιο.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκόψει κατά τη διάρ

κεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.

Α) Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία είχαν προσκληθεί και 
παρέστησαν και οι πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, 
λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, συζητήθηκε κατ’ αρ
χήν το μείζον θέμα της μετατροπής ή μη του ΤΕΑΠΑΣΑ σε 
Επαγγελματικό Ταμείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ
θρο 220 του ν. 4281/14. Για το λόγο αυτό και προκειμένου 
να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για τις προϋποθέσεις 
ίδρυσης καθώς και τη λειτουργία των Επαγγελματικών Τα
μείων, καλέσαμε και ακούσαμε τις θέσεις των αναλογιστών 
κ.κ. Κων/νου Νικολάου και Αλέξανδρου Ζυμπίδη, Επίκου
ρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Δ.Σ., κρίνοντας 
ότι η σοβαρότητα του εγχειρήματος που θα καθορίσει την 
πορεία του ασφαλιστικού μας συστήματος όχι μόνο για τους 
νυν συνταξιούχους, τους υπηρετούντες σήμερα, αλλά και

για τις μελλοντικές γενιές των συναδέλφων μας, αποφάσισε 
ομόφωνα πριν ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση, να πραγμα
τοποιηθεί δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση της εκπό
νησης αναλογιστικής μελέτης στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα. Παράλληλα αποφασίστηκε να ζητήσουμε από το 
αρμόδιο υπουργείο να δοθεί θμηνη παράταση μέχρι τη λήψη 
της απόφασης, ώστε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, στο οποίο 
μετακυλήθηκε η ευθύνη για τη λήψη της πλέον σημαντικής 
απόφασης αναφορικά με το ασφαλιστικό μας μέλλον, να προ- 
βεί απερίσπαστα και με άνεση χρόνου στους επιβαλλόμενους 
ζωτικούς χειρισμούς, αλλά και να ενημερωθούν διεξοδικά για 
το εγχείρημα το σύνολο των συναδέλφων μας.
Β) Οι νομικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπαρμπούρης Ρήγας και Χά
ρης Μπουκουβάλας, που είχαν αναλάβει την προσφυγή των 
Ομοσπονδιών στο Συμβούλιο της Επικράτειας μας ενημέ
ρωσαν για την ιστορική απόφαση που δικαιώνει τις Ομο
σπονδίες και αναγκάζει την κυβέρνηση για πρώτη φορά να 
τροποποιήσει έναν μνημονιακό νόμο, υποχρεώνοντάς την 
παράλληλα να επιστρέφει ως παρανόμως παρακρατηθέντα 
τα ποσά των μειώσεων που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου 
4093/2012. Μας ενημέρωσαν επίσης και για την απόφαση της 
Επιτροπής Συμμόρφωσης στην οποία επίσης είχαμε προσφύ- 
γει, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μέχρι τις 28/11/2014 
υποχρεούται να έχει ρυθμίσει αφενός τις αναδρομικές περι
κοπές από 1/8/2012, αφετέρου δε να έχει επαναφέρει τους 
μισθούς τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012. Αναφορικά δε 
με τη σύνταξη νέου μισθολογίου, η επιτροπή συμμόρφωσης 
διευκρινίζει ότι το δημόσιο έχει την ευχέρεια κατάρτισης 
νέου ειδικού μισθολογίου για τους ένστολους, που όμως δεν 
μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση στα σημερινά επίπεδα, 
διότι σε αντίθετη περίπτωση εγείρεται ζήτημα μη πλήρους 
συμμόρφωσης.
Για το ζήτημα αυτό στηλιτεύθηκε η τακτική του οικονομι
κού επιτελείου της Κυβέρνησης που διαρρέει διάφορα σενά
ρια στα ΜΜΕ, όπως περί αποκατάστασης κατά 40%-50% των 
μισθών, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση των θε
σμικών μας φορέων. Αποφασίστηκε, δε, εφόσον η κυβέρνη
ση, τελικώς, επιλέξει τη μερική αποκατάσταση των μισθών, 
με μεσοβέζικες λύσεις, να δρομολογηθεί η διεκδίκηση των 
υπολοίπων χρηματικών ποσών, μέσω της δικαστικής οδού 
(ατομικές αγωγές).
Γ) Ζητήθηκε η θέση των μελών του Δ.Σ. και των προέδρων 
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, προκειμένου η Ομοσπονδία 
διαμορφώσει την τελική της πρόταση για την τροποποίη
ση του υφισταμένου πλαισίου κρίσεων και προαγωγών (ΠΔ 
24/1997) με δεδομένο ότι το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα 
επιβάλλει τουλάχιστον την 35ετή πραγματική υπηρεσία σε 
συνδυασμό με το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των νέων αξιωματικών πλέον προέρχονται εξ ιδιωτών μέσω 
των Πανελληνίων Εξετάσεων και με το υφιστάμενο σύστημα 
προαγωγών, θα οδηγούνται στην έξοδο χωρίς να έχουν συ
μπληρώσει τα ελάχιστα χρόνια συνταξιοδότησης.
Αφού κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις, εκ μέρους του
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Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε ο εκπρόσωπός μας στην αρμόδια υπη
ρεσιακή επιτροπή, να συμπυκνώσει τις προτάσεις λαμβάνο- 
ντας υπόψη και το γεγονός ότι η όποια τελική ρύθμιση δεν 
πρέπει να θίγει τους παλαιότερους και εκ του σώματος προ
ερχόμενους αξιωματικούς είτε με το παλιό είτε με το νέο σύ
στημα εισαγωγής τους στη Σχολή Αξιωματικών.
Δ) Το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιηθεί το 24ο πανελλαδι
κό μας συνέδριο την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, ανά
λογα με τα δεδομένα και τις μέχρι τότε εξελίξεις.

Συναδέλφισοες και συνάδελφοι,
Τις προσεχείς ημέρες ενόψει της κατάθεσης του προσχεδίου 
του προϋπολογισμού και εκκρεμούσης της αιτηθείσης συνά
ντησής μας με τον υπουργό Οικονομικών, το προεδρείο θα 
προβεί σε νέες παρεμβάσεις, ενημερώνοντάς σας σχετικώς με 
νέες ανακοινώσεις.
Ή δη ως γνωστόν, έχουμε ανακοινώσει ότι όλες οι Ομοσπον
δίες και οι Ενώσεις των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στε
λεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, 
εφεξής όπως έχει αποφασιστεί, τελούν σε εγρήγορση προκει- 
μένου από κοινού να παρέμβουν και αν κριθεί σκόπιμο να 
προβούν και σε νέες κινητοποιήσεις. Δεν πρέπει να παραβλέ
πει κανείς το γεγονός ότι το μέχρι σήμερα άκαμπτο διεκδικη- 
τικό και μαχητικό μας πλαίσιο έχει φέρει απτά αποτελέσματα 
χάριν και της δικής σας συμμετοχής και δράσης.
Όλοι μαζί συνεχίζουμε, ώστε αφενός να μη διαψεύσουμε τις 
προσδοκίες όλων μας, αφετέρου δε να μη μείνει ημιτελής η 
προσπάθεια μας.

«ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ»
Απορίες και εύλογα ερωτηματικά προξενεί ως προς τη σκο
πιμότητα που εξυπηρετεί και την τελική του στόχευση, το 
δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» με τίτλο: 
«Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας βόλεψε το δικό του 
παιδί» το οποίο και αποδίδει σε πληροφορίες δήθεν συνδι
καλιστών.
Είναι πασιφανές, ότι η δημοσιοποίηση, την ημέρα μάλιστα 
του εορτασμού του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας 
«Αγίου Αρτεμίου», μιας καθ’ όλα νόμιμης και σύμφωνης με 
τις ισχύουσες διατάξεις μετάθεσης ενός Αξιωματικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε πριν από περί
που δυο χρόνια στην Υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως δήθεν παράνομης και εκτός 
του υπηρεσιακού κανονισμού μεταθέσεων, αλλού στοχεύει, 
αφού ο εν λόγω Αξιωματικός είχε την «ατυχία» ο πατέρας 
του, μετά από δυο χρόνια από την μετακίνησή του, να επι- 
λεγεί και να είναι σήμερα ο Αρχηγός του Σώματος.
Η Ομοσπονδία μας αποδοκιμάζει το δημοσίευμα και τους δή
θεν ανώνυμους συνδικαλιστές που επικαλείται, καθώς πρό
κειται για ανοίκεια επίθεση, αφού ο συντάκτης χωρίς να δια
σταυρώσει ως οφείλε τα γεγονότα, ρίχνει λάσπη, στηλιτεύει 
και στοχοποιεί ένα νέο και άξιο Αξιωματικό στο ξεκίνημα 
της καριέρας του, με προφανή στόχευση το θεσμό του Αρ
χηγού και την απαξίωση της νευραλγικής Υπηρεσίας των 
Εσωτερικών Υποθέσεων.
Τέτοιες πρακτικές, δεν αντιπροσωπεύουν το υγιές συνδικαλι

στικό κίνημα που ευαγγελιζόμαστε και τις αρχές που ευλαβι
κά τηρούμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς είναι γνωστό τοις πά- 
σι, ότι η Ομοσπονδία μας επώνυμα καταγγέλλει, -όταν υπάρ
χει λόγος- τις παρατυπίες της Διοίκησης, χωρίς να στηλιτεύ
ουμε με ανώνυμες διαρροές ανθρώπους και υπολήψεις.

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

Η ΠΟΑΣΥ ΣΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ EUROCOP 
Πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από 28 έως 29 Οκτωβρίου 
2014 η τακτική Φθινοπωρινή Σύνοδος της EuroCOP με τη 
συμμετοχή του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και του Ταμία 
της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Ευάγγελου Μυλωνά και Γρηγο- 
ρίου Μπακάρα.

Αντικείμενο των εργασιών 
της Συνόδου ήταν μεταξύ 
άλλων θεμάτων και το φαι
νόμενο των αυτοκτονιών 
αστυνομικών, οι επιπτώσεις 
στην υγεία των χρηστών 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
επικοινωνίας (ΤΕΤΙΙΑ),η ιδι
ωτικοποίηση αρμοδιοτήτων 
της δημόσιας αστυνομικής 
αρχής, που απασχολούν ως 

γνωστόν και την Ομοσπονδία μας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία ανέπτυξε ενώπιον των μελών της 
Συνόδου τις πάγιες θέσεις μας για την αυστηρή εφαρμογή 
των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά 
τη διάρκεια του υπηρεσιακού βίου των συναδέλφων μας ενώ 
υπέβαλε και τις απαντήσεις της Επιτροπής θεμάτων επιμόρ
φωσης, μελετών, υγιεινής και ασφάλειας στο πλαίσιο της 
διευρωπαϊκής έρευνας της EuroCOP (σχετικό κείμενο έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.poasy.gr).
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε 
για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με άλλους 
συναδέλφους, εκφράσαμε την αλληλεγγύη και την βούλησή 
μας για συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με 
στόχο την αξιοποίηση των ωφελημάτων που μας προσφέρει 
αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΟΙΟΝ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ
Το 24ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, 
(25-27 Νοεμβρίου 2014), αποτελεί συνέχεια των καθημερι
νών παρεμβάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας, του Δι
οικητικού Συμβουλίου της, αλλά και όλων των Πρωτοβαθ
μίων Ενώσεων με τους αντιπροσώπους τους συμπεριλαμ
βανομένων.
Το προσεχές συνέδριο έχει βαριά ατζέντα: Αποφάσεις ΣτΕ, 
ΤΕΑΠΑΣΑ, Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας, Εκ
παίδευση, Κώδικας Μεταθέσεων, Υγιεινή και Ασφάλεια. Σε
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αυτά τα θέματα συμπυκνώνεται με μια λέξη το ζητούμενο 
για όλους μας. Επαγγελματισμός. Αυτή η έννοια που ακόμα 
απουσιάζει από το καθημερινό λεξιλόγιο της αστυνομικής 
διοίκησης. Όχι επειδή αγνοούν το θέμα, αλλά επειδή γνωρί
ζουν ότι ο επαγγελματισμός αποκτάται με κόπο και συστη
ματική προσπάθεια και φυσικά με την επένδυση σε γνώση 
και σε χρήμα. Εδώ και πέντε όμως χρόνια με τα Μνημόνια, 
ήταν στραβό το κλίμα, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος.
Ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επιστρέ
φει στα προ δεκαετίας επίπεδα, οι σχολές έχουν κλείσει για 
την εκπαίδευση νέων αστυνομικών, η υλικοτεχνική υποδο
μή παραπαίει. Και οι αρμόδιοι μας καλούν για νέες θυσίες, 
αντιμετωπίζοντας την εργασιακή ανασφάλεια και τα θύμα
τα εν ώρα υπηρεσίας περίπου ως αναπόφευκτες, παράλλη
λες απώλειες...
Η συνδικαλιστική διαδρομή της ΠΟΑΣΥ από το προηγού
μενο συνέδριο, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, κα
ταδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων και των αγώνων 
που καλούμαστε να δώσουμε για την αντιμετώπισή τους. Η 
πείρα έχει δείξει ότι καμιά Ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να 
συγκρουστεί με καμιά Κυβέρνηση. Από μας εξαρτάται η πί
εση που μπορούμε να ασκήσουμε, διεκδικώντας θετικές λύ
σεις επ’ ωφελεία της Ελληνικής Αστυνομίας και της ελληνι
κής κοινωνίας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι εκείνο 
που κρατά αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας για ένα καλύτε
ρο αύριο στο χώρο μας. Έχουμε πετύχει να το θυμίζουμε σε 
όλους -δεξιά κι αριστερά- όπου πάμε κι όπου σταθούμε, κι 
αυτό ενοχλεί. Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Αγωνιζόμα
στε με το συνάδελφο για το συνάδελφο και με την κοινωνία 
για την κοινωνία, για μια σύγχρονη, δίκαιη και δημοκρατι
κή Ελληνική Αστυνομία.
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και δεν λησμονούμε ότι δεν νο
μοθετούμε εμείς, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση με τους βου
λευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και επειδή θέλουμε 
να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αναζητούμε διαρκώς και 
προς όλες τις κατευθύνσεις τους υπαίτιους και τα αίτια του 
δράματος που ζούμε σήμερα. Γιατί θέλουμε να έχουμε ήσυ
χη τη συνείδησή μας και να γνωρίζουμε ποιον, με ποιον και 
για ποιον πολεμάμε.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από τον Πρό
εδρο κ. Χρήστο Φωτόπουλο, τον Α' Αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη 
Γερακαράκο, τον Ειδικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Αθανασό- 
πουλο και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο, Βασί
λειο Κωνσταντόπουλο, και το μέλος της επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας κ. Αχτύπη Μαρίνη, παρευρέθη- 
κε την 23 Οκτωβρίου 2014 στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Ηλείας, ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση της Ομοσπονδίας 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.Α. Ηλείας, προ

βλήματα που εστιάζονται στην έλλειψη του προσωπικού, την 
ακαταλληλότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ.Α. Ηλεί
ας, στις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, και ασφαλώς 
το φλέγον θέμα με τα κρατητήρια του Α.Τ. Πύργου και ό,τι 
σχετίζεται με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού όσο 
και των κρατουμένων.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο 
οργανώθηκε από κοινού με την Ομοσπονδία, περιλάμβανε 
αρχικά την υποδοχή του Προεδρείου στο κτίριο της Δ.Α 
Ηλείας παρουσία των τοπικών Μ.Μ.Ε. Το κλιμάκιο παρου
σία σύσσωμου του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ηλείας προέβη σε αυτοψία 
στους χώρους των κρατητηρίων παρουσία και του Διοικητή 
του Α.Τ. Πύργου Α/Υ κ. Καραχάλιου Θωμά, όπου διαπιστω
θήκαν σοβαρότατες παραλείψεις ως προς την δομή και την 
λειτουργικότητα αυτών.
Ειδικότερα:
- Η μη ταυτόχρονη ορατότητα όλων των χώρων από τον 

εκτελούντα χρέη σκοπού κρατητηρίων.
- Η μη λειτουργία των καμερών ασφαλείας για άγνωστους 

λόγους.
- Η μη χορήγηση και προμήθεια σε αναλώσιμα υλικά όπως 

γάντια, μάσκες και αντισηπτικών.
- Η μη αφαίρεση των οριζόντιων κιγκλιδωμάτων για τα οποία 

η αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας σε προγενέστερο χρό
νο είχε εγκαίρως επισημάνει προς αποτροπή μιας νέας αυ
τοχειρίας κρατουμένου, και την τοποθέτηση ειδικού με
ταλλικού πλαισίου.

- Το διάκενο στο δάπεδο της αίθουσας όπου προσέρχονται οι 
συνήγοροι των κρατουμένων.

- Η ρυπαρότητα σε όλους τους χώρους των κρατητηρίων.
- Η μη απολύμανση των χώρων, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 

45/2008.
- Η μη υπογραφή σχετικής σύμβασης και η ανάθεση του έρ

γου σε ιδιώτη ή εταιρεία, καίτοι από το Α.Ε.Α. διατίθενται 
σχετικές πιστώσεις για αυτό τον σκοπό.

- Η μη αντικατάσταση και ο βιολογικός καθαρισμός του ιμα
τισμού των κρατουμένων.

- Η επιφανειακή στήριξη και όχι η σωστή πάκτωση των κι
γκλιδωμάτων των παραθύρων, στο οπλισμένο σκυρόδεμα,
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προκειμένου να μην αφαιρούνιαι αυτά με ευκολία από τους 
κρατούμενους και έτσι να αποφεύγεται πιθανή απόδραση, 
η οποία δυστυχώς δεν αποφεύχθει, παρότι είχε επισημανθεί 
εγκαίρως από την Ένωση μας και την αρμόδια επιτροπή 
της Ομοσπονδίας σε προγενέστερη αυτοψία. Επισημαίνου
με πως για τον λόγο αυτό με σχετικά έγγραφα που είχαμε 
κοινοποιήσει προς όλες τις αρχές και με την μορφή εξώδικης 
διαμαρτυρίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πύργου, 
διατάχθηκε ακολούθως Προκαταρκτική Εξέταση και περαι
τέρω διερεύνηση. Απόρροια των συντονισμένων ενεργειών 
μας, ήταν να απαλλαγούν των ποινικών και πειθαρχικών 
ευθυνών όλοι οι συνάδελφοί μας κατά την ακροαματική 
διαδικασία, όπου η έδρα του Δικαστηρίου έκανε δεκτό τον 
ισχυρισμό του συνηγόρου της Ένωσης και τις αιτιάσεις 
που είχαμε προβάλλει και αναπτύξει εγγράφως. 

Ακολούθως, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α 
Ηλείας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας απένειμε τιμητική πλα
κάτα με τον θυρεό της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον κ. Ιωάννη Τσεμπε- 
νέκα συνταξιούχο εκπαιδευτικό και συμπολίτη μας, ως ελά
χιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν και ως ελάχιστη 
τιμή για την συγγραφή ποιήματος, που αφιέρωσε στους πε- 
σόντες Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έπεσαν ηρωικά 
στο καθήκον την 1η Μαρτίου 2012 στην περιοχή του Ρέντη. 
Πρόκειται όπως επισημάνθηκε από την Ομοσπονδία για ένα 
ποίημα - ωδή για το Αστυνομικό Σώμα που ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας το απήγγειλε το Α' Ψυχοσάββατο στον Ιερό 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, κατά την καθιερωμένη 
από μας, Ημέρα τιμής των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομι
κών. Η βράβευση έγινε παρουσία των Μ.Μ.Ε. και ακολούθη
σαν σχετικές δηλώσεις του κ. Χρήστου Φωτόπουλου.
Εν συνεχεία, το κλιμάκιο συναντήθηκε με την σύζυγο του 
εκλιπόντος συναδέλφου Αρχιφύλακα Βασίλη Μαρτζάκλη, 
κυρία Ανθή Μπάμπη και την δικηγόρο της οικογένειας κυ
ρία Αλεξάνδρα Κβάσνιουκ, μέσα σε κλίμα έντονης συγκι
νησιακής φόρτισης, όπου έγινε αποτίμηση των μέχρι τώρα 
ενεργειών από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος, 
ως προς την ηθική και υλική συμπαράσταση προς την οικο
γένεια, με αμοιβαία κατανόηση και αναγνώριση των προ
σπαθειών αυτών. Η διαβεβαίωση όλων των παρισταμένων 
συνδικαλιστών ήταν ρητή και σαφής ως προς την συνεχή 
συμπαράστασή μας με κάθε πρόσφορο μέσο, αλλά και την 
διαρκή προσπάθεια με τις παρενέσεις μας προς την πολιτική 
και φυσική ηγεσία.
Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του 
Α.Δ. Ηλείας κ. Κωνσταντίνου Δίπλα, όπου έγινε αποτίμηση 
της υπάρχουσας κατάστασης και επισημάνθηκαν οι τραγι
κές ελλείψεις καθώς και η ολιγωρία της Διοίκησης για την 
επίλυση των σοβαρών ζητημάτων, που απασχολούν την Δι
εύθυνση Αστυνομίας Ηλείας. Τονίστηκε ιδιαίτερα πως δεν 
έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος και δόθηκε εύλογος χρόνος 
προκειμένου να εξευρεθεί λύση με την αρωγή ασφαλώς και 
του συνδικαλιστικού κινήματος, ενώ εκφράσθηκε και η έντο
νη δυσαρέσκεια του κλιμακίου για τις άσχημες εντυπώσεις 
που αποκόμισε.
Στην Εισαγγελία
Απόρροια όλων αυτών ήταν να υπάρξει, αμέσως μετά, συ

νάντηση στο γραφείο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πύρ
γου, στην οποία αναπτύχθηκαν εκτενώς τα προβλήματα των 
κρατητηρίων και τα σοβαρά ζητήματα ως προς τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και αυτά που ανάγονται στην 
μακρά κράτηση των ποινικών κρατουμένων, λόγω άρνησης 
που προβάλλουν για την παραλαβή τους τα σωφρονιστικά 
καταστήματα. Ομοίως, διεξοδικά αναφερθήκαμε και στις δι
κές μας ενέργειες, που έχουμε κάνει ως σήμερα, προκειμένου 
και εμείς ως συνδικαλιστές να συμβάλουμε τα μέγιστα στην 
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Από την πλευρά της 
η κυρία Εισαγγελέας μας δήλωσε πως θα προβεί σε όλες τις 
δέουσες υπηρεσιακές ενέργειες και πως θα υπάρξει συνεχής 
συνεργασία με την τοπική Ένωση, προκειμένου δια ζώσης 
να έχει πλήρη και αντικειμενική άποψη για τις προφορικές 
καταγγελίες που τις εκθέσαμε. Μας δήλωσε επίσης ότι υπερ
τερεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αστυνομικών, 
όπως και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια των κρατουμένων και 
ότι τα αγαθά αυτά υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε άλλων 
έννομων αγαθών.
Η παρουσία του κλιμακίου της Ομοσπονδίας ολοκληρώθη
κε με την παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Φω
τόπουλου Χρήστου και του προέδρου της Ε.Α.Υ. Ηλείας κ. 
Παναγούλη Ηλία, στον τηλεοπτικό σταθμό Ο.Ρ.Τ., όπου συμ
μετείχαν σε ζωντανή ημίωρη εκπομπή, αφιερωμένη στους 
αστυνομικούς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι 
πρόεδροι ανέπτυξαν τη θεματολογία τους για τα ζητήματα 
που απασχολούν τον Κλάδο, σε τοπικό αλλά και σε Πανελλή
νιο επίπεδο, και έστιασαν παράλληλα στην ενεργό συμμετοχή 
και στήριξη που παρέχει το συνδικαλιστικό κίνημα και το 
σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας προς την κοινωνία και 
τους πολίτες της.
Η Ε.Α.Υ. Ηλείας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
το Προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και την 
Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, για την έως τώρα αμέ- 
ριστη συμπαράστασή της και ενδεικτικά αναφέρουμε για 
την εκταμίευση από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγεί
ου σημαντικών χρηματικών ποσών για έργα συντήρησης 
και βελτίωσης του χώρου των κρατητηρίων, ομοίως και για 
την συμβολή της στην απαλλαγή των συναδέλφων μας κα
τά την ποινική και πειθαρχική διαδικασία, για τις γνώσεις 
και την πληροφόρηση που μας παρέχουν, όπως επίσης και 
για την ενεργό συμπαράστασή της στην οικογένεια του εκλι
πόντος συναδέλφου μας όπως και στην ανταπόκρισή της σε 
σοβαρά αιτήματα των μελών μας, αλλά και προς τους φορείς 
και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας στην Περιφερειακή 
ενότητα Ηλείας.
(Επιμέλεια κειμένου: Αθανάσιος Αθανασόπουλος)

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ! ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥ
ΝΗ!
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
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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 υπηρετούντων και αφυπηρετησάντων στα Σώματα 
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις έφτασαν στους 
αποδέκτες τους. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει: να ικα
νοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματά μας.
Ο κ. Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις 
συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες μας, αφιέρωσε κατά την ομι
λία του στα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, 286 λέξεις, αλλά για 
το προκείμενο δεν έδωσε σαφές στίγμα των κυβερνητικών 
προθέσεων. Η αναμενόμενη από μας «εντολή Σαμαρά» για 
την άμεση συμμόρφωση του οικονομικού του επιτελείου 
στις αποφάσεις του ΣτΕ, δεν ακούστηκε. Αντιθέτως, επι
καλέστηκε και ο ίδιος τη δημοσιονομική στενότητα, υπο
σχόμενος καλύτερες μέρες όταν και όποτε το επιτρέψουν 
οι οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστού
με 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 επικινδύνως.

Β. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από το βήμα της μεγαλειώδους 
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας στην Πλατεία Λευκού 
Πύργου, τις προσεχείς ημέρες κλιμακώνουμε τις κινητο
ποιήσεις μας, διεκδικώντας σύμφωνα και με τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, αυτά που με απαράδε
κτο τρόπο μας έχουν αφαιρεθεί.

Η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης 
του ΣτΕ, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα και ευθύς μόλις εκδο- 
θεί το πρακτικό που θα ορίζει τα νόμιμα, οι Ομοσπονδίες 
μας θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, προστατεύοντας 
από τα «αρπακτικά» της τρόικας τα συμφέροντα όλων των 
ένστολων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ώστε, οι τελεσίδικες αποφά
σεις του Συμβουλίου της Επικράτειας -που κερδίσαμε με 
τους σκληρούς μας αγώνες τα τέσσερα προηγούμενα χρό
νια-, τύχουν πλήρους και άμεσης εφαρμογής, και ασφαλώς 
χωρίς τον κίνδυνο παραγραφής.
Το δίκιο μας είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν το παραχω
ρούμε 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 αποφά
σεις για την άσκηση της μεγίστης δυνατής πίεσης προς 
την κυβέρνηση, ενώ θα συγκροτηθεί και το Συντονιστι
κό Όργανο των συνδικαλιστικών 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 ενερ
γή συμμετοχή στον αγώνα και για τα χιλιάδες μηνύματα 
που έστειλαν προχθές και από τη Θεσσαλονίκη. Απευθυ
νόμενες δε σε αυτούς που έμειναν μακριά, ενώ θα μπορού
σαν να ήταν εκεί, επισημαίνουν με ιδιαίτερη έμφαση ότι 
η όποια προσωπική διαμαρτυρία για την εφαρμοζόμενη 
κυβερνητική πολιτική, λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνο 
όταν συναντάται με τις οργανωμένες και συντονισμένες 
πρωτοβουλίες των σωματείων και των Ομοσπονδιών τους. 
ΓΓ αυτό τους καλούμε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσπι
στίες 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 κατακτή
σεις που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφείλουμε στο 
αγωνιστικό μας μέτωπο, καλούμε όλες μας τις δυνάμεις 
σε αγωνιστική ετοιμότητα, εν αναμονή λήψης περαιτέ
ρω αποφάσεων.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
(www.sefeaa.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Κι- 
κίλια, το ΣΕΦΕΑΑ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημε
ρώσει άτι, οι διατάξεις περί μοριοδότησης με τον τρόπο που 
περιέγραφε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που τέθηκε 
σε διαπραγμάτευση και που οδηγούσε σε αδιέξοδο χιλιάδες 
συναδέλφους (Ειδικούς Φρουρούς και Αστυφύλακες προερ
χόμενους από Ειδικούς Φρουρούς ) δε θα περιλαμβάνονται 
στο τελικό σχέδιο που θα προωθηθεί για υπογραφή από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η μοριοδότηση των υπηρεσιών 
θα συζητηθεί σε επιτροπή που θα συγκροτηθεί στο άμεσο 
μέλλον. Μαζί με αυτό άρετε η διακινδύνευση του να μην 
μετακινηθεί κανένας στον τόπο συμφερόντων του από της 
προηγούμενες κατηγορίες συναδέλφων.
Οι διατάξεις που αποτελούν φραγμό στις νομότυπες αλλά ει
κονικές πράξεις για μετάθεση, παραμένουν ως έχουν και προ
ωθούνται προς υπογραφή. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι στο 
κεφάλαιο αυτό ουδείς προκάτοχος του κ. Κικίλια τόλμησε να 
δώσει τέλος σε ένα σύστημα που αιμορραγούσε και στερούσε 
μετακινήσεις από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και 
έχουμε χρέος να του το αποδώσουμε ως πράξη που ενισχύει 
τον οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το ΣΕΦΕΑΑ θα είναι παρών σε κάθε εξέλιξη με σοβαρότητα 
πυγμή αλλά κυρίως με αποτελεσματικότητα.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙ
ΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Ατ
τικής με αφορμή την ερώτηση προς τον Υπουργό Δημοσί
ας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη τεσσάρων βουλευ
τών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την πρόσληψη 500 Ειδικών 
Φρουρών δηλώνει ρητά την αντίθεσή του στο περιεχόμενο 
και το ύφος της ερώτησης αποκλειστικά και μόνο με την 
υποβάθμιση του ρόλου και της αξίας των Ειδικών Φρουρών 
όπως διατυπώνεται ιδιαιτέρως στις τέσσερις τελευταίες πα
ραγράφους του εν λόγω κειμένου.
Παρενθετικά σας ενημερώνουμε πως η πολιτεία έθεσε με 
πληρότητα και σαφήνεια τους κανόνες εκείνους που επιτρέ
πουν την επιλογή του πιο άξιου μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
αλλά ταυτόχρονα και τον διαφανή έλεγχο των τηρούμενων 
διαδικασιών, με την εγγύηση εκπροσώπου του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους [Ν.Σ.Κ.]και του Ανώτατου Συμβουλί
ου Επιλογής προσωπικού [Α.Σ.Ε.Π.].
Οι παραπάνω εγγυήσεις ανεξαρτησίας ενισχύθηκαν περαιτέ
ρω με την ένταξή τους το 2001 στο Σύνταγμα, το οποίο κα
τοχύρωσε δύο οντότητες: ένα σύστημα πρόσληψης και στε- 
λέχωσης της δημόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα ένα θεσμό 
που εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικει
μενικότητα του συστήματος αυτού. Η πρόσληψη των Ειδι

κών Φρουρών είναι σύμφωνη με τη συνταγματικά κατοχυ
ρωμένη αρχή της αξιοκρατίας μέσω της ελεγχόμενης από το 
ΑΣΕΠ διαδικασίας.
Ένα σοβαρό Κοινοβουλευτικό κόμμα σαν το κόμμα της Αξι
ωματικής Αντιπολίτευσης που ενδεχομένως άμεσα να ανα- 
λάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας, είναι άδικο 
και θλιβερό να μην γνωρίζει διαδικασίες και θεμελιώδεις δι
ατάξεις που προστατεύουν την αξιοκρατία στη χώρα μας και 
ισχύουν στην πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών. 
Εκτιμούμε άγνοια και όχι πρόθεση, διότι θα επρόκειτο για 
συκοφάντηση και ύβρη των χιλιάδων Ειδικών Φρουρών και 
των υπολοίπων χιλιάδων επίσης αστυνομικών προερχομέ- 
νων από Ειδικούς Φρουρούς.
Επιπρόσθετα οι δεκάδες χιλιάδες υποψηφίων που κάθε φορά 
στηρίζουν την ελπίδα και την αγωνία τους για επαγγελματι
κή αποκατάσταση μέσα από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυ
νομίας, με την διατυπωθείσα άποψη εξωθούνται άσκοπα σε 
κομματικά γραφεία ενισχύοντας την κοροϊδία της πελατο- 
λόγησης εργασιακά ευπαθών συμπολιτών μας.
Η υποτιθέμενη παραβίαση αρχών αξιοκρατίας μέσω της δι
αδικασίας πρόσληψης Ειδικών Φρουρών διακινήθηκε και 
διακινείται από μερίδα συνδικαλιστών που διαδίδουν διάφο
ρα σενάρια δυσφήμησης του έργου μας, με σκοπό να υφαρ
πάξουν την εύνοια και την ψήφο αντίστοιχα, εκείνων που 
αγωνιούν να προσληφθούν μέσω πανελληνίων εξετάσεων 
και υπηρετούν ήδη στην Ελληνική Αστυνομία μέσω της 
ίδιας διαδικασίας.
Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Ατ
τικής διαβεβαιώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αστυνόμευσης που προ
σφέρουν οι Ειδικοί Φρουροί είναι τουλάχιστον εφάμιλλη του 
λοιπού αστυνομικού προσωπικού. Δεν υπολειπόμαστε σε αν
δρεία, γνώση και υπηρεσιακό ήθος έναντι οποιουδήποτε. 
Στην πράξη δε, έχουμε αποδείξει την αξία μας και την αφοσί
ωση μας στην ασφάλεια του πολίτη πληρώνοντάς την ακόμα 
και με αντίτιμο αίματος.
Για τα παραπάνω και για πολλούς ακόμα λόγους απαιτούμε 
άμεσα τον επαναπροσδιορισμό της γενικότερης στάσης σας 
και την διόρθωση των άκρως προσβλητικών εκφράσεων στα 
πλαίσια του σεβασμού εργασίας και εργαζομένων.

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

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Μετά τη δημοσιοποίηση άρθρου στον έντυπο και ηλεκτρονι
κό τύπο σχετικά με ευνοϊκή μεταχείριση στενού προσώπου 
του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά μετάθεσή του αλλά 
και της εμπλοκής «ανώνυμου συνδικαλιστή» ως κομιστή 
της «πληροφορίας» οφείλουμε να τοποθετηθούμε τόσο για 
τη συμπεριφορά των «πηγών» του τύπου που χαρακτηρίζο
νται ως «ανώνυμος συνδικαλιστής» όσο και για το θεσμό του
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Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επί 13 συναπτά έτη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακής 
Φύλαξης προάγει συνδικαλιστικά έργο υπέρ των μελών που 
εκπροσωπεί μέσα από ένα διαυγές και διαφανές διεκδικητι- 
κό πλαίσιο. Μακριά από πισώπλατα μαχαιρώματα και συμ
φωνίες κάτω από το τραπέζι η Π.ΟΣΥ.ΦΥ διεκδικεί ευθέως 
και με επιχειρήματα αυτό που πρεσβεύει. Δεν καλύπτεται 
και δεν την εκφράζουν «ανώνυμοι συνδικαλιστές» , κομι
στές και λασπολόγοι με απώτερο σκοπό την συνδικαλιστική 
τους επιβίωση στο σημερινό και αυριανό πολιτικό σύστημα 
ισοπεδώνοντας θεσμούς και πρόσωπα πίσω από ανώνυμες 
καταγγελίες.
Οφείλουμε όλοι να διαφυλάξουμε θεσμούς και αξίες σε μια 
κοινωνία που βάλλεται από παράκεντρα. Οφείλουμε όλοι να 
απομακρύνουμε «ανώνυμους» συνδικαλιστές που χτυπούν 
πισώπλατα θεσμούς όπως αυτόν του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η Αστυνομία αποτελούσε και θα αποτελεί τον 
θεματοφύλακα της ασφάλειας της κοινωνίας και του πολίτη. 
Χρέος μας, να την διαφυλάξουμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
(www.poppydt.gr)

Κύριε Υπουργέ,
Η επικοινωνιακή αντεπίθεση που επιχειρείται για την κα
ταγραφή, την προώθηση και τη λύση των προβλημάτων, τα 
οποία ταλανίζουν χρόνια την λειτουργία των Σωμάτων και 
Υπηρεσιών του φορέα, δεν λύνονται με τις γενικότητες που 
προβάλλεται σαν εκφρασμένη πολιτική βούληση, αφού κυρί
ως αποπροσανατολίζουν και στοιβάζουν ταυτόχρονα τις εκ
κρεμότητες στα συρτάρια των υπηρεσιακών παραγόντων. 
Αν πράγματι επιθυμείτε την λύση των προβλημάτων που 
έχετε ήδη καταγράψει και παλέψει για την λύση τους «ιδού 
πεδίον δόξης λαμπρόν».
Το παρόν η προοπτική και το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι 
θέμα υψίστης προτεραιότητας και όπως δηλώσατε την 01- 
10-2014 στη συνεδρίαση του Γεν. Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
στο «ΤΙΤΑΝΙΑ» έχετε βάλει πλάτη και ξεπεράσατε τα «εσκαμ- 
μένα» του ρόλου ενός μέλους της Κυβέρνησης, για να πετύ- 
χετε την τροποποίηση του άρθρου 220 του ν.4281/2014.
Δεν θεωρούμε φυσικά ελάχιστη στην κατεύθυνση αυτή, την 
προσπάθεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων του φορέα, 
που στάθηκαν αλληλέγγυες στο πλευρό σας.
Θα συμφωνείτε μαζί μας όμως ότι το αποτέλεσμα αυτής της 
προσπάθειας αξιολογείται καλύτερα στη βάση του «μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα».
Αν πραγματικά θέλετε ν ’ αποδώσει η επικοινωνιακή αντε
πίθεση μπορείτε να στηρίξετε με τις αποφάσεις σας το τρί- 
πτυχο.
1. Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 220 του ν.4281 τουλά

χιστον για ένα εξάμηνο.
2. Ανάκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 220 του ν.4281 
για το ΤΕΑΠΑΣΑ.

3. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση της πρότα
σης που διατυπώσατε για την σύσταση Ταμείου ένστολων, 
αφού φυσικά ξεκαθαρίσετε το περιεχόμενό του (συμμετο
χή, παροχές, εισφορές κ,λ.π.) με ταυτόχρονη διασφάλιση 
της διοικητικής και οργανωτικής αυτοτέλειας του ΤΕΑ
ΠΑΣΑ στο χρόνο που απαιτείται γι’ αυτό.

Έτσι ο κάθε δύσπιστος θα κατανοήσει ότι όσα λέτε και κάνε
τε στις ατέλειωτες συσκέψεις και συναντήσεις, βοηθούν στην 
αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων και δεν γίνονται για το 
«θεαθήναι» και την εξόφθαλμη σκοπιμότητα που επιβάλει η 
ασταθής ισορροπία του πολιτικού συστήματος.
Ειδικά για το παρόν, το μέλλον και την προοπτική του ΤΕ
ΑΠΑΣΑ επιβάλλεται το «εν τω άμα και το θάμα» αφού έχε
τε την πολιτική βούληση για την εποπτεία και την καθοδή
γησή του.

Κύριε Υπουργέ
Σας γνωρίζουμε ότι το 18ο Έκτακτο Οργανωτικό -  Καταστα
τικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το παρακάτω 
σκεπτικό ομόφωνα αποφάσισε:
1. Τη μετατροπή σ' επαγγελματικά ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) όλων 

των τομέων των Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ, αφού δεν είναι 
εφικτή η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής του 
αυτοτέλειας και

2. Να σας γνωρίσουμε το σκεπτικό και την επιχειρηματολο
γία που ενδεχομένως θα σας είναι χρήσιμα για την δική 
σας οριστική απόφαση, όπως ο νόμος ορίζει.

Η επιτυχία των μνημονιακών πολιτικών και η λήξη της επι
τήρησης ή καλύτερα η μετάπτωσή της στην Προληπτική 
Πιστωτική Γραμμή Στήριξης απ' την Ε.Ε., την Ε.Κ.Τ. και 
Δ.Ν.Τ. είναι η μεγάλη εικόνα σωτηρίας που προβάλει η Κυ
βέρνηση.
Η απαλλαγή απ' την Κυβέρνηση και τις μνημονιακές πολιτι
κές που εφαρμόζονται είναι η μεγάλη εικόνα που συγκροτούν 
οι πολίτες και σ' αυτήν συμπεριλαμβάνουν και την ανατρο
πή του δόγματος της ΕΈ. και του Δ.Ν.Τ. για λιτότητα και 
μεταρρυθμίσεις.
Η επιστροφή στα επίπεδα ευημερίας προ του 2010 με διαγρα
φή του χρέους ή νέα ρύθμιση που θα το καταστήσει βιώσιμο 
είναι το φόντο των εικόνων.
Τελικά είναι εφικτό ν ' αποτελόσουν οι εικόνες ένα τέλειο 
ζωγραφικό πίνακα που θα θαυμάζουν όλοι ή δουλευόμαστε 
μεταξύ μ ας; Τι στάση πρέπει να κρατήσει ο καθένας για να 
βοηθήσει και να βγούμε απ' τα γενικά και τα προσωπικά 
αδιέξοδα;
Το βέβαιο είναι ότι όλοι πρέπει να πάρουμε την ευθύνη και 
το κόστος των επιλογών μας, είτε πρόκειται για τα θεσμικά 
οργανωμένα πολιτικά κόμματα και συνδικάτα είτε πρόκει-
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ιαι για τους πολίτες.
Ορισμένοι βέβαια μπορεί και να έχουν ήδη αναρωτηθεί ή θ' 
αναρωτηθούν τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα προβλήματα 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γιατί παρατίθε
νται διλημματικά οι πολιτικές επιλογές, αντί να ξεδιπλώνε
ται η συνδικαλιστική στρατηγική και δράση, για να ξεπερά- 
σουμε και να εμποδίσουμε την κακή εξέλιξη των αναμενό
μενων γεγονότων.
Τα γεγονότα που συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβούν, 
στην ουσία συγκροτούν τη βάση του παιχνιδιού που παρα
κολουθούμε και φυσικά καθορίζουν την διάρκεια, τους παί
κτες, το αποτέλεσμα και τον τελικό νικητή.
Αντικειμενικά για να μπορέσει κάποιος να διαμορφώσει μια 
στοιχειώδη στρατηγική είναι υποχρεωμένος να λάβει σοβα
ρά υπ' όψιν όλα όσα προαναφέρθηκαν, είτε αυτή η στρατη
γική αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ, είτε αφορά την προώθηση και 
επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων που υπάρχουν 
στο χώρο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη.
Τα προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν το πολι
τικό προσωπικό επιγραμματικά μπορεί να τα περιγράφουμε 
εδώ με βάση τη θεματολογία του 17ου Απολογιστικού Συνε
δρίου της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις του. 
Αναδιάρθρωση και σύσταση Υπουργείου, Αξιολόγηση και 
Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, Οργανωτική Ανασυγκρότηση, 
συνδικαλιστικά του χώρου με ταυτόχρονη βελτίωση της ενη
μέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη μας. Η αναβάθμιση του 
ρόλου του Πολιτικού Προσωπικού, Τροποποίηση Καταστα
τικού και το Παρόν, το Μέλλον και η Προοπτική του ΤΕ
ΑΠΑΣΑ που αποτελεί μείζον ζήτημα και βασικό λόγο μετά 
την τροποποίηση του Καταστατικού για την σύγκληση του 
Έκτακτου Οργανωτικού-Καταστατικού Συνεδρίου.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον 
οποίο ασφαλίζονται οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συ
νοριακοί φύλακες, οι πυροσβέστες και το μόνιμο πολιτικό 
προσωπικό, της ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και του Υπουργείου.
Πριν την ίδρυση του ΤΕΑΠΑΣΑ το ανωτέρω προσωπικό 
ήταν ασφαλισμένο σ' έξι (6) ξεχωριστά Ταμεία. Το πολιτικό 
προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων 
ήταν ασφαλισμένο για επικουρική υγειονομική περίθαλψη 
στον Κλάδο Υγείας, επίσης ανεξάρτητο Ταμείο, το οποίο πα
ραμένει.
Μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία 
Πόλεων -  Ελληνική Χωροφυλακή) το σύνολο του μόνιμου 
πολιτικού προσωπικού που δεν είχε ασφάλιση στην Ελλη
νική Χωροφυλακή, εντάχθηκε στα Ταμεία της Αστυνομίας 
Πόλεων και τον Κλάδο Υγείας και έκτοτε συνεχίζει ν ' ασφα
λίζεται μόνο στα Ταμεία της Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ- 
ΕΤΥΑΠ- ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ).
Το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. που προσλαμβάνεται με
τά την ενοποίηση κατανέμεται και ασφαλίζεται στα Ταμεία 
της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυλα
κής σε ποσοστό 33% και 67% αντίστοιχα.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ ιδρύθηκε με το Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α') 
σαν φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκρο

τήθηκε σε τρεις Κλάδους:
Α. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης. Δίνει επικουρική σύ

νταξη και τον συγκροτούν τα πρώην Επικουρικά Ταμεία 
ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. (ΕΤΥΑΠ-ΕΤΕΧ-ΕΤΥΠΣ).

Β. Κλάδος Πρόνοιας. Δίνει εφ' άπαξ βοήθημα και τον συ
γκροτούν τα πρώην Ταμεία Πρόνοιας της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. 
(ΤΠΥΑΠ-ΤΑΑΣ-ΤΠΥΠΣ).

Γ. Κλάδος Υγείας. Παρέμεινε όπως ήταν και παρέχει επικου
ρική υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του. 

Κάθε κλάδος και οι τομείς του έχουν πλήρη λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ καταργείται με την ψήφιση του Ν.4281 άρθρο 
220 το 2014 και έχει ημερομηνία λήξης την 31-12-2014, αφού 
η ένταξη των τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ εί
ναι υποχρεωτική.
Η μόνη εναλλακτική επιλογή για τους τομείς επικουρικής 
ασφάλισης είναι η μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ (επαγγελματικά 
ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης).
Για την μετατροπή των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε 
ΝΠΙΔ (επαγγελματικά ταμεία) απαιτούνται:
1. Μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων 

οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων (εν προκει- 
μένω ΠΟΑΣΥ και ΠΟΕΥΠΣ) εκπόνηση αναλογιστικής με
λέτης, όπερ και έχει αποφασιστεί. Για την ΠΟΕΥΠΣ υπάρ
χουν πρώτα συμπεράσματα, η ΠΟΑΣΥ αναμένει.

2. Οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας και μετατροπής 
σ' επαγγελματικά ταμεία μαζί με προσχέδιο καταστατι
κού υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 στη Δ/νση Επαγγελ
ματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και διαβιβάζεται μετά από 
έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για σύμφωνη 
γνώμη.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το καταστατικό από άπο
ψη νομιμότητας (προέγκριση) προκειμένου να συνταχθεί 
το τελικό καταστατικό του Ταμείου υπό μορφή συμβολαι
ογραφικού εγγράφου. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνι
κής Αναλογιστικής Αρχής εκδίδεται Υπουργική απόφαση 
για την μετατροπή σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι
σης (TEA).

Είναι φανερό πόσο δύσκολη και χρονοβόρα είναι η διαδικασία 
και κυβερνητικά ελεγχόμενη. Εύλογα ο καθένας αναρωτιέ
ται. Αξίζει τον κόπο και ποιο είναι τελικά το όφελος.
Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη και να σας πα
ραθέσουμε μερικά στοιχεία, αφού πρώτα θέσουμε τα βασι
κά ερωτήματα:
1. Μπορούν να γίνουν επαγγελματικά ταμεία αν οι αναλογι- 

στικές μελέτες δείξουν μεγάλα ελλείμματα;
2. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) μπορεί 

να είναι βιώσιμο, όταν αποτελείται από ένα σύνολο ελλειμ- 
ματικών Ταμείων (βλέπε IKA);

3. Υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης του ΕΤΕΑ απ' τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό στο μέλλον; Είναι αποδεκτό απ' 
την Ε.Ε.; Ισχύει αλλού και είναι εφικτό να γίνει και εδώ;

4. Θα διατηρηθούν οι επικουρικές συντάξεις μετά το 2017 
και θα μπορεί να τις καταβάλλει το ΕΤΕΑ;
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5. Το επαγγελματικό Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί ποτέ απ' τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό;

Σ' όλα τα παραπάνω ερωτήματα οι απαντήσεις είναι αρνη
τικές.
Οφείλουμε όμως να ψάξουμε πολλά ακόμα.
1. Αν αποφασίσουμε την μετατροπή σ' επαγγελματικά Τα

μεία τους τομείς επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ 
δεν θα συνδράμουμε στην κατάργησή του ;
Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την πλειοψηφία των 
μετόχων του ΤΕΑΠΑΣΑ;
Το 80% των μετόχων του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει χρόνο αποχώ
ρησης πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον. Άρα η καταβο
λή εισφορών για όλους αυτούς στο βαρέλι χωρίς πάτο του 
ΕΤΕΑ είναι χωρίς αντίκρυσμα.

2. Η τακτική της Κυβέρνησης για μετατόπιση των ευθυνών 
της στις πλάτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το 
ύψος των μειώσεων που θα υποστούν οι ασφαλισμένοι για 
να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των τομέων επικουρικής 
ασφάλισης είναι απαράδεκτη και δεν αφήνει περιθώρια, 
ακόμα και στα υγιή ταμεία να ανεξαρτητοποιηθούν με
τά την ψήφιση του άρθρου 220 του Ν.4281, αφού αν δεν 
ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν επαγ
γελματικά, παρότι μπορεί να είναι βιώσιμα.
Από όλα αυτά γεννάται εύλογα το ερώτημα. Τι πρέπει ν ' 
αποφασίσουμε αναφορικά με τους τομείς της κύριας και 
της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ. Επειδή οι ανα- 
λογιστικές μελέτες της ΠΟΕΥΠΣ κατέγραψαν ελλείμμα
τα.

• Επειδή οι αναλογιστικές μελέτες της ΠΟΑΣΥ δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και δεν γνωρίσουμε τ' αποτελέσματά της.

• Επειδή η επικουρική σύνταξη θα ενσωματωθεί στην κύ
ρια μέχρι το 2017.

• Επειδή το ύψος των μειώσεων θα φτάσει τουλάχιστον 
30%.

• Επειδή η επικουρική ασφάλιση σ' ευρωπαϊκό επίπεδο δια
σφαλίζεται απ' τα επαγγελματικά ταμεία.

• Επειδή η μνημονιακή πολιτική απαγορεύει την χρηματο
δότηση του ΕΤΕΑ διαχρονικά.

• Επειδή οι κοινωνικοί πόροι καταργούνται και η ενσωμά
τωση της περιουσίας των ταμείων επικουρικής ασφάλισης 
στο ΕΤΕΑ είναι σημαντικές απώλειες.

• Επειδή οι εισφορές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται 
χωρίς αντίκρισμα στο βαρέλι χωρίς πάτο του ΕΤΕΑ και 
μάλιστα διπλές για μια μόνο παροχή.

• Επειδή το 80% των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ έχουν 
τουλάχιστον μια δεκαετία εργασιακού βίου.

• Επειδή δεν επιλέγουμε το μικρό ΤΕΑΠΑΣΑ.
Προτείνουμε τη λήψη απόφασης, για μετατροπή όλων των 
τομέων των Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικά τα
μεία, αφού δεν είναι εφικτή η διατήρηση της διοικητικής και 
οικονομικής αυτοτέλειάς του.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ επειδή δεν γνωρίζουμε :
1. Αν οι τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ κριθούν βιώσιμοι 

για 40 χρόνια, όπως προβλέπουν οι αναλογιστικές που υπέ
γραφε το 2012 ο Υπουργός Εργασίας κ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ, γιατί 
πρέπει να πάμε στην επιλογή του μικρού ΤΕΑΠΑΣΑ (το
μείς Πρόνοιας και Κλάδος Υγείας) και να μην διατηρήσου
με την οργανωτική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
των τομέων και του ΤΕΑΠΑΣΑ, ζητώντας την εξαίρεση 
εφαρμογής του άρθρου 220 του Ν.4281/2014.

2. Αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ η αναλογιστική μελέτη για τους επικουρικούς τομείς 
του ΤΕΑΠΑΣΑ, παρότι είχε αποφασιστεί απ' τον Μάρτιο 
από φόβο μήπως και κριθούν βιώσιμοι;

3. Με ποια στοιχεία προσδιόρισε η PRUDENTIAL για λογα
ριασμό του Υπουργείου Εργασίας τις προϋποθέσεις βιω
σιμότητας των τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ το 2012 και πως 
εξηγείται αυτή η τεράστια διαφορά στις πρόσφατες ανα- 
λογιστικές της για την ΠΟΕΥΠΣ τόσο για την επικουρική 
σύνταξη όσο και για το εφ' άπαξ;

4. Αν η επιλογή των συνδικάτων του Πυροσβεστικού Σώμα
τος ν ' αποσύρει ύστερα από παραίτηση και να μην ορίσει 
τους εκπροσώπους του στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσε
ται στην ευρύτερη στρατηγική αυτονόμησης απ' το τα
μείο.

5. Τους λόγους που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ ο εκπρόσωπος 
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την παραίτησή του.

6. Ποια θα είναι η τύχη του μικρού ΤΕΑΠΑΣΑ (τομείς πρό
νοιας και κλάδος υγείας), πως θα συγκροτηθεί το νέο Δι
οικητικό Συμβούλιο και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί 
αναφορικά με τον υπολογισμό του εφ' άπαξ και το σύνολο 
των παροχών του κλάδου υγείας, αφού όπως διαφαίνεται 
είναι αναχωρητικές οι επιλογές της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ 
απ' το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι προτιμότερο να 
αποφασίζουν οι εργαζόμενοι για την τύχη των εισφορών τους 
υπό αυστηρό έλεγχο νομιμότητας και ισχυρών οικονομικών 
κριτηρίων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επι
τροπής Κεφαλαιαγοράς απ' την κυριαρχία των στρατηγών 
για τον τυπικό έλεγχο και τις ατέλειωτες σκοπιμότητες τό
σο στην ενέργεια όσο και στην αποστρατεία τους, όπως τις 
έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια με τις διοικητικές αποκα
ταστάσεις και τα συμπληρωματικά εφ' άπαξ που καρπώθη- 
καν και φυσικά δεν φρόντισαν ακόμα να ρυθμίσουν νομικά 
το ηθικό αφού η πλεονεξία και οι ατομικές σκοπιμότητες εί
ναι τρόπος ζωής.
Σύμφωνα μ' όσα εκθέσαμε πιο πάνω σας καλούμε να υπερψη
φίσετε την πρόταση, για την μετατροπή σε Επαγγελματικά 
Ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) όλων των τομέων των κλάδων του ΤΕΑ
ΠΑΣΑ, αφού δεν είναι εφικτή η διατήρηση της διοικητικής 
και οικονομικής του αυτοτέλειας. ]
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[  Π Ε Ν Θ Η  :

t  Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Τάκος. Γεννήθηκε το έτος 1950 
σχα Κρανιά Καλαμπάκας Τρικάλων. Καχετάγη χο 1972 και υπηρέ- 
χησε σε διάφορες υπηρεσίες χης Γ.Α.Δ. Αχχικής. Υπήρξε έγγαμος 
και παχέρας χριών χέκνων. Απεβίωσε χην 24/9/2014 από παθολο
γικά αίχια.

t  Ανθυπαστυνόμος Νικόλαος Προδρομίτης. Γεννήθηκε χο 
έχος 1978 σχην Πάργα. Καχεχάγη χο 1997 και υπηρέχησε σε δι
άφορες υπηρεσίες χης Γ.Α.Δ. Αχχικής. Υπήρξε έγγαμος και παχέ
ρας ενός χέκνου. Απεβίωσε χην 29/3/2014 συνέπεια χροχαίου αχυ- 
χήμαχος.

t  Υπαρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κουλάρτσας. Γεννήθηκε χο 
έχος 1989 σχη Θεσσαλονίκη. Καχεχάγη χο 2007 και υπηρέχησε σε 
διάφορες υπηρεσίες χης Γ.Α.Δ. Αχχικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε 
χην 2/2/2014 συνέπεια χροχαίου αχυχήμαχος.

t Αστυφύλακας Αναστάσιος Χριστοδου- 
λίδης. Γεννήθηκε χο έχος 1991 σχο Χολαργό 
Αχχικής. Καχεχάγη χο 2009 και υπηρέχησε 
σε διάφορες ιπιηρεσίες χης Γ.Α.Δ. Αχχικής. 
Υπήρξε άγαμος. Τραυμαχίσχηκε θανάσιμα 
χην 15/10/2014, σε χροχαίο δυστύχημα σχη 
Λ. Πέχρου Ράλλη, ενώ μεχέβαινε σε επιμορ- 
φωχικό σεμινάριο χου Στόμαχος.

t Ειδικός Φρουρός Δημητριος Κατσιώ-
νης. Γεννήθηκε χο 1982 σχο Γύθειο. Καχε
χάγη χο 2007 και χπιηρεχούσε σχη Διεύθυν
ση Άμεσης Δράσης Αχχικής / Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 
Υπήρξε έγγαμος και παχέρας ενός χέκνου. 
Τραυμαχίσχηκε θανάσιμα χην 14-10-2014, 
καχά χη διάρκεια διαχεχαγμένης υπηρεσί
ας, σε χροχαίο δυσχύχτηκι σχη Λ. Κηφισού.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 25 ευρώ.

Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ).

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή σχο 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 τ ω 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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?ί*-@ αθλητισμός J$l
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ν τελέζος

Αγώνες Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ε.Δ. & Σ.Α.

Διεξήχθησαν την 19/7/2014 στην Τρίπολη οι αγώνες Κο
λύμβησης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
έτους 2014. Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο 

Γενικά Επιτελείο Αεροπορίας, με τη συνδρομή της Κολυμβητικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και του Δήμου Τρίπολης, υπό την επο- 
πτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων 
(Α.ΣΑ.Ε.Δ.)
Στους αγώνες κολύμβησης έλαβαν μέρος αθλητές-τριες των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων Σωμάτων 
Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Α/Υ 

Αντιπροσωπευτική ομάδα Κολύμβησης της Ελληνικής ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής -  ομάδας, 
Αστυνομίας Αρχ/κας ΜΠΕΡΔΕΣ Θεόδωρος ως προπονητής και οι: Αστ/κας ΛΟΥ-

ΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, Αστ/κας ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 
Αστ/κας ΣΧΟΙΝΑΣ Χρηστός, Αστ/κας ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Σταύρος, Αστ/κας ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γεώργιος, Αστ/κας 
ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΗΣ Πέτρος, Αστ/κας ΖΑΜΑΝΗΣ Θεοφάνης, Αστ/κας ΔΡΑΓΩΝΑΣ Ευάγγελος, Ειδ.Φρ. ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, Αστ/κας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Σταυρούλα, ως αθλητές-αθλήτριες.
Αποτελέσματα των αθλητών στους αγώνες: Αστ/κας ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (3ος 50μ. ύπτιο και 3ος ΙΟΟμ. ύπτιο), 
Αστ/κας ΖΑΜΑΝΗΣ Θεοφάνης (3ος ΙΟΟμ. ελεύθερο, 4ος 50μ ελεύθερο και 5ος ομαδικό 4 X 100), Αστ/κας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Σταυρούλα (4η 50μ. πρόσθιο), Αστ/κας ΔΡΑΓΩΝΑΣ Ευάγγελος (5ος 50μ. πρόσθιο και 5ος ομαδικό 4 X 100), Αστ/κας ΣΧΟΙ
ΝΑΣ Χρήστος (5ος ομαδικό 4 X 100), Αστ/κας ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γεώργιος (6ος ΙΟΟμ ελεύθερο, 6ος 50μ πεταλούδα), 
Αρχ/καςΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (7ος 50μ. ελεύθερο και 5ος ομαδικό 4 X 100), Ειδ.Φρ. ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
(7ος 50μ. πεταλούδα), Αστ/κας ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Σταύρος (8ος 50μ. ύπτιο).
Γενική κατάταξη ανδρών: 1η θέση Πολεμικό Ναυτικό, 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Πολεμική Αεροπορία, 4η θέση 
Ελληνική Αστυνομία, 5η θέση Λιμενικό Σώμα, 6η θέση Πυροσβεστικό Σώμα.
Γενική κατάταξη γυναικών: 1η θέση Λιμενικό Σώμα, 2η θέση Πολεμικό Ναυτικό, 3η θέση Πολεμική Αεροπορία, 4η θέση 
Ελληνική Αστυνομία.
Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Α/Δ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, βοηθός του Α/Δ Τάξης Νομού Αρκαδίας, ο Α/Β ΚΑΤΡΑΛΗΣ 
Βασίλειος Διοικητής του Α.Τ Τρίπολης και ο Α/Β ΔΗΜΟΣ Θωμάς Διοικητής του Τ.Τ Τρίπολης.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

Στις 19 και 20 Ιουλίου 2014 διεξήχθη στο Ολυμπιακό 
Στάδιο Αμαρουσίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Στίβου Αντρών -  Γυναικών. Την ευθύνη της διοργά

νωσης είχε η Ελληνική Ομοσπονδία του Στίβου (ΣΕΓΑΣ).
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι καλύτεροι αθλητές της 
Ελλάδος βάσει ορίων και με σκοπό την πρόκριση τους στις 
επόμενες διεθνείς διοργανώσεις.
Την 19-7-2014 ο Υπαρχ/κας 'ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος της 
Υ.Φ.Φ.Α κατάκτησε την 2η θέση με επίδοση 73.08 στο αγώ
νισμα του ακοντίου. Την 20-7-2014 η Αστ/κας ΜΩΥΣΙΔΟΥ 
Χρυσή της Υ.Φ.Α.Α. κατάκτησε την 3η θέση του βάθρου στο αγώνισμα της σφαιροβολίας των γυναικών με επίδοση 13.95 
Επίσης στις 26 και 27 Ιουλίου ο Υπαρχ/κας 'ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος, συμμετείχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών στο 
Πιτέστι της Ρουμανίας, με την Εθνική ομάδα Στίβου και διακρίθηκε κατακτώντας τη 2η θέση στο ακόντιο με επίδοση 71.83.

ΜΩΥΣΙΔΟΥ Χρυσή στο αγώνισμα της σφαιροβολίας.
Ο Υπαρχ/κας ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Στίβου Ανδρών στο Πιτέστι της Ρουμανίας
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Αγώνες Πετοσφαίρισης «ΜΕΔΕΩΝΙΑ»

Στα πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων «ΜΕΔΕΩΝΙΑ» που 
πραγματοποιήθηκαν στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας απο' 11 έως 
13 Ιουλίου 2014, η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με την 

ομάδα πετοσφαίρισης γυναικών του Σώματος.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι: Υ/Β' 
ΔΡΟΣΙΔΟΥ Μόρφω ως αρχηγός αποστολής, Υπαρχ/κας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Αλέξανδρος ως προπονητής και οι: Αρχ/κας ΔΙΚΑΡΟΥ Βάϊα, Υπαρχ/ 
κας ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ Χρυσοβαλάντω - Ειρήνη, Υπαρχ/κας ΓΚΟΥ- 
ΡΑ Παρθένα, Υπαρχ/κας ΠΑΝΤΑΖΗ Ασπασία, Υπαρχ/κας ΣΤΑΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη, Αστ/κας ΤΣΟΥΜΗΤΑ Αντιγόνη, Ε.Φ. ΤΣΙΩ- 
ΝΗ Ελένη, Ε.Φ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ιωάννα ως αθλήτριες.
Την Παρασκευή 11 Ιουλίου και ώρα 19:00 διεξήχθη αγώνας πετοσφαί
ρισης στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου, με ανάμεικτες συνθέσεις 
ομάδων και την επομένη, Σαββάτο 12 Ιουλίου, την ίδια ώρα, αγώνας 
πετοσφαίρισης στο γήπεδο Beach Volley του «ΜΕΔΕΩΝΑ» στην πα
ραλία των Άσπρων Σπιτιών. Το βράδυ της ίδιας μέρας, ακολούθησε 
δείπνο-μικρή τελετή, με την ανταλλαγή αναμνηστικών διπλωμάτων. 
Επισημαίνεται ότι αθλήτρια της ομάδας του Σώματος, δίδαξε στην 
τοπική ομάδα γυναικών, τις τεχνικές του αθλήματος της πετοσφαί-

Αγώνας πετοσφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου

Αγώνας πετοσφαίρισης στο γήπεδο Beach Volley του 
«ΜΕΔΕΩΝΑ» στην παραλία των Άσπρων Σπιτιών

ρισης.
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε αδαπάνως για το 
Δημόσιο, ενώ την διαμονή και διατροφή κάλυψε η εταιρία «Αλουμι- 
νίον Α.Ε.»
Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν, ο Αστυνομικός Διευθυντής ΠΑΠΠΟΣ
Μιχαήλ βοηθός Αστυνομικού Δ/ντη Τάξης Νομού Βοιωτίας και ο Αστυνομικός Υποδ/ντής ΤΣΑΤΣΗΣ Μιχαήλ του Επιτελείου 
της πρώην Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, ο κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΒΑΣ υπεύθυνος επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων της 
εταιρίας «Αλουμινίον Α.Ε.» ως εκπρόσωπός της, ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ΜΕΔΕΩΝ» κ. Αθανάσιος ΣΑΒΑΡΙ- 
ΚΑΣ και πολλοί κάτοικοι και φίλοι του αθλήματος.

2ο Πανελλήνιο Τουρνουά Πετοσφαίρισης στην Αμμο

Αθλητές -  Αστυνομικοί στο Τουρνουά Πετοσφαίρισης

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, διοργάνωσε υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης 
(Ε.Ο.ΠΕ.) το διήμερο 31 Μαΐου & 01 Ιουνίου 2014, το 2ο Πα

νελλήνιο τουρνουά πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach Volley). Η διορ
γάνωση έλαβε χώρα στο Σχοινιά Μαραθώνα και συγκεκριμένα στις 
εγκαταστάσεις του πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ».
Από την διεξαγωγή του 1ου και 2ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
Πετοσφαίρισης θα συγκροτηθεί, ύστερα από βαθμολογία, αντιπρο
σωπευτική ομάδα για να εκπροσωπήσει την Αθλητική Ένωση στα 
επόμενα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αστυνομικών καθώς και σε 
άλλα τουρνουά που θα διεξαχθούν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Συγκεκριμένα στη διοργάνωση συμμετείχαν 46 αθλητές-αστυνομικοί 
απ’ όλη την Ελλάδα και μέσω της διαδικασίας των ομίλων οι νικητές 
αυτών διασταυρώθηκαν μεταξύ τους φθάνοντας στους τελικούς.
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f  (Γ® αθλητισμός
Η κατάταξη των ομάδων στις 3 θέσεις του βάθρου έχει ως κάτωθι:
Κατηγορία Ανδρών: 1η θέση ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ Βασίλειος και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, 2η θέση ΣΤΑΘΑΚΗΣ Παναγι
ώτης και ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, 3η θέση ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόδωρος και ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γεώργιος.
Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο τέλος των αγώνων 
ευχαρίστησε τους παίκτες όλων των ομάδων για το ήθος τους, την αυταπάρνηση και το πάθος που επέδειξαν και συγχάρηκε 
τις ομάδες των τελικών για την παρουσία τους. Δεσμεύτηκε για την ανάπτυξη της εν θέματι διοργάνωσης και την πρόοδο 
όλων των διοργανώσεων της Αθλητικής Ένωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους αθλητές-αστυνομι- 
κούς που έλαβαν μέρος στο τουρνουά, την Ε. Ο.Π.Ε. για την βοήθεια που προσέφερε μέσω του εκπροσώπου της κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Δημχχτθένη, όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη διοργάνωση και διεξαγωγή του, τον παλαίμαχο αθλητή της Εθνικής Ομά
δας Πετοσφαίρισης κ. ΦΑΚΗ Ιωάννη καθώς και τον ιδιοκτήτη του πολυχώρου «ΚΑΡΑΒΙ» κ. Μ ΑΝΙΑΤΗ  Χαράλαμπο, ο οποίος 
μ ε τις άρτιες εγκαταστάσεις αλλά και τις γνώσεις του συνέβαλλε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση της δεύτερης διοργάνωσης.

16ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου της U.S.P.E.

αντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών κατάφερε 
.να φτάσει στον τελικό του 16ου Πανευρωπαϊ

κού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών που 
διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30 Ιουνί
ου 2014 στην Πράγα της Τσεχίας και να κατακτήσει τη 
δεύτερη θέση.
Η «Εθνική μας» ομάδα στο ξεκίνημά της, στην πρώτη 
φάση των ομίλων, μετά τις δύο ισοπαλίες που έφερε 
με τις αντίστοιχες ομάδες της Ελβετίας (2-2) και της 

Σλοβακίας (1-1), αντιμετώπισε την αήττητη ως εκείνη την στιγμή, 
ομάδα της Γερμανίας, κερδίζοντάς την με σκορ 2-0. Έτσι η ομά
δα κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση του Β' ομίλου και να 
περάσει στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης καταφέρνοντας να 
πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, κερδίζοντας τη 
διοργανώτρια χώρα Τσεχία, με σκορ 3-1.
Στο μεγάλο τελικό οι αθλητές μας αντιμετώπισαν εκ νέου την αντί
στοιχη ομάδα της Γερμανίας, η οποία επικράτησε με σκορ 4-2. 
Γίνεται μνεία ότι η επιτυχία που σημείωσε η ομάδα, κρίνεται ιδιαί
τερα ιστορική διότι, στην ιστορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή
ματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών, αρχής γενομένης το 1952, το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να λάβει μέρος σε 
τελικό αγώνα αλλά και να κατακτήσει μία εκ των τριών θέσεων. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα το μέγεθος της επιτυχίας και 
του άθλου που πέτυχαν οι αστυνομικοί -  αθλητές.

Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχτηκε ύστερα από ομόφωνη απόφαση της οργανωτικής επιτροπής ο ΤΑΜΠΑ
ΚΗΣ Βασίλειος, ο οποίος διακρίθηκε για το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του.
Μία ακόμη επιτυχία ήρθε να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες για την ελληνική αποστολή και την Ένωση. Την Πανευρωπαϊκή 
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών (U.S.P.E.) εκπροσώπησε κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος και του Τελικού αγώνα, ο 
Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας, μέλος του Δ.Σ. τηςυΒ.Ρ.Ε. 
αντί του Προέδρου Ταξιάρχου κ. Luc SMEYERS, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του και επιβραβεύοντας την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από την Ένωση για τον κοινό σκοπό της ανάπτυξης του αστυνομικού αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι» σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών
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Η Ελληνική αποστολή έλαβε τα συγχαρητήρια του τεχνικού εκπρο
σώπου της U.S.P.E. κ. Ivar THORESEN αλλά και του Προέδρου της 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Τσεχίας και μέλος της οργανωτικής 
επιτροπής των αγώνων, κ. VLADISLAV Husak για την εξαιρετική πα
ρουσία αθλητών και μελών της αποστολής, τόσο εντός όσο και εκτός 
των αγωνιστικών χώρων. Το σύνολο της αποστολής επέδειξε ψυχραι
μία και σοβαρότητα στις δύσκολες απαιτήσεις της αποστολής.
Η  Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ευχαριστεί τον Υπαρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδων ΠΑΙΙΑΣΠΥΡΟΥγια τη 
συμπαράστασή του, καθότι υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για τη συμμε
τοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα.
Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι η ανωτέρω αποστολή δεν ζημίωσε το 
Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική Αστυνομία ούτε στο ελάχιστο.

Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Ε.Α.Ε. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ- 
ΔΗΣ Ρήγας

Για 9η φορά στο βιβλίο των Παγκοσμίων Ρεκόρ Γκίνες
Ειδικός Φρουρός ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ανδρέας, που υπηρετεί στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά και είναι πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, έσπασε το ατομικό του ρεκόρ 
για 9η φορά στην κατηγορία «Κάτοχος των Περισσοτέρων Πιστοποιήσεων Διαιτητή/ 

Κριτή Αθλημάτων». Ο ΚΩΛΕΤΤΗΣ είναι πιστοποιημένος διαιτητής/κριτής σε 34 αθλήματα 
(Στίβο, Αντισφαίριση, Χειροσφαίριση επί Άμμου-Beach Handball, Αντισφαίριση επί Άμμου- 
Beach Tennis, Πετοσφαίριση επί Άμμου-Beach Volleyball, Ποδόσφαιρο Τυφλών, Μπότσια, 
Μπριτζ, Σκάκι, Ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο Σάλας, Ορειβασία-Αγωνιστική Αναρρίχηση, Μηχα
νοκίνητος Χερσαίος Αθλητισμός, Ιστιοπλοΐα, Special Olympics Στίβος, Special Olympics Μπό- 
ουλινγκ, Αθλητική Αλιεία Επιφάνειας, Κολύμβηση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Ξιφασκία, 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση, Γουσού Κουνγκ -Φού, Πυγμαχία, 
Τρίαθλο, Δίαθλο, Παρατρίαθλο, Καλαθοσφαίριση, Υποβρύχια Σκοποβολή, Ελεύθερη Κατά
δυση και Ποδόσφαιρο επί Άμμου-Beach Soccer, Τοξοβολία, Άπνοια και Ράγκμπυ).
Αν και αρκετοί Έλληνες έχουν μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες σε διάφορες κατηγορίες, 
μόνο ο Ανδρέας ΚΩΛΕΤΤΗΣ το έχει καταφέρει τόσες φορές. Ο ίδιος, δήλωσε: «Πρόσφατα 

παρακολούθησα ως εθελοντής και ομιλητής μια ιστορική διοργάνωση για το χώρο της ναυαγοσωστικής. Σε αυτήν, ένας ομι
λητής είπε ότι «μέτριος δεν πρέπει να είναι στη ζωή ούτε ο καφές μας». Πρέπει πάντα να επιδιώκουμε τη βελτίωση. Συνεπώς, 
είναι κατανοητό ότι το συνεχές σπάσιμο των ρεκόρ, δεν είναι αυτοσκοπός. Αντιθέτως με βοηθάει να κατανοώ τις ομοιότητες 
και τις διαφορές των αθλημάτων και να μπορώ να είμαι ουσιαστικός και χρήσιμος όποτε και όπου μου ζητηθεί. Έχοντας λάβει 
πρόσφατα τη βεβαίωση του Κριτή/Χρονομέτρη Αθλητικής Ναυαγοσωστικής, ο επόμενος μου στόχος είναι να μπω για 10η φορά 
στο Βιβλίο Γκίνες, την περίοδο που η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας οργανώσει τους πρώτους επίσημους 
Πανελλήνιους αγώνες αθλητικής ναυαγοσωστικής».

