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,νασκοπηση

► Σύλληψη του καταζητούμενου Χριστόδουλου Ξηρού

►ΐΓΕξάρ γκλη μ ατική ς Οργάνωσης
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λ / '  ΕΙΧ Ν 
'  1-20ΗΡ
115€/6μη

ΜΕ ΟΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ*

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ από...

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , 

χωρίς απαλλαγές

ΙΠΠΟΙ
ΑΤΤΙΚΗ ΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΟ & ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣ7ΚΗ

0-6 89€ 75ε 80ε

7-8 95ε 80ε 85ε

9-10 105ε 95ε ιοοε

11-20 105ε 105ε 105ε

► ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΛΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 30.000C με 5θ €  /έτος.

► ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Ιβ τ.μ .

Πακέτο με Η  καλύψεις
Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/ατύχημα 1,000.000€  
Υλικές ζημιές ανα ατύχημα 1.000.0006  
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΣΒ 13.0006 
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΥΖ 10.0006 
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΣΒ 13.0006  
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10.0006  
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΣΒ 13.0006  
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΥΖ 10.0006

Αστική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΣΒ 13.0006
Αστική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΥΖ 10.0006
Αστική ευθύνη πυράς 20.0006
Φροντίδα ατυχήματος
Νομικές συμβουλές
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, ιδιοκτήτη-ιδιότητας, 
ιστορικά ζημιών. Ανάλογες παραμετροποιήσεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης.

50 560€

55

60

65θ€

755€

65 930ε

•Ισχύει για ένστολους για όλη την Ελλάδα και για λοιπούς με έδρα εκτός Αττικής (κέντρο).
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

νέα χρονιά α νέτε ιλε  κα ι σηματοδοτή- 

θηκε από δύο σημαντικά γεγονότα. 

Χρονολογικά παραθέτοντας αυτά, ξ ε 

χω ρίζουν οι σ ημαντικές επ ιτυχ ίες  της Ελληνι

κής Αστυνομ ίας στον αγώνα κατά της τρομο

κρατίας με τη σύλληψ η του καταζητούμενου 

τρομοκράτη Χριστόδουλου Ξηρού κα ι συνεργών 

του. 0  αγώνας ενάντια  στην τρομοκρατία  ε ίνα ι 

δ ιαρκής κα ι επίπονος κα ι ο ι Έ λληνες Αστυνο

μ ικ ο ί ανταποκρίνοντα ι επ ιδε ικνύοντας υψηλό 

αίσθημα ευθύνης κα ι αφοσ ίω σης στο καθήκον.

0  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομ ίας Α ντι

στράτηγος Δ ημήτρ ιος Τσακνάκης στο εορταστι

κό του μήνυμα προς τους Α σ τυνομ ικούς που 

εκτελούσ α ν υπηρεσία, κατά την αλλαγή του 

χρόνου, τόνισε:

«Η αυταπάρνηση, ο επ αγγελματισμός κα ι η 

υπ ευθυνό τη τα  στα κα θ ή κ ο ν τά  σας ε ίν α ι γ ια  

εσ ά ς  π λέον τρόπος ζωής. Σ ας καλώ  να συνεχ ί- 

σ ο υμε να υπερασπ ιζόμαστε μ ε  τον ίδ ιο  ζήλο τα 

δ ικα ιώ ματα  τω ν πολιτώ ν κα ι φ υσ ικά  να παγιώ 

σ ο υμε το α ίσθημα  ασφάλειας».

Το μήνα Ιανουάριο ε ίχ α μ ε επ ίσης την αλλαγή 

σκυτάλης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών κα ι Δ ιο ικη τ ική ς  Ανασυγκρότησης 

(όπου πλέον υπάγονται ο ι Υπηρεσίες του πρώ

ην Υπουργείου Δημόσ ιας Τάξης κα ι Προστασί

ας του Πολίτη).

0  νέος Υπουργός Εσωτερικών κα ι Δ ιο ικ η τ ι

κής Ανασυγκρότησης, κ. Ν ίκος Βούτσης στην

ομ ιλ ία  του κατά την ανάληψη των καθηκόντω ν 

του τόνισε:

«Είναι προφανές πως το αίσθημα ασφάλειας, ε ί 

ναι πάρα πολύ κρίσ ιμο κα ι κυρίαρχο ιδ ια ίτερα στην 

εποχή μ α ς  κα ι ιδ ια ίτερα σε συνθήκες κρίσης. Επι

τρέψτε μου  να μιλήσω  έτσι ανθρώπινα το γνωρίζε

τε κα ι καλύτερα από μένα, έχε ι γίνει πολύ φθηνή  

πια η  ανθρώπινη ζωή κα ι ε κ  των πραγμάτων και 

διεθνώ ς κα ι εδώ. από τον τρόπο δυστυχώς που γ ί

νονται αυτές οι κοινω νικές κα ι άλλες συγκρούσεις 

κα ι από τον τρόπο που ένα  πολύ μεγάλο στρώμα 

του λαού μα ς  φτωχοποιείται βίαια, άξιο ι άνθρωποι 

μ ε  δυνατότητες κα ι πλέον από κε ι κα ι πέρα αρχί

ζουν κα ι ισχύουν ή  προσπαθούν κάποιοι να ισχύ- 

σουν. οι νόμοι της ζούγκλας».