Ο Ε.Φ. ΚΩΛΕΤΤΗΣ του Α.Τ. 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Μεσογειακοί Αγώνες Σκακιού

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Μεσογειακοί 
αγώνες σκακιού που διοργανώθηκαν στον Πλατανιά 
Χανιών από 3 έως 9 Σεπτεμβρίου 2014. Στους αγώνες 

συμμετείχαν 100 σκακιστές και σκακίστριες από 15 χώρες της 
Μεσογείου, εκ των οποίων 16 τιτλούχοι. Το αργυρό μετάλλιο 
στις γυναίκες κατάκτησε η αστυνομικός-αθλήτρια, ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
Αικατερίνη (Αστ/κας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής), 
ενώ έχασε το μετάλλιο μετά την ήττα του στον τελευταίο γύρο ο 
αστυνομικός-αθλητής, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος (Αστ/κας υπηρε
τών στο Α.Τ. Λέρου), ο οποίος τελικά κατέλαβε την 11η θέση. ]  ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αικατερίνη ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος
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[  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  :

Επιμέλεια Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ
Το γεγονός που ενώνει 
τον άνθρωπο με ένα μύθο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» είναι ένας ετήσιος διεθνής αγώνας 

υπερμαραθωνίου δρόμου 245,3 χιλιομέτρων, που διεξάγεται 
στην Ελλάδα από το 1983 στη διαδρομή Αθήνα -  Σπάρτη. 
Αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου 
Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 
π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη 
να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες

με τους Πέρσες. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Φειδιππίδης 
έφτασε στη Σπάρτη την επομένη της αναχώρησης του από 
την Αθήνα.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΕΣ
Το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» είναι το γεγονός που ξαναφέρνει 

στην επικαιρότητα το κατόρθωμα αυτό, ανασύροντας ένα 
θρύλο από τα βάθη της ιστορίας. Η ιδέα για τη δημιουργία 
του οφείλεται σε μια συγκυρία και ανήκει στον βρετανό 
σμήναρχο της RAF John Foden. Ελληνολάτρης και 
μελετητής της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, ο John 
Foden διαβάζοντας τον Ηρόδοτο σταμάτησε απορημένος 
στην εξιστόρηση του κατορθώματος του Φειδιππίδη και 
διερωτήθηκε αν ένας σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να 
διανύσει τα 250 χλμ. Αθήνας - Σπάρτης σε δύο ημέρες. 
Σκέφθηκε τότε πως ο μόνος τρόπος να το διαπιστώσει ήταν 
να επιχειρήσει να τρέξει ο ίδιος την ιστορική διαδρομή αφού 
ήταν συμπτωματικά και δρομέας μεγάλων αποστάσεων. 
Έ τσ ι με άλλους τέσσερεις συναδέλφους του της RAF, 
επίσης δρομείς, έρχεται στην Αθήνα το φθινόπωρο του 
1982 όπου τα μέλη της βρετανικής παροικίας και Έλληνες 
φίλοι τους επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή και τους παρέχουν
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κάθε διευκόλυνση και συμπαράσταση. Καταστρώνουν τον 
σχεδίασμά της πλησιε'στερης προς την περιγραφή του 
Ηρόδοτου διαδρομής και στις 8 Οκτωβρίου ρίχνονται στην 
περιπέτεια για να δουν αν το όραμα μπορεί να γίνει πράξη. 
Την επομένη, 9 Οκτωβρίου, μετά από 36 ώρες ο John Foden 
φτάνει στη Σπάρτη μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα. 
Ο συνάδελφος του John Scholten είχε φτάσει μισή ώρα 
νωρίτερα και τέλος ο John MacArthy τερματίζει σε χρόνο 
λιγότερο από 40 ώρες.

Η ομάδα των Βρετανών είχε αποδείξει πως ο Ηρόδοτος 
«είχε δίκιο»!

Έ νας άνθρωπος είναι πράγματι ικανός να καλύψει 250 
χλμ. σε δύο μέρες.

Μετά την επιτυχία του εγχειρήματος, ο πρωτεργάτης 
του άρχισε να οραματίζεται την καθιέρωση ενός αγώνα 
που θα έφερνε στην Ελλάδα δρομείς μακρινών αποστάσεων 
από όλο τον κόσμο για να τρέξουν στα ίχνη του αρχαίου 
ημεροδρόμου.

Το επόμενο έτος μια πολυεθνική ομάδα Βρετανών, 
Ελλήνων κ.ά. ενθουσιωδών υποστηρικτών της ιδέας, με 
επικεφαλής το φιλέλληνα Μάικλ Κάλαχαν (Michael Calla
ghan), οργάνωσαν το Α' Διεθνές Σπάρταθλον (Open Inter
national Spartathlon Race), επωνυμία που προέκυψε από 
το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων Σπάρτη και άθλος. 
Ο αγώνας διεξήχθη με την έγκριση και υπό την εποπτεία 
του ΣΕΓΑΣ με τη συμμετοχή 45 δρομέων από 11 χώρες 
περιλαμβάνοντας και γυναικείες συμμετοχές.

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

Το 1984 ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ». Πρόκειται για ένα Σύνδεσμο 
μη κερδοσκοπικό, με λιγοστούς πόρους προερχόμενους από 
τις συνδρομές των μελών (όχι πολλώ) και μικρές χορηγίες, 
για τις ανάγκες διατροφής των αθλητών. Από τότε και μέχρι 
σήμερα ο Δ. Σ. Σ. διοργανώνει ανελλιπώς τον αγώνα κάθε 
Σεπτέμβρη γιατί τότε τοποθετεί χρονολογικά ο Ηρόδοτος 
την αποστολή του Φειδιππίδη στη Σπάρτη.

Η αναβίωση μιας σελίδας της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 
καθιερώνεται πλέον ως μια από τις κορυφαίες αθλητικές 
εκδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεγάλα ονόματα δρομέων 
συρρέουν στην Αθήνα από την Αυστραλία και την Ιαπωνία 
μέχρι τον Καναδά και τις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων 
φυσικά και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης. Το

«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», πέρα από την αθλητική του διάσταση, 
γίνεται και ένα ισχυρό βήμα από όπου διοχετεύονται 
αληθινά μηνύματα φιλίας και ειρήνης ανάμεσα στους λαούς 
της γης. Έ να βήμα, από όπου προβάλλεται παράλληλα και 
η Ελλάδα.

ΑΓΩΝΑΣ
Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, όχι μόνο λόγω 

της απόστασης, των υψομετρικών διαφορών και των 
εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω των 
χρονικών περιορισμών που έχουν τεθεί για το πέρασμα από 
καθορισμένα σημεία ελέγχου.

Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά σχεδόν από την επιφάνεια 
της θάλασσας και φτάνει μέχρι υψόμετρο 1.200 μέτρων. 
Γίνεται πάνω σε ποικίλους δρόμους όχι μόνο σε άσφαλτο 
αλλά και σε χωματόδρομους, λιθόστρωτους και ορεινά 
μονοπάτια.

Κάθε τρία έως πέντε χιλιόμετρα είναι τοποθετημένοι 
σταθμοί βοήθειας, εφοδιασμένοι με τροφή, νερό και άλλα 
τονωτικά υγρά καθώς και με προσωπικά είδη των αθλητών. 
Υπάρχει αστυνομική και ιατρική επίβλεψη με γιατρούς, 
φυσιοθεραπευτές και ασθενοφόρα που είναι διαθέσιμα κατά 
την 36ωρη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ένα τρίτον των αθλητών, 
ίσως και λιγότεροι φτάνουν στο τέρμα του αγώνα.

Έ νας Σπαρταθλητής γνωρίζει καλά ότι η κατάκτηση 
ενός ρεκόρ σε μια τέτοια διαδρομή δεν είναι η βασική του 
επιδίωξη. Εκείνο που κυρίως επιδιώκει είναι ο τερματισμός 
μέσα σε 36 ώρες. Αυτοί που το έχουν επιτύχει λένε πως 
δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράφουν τα συναισθήματα 
τους.

Πρόκειται για μία υπεράνθρωπη προσπάθεια που έχει ως 
ανταμοιβή μόνο ένα στεφάνι ελιάς και λίγο νερό από τα 
χέρια μίας νεαρής Σπαρτιάτισσας για όσους κατορθώσουν 
να φτάσουν μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα.

Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους αθλητές ότι το 
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» δεν προσφέρει καμία υλική ανταμοιβή, 
αποστρεφόμενο την σύγχρονη τάση για εμπορευματοποίηση 
του αθλητικού ιδεώδους.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η συνολική διαδρομή του αγώνα διαιρείται σε έξι 

τμήματα (τομείς) και υπάρχουν 75 σημεία ελέγχου. Οι 
αθλητές οφείλουν να διέλθουν από όλα τα σημεία ελέγχου.



[  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Επίσης, ο κάθε τομέας έχει τους δικούς του χρονικούς περιορισμούς και ο δρομέας θα 
πρέπει να φθάσει στο σημείο ελέγχου πριν από τον επίσημο χρόνο κλεισίματος του τομέα. 
Διαφορετικά αποκλείεται από τη συνέχεια του αγώνα.

Ο αγώνας ξεκινά στις 7 π.μ., συνήθως την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, 
στους πρόποδες της Ακρόπολης. Τερματίζεται στη Σπάρτη στις 19:00 του Σαββάτου, 
που είναι το ανώτατο χρονικό όριο τερματισμού, ώστε ο αγώνας να μη διαρκεί πάνω από 
36 ώρες (μιάμιση ημέρα, όπως ο Φειδιππίδης). Σημείο τερματισμού είναι το άγαλμα του 
Λεωνίδα στο κέντρο της πόλης.

Ο αγώνας διεξάγεται στη διαδρομή που σχεδίασε ο εμπνευστής του αγώνα Τζον Φόντεν 
το 1982, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη με τη διαδρομή που ακολούθησε ο 
αρχαίος δρομέας Φειδιππίδης.

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ
Πρόκειται για το διπλό Σπάρταθλον που περιλαμβάνει τη συνολική διαδρομή που 

διέσχισε ο αρχαίος δρομέας Φειδιππίδης, ο οποίος αφού έφτασε στη Σπάρτη, επέστρεψε 
στην Αθήνα μεταφέροντας την απάντηση των Σπαρτιατών και αμέσως μετέβη στο 
Μαραθώνα, όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Αθηναίοι. Τον έχουν επιχειρήσει μόνο δύο 
αθλητές: ο Γιάννης Κούρος (δύο φορές) και η Μαρία Πολύζου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Σε αυτόν τον αγώνα ψυχής και αντοχής 36 ωρών (32ος Διεθνής αγώνας υπεραπόστασης 

«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 246 χλμ) συμμετείχε την Παρασκευή 26/9/2014 για 3η φορά και ο 
δρομέας υπεραποστάσεων της ΑΕΚ, από την Άρδασσα Πτολεμαΐδας, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
Γεώργιος* -  (ΤΕΜΟΝΑΕΚ), συνοδευόμενος από τον βοηθό του ΚΑΓΓΕΛΙΔΗ Θάνο. 
Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ αφού τερμάτισε με επιτυχία σε 33 ώρες και 34 λεπτά, δεν αρκέστηκε 
στα 250 χλμ, και αποφάσισε να συνεχίσει την προσπάθειά του για να αναβιώσει τον 
Φειδιππίδειο Άθλο. Έτσι, αφού ξεκουράστηκε λίγες ώρες στην Σπάρτη, μετά τις 12:00 τα 
μεσάνυχτα, πήρε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, συνοδευόμενος από περιπολικό 
της Αστυνομίας και τον Σπαρτιάτη συνοδό του ΕΡΜΗΛΙΟ Παναγιώτη. Έτρεξε άλλα 
250 χλμ., σύνολο 500 χλμ. και επέστρεψε στην Αθήνα -  τρέχοντας άλλες δύο μέρες, 
τερματίζοντας άνετος στο Καλλιμάρμαρο στάδιο της Αθήνας τη Δευτέρα 29/9/2014 και 
ώρα 20:30, όπου τον περίμεναν ένα άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, φίλοι του και κόσμος, οι οποίοι τον 
υποδέχτηκαν με χαρά και ενθουσιασμό, τιμώντας τον.

Με την προσπάθειά του αυτή και με εφόδια τη δύναμη της ψυχής του, την Ποντιακή 
του καταγωγή και τη μεγάλη του αγάπη για την ΑΕΚ, έκανε ένα μεγάλο όνειρο 
πραγματικότητα.

Έτσι λοιπόν, στέφθηκε σύγχρονος Φειδιππίδης, αφού έγινε πλέον ένας από τους δρομείς 
που αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο, (με τον επόμενο καλύτερο χρόνο μετά από αυτόν 
του ΚΟΥΡΟΥ Γιάννη, σύνολο 85 ώρες και 30 λεπτά).

Ο Ζαχαριάδης Γεώργιος ευχαριστεί θερμά όλους όσους ήταν κοντά του και ιδιαίτερα το 
μοναδικό χορηγό του και φίλο του από την Ελασσόνα Λάρισας, καταστηματάρχη αθλητικών 
ειδών κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κώστα, για την προμήθεια τταπουτσιών και ειδών διατροφής. ]

* Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος είναι 47 ετών και είναι γεννημένος σε ένα Ποντιακό χωριό την Άρδαοσα Πτολεμαΐδας 
του Ν. Κοζάνης. Υπηρετεί στο A  Τ. Πτολεμαΐδας και φέρει το βαθμό του Υπαστυνόμου A . Με τον αθλητισμό 
αοχαλείται από μικρό παιδί, αλλά με το συγκεκριμένο άθλημα, το τρέξιμο από το 1989, χωρίς βέβαια να 
συμμετέχει σε αγώνες και να αοχολείται τόσο έντονα και με τόσα πολλά χλμ.. Η συμμετοχή του σε αγώνες άρχισε 
με την δημιουργία του Συλλόγου στην Πόλη του την Πτολεμαΐδα, τον ονομαζόμενο Σύλλογο Δρομέων Οδοιπόρων 
Εορδαίας (ΣΔΟΕ).
Συμμετείχε σε πολλούς αγώνες μεγάλων αποστάαεατν, όπως στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, στον Ολύμπιο-Αέθλιο 180 χλμ 
(Αρχαία Νεμέα-Αρχαία Ολύμπια), Δόλιχος δρόμος (Δελφοί-Αρχαία Ολυμπία 255 χλμ), στον Πανελλήνιο αγώνα 
100 χλμ στην Ψάθα-Αλεποχώρι και φυσικά στον Ευχίδειο Αθλο (Δελφοί-Πλαταιές) 107,5 χλμ, όπου ήταν και ο 
αγιάνας που τον καθιέρτασε στις μεγάλες αποστάσεις! Συμμετέχει επίσης σε αγώνες βουνού όπως στο Olympous 
marathon 44 χλμ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 80χλμ (στο Πήλιο), στο Παρανέστι της Δράμας 160 χλμ κλπ., κυρίως όμως σε 
αοφάλτινες διαδρομές.

www.spartathlon.gr
http://el.wikipedia.org
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SWITZER
The r ight to feel safe

LOST
MIA ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

To S T K - S  είναι ένα  ευέλ ικτο  ηλεκτρ ο ν ικό  

χ ρ η μ α το κ ιβ ώ τ ιο  ιδιαίτερα κατάλληλο για 

τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους 

ασφαλείας και τους αθλητές σκοποβολής

π ο υ  φ υ λ ά σ σ ο υ ν  τα ό π λ α  το υ ς  σ το  σ π ίτ ι 

(π ισ τό λ ια  και π ε ρ ίσ τρ ο φ α ).  Έ ν α  S T K - S  

χ ρ η μ α το κ ιβ ώ τ ιο  μ π ο ρ ε ί ν α  χ ω ρ έσ ε ι εύκολα  2 

π ισ τ ό λ ια  μ α ζ ί με 10 σ υ σ κ ε υ α σ ίε ς  φ υ σ ιγ γ ίω ν  

τω ν  9 m m  (5 0 0  φ υσ ίγγ ια ).

ια SWITZERLD3C
► Ψηφιακό πληκτρολόγιο χωρίς κλειδί

► Ατσάλι πάχους 10 χιλ. και στις 6 πλευρές τους

► Εσωτερικοί μεντεσέδες για την αποφυγή κοπής

► Ελάχιστο διάκενο γύρω από την πόρτα χάρη στην 

κοπή της πόρτας με λέιζερ

► Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά (Motorized)

► 35 kg / 20,5(Ύ) χ 34,0(Π) χ 26,0(B) cm.

► Εγκατάσταση στον τοίχο η στο πάτωμα με 4 χημικά 

βύσματα, αντοχής 2 τόνων δύναμης το καθένα

Ειδική τιμή έκπτωσης για το αστυνομικό προσωπικό

Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία!

@+30 2382 081300



Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

-Απονεμηθηκε ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ στους: Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/ 
κα ΛΙΑΤΣΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΠΕΤΤΗ Αριστείδη, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΚΑΚΟ Παναγιώτη, Αστ/κα ΔΟΥΚΑ Ευστράτιο, Αστ/κα ΛΙΑΚΟ 
Βασίλειο, Αστ-κα ΔΡΟΣΟ Δημήτριο, Ε.Φ. ΠΑΠΠΑ Ιωάννη, οι οποίοι τιμήθηκαν για πράξεις ανδραγαθίας και προάγονται στον 
επόμενο βαθμό.

-Απονεμηθηκε ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στον: Υ/Β' ΠΕΠΠΑ Σοφοκλή σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που 
προσέφερε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ' ΜΑΡΟΥΔΑ Γεώργιο, ΑΙΑ' ΓΙΑΝΝΟΥ Παναγιώτη, Α/Β' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ 
Ζαχαρία, Υ/Α' ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο, Υ/Β' ΜΕΪΜΕΤΗ Στυλιανό, Ανθ/μο ΜΠΙΛΙΑ Κυριάκο, Ανθ/μο ΜΠΟΥΡΟ Χρήστο, Αρχ/κα 
ΒΑΛΚΑΝΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΛΑΛΟΥΣΗ Παναγιώτη και Αρχ/κα ΓΚΑΓΚΑ Νεκτάριο διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. Λακωνίας, 
Α.Τ.Μολάων, Τ.Α. Σπάρτης και Γ.Ε.Ε. Σπάρτης την 12/07/2013 εξίχνιασαν δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση που έλαβαν χώρα 
την 11/02/2013 & 21/06/2013 καθώς επίσης και μία ληστεία την 10/01/2013 που έλαβαν χώρα στο νομό Λακωνίας με δράστη έναν 
αλλοδαπά υπήκοο Βουλγαρίας ο οποίος και συνελήφθη την 13/07/2013. 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/Δ' ΚΑΠΟΥΤΣΗ Κλέαρχο, Α/Β' ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Υ/Α' ΜΑΝΙΚΑ 
Αλέξανδρο, Υ/Β' ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ Παύλο, Ανθ/μο ΣΑΛΤΟ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο και Αστ-κα ΤΖΑΜΟ 
Δημοσθένη διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Μυκόνου την 06&07/08/2013 συνέλαβαν τρία άτομα για κατοχή, μεταφορά-εμπορία 
ναρκωτικών ουσιών και κατασχέθηκε ποσότητα βάρους 838,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 183,5 γραμμάρια MDMA, 20 γραμμάρια 
κατεργασμένης & 5,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 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/Δ' ΔΙΠΛΑ Κων/νο, Ανθ/μο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΞΥΣΤΡΑ 
Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑΘΙΑ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΝΤΟΜΑΡΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Ευστάθιο, Αρχ/κα 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, Αστ/κα ΠΙΚΕΑ Δημήτριο και Αστ/κα ΔΑΡΡΑ Αλέξιο διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφάλειας 
Πύργου την 28/11/2013 εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση και συνέλαβαν 4 αλλοδαπούς ταυτοποιώντας έτσι δώδεκα περιπτώσεις 
κλοπών στην περιοχή του Κατακόλου Ηλείας. 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: Υ/Α' ΙΩΣΗΦΙΔΗ Ιωσήφ, Ανθ/μο ΚΟΤΣΙΛΑΡΑ Δημοσθένη, Αρχ/κα ΒΛΑΧΟΥ 
Σοφία, Αρχ/κα ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑ Ευθύμιο, Υπαρχ/κα ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Αλέξανδρο, Υπαρχ/κα ΚΕΡΑΤΙΔΗ Ιωάννη, Αστ/κα ΜΑΔΜΕΛΗ 
Πασχάλη, Αστ/κα ΠΑΥΛΙΔΗ Συμεών, Αστ/κα ΣΑΒΒΑΤΗ Στέργιο και Ε.Φ. ΤΑΝΤΟ Αθανάσιο-Ιωάννη, διότι υπηρετούντες στο 
Α.Τ. Σύμης την 19/01/2014 σε συνεργασία με το Λιμενικό συνέλαβαν έναν υπήκοο Τουρκίας κατηγορούμενος για παράβαση του 
Ν. 3386/2005 ο οποίος εμπλεκόταν σε κύκλωμα παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, καθώς 
επίσης και των άρθρων 187 & 148 του Π.Κ.
«Εγκληματική οργάνωση και κατασκοπεία». Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του 
Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Αστ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Ε.Φ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Αναστάσιο, Ε.Φ. 
ΠΟΛΙΤΗ Γεώργιο, Ε.Φ. ΛΗΜΝΑΙΟ Παναγιώτη και Ε.Φ. ΓΑΛΕΤΑ Κων/νο, διότι υπηρετούντες στην ΔΙ.ΑΣ Δυτικής Αττικής 
την 22/05/2013 συνέλαβαν τρία άτομα για κλοπή οχημάτων, την αποδοχή και διάθεση τους ως προϊόντων εγκλήματος και στην 
πλαστογραφία των χαρακτηριστικών αριθμών τους, προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος 
της ΕΛ.ΑΣ.

-Απονεμηθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα, Α/Δ' ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ Δημήτριο, Α/Β' 
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ Σπυρίδωνα, Αστ/κα ΛΑΠΟΥΡΙΔΟΥ Αγγελική, Αστ/κα ΣΑΜΑΡΑ Ηλία, Αστ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, Αστ/ 
κα ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιο, Αστ/κα ΚΕΠΠΑ Ιωάννη διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης την 
24/10/2013 συνέδραμαν στην Υποδ/νση Οργανωμένου Εγκλήματος της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής και εξάρθρωσαν εγκληματική 
οργάνωση κατάσχοντας 146 κιλά κοκαΐνης αξίας 5840000 ευρώ, εννέα υπερπολυτελή αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, ένα πιστόλι 
και δεσμεύτηκε το χρηματικό ποσό των 2100000 ευρώ. Με την πράξη τους αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. ]
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Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25%  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

Λ.
Ν ΙΚ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Λ  

Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΩ Ν  & Σ. Σ Λ Η Μ Α Ν  
(Π Α Ρ Α Π Λ Ε Υ Ρ Ο Σ Ν Ο ΣΟ Κ  

Τ Η Λ ./FAX: 2 1 0  69  
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A

ELVIHX®

Hi- 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ 
(ΤΥΠΟΥ FLY) Ε Α Α Σ .
Από ύφασμα πολυέστερ 100% 
με μεμβράνη PTFE,
θερμοκολλητική αδιάβροχη ταινία στις 

ραφές·
Εσωτερικό'Υφασμα: Διχτυωτή φόδρα 
100% πολυεστερική, βάρους 110gr/m 2 
Εσωτερική αποσπώμενη επένδυση 
καπιτονέ
με θερμομονωτική βάτα.
Χρώμα: Μπλε Σκούρο.

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ 
(ΤΖΑΚΕΤ) ΕΛ.ΑΣ.

Από ύφασμα καμπαρντίνα 
Πολυεστέρας/Βαμβάκι 6 7 /3 3  

Βάρος 2 00  g r/m 2 
Εσωτερικό Υφασμα: Τουάλ 

Πολυεστέρας/Βαμβάκι 6 7 /3 3  
Βάρος 140 g r/m 2 

Χρώμα: Μπλε Σκούρο

ΠΟ ΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ POLO T-SHIRT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ A
Από ύφασμα R IB-ST0P 
80% Βαμβάκι- 20% Πολυεστέρα 
Βάρος 225gr/m 2

Από ύφασμα 100% Βαμβακερό 
Βάρος 180 gr/m2 

Χρώμα: μπλε σκούρο ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ:
Α) ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Β) ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.elvltex.gr
Γ) ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ Π Α  ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-2770421 ΚΑΙ 210-2799707
Δ) ΠΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@elvitex.gr

• ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Του Υπαρχ/κα Σάββα Μαυροματίδη*

Ο ι εορτές ως μηχανισμοί ενότητας 
και επικοινωνίας με το θείο
στην αρχαία πόλη -  κράτος

θρησκεία των αρχαίων Ελλή
νων ήταν βαθύτατα πολιτική, 
καθώς αποτελούσε μια από 
τις λειτουργίες της πόλης. Η 
τελευταία ρύθμιζε όλα τα σχε
τικά ζητήματα με αυτή την 
πτυχή του βίου των πολιτών 
της, ενώ οι δημόσιες τελετές 
συνιστούσαν αναπόσπαστο 
στοιχείο της ζωής αυτών. Η 

θρησκεία, η λατρεία των θεών και ο πολιτικός βίος επηρεά
ζουν άρρηκτα την τάξη και τη σταθερότητα της πολιτείας, 
ενώ σχετίζονται με το ήθος και την εκπαίδευση των μελών 
της. Ο «πιστός» είναι πρώτα απ’ όλα ηθικό ή δίκαιο μέλος 
της κοινωνικής ομάδας. Οι έννοιες της ηθικής και της δικαι
οσύνης στα πλαίσια της συμβίωσης των μελών μιας ομάδας 
αποκτούν ισχυρότερες βάσεις και γίνονται περισσότερο σε
βαστές από τη στιγμή που συνυφαίνονται με τη θρησκεία, 
οπότε και μέσω ενός κοινού κώδικα συμπεριφοράς και αξι
ών προάγεται η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. 
Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην επίσημη 
θρησκεία των πόλεων -  κρατών, όπου οι εορτές εμπλουτί
ζονται με στοιχεία καλαισθητικά, αγωνιστικά και ψυχαγω
γικά, για να εξυπηρετήσουν περισσότερο τον πατριωτισμό 
παρά την ίδια τη θρησκεία, και στη γνήσια λατρευτική 
διάθεση, η οποία ακόμα και στον 5ο αιώνα συνεχίζει να 
τροφοδοτείται από τον αρχικό θρησκευτικό πυρήνα των 
εορτών και τις ταπεινές λαϊκές ή τις ιδιωτικές ιεροπραξίες,

που δεν είχαν απολέσει τον πηγαίο θρησκευτικό χαρακτή
ρα τους. Οι εορτές, στα θρησκευτικά τους πλαίσια, είχαν 
ως βασικότερες επιδιώξεις την ενίσχυση της δύναμης της 
βλάστησης, την αποτροπή θεομηνίας ή ηθικού μιάσματος, 
τον τελετουργικό καθαρμό ή τη σωτηρία από κίνδυνο, την 
εξασφάλιση μιας καλύτερης επίγειας ζωής και μιας ευτυχέ- 
στερης μετά τον θάνατο, και για την τελείωση του σκοπού 
αυτού οι άνθρωποι μέσω των τελετουργιών επιχειρούσαν 
να αφυπνίσουν τις εσωτερικές δυνάμεις τους, προκειμένου 
να μπορέσουν να αντισταθούν στα ίδια τους τα πάθη και να 
παρηγορηθούν για τις καταστροφές που η φύση μπορού
σε να προκαλέσει στη ζωή τους. Οι εορτές οργανώνονταν 
από τις αρχές της πόλης και στόχευαν στην εξασφάλιση της 
ταύτισης των πολιτών με τον χώρο της πόλης αχ; μιας ενό
τητας, αλλά και στην εκπλήρωση της επικοινωνίας ανάμε
σα στους ανθρώπους και τους θεούς.

Στην πόλη -  κράτος των κλασικών χρόνων όλες σχεδόν 
οι βασικές πράξεις και θεσμοί της ζωής συνδέονταν με τη 
θρησκευτική λατρεία, η οποία υπαγορευόταν, καθοριζόταν 
και εξυπηρετούσε τους σκοπούς και τα ιδεώδη της πόλης. 
Μιλώντας για την αρχαία ελληνική θρησκεία αναφερόμα
στε σε μια θρησκεία τελετουργική, όχι δομημένη γύρω από 
ένα σώμα δογμάτων, αλλά γύρω από ένα σύστημα πάνω στο 
οποίο κτίζεται η ανθρώπινη κοινωνία και οι σχέσεις της με 
το σάμπαν που την περιβάλλει. Ωστόσο, στην αρχαία Ελλά
δα η θρησκεία δεν έγινε ποτέ ένας απλός κώδικας ηθικών 
κανόνων. Μέσω της πιστής τήρησης των τελετουργιών 
εξασφαλίζονται η διατήρηση της παράδοσης και η συνοχή 
της κοινότητας, χωρίς να προϋποτίθεται η τυφλή πίστη 
σε μια θεολογική θεωρία. Ό λη σχεδόν η καθημερινή ζωή 
διαποτίζεται από δοξασίες που διαιωνίζονται. Η ελληνική 
πολυθεϊστική θρησκεία, εξάλλου, χαρακτηρίζεται από ένα 
γενικότερο συντηρητισμό, εφόσον είχε την τάση να δια
σφαλίζει τη συνέχιση ορισμένων λατρειών, ακόμη κι όταν 
αυτές είχαν απολέσει την απήχησή τους στον κόσμο. Προ
κειμένου να ανασυνθέσουμε το τυπικό και την αλληλου
χία των πράξεων των εορτών της πολιτικής κοινότητας 
στα πλαίσια των πόλεων -  κρατών διαθέσιμες πληροφορίες 
βρίσκουμε σε μια πλειάδα πηγών, όπως είναι τα σωζόμενα
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κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, οι εικονογρα- 
φικε'ς και επιγραφικές μαρτυρίες, τα αρχαιολογικά ευρήμα
τα, τα ημερολόγια θυσιών των δήμων, οι ζωγραφικές και 
γλυπτικές αναπαραστάσεις, οι φιλοσοφικές πραγματείες ή 
ακόμα και κείμενα από τους Πατέρες της Εκκλησίας (όπως 
πληροφορίες σχετικές με τα Ελευσίνια Μυστήρια που βασί
ζονται στα λεγάμενα ανθρώπων που, πριν γίνουν Χριστια
νοί, είχαν μυηθεί στα μυστήρια).

Εάν σταθούμε στο σύστημα λατρειών της Αθήνας μπο
ρούμε να παρατηρήσουμε πως ένα οργανωμένο σύστημα 
δημόσιων λατρειών ανταποκρίνεται στις λειτουργίες της 
πόλης, συνιστώντας τον πυρήνα της ζωής της. Κάθε πόλη 
καθιέρωνε προς τιμήν των θεών γιορτές και λατρευτικές 
τελετές, ενώ πολύ διαδεδομένη ήταν και η πίστη πως τα 
λείψανα των ηραίων μπορούσαν να σώζουν τις πόλεις που 
τα κατείχαν και τα τιμούσαν. Η διάρθρωση του ημερολογί
ου, μάλιστα, ταυτιζόταν με τη διαδοχή των εορτών και το 
θρησκευτικό ημερολόγιο μιας πόλης αποτελούσε στοιχείο 
της τοπικής της θρησκείας. Οι εορτές τελούνταν σε σταθε
ρές ημερομηνίες, κατανεμημένες σε ολόκληρο το έτος, ενώ 
στην Αθήνα, όπου το ημερολόγιο διαιρούνταν σε δώδεκα σε
ληνιακούς μήνες (με την προσθήκη, κατά διαστήματα, ενός 
εμβόλιμου μήνα, ώστε να καλυφθεί το κενό που προέκυπτε 
ανάμεσα στον κύκλο της Σελήνης κι εκείνον του Ήλιου), 
επαναλαμβάνονταν την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Η 
σχέση μεταξύ του ημερολογίου και των εορτών φαίνεται 
από το γεγονός πως τα ονόματα των μηνών είναι παράγωγα 
του ονόματος κάποιου θεού ή κάποιας εορτής που γινόταν 
μέσα στο μήνα, αν και αξίζει να σταθούμε σε μια αθηναϊκή 
ιδιαιτερότητα, αφού κανένας μήνας δεν έχει όνομα σχετικό 
με εορτή αυτής της πόλης. Η σύνδεση πολιτικού και θρη
σκευτικού ημερολογίου συνάγεται και από το ότι αυτό των 
αθηναϊκών εορτών χρονολογείται στην εποχή του Σάλωνα 
και είναι μέρος των νόμων που αποδίδονται σε αυτόν.

Η θρησκεία εξωραΐζει και διαμορφώνει όλες τις ουσιαστι
κές μορφές της κοινότητας, καθώς μέλος αυτής θεωρείται 
εκείνος που συμμετέχει στη λατρεία, ξεκινώντας από το 
επίπεδο του οίκου (ιδιωτικές λατρείες) και φτάνοντας έως 
το επίπεδο του δήμου, ο οποίος έχει τη δική του λατρευτική 
ζωή, βασιζόμενη στα ημερολόγια των λατρειών. Αν και οι 
δημόσιες θυσίες στη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών

προσφέρουν στους πολίτες την ευκαιρία κατανάλωσης 
κρέατος, ανανέωσης της συνθήκης ανάμεσα σε αυτούς και 
στους θεούς που προστατεύουν την πόλη τους, εξασφάλισης 
της τάξης και της ευημερίας που απολαμβάνουν, παρουσίας 
σε μια σειρά θεαμάτων, μέσω των οποίων ανανεώνονται οι 
δεσμοί μεταξύ τους, ωστόσο από την άλλη πλευρά μπορούν 
να θεωρηθούν και ως αντίποδας της καθημερινότητας.

Υπήρχαν, λοιπόν, τοπικές εορτές που αφορούσαν την οι
κογένεια και τις γιόρταζαν αποκλειστικά οι γυναίκες (Σκί
ρα, Θεσμοφόρια, Αδώνια). Πολλά στοιχεία της ελληνικής 
θρησκείας προέρχονταν από την ανάγκη εξασφάλισης γονι
μότητας της σοδειάς, των ζώων ή ακόμα και των ανθρώπων 
κι ως εκ τούτου οι αγρότες διεκδικούσαν πέρα από τη συμ
μετοχή στα πολιτικά πράγματα και την αναγνώριση από το 
κράτος διάφορων οικογενειακών λατρειών με αποτέλεσμα 
στην κλασική Αθήνα οι πολίτες να ενώνονται σε μια κοι
νή ευθυμία μέσα στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων εορτών 
προς τιμήν ηρώων και θεών. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη 
μεταξύ τους επικοινωνία μέσω των εορτών διαδραματίζει 
το θέατρο. Στις γιορτές τις αφιερωμένες στο Διόνυσο κα- 
ταργούνται τα όρια ανάμεσα στα άτομα, τις οικογένειες, τις 
τάξεις, την κοινωνία, τη φύση: χοροί, μέθη, σαρκασμοί και 
μεταμφιέσεις στηρίζουν αυτή την αντιστροφή των ρόλων 
και την αλλαγή της όψης των ανθρώπων που δανείζονται 
ζωόμορφα χαρακτηριστικά. Η σύγχυση των έμφυλων ρό
λων και η ανατροπή του καθιερωμένου παρατηρείται ακό
μα και σε εκδηλώσεις σχετικές με το γάμο, ενώ δεν θα πρέπει 
να παραβλέψουμε και την αμφίσημη σχέση που διαμορφώ
νεται με τους δούλους, οι οποίοι αν και αποκλείονται, κα
τά καιρούς, από τη λατρεία, ωστόσο την ημέρα των Χοών, 
στη διάρκεια των Ανθεστηρίων, μετέχουν στις εορταστικές 
διαδικασίες. Παρομοίως, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις, 
ελεύθεροι πολίτες υποχρεούνται, κατά την ιεροτελεστία, 
να αναλάβουν κατώτερες υπηρεσίες. Καθώς μέσω των γι
ορτών, οι οποίες είναι σημαντικές από πολιτική και θρη
σκευτική σκοπιά, οι πολίτες επικοινωνούν με τους θεούς, 
αρκετές από αυτές κηρύσσονταν ως επίσημες αργίες για τα 
δικαστήρια και τα σχολεία, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 
διεξαγωγής τους κηρυσσόταν εκεχειρία ανάμεσα στους 
εμπόλεμους. Οι δε Πυθαγόρειοι και Ορφικοί, διαμέσου των 
διαφορετικών αντιλήψεών τους, επιχειρούν να αποκοπούν
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από κάθε είδους «πολίτικη» ζωή, εφόσον αυτή προϋπέθετε 
συμμετοχή στα στάδια της εορτής.

Μια άλλη διάκριση στην οποία μπορούμε να προβούμε εί
ναι αυτή ανάμεσα σε δημοτελείς και δημοτικές εορτές. Στις 
πρώτες υπεύθυνος φορέας για την οργάνωσή τους θεωρού
νταν το σύνολο της πόλης, ενώ στις δεύτερες τα απαραίτη
τα για την διεξαγωγή τους έξοδα αναλάμβαναν οι δημότες. 
Η πόλη αναλάμβανε τα έξοδα των θυσιών είτε απευθείας 
είτε ορίζοντας πλούσιους πολίτες που επιφορτίζονταν με 
τις δαπάνες του συμποσίου που ακολουθούσε (εστίαση). Οι 
εορτές, λοιπόν, συνδέονταν με διάφορες λειτουργίες της πό
λης, κάτι που φαίνεται και από τους δραματικούς αγώνες 
στα πλαίσια των Μεγάλων Διονυσίων, όπου οι χορηγοί που 
αναλάμβαναν τα έξοδα προετοιμασίας όλου του θεάματος 
ορίζονταν από την πόλη. Αυτή, άλλωστε, ήταν υπεύθυνη 
για την καταβολή των «θεωρικών», του ποσού που αντι
στοιχούσε στο αντίτιμο του εισιτηρίου για την παρακολού
θηση των θεατρικών παραστάσεων. Το κράτος οργανώνει 
και ελέγχει όλες τις θρησκευτικές δραστηριότητες, κρατώ
ντας ένα σημαντικό μέρος από τον προϋπολογισμό του, για 
να τιμά τους θεούς του. Κατά τη διάρκεια των εορτών οι 
θεοί επιζητούν την επιβεβαίωση της συλλογικής προσωπι
κότητας της πόλης, κάτι που επιτυγχανόταν μέσω της συμ
μετοχής όλων των πολιτών από την παιδική τους ηλικία 
στη λατρεία. Οι γιορτές ήταν μια ευκαιρία συνάντησης για 
τους πολίτες, ώστε κατά τις θυσίες να εξοικειώνονται και να 
γνωρίζονται μεταξύ τους. Η λέξη πανήγυρις έχει, άλλωστε, 
διπλή σημασία: θρησκευτική εορτή και εμποροπανήγυρις, 
εφόσον η πρακτική των τελετουργιών είναι συμμετοχή σε 
μια ιερή διαδικασία, της οποίας βασικό γεγονός είναι η θυ
σία ζώου με τους δύο πόλους της, την αιματοχυσία και το 
γεύμα.

Σκοπός των εορτών είναι η αποκατάσταση της επικοινω
νίας μεταξύ ανθρώπων και θεών. Οι κορυφαίες στιγμές της 
γιορτής είναι η πομπή, τα άσματα, η θυσία, η προσευχή, το 
γεύμα και οι ετήσιοι αγώνες ή εκδηλώσεις που έπονται. Η 
πομπή διασχίζει την πόλη, ακολουθώντας συγκεκριμένη

διαδρομή, για να καταλήξει στο ιερό της θεότητας που λα
τρεύεται · διασχίζοντας δε τα σημαντικότερα σημεία της πό
λης (όπως στα Μεγάλα Παναθήναια τον Κεραμεικό και την 
αγορά, το κέντρο της πολιτικής ζωής, για να φθάσει στην 
Ακρόπολη) επιτρέπει στην πόλη να επιδείξει τη χωροταξική 
της ενότητα, όπως κι εκείνη του πολυποίκιλου πληθυσμού 
της, ενώ επιπλέον της δίνει την ευκαιρία να προβάλλει την 
ιεραρχία της πολιτικής της οργάνωσης. Η Αθήνα, στη δι
άρκεια των Μεγάλων Παναθηναίων, μέσω της παρέλασης, 
που συγκέντρωνε πολίτες και ξένους (νεαρούς οπλίτες και 
ιππείς, ηλικιωμένους πολίτες, θυγατέρες πολιτών, μετοί- 
κους, μη ελεύθερους κατοίκους της Αττικής, ξένους από 
τις συμμαχικές πόλεις) μπορούσε να εξασφαλίσει το κύρος 
της, παρουσιάζοντας την αίγλη και την ενότητά της τόσο 
ενώπιων των ίδιων των πολιτών της όσο και μπροστά στις 
συμμαχικές της ελληνικές πόλεις, που παρίσταντο δΤ αντι
προσώπων. Η πομπή δε των Μεγάλων Διονυσίων λειτουρ
γούσε ως επιβεβαίωση της ιερότητας ορισμένων χώρων, απ’ 
όπου περνούσαν οι πιστοί, ως συμβολική ανακατάληψη 
της πόλης από την κοινότητα και επομένως ως μια μέθοδος 
επανεγγραφής της λατρευτικής πρακτικής στο χώρο της 
πολιτικής.

Η θυσία, όμως, που συνίστατο σε μια αλληλουχία πράξε
ων, αποτελεί το μέσον για να εκφραστούν, στο συλλογικό 
επίπεδο της πόλης, οι δεσμοί που συσπειρώνουν τους πολί
τες και η επικοινωνία με τον κόσμο των θεών, των οποίων 
η σύμφωνη γνώμη νομιμοποιεί και εξασφαλίζει τη λειτουρ
γία της ανθρώπινης κοινότητας. Μέσω των σταδίων της 
θυσίας (εξαγνισμός, σφαγιασμός, γδάρσιμο, διανομή του 
θύματος στους πολίτες ανάλογα με την αξία και τις τιμές 
που αυτοί απολαμβάνουν) επιχειρείται να αναδειχθεί η ισό
τητα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες απέναντι στο νόμο 
και το γεγονός πως η πόλη ορίζεται ως μια Ουσιαστική κοι
νότητα που αποτελείται από το σύνολο των πολιτών. Αυτή 
η μορφή θυσίας με αιματοχυσία, που διαφοροποιείται από 
το ολοκαύτωμα (όπου το σώμα του θυσιασθέντος ζώου αφι
ερώνεται στο θεό και κατατρώγεται από τα πυρά) και από
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άλλες πρακτικές ενταγμένες στους κύκλους των αιρέσεων 
(Ορφικοί, Πυθαγόρειοι, ωμοφαγία των ακολούθων του Δι
ονύσου) υπάγεται στο πλαίσιο μιας επίσημης τελετής, όπου 
παρίστανται οι θεοί · έχει, όμως, και μια άλλη όψη, την τελε
τουργική παρασκευή της τροφής που βρίσκεται ενταγμένη 
στη ζωή της κοινότητας: οι διάφοροι τρόποι μαγειρέματος 
των κομματιών του θυσιασθέντος ζώου και η διανομή που 
γίνεται ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, προσδιορίζουν τη 
θέση του Έλληνα σε σχέση με τους θεούς. Το κοινό γεύ
μα, το οποίο ακολουθούσε, συμβόλιζε την επικοινωνία με 
το θεό, καθώς τρώγοντας το εξαγνισμένο σώμα του ζώου 
θεωρούσαν ότι η ζωή και η δύναμη του θεού μεταφερόταν 
σε αυτούς. Επρόκειτο για ένα είδος θείας κοινωνίας που τό
νιζε την ενότητα των μελών της κοινότητας και τις σχέσεις 
«δούναι και λαβείν» που σχηματίζονταν ανάμεσα στην αν
θρώπινη κοινότητα και εκείνη των θεών, εφόσον ο καπνός 
που υψωνόταν από την πυρά και κατευθυνόταν προς τον 
ουρανό θεωρούνταν τροφή των θεών και μέσο επικοινωνί
ας ανάμεσα σε αυτούς και τους πιστούς.

Η συγκέντρωση εντός του άστεως πληθυσμών της υπαί
θρου για τον εορτασμό διατρανώνει τον ενοποιητικό ρόλο 
που αυτός διαδραματίζει, ενώ στην Αθήνα στο β’ μισό του 
5ου αιώνα π.Χ. η συσσώρευση μεγάλου πληθυσμού στο 
άστυ και στον Πειραιά, εξαιτίας του Πελοποννησιακού πο
λέμου, είχε επιπτώσεις στο χαρακτήρα της θρησκευτικής 
ζωής της πόλης ως προς την παραδοσιακή σύνθεση των 
εορτών, καθώς πλέον τονώθηκε το ενδιαφέρον για και
νούριες θεότητες, λιγότερο δεμένες με την αττική γη. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις αναπόσπαστο μέρος των εορταστι
κών εκδηλώσεων ήταν και αθλητικοί, μουσικοί ή δραμα
τικοί διαγωνισμοί που προωθούσαν τον συναγωνισμό και 
την άμιλλα μεταξύ των συμμετεχόντων, εκπαίδευαν, αλλά 
και προετοίμαζαν τους νέους, ώστε να εισέλθουν στο σώ
μα των πολιτών. Στο τέλος αυτών των αγώνων δίνονταν 
βραβεία σε όσους διακρίνονταν (με εμφανή το συσχετισμό 
τους με τη θρησκευτική πίστη), ενώ είναι χαρακτηριστικό 
πως στην Αθήνα στους δραματικούς αγώνες στη διάρκεια 
των Μεγάλων Διονυσίων η πλοκή του θρησκευτικού με 
το πολιτικό στοιχείο δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωσή 
τους, αλλά επεκτείνεται και στην επιλογή των θεμάτων και 
στον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί τα διαχειρίζονταν. 
Βρισκόμαστε ενώπιων μιας βαθύτατα παιδευτικής διαδι

κασίας, καθώς στόχος των ποιητών ήταν να παρουσιάσουν 
στο κοινό τους δημιουργίες, όπου ο πολιτικός στοχασμός 
αποτελούσε τμήμα της σκηνικής παρουσίασης των μύθων 
και των θεών, φανερώνοντας έτσι μια διαφορετική πτυχή 
των θεμάτων που βρίσκονταν στο επίκεντρο της εκάστοτε 
πολιτικής διαμάχης της δημοκρατικής πόλης.

Θρησκεία και πολιτική κοινωνία είναι χώροι άμεσης επι
κοινωνίας στην ελληνική πόλη -  κράτος. Η επίσημη λα
τρεία των θεών θεωρούνταν ζωτικής σημασίας για την κοι
νωνική τάξη και την πολιτική σταθερότητα. Κάθε πόλη είχε 
τους δικούς της πολιούχους θεούς και τις δικές της γιορτές, 
σχηματίζοντας έτσι τη «δική» της πολιτική θρησκεία. Πρό
κειται για αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε επίσημη 
θρησκεία της πόλης, θεσμό που αποτελεί παρακαταθήκη 
μιας εξελικτικής διαδικασίας στο διάβα των αιώνων, στη 
διάρκεια των οποίων οι παλαιοί θεοί απομακρύνθηκαν από 
την αρχική τους φύση και εξελίχθηκαν σε φρουρούς των 
πόλεων. Η καθημερινότητα στην πόλη και ο πολιτικός της 
βίος σχετίζονταν άμεσα με τις θρησκευτικές εορτές που ορ
γανώνονταν από τους αξιωματούχους της. Υπηρεσία προς 
τους θεούς και πολιτική υπηρεσία συγχέονται και γίνονται 
βιωματική εμπειρία μέσω της συμμετοχής στις εορτές της 
πόλης και της ταύτισης της δράσης του πολίτη ως μονάδας 
στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων της κοινότητας. 
Στοιχεία θρησκευτικά ή μέρη θρησκευτικών τελετουργι
ών, όπως οι θυσίες, οι οιωνοσκοπίες και οι όρκοι, αποτελούν 
στοιχειώδεις κρίκους της αρμονικής λειτουργίας του δημό
σιου βίου. Η τάση των Ορφικών και των Πυθαγορείων να 
αμφισβητούν τις αιματηρές θυσίες φανερώνει πέρα από την 
έκφραση της αντίθεσής τους στην κατεστημένη θρησκευ
τική πρακτική και μια δήλωση από πλευράς τους αναφο
ρικά με την άρνηση συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή. 
Η καθιέρωση δε των θρησκευτικών τελετών αποδιδόταν 
εμμέσως ή αμέσως σε θεία παρέμβαση, ενώ οποιαδήποτε 
τυχούσα τροποποίηση των πρακτικών τους επικυρωνόταν 
μόνο μέσω αυτής. Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατα
νοήσουμε τη λειτουργία των χρησμών ως μέσων έκφρασης 
του θείου λόγου.

Αξίζει να αναφέρουμε το σημαίνοντα ρόλο που παίζει η 
θρησκεία και στο στρατιωτικό τομέα, καθώς τα στρατόπε
δα σε καιρό πολέμου γίνονται πεδίο πολλαπλών τελετών: 
ερμηνεία οιωνών, χρησμοδοτήσεις, θυσίες, παιάνες. Οι
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σχέσεις ανάμεσα στις πόλεις, επίσης, φανερώνουν τη σύν
δεση θρησκείας και πολίτικης. Οι συνθήκες μεταξύ αυτών 
επισφραγίζονται με όρκους, που έχουν ιερή αξία και συνο
δεύονται είτε από σπονδές είτε από θυσίες. Οι όρκοι έχουν 
καταναγκαστική ισχύ και μέσω της τελετουργίας και της 
επίκλησης των θείων δημιουργείται βάση συνεννόησης και 
εμπιστοσύνης. Πολιτική και θρησκεία, εντούτοις, διαπλέ- 
κονται στενά και στους αγώνες που γίνονται με αφορμή 
τις εορταστικές εκδηλώσεις. Το αγωνιστικό πνεύμα που 
αναπτύχθηκε μέσω αυτών των δραστηριοτήτων στους 
Έλληνες εκδηλώνεται και στην προσπάθεια διάκρισης του 
πολίτη στα πλαίσια της πολιτικής ζωής της πόλης, ενώ το 
θρησκευτικό βίωμα του Έλληνα στη διάρκεια αυτών των 
εκδηλώσεων συνδέεται με τον αγώνα, δηλαδή την έννοια 
της άμιλλας, η οποία στοιχειοθετεί τη συμπεριφορά του 
νικητή και έχει θεϊκή προέλευση. Η διαπλοκή θρησκείας 
και πολιτικής, ακόμη, φαίνεται και στο επίπεδο ανάληψης 
αξιωμάτων και άλλων καθηκόντων, κάτι που βλέπουμε 
στην Αθήνα, όπου οι μέλλοντες άρχοντες εξετάζονταν για 
την καταλληλότητά τους, αποδεικνύοντας ότι διέθεταν 
πλήρη πολιτικά δικαιώματα όχι μόνο αναφέροντας τους 
προγόνους τους, αλλά και δηλώνοντας την τοποθεσία των 
οικογενειακών τους τάφων και των βωμών των ιδιωτικών 
τους λατρειών, χώρων δηλαδή όπου τα μέλη των οικογενει
ών τους συναντιόνταν και απέτειναν τιμές σε προγόνους 
και θεούς.

Στην Αθήνα οι εορτές των Μεγάλων Παναθηναίων και 
των Μεγάλων Διονυσίων, που απευθύνονταν σε ευρύτερο 
κοινό πέραν των Αθηναίων πολιτών, εξέλαβαν πολιτικές 
προεκτάσεις. Η πρώτη έδινε στην πόλη τη δυνατότητα να 
εκθέσει την ισχύ της στους ξένους και στους συμμάχους

που παρευρίσκονταν στην πόλη, ενώ οι σύμμαχοί της υπο
χρεώθηκαν σταδιακά να προβούν σε προσφορές προς αυτή 
(αγελάδα, πανοπλία). Στα δε Μεγάλα Διονύσια, που επιβε
βαίωναν τη χωροταξική ενότητα της πόλης, διευθετούνταν 
επιπλέον ζητήματα που αφορούσαν τις καταβολές του συμ
μαχικού φόρου. Χαρακτηριστικό της πολιτικής χροιάς της 
θρησκείας είναι τέλος ότι με την έλευση νέων λατρειών, 
όπως αυτή της Βενδίδας από τη Θράκη, επιβεβαιώνεται και 
η ανάγκη της Αθήνας να συσφίξει τις σχέσεις της με άλλες 
περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με τον βασιλιά της Θράκης, προκειμένου να κα
λυφθούν οι ανάγκες της πόλης σε σίτο.

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία πόλη -  κράτος επηρεά
ζεται άμεσα από τον θρησκευτικό παράγοντα. Οι εορτές 
βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου βίου, προσφέρουν 
τέρψη και ευκαιρίες για ξεφάντωμα και διδαχή στους πολί
τες, ενώ δεν λείπουν και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε 
ένα ευρύτερο κοινό, κυρίως στα πλαίσια των μεγάλων εορ
τών. Το ημερολόγιο και η μέτρηση του χρόνου βρίσκονται 
σε άμεση συνάφεια με το θρησκευτικό αίσθημα μιας πόλης, 
όπως και με τις πολιτικές δραστηριότητες, παραδόσεις και 
επιδιώξεις αυτής. Η δημοκρατική Αθήνα μας προσφέρει 
ορισμένα παραδείγματα, για να συνδέουμε το θρησκευτικό 
με το πολιτικό, ώστε να συμπεράνουμε ότι οι τελετουργίες 
της αρχαίας ελληνικής θρησκείας προσλαμβάνουν πολιτικό 
περιεχόμενο και τα διάφορα στάδια των εορτών δίνουν νόη
μα σε μια σειρά κινήσεων και πρακτικών μέσω των οποίων 
οι άρχοντες και οι πολίτες μιας πόλης, όπως και η πόλη ως 
οντότητα, αναζητούν μια οδό αυτοπροσδιορισμού και δια
σφάλισης της επικοινωνίας τους με τους θεούς. ]
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ΕΚΠΤΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μ ΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

( ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ )

ΚΥΒ. ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΩΣ 50cc 50 € 43 € 40 €

51 -125 cc 73 € 63 € 60 €

126 - 250 cc 89 € 79 € 73 €

251 - 500CC 128 € 112 € 102 €

501 cc & ΑΝΩ 180 € 157 € 147 €

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική Ευθύνη, Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές, 
Φροντίδα Ατυχήματος

Ε.Ι.Χ  ΟΧΗΜΑΤΑ
( ΤΙΜΗ 6 ΜΗΝΟΥ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ )

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΩΣ 6 94 € 82 € 69 - 82 €

7 -8 102 C 89 € 76 - 88 €

9-10 116 € 104 € 84 - 101 €

11-12 128 € 122 € 98-112 €

13-14 139 € 130 € 104-118 €

15 ΑΝΩ 146 € 137 € 116-126 €

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αστική Ευθύνη, Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές, 

Νομικές Συμβουλές, Προστασία BONUS. Ζημιές από 
Ανασφάλιστο Οχημα, Φροντίδα Ατυχήματος

Οι τιμές είναι τελικές και σταθερές ! Σε παραμετρικό τιμολόγιο υπάρχει δυνατότητα για ακόμη πολύ χαμηλότερα ασφάλιστρα(π.χ: για 
όχημα 10 Ίππων οι τιμές ξεκινάνε από 89 € τον χρόνο, και για μοτοσυκλέτες 251-500 cc οι ξεκινάνε από 78 €.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟ Α Π 0 15 € ΤΟΝ ΜΗΝΑ!
Η εταιρεία μας συνεργάζεται κατόπιν επιλογής με τις ποιο αξιόπιστες Ασφ. Εταιρείες από τον ελληνικό & Διεθνή χώρο έχοντας έτσι 
την δυνατότητα να σας προσφέρει τις ιδανικότερες, οικονομικότερες & ξεκάθαρες λύσεις σε κάθε Ασφαλιστική σας Ανάγκη.
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Της Υ/Β’ Νίκης Δημητρακοπούλου

Τα Χ ριστούγεννα είναι παγκόσμια γιορτή και η εορταστική περίοδος από τις ομορ
φότερες του χρόνου. Ωστόσο γιορτάζονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα 
με το κλίμα, την ιστορία ή τη  νοοτροπία του κάθε λαού. Ας δούμε πως...

Στην Αυστρία η περίοδος των εορτών ξεκινάει από 
την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου ή την πρώ
τη του Δεκεμβρίου. Τ ις ημέρες αυτές κατασκευάζο
νται στεφάνια σε πολλές παραλλαγές, από κλασσικά 
στρογγυλά με κλαδιά πεύκου, κουκουνάρια και κόκ
κινους φιόγκους, μέχρι πιο μοντέρνα με πολύχρωμα 
αλεξανδριανά, στα οποία τοποθετούνται κεριά. Κάθε 
Κυριακή που ακολουθεί ανάβουν και ένα ακόμα κε
ρ ί μέχρι και την 24 Δεκεμβρίου. Τα δώρα στα παι
διά τα μοιράζει ο Άγιος Νικόλαος με βοηθό του τον 
Kram pus στις 6 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά ντυμένα  σαν 
του τρεις Μάγους, γυρίζουν στα σπίτια, λένε τα κά
λαντα και τα χρήματα που συγκεντρώ νουν τα προ
σφέρουν για φιλανθρω πικούς σκοπούς. Το χριστου
γεννιάτικο τραγούδι «Silent Night, Holy Night», το 
οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες τραγουδή
θηκε για  πρώτη φορά στην Αυστρία στις αρχές του 
19°" αιώνα.

Στη Γαλλία τα Χριστούγεννα αποτελούν την  κο
ρύφωση του έτους, σχεδόν κάθε σπίτι έχει μια φάτ- 
νη, η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στους εορτασμούς 
των Χριστουγέννων. Η φάτνη διακοσμείται με αγαλ- 
ματάκια από πηλό που ονομάζονται «μικροί άγιοι» 
και κατασκευάζονται σε μια μικρή πόλη στη Νότια 
Γαλλία ολόκληρο το χρόνο. Η παράδοση αυτή ξεκί
νησε τον 19ο αιώνα και εκτός από την Αγία Οικογέ
νεια, τους βοσκούς και τους μάγους, οι τεχνίτες κα
τασκευάζουν και αγαλματάκια με τη μορφή ντόπιω ν 
που έχουν διακριθεί για  κάποια πράξη τους. Το Χρι
στουγεννιάτικο δέντρο δεν ήταν ποτέ πολύ δημοφι
λές στη Γαλλία. Το έθιμο του κούτσουρου έχει ατο- 
νήσει, όμως οι Γάλλοι φτιάχνουν ακόμα ένα παρα
δοσιακό κέικ στο σχήμα του κούτσουρου, το οποίο 
ονομάζεται «Χριστουγεννιάτικος Κορμός». Το παρα
δοσιακό γλυκό μαζί με μια πληθώρα άλλων φαγητών 
σερβίρονται στο μεγάλο εορταστικό δείπνο το βρά
δυ της παραμονής που ονομάζεται ρεβεγιόν. Ο Pere 
Noel, ο κατά τους Γάλλους Άγιος Βασίλης δίνει τα 
δώρα στα παιδιά, το βράδυ μεταξύ 24 και 25 Δεκεμ
βρίου. Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν για να διακοσμή
σουν τους εσωτερικούς χώ ρους τα Αλεξανδριανά, 
που τα αποκαλούν «Etoiles de Noel» δηλαδή «Αστέ
ρια τω ν Χριστουγέννων».
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Στη Δανία την περίοδο πριν από τα Χ ριστούγεν
να φ τιάχνοντα ι πολλά χειροποίητα στολίδια για  τη 
διακόσμηση τω ν σπιτιώ ν. Οι περισσότερες οικογέ
νειες φ τιάχνουν μόνες τους το παραδοσιακό Αλε- 
ξανδριανό στεφάνι με τέσσερα κεριά που συμβολί
ζουν τ ις  τέσσερις Κυριακές μέχρι την ημέρα των 
Χ ριστουγέννων. Ε κτός από το στεφάνι για  τη  σύν
θεση του οποίου χρησιμοποιούνται μικρά κόκκινα 
ή μπεζ Αλεξανδριανά, κλαδιά και λαμπερά στολίδια 
υπάρχει και το «έθιμο του κεριού» που είναι ιδιαίτε
ρα αγαπητό στα παιδιά και χρησιμεύει σαν ημερολό
γιο. Κάθε π α ιδ ί έχει ένα κερί το οποίο χω ρίζεται με 
οριζόντιες γραμμές ή νούμερα στις μέρες που α ντ ι
στοιχούν μέχρι τα Χριστούγεννα. Κάθε μέρα το κε
ρ ί ανάβεται μέχρι να πλησιάσει η επόμενη γραμμή. 
Έ τ σ ι φθάνει η μέρα που θα πάρει και το δώρο του. 
Το Χ ριστουγεννιάτικο δείπνο σερβίρεται τα μεσά
νυ χτα  τη ς Παραμονής τω ν Χριστουγέννων. Ό λοι 
περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο πιάτο που 
είναι η παραδοσιακή πουτίγκα  ρυζιού μέσα στην 
οποία υπάρχει κρυμμένο μόνο ένα αμύγδαλο. Ό π ο ι
ος βρει το αμύγδαλο θα είναι τυχερός για  όλη την 
υπόλοιπη χρονιά. Ο Άγιος Βασίλης στη Δανία είναι 
γνω στός ως «Γιουλεμάντεν» (Julem anden) και κα
ταφθάνει, φορτωμένος με ένα μεγάλο σάκο πάνω σε 
έλκηθρο που το σέρνει ένας τάρανδος. Τα ξωτικά 
που τον βοηθούν σε αυτές τ ις  Χ ριστουγεννιάτικες 
«αγγαρείες» ονομάζονται «Γιουουλ Νισσε» και π ι
στεύεται ότι ζουν σε σοφίτες. Για να τα καλοπιά- 
σουν, τα παιδιά αφήνουν πιατάκια  με γάλα ή που
τίγκα  και χαίρονται όταν το πρω ί τω ν Χ ριστουγέν
νω ν ανακαλύπτουν ότι τα έχουν πάρει.

Στην Ελλάδα τα  Χριστούγεννα είναι από τις  μεγα
λύτερες Θ ρησκευτικές εορτές. Η ευχή «Καλές γιορ
τές» είναι από τ ις  πιο χαρακτηριστικές κατά την πε
ρίοδο πριν και μετά τα Χριστούγεννα μέχρι των Θεο
φάνιων (12ήμερο). Σε όλη τη  χώρα τα παιδιά τριγυρ- 
νούν από σπίτι σε σπίτι για  να πουν τα κάλαντα τις 
παραμονές τω ν Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφάνιων. Οι εξώστες, τα παράθυρα, οι κή

ποι, αλλά και οι χώροι γύρω  από το τζάκι είναι δια
κοσμημένοι ανάλογα της γιορτινής ατμόσφαιρας. Η 
Βασιλόπιτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέ
ου έτους, περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με 
την  παράδοση, θα φέρει καλή τύχη  σε αυτόν που θα 
το βρει. Στα δε Θεοφάνια που εορτάζεται η Βάπτιση 
του Χριστού καθαγιάζονται τα ύδατα με ρ ίψ εις του 
Σταυρού και με αγιασμό τω ν σπιτιών από ιερείς.

Στην Ιταλία, η περίοδος των Χριστουγέννων έχει 
τη  μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις  άλλες των χρ ι
στιανικών χωρών καθώς ξεκινάει από τ ις  8 Δεκεμβρί
ου και διαρκεί έως τις  6 Ιανουάριου που είναι και η 
μέρα των Θεοφανείων. Εκτός από το Χριστουγεννιά
τικο δέντρο, αγαπητό σύμβολο της εορταστικής περι
όδου τω ν Ιταλών είναι η φάτνη, η οποία προήλθε από 
την Ιταλία. Ο Αγ. Φραγκίσκος της Ασίζης ζήτησε από 
έναν άνθρωπο ονόματι Τζιοβάνι Βελλίτα από το χω 
ριό Γκρέτσιο να του κατασκευάσει μία φάτνη. Ο Αγ. 
Φραγκίσκος τέλεσε τη λειτουργία μπροστά σε αυτή 
τη φάτνη, η οποία ενέπνευσε θαυμασμό και αφοσίω
ση σε όλους και η κατασκευή των αγαλμάτων δημι
ούργησε μια ολόκληρη σχολή λαϊκής τέχνης. Ό λο ι οι 
χαρακτήρες εκτός από το θείο βρέφος τοποθετούνται 
στη φάτνη από τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ το νεογέννητο 
τοποθετείται αμέσως μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Δε
κεμβρίου. Την Παραμονή των Χριστουγέννων, στη
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Ρώμη πέφτουν κανονιοβολισμοί από το Καστέλ Σαν 
Άντζελο. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό 
γεύμα, τα παιδιά απαγγέλουν ποιήματα στους συγ
γενείς και ανταμείβονται με χρηματικά δώρα Κατά 
την Ιταλική παράδοση, παραμονή Θεοφανείων η κα
λή μάγισσα «Befana», πετάει πάνω από τα σπίτια με 
την μαγική της σκούπα και αφήνει χριστουγεννιάτι
κα δώρα στα «καλά» παιδιά, ενώ αντίθετα στα «άτα
κτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο.

Στη Σουηδία πριν από 1.000 χρόνια ο Βασιλιάς Κα- 
νούτε ανακοίνωσε ότι τα Χριστούγεννα θα διαρκούν 
ένα μήνα, από τις 13 Δεκεμβρίου, την ημέρα δηλαδή 
που γιορτάζεται η Σάντα Λουτσία (Santa Lucia) που 
σύμφωνα με τον θρύλο, είναι η μεγαλύτερη νύχτα  
του χρόνου και άρα άνθρωποι και ζώα χρειάζονται πε
ρισσότερη τροφή, μέχρι τις 13 Ιανουάριου. Την εποχή 
των πρώτων διωγμών των Χριστιανών, η Lucia μετέ
φερε φαγητό στους Χριστιανούς, που κρύβονταν σε 
κατακόμβες και για να φωτίζει το δρόμο φορούσε ένα 
στεφάνι από κεριά στο κεφάλι της. Την ημέρα της γ ι
ορτής της, η μεγαλύτερη κόρη της κάθε οικογένειας 
φορά ένα μακρύ άσπρο φόρεμα με μια κόκκινη κορδέ
λα και ένα στεφάνι με επτά αναμμένα κεριά στα μαλ
λιά της. Ξυπνάει τα μέλη της οικογένειάς της τρα
γουδώντας το παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι “S anta 
Lucia” και με μεγάλη προσοχή τους πηγαίνει καφέ 
και κουλουράκια.

Το έθιμο του Χ ριστουγεννιάτικου δέντρου, ήρθε 
στην Σουηδία από την Γερμανία, ήδη, από τα 1700, 
αλλά γενικεύτηκε σε όλη την χώρα τον τελευταίο 
αιώνα και σήμερα σε όλα τα νοικοκυριά στολίζεται 
δέντρο. Το αποκορύφωμα των εορτασμών είναι και 
στη Σουηδία, η παραμονή τω ν Χριστουγέννων. Το 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι απαρτίζουν παραδοσια
κά πιάτα όπως χοιρομέρι, lutfisk (λιαστός μπακαλι
άρος που σερβίρεται με κρεμώδη σάλτσα) και χυλός 
ρυζιού. Επίσης, ενδιαφέρον είναι το έθιμο του doppa 
i grytan (βούτηγμα στην κατσαρόλα), κατά το οποίο 
όλα τα μέλη της οικογένειας βουτάνε μαύρο ψ ω μ ί σε 
μια κατσαρόλα με ζουμί από χοιρινό, λουκάνικο και 
μοσχάρι. Σε συμβολικό επίπεδο πρόκειται για τον

Στη Ρωσία οι περισσότεροι Χριστιανοί ανήκουν 
στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και συνηθί
ζεται να νηστεύουν μέχρι την πρώ τη λειτουργία 
την  Παραμονή των Χριστουγέννων. Το δείπνο την 
Παραμονή των Χριστουγέννων δεν περιέχει κρέας, 
ωστόσο είναι γιορτινό. Το πιο σημαντικό έδεσμα εί
ναι ένας ειδικός χυλός που λέγεται «κούτια» (kutya) 
και αποτελείται από σιτάρι και άλλα δημητριακά που 
συμβολίζουν την ελπίδα και την αθανασία καθώς και 
μέλι και σπόρους από παπαρούνα που εξασφαλίζουν 
ευτυχία, επ ιτυχία  και ξεγνοιασιά. Η κούτια τρώ γε
ται από ένα κοινό για  όλους πιάτο για  να συμβολι- 
σθεί η ενότητα. Συχνά τελείται ένα έθιμο, που εγγυ- 
άται την  ευλογία του σπιτιού. Έ ν α ς  παπάς επισκέ
πτεται το σπίτι μαζί με τα παιδιά, που κουβαλούν δο
χεία με αγιασμό και ραντίζει όλα τα δωμάτια. Στις 6 
Ιανουάριου, πολλές περιοχές τη ς Ρωσίας με ορθόδο
ξους Χριστιανούς, βασισμένοι στο Ιουλιανό ημερολό
γιο, γιορτάζουν την παραμονή τω ν Χριστουγέννων, 
γνω στή και ως «Σοτσέλνικ». Την παραμονή τω ν Χρι
στουγέννων οι π ιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία και 
οι ορθόδοξοι χριστιανοί, στολίζουν τα σπίτια  τους 
με κλαδιά ελάτου. Επίσης τηρούν και τ ις  επισκέψεις 
τους στις εκκλησίες, προκειμένου να παρακολουθή
σουν τ ις  λειτουργίες και να «αγιαστούν».]

Πηγές: www.dinfo.gr
www.infokids.gr
www.wikipedia.org

αναλογισμό -μέσα στην αφθονία- όσων βρίσκονται 
σε ανάγκη και πεινάνε. Μετά το φαγητό, όλοι συγκε
ντρώ νονται γύρω  από το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
για  να ανοίξουν τα δώρα τους. Τα δώρα τα φέρνει 
ο Jultom ten, ένα ξωτικό που μένει στη σοφίτα, αν 
υπάρχε1· Σήμερα, σε πολλά νοικοκυριά κάποιος με
ταμφιεσμένος σε ξωτικό επισκέπτεται το σπίτι φορ
τωμένος με ένα πελώριο σάκο γεμάτο δώρα. Παραδο
σιακά, οι Σουηδοί μένουν στην εκκλησία μέχρι τα ξη
μερώματα των Χριστουγέννων, ενώ παλιότερα ήταν 
έθιμο ο αγώνας δρόμου προς ή από την εκκλησία και 
ο ν ικ η τή ς θεωρούνταν ο τυχερός τηςχρονιάς.
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Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
200χρόνια 
από την ίδρυσή, της

Η
 “Φ ιλική Εταιρεία”, ιδρύθηκε

το 1814, στην Οδησσό, από το 
Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανά
σιο Τσακάλωφ και τον Εμμα
νουήλ Ξάνθο με σκοπό τη γε
ν ική  διεύθυνση και οργάνω
ση της προπαρασκευής του 
απελευθερωτικού αγώνα. Ως 
οργάνωση, ήταν μυστική, το 
ίδιο και τα ονόματα των μελών 

της. Πίσω δε από την ανωνυμία, άφηναν τη φαντασία 
του καθενός να πιστεύει, πως τα άγνωστα αυτά ονό
ματα έκρυβαν μεγάλες πολίτικες δυνάμεις και πρόσω
πα. Χρησιμοποιούσαν συνθηματικά στην αλληλογρα
φία τους, είχαν κρυπτογραφικό λεξικό και υπαγόρευαν 
στα μέλη, να κρατούν τα μυστικά τους μέχρι θανάτου. 
Στη Μόσχα, προσπάθησαν να γράψ ουν μέλη μεγά
λους ομογενείς. Τότε γνώρισαν ένα νέο απ’ την Τρι- 
πολιτσά, το Γεώργιο Σέκερη, μορφωμένο και ποτισμέ
νο στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Ή τα ν  το 
πρώτο μέλος που έγραψε ο Σκουφάς το 1814. Το 1818, 
μεταφέρεται η έδρα της Φ ιλικής Εταιρείας, από την 
Οδησσό, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σκουφάς, σκά
φτηκε και εφάρμοσε ένα σύστημα όμοιο μ ’ αυτό των 
12 Αποστόλων. Τα άτομα που διόρισε και απόστειλε, 
είχαν στόχο τη διάδοση της Φ ιλικής Εταιρείας και την 
εγγραφή καινούργιων μελών. Από τους πρώτους που 
έγραψαν, ήταν ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε ’, ο Πα
λαιών Πατρών Γερμανός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
ο Πλαπούτας, ο Ν ικηταράς Σταματελόπουλος... κ.α. 
Από τα πιο σημαντικά μέλη, ήταν και ο αδερφός του 
Γεωργίου Σέκερη, ο Παναγιώτης (μεγαλέμπορος). Στή
ριξε οικονομικά την Εταιρεία, σχημάτισε ένοπλο σώ
μα και επάνδρωσε τα πρώτα πλοία για τον αγώνα. Πε
θαίνει ο Νικόλαος Σκουφάς τον Ιούλιο του 1818. Στις 
22 Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, υπογράφουν στην
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Κωνσταντινούπολη, έγγραφο με το οποίο αναλαμβά
νουν να έχουν ως έργο τους την αποκλειστική απα
σχόληση της Φ ιλικής Εταιρείας, οι: Εμμανουήλ Ξάν
θος, Αθανάσιος Τσακάλωφ, Παναγιώτης Αναγνωστό- 
πουλος, Νικόλαος Πατζιμάκης, Γεώργιος Λεβέντης, 
Αντώ νιος Κομιζόπουλος και Π αναγιώ της Σέκερης. 
Ο Ξάνθος προσπαθεί να πείσει τον Καποδίστρια να δε
χθεί, αλλά εκείνος αρνείται. Καταφεύγει τελικά στον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη, που δέχτηκε πρόθυμα να γίνει 
«Γενικός Επίτροπος της Αρχής», στις 15 Ιουνίου 1820. 
Δραστηριοποιείται έντονα και οργανώνεται γρήγορα. 
Γράφει σε καπεταναίους και προκρίτους σε στεριά και 
θάλασσα, να είναι έτοιμοι για επανάσταση. Το μεγάλο 
ερώτημα ήταν, από που θα άρχιζε η επανάσταση. Στην 
αρχή είπαν από το Μόριά, μετά άλλαξε γνώμη ο Υψη- 
λάντης. Κήρυξε την επανάσταση από τη Μολδοβλαχία, 
στις 22/2/1821. Αυτή η επανάσταση απέτυχε τελικά και 
ο ίδιος φυλακίστηκε στην Αυστρία για 7 χρόνια. Ακο
λούθησε η επανάσταση στο Μόριά, τη Ρούμελη και τα 
νησιά. Κράτησε οχτώ χρόνια και στο τέλος ανέτειλε η 
λευτεριά και δημιουργήθηκε το Νεοελληνικό Κράτος.

Ο Ν ικ ό λ α ο ς  Σ κ ο υ φ ά ς  (1779-1818), γεννήθηκε στο 
Κομπότι της Άρτας. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην 
Άρτα και μετά ασχολήθηκε με τον πατέρα του στο μι- 
κρομάγαζο, φτιάχνοντας σκούφιες. Από το επάγγελμά 
του αυτό, τον ονόμασαν Σκουφά. Σε ηλικία 20 χρόνων 
έφυγε για την Οδησσό της Ρωσίας. Δούλεψε σ’ όλη του 
τη ζωή υπάλληλος σε μεγαλέμπορους Έλληνες. Ή τα ν  ο 
πρωτεργάτης, ο οργανωτής και καθοδηγητής της. Αγνός 
άνθρωπος και ηθικός, με μόνη ιδέα του τη λευτεριά του 
Γένους. Πέθανε στα 40 χρόνια του, πάμφτωχος. Στο 
σπίτι του, ο Ξάνθος και η γυναίκα του, μαζί με το για
τρό Μόσχο, περιποιήθηκαν τον άρρωστο (υπέφερε από 
την καρδιά του), μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Τσα
κάλωφ του έκλεισε τα μάτια στις 31 Ιουλίου του 1818.

Θάφτηκε στο Αρναούτκιοϊ, στην εκκλησιά των Παμμε- 
γίστων Ταξιαρχών, χωρίς να δει την Ελλάδα ελεύθερη.