0  Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γ ιάννης Πανού- 

σης μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η Α σ τυνομ ία  ε ίν α ι Θ εσμός της Δ η μ ο κ ρ α τί

ας κα ι κα τά  β ά θ ος  ε ίν α ι κ α ι ο προστάτης του 

φτωχού. Οι πλούσ ιο ι δ εν  έχ ο υ ν  κα ι τόσο μ ε 

γάλη ανάγκη από τη δημόσ ια  Α στυνομία. Π ρ έ

πει να π ετύχουμε το συνδυασμό της προσωπι

κ ή ς  ασφάλειας, της κο ινω ν ικής  ασ φ άλε ια ς  κα ι 

της δημόσ ιας ασφάλειας. Κα ι αυτό ε ίν α ι το μ ε 

γάλο στοίχημα. Μ ία  σ υ μμετο χ ική  α ντεγκλημα - 

τ ική  π ολ ιτική  μ ε  σ υ μφ ιλ ιω μένο  τον πολίτη μ ε  

τον αστυνόμο κα ι τον αστυνόμο μ ε  τον πολίτη  

κα ι μ ία  συνέχε ια  στη διο ίκηση».

Η "Αστυνομική Ανασκόπηση” εύ χετα ι στη νέα 

πολιτική ηγεσ ία Καλή Επιτυχία.
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Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος.
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη.
Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης,
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Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
"NON STOP PRINTING" Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος, Ακαδ. Πλάτωνος 
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Ετήσιες Συνδρομές
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| .

119
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν τις δικές 

τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Νίκος Βούτσης

Ο Ν ίκος Βούτσης γεννήθηκε το 1951. Είναι απόφοι

τος του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 

ΕΜΠ. Γνωρίζει καλά τη γερμανική γλώσσα. 

Εργάστηκε ω ς ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός. 

Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Παπάζογλου και πατέρας 

του Γιώργου, της Αριάννας και του Πάνου.

Εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην A ' Περιφέρεια της Αθή

νας στις εκλογές Μάίου και Ιουνίου του 2012 και επανεξελέ- 

γη στις εκλογές του 2015. Ήταν Γραμματέας της Κοινοβουλευ

τικής Ομάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Συμμετείχε ενεργά στο μαζικό αντιδ ικτατορικό φο ιτητικό κ ί

νημα ως μέλος των φο ιτητικώ ν επιτροπών αγώνα (ΦΕΑ) του

ΕΜΠ. Αντιπρόεδρος του πρώτου μεταδικτατορικού Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, που προέκυψε από το Εθνικό Συμβού

λιο το 1975.

Γραμματέαςτου ΚΣτηςΕΚΟΝ ΡήγαςΦ εραίος(1980-1985). Μέ- 

λοςτης ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού και της εννεαμελούς Γραμμα

τείας μέχρι το 1986. Συμμετείχε στο ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανε

ω τική Αριστερά την περίοδο 1987-1991 και στον Συνασπισμό 

της Αριστερός, της Οικολογίας και των Κινημάτων (ΣΥΝ) με

τά τις εκλογές του 1993.Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και 

εκπρόσωπος τύπου του Συνασπισμού την περίοδο 2000-2006. 

Διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής 

με την παράταξη «Αττική Συνεργασία-Όχι στο Μνημόνιο» την 

περίοδο 2010-2012.
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γιάννης Πανούσης

Γ
εννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Πτυχιούχος της Νομι

κής Σχολής (1972) και του Τμήματος πολιτικών επι

στημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1975). Μετα

πτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό στο Πανεπιστή

μιο Poitiers της Γαλλίας (1978).

Δίδαξε επί 19 χρόνια στη Νομική Σχολή Δ.Π. Θράκης (1978- 

1997) Εγκληματολογικές και ποινικές επιστήμες και διδάσκει 

από το 1997 έω ς σήμερα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Πανεπιστημίου Αθηνών ανάλογα μαθήματα.

Εξελέγη Κοσμήτορας της Νομικής ΔΠΘ, Πρόεδρος του Τμή

ματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Αντιπρύτανης και Πρύτανης του 

ΔΠΘ (1994-1997).

Διετέλεσε: Πρόεδρος ή μέλος δεκάδων Ελληνικών και Ξένων

επιστημονικών και κοινω νικώ ν φορέων (π. χ. Πρόεδρος κ ε 

ντρικού επιστημονικού συμβουλίου φυλακών, μέλος νομοπα

ρασκευαστικών επιτροπών για ναρκωτικά, χουλιγκανισμό κλπ, 

μέλος επιτροπής εκπαίδευσης ΟΟΣΑ, μέλος εθνικής επιτροπής 

ΟΥΝΕΣΚΟ, μέλος ΔΣ του ΕΚΚΕ κ. α)

Συγγραφέας 20 βιβλίων και 200 άρθρων (για τις  Εγκληματο- 

λογικές Επιστήμες).