Ο Α θ α ν ά σ ιο ς  Τ σ α κ ά λ ω φ  (1788-1851), γεννήθη
κε στα Γιάννενα. Μ αθήτευσε στη Μαρούτσειο Σχο
λή, φυγαδεύτηκε όμως από τα Γιάννενα, εξαιτίας του 
κινδύνου που διέτρεχε από τον Μουχτάρ-πασά (γιο 
του Αλή). Πήγε στη Μόσχα, κοντά στον πατέρα του 
που ήταν γουναράς. Ε κεί σπούδασε. Στη συνέχεια πή
γε στο Παρίσι, όπου μπήκε στην οργάνωση «Ελληνό
γλωσσο Ξενοδοχείο». Η οργάνωση αυτή, φανερά μεν 
είχε σκοπό να ιδρυθούν σχολεία στην Ελλάδα, κρυ
φά όμως είχε απώτερο σκοπό την προετοιμασία μιας 
επανάστασης. Την πείρα που αποκόμισε, την διέθεσε 
για την προστασία της Φ ιλικής Εταιρείας. Γνωρίζεται, 
στην Οδησσό, με τον Σκουφά και τον Ξάνθο και ορ
κίζονται και οι τρεις το 1814. Μεταξύ 1815-1817, τα
ξιδεύει στο Παρίσι, τη Μόσχα, την Κωνσταντινούπο
λη, το Βόλο, τη Σμύρνη, πάντα με σκοπό να διαδώσει 
την Εταιρεία. Πολεμά ως υπασπιστής του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, στο Δραγατσάνι (στον 
«Ιερό Λόχο»). Το 1822, κατεβαίνει στην Πελοπόννησο 
και παίρνει μέρος σε πολλές μάχες. Με την απελευθέ
ρωση, είναι διορισμένος στον Καποδίστρια* αλλά μετά 
από τη δολοφονία του, φεύγει και γυρίζει στη Μόσχα, 
όπου πεθαίνει το 1851.0  σεμνός, μορφωμένος και απλός 
αυτός ιδρυτής, δε ζήτησε ούτε θέσεις ούτε πρωτεία.

Ο Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Ξ ά ν θ ο ς  (1772-1852), γεννήθηκε 
στην Πάτμο, όπου και σπούδασε στην «Πατμιάδα Ακα
δημία» . Ασχολήθηκε με το εμπόριο από τα 20 χρόνια 
του, ταξιδεύοντας διαδοχικά σε Τεργέστη, Οδησσό 
και Κωνσταντινούπολη. Το 1813 γυρίζει στην Οδησ
σό, όπου μαζί με τον Σκουφά και τον Τσακάλωφ, συ
νεργάστηκαν για  την  ίδρυση της Εταιρείας. Μετά 
την αποτυχία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία,
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Σ φ ρ α γ ίδ α  τη ς  Υ π έρτα τη ς Α ρ χ ή ς  τη ς  Φ ιλ ικ ή ς  Ε τα ιρ ε ία ς  
Α θή να , Ε θ ν ο λ ο γ ικ ή  Ε τα ιρ ε ία  τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς

προσπαθεί να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Υψηλά- 
ντη. Ο ίδιος όμως, δε δέχθηκε να δραπετεύσει. Έ μ ε ι
νε στο Βουκουρέστι για  αρκετά χρόνια. Επέστρε
ψε στην Ελλάδα και πήρε μέρος σε αρκετές μάχες. 
Κατηγορήθηκε αργότερα (από τον Παναγιώτη Ανα- 
γνωστόπουλο), ότι καταχράστηκε χρήματα της Φ ιλι
κής Εταιρείας. Απέσεισε την κατηγορία αυτή το 1837, 
στην Αθήνα. Με σκοπό να αφήσει παρακαταθήκη το βίο 
του, έγραψε το 1845 τα «Απομνημονεύματά» του. Τον 
δικαίωσε η Ανωτάτη Επιτροπή του Αγώνα και τον κα
τέταξε στην «Εξαίρετον και Ανωτέραν Πάσης Τάξεως 
Θέσιν». Πέθανε σαν απλός ιδιώτης -πάμφτωχος- στην 
Αθήνα.

Α ναγνω στόπουλος - Ξάνθος
Η διαμάχη μεταξύ Αναγωστόπουλου - Ξάνθου ξέσπασε 

με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Φιλήμονος με 
τον τίτλο: «Δ οκίμω ν ιστορικό. Π ερ ί Φ ιλικής Εταιρείας». 
Σε αυτό αμφισβητείτο όχι μόνο η αρχαιότητα του Ξάν
θου αλλά και η τιμή του. Συγκεκριμένα, ο Φιλήμων, 
βασισμένος σε προσωπικές μαρτυρίες του Αναγνωστό- 
πουλου, ισχυριζόταν ότι τα ιδρυτικά μέλη της Φ ιλικής 
Εταιρείας ήταν ο Σκουφάς, Τσακάλωφ και Αναγνωστό- 
πουλος. Παράλληλα κατηγορούσε, και πάλι με βάση τα 
λεγάμενα του Αναγνωστόπουλου, τον Ξάνθο για οικο
νομικές ατασθαλίες.

Ο Ξάνθος προκειμένου να απαντήσει εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα και με άρθρο του σε εφημερίδα απάντησε 
στους ισχυρισμούς αυτούς. Ο Φιλήμων με άρθρο του 
στην εφημερίδα «Αιών» και προσπαθώντας να αποκατα- 
στήσει τον Ξάνθο, παραδέχεται ότι τον αδίκησε. Μετά 
την δημοσίευση του άρθρου, ο Αναγνωστόπουλος πα

ρέδωσε στον Φιλήμονα ένα τετράδιο με τίτλο «Γενικαί 
παρατηρήσεις» (1839) προκειμένου να το δημοσιεύσει. 
Ο Φιλήμων όμως δεν το δημοσίευσε για να μην δώσει 
συνέχεια στην διαμάχη. Ο Αναγνωστόπουλος παράλ
ληλα έδωσε στην δημοσιότητα δύο επιστολές, μια της 
γυναίκας του Ξάνθου και μια του Τσακάλωφ που αμ
φισβητούσαν την συνεισφορά του Ξάνθου στην Φ ιλι
κή Εταιρεία. Εντύπωση επίσης προκαλεί η στάση του 
Τσακάλωφ και του Σέκερη, οι οποίοι αν και γνώριζαν 
για την διαμάχη που είχε ξεσπάσει δεν επενέβησαν για 
να αποκαταστήσουν την όποια αλήθεια προτιμώντας 
την σιωπή.

Το γεγονός ότι ο Ξάνθος είχε ως ψευδώνυμο το Α.Δ. 
και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος το Α.Ι συγκλίνει 
στο γεγονός ότι ο Ξάνθος είχε μυηθεί πρώτος από τον 
Αναγνωστόπουλο. Το Α.Α. ήταν κενό για αυτόν που 
θα αναλάμβανε την αρχηγία της οργάνωσης, το Α.Β. 
ήταν στον Τσακάλωφ και το Α.Γ. στον Σκουφά. Ερω
τήματα όμως προκαλεί η αντικατάστασή του Ξάνθου 
με τον Γαλάτη και αυτό γ ια τ ί μερικά χρόνια αργότερα 
ο Νικόλαος Γαλάτης εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά 
Α.Δ. που θεωρητικά ανήκαν στον Ξάνθο, ενώ ο Εμμα
νουήλ Ξάνθος με το Α.Θ. Σύμφωνα με τους ιστορικούς 
αυτό εξηγείται αφού ο τελευταίος για τέσσερα χρόνια 
είχε εξαφανιστεί. Η απουσία του προφανώς συνέβαλε 
στην αντικατάστασή του. Δεν μπορεί όμως να εξηγη
θεί η αναφορά που υπέβαλε προς την εθνοσυνέλευση ο 
ίδιος ο Ξάνθος το 1843 στην οποία μεταξύ άλλων ανα
φέρει ως ιδρυτές της Φ ιλικής Εταιρείας, εκτός από τον 
εαυτό του και τους Τσακάλωφ, Σκουφά και Αναγνω- 
στόπουλο.

Σήμερα οι ιστορικοί θεωρούν ως πιθανότερη στην 
ιδρυτική ομάδα την συμμετοχή του Εμμανουήλ Ξάν
θου και λιγότερο αυτή του Αναγνωστόπουλου. Παρ’ 
όλα αυτά η έλλειψη αξιόπιστων πηγών και σοβαρών 
ερευνών για την ιστορία της Φ ιλικής Εταιρείας συντη
ρεί την διαμάχη μεταξύ πολλών ερευνητών.

Δολοφονία Γαλάτη
Η δολοφονία του Νικολάου Γαλάτη όπως και του Κυ

ριάκου Καμαρηνού αποτελούν σκοτεινά σημεία στην 
ιστορία της Φ ιλικής Εταιρείας. Ο Νικόλαος Γαλάτης, 
ένα χαρισματικό άτομο, υπήρξε όντως αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα, η οποία όμως συνέβαλε με την τόλ
μη και τον ενθουσιασμό της τα μέγιστα στην Εταιρεία 
(αύξησε θεαματικά όχι μόνον τον αριθμό των μελών 
της αλλά και τα εισοδήματά της από εισφορές, γεγο
νός καίριας σημασίας για την οργάνωση του Αγώνα). 
Εντούτοις του καταμαρτυρούσαν σπατάλες -ενδεχομέ
νως και ατασθαλίες με το ταμείο της Εταιρείας- καθώς 
και αλαζονική συμπεριφορά και φιλαρχία- επεδίωκε 
δηλαδή να αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης. Πιθανόν 
να ήθελε να παραγκωνίσει ακόμα και τον Καποδίστρια
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παρουσιαζάμενος στον τσάρο Αλέξανδρο ως άνθρωπός 
του στην Ελλάδα.

Τον σκότωσαν δύο μέλη της Εταιρείας με το αιτιολο- 
γικό ότι είχε καταστεί επικίνδυνος και, συγκεκριμένα, 
επικαλέσθηκαν ότι εκβίαζε πως αν δεν του παρέδιδαν 
την ηγεσία, θα κατέδιδε τους πάντες στον Χαλέτ Εφέ- 
ντη  -έναν σημαντικό παράγοντα του Οθωμανικού κρά
τους, στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από την εκτό
ξευση της απειλής αυτής, ανέλαβαν την εξόντωσή του 
ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο εκ Μάνης καταγόμενος 
Παναγιώτης Δημητρόπουλος ή Δημητρακόπουλος. Τον 
παρέσυραν στην Ερμιόνη δήθεν για αρχαιολογική εκ
δρομή και εκεί, ενώ ο Τσακάλωφ παρακολουθούσε από 
μικρή απόσταση, ο Δημητρόπουλος πυροβόλησε τον 
Γαλάτη πισώπλατα. Καθώς πέθαινε απευθυνόμενος στο 
δολοφόνο του είπε: «Αχ. Μ’ εφάγατε. Τι σας έκαμα;» Ο 
Δημητρόπουλος φέρεται να του απάντησε με δάκρυα 
«δεν είχαμε άλλο τρόπο να γλιτώσομε από την ανοικο- 
νόμητον κακίαν σου». Ύ στερα από δεκαπέντε λεπτά ξε
ψύχησε. Ε π ί τόπου πρέπει να σκότωσαν και τον υπηρέ
τη του. Στη συνέχεια διέφυγαν στη Μάνη και από εκεί 
στην Πίζα της Ιταλίας.

Η δολοφονία του Γαλάτη από πολλούς ιστορικούς 
προβλήθηκε ως αναγκαία για την επιβίωση της οργά
νωσης, όπως και του Καμαρηνού, το «έγκλημα» του 
οποίου ήταν ότι έλεγε σε μέλη της Φ ιλικής και άλλους 
όσα του είχε πει ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας -ότι δη
λαδή δεν έπρεπε ακόμα να κηρυχθεί επανάσταση.

Εντούτοις εκφράζεται η άποψη ότι ίσως και οι δύο φό
νοι μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Για τον δε Γαλάτη 
εκφράζεται και η άποψη ότι η ιστορία της προδοσίας 
κατασκευάσθηκε ώστε να συγκαλυφθούν τα πραγμα
τικά κίνητρα ή ότι κάποιες ασυνέπειές του μεγαλοποι
ήθηκαν για να αιτιολογηθεί η εκτέλεσή του. Ο Γαλά
της δηλαδή, με την παιδεία, τις διασυνδέσεις και τον 
προσωπικό του πλούτο παρουσιαζόταν με περισσότερα 
ηγετικά προσόντα από οιονδήποτε άλλο στον μικρό τό
τε κύκλο της Φ ιλικής και ίσως τα σφάλματα στα οποία 
περιέπεσε να μεγεθύνθηκαν ώστε να απαλλαγούν από 
εκείνον όσοι είχαν εξίσου υψηλές φιλοδοξίες.

Ο Καποδίοχριας και η Φιλική Εταιρεία
Την ύπαρξη της Φ ιλικής Εταιρείας ο Ιωάννης Κα- 

ποδίστριας την πληροφορήθηκε «δΓ αλληλογραφίας», 
το 1816, χρονιά που τον ανέδειξε ουσιαστικό υπουργό 
Εξωτερικών της Ρωσίας. Ή τα ν  τότε που κατέπλευσε 
στην Οδησσό ο Νικόλαος Γαλάτης, νεαρός αριστοκρά
της από την Ιθάκη, μακρινός ανιψιός του Καποδίστρια, 
μορφωμένος, έξυπνος και εντυπωσιακός. Ο Νικόλαος 
Σκουφάς, από τους πρωτεργάτες της Φ ιλικής Εταιρεί
ας, που βρισκόταν κι αυτός στην Οδησσό, τον πλησί
ασε. Εντυπωσιάστηκε και τον μύησε στην οργάνωση. 
Όμως, ο Γαλάτης ήταν πολύ φιλόδοξος. Θέλοντας να

υπερηφανευτεί στον υψηλό θείο του, έγραψε επιστο
λή στον Καποδίστρια, στην οποία του ανάγγελλε ότι 
έγινε μέλος μυστικής οργάνωσης που θα κάνει επανά
σταση.

Ο Καποδίστριας έδειξε ανήσυχος την επιστολή στον 
τσάρο Αλέξανδρο. Δεν ήταν ώρα για τέτοια. Ο τσάρος 
πρότεινε στον Καποδίστρια να καλέσει τον νεαρό στην 
Πετρούπολη, να μάθει, τι ακριβώς συμβαίνει. Γεμά
τος υπερηφάνεια, ο Γαλάτης έδειξε στον Σκουφά την 
προσκλητήρια επιστολή του θείου του. Ενθουσιάστη
κε ο Σκουφάς και τον εφόδιασε με συστατικά γράμμα
τα σε φιλικούς στη Μόσχα απ’ όπου θα περνούσε και 
στην Πετρούπολη. Κάνοντας αισθητή την παρουσία 
του και προσπαθώντας να μυήσει όποιον έβρισκε μπρο
στά του, ο Γ αλάτης έφτασε αρχές Δεκεμβρίου του 1816 
στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο Καποδίστριας τον δέχτη
κε αμέσως. Ο ανιψιός άρχισε να λέει όσα ήξερε και να 
κομπάζει. Και, σαν να ήταν εξουσιοδοτημένος, ζήτησε 
από τον θείο του να αναλάβει αρχηγός της Εταιρείας. Ο 
Καποδίστριας του έβαλε τις φωνές και του ζήτησε να 
μηνύσει στους συνεργάτες του να τα παρατήσουν και 
να γυρίσουν σπίτια τους, για να μη βάλουν σε περιπέ
τειες «αθώους και δυστυχισμένους Έλληνες».

Ο Γαλάτης έφυγε ζεματισμένος κ ι άρχισε να διαδί
δει ότι ο θείος του ήταν με τους Τούρκους. Η τσαρική 
αστυνομία τον παρακολουθούσε να κομπορρημονεί δε
ξιά και αριστερά ότι θα κάνει επανάσταση και ο τσάρος 
βρήκε φρόνιμο να τον απελάσει. Αλλά και οι Φιλικοί 
είχαν εξοργιστεί μαζί του. Η οργάνωση κινδύνευε από 
τη συμπεριφορά του. Με εντολή του Τσακάλωφ, ο φ ι
λικός Δημητρακόπουλος τον σκότωσε (1818).

Στα 1818, ένας έμπορος από την Καλαμάτα, ο Κυρι
άκός Καμαρινός, ανέλαβε να μυήσει στη Φιλική Εται
ρεία τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ο Μανιάτης έδειξε 
ενδιαφέρον αλλά ξεκαθάρισε ότι θα έμπαινε στην οργά
νωση, αν όντως, όπως διαδιδόταν, πίσω της βρισκόταν 
ο τσάρος Αλέξανδρος. Βρέθηκε μια φόρμουλα κι ο Κα- 
μαρινός στάλθηκε στην Πετρούπολη, να ζητά ακρόαση 
από τον τσάρο με θέμα τη χρηματοδότηση σχολείου στη 
Μάνη. Ο Αλέξανδρος τον δέχτηκε, ενέκρινε τα χρήματα 
για το σχολείο αλλά του ξεκαθάρισε ότι τα περί ανάμι
ξής του σε επαναστατική οργάνωση ήταν ψέματα. Και 
του ζήτησε να μεταφέρει επιστολή του Καποδίστρια 
στον Πετρόμπεη. Ή τα ν  η δεύτερη φορά που ο Καποδί- 
στριας μάθαινε για τη Φ ιλική Εταιρεία. Με εντολή του 
τσάρου, έγραψε στον μπέη της Μάνης ότι καταδίκαζε 
τις ενέργειες των Φιλικών και τον προειδοποιούσε να 
φροντίσει ώστε να μη χαθεί κόσμος εξαιτίας των ενερ
γειών τους. Ο Καμαρινός ποτέ δεν γύρισε στη Μάνη. 
Εκτελέστηκε από Φιλικούς της Δακίας (σημερινής Ρου
μανίας) για να μη μαθευτεί ότι ούτε ο Καποδίστριας ού
τε ο τσάρος κινούσαν τα νήματα της οργάνωσης.

Όμως, στα 1820, τα ενεργά μέλη της Φ ιλικής Εται
ρείας ξεπερνούσαν τα 3.000. Η οργάνωση άπλωνε τα
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πλοκάμια της σ’ ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο. 
Ηγεμόνες, διπλωμάτες, οπλαρχηγοί, ιερωμένοι αλλά και 
απλοί άνθρωποι είχαν δώσει τον ιερό της όρκο και πε- 
ρίμεναν το σύνθημα. Χρειαζόταν, ένας επιφανής αρχη
γός. Σε σύσκεψη των ηγετών, στις 18 Σεπτεμβρίου του 
1819, αποφασίστηκε να προταθεί η αρχηγία του αγώνα 
στον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς επρόκειτο για «άνδρα 
σημαντικόν και άξιον της εμπιστοσύνης του Ελληνι
κού Έ θνους», όπως έγραψε ο Εμμανουήλ Ξάνθος.

Εφοδιασμένος με συστατική επιστολή του Άνθιμου 
Γαζή, ο Ξάνθος έφτασε στην Πετρούπολη, στις 15 Ια
νουάριου του 1820. Την επομένη, 16 του μήνα, υπέβαλε 
αίτηση να δει τον υπουργό. Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
τον δέχτηκε. Διάβασε την επιστολή του Γαζή:

«Ενθυμείσθε, κύριε κόμη, όταν ευρισκόμενοι εις Βι
έννην και ομιλούντες περί της οικτράς καταστάσεως 
του έθνους μας, ελέγατε: Δεν ευρίσκεται και εις ημάς 
ένας Θρασύβυλος (Αθηναίος στρατηγός που έδιωξε από 
την Αθήνα τους εγκάθετους της Σπάρτης «τριάκοντα 
τυράννους»); Ιδού, πόσοι Θρασύβουλοι σας παρουσιά
ζονται σήμερον...».

Σύμφωνα με αφήγηση του ίδιου, ο Ξάνθος φανέρωσε 
στον Καποδίστρια όλο το σύστημα της Εταιρείας, τους 
αρχηγούς της, τον πολλαπλασιασμό τω ν μελών της, 
την έκτασή της και ό,τι άλλο θεώρησε σκόπιμο και του 
αποκάλυψε ότι είχαν πάρει την απόφαση να του ζητή
σουν να μπει επικεφαλής της: «Να διευθύνει ως Αρχη
γός την κίνησιν του έθνους απ’ ευθείας ή δια σχεδίου 
τίνος καταλλήλου...» και να ζητήσει από τον τσάρο μυ
στική βοήθεια σε χρήμα και εξοπλισμό.

Ό πω ς διευκρίνισε ο Ξάνθος, η επανάσταση που σχεδι
αζόταν, θα γινόταν αποκλειστικά από τους Έ λληνες. Ο 
τσάρος οφείλε να βοηθήσει με χρηματοδότηση και όπλα, 
για να ξεπληρώσει την υποχρέωση της Ρωσίας απέναντι 
στους Έλληνες, οι οποίοι, στο παρελθόν, της είχαν προ
σφέρει σημαντική βοήθεια, εξαιτίας της οποίας είχαν 
υποστεί πολλά δεινά. Ο Καποδίστριας κατάλαβε, όμως, 
ότι πρόθεση της Φ ιλικής Εταιρείας ήταν να μην περιο
ριστεί η ρωσική βοήθεια μόνο σ’ αυτά που ο Ξάνθος ανέ
φερε αλλά, αν ήταν εφικτό, να υπάρξει και στρατιωτική 
συνδρομή. Γνώριζε πως κάτι τέτοιο, τη συγκεκριμένη 
εποχή, ήταν αδύνατο. Απάντησε ότι «εις ην θέσιν ευρί-
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σκειαι, δεν ηδύνατο να δεχθεί μίαν τοιαύτην πρότασιν, 
ούτε να βοηθήσει, διότι δεν ήθελε να κομπρομεντάρει 
τον αυτοκράτορα». Και πρόσθεσε πως καλύτερα ήταν 
«να παύσωσιν οι αρχηγοί προς ώραν ενεργούντες, έως 
άλλης ευκαιρίας τίνος μεταβολής της τότε πολιτικής, 
ήτις ήτο να μένουν τα έθνη εις ειρήνην».

Με άλλα λόγια, ο Καποδίστριας ούτε την επανάστα
ση απέκλειε ούτε την ανάληψη της αρχηγίας από τον 
ίδιο. Απλά, έκρινε πως η στιγμή δεν ήταν κατάλληλη, 
εξαιτίας των διεθνών συνθηκών.

Ο Ξάνθος επέμενε ότι η επανάσταση δεν μπορεί να 
αναβληθεί. Έ τσ ι όπως είχε εξαπλωθεί η Φιλική Εται
ρεία, κάθε καθυστέρηση μπορούσε να αποβεί μοιραία. 
Μετά από μακρά συζήτηση, ο Καποδίστριας πείσθηκε 
ότι το ζήτημα δεν έπαιρνε αναβολή. Όμως, «επανέλα- 
βεν ότι δεν ημπορεί να μεθέξει δια τους ανωτέρω λό
γους και ότι αν οι αρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα προς 
κατόρθωσιν του σκοπού των, ας τα μεταχειρισθώσι, και 
ηύχετο να τους βοηθήσει ο Θεός».

Υπολόγιζε ο Καποδίστριας ότι, αν έμπαινε αρχηγός 
στην επανάσταση, θα την καταδίκαζε σε αποτυχία: το 
πράγμα θα έμοιαζε με ρωσική επιχείρηση και θα έφερνε 
αντιμέτωπους όλους τους ηγεμόνες της Ευρώπης, με 
πρώτη την Αυστρία του Μέτερνιχ. Σε μια τέτοια περί
πτωση, ακόμα κι αν ήθελε να βοηθήσει ο τσάρος, δεν θα 
μπορούσε. Δεν επρόκειτο να αντιπαρατεθεί με τις άλλες 
μεγάλες δυνάμεις για το χατίρι των Ελλήνων. Κι ακό
μα, μένοντας υπουργός του τσάρου, όλο και κάπως θα 
μπορούσε να βοηθήσει την επανάσταση.

Ή τα ν  Μάιος ή Ιούνιος του 1820, όταν ο στρατηγός 
υπασπιστής του τσάρου, πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψη- 
λάντης, επισκέφθηκε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Του 
ανακοίνωσε ότι σκόπευε να κάνει ταξίδι αναψυχής στο 
εξωτερικό και του ζήτησε συστατική επιστολή για τον 
πρωθυπουργό της Γαλλίας, δούκα Ρισελιέ. Ο Καποδί- 
στριας υποσχέθηκε να του δώσει. Ο Υψηλάντης έφυγε 
και, μετά από λίγες μέρες, ξαναγύρισε, «να πάρει την 
επιστολή». Άνοιξε κουβέντα για την τρέχουσα επικαι- 
ρότητα και αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση των 
υπόδουλων Ελλήνων, εξαιτίας της στάσης που κρα
τούσαν η Ρωσία και η Αγγλία και λόγω της ανταρσίας 
του Αλή πασά που εκείνη την εποχή είχε αυτονομηθεί 
από τον σουλτάνο.

Ο Καποδίστριας κατάλαβε ότι ο Υψηλάντης τον ψά
ρευε. Του σύστησε να μην παρασύρεται από ραδιούρ
γους, επειδή, με τη συμπεριφορά τους, μπορούσαν να 
πάρουν τους Έ λληνες στον λαιμό τους.

Ο Υψηλάντης πείσθηκε ότι ο συνομιλητής του ενδια
φερόταν ειλικρινά για την Ελλάδα και του αποκαλύφθη
κε: Είχε δεχτεί την πρόταση να αναλάβει αρχηγός της 
Φ ιλικής Εταιρείας, είχε ψάξει το ζήτημα και είχε διαπι
στώσει ότι επρόκειτο για σοβαρή προσπάθεια, με μέλη 
από όλες τις τάξεις, και είχε διαπιστώσει ότι στις τάξεις 
της δεν υπήρχαν καρμπονάροι και αντιμοναρχικοί.

Ο Καποδίστριας κατάλαβε ότι αυτή τη φορά δεν εί
χε να κάνει με τυχοδιώκτες. Τον ενεθάρρυνε να προ
χωρήσει και υποσχέθηκε ότι ο ίδιος θα βοηθούσε, όσο 
μπορούσε.

Γράφει η βαρόνη Λουλού Τιρχάιμ στις «Αναμνήσεις 
της»:

«Το χειμώνα του 1819 - 20, όταν εγώ και η αδελφή 
μου Αικατερίνη βρισκόμαστε στη Ρωσία, ήρθε ο Υψη
λάντης στην Πετρούπολη με μόνο σκοπό να μας δει. 
Ό ταν τότε, αρρώστησε για πολλές εβδομάδες, τον επι- 
σκέφθηκαν μερικά επίσημα πρόσωπα της «Εταιρείας». 
(...) Και αυτοί του ανάθεσαν χωρίς πολλές διατυπώ 
σεις και στο όνομα των συμπατριωτών τους την αρχη
γία. (...) Ο Υψηλάντης τους παρακάλεσε να του δώσουν 
τρεις μέρες καιρό για να σκεφθεί την υπόθεση και να 
μιλήσει με τον Καποδίστρια. (...) Ο Καποδίστριας, που 
ήταν πληροφορημένος για όλα, επιδοκίμασε με ενθου
σιώδη λόγια την πατριωτική επιθυμία του φίλου του 
και του είπε, ότι ακόμα και αν η ευρωπαϊκή πολιτική 
δε θα επέτρεπε στον τσάρο να κηρυχθεί ανοικτά υπέρ 
της ελληνικής υποθέσεως, η καρδιά του θα είναι πέρα 
για πέρα με τους Έ λληνες. (...) Παρ’ όλες τις διαβεβαι
ώσεις, ο Υψηλάντης ζήτησε να μιλήσει με τον τσάρο, 
αλλά ο Καποδίστριας τον εμπόδισε. Τον απέτρεψε μά
λιστα, από του να αποχωρήσει από το ρωσικό στρατό, 
με τη δικαιολογία ότι το διάβημα αυτό θα αποθάρρυνε 
τους Έ λληνες της Πελοποννήσου, που έβλεπαν στο 
αξίωμά του, ως Ρώσου αξιωματικού, μιαν απόδειξη της 
προστασίας του τσάρου».

Κι ακόμα:
«Ο Υψηλάντης, αφού τελείωσε το σχέδιο των επιχει

ρήσεων, το έδειξε στον Καποδίστρια, που έμεινε τόσο 
ικανοποιημένος, ώστε πήδηξε από τη  χαρά του, τον 
αγκάλιασε και τον γέμισε με εγκώμια».

Όμως, σε άλλο σημείο, η βαρόνη γράφει:
«Κατά τα άλλα, οι συμβουλές του Καποδίστρια, στον 

οποίο είχε τυφλή εμπιστοσύνη ο Υψηλάντης, είχαν βέ
βαια, έναν σκοπό: πώς να εξυπηρετήσει την πατρίδα 
του. Το 1821 ο Καποδίστριας θυσίασε απλούστατα έναν 
φίλο του».

Αναφέρεται στη μετέπειτα στάση του Καποδίστρια 
(καταδίκη της επανάστασης στο συνέδριο του Λάι- 
μπαχ), καθώς οι δυο φίλοι δεν έτυχε να ξανασυναντη- 
θούν. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ποτέ δεν έμαθε τον 
αγώνα του Καποδίστρια ώστε να μη σταλεί ευρωπαϊκός 
στρατός εναντίον των Ελλήνων επαναστατών και τις 
μάταιες προσπάθειές του να πείσει τον τσάρο να επέμβει 
υπέρ των Ελλήνων. Προσπάθειες που κατέληξαν στην 
αποπομπή του από την τσαρική αυλή. ]
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Του Π.Υ Ευστάθιου Κούρου

Χριστούγεννα από τον
Ά γιο Ιωάννη το Χρυσόστομο

Τα Χριστούγεννα μαζί με το Πάσχα είναι 
οι μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης η 
οποία εορτάζεται προς ανάμνηση της Γέννη
σης του Ιησού Χριστού στις 25*1 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς 

η εορτή του Πάσχα θεωρείται πιο μεγαλόπρεπης, ενώ από 
τους Δυτικούς η εορτή των Χριστου
γέννων εορτάζεται με μεγαλύτερη 
λαμπρότητα. Το μεγάλο και κοσμο- 
ϊστορικό γεγονός της ενανθρώπισης 
του Σωτήρος, είναι φυσικό, ανάμε
σα στις άλλες Δεσποτικές εορτές να 
κατέχει περίλαμπρη θέση στο εορ
τολόγιο της εκκλησίας μας. Τα Χρι
στούγεννα στην αρχαία εκκλησία 
δεν εορτάζονταν, γιατί οι Χριστιανοί 
θεωρούσαν ως σημαντικότερο γε
γονός αυτό της Σταύρωσης και της 
Ανάστασης του Κυρίου. Αργότερα 
όμως, γύρω στα 300μ.Χ καθιερώ
θηκε η εορτή των Επιφανίων, που 
εορταζόταν την 6η Ιανουάριου ως 
ημέρα της «Επιφάνειας στον κόσμο 
της θεότητας του Χρίστου». Μαζί με 
τη εορτή αυτή εορταζόταν η Γέννη
ση και η Βάπτιση του Σωτήρος. Από 
την Ανατολή η εορτή των Επιφανί
ων μεταφέρθηκε στη Δύση, όπου η γιορτή των Χριστουγέν
νων κατείχε εξέχουσα θέση στο εορτολόγιο. Ο καθορισμός 
των Χριστουγέννων ως χωριστής πλέον εορτής την 25η Δε
κεμβρίου, έγινε για πρώτη φορά στη Ρώμη περί τα 335 μ.Χ., 
ίσως επειδή την ίδια ημέρα εορταζόταν η ειδωλολατρική 
γιορτή του 'Ηλιου, για να την αντικαταστήσει, αφού την 
ημέρα αυτή γεννήθηκε ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο 
Ιησούς Χριστός. Η περίοδος των εορτών των Χριστουγέν
νων, περιλαμβάνει τρεις εορταστικές ημέρες (παραμονή 
της γεννήσεως του Χριστού, ημέρα της γεννήσεως του 
Χρίστου, επόμενη της ημέρας της γεννήσεως), συνεκδοχικά 
όμως περιλαμβάνεται το διάστημα από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 
7 Ιανουάριου. Της εορτής των Χριστουγέννων προηγείται 
σαρανταήμερη νηστεία, η οποία έχει καθιερωθεί επειδή πα- 
λαιότερα πολλοί πιστοί προετοιμάζονταν να βαφτιστούν και 
να κοινωνήσουν για πρώτη φορά. Λαμπρή είναι η υμνολο
γία της εορτής των Χριστουγέννων στην Ορθόδοξη Εκκλη

σία και σπουδαίοι οι υμνογράφοι που έχουν συνθέσει τους 
ύμνους της, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός. Την ημέρα της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού 
(25η Δεκεμβρίου) στους Ιερούς Ναούς τελείται η θεία λει
τουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ημέρα Χριστουγέν
νων της προτελευταίας δεκαετίας του 

4ου αι., στην Αντιόχεια, κήρυξε το 
θείο λόγο με θέμα «Το μυστήριο της 
σαρκώσεως του Λόγου του Θεού και 
η ερμηνεία του μεγαλειώδους σχεδίου 
της Θείας Οικονομίας».

Συγκρίνοντας ο Άγιος πατέρας τα 
γεγονότα Παλαιός και Καινής Δια
θήκης, διαπιστώνει την προαγγελία 
της Ενανθρωπήσεως του Κυρίου, την 
οποία, αν και γνώριζαν οι Ιουδαίοι, 
δεν αποδέχθηκαν. Έτσι, τόσο αυτοί 
όσο και όλοι οι ανά τους αιώνες άπι
στοι ελέγχονται για την αγνωμοσύνη 
τους προς τον ευεργέτη μας Κύριο.

«Μυστήριο παράξενο και παράδοξο 
αντικρίζω. Φωνές ποιμένων φθάνουν 
μέχρι τ ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα 
μ ε  τις φλογέρες τους κάποιο τυχαίο σκο
πό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο. 
Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι 

ανυμνούν, ψάλλουν τα χερουβείμ και δοξολογούν τα σεραφείμ. 
Πανηγυρίζουν όλοι βλέποντας τον Θεό στη γη και τον άνθρω
πο στους ουρανούς.

Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό: αντί για αστέρια 
δέχθηκε τους αγγέλους, αντί για ήλιο, δέχθηκε τον ήλιο της 
δικαιοσύνης. Μη ζητάς να μάθεις πώς: «Όπου γαρ βούλεται 
Θεός, νικάται φύσεως τάξις».

Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Και το έκανε. Κατέβηκε στη γη 
και έσωσε τον άνθρωπο. Ό λα συνεργάστηκαν μαζί του γι ’ αυτό 
τον σκοπό. Σήμερα γεννιέται αυτός που υπάρχει αιώνια, και 
γίνεται αυτό που ποτέ δεν υπήρξε. Είναι Θεός και γίνεται άν
θρωπος. Γίνεται άνθρωπος, και πάλι Θεός μένει.

Όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν δέχονταν την παράδοξη 
γέννησή του: Α πό τη μια  οι Φαρισαίοι παρερμήνευαν τα ιερά 
βιβλία, κι από την άλλη οι γραμματείς δίδασκαν άλλα αντί 
άλλων. Ο Ηρώδης πάλι ζητούσε να βρει το νεογέννητο βρέφος 
όχι για να το τιμήσει, μ α  για να το σκοτώσει...
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...Αφού λοιπόν όλοι σκιρτούν από χαρά, θέλω κι εγώ να 
σκιρτήσω, θέλω να χορέψω, θέλω να πανηγυρίσω. Χωρίς, κι
θάρα, χωρίς αυλό, χωρίς λαμπάδες αναμμένες στα χέρια μου. 
Πανηγυρίζω κρατώντας, αντί γ ι ’ αυτά, τα σπάργανα του Χρι
στού. Αυτά είναι η ελπίδα μου, αυτά η ζωή μου, αυτά η σω
τηρία μου, αυτά ο αυλός μου, αυτά η κιθάρα μου. Γ ι ’ αυτό τα 
‘χω  μ α ζί μου: για να πάρω από τη δύναμή τους δύναμη, για 
να φωνάξω μ α ζί μ ε  τους αγγέλους «Δόξα εν υψίστοις Θεώ», 
και μαζί μ ε  τους ποιμένες «Και επ ί γης ειρήνη, εν ανθρώποις 
ευδοκία» (Λουκ. 2,14).

Και ξέρετε γιατί; Γιατί εκείνος που προαιώνια γεννήθηκε 
από τον Πατέρα ανεξήγητα, γεννιέται σήμερα από παρθένο 
υπερφυσικά. Το πώς, το γνωρίζει η χάρις του Αγίου Πνεύμα
τος. Εμείς μόνο τούτο μπορούμε να πούμε: ότι αληθινή είναι 
και η ουράνια γέννησή του, αδιάψευστη είναι και η επίγεια. 
Αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε Θεός από Θεό, αλήθεια είναι και 
ότι γεννήθηκε άνθρωπος από παρθένο. Στον ουρανό είναι ο 
μόνος που γεννήθηκε από τον Πατέρα μόνο, Υιός του μονογε
νής. Και στη γη είναι ο μόνος που γεννήθηκε από την Παρθένο 
μόνο, Υιός της μονογενής. Ό πω ς στην περίπτωση της ουράνι
ας γεννήσεώς του είναι ασέβεια να ακεφθούμε μητέρα, έτσι και 
στην περίπτωση της επίγειας γεννήσεώς του είναι βλασφημία 
να υποθέσουμε πατέρα. Ο Θεός τον γέννησε μ ε  τρόπο θεϊκό. 
Η  Παρθένος τον γέννησε μ ε  τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, ούτε η 
ουράνια γέννησή του μπορεί να εξηγηθεί, ούτε η ενανθρώπη
σή του μπορεί να ερευνηθεί. Το ότι τον γέννησε η Παρθένος 
σήμερα το γνωρίζω. Το ότι τον γέννησε ο Θεός προαιώνια το 
πιστεύω. Κι έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέννησή του, χω 
ρ ίς φιλοπερίεργες έρευνες κι ανώφελες συζητήσεις. Γιατί, σ ’ 
ό,τι αφορά τον Θεό, δεν πρέπει να στέκεται κανείς στη φυσική

εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά να πιστεύει στη δύναμη εκείνου 
που κατευθύνει τα πάντα.

Τ ί φυσικότερο α π ’το να γεννήσει μ ια  παντρεμένη γυναίκα; 
Αλλά και τ ί  πιο παράδοξο α π ’ το να γεννήσει παιδί μ ία  παρ
θένος, χωρίς άνδρα, και πάλι παρθένος να μείνει;

Γ ι’ αυτό λοιπόν, μπορούμε να ερευνούμε ό,τι γίνεται σύμ
φωνα μ ε  τους φυσικούς νόμους. Ό ,τι όμως συμβαίνει μ ε  τρό
πο υπερφυσικό, να το σεβόμαστε σιωπηλά. Ό χ ι γιατί είναι 
επικίνδυνο, αλλά επειδή είναι ανερμήνευτο».

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης λέγοντας: «Φόβο νιώθω 
μπροστά στο θείο μυστήριο. «Τίείπω  ή τίλαλήσω;»

Βλέπω  εκείνη που γέννησε. Βλέπω  κ ι εκείνον που 
γεννήθηκε. Α λλά  τον τρόπο της γεννήσεώς δεν μ π ο 
ρώ να τον καταλάβω. Ό που θέλει, βλέπετε, ο Θεός, νι- 
κώνται οι φυσικοί νόμοι. Έ τσ ι έγινε κι εδώ: η φυσι
κή  τάξις παραμερίσθηκε και ενήργησε η θεία θέληση. 
Πόσο ανέκφραστη είναι η ευσπλαχνία του Θεού!

Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και 
ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα ματ;. 
Για ποιό λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύ
ουμε περισσότερο σε ό,τι βλέπουμε παρά σε ό,τι ακούμε. Στα 
ορατά πιστεύουμε. Στα αόρατα απιστούμε. Έτσι, δεν πιστεύ
αμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα 
με μορφή ανθρώπων.

Δέχθηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με  
ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ ’ αυτό τον τρόπο 
κάθε αμφιβολία για την ύπαρξή του. Κι ύστερα, αφού μας δι
δάξει μ ε  την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία του, να 
μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στα αόρατα και 
υπερφυσικά...
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[  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α

...Ποιόν λοιπόν γέννησε; Ποιόν; Το δημιουργό της κτί
σεως. Κι αν εσύ σωπαίνεις, η φύσις το βροντοφωνάζει. Τον 
γέννησε λοιπόν μ ε  τον τρόπο που ο ίδιος θέλησε να γεννηθεί. 
Στη φύση δεν υπήρχε η δυνατότητα μιας τέτοιας γεννήσεως. 
Εκείνος όμως, σαν κύριος της φύσεως, επενόησε τρόπο γεν
νήσεως παράδοξο. Κι έδειξε έτσι ότι, και άνθρωπος που έγινε, 
δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μ α  όπως μόνο σε Θεό ταιριάζει. 
Εκείνος που έπλασε τον Αδάμ από παρθένα γη, εκείνος 
που από τον Αδάμ κατόπιν έκαμε γυναίκα, γεννήθηκε σή
μερα από παρθένο κόρη που νίκησε τη φύση, ξεπερνώ- 
ντας το νόμο του γάμου. Ο Αδάμ, τότε, χωρίς να έχει γυ
ναίκα, γυναίκα απέκτησε. Η  Παρθένος τώρα, χω ρίς να 
έχει άνδρα, άνδρα γέννησε. Και γιατί έγινε αυτό; Να γιατί: 
Οι γυναίκες είχαν ένα παλιό χρέος προς τους άνδρες, αφού 
από τον Αδάμ είχε βλαστήσει γυναίκα χωρίς τη μεσολάβηση 
άλλης γυναίκας. Γ ι’ αυτό η Παρθένος σήμερα, ξεπληρώνο
ντας στους άνδρες το χρέος της Εύας, γέννησε χωρίς άνδρα, 
δείχνοντας έτσι την ισοτιμία της φύσεως.

Σώος έμεινε ο Αδάμ μετά την αφαίρεση της πλευ
ράς του. Αδιάφθορη έμεινε και η Παρθένος μετά τη γέν
νηση του βρέφους. Α λλά  πρόσεξε και κάτι ακόμη: 
Δεν έπλασε ο Κύριος κάποιο άλλο σώμα για να εμψανιαθεί στη 
γη. Προσέλαβε το σώμα του ανθρώπου για να μ η  φανεί ότι πε- 
ριφρονεί την ύλη από την οποία δημιουργήθηκε ο Αδάμ. Ή ρ 
θαν έτσι, Θεός και άνθρωπος, σε μυστική ένωση. Και ο διάβο
λος, που είχε υποδουλώσει τον άνθρωπο, τράπηκε σε φυγή.

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αλλά γεννιέται σαν Θεός. Αν προ
ερχόταν, όπως εγώ, από ένα κοινό γάμο, πολλοί θα θεωρού
σαν απάτη τη γέννησή του. Γ ι’ αυτό γεννιέται από παρθένο, 
γ ι ’ αυτό διατηρεί τη μήτρα της άθικτη, γ ι ’ αυτό διαφυλάττει 
την παρθενία της ακέραια: για να γίνει ο παράξενος τρόπος 
της γεννήσεως αιτία ακλόνητης πίστεως.

Σ ’ αυτόν λοιπόν που θα αμφισβητήσει την άσπορη γέννηση 
του Λόγου του Θεού, θα επικαλεσθώ σαν μάρτυρα την αμόλυ- 
ντη σφραγίδα της παρθενίας.

Πες μου λοιπόν, Ιουδαίε, γέννησε η Παρθένος ή όχι; Κι 
αν μεν γέννησε, γιατί δεν ομολογείς την υπερφυσική γέννη
ση; Αν πάλι δε γέννησε, γιατί εξαπάτησες τον Ηρώδη; 'Οταν 
εκείνος ζητούσε να μάθει «πού ο Χριστός γεννάται», εσύ δεν

είπες «εν Βηθλεέμ της Ιουδαίος»; (Ματθ. 2, 4). Μήπως εγώ 
γνώριζα την πόλη ή  τον τόπο; Μήπως εγώ γνώριζα την αξία 
του βρέφους που ήρθε στον κόσμο; Ο Ησαΐας και οι προφή
τες σας δεν μίλησαν γ ι ’ αυτό; Κι εσείς, οι αγνώμονες εχθροί, 
δεν εξηγήσατε την αλήθεια; Εσείς, οι γραμματείς κι οι Φα
ρισαίοι, οι ακριβείς φύλακες του νόμου, δεν μας διδάξατε 
για το Χριστό; Εσείς δεν ερμηνεύσατε τις Γραφές; Μήπως 
εμείς γνωρίζαμε τη γλώσσα σας; Και όταν γέννησε η Παρ
θένος, εσείς δεν παρουσιάσατε στον Ηρώδη τη μαρτυρία του 
προφήτη Μιχαία: «Και συ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ου- 
δαμώς ελάχιστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα, εκ σου γαρ εξε- 
λεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισρα
ήλ»; (Ματθ. 2, 6). Πολύ καλά είπε ο προφήτης «εκ σου». Από  
σας προήλθε και παρουσιάσθηκε σ ’ ολόκληρο τον κόσμο. 
Παρουσιάσθηκε σαν άνθρωπος για να καθοδηγήσει τους ανθρώ
πους. Παρουσιάσθηκε σαν Θεός για να σώσει την οικουμένη. 
Μα τ ί  ωφέλιμοι εχθροί είστε εσείς! Τ ί φιλάνθρωποι κα
τήγοροι! Εσείς κατά λάθος δείξατε πως το νεογέννητο της 
Βηθλεέμ είναι Θεός. Εσείς τον κηρύξατε χωρίς να το θέ
λετε. Εσείς τον φανερώσατε πασχίζοντας να τον κρύψε
τε. Εσείς τον ευεργετήσατε επιθυμώντας να τον βλάψετε. 
Τ ί αστοιχείωτοι δάσκαλοι είστε, αλήθεια; Εσείς πεινάτε, και 
τρέφετε άλλους. Εσείς διψάτε, και ποτίζετε άλλους. Πάμπτω- 
χοι είστε και πλουτίζετε άλλους...».

Και φθάνοντας το κήρυγμα του προς το τέλος ο Άγιος 
Χρυσόστομος τονίζει:

«...Τρέχουν κοντά του οι μάγοι. Τρέχουμε κι εμείς. Τρέχει 
και τ ’ αστέρι για να φανερώσει τον Κύριο του ουρανού. Μα 
κι Εκείνος τρέχει. Τρέχει προς την Αίγυπτο. Και φαίνεται 
βέβαια πως πηγαίνει εκεί για ν ’ αποφύγει την επιβουλή του 
Ηρώδη. 'Ομως τούτο γίνεται για να εκπληρωθούν τα προφη
τικά λόγια: «Έσται εν τη ημέρα εκείνη Ισραήλ τρίτος εν τοις 
Ασσυρίοις, και εν τοις Αιγυπτίοις ευλογημένος έσται ο λαός 
μου εν τη γη ην ευλόγησε Κύριος Σαβαώθ» (πρβλ. Ησ. 19,24). 
Τ ί λες, Ιουδαίε; Εσύ που ήσουν πρώτος έγινες τρίτος; Οι Α ι
γύπτιοι και οι Ασσύριοι μπήκαν μπροστά, και ο πρωτότοκος 
Ισραήλ πήγε πίσω; Ναι. Έ τσι είναι. Οι Ασσύριοι θα γίνουν 
πρώτοι, επειδή αυτοί πρώτοι μ ε  τους μάγους τους προσκύ
νησαν τον Κύριο. Πίσω τους οι Αιγύπτιοι, που τον δέχθηκαν 
όταν κατέφυγε στα μέρη τους για ν ’ αποφύγει την επιβουλή 
του Ηρώδη. Τρίτος και τελευταίος ο Ισραηλιτικός λαός, που 
γνώρισε τον Κύριο από τους αποστόλους, μετά τη βάπτισή του 
στον Ιορδάνη...».

Ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου με το ενθουσιώδες 
πανηγυρικό ύφος, τη συστηματική αγιογραφική κα
τοχύρωση, τον πλούτο των επιχειρημάτων και τη θε- 
ολογική σαφήνεια, τέρπει, πείθει, ενθουσιάζει, συναρ
πάζει... Με συνοδοιπόρο λοιπόν τον Άγιο Πατέρα και 
τα χρυσά του λόγια, ας πορευθούμε μέχρι το «Θεοδέγ- 
μον Σπήλαιον», κι ας προσκυνήσουμε τον «Σπαργάνοις 
Ειλημένον» για τη σωτηρία μας, Θεάνθρωπο Κύριο.]

Πηγή: Η Φωνή των Πατέρων <·ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» Λόγος Αγίου Ιω- 
άννου του Χρυσοστόμου
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημενο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

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

νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που 
ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

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

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθόύντων 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.
Σιο τέλος δε κάθε έτους δίδονται χρηματικές ενισχύσεις οε 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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Της Π.Υ Μαρίας Νέζερη

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς
(1906-2014)

«Στη ζω ή μ ο υ  δεν είχα  πάθη πολλά, μ ό 
νο δύο: για  τη γλώσσα και γ ια  τη σύζυγό  
μου» είχε εκμυσχηρευθεί πριν από λ ί
γα χρόνια στην Εφημερίδα « Τ ο  Βήμα» 
ο Εμμανουήλ Γ. Κριαράς, ο οποίος απε- 
βίωσε την  22 Αυγούστου 2014 σε ηλι
κία 108 ετών. Ε ίχε χαρακτηριστεί - και 
υπάρχουν άπειροι λόγοι γ ι ’ αυτό - «Διδά
σκαλος του Γένους» και «τελευταίος με
γάλος δημοτικιστής». Ό ποιος ανατρέξει 
στο τεράστιο και πολυσύνθετο έργο που αφήνει π ί
σω του ως χαλκέντερος ερευνητής, μεσαιωνιστής φ ι
λόλογος, πρωτοπόρος νεοελληνιστής, ρηξικέλευθος 
λεξικογράφος και εισηγητής της συγκριτικής γραμ
ματολογίας στην Ελλάδα και ακαδημαϊκός, αντιλαμ
βάνεται εύκολα γιατί. Αλλά η ταπεινότητα είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό των κορυφαίων. «Τον πρώτο  
τίτλο δεν τον δικαιούμαι. Δ εν  ξέρω και αν υπήρξα μ ε γά 
λος στον δημοτικ ισμό  μου. Π ίστεψα, πάντω ς, απόλυτα  
σε αυτόν, όπω ς τον κατάλαβαν οι τρεις μ εγά λο ι του εκ 
πα ιδευτικού  δημοτικισμού: ο Γληνός, ο Δελμούζος και 
ο Τριανταφυλλίδης».

Ο Εμμανουήλ Γ. Κριαράς ανήκει πλέον στην ιστο
ρία τω ν ελληνικώ ν γραμμάτων και η θέση του εί
ναι περίβλεπτη. Ε ίναι συνηθισμένο, ύστερα από την 
εκδημία προσωπικοτήτων τέτοιας πνευματικής εμ
βέλειας οι οποίες προκαλούν το δέος, να λέγεται όχι 
«φτωχύναμε». Αυτό θα ίσχυε μόνο αν ο Εμμανου
ήλ Κριαράς έπαιρνε μαζί τους καρπούς της διανοίας 
του. Αυτοί, όμως, παραμένουν μαζί μας και μας πε
ριμένουν, περιμένουν την ανταπόκριση και τη μελέ
τη μας. Η προσφορά του, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτι
κή αλλά και κοινωνική, είναι η κληρονομιά που μας 
αφήνει. Πέρυσι, την ημέρα τω ν εκατοστών έβδομων 
γενεθλίω ν του, είπε στη δημοσιογράφο Βίκυ Χαρι- 
σοπούλου (και στο ΑΠΕ - ΜΠΕ) κάτι που προκάλε- 
σε ένα πρωτοφανές κύμα συγκίνησης: «Το ξέρω κα
λά. Οι περισσότεροι - ειδ ικά  κάποιοι νεόκοποι - από τις  
τηλεοράσεις που έρχονται να μ ε  δουν, να μ ο υ  ζητήσουν  
“δηλώ σεις”, δεν είναι γ ια τ ί γνω ρίζουν και εκτιμούν το 
έργο κα ι την προσω πικότητά μου. Ε ίνα ι η ηλικ ία  μου  
που τους κάνει εντύπωση. Δ εν επεπόθησα, ξέρετε, τόσο

μ α κ ρ ύ  βίο... Έ γ ιν ε . Δ ε  θέλω  π ια  άλλο να ζήσω. Η  χ α 
ρ ά  μ ο υ  (η αγαπημένη  μ ο υ  σύζυγος) έφ υγε (το 2000). Ο 
έρωτας - τον οποίο η ύπαρξή  της και μόνο  μ ο υ  ενέπνεε 
-, ο έρωτας για  τη ζωή, τη δημιουργία  και την εργασία, 
δεν υπάρχει πια . Οπότε, σας ευχαριστώ  για  τις  ευχές 
και τα δώρα αλλά... είναι πλέον περιττά . Κ αι η εποχή  
μ α ς  δεν το θέλει το περιττό...»

Ο Εμμανουήλ Γ. Κριαράς εξέφρασε σε εκείνη τη 
συνομιλία και τα συναισθήματά του για  την εν εξε
λίξει κρίση που βιώνει η χώρα και προέτρεψε: «Πρώ
τον: οι νέοι να μ η  φεύγουν στο εξωτερικό. Ν α  μάθουν να 
επιμένουν και να υπομένουν. Χ άνουμε το α ίμα  μ α ς  ως 
έθνος μ ε  τη φ υγή  των νέων. Δεύτερον: Ν α  μείνουν  εδώ, 
να δουλέψουν, να αγαπήσουν την εργασία, να μ η ν  απερ- 
γούν (ειδικά οι δάσκαλοι, οι γιατροί...) Κ αι τρίτον... εγώ  
να φύγω ... Κ ουράστηκα πια . Δ εν  θέλω άλλο να ζω για  
να βλέπ ω  αυτή την κατάσταση».

Ο ίδιος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1906 
στον Πειραιά από οικογένεια κρητικής καταγωγής, 
ενώ τα πρώτα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη Μ ή
λο. Το 1914 με την  οικογένειά του εγκαταστάθηκε 
στα Χανιά της Κρήτης, όπου και τελείωσε τις  γ υ 
μνασιακές του σπουδές. Το 1924 ξεκίνησε τις σπου
δές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από την  οποία αποφοίτησε το 1929. Από το 
1930 ως το 1950 εργάστηκε στο Μεσαιωνικό Αρχείο 
της Ακαδημίας Αθηνών, αρχικά ως συνεργάτης, από 
το 1939 ως διευθυντής. Παράλληλα με την εργασία 
του στο Μεσαιωνικό Αρχείο συνέχισε σε μεταπτυχι
ακό επίπεδο τις  σπουδές του, το 1930 στο Μόναχο, το 
1939 και το διάστημα 1945-1948 στο Παρίσι. Πήρε 
το διδακτορικό του δίπλωμα το 1938 από το Πανεπι-
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στήμιο Αθηνών, με χη διατριβή «Μελεχήμαχα περί 
τας πηγάς του Ερωχοκρίτου». Εκλέχτηκε στη θέση 
του τακτικού καθηγητή της Μ εσαιωνικής Ε λληνι
κής Φ ιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Π ανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης το 1950. Δίδαξε κυρίω ς Με
σαιωνική Φιλολογία, εκτάκτω ς Μ εσαιωνική Ελλη
ν ική  Ιστορία και Νεοελληνική Φιλολογία, μέχρι το 
1968, οπότε και απολύθηκε ύστερα από απόφαση του 
καθεστώτος εκείνης της εποχής.

Η συγγραφική δραστηριότητα του Εμμανουήλ Γ. 
Κριαρά καλύπτει ευρύ πεδίο της φ ιλολογικής επι
στήμης. Έ ν α ς  από τους σημαντικότερους ερευνητι
κούς του καρπούς υπήρξε το «Λεξικό της μεσαιωνι
κής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669». 
Υπό την άμεση καθοδήγηση και εποπτεία του καθη
γητή  Κριαρά εκδόθηκαν συνολικά δεκατέσσερις τό
μοι. Το 1997, για  προσωπικούς λόγους, ο Εμμανουήλ 
Γ. Κριαράς εγκατέλειψε το μεσαιωνικό λεξικό του, 
παραδίδονχας το σχετικό λεξικογραφικό του αρχείο 
στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη). Το 
Κέντρο συνεχίζει την επεξεργασία του αρχείου και 
έχει εκδώσει τον 15ο και τον 16ο τόμο του Λεξικού, 
καθώς και δίτομη επιτομή τω ν 14 τόμων.

Στο λεξικογραφικό χώρο ανήκει και η σύνταξη από 
τον Εμμανουήλ Γ. Κριαρά του «Λεξικού της σύγχρο
νης ελληνικής δημοτικής γλώσσας» το 1995. Με αυ
τοτελείς τόμους και με μικρότερης έκτασης μελετή- 
ματα ο Εμμανουήλ Γ. Κριαράς όχι μόνο προσέγγισε 
ζητήματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογί
ας, συγκριτικής γραμματολογίας και λεξικογραφίας, 
αλλά προώθησε την έρευνα σχετικά με τη δημοτική 
γλώσσα και το δημοτικιστικό κίνημα. Μ ελετητής 
του Ψ υχάρη και της δημοτικιστικής ιδεολογίας και 
πράξης, ασχολήθηκε εκτενώς με ποικίλες εκφάνσεις 
του γλωσσικού ζητήματος στην Ελλάδα. Σε εκείνη 
τη συνομιλία του με «Το Βήμα» το 2009, όταν ερω- 
τήθηκε τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει από την αρ
χαία ελληνική γλώσσα, απάντησε: «'Οταν μπορούμε  
να κατανοούμε την αρχαία γλώσσα, μαθα ίνουμε π ολ
λά  μ ε  αυτήν και από  αυτήν. Κ αι μας, είναι όλα χρ ή σ ι
μα . Πάντως, δεν υπάρχει καμιά  ανάγκη να προπαγαν
δίζουμε την αρχαία  γλώσσα. Κ αι μάλιστα  χω ρ ίς  να την  
κατέχουμε. Η  αρχαία  γλώσσα υπήρξε γλώσσα των αρ
χα ίω ν. Η  νέα μ α ς  γλώσσα είναι κόρη της αρχαίας. Α υ 
τός είναι ο σύνδεσμος μ α ζ ί  της. Α λλά  δεν είναι το ίδιο 
πράγμα  η μ ά να  και η κόρη»... Και τότε από τη γλώσ
σα πέρασε, μοιραία, σε έναν στοχασμό περ ί ζωής και 
θανάτου: «Η ζω ή είναι τραγικό  γεγονός, γ ια τ ί από  τη 
σ τιγμ ή  που αισθανόμαστε τον εαυτό μ α ς  ξέρουμε ότι θα 
πεθάνουμε. Μ πο ρ εί να λέμ ε  “δεν φοβάμαι το θάνατο”,

το λέω  και εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον φοβόμα
στε. Ε ίμαστε γεννημένοι γ ια  να ζήσουμε, αλλά ε ίμ α 
στε γεννημένοι και γ ια  να πεθάνουμε. Ε , δεν μ π ο ρ ε ί να 
συμφω νήσει ο άνθρω πος μ ε  αυτό. Ε ίσαι άρρωστος και 
θέλεις να γίνεις  καλά για  να χα ρείς  τον κόσμο που μ π ο 
ρ ε ί  να σου δίνει λύ π ες  ή  μόνο λύ π η  και όχι χαρά  ή  τη 
χα ρά  μ ε  το σταγονόμετρο. Ολα αυτά όμως εσύ θέλεις να 
τα γευτείς γ ια τ ί είσαι έτσι καμωμένος... Το μ υα λό  και η 
ψ υχή, αυτά που κυβερνούν τον άνθρωπο, “πα θα ίνουν” 
απ ό  τη σύλληψη αυτής της τραγικότητας, ε ιδ ικά  σήμε
ρ α  που μ ε  την επικράτηση του τεχνικού  πολιτισμ ού  ξε
χν ιέτα ι η ανθρω πιστική  αγω γή. Σ ήμερα, μαθα ίνουμε  
όλοι να χειρ ιζόμαστε μ η χα νές  και δεν μ π ορούμε να εξυ
ψώσουμε την ψ υχ ή  μας. Α υτό  είναι επ ίσης τραγικό». 
Σ την αναφορά του για  τους νεοέλληνες ανέφερε: «Ο 
'Ε λληνας έχει τον ηρω ισμό να θαυμάζει τους αρχαίους  
χω ρίς, όμως, να τους γνωρίζει, ούτε να τους καταλαβαί
νει. Έ τσ ι, γ ια τ ί τον βολεύουν.

Φροντίζει γ ια  το διορισμό του “ανάξιου” συνήθως 
πα ιδ ιού  του σε βάρος του άξιου πα ιδ ιού  του διπλανού, ο 
οποίος δεν έχει τις  ίδιες γνω ριμίες. Ό τα ν  κοιτάς μόνο  
το π α ιδ ί σου και όχι και πέρα από  αυτό βοηθάς να εξευ- 
τελισθεί ο νεοελληνικός κόσμος.
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Φ ροντίζει να δουλεύει όσο το δυνατό λιγότερο, να π ά 
ει αργότερα κα ι να φ εύγει νωρίτερα απ ό  τη δουλειά του, 
να βάζει στην τσέπη του ότι και όσο μ π ο ρ ε ί ο καθένας, 
-όχι μόνο  οι πολιτικο ί- α π ’ αυτά που δεν του ανήκουν, 
να μ ισ ε ί και να υπονομεύει τον “ά λλο ”.

Ε ίναι έξυπνος ο ελληνικός λαός αλλά δεν τον βοηθάει 
η εξυπνάδα του γ ια τ ί δεν έχει σωστή νοοτροπία, δηλαδή  
ηθ ική  νοοτροπία.

Ο υλισμός είναι που σκότωσε το όραμα. Κ ι ο υλισμός  
είναι που διδάσκεται από  γονείς και δασκάλους. Ό λα  
γίνονται μ ε  στόχο την εξασφάλιση π α χυλο ύ  κέρδους».

Για τον έρωτα μεταξύ άλλων είπε: «Ερω τεύτηκα  
πολύ. Έ ζησα  όλη μ ο υ  τη ζω ή ερωτευμένος. Μ ε την κυ
ριολεξία  του όρου. Μ ε συγκίνηση.

Ε ίμ α ι ακόμα ερωτευμένος μ α ζ ί  της (σ.σ για  την σύζυ
γο του Α ικατερ ίνη  που έχε φύγει από  τη ζω ή τον Μ άιο  
του 2000). Ό χ ι, όχι δεν πιστεύω  ότι “ν ιώ θ ει” κ ι εκεί
νη το ίδιο. Δ εν  πιστεύω  στη μεταθανάτια  ζω ή διότι δεν 
μπ ορώ  να αποδείξω  τίποτα. Η  συνα ισθηματική  εξάρ
τηση όμως πάντα  υπάρχει. Έ ζησα  μ α ζ ί  της 65 χρόνια  
έγγαμου βίου.

Έ ρω τα ς είναι η επιδίω ξη του ιδανικού. Σ ε όλες του 
τις  εκφάνσεις. Ξεχω ρίζω  δύο: τον σαρκικό- πνευματικό  
έρωτα προς την- τον σύντροφο και τον έρωτα προς την  
εργασία. Α υτό  που λέμ ε  φ ιλεργία . Ο έρωτας είναι το 
αντίδοτο του θανάτου. Ε ίνα ι ίσως η ίδια η ζωή. Μόνο 
όταν είσαι ερω τευμένος ζεις. Ε ιδάλλω ς είσαι πέτρα.

Κρατώ  ακόμα ψ ήγματα  έρωτα κα ι προς τη μ νή μ η  της  
γυνα ίκας μ ο υ  και προς την εργασία. Ζω. Ν ιώ θω . Ε ργά 
ζομαι ακόμα, αλλά μ ε  δυσκολία. Δ εν  δίδει η ζω ή χω ρίς  
έρωτα ευτυχία. Ε ίμαστε τραγικές μορφές. Το γεγονός 
ότι έχουμε συνείδηση δεν νομίζω  ότι είναι στοιχείο ου
σιαστικής ευτυχίας...».

Ο Εμμανουήλ Γ. Κριαράς στην ίδια συνομιλία για

το μακρύ ταξίδι της ζωή του ανέφερε χαρακτηριστι
κά: «Δεν πιστεύω στους μύθους, ούτε του εαυτού 
μου. Είμαι στη ζωή μου ρεαλιστής. Η ζωή, μου έχει 
δώσει πολλές ικανοποιήσεις αλλά αναγκαστικά δίνει 
και πίκρες. Το λέει και ο Χορτάτσης: “Ομάδι γεννη- 
θήκασι...”

Στο τέλος κανείς πιστεύει άτι η αισιοδοξία κατα
ντά  ματαιοδοξία. Λες δηλαδή, “τι έκανα; μήπω ς εί
ναι μάταιο”.

Ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες: να  ωφελήσει τους συ
νανθρώπους. Αλλά πάντα  παράλληλα, δεν μπορούμε 
να αρνηθούμε, άτι ο άνθρωπος θέλει να ικανοποιήσει 
και τον εαυτό του. Σ την αγνότερη πρόθεση θα βρεί
τε εγω ιστική τάση.

Στην ζωή μου δε μπορώ να πω ότι στάθηκα άτυχος 
(πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις). Και με ικανοποιεί 
πολύ που έκανα μια δουλειά που είναι χρήσιμη. Και 
είναι αναγνωρισμένη και συνεχίζεται.

Βεβαίως ήμουν (και είμαι ακόμη σοσιαλιστής). 
Εγώ δεν ανήκω σε κείνους που σήμερα πιστεύουν 
κάτι και αύριο δεν το πιστεύουν. Από ιδιοσυγκρασία, 
η πίστη μου -όταν δημιουργηθεί- είναι σταθερή. Η 
διαμόρφωσή μου έγινε στα χρόνια της νεότητας.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το μέλλον της ανθρω
πότητας είναι ο σοσιαλισμός. Η λύση θα έρθει, εγώ 
δεν θα το προλάβω, ούτε την ανόρθωση της παιδείας 
που θα πρέπει να προηγηθεί, θα προλάβω.

Με έχουν ρωτήσει πού οφείλεται η μακροζωία. Και 
απάντησα: «Καλή γυναίκα  και όχι καλό φαΐ». Να ευ
τυχήσεις στο συζυγικό βίο και όχι υπερβολές στο φα
γητό. Η γυναίκα μου είχε ξορκίσει το αλάτι. Ακόμη 
και τώρα προσέχω τη διατροφή μου, είμαι λιτοδίαι- 
τος.

Τρομάζω με την ηλικία μου! Αισθάνομαι τα παι
δικά μου χρόνια πολύ κοντά και πολύ μακριά. Εγώ 
ο ίδιος είμαι; Αναρωτιέμαι. Σαν να  συνεχίζεται κάτι 
ιδιότροπο.

Δεν έχω συμφιλιω θεί με τις απώλειες φ ίλω ν και 
αγαπημένων μου προσώπων. Σ την κηδεία της γυνα ί
κας μου, είπα δυο λόγια: “Έ ρχομ αι μαζί σου, σύντο
μα, κοντά. Δεν θα αργήσω”. Κι όμως άργησα. Πάνε 
τόσα χρόνια».

Αυτά είναι λίγα λόγια για έναν μεγάλο ‘Έ λληνα . 
Για τον μεγάλο δημοτικιστή που έφυγε. Αλλά έφυγε 
πραγματικά; ]

Βιβλιογραφία
http:llwww.tovima.grlculturelarticlel ?aid=625047 
http:llnews247.grleidiseislweekend-editionlemmanoyhl_kriaras_ 
ayta _poy_me_emathanJa_W7_xronia_zwhs_moy.2987797.html
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S  CQ "s. νέες εκδόσεις
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Ι ϊιI ένχε γράμματα φτάνουν στην πόρτα του Αη-Βασίλη και δεν μοιάζουν σε τίποτα με 
άλα αυτά, που έχει συνηθίσει να λαμβάνει. Προέρχονται από πέντε παιδιά, από πέντε 

γωνιές του πλανήτη τόσο διαφορετικές και τόσο απομακρυσμένες μεταξύ τους.
Όμως αυτά τα πέντε γράμματα έχουν κάτι κοινό και κάνουν την καρδιά του Αη-Βασίλη να 
γεμίζει και πάλι ελπίδα, αν και το ταξίδι μπροστά του προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο μέ

σα σε μια φύση, που αισθάνεται άρρωστη και εξασθενημένη.
Θα προλάβει άραγε να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά όλου του κόσμου;
Ζήστε την αγωνία των πιο αναπάντεχων Χριστουγέννων και αισθανθείτε, μέσα σ’ αυτό το παραμύθι με οικο-λογική συ
νείδηση, την ένταση, τις προσδοκίες και τα συναισθήματα του πιο αγαπημένου, του πιο παιχνιδιάρη, του πιο κόκκινου 
Αγίου της καρδιάς μας, που φέτος όμως αποφάσισε να είναι... πράσινος!
Χο, χο, χο...ϋ!
Για παιδιά ηλικίας από 4 γρσνατν και πάνω.

Ο ΑΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΤΩΝ ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ -ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΛΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΚΥΡΑ» Δ.Α. Ι1ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 271 & Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Τ.Κ. 135 62 
ΤΗΛ.: 210 2693800-4, FAX: 210 2693806-7
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΓΚΥΡΑ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ 124 -  ΑΘΗΝΑ, 
ΤΗΛ.: 210 3837667, FAX: 210 3837066 
e-mail: mfolcie-agyra.gr -  www.e-agyra.gr

ΑΕΤΟΙ ΚΑΙ ΛΥΚΟΙ
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΥΤΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
ΠΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 118, Τ.Κ. 11472 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 211 3003500, FAX:211 3003562
http://www.metaixmio.gr, e-mail:metaixmio«i metaixmio.gr

hia ιστορία που έγινε θρύλος.
[ άγρια δολοφονία του πατέρα τους και ο όρκος εκδίκησης δύο αγοριών, οκτώ και δέκα χρόνων, 

που προσπαθούν να επιβιώσουν μάνα τους στις ψηλές κορφές της Πίνδου. Στα χρόνια που θ’ ακολου
θήσουν, τα παιδιά θα μεγαλώσουν αναζητώντας τους φονιάδες του πατέρα τους. Θα έρθει η στιγμή της 

εκδίκησης και της τιμωρίας των ενόχων;
Μια διαδρομή σαν βγαλμένη από παραμύθι.
Έρωτας-Παρανομία-Δόξα.
Η ιστορία των λήσταρχων Ρεντζαίων που συγκλόνισε την Ήπειρο και ολόκληρη την Ελλάδα.
Έ να  μυθιστόρημα που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της δράσης και των έργων των παρανόμων της υπαίθρου την 
εποχή του Μεσοπολέμου.

«Λ,,,ΜΜίβϋνΛΟΠ»"»»

ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ

Μ . ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΙ ΙΟΥ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ε. ΤΣΙΑΝΤΉΣ 
Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13, Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΤΗΛ: 6945100778 -  2682026573 
e-mail: xhabisprevlo yahoo.gr

V T T 1
περιοχή του Θέρμου, μια αξιοθαύμαστη πανάρχαια ιστορική κοιτίδα, μας παρέδωσε αξιόλογα δείγ
ματα έργων πολιτισμού και θρησκευτικής λατρείας: από τον παλαιό λατρεία του θεού Απόλλωνα 

ως τη νέα λατρεία ενός καινούργιου θεού του φωτός, του Απόλλωνα -  Ιησού, όπως αυτός αποτυπώνεται 
σε θαυμάσιο ψηφιδωτό στο Κοιμητήριο που βρέθηκε κάτω από την Κωνσταντίνεια βασιλική του Απο
στόλου Πέτρου στο Βατικανό. Αυτό το Απολλώνιο φως του ιδρυτή της νέας θρησκείας σκορπίστηκε και 

στη Δυτική Στερεά Ελλάδα από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια και μετέπειτα, φωτίζοντας τους πολιτισμικούς δρόμους 
που συνέχιζαν να διατηρούν οι βυζαντινοί και οι μεταγενέστεροι οικήτορες.
Με το υποβλητικό φως που εκπέμπει η «εφτάφωτη λυχνία» του συγγραφέα Γιάννη Καρύτσα ακολουθούμε τους δρό
μους που μας ανοίγονται προς τα επτά, άλλοτε ακμαία αλλά και σήμερα επιβλητικά ή υποβλητικά, μοναστήρια της πε
ριοχής του Θέρμου.
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παράξενα
an 9 όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Υ /Β ' Νίκη Δημητρακοπούλου

Τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια... π α χα ίνουν λιγότερο!

Η
 φράση «ξαναζεσταμένα μακαρόνια» μας φέρνει στο μυαλό 
κάτι μάλλον αρνητικό και άγευστο. Και μπορεί τίποτα να 
μην είναι πιο λαχταριστό από μια αχνιστή μακαρονάδα με 
μπόλικη σάλτσα, όμως η εκπομπή του BBC «Trust Me I’m 

A Doctor», που καταπιάνεται με επιστημονικά θέματα, ανακοίνωσε: ότι 
τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια είναι πιο υγιεινά και λιγότερο παχυντικά 
από τα φρεσκομαγειρεμένα. Γιατί; Οι υδατάνθρακες που περιέχουν τα 
μακαρόνια μεταβολίζονται και εκτοξεύουν τα επίπεδα σακχάρου στο αί
μα μας. Ό ταν τα μακαρόνια παγώσουν, αλλάζει η χημική τους δομή σε 
κάτι που αποκαλείται «ανθεκτικό άμυλο». Αυτό γίνεται γιατί το άμυλο, 
όταν παγώσει, αντιστέκεται στα ένζυμα του οργανισμού μας που το δια
λύουν και έτσι η γλυκόζη που απελευθερώνει είναι πολύ πιο ελεγχόμενη.

Π απαγάλος χάθηκε στις HI ΙΑ και βρέθηκε 4 χρ όνια  μετά να  μιλάει...
ισπανικά!

Τον πρόσεχαν σαν τα μάτια τους και μάλιστα του είχαν βάλει και τσιπάκι 
σε περίπτωση που τον έχαναν για να τον ξαναβρούν. Οι ιδιοκτήτες ενός 
παπαγάλου από την Αμερική έζησαν ένα απίστευτο περιστατικό που 
τους άφησε άφωνους. Ο παπαγάλος τους, βγήκε από το κλουβί του και 

χάθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Ο παπαγάλος, μιλούσε... αγγλικά, ήξερε πολλές 
λέξεις και μάθαινε διαρκώς νέες. Πριν από λίγο καιρό τον εντόπισαν από το μικρο
τσίπ, τον πήραν πίσω και η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν τον άκουσαν να μιλάει 
ισπανικά! Προφανώς οι νέοι, προσωρινοί, ιδιοκτήτες του ήταν ισπανόφωνοι.

«Μ υστηριώδες» δάσος στην Ισπανία!

To Gorbea είναι ένα δασύλλιο στη βόρεια Ισπανία και έχει πά
ρει το όνομά του από την ψηλότερη κορυφή Gorbea του βου
νού που δεσπόζει ολόγυρα (1.482 μ.). Η καταπράσινη περιοχή 
βρίσκεται κοντά σε μια σειρά από πόλεις και κωμοπόλεις και 

είναι δημοφιλής προορισμός για τους πεζοπόρους, τους ορειβάτες αλλά 
και τους λάτρεις της φύσης που απολαμβάνουν την πλούσια χλωρίδα 
και πανίδα. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι το απόκοσμο τοπίο που 
υπάρχει στο δασύλλιο, με παράξενα δέντρα με γυμνούς κορμούς αλλά 
και με τις ρίζες των φυτών να βγαίνουν από το έδαφος. Κι όλα αυτά συν
δυασμένα με πυκνή ομίχλη για να νομίζει ο επισκέπτης ότι βρίσκεται σε 
κάποια μυστηριώδη χώρα, βγαλμένη από ταινία τρόμου! ]

Π ηγές:
news.gr
tovima.gr
in.gr
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νασκοπηση



γ ια  τκ; ελεύθερες ώρες
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(Ζστννομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1) Οδηγ,ε ΐ Ί £  ( Τ ΐ ΰ ( Γ ΐ α ;  (παιχνίδι 2)

Ή ταν Σαββάτο απόγευμα όταν ο Αστυνόμος 
Στεργίου κλήθηκε να διαλευκάνει άλλη μία πα
ράξενη υπόθεση.

...0 τεράστιος σκύλος γρύλιζε απειλητικά στο δι
πλανό δωμάτιο. 0  Αστυνόμος Στεργίου του είχε ρίξει 
μια ματιά από το παράθυρο και αποφάσισε ότι δεν εί
χε καμιά όρεξη να τον γνωρίσει καλύτερα. Εξάλλου, 
αρκούσε να ρίξει μια ματιά στο πτώμα του Γρηγόρη 
Σταθάτου για να αντιληφθεί τις δολοφονικές τάσεις 
του ζώου. Αποφάσισε, λοιπόν, να ανακρίνει τον Δη- 
μήτριο Κουλουρτζίδη, τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Ο Κουλουρτζίδης διηγήθηκε: “Βρισκόμουν στο 
δρόμο, με το σκύλο μου, κρατώντας τον από το λου
ρί. Κάποια στιγμή συναντήσαμε τον Γρηγόρη, έναν 
ανταγωνιστή μου που με σταμάτησε και άρχισε να 
μου μιλάει για ένα ζήτημα, για το οποίο είχαμε ήδη 
διαφωνήσει. Κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει και 

να κάνει απειλητικές κινήσεις 
εναντίον μου. Για λίγο, ο σκύλος 
μου είχε μείνει ήρεμος, μετά άρ
χισε ολοφάνερα να εκνευρίζεται. 
Όταν μάλιστα με άρπαξε από το 
γιακά, έφυγε από το χέρι μου, όρ- 
μησε στο λαιμό του και τον σκό
τωσε, πριν τον σταματήσω. Είναι 
τρομερό, αλλά ο σκύλος μου είναι 
εκπαιδευμένος στην άμυνα και 
αντέδρασε όπως είχε μάθει...”.

Η σκηνή, δυστυχώς, δεν είχε 
άλλους μάρτυρες. Ένας γείτονας είχε προβάλλει, 
από περιέργεια για τον καβγά, αλλά όταν ήδη είχε 
ολοκληρωθεί το συμβάν. Ο Αστυνόμος αποφάσισε να 
μιλήσει λίγο και με εκείνον.

Ο άντρας του είπε: “Είδα έντρομος το σώμα του 
θύματος πεσμένο στο έδαφος, με το λαιμό διαλυμένο. 
Το αφεντικό του σκύλου ήταν κοντά του, σαν πετρω
μένος, με το λουρί στο χέρι. Μετά συνήλθε και ξανά- 
πιασε το σκύλο. Ήταν τρομακτικό θέαμα!”.

Σε αυτό το σημείο, ο Αστυνόμος θεώρησε ότι είχε 
ακούσει αρκετά. Επέστρεφε στον Κουλουρτζίδη και 
του είπε:

“Αγαπητέ κύριε, πρέπει να με ακολουθήσετε στα 
Κεντρικά. Έχω την απόδειξη ότι τα πράγματα δεν 
έγιναν όπο)ς μας τα είπατε και δεν ήταν ατύχημα, αλ
λά μάλλον μια προμελετημένη δολοφονία!”.

Ποιά λεπτομέρεια οδήγησε τον Αστυνόμο 
Στεργίου να κάνει αυτή τη δήλωση;

1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
Β. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα

συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
Γ. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου 

οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.

2. Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
Α. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, 

σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
Β. Καμία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας. 
Γ. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, 

σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.

3. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
Β. Αγροτικό Ιατρείο.
Γ. Νοσοκομείο.

Κ ό ρ ι ν θ ο ς  61

4. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) 

στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
Β. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές 

από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
Γ. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

(J ηαζοκεχραλιά (παιχνίδι 4)

Σπαζοκεφαλιά με τη λίμνη και το νούφαρο
Στο κέντρο μιας λίμνες υπάρχει ένα νούφαρο το οποίο έχει την ιδιό
τητα να μπορεί να διπλασιάζεται κάθε μέρα. Αν το νούφαρο αυτό σε 
30 μέρες καλύψει όλη την επιφάνεια της λίμνης, σε πόσες μέρες είχε 
καλύψει την μίση

λόγια σοχρων ανδρζόν

"Ο μόνος άνθρωπος 
που δεν κάνει λάθη 
είναι αυτός που δεν 
κάνει τίποτα".

Theodore Roosevelt
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1) Οι επιθετικοί προσδιορισμοί προσδιορίζουν:
Α. Ουσιαστικό, Β. Ρήμα, Γ. Επίθετο, Δ. Επίρρημα

2) Παρατακτικά συνδέονται: Α. Μεγάλες προτάσεις,
Β. Όμοιες προτάσεις, Γ. Σημαντικές προτάσεις,
Δ. Δευτερεύουσες με κύριες προτάσεις

3) Η ανταλλαγή μηνυμάτων προϋποθέτει έναν πομπό, 
έναν δέκτη και: Α. Ένα υπολογιστή, Β. Ένα χώρο συνά
ντησης, Γ. Ένα τηλέφωνο, Δ. Ένα κώδικα

4) Ποιο διάσημο όνομα στα κρασιά βρίσκεται στο Ν. 
Φθιώτιδας; Α) Χατζημιχάλη, Β) Μπουτάρη, Γ) Αχαΐα 
Κλάους

5) Ποιο είναι το κύριο συστατικό του παραδοσιακού 
φαγητού «Μπατσαριά»;
Α) Χόρτα, Β) Χοιρινό, Γ) Κατσίκι

η χρωτογραχρία τον μήνα

«Παντεσπάνι»
Στα 1857, ο Φίλιππος Β’ της Ισπανίας που φημιζόταν σαν 
καλοφαγάς και λιχούδης κάλεσε το «ζαχαροπλάστη» του πα
λατιού του και του παράγγειλε να του φτιάξει ένα γλύκισμα, 
που να μην το βαρεθεί ποτέ! Φυσικά, εκείνος προσπάθησε με 
κάποιο τρόπο να ευχαριστήσει το βασιλιά του. Έβαλε, λοιπόν, 
τα δυνατά του και το πρώτο γλυκό που του παρουσίασε, ήταν 
η  «Κλαυδία». Μ όλις όμως ο Φίλιππος δοκίμασε το γλυκό, 
κατσούφιασε και του είπε πως δεν ήταν αυτό που ζητούσε. Σε 
λίγο του παρουσίασε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο γλύκισμα, με 
διάφορες ονομασίες. Αλλά κάθε φορά ο βασιλιάς κατσούφιαζε. 
Ώσπου, στο τέλος, ο δυστυχισμένος ζαχαροπλάστης δεν ήξερε 
τι να κάνει και ρώτησε τη γυναίκα του. Εκείνη, που δεν μπο
ρούσε να ξέρει περισσότερα από τον άντρα τη ς  δεν κατόρθωσε 
να του βρει καμιά λύση. Στενοχωρήθηκε, όμως τόσο πολύ, 
που άρχισε να κάνει διάφορες δοκιμές με το αλεύρι, τ ’ αυγά και 
το βούτυρο, που είχε στο σπίτι τη ς  Αλλά τίποτα δεν της φαι
νόταν κατάλληλο για το βασιλιά. Στο τέλος έφτιαξε ένα είδος 
ψωμιού αφράτου. Ό τα ν  το βράδυ ήρθε ο άντρας της και το 
είδε, αποφάσισε να το πάει στο Φίλιππο, αφού δεν υπήρχε κάτι 
καλύτερο. Μόλις, όμως ο βασιλιάς το δοκίμασε, έμεινε κατεν- 
θουσιασμένος και άρχισε να το τρώει σαν... ψωμί. Σιγά - σιγά 
το γλύκισμα αυτό διαδόθηκε σε όλη την Ισπανία και από εκεί 
το πήρε ο υπόλοιπος κόσμος.
Οι Γάλλοι το ονόμασαν: «Παιν ν τ ’ Εσπάνιε» -δηλαδή ψωμί της 
Ισπανίας- και με τον καιρό οι Έ λληνες το έκαναν σιγά - σιγά 
«παντεσπάνι».

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις■> του Τάκη Ναοτοϋλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

(Χν έκδοτο

1J γλώσσα μας

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας
Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.
- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα 
της Ελλάδας!
- “Γιατί χρυσό μου;”, ρωτά η μαμά του.
- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!

Τα αρχαία Ελληνικά 
ανέκδοτα είναι πνευ
ματώδη, διδακτικά και 
χαριτωμένα.

Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογέ
νη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:
- Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να 
πω ένα «μπράβο» στις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτη
καν από ένα κακορίζικο κεφάλι.

στήλες - στύλοι. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν λίθινες ή μαρμάρι
νες κατασκευές διαφορετικού τύπου, σχήματος και χρήσεως. Η 
λ. στήλη (πληθ. στήλες) δήλωνε την επιτύμβια ή αναθηματική 
πλάκα που έστηναν σε τάφους ή σε δημόσιους χώρους και πά
νω στην οποία χάραζαν επιγραφές διαφόρου περιεχομένου. Η 
λ. στύλος (πληθ. στύλοι) δήλωνε την κολόνα, τους κίονες που 
αποτελούσαν αρχιτεκτονικά μέλη ναών, στοών, οικοδομημάτων 

κ.τ.ό. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, είναι προφανές ότι 
είναι ορθότερο να μιλάμε για «τους στύλους του (να

ού) του Ολυμπίου Διός» και όχι για «τις στήλες του 
Ολυμπίου Διός».

ΠΗΓΗ: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας 
τον καθηγητή γλωσσολογίας Γ. Μτιαμπινιώτη



για τις ελεύθερες ώρες
Οτανρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αγροτική κατοικία
2. Τζέφρυ ..., άγγλος συγγραφέας και διπλωμάτης του 14ου 

αιώνα
3. Στάνισλαβ..., πολωνάς συγγραφέας - Ζαν..., γάλλος 

ηθοποιός
4. Αρχικά ένωσης κρατών - Διαταραχή της ομαλής 

λειτουργίας του οργανισμού
5. Γιόζεφ..., αυστριακός θεατρικός ηθοποιός του 19ου αιώνα
6. Δισκοειδές διάγραμμα μοίρας του οφθαλμού - Μυθική 

πόλη της αργοναυτικής εκστρατείας
7. Γραφική κωμόπολη της Ηπείρου
8. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας - Συριστικά 

σύμφωνα

Ιεστ αστυνομικών γνωσεων

1) Ό ταν στην έννοια της οργάνωσης υπάρχουν 
τρία (3) αντικειμενικά στοιχεία που είναι ένα 
ποιοτικό (δομημένη ομάδα), ένα χρονικό (διάρ
κεια δράσης), ένα αριθμητικό -  προσωπικό (τρία' 
ή περισσότερα πρόσωπα) και ένα υποκειμενικό 
(επιδίωξη τέλεσης περισσότερων κακουργη-μά- 
των) που αναφέρονται σε σχετική διάταξη χωρίς 
σκοπό καταστροφής θεμελιωδών συνταγματικών, πολιτι
κών, οικονομικών δομών μιας χώρας, η οργάνωση αυτή 
χαρακτηρίζεται ως: 
α) συμμορία (αρ. 187 § 5 ΠΚ) 
β) εγκληματική οργάνωση (αρ. 187 § 1 ΠΚ) 
γ) ένωση από δύο ή περισσότερους για να διαπράττουν εγκλήμα
τα (κλοπές ή ληστείες) - αρ. 374 εδ. δ’ ΠΚ

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ιστορικός αθλητικός σύλλογος της Μαδρίτης
2. Η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας - Όθων 

ντε λα..., ο πρώτος άρχοντας του φραγκικού Δουκάτου 
των Αθηνών

3. Νομαδικός λαός ινδικής καταγωγής - Το μεγαλύτερο 
ασιατικό κράτος

4. Αρχαία αναφορική αντωνυμία - Πόλη της δυτικής Ινδίας
5. Κανόνες της εκκλησίας - Πληθυντικός άρθρου
6. Ιστορικά στενά στη νοτιοδυτική Βουλγαρία
7. Ένας άνεμος
8. Η μητέρα του Ξέρξη στους «Πέρσες» του Αισχύλου

2) Ό ταν η ένωση με άλλον (δηλαδή συμφωνία δύο του
λάχιστον προσώπων) έγινε προς διάπραξη ενός τουλάχι
στον μη προσδιοριζόμενου κακουργήματος και χωρίς να 
ανήκει σε σχετική αναφερόμενη διάταξη (αρ. 187 § 1 ΠΚ) 
ή διάπραξη πλημμελήματος που τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και με το οποίο επιδιώκεται οι
κονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, 
της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας, 
τότε η ένωση αυτή χαρακτηρίζεται ως: 
α) εγκληματική οργάνωση (αρ. 187 § 1 ΠΚ) 
β) ένωση από δύο ή περισσότερους για να διαπράττουν εγκλήμα
τα (κλοπές -  ληστείες -  αρ. 374 εδ. δ’ ΠΚ) 
γ) συμμορία (αρ. 187 § 5 ΠΚ)
ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενούδη.

ατάκες από τον ελληνικό \ 
κινηματογράχρο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Γρηγορίου λέει ότι το όπλο του εγκλήματος είναι ένα 
δίκαννο και ότι δεν τον πέτυχαν οι δύο πυροβολισμοί. Τότε 
το όπλο ήταν άδειο και έπρεπε να το ξαναγεμίσει. Αρα είναι 
αδύνατον να εκπυσοκρότησε και να χτύπησε τον Κώστα

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

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

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Περιμένει να νυχτώσει και φεύγει από την 
πρώτη πόρτα.

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

Εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Νοέμβριον;

Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Ανάργυρη, Δαβίδ, Δαμιανός, Κοσμάς, 1/11

Μεταξία, Γαβριήλ, Μιχαέλα, Μιχάλης, Ραφαήλ, Αγγελος, Αγγέλα, 
Σταμάιης, Σταματίνα, Ταξιάρχης, Ματίνα

8/11

θεοκπστη, Νεκτάριος, Νεκταρία 9/11

Αρσένιος, Ορέστης 10/11

Μηνάς 11/11

Δαμασκηνός 13/11

Φίλιππος, Φιλίππα 14/11

Ιφιγένεια 16/11

Δέσποινα, Μαρία 21/11

Φιλήμων 22/11

Αικατερίνη 25/11

Στέργιος 26/11

Ανδρέας, Ανδριάνα 30/11

ΝΙΚΗΤΕΣ:
1) ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ Κωνσταντίνος,
2) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος,
3) ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ Βασίλειος

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

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 A Γ Ρ 0 I Κ 1■ Α

2 Τ I 0 Σ Ε Ρ '
3 Λ Ε Μ Ρ Ε Ν 0

4 Ε Ε Ν 0 Σ 0 Σ

5 Τ Κ A 1 Ν Τ Σ

6 I Ρ I ■ ■ Α 1 Α

7 κ 0 Ν I Τ Σ Α ■
8 0 Σ A Κ A *

2 9 3 6 7
3 8 1 4 7 6 5 2 9

9 6 1 2 3 4 8
9 2 7 8 5 4 3 6
8 6 4 2 9 3 1 7 5
5 1 3 6 4 7 8 9
6 4 5 2 1 9 8 3
2 3 9 5 8 4 7 6 :

6 9 2

ΛΥΣΗ Sudoku

(*) Κινητή γιορτή
Δ εκέμ βρ ιος

Αρετή 1/12

Βαρβάρα 4/12

Σάββας 5/12

Νικόλαος, Νίκη, Νικολέτα 6/12

Αννα 9/12

Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12

Αρης 13/12

Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία 15/12

Ιουλία 21/12

Αναστασία, Νατάσα 22/12

Εμμανουήλ, Χρήστος, Χριστίνα, Χρυσούλα, Χρυσαυγή 25/12

Στέφανος, Στεφανία 27/12

Ιωσήφ 30/12

(*) Κινητή γιορτή

(Ζ νέκδοτο
Οι συνέπειες του αλκοόλ
Καθηγητής χημικός θέλοντας να δείξει στους έφηβους τις ολέθρι
ες συνέπειες του αλκοόλ φέρνει στην τάξη δυο ποτήρια, ένα με 
νερό και ένα με ουίσκι και δυο σκουλήκια. Ρίχνει στο ποτήρι με 
το νερό το πρώτο σκουλήκι, το οποίο πανευτυχές -σα σκουλήκι 
στο νερό- κολυμπάει ρίχνει κωλοτούμπες, με δυο λόγια είναι η 
προσωποποίηση της αγαλλίασης. Μετά ρίχνει το δεύτερο στο 
ποτήρι με το ουίσκι αυτό συσπάτε υποφέροντας φριχτά και σε 
χρόνο dt πέφτει ξερό στο πάτο του ποτηριού.
«Τι μας δείχνει αυτό το πείραμα?»
Απαντά ο Τοτός από το τελευταίο θρανίο:
«πως πρέπει να πίνουμε ουίσκι για να μην πιάσουμε σκουλήκια»

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


[ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ S
Ε π ι μ έ λ ε ι α :  Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

Τέκνα αστυνομικώ ν
που πέτυχαν σε και ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α ΓΓΕ ΛΑ Κ Η  Μ α ρ ία Τμ ή μ α  Ξ ένω ν  Γλω σσώ ν, Μ ετά φ ρ α σ η ς  &  Δ ιε ρ μ η ν ε ία ς / Ιόν ιο  Πα νεπ ισ τή μ ιο Α ΙΤ Ε Λ Α Κ Η Σ  Ν ικ ό λα ο ς Υ /Α '-  Α .Τ . Α π ολλω νίας

ΑΓΓΕΛΑ Κ Η  Φ ω τεινή Σ χ ο λή  Α ξιω μ α τικώ ν  Ν ο σ η λ ευ τικ ή ς  Α θή να Α Γ Γ Ε Λ Α Κ Η Σ Ν ικ ό λα ο ς Υ /Α '-  Α .Τ . Α π ολλω νίας

Α ΓΓ Ε ΛΗ  Α νθούλα -Β α σ ιλ ική Π ολ ιτικώ ν  Μ ηχ αν ικώ ν  Τ.Ε . &  Μ η χ α ν ικώ ν  Τ οπ ογρα φ ία ς  &  Γεω π λ. Τ .Ε . (Σ έ ρ ρ ε ς ) Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Υ  Ν ικ ο λ έτα Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Κ α ρδ ίτσ α ς

Α ΓΓΕ ΛΗ  Μ α ρ ία Τ μ ή μ α  Νηπ ιαγω γώ ν Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Θ εό δ ω ρ ο ς Α ρ α κ ά ς  -  Υ .Α . Ιω αννίνω ν

Α ΓΓ Ε Λ Η Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Η λεκτρ ο ν ικ ώ ν  Μ η χ α ν ικώ ν  Τ.Ε . (Θ εσ σ α λον ίκη ) Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Υ  Ν ικ ο λέτα Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Κ α ρδ ίτσ α ς

Α ΓΓ Ε Λ Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Ι.Τ .Ε .Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κράτηση -Ε φ α ρ μ ο σ μ ένα  Μ α θη μ α τικ ά Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Καμ. Βούρλω ν

Α ΓΓ Ε ΛΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ Ιω ύ νν η ς -Α ν δ ρ έα ς Τμή μ α  Μ η χ α ν ικώ ν  Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  Π ο λ υ τεχ ν ε ίο  Κ ρ ήτης Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Σπ υρίδω νας Α ν θ /μ ο ς  ε .α .

Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Χ ρήσ τος Ο ικονομ ικό  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Πελοπ οννήσ ου Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Σπ υρίδω ν Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Τ ρ ίπ ολης

ΑΘ ΑΝ Α Σ1Α Δ0Υ Α ικα τερ ίνη Δ ιο ίκη σ η  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν Δ . Μ α κ εδ ο ν ία ς  (Γ ρ εβ εν ώ ν ) Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η Σ  Α θα νά σ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Τ . Δ /ν σ η  Α σ τυ νό μ ευ σ η ς  Κρ. Α ερ . θ ε σ /ν ίκ η ς

Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Δ ή μ ή τρ ιο ς Τ μ ή μ α  Ο ικονομικώ ν -Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Ν ικό λα ο ς Α ρ α κ ά ς  -  Α .Τ . Κ α τσ ικά  Ιω αννίνω ν

Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Ευμορφία Τμή μ α  Ν ο σ η λ ευ π κ ή ς  Σχο λή  Επιστημώ ν Α νθρ ώ π ινης  Κ ίνησ ης &  Π ο ιό τη τα ς  Ζω ής  

Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ελοπ οννήσ ου

Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς -Α .Τ .  Δ ελφ ώ ν

Α Θ Α Ν Α ΣΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  Ιωάννα Τμή μ α  Φ ιλο λο γ ία ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Α Θ Α Ν Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Θ εό δ ω ρ ο ς Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Υ .Α . Ιω αννίνω ν

Α Θ Α Ν Α ΣΟ ΥΛ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ Μ ά ρ ιο ς Σ τρ απ ω π κή Σ χ ο λή  Ε υελπ ίδω ν Α Θ Α Ν Α ΣΟ Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Χ αρ άλαμπ ος Υ /Β ' ε .α .  Γ Ε .Π .Α .Δ . Δ υ τ ικ ή ς  Μ α κ εδ ο ν ία ς

Α Λ Α ΤΖΑ  Μ α ρ ία Σχο λή  Γεω π ονικώ ν Ε π ισ τημώ ν/Τμήμα Γεω π ο ν ία ς  Φ υ τικ ή ς  Π α ρ α γω γή ς  &  Α γρο τικού  

Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Θ εσ σ α λ ία ς

Α Λ Α ΤΖΑ Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ α κ ά ς  -  Α .Τ . Α ρ ιδα ία ς

ΑΛΕΞΑ ΚΗ Μ α ρ ία Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ ρ ή τη ς / Σχο λή  θ ε τ ικ ώ ν  &  Τεχνο λο γικώ ν  Επιστημώ ν -  Η ρ ά κ λ ειο Θ Ε Ο Δ Ο ΣΑ Κ Η  Α ρ ισ τέα Α ρ χ /κ α ς  Υ .Α . Η ρ α κ λ είο υ

Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ ΡΙΔ Ο Υ  Δ ήμητρα Τμή μ α  Κοινω νικώ ν Επιστημώ ν Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο υ  Π α νεπ ισ τή μ ιο υ  Θ ρ άκης Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΙΔ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Υ .Α . Σ ερ ρ ώ ν

ΑΛΕΞΙΟ Υ Θ ω μ α ή -Μ α ρ ία Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν-Σ χ ο λή  Μ α θη μ α π κώ ν Λ Α Μ Π Α Δ ΙΑ Ρ Η  Β ασιλική Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Σ π ερ χ ε ιά δ α ς

ΑΛ Ε ΞΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Εμμανουήλ Σ χ ο λή  Κοινω νικώ ν Επ ιστημώ ν/Τμήμα Ο ικονομικώ ν Επιστημώ ν/ΑΕΙ Κ ρ ήτης Α Κ Ο Υ Μ ΙΑ Ν Α Κ Η  Δ ω ρ ο θ έα Υ /Α ’-Υ .Π .Π .Δ .Π .Κ .Π /Τ μ . 3ο

Α Λ Μ Π Α Ν Η  Α να α τα ο ία Μ η χ α ν ικώ ν  Π λ η ρ οφ ορ ικής  ΤΕΙ Θ εσ σ α λ ία ς  (Λ ά ρ ισ α ς) Α Λ Μ Π Α Ν Η Σ  Η λ ία ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ , Κ α τερ ίνη ς

Α Λ Υ ΣΣΑ Ν Δ Ρ Α Κ Η  Κ αλλιόπη Λ ο γισ π κ ή ς-Χ ρ η μ ο το ο ικ ο νο μ ία ς/ ΤΕ Ι Η π είρου Α Λ Υ Σ Σ Α Ν Δ Ρ Α Κ Η Σ  Α ντώ νιος Α ρ χ /κ α ς  -  Α ,Τ .Κ ισ σ ύμ ο υ

Α Μ Α Ν Α Τ ΙΔ Η Σ  Θ εό δ ω ρ ο ς Τμήμα Μ ηχ αν ικώ ν  Π ληρ οφ ορ ικής Τ Ε /Σ χο λή  Τ εχ ν /κώ ν  Εφαρμογώ ν/ΤΕ Ι Δ υ τ .Μ α κ εδ ο ν ία ς Α Μ Α Ν Α Τ ΙΔ Η Σ  Κ ω ν/νο ς Υ π α ρ χ /κα ς  -Τ .Δ .Λ . Η μ α θ ία ς

Α Μ Β Ρ Ο ΣΙΑ Δ Ο Υ  Δ ή μ ητρα Α .Π .Θ 7  Π α ιδαγω γική  Σχο λή /Τ μ . Επιστημώ ν Π ρ οσ χολ ική ς  Α γ ω γ ή ς  &  Ε κπ α ίδευσ ης Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Α γγελ ική Υ π α ρ χ /κα ς  -  Α .Τ . Κ. Ν ευ /π ίο υ

Α Ν Α ΓΝ Ο ΣΤΑ Κ Η  Ε λένη Λ ο γ ισ τ ική ς  &  Χ ρ η μ ατοο ικονομ ικής  Η ρ ά κλειο Μ Α Κ Ρ ΙΔ Α Κ Η  Στυλιανή Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Σ η τ ε ία ς

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Η Σ  Μ ιχα ήλ Ιατρ ική  -  Α  Ε Ι Η ρ α κλείο υ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Η Σ  Εμμανουήλ Α ρ χ /κ α ς  -  Γ .Ε .Ε . Η ρ α κ λ είο υ  Κ ρ ήτης

Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ  Α γ γελ ική Ε θν ικό  ΚαποδιστριακΟ  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν/Τ μ . Νομ ικής Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  Κ ω ν/νο ς Α ν θ /μ ο ς  ε .α .

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ  Σ υ μ εώ ν Σχο λή  Α ξιω ματικώ ν  Ε λλην ικής  Α σ τυνομ ία ς Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ  Α ν δ ρ έα ς
------------------------------- ------ -------------------------------------------------------------------------------

Δ /ν σ η  Α σ τυ νο μ ία ς  Α θη νώ ν

Α Ν Δ Ρ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Χ ρ ή σ το ς Σχο λή  Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν Ε φ α ρ μ ο σ μ ένες  Ξ έ ν ε ς  Γ λ ώ σ σ ες  ΤΕΙ Η π είρου Α Ν Δ Ρ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ μ . Τ ρ ο χ α ία ς  Β όλου  Μ α γν η σ ία ς

Α Ν Δ Ρ Ο Υ Τ ΣΟ Υ  Α λ εξέν δ ρ α Τμ ή μ α  Νηπ ιαγω γώ ν Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Α Ν Δ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ π α ρ χ /κα ς  -  Υ .Α . Ιω αννίνω ν

Α Ν Ε Σ Τ ΙΔ Η Σ  Β α σ ίλειος Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Τμ ή μ α  Ο ικονομικώ ν Επιστημών Α Ν Ε Σ Τ ΙΔ Η Σ  Ε υσ τρ άτιος Α /Β ’-  Τ .Τ . Η γ ο υ μ εν ίτσ α ς

Α Ν Θ Ο Υ ΛΑ Κ Η Σ Α νασ τάσ ιος Π ο λ υ τεχ ν ική  Σχο λή  -  Τμήμα Μ ηχ αν ικώ ν  Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  -  Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο υ  Παν. Θ ρ άκης Α Ν Θ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ π α ρ χ /κ α ς -Υ .Α . Σ ερ ρ ώ ν

Α Ν Τ Ο Ν Α Τ Ο Σ Α ντώ νιος Σχο λή  Α ξιω μ α τικώ ν  Ε Λ.Α Σ Α Ν Τ Ο Ν Α Τ Ο Σ  Λ άμπ ρ ος Α /Β ’-  Δ /ν σ η  Π ληρ οφ ο ρ ική ς/Α .Ε .Α .

Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ  Α ρ ισ τέα Σχο λή  Δ ιο ίκη σ η ς  &  Ο ικο νο μ ία ς  Τμ ή μ α  Λ ο γισ τική ς  &  Χ ρ η μ ατοο ικονομ ικής Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ  Α θα νά σ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Σ υ ν τά γμ α το ς

Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ Χ ρισ τίνα Τ μ ή μ α  Νηπ ιαγω γώ ν Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Μ ετσ ό β ο υ

Α Ν ΤΩ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Σπ υριδούλα Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Τμήμα Π α ιδαγω γικό  Νηπ ιαγω γώ ν Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Υ /Β ’-  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Α π ω λία ς

Α Ν Υ Φ Α Ν ΤΗ  Α θη νά Ε θν ικό  κ α ι ΚαποδιστριακΟ  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν/Τ μ . Τουρ ισ τικώ ν Σπ ουδώ ν Α Ν Υ Φ Α Ν Τ Η Σ  Π α να γιώ της Α ρ χ /κ α ς  -  Υ π η ρ εσ ία  Α σ φ ά λ εια ς  Β ο υ λή ς  Τω ν  Ελλήνω ν

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Αναστασία Τμή μ α  Γ ερ μ α ν ικ ή ς  Γλώ σ σ α ς 4  Φ ιλο λογ ίας /Φ ιλοσ οφ ική  Σχο λή  (Α .Π .Θ .) Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Μ ιλ τιά δ η ς Υ π α ρ χ ίκα ς  -  Τ .Σ ,φ . Μ εσ ο π ο τα μ ία ς

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Βαία Π α ν/μ ιο  Ιω αννίνω ν Σ χ ο λή  Επιστημώ ν Α γω γ ή ς /Τ μ . Π α ιδαγω γικό  Δ ημ . Ε κπ α ίδευοης Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Α λ έξα νδ ρ ο ς Υ /Α '-  Α .Τ . Φ ιλιπ π ιύδας

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ρ έθ υ μ ν ο υ , Π α ιδαγω γικό  Π ρ οσ χολ ική ς  Α γω γής Α Ρ Β Α Ν ΙΤΑ Κ Η  Α θα να σ ία Υ /Β ’-  Δ Α Ε Ε Β /Τ μ ή μ α  5ο

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η Σ Ε υά γγ ελ ο ς Κ τηνια τρ ική  Σχο λή  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Θ εσ σ α λ ία ς Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η Σ Π α ν τελ ή ς Υ /Α ’-  Τ .Δ .Ν . Κ α σ το ρ ιά ς

Α Ρ Β Α Ν ΙΤΗ  Π α να γιώ τα Σ χο λή  Α ξιω ματικώ ν  Ν ο σ η λ ευ π κ ή ς Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  Σπ υρίδω νας Υ /Α ' ε .α .  -  Δ /ν ο η  Τ εχ ν ικώ ν  Ε φαρμογώ ν/Α Ε Α
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ·  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Τμ . Δ α σ ο λ ο γ ία ς  &  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  &  Φ υσικώ ν Π ό ρ ω ν / Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  

Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ άκης

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  Α ρ ισ τε ίδ η ς Α /Β ’ ε .α .

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  Χ ρ ή σ το ς Σ χ ο λή  Α σ τυφυλάκω ν Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η Σ  Σπ υρίδω νας Υ /Α 'ε .α . ·  Δ /ν ο η  Τ εχ ν ικώ ν  Εφαρμογώ ν/Α ΕΑ

Α Ρ ΓΥ Ρ ΙΑ Δ Ο Υ  Ιω άννα-Λ αμπ ρινή Τ μ ή μ α  Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν ΤΕ Ι θ ε σ /ν ίκ η ς Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ π α ρ χ/κα ς  ·  Τ Σ Φ  Κ υπ ρίνου

Α ΡΓΎ ΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Α θα νά σ ιο ς Τ μ ή μ α  Μ ηχ αν ικώ ν  Π α ρα γω γής  Δ ιο ίκ η ο η ς /Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ άκης Α ΡΓΎ ΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ χ/κα ς  ·  Δ .Α .Θ εσ /ν ίκη ς/Υ Δ Ε Ζ Ι/Τ Ε Ι

Α ΡΓΎ ΡΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ Ιω άννα Τμ ή μ α  Ν ο μ ικ ή ς / Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ άκης Α Ρ ΓΥ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Αστυν. Υ π ο δ /ν τή ς  ε .α .

Α Ρ Σ Ε Ν Η  Χριστίνα Β ιο χ η μ εία ς  &  Β ιο τεχ νο λο γ ία ς  Λ ά ρ ισ α ς Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Α ’-Τ Δ Λ  Ελασ σ όνας

Α ΣΔ Ρ Ε  Α ν να -Μ α ρ ία Μ εσ ο γ ε ια κ ώ ν  Σπ ουδώ ν Ρ ό δο ς Α Σ Δ Ρ Ε Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Α ν θ /μ ο ς  ε .α .

Α Σ Η Μ ΙΑ Ν Α Κ Η  Ε υα γγ ελ ία -Σ τυ λ ια ν ή ΤΕ Ι Χ α λ κ ίδ ο ς /Τ μ . Λ ο γισ τική ς  &  Χ ρ ημ ατοο ικονομ ίας Α Σ Η Μ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Υ π α ρ χ/κα ς  -  Δ /ν ο η  Α μ εσ η ς  Δ ρ ά σ η ς  Α ττικ ή ς

Α ΤΖΑ Ρ Α Κ Η Σ Ν ικό λα ο ς Η λ εκτρ ο λό γω ν  Μ η χ α ν ικώ ν  &  Μ ηχ αν ικώ ν  Υ π ολογισ τώ ν (Α θή να ) Α ΤΖΑ Ρ Α Κ Η Σ Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  - Α Χ Σ η τ ε ί α ς

Α Φ Ε Ν ΤΟ Υ ΛΙΔ Ο Υ  Μ α ρ ία Τμ ή μ α  Χ ρημ ατοο ικονομ ικής &  Τ ρ α π εζ ικ ή ς  Δ ιο ίκη ο η ς /Σ χ ο λή  Χ ρημ ατοο ικονομ ικής &  

Σ τα τισ π κή ς /Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ε ιρ α ιά

Α Φ Ε Ν Τ Ο Υ Λ ΙΔ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Α ρ α κ ά ς  -  Τ .Α . Ν ά ουσ α ς

Α Φ Ρ Ο ΖΗ Σ Π α ντελή ς Μ η χ α ν ο λό γ ω ν -Μ η χ α ν ικώ ν  Α ΣΠ ΕΤΕ  Α θή να Α Φ Ρ Ο ΖΗ Σ Π έ τρ ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Κ ρ υσ τα λλοπ ηγή ς

ΒΑΓΙΩ ΝΑ ΚΗ Κυριακή Κ οινω ν ικής Ε ργασ ία ς /Τ Ε Ι Η ρ α κ λ είο υ Β Α Γ ΙΟ Ν Α Κ Η Σ Ιωσήφ Α ρ χ /κ α ς  -  Ν έ α ς  Κ υδω νία ς

Β Α Λ Α ΣΙΑ Δ Η  Σοφ ία Π α ιδαγω γικό  Τμ ή μ α  Δ η μ ο τ ική ς  Ε κπ α ίδευσ ης θ ε σ /ν ίκ η ς Β Α Λ Α Σ ΙΑ Δ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Γιαννιτσώ ν

Β Α Λ Α Π Ρ Α  Δ έσ π οινα Τμή μ α  Ια τρ ική ς  Δ .Π .Θ ρ ά κη ς Β Α Λ Α Ο Ρ Α Σ Α θα νά σ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Τ . Λ ά ρ ισ α ς

Β Α Λ ΙΠ Τ Η  Δ έσ π οινα ΤΕ Ι Λ ά ρ ισ α ς /Τ μ ή μ α  Ν ο σ η λ ευ τικ ή ς Β Α Λ ΙΩ Τ Η Σ  Κω ν/νος Υ /Β '-Τ .Τ .  Ελασ σ όνας

Β Α Λ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Κ ω ν/νο ς Τμή μ α  Μ ηχ αν ικώ ν  Π ληρ οφ ορ ικής Τ Ε /Σ χο λή  Τεχ ν ο λ ο γικ ώ ν  Εφαρμογώ ν/ΤΕ Ι Θ εσ σ αλ ίας Β Α Λ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α ντώ νιος Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Α λ εξά ν δ ρ ε ια ς

Β Α Λ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Στα υ ρ ο ύλ α Τμή μ α  Μ η χ α ν ικώ ν  Π ληροφοριακώ ν &  Ε π ικοινω νιακώ ν Σ υ σ τημάτω ν /Σχολή  θ ετ ικώ ν  

Ε π ισ τημώ ν/Π ανεπ ισ τήμ ιο  Α ιγα ίου

Β Α Λ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α ντώ νιος Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Α λ ε ξά ν δ ρ ε ια ς

Β Α Μ Β Α Κ Ο Σ Ιω άννης Επ ισ τήμης Φ υσ ική ς Α γω γής  κα ι Α θλη τισ μ ο ύ  Σ έ ρ ρ ε ς Β Α Μ Α Β Α Κ Ο Σ Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Ε ρ εα ο ύ  Α ν η σ ο η ς

Β Α Ρ Δ Α Κ Η  Α νπ γόνη Τ μ ή μ α  Φ ιλο λο γ ία ς  Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Κ ρ ήτης (Ρ έ θ υ μ ν ο ) Β Α Ρ Δ Α Κ Η Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β '-  Α 'Δ /v o n  Α σ τυνο μ ία ς  Δ ω δ εκα νή σ ο υ

Β Α Ρ ΣΑ Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Α νασ τασ ία -Χ ρισ τΙνα Π α ιδαγω γικό  Τμ ή μ α /Σ χο λή  Επιστημώ ν Α γ ω γ ή ς /Π α νεπ ισ ιή μ ιο  Ιωαννίνων Β Α Ρ Σ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  θ ω μ ά ς Υ π α ρ χ/κα ς ■ Τ .Δ Λ .  Η μ α θ ία ς

Β Α Σ ΙΑ Ν Α Σ Β α σ ίλ ε ιο ς Τμή μ α  Μ ηχ αν ικώ ν  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς/ ΤΕ Ι Α νατ. Μ α κ . &  Θ ρ άκης Β Α Σ ΙΑ Ν Α Σ Σ τέρ γ ιο ς Α ν θ /μ ο ς  ε .α

Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η Σ Μ η ν ά ς Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ελο π ο ννή σ ο υ /Τ μ . Ο ρ γάνω σ η ς &  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Α θλη π ο μ ο ύ /Σ χο λή Επιστημώ ν Α νθρ ώ π ινη ς  Κ ίνησ ης & Π ο ιό τη τα ς  Ζω ής

Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η Σ  Ε μμανουήλ Υ /Α '-Τ μ . Τροχ, Α ττικ ή ς  Ο δού Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η Σ  Μ ιχ α ψ Π α ιδαγω γικό  Τ μ ή μ α  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Α ιγα ίου

Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Υ /Β '-Α .Τ .  Νάξου Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Υ  Α γ γελ ική Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Τμήμα Ισ το ρ ία ς-Α ρ χ α ιο λο γ ία ς

Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Σ Φ ώ τιος Α ν θ /μ ο ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Θ εσ π ρω τίας Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Υ  Ελλη Τμ ή μ α  Ο δ οντιατρ ικής  Α .Π . θ ε σ /ν ίκ η ς

Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Υ  Ιω άννης Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ Α .  Ιω αννίνω ν Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Γεω ρ γ ία ΤΕΙ Φ υ σ ικο θερ α π εία ς  Δ υ τ ικ ή ς  Ε λλάδας

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Δ /νσ η  Τ εχ ν ικ ή ς  Υ π ο σ τή ρ ιξη ς/ Α.Ε .Α . Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Ιω άννης Μ ηχ αν ικώ ν  Η /Υ -Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Α νασ τάσ ιος Α ρ χ /κ α ς  -  Σ τ α θ μ ό ς  Τ ρ ο χ α ία ς  Μ ετσ ό β ο υ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Μ ιχα ή λ Π ρ οσ χολ ική ς  Α γω γή ς  &  Ε κπ α ιδευτικού  Σχεδ ια σ μ ο ύ

Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α ιγα ίο υ  Ρ ό δο ς Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ε υσ τά θιο Π ο λ ιτικ ό ς  Υ π ά λληλος  -  Ε π ιτελε ίο  Δ Α . Ε ύβο ιας

Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π α να γιώ της Μ η χ α ν ικώ ν  Η λεκτρ ο νικώ ν  Υ π ολογισ τώ ν &  Π λ η ρ οφ ορ ικής  Π ο λ υ τεχ ν . Σ χ ο λ ή ς  Π α τρ ώ ν Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ιω άννης Α ν θ /μ ο ς  ε .α .  Τ .Α . Α γ ία ς  Π α ρ α σ κευ ή ς

Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Α γ γελ ική Χ η μ ικό /Ε θν ικό  Κ απ οδισ τριακό Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ιω άννης Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Α νδρ ίτσ α ινας

ΒΕΛΕΗ Ιω άννα θ ε ο λ ο γ ικ ή  Σχο λή  Α ρ ισ το τέλ ε ιο υ  Π α νεπ ισ τή μ ιο υ  θ ε σ /ν ίκ η ς Β Ε Λ Ε Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Α ν θ /μ ο ς  ε .α .

Β Ε Λ Η Β Α ΣΑ Κ Η Σ Κ ω νσ ταντίνος Σ Τ Υ Α  Π ο λ εμ ικ ή ς  Α ερ ο π ο ρ ία ς Β Ε Λ Η Β Α ΣΑ Κ Η Σ Γ εώ ρ γ ιο ς  

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Η  Α γγελ ική

Α ρ χ/κα ς  Σχο λή  Μ ετεκ π . &  Επιμόρφ. Ε λλην ικής  Α σ τυνομ ία ς  

Α ρ χ /κ α ς  -  Δ /ν ο η  Τ εχ ν ικ ή ς  Υ π ο σ τή ρ ιξη ς / Α .Ε .Α .

Β Ε Λ Ο Ν Α Κ Η Σ Ν εά ρ χ ο ς ΤΕ Ι Κ ρ ήτης  Τμή μ α  Η λεκτρ ο λό γω ν  Μ ηχανικώ ν Β Ε Λ Ο Ν Α Κ Η Σ Β α σ ίλειο ς Υ /Β ’ -  Ε π ιτελε ίο  Δ Α .  Ρ εθύ μ νο υ

Β ΕΡΓΟ Υ Γεω ρ γ ία Δ ιο ίκησ η  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν ΑΣΟΕ Τ Ε Ν ΤΕ  Π α να γιώ τα Α ρ χ /κ α ς  -  ΔΕΕ

Β ΕΡΓΟ Υ Μ α ρ ία Δ ιε θ ν ώ ν  Ευρω π αϊκώ ν Σπ ουδώ ν Π ά ντε ιο Τ Ε Ν ΤΕ  Π α να γιώ τα Α ρ χ/κα ς  -  ΔΕΕ

ΒΕ Ρ ΙΓΟ Υ  Γεω ρ γ ία Τ μ ή μ α  Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Κύπ ρου Β Ε Ρ ΙΓΟ Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Υ /Α '-  ΤΑ Ε Η ρ α κ λ είο υ

Β ΙΣΚ Α Δ Ο Υ Ρ Ο Σ Α λ έξα ν δ ρ ο ς Σ Τ Υ Α  Α θή να Β ΙΣΚ Α Δ Ο Υ Ρ Ο Σ Μ ιχ α ή λ Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Α Ά .Τ . Η ρ α κ λ είο υ  Κ ρ ήτης

Β Λ Α Χ Α Κ Η Σ Ιω σ ή φ Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ εσ σ α λ ία ς / Τμή μ α  Π ληρ οφ ορ ικής Β Λ Α Χ Α Κ Η Σ Α ντώ νιος Τ α ξ ία ρ χ ο ς  ·  Γ Ε .Π .Α .Δ . Ν ο τίο υ  Α ιγα ίου

Β Λ Α Χ Α Κ Η Σ Κ ω ν/νο ς Ο ικονομ ικό  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Αθηνώ ν Β Λ Α Χ Α Κ Η Σ Α θα νά σ ιο ς Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Δ Α .Α /Υ .Κ Α /Τ .Ε .Ε .Μ .Α .Β .

Β ΛΑ ΧΟ Υ Ελένη ΤΕ Ι Σ τ ε ρ ε ό ς  Ε λλά δ ο ς /Σ χ ο λή  Δ ιο ίκη σ η ς  &  Ο ικονομ ίας, Τ μ . Δ ιο ίκη σ η ς, Ο ικονομ ίας &  

Επ ικοινω νίας Π ολ ιτισ τικώ ν  &  Τ ο υρ ισ τικώ ν  Μ ονάδω ν

Β Λ Α Χ Ο Σ Π α να γιώ της Α ρ α κ ά ς  -  Α .Τ . Ν έ α ς  Μ ά κρ η ς

Β Ο ΪΔ Α Κ Ο Σ Μ ε ν έ λ α ο ς Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ό  Ε κπ α ιδευτικό  Ιδρυμα Ιονίω ν Ν ήοω ν Σ χο λή  Μ ο υ σ ικ ή ς  Τ εχ ν ο λ ο γ ία ς  Τμήμα  

Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς  Η χου &  Μ ο υσ ικώ ν  Ο ργάνω ν

Δ ΙΑ Λ Ε Μ Ε Ν Ο Υ  Π α γώ να Α ρ α κ ά ς  -  Κ εν τρ ικ ό  Ια τρ ε ίο  Α θη νώ ν

Β Ο Λ ΤΣΑ Κ Η Σ Κ ω νσ ταντίνος Τ Ε Ι/ Ανατολ. Μ α κ εδ ο ν ία ς  &  Θ ρ άκη ς/Τ μ . Δ α σ οπ ον ίας  &  Δ ια χ . Φ υσικού Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς Β Ο Λ Τ Σ Α Κ Η Σ  Χ ρ ή σ το ς Α ρ α κ ά ς - Τ .Τ .  Δ ρ ά μ α ς

Β Ο Υ Κ Α ΤΑ Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Τμ ή μ α  Η λ εκτρ ο λό γω ν  Μ ηχ αν ικώ ν  Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ξ ά ν θη ς Β Ο Υ Κ Α ΤΑ Σ Β α σ ίλ ε ιο ς Α /Α '-  Α .Τ . Κ α ρδαμύλω ν Χ ίου

Β Ο Υ Ρ Λ Ο Κ Α Σ Ζ α χ αρ ίας ΤΕΙ Η π είρ ο υ  Μ ηχ ανολόγω ν Υπ ολογισ τώ ν Β Ο Υ Ρ Λ Ο Κ Α Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Α ρ χ/κα ς  -  Τμή μ α  Τ ρ ο χ α ία ς  Α ρ τα ς
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[  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ  :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ■ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Ρ Α Ν Τ2Α Σ Ν ικόλα ος Σχο λή  Α ξιω μ α τικώ ν  Ε Λ.Α Σ Β Ρ Α Ν ΤΖΑ Σ Β α σ ίλ ε ιο ς Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  - Υ π η ρεσ ία  Π ρ ο σ τα σ ία ς  Αλλοδαπ ώ ν  

Α ξιω μ α το ύ χω ν 4  Ε υπ αθώ ν Σ τόχω ν

Β Ρ Α ΤΣΙΓΓ Α  Δάφνη Π α ιδαγω γικό  Δ η μ ο τ ικ ή ς  Ε κπ α ίδ ευσ η ς  (Φ λώ ρινα) Β Ρ Α Τ Σ ΙΣ Τ Α Σ  Λ άμπ ρ ος Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Κ α ρδ ίτσ δα ς

B Q P PO Y  Μ α ρ ία  -  Α γ γελ ική ΤΕΦ ΑΑ Κ ονοτηνής Β Ω Ρ Ρ Ο Σ Α ν δ ρ έα ς Υ /Α '-  Α .Τ . Τρ ίπ ολης

Γ Α Λ Α Ν Α Κ Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Σχο λή  Καλώ ν Τ ε χ ν ώ ν /Α ρ ισ τ ο τ έ λ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  θ ε α /ν ίκ η ς ΓΑ Λ Α Ν Α Κ Η Σ  Κ ω ν/νο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Α . Κ α βάλας

Γ Α Λ Λ ΙΟ Σ  Κ ω ν/νο ς ΑΕΙ Τμ. Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  &  Φ υσικώ ν Π όρ ω ν Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Π α τρ ώ ν - 
Π α ρ ά ρ τη μ α  Αγρίνιου

Γ Α Λ Λ ΙΟ Σ  Ιω άννης  
Τ Σ Α Τ Σ Α Ν Η  Α ικα τερ ίνη

Υ /Α '-  Τ .Τ . Ιω αννίνω ν (Ο Ε Π ΤΑ  Δ .Α . Ιω αννίνω ν) 
Α ν θ /μ ο ς  -  Υ .Α . Ιω αννίνω ν

ΓΑ Ρ Α Ν ΤΖΙΩ ΤΗ  Χριστίνα Μ η χ α νο λό γω ν Μ η χ α ν ικώ ν  Ε Μ Π ΓΕ Ω ΡΓΙΛΕ  Μ α ρ ία Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Κ α λα μ ά τα ς

ΓΑ Ρ Γ  Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η Σ Σ τέρ γ ιο ς Μ η χ α νο λό γω ν Μ η χ α ν ικώ ν  Τ .Ε .Ι. Η ρ ακλείου ΓΑ Ρ Γ Α Ν Ω Υ ΡΑ Κ Η Σ Χ αρ άλαμπ ος Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Τ . Η ρ α κ λ είο υ  Κ ρ ήτης

Γ ΑΡΕ Φ Α Λ Α Κ Η  Μ α ρ ια λέν α Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς  Ρ έθυ μ ν ο ΓΑ Ρ Ε Φ Α Λ Α Κ Η Σ Ιω άννης Α σ τυν. Δ /ν τ ή ς  ε .α .

Γ  Α Τ Σ ΙΟ Σ  Σ τέφ α ν ο ς Σ .Τ .Υ .Α ΓΑ Τ Σ ΙΟ Σ  Κ ω ν/νο ς Υ /Α ’-Τ μ . Τ ρ ο χ . Π ρ έ β ε ζα ς

Γ Ε Λ Α Δ Α Ρ Η Σ  Λ εω ν ίδ α ς Α .Σ .Π Α Ι.Τ .Ε . Τ μ ή μ α  Ε κπ α ιδευτικώ ν  Μ η χ ανολόγω ν Μ ηχ αν ικώ ν Γ Ε Λ Α Δ Α Ρ Η Σ  Π α να γιώ της Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Τ . Τ ρ ικά λω ν

ΓΕ Ρ Μ Α Ν Ο Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Σχο λή  Μ ηχ αν ικώ ν  Π λ ηρ οφ ορ ικής  &  Δ ικτύ ω ν  ΤΕ Ι Η ρ α κ λ είο υ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Σ  Γ ερ ά σ ιμ ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α ,Τ .Ια λ υσ ο ύ

Γ Ε Ο Ρ ΓΑ ΤΖΗ Σ Δ α υ ίδ Ε .Μ .Π . Μ η χ α νο λό γω ν Μ ηχανικώ ν ΓΕ Ο Ρ ΓΑ ΤΖΗ Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Υ π ο ατρά τηγος-Π ρ . Κ λ ,Δ ιο ικ .Υπ οσ τΛ νθρ. Δυναμ.

ΓΈ Ο Ρ Π Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ Ιω άννης ΤΕ Π Α Ε Σ Π α νεπ ισ τή μ ιο  Αιγαίου ΓΕ Ο Ρ Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Υ /Β ’ε .α .

ΓΕ Ο Ρ ΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  Ελένη Κ ο ιν ω ν ικ ές  &  Π ο λ ιπ κ ές  Ε π ισ τήμες Π ά ντε ιο  Π α μεπ ισ τήμ ιο  Α θη νώ ν Γ Ε Ο Ρ ΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ Ν ικ ό λα ο ς Υ /Α ’-  Δ Τ Ε /2 0  Τ .Δ .Χ .Υ .

ΓΕ Ο Ρ ΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ  Χριστίνα Ιΰνιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο /Σ χο λή  Ισ τορία ς  &  Μ ετΰ φ ρ α α η ς -Δ ιε ρ μ η ν ε ία ς  /Τ μ . Ξ ένω ν  Γλω σσώ ν 
Μ ετά φ ρ α σ η ς  &  Δ ιερ μ η ν ε ία ς

Γ Ε Ο Ρ ΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ Π α να γιώ της Α ρ χ /κ α ς  -  Δ .Α .Α .Α . Τ μ . Α σ φ ά λ εια ς

ΓΕ Ο Ρ ΓΟ ΥΛ Α  ΚαλλιρΡη ΤΕ Ι Δ υ τ. Ε λλ ΰ δ α ς /Σ χ ο λή  Δ ιο ίκη σ η ς  4  Ο ικο νο μ ία ς /Τ μ . Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχειρ ήσ εω ν ΓΕ Ω Ρ Γ Ο Υ Λ Α Σ Κ ω ν/νο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Υ π η ρεσ ία  Α σ φ ά λ εια ς  Β ο υ λή ς  Τ ω ν  Ε λλήνω ν

ΓΕ Ο Ρ ΓΟ ΥΛ ΙΑ Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Ιατρ ική  Σχ ο λή /Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ ρ ήτης Γ Ε Ο Ρ ΓΟ ΥΛ ΙΑ Σ Π α να γιώ της Υ /Α ’-  Α .Τ . Β α ρ θο λο μ ιο ύ

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Η  Ε υα γγελ ία Σ χο λή  θ ε τ ικ ώ ν  Επ ιστημώ ν/Γμ. Μ α θη μ α τικ ώ ν /Π α ν επ ισ τή μ ιο  Α ιγα ίου  Σ ά μ ο ς Θ Ε Ο Φ Α Ν ΙΔΟ Υ  Α θη νά Α ρ χ /κ α ς  -  Ε π ιτελ ε ίο  Δ .Α . Φ λώ ρινας

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ ΛΟ Υ  Β εν ετία Τμή μ α  Χ ρ η μ ατοο ικονομ ικής  4  Τ ρ α π εζική ς  Δ ιο ίκη σ η ς/Σ χ ο λή  Χ ρημ ατοο ικονομ ικής 4  
Σ τ α π σ η κ ή ς /Π α ν επ ισ ιή μ ιο  Π ε ιρ α ιά

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α π όσ τολος Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Π α λα ιοκα σ τρ ιτώ ν

ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Υ  Μ α ρ ία Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ άκης  Σχο λή  Ισ τορία ς  4  Ε θνο λο γ ία ς Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Βασιλική Α ρ α κ ά ς  -  Τ .Τ . Κ ιλκ ίς

ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Υ  Μ α ρ ίνα Τμή μ α  Β ιοχημεία ς 4  Β ιοτεχ νο λο γ ία ς /Π α ν επ ισ τή μ ιο  Θ εσ σ α λ ία ς ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Σ Σ ω τή ρ ιο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Τ .Τ . Κ α ρ δ ίτσ α ς

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η  Μ α ρ ία Σ χ ο λή  θ ε π κ ώ ν  4  Τεχ ν ο λ ο γικ ώ ν  Επιστημών Τμ. Β ιολογία ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κρήτης Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ μ . Τ ρ ο χ α ία ς  Β όλου  Μ α γν η σ ία ς

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ ΣΗ  Αναστασία Π α ιδαγω γική  Α κα δ η μ ία  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Τ Σ ΙΑ Ρ Σ ΙΟ Τ Η  Ε λένη Υ π α ρ χ /κα ς  -  Κ Δ Π Μ  Κ ρ α ν ιά ς  Γρ εβ εν ώ ν

ΓΙΑ Ν Ν Ο Υ ΣΗ  Γεω ργ ία Α .ΤΕ Ι Λ ά ρ ισ α ς  Τμ ή μ α  Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν 4  Μ ά ρ κ επ νγ κ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Σ Η Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  Α .Τ . Χαλανδρ ίου

Γ ΙΑ Ρ Ε Ν ΤΖΙΔ Η Σ Χ ρυσ όσ τομος Π α νεπ ισ τή μ ιο  Μ α κεδ ο ν ία ς /Σ χ ο λ ή  Ο ικονομικώ ν 4  Π ερ ιφ ερ ε ια κ ώ ν  Σπ ουδώ ν/Τμ. 
Ο ικονομ ικώ ν Επιστημώ ν

ΓΙΑ Ρ Ε Ν Τ Ζ ΙΔ Η Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Τ α ζ ία ρ χ ο ς  -  Δ /ν σ η  Α σ τυ νο μ ία ς  θ ε σ /ν ίκ η ς

Γ ΙΟ ΤΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ Π α να γιώ της Κοινω νική Π ολ ιτική  Π α ντε ίο υ  Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Γ ΙΟ ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Θ εό δ ω ρ ο ς Υ /Α '-Α .Τ . Ε ζα ρ χ είω ν

ΓΚΑ ΒΡΕΣΗ Δ έσ π οινα Ο ικονομικώ ν Επιστημώ ν Π α νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν ΓΚ Α Β Ρ ΕΣΗ Σ Ιω άννης Υ π α ρ χ /κα ς  -  Τ Σ Φ  Α νω  Πω γω νίου

Γ Κ Α Μ Π Λ ΙΩ Ν Η Σ Ν ικό λα ο ς Τμήμα Φ ιλο λο γ ία ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ελοπ οννήαου Γ Κ Α Μ Π Λ ΙΩ Ν Η Σ  Β ά ιο ς Υ /Α ’- Δ .Α .  Τ ρ ικ ά λ ω ν /Ο Π Κ Ε

ΓΚΑ ΝΙΟΥ Ειρήνη Φ α ρ μ α κευ τ ικ ή  Α θη νώ ν Γ Κ Α Ν ΙΟ Σ Ν ικό λα ο ς Α ρ α κ ά ς  -  Ε π π ελ ε ίο  Δ .Α . Α ρ γο λ ίδ α ς

ΓΚ Α ΡΔ ΙΑ Κ Ο Υ Σ τα υ ρ ο ύλ α ΤΕΙ Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ /Σ χ . Δ ιο ίκη σ η ς  4  Ο ικονομ ίας /Τμ . Λ ο γ ισ τ ική ς  4  Χρημ ατοο ικονομ ικής Γ Κ Α Ρ Δ ΙΑ Κ Ο Σ Θ εό δ ω ρ ο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Υ π η ρεσ ία  Α σ φ ά λ ε ια ς  Β ο υ λ ή ς  Τω ν  Ελλήνω ν

ΓΚΙΚΑ Μ α ρία Τμή μ α  Ν ο σ η λ ευ τικ ή ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Πελοπ οννήσ ου ΓΚ ΙΚ Α Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β '-Γ Ε .Π .Α .Δ . Θ εσ σ α λ ία ς

ΓΚ ΙΟ Ν ΤΟ Υ Μ α ρ ία Τμή μ α  Ο ικονομικώ ν Ε π ισ τημώ ν/Σχολή Ο ικονομικώ ν 4  Π ολ ιτικώ ν  Επιστημώ ν/ 
Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  θ ε σ /ν ίκ η ς

Γ Κ ΙΟ Ν ΤΟ Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Α . Β έρ ο ια ς

ΓΚΙΟ ΥΛΕΚΑ Σ Χ ρήσ τος Μ α θη μ α π κ ώ ν  Ιω αννίνω ν ΓΚ ΙΟ Υ ΛΕ Κ Α Σ Ν ικ ό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Α ρ γ ο υ ς  Ο ρ εσ π κού

ΓΚ ΙΟ Υ Λ Μ Π Α Σ  Β α σ ίλειο ς Τμήμα Τ εχ ν ο λ ο γ ία ς  Τροφ ίμω ν 4  Δ ια τρ ο φ ή  Α νθρ ώ π ου /Γ εω π ονική  Σχο λή  Πα νεπ ισ τή μ ιο  
Α θηνώ ν

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Ελπινίκη Π ο λ ιτ ικ ό ς  Υ π ά λλη λο ς  -  Δ /ν ο η  Α σ τυνομ ικού  Π ρ οσ ω π ικού/ 
Α Ε Α /Τμ . 2ο

ΓΚ ΛΕΖΑ Κ Ο Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Ε κα π ιδευπ κΰ  Ιδρυμα Κ ρ ή τη ς/Σ χ ο λή  Σ .Δ .Ο /Τ μ ή μ α  Λ ο γ ισ τ ική ς  4  Χ ρημ ατοο ικονομ ικής ΓΚ ΛΕΖΑ Κ Ο Σ Λ ά ζα ρ ο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Υ π η ρεσ ία  Π ρ ο σ τα σ ία ς  Π ρ ο έδ ρ ο υ  Κ υβέρ νησ ης

ΓΚΛΕΖΑΚΟ Υ Ο υρανία Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ ρ ή τη ς/Σ χ ο λή  Κοινω νικώ ν Επιστημώ ν/Τμ. Π ο λ ιτικ ή ς  Επιστήμης ΓΚ Λ Ε ΖΑ Κ Ο Σ Λ ά ζα ρ ο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Υ π η ρεσ ία  Π ρ ο σ τα σ ία ς  Π ρ ο έδ ρ ο υ  Κ υβ έρ νη σ η ς

ΓΚ Λ Ω ΤΣΟ Υ  Α ννα -Μ α ρ ία Ο ικονομ ικά  Π α νεπ ισ τή μ ιο  ΑΣΟ ΕΕ Γ Κ Λ Ω Τ ΣΟ Σ Θ εό δ ω ρ ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Χ ίο υ

ΓΚ Ο Β Α ΡΗ -Κ Ο Υ ΣΚ Ο ΥΛ Η  Χ ρισ τίνα Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ε ιρ α ιώ ς /Σ χ ο λ ή  Ο ικονομικώ ν Ε π ιχειρηματικώ ν 4  Δ ιεθ ν ώ ν  Σπ ουδώ ν/Τμ. 
Ο ικονομ ικής  Επιστήμης

Γ Κ Ο Β Α ΡΗ Σ Κ ω νσ ταντίνος Α ρ α κ ά ς  -  Υ π η ρεσ ία  Α σ φ ά λ ε ια ς  Β ο υ λή ς  Τ ω ν  Ε λλήνω ν

ΓΚ Ο Δ Ρ Α  Ευφροσύνη Φ υ σ ικο θερ α π εία ς  ΤΕΙ Α θηνώ ν Γ Κ Ο Δ Ρ Α Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Δ .Α .Ε .Α ./Γ Τ Μ

ΓΚ Ο Λ ΙΑ Σ Α θα νά σ ιος Στρ α τιω τική  Σχο λή  Ευελπ ίδω ν ΓΚ Ο Λ ΙΑ Σ Θ εό δ ω ρ ο ς Υ π α ρ χ /κα ς  -  Τ .Σ .Φ . Κ ο ρ εσ τε ίω ν
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Γ Ο Υ Μ Ε Ν Α Κ Η Σ  Μ ιχα ήλ Επ ισ τήμης Υ π ολογισ τώ ν Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Κ ρ ήτης ΓΟ Υ Μ Ε Ν Α Κ Η Σ  Α ντώ νιος Α ρ χ /κ α ς  -  Α  Α .Τ . Η ρ α κ λ ε ίο υ  Κ ρ ήτης

συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ------ ""»«ίεί0 &

Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή) Κ°υΡεί
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μ πορούν να σιτιστούν οι Σ υνάδελφοι 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' 
Κυριακε'ς & Αργίες προσψε'ρεται μόνον Γεύμα.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης

ο. Καθ’ ύλην
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ:
-  Αστυνομική εκπαίδευση στο περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) 

(283/32 Α/Β' Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης)

-  «Εσωτερικές υποθέσεις και η συμβολή τους 

στην αντιμετώπιση της διαφθοράς» (285/14 Τα- 

ξίαρχος Στάθης Παναγιώτης)

-  Αλεξίσφαιρο γιλέκο. Επιλογή και συντήρηση 

(286/32 Α/Α' Δελλή Αναστασίου)
-  1η Διεθνής Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών 

του Κόσμου (287/30 Υ/Β' Δημητρακοπούλου Νίκη)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ:
-  Αθλος και KUNG FU. Οι σχέσεις του ελληνικού 

άθλου με το κινέζικο Kung Fu (283/100 Ε.Φ. Γιατα- 

γάνας Χρήστος)
-  Αερόβια άσκηση (284/110 Υ/Β' Δεσκουλίδης Ηρακλής)

ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΕΣ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
-  Ερρίκος Ίψεν. Η ζωή και το έργο του Henric Ibsen 1828-1906 (284/100 Π.Υ. Νέ- 

ζερη Μαρία)

-  Η Νίκη της Σαμοθράκης και πάλι στο βάθρο της (285/97 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)

ΔΙΑΦΟΡΑ:
-  Βασικά βήματα στην πορεία για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας 

(283/36 Παπάίωάννου Ελευθερία -  Δικηγόρος, Ασπκολόγος / Εγκληματολό- 

γος, αν. καθηγήτρια ΣΑΕΑ)

-  Οι αλλοδαποί μετανάστες και η διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική πραγμα

τικότητα (283/38 Α/Β' Ασπάσιος Δημήτρης)

-  Λαογραφία Καθαροδευτέρας (283/113 Ε.Φ. Καρεπίδης Ιωακείμ -  Μεταπτυχια
κός φοιτητής λαογραφίας)

-  Εθιμική Αποκριά (283/114 Ε.Φ. Καρεπίδης Ιωακείμ -  Μεταπτυχιακός φοιτητής 

λαογραφίας)
-  Ψηφίδες αστυνομικής μνήμης: Η «αστυνομική» οικογένεια Κονταξάκη (284/104 

Υ/Β' Κλειδωνάρης Μιχαήλ)

-  Ο συγκρητισμός στην αστυνομική θεωρία και πράξη (285/25 Μανιάτης Αντώνι

ος -Αν. Καθηγητής / διδακτικό προσωπικό της ΣΑΕΑ / Δικηγόρος)

-  Η μετανάστευση ως παράγοντας «επαναεθνικοποίησης» της πολιτικής των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών (285/32 Α/Β' Ασπάσιος Δημήτρης)
-  Το δικάζειν πάντας εκ πάντων και περί πάντων (285/36 Υ/Β' Διαμαντής Ευάγ

γελος)
-  Ο συλλέκτης Αστυνομικών και Στρατιωτικών μοτοσικλετών Μανώλης Κοζωνά- 

κης (285/94 Υ/Β' Δημητρακοπούλου Νίκη)

-  Ο υποβρύχιος εξοπλισμός των ψαροντουφεκάδων ελεύθερης κατάδυσης 

(285/98 ΑΛ" ε.α. Σακελλαρίου Ιωάννης)
-  Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον, θεολογική οικολογία και οικολογική θεολο

γία. (286/104 Σιδηράς Ιωάννης -  θεολόγος, Εκκλησιαστικός / Ιστορικός, Νομι

κός)
-  Περί βιοχημικής τρομοκρατίας «Απλά και μόνο επειδή δεν το βλέπεις, δεν ση

μαίνει ότι δεν είναι εκεί...»(286/108 Ε.Φ. Χατζής Αθανάσιος)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:
-  Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου (1903-2013) (283/106 Σιδηράς Ιωάννης -  θε

ολόγος, Εκκλησιαστικός / Ιστορικός, Νομικός)
-  Περί πλούτου και πλεονεξίας (285/84 Σιδηράς Ιωάννης -  θεολόγος, Εκκλησι

αστικός / Ιστορικός, Νομικός)

-  Αγιος μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος (286/30 Αρχ/κας Κίκη Αικατερίνη)

-  Μονή Μολυβδοσκεπάστου (286/114 Π.Υ. Βράτσης Νικόλαος)

-  Τα Χριστούγεννα του κόσμου (287/100 Υ/ Β' Δημητρακοπούλου Νίκη)

-  Χριστούγεννα από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο (287/110 Π.Υ. Κούρους Ευ
στάθιος)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ:
-  Μέγας Κωνσταντίνος -  1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων 

(283/104 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)

-  Η δολοφονία του Γεωργίου Α' στη Θεσσαλονίκη (283/110 Μιχαλόπουλος Δη
μήτρης-Ιστορικός)

-  Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (285/88 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)

-  Η Αμφίπολη (286/36 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)
-  Κωνσταντίνος Δαβάκης «Ποτέ δε θα πεις Πίνδος δίχως να ακούσεις τον αντί

λαλό του» (286/42 Υ/Β' Δημητρακοπούλου Νίκη)
-  Η οργάνωση & η απονομή της δικαιοσύνης στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Έγκλη

μα & τιμωρία (286/94 Υπαρχ/κας Μαυροματίδης Σάββας)

-  Ιστορικό οδοιπορικό της Κριμαίας (286/100 Αρχ/κας Κίκη Αικατερίνη)

-  Οι εορτές ως μηχανισμοί ενότητας και επικοινωνίας με το θείο στην αρχαία πό- 
λη-κράτος (287/94 Υπαρχ/κας Μαυροματίδης Σάββας)

-  Η φιλική εταιρεία 200 χρόνια από την ίδρυσή της (287/104 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
-  Η ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας (283/42 Ζαχαροπούλου Ειρήνη -  

Νομικός / Εγκληματολόγος)

-  Ο αγώνας του ανθρώπου για αξιοπρέπεια (283/48 Καγιάννης Άγγελος -  Αρχι

τέκτονας)
-  Οι ανθρώπινες σχέσεις και ο ανθρωπισμός, προοπτικές, δυσχέρειες και προ

βληματισμοί μπροστά στον 21 ο αιώνα (284/42 Μητρόπουλος Δημήτριος -  Ανπ- 

στράτηγος, Επίτιμος Υπαρχηγΰς ΕΛ.ΑΣ, Συγγραφέας, Πτυχιούχος Νομικής Δη
μοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος 

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας)

-  Φόβος ή σεβασμός (284/48 Δοκ. Υπαστυν. Παπαδήμας Στέφανος)
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-  Δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (284/50 Υ/Α' 

Λούκος Δημήτριος)
-  Η εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία σε Ευρώπη και Αμερική και ο ρόλος της 

στη διερεύνηαη των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων (284/90 Ανθ/γού 

Βλαζάκη Αλέξανδρου)

-  Η διαδικασία του πένθους μαθαίνοντας να (ξανά)ζούμε μετά την «απώλεια» 
(284/94 Υ/Α' θωμαϊδου Μαρία -  Ψυχολόγος Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης)

-  Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και πώς να τις αντιμετωπί
σουμε (285/40 Ανθ/μος Βαλσαμοπούλου Τίνα -  MSC ψυχολόγος / παιδοψυχο- 

λόγος)

-  Σχολική βία και εκφοβισμός μέσα από την οπτική της Ελληνικής Αστυνομίας 

(285/42 W  Παπαπροδρόμου Γεώργιος)
-  Η «τέλεια μητέρα» (287/34 Ανθ/μος Βαλσαμοπούλου Τίνα)

-  Εμμανουήλ Γ. Κριαράς (1906-2014 (287/114 Π.Υ. Νέζερη Μαρία)

ΤΡΟΧΑΙΑ:
-  Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων (287/36 Αρχ/ 

κας Κίκη Αικατερίνη)

ΥΓΕΙΑ:
-  θεραπείες προηγμένης τεχνολογίας για ένα μεγάλο φάσμα οφθαλμικών πα

θήσεων (283/30,284/32,285/26,286/40 Χρονόπουλος Γιώργος - χειρουργός 
οφθαλμίατρος)

-  Συναισθηματική πείνα (283/118 Παγουρτζή Ευανθία - κλινική διαιτολόγος / δια- 

τροφολόγος)

-  «Κλίμακα» για την προστασία της ψυχικής υγείας (284/54 Υ/Β' Δημητρακοπού- 
λου Νίκη)

-  Συμπληρώματα διατροφής (284/112 Υ/Β' Τσαγκάρη Αγγελική)

-  Το παιχνίδι στην ύπαιθρο. Οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο έχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα (285/100 Χριστοπούλου Μαρία)

-  Παιδική παχυσαρκία (286/112 Παγουρτίή Ευανθία - κλινική διαιτολόγος/ δια- 
τροφολόγος)

-  θεραπείες προηγμένης τεχνολογίας για ένα μεγάλο φάσμα οφθαλμικών παθή
σεων (287/26 Χρονόπουλος Γ ιώργος - χειρουργός οφθαλμίατρος)

-  Νοσήματα που μεταδίδονται μέσω αναπνευστικού (287/40 Υποστράτηγος Ζα- 
φείρης Πλάτωνας)

β. ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ασπάσιος Δημήτρης (τ.283/38,285/32)
Βαλσαμοπούλου Τίνα (τ.285/40,287/34)

Βλαζάκη Αλέξανδρου (τ.284/90)
Βράτσης Νικόλαος (τ.286/114)

Γ ιαταγάνας Χρήστος (τ.283/100)

Δελλής Αναστάσιος (τ.286/32)
Δεσκουλίδης Ηρακλής (τ.284/110)

Δημητρακοπούλου Νίκη (τ.284/54,285/94,286/42,287/30,100) 

Διαμαντής Ευάγγελος (τ.285/36)

Ζαχαροπούλου Ειρήνη (τ.283/42)
Ζαφείρης Πλάτωνας (τ. 287/40) 

θωμαϊδου Μαρία (τ.284/94)

Καγιάννης Άγγελος (τ.283/42)
Καρεπίδης Ιωακείμ (τ.283/113,283/114)

Κίκη Αικατερίνη (τ.286/30,286/100,287/36)
Κλειδωνάρης Μιχαήλ (τ.284/104)

Κούρος Ευστάθιος (τ. 287/110)

Λούκος Δημήτριος (τ.284/50)
Μανιάτης Αντώνιος (τ.285/28)

Μαυροματιδης Σάββας (τ.286/94,287/94)

Μητρόπουλος Δημήτριος (τ.284/42)

Μιχαλόπουλος Δημήτρης (τ.283/110)

Νέζερη Μαρία (τ.283/104,284/100,285/88,286/36,287/104,114) 

Παγουρτζή Ευανθία (τ.283/118,286/112)
Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης (τ.283/32)

Παπαδήμας Στέφανος (τ.284/48)

Παπάίωάννου Ελευθερία (τ.283/36)
Παπαπροδρόμου Γεώργιος (τ.285/42)

Σακελλαρίου Ιωάννης (285/98)
Σιδηράς Ιωάννης (τ.283/106,285/84,286/104)

Στάθης Παναγιώτης (τ.285/14)
Τσαγκάρη Αγγελική (τ.284/112)

Χατζής Αθανάσιος (τ.286/108)

Χριστοπούλου Μαρία (τ.285/100)
Χρονόπουλος Γιώργος (τ.283/30,284/32,285/26,286/40,287/26)
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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

■  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ I 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι ί Μ Ι Μ Ε ί

ατιοαττο απο ατιο ατιο

5 0 1 α ν ω

Καλύψεις

Καλύψεις

Οι ανωτέρω

(παραμετρικό τιμολόγιο)

Τηλ. ανάγκης: 6944.478885 
Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

ERGOΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ι λ ι κ ι ^ αΤ ΊΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ υ6ρόγ<ιο$ιΙ-ΛΚΚΛΠ ΙΙΚ ΙΙΑ -

ατιο ατιο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

Συνεργαζόμενα 
συνεργεία για άμεση

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

LLOYD'SΟ  ΙΗ Τ Ε Ρ Ϊ ΑΛ Ο Ν ΙΚΑEurolife ERB
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t EtiSoOriKav 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