Το 2012 εξελέγη βουλευτής στην Α ’ περιφέρεια Αθηνών με τη 

Δημοκρατική Αριστερά.

Το 2015 ορκίστηκε στη θέση του Αναπληρωτή υπουργού Δη

μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ιστοχώρος: www.giannispanousis.gr 

E-mail: i.panousis@ parliament.gr
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Νίκου Βούτση & του 

Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γιάννη Πανούση

Πραγματοποιήθηκε την 28π Ιανουάριου 
2015, η τελετή παράδοσης -  παραλαβής 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και 
Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης 
Πανούσης, παρουσία του Υπουργού Εσω
τερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Νίκου Βούτση, ανέλαβε τα καθήκοντά 
του, στον τομέα της Προστασίας του Πολί
τη, από τον απερχόμενο Υπουργό Δημόσι- 
α ς ϊά ξηςκα ι Προστασίαςτου Πολίτη κ. Βα
σίλη Κικίλια.

Στην έναρξη της τελετής, ο απερχόμενος 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας,
κατά την ομιλία του ανέφερε τα εξής: 
«Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γ■νικοί Γραμματείς, 
Κύριε Διοικητά τηςΕ.Υ.Π., κύριε Αρχηγέ της 

Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Αρχηγέ του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Στρατηγοί, Αξιω
ματικοί, γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, Κυρίες και Κύριοι, ειλικρινά αισθάνο
μαι μεγάλη συγκίνηση σήμερα. Οκτώ μή-
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νες μόλις σε αυτό το Υπουργείο και μπορώ 
να πω πως ήταν μήνες πολύ παραγωγικοί, 
μήνες δουλειάς, δημιουργικοί και με μεράκι 
επίσης. Οκτώ μήνες όλοι και όλοι, κι όμως 
πετύχαμε πολλά, πάρα πολλά.
Ξέρετε, συνηθίζεται στην τελετή παράδοσης 
παραλαβής ενός Υπουργείου να γίνεται από 
τον απερχόμενο Υπουργό ένας απολογισμός. 
Μικρός και σύντομος θα είναι ο δικός μου. 
Θα μου επιτρέψετε να μην ξεφύγω από την 

πεπατημένη.
Στις 10 Ιουνίου 201 λ  σε αυτήν ακριβώς την 
αίθουσα αναλαμβάνοντας την ευθύνη και την 
τιμή να προΐσταμαι αυτού του Υπουργείου, 
τόνισα την ανάγκη να προταχθεί η προστα
σία του πολίτη και να αγκαλιάσει η ελληνική 
κοινωνία την Αστυνομία και η Αστυνομία την 
ελληνική κοινωνία και ότι δεν μπορεί να βρί
σκονται σε συνεχή αντιπαράθεση.
Έθεσα ως στόχο οι πολίτες να αισθάνονται 
ασφαλείς: στα σπίτια τους, στους δρόμους, 
στις πόλεις, στην Περιφέρεια.
Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ελευθε
ρία αν αγνοούμε την ύπαρξη της ασφάλει
ας. Η ασφάλεια είναι αυτή η οποία αποτελεί 
εγγύηση ότι ο πολίτης μπορεί να εργάζεται, 
να κινείται και να ζει ελεύθερα στην -κατά  
τη γνώμη μ ο υ - ομορφότερη χώρα του κό
σμου, την Ελλάδα, που είναι και η γενέτειρα 
της Δημοκρατίας.
Είχα και εξακολουθώ να έχω την αίσθηση 
πως η Ελληνική Αστυνομία επιβάλλεται να 
είναι αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα επι
βάλλεται να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο, 
σεβόμενη τα δικαιώματα του κάθε πολίτη, 

προστατεύοντας τον πολίτη.
Ήμουν και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι

μπορούν να γίνουν και τα δύο μαζί. 
Προέταξα, όπως ξέρετε, την πρόληψη από 
την καταστολή. Από τους σχετικούς δείκτες 
που έχουν πτωτική πορεία αισθάνομαι πως 
δικαιωθήκαμε.
Επιδίωξα και επιδιώκω η Αστυνομία να ε ί

ναι φιλική προς τον Πολίτη και προσπάθησα 
να εμπνεύσω αυτό το αίσθημα, με το προ
σωπικό μου παράδειγμα.
Είναι σημαντικό για μένα το γεγονός, πως αι
σθάνομαι ότι αγκάλιασα τον'Ελληνα αστυνο
μικό και πραγματικά τον αγάπησα. Προσπά
θησα να ζήσω αρκετές ώρες μαζί του και να 
τον γνωρίσω καλύτερα. Κατανόησα τις αγω
νίες του, τις ελλείψεις, κάποιες από τις οποί
ες δυστυχώς δε μπορέσαμε λόγω της οικο
νομικής στενότητας να καλύψουμε. Μίλησα 
με αυτούς τους ανθρώπους και τους άκου- 
σα, τους αφουγκράστηκα και θέλω να σας 
πω ότι τους τιμώ και τους σέβομαι.
Ζητώ συγγνώμη αν δε μπόρεσα να ικανο
ποιήσω τουλάχιστον όλα τα οικονομικά τους 
προτάγματα.
Αυτή η συμπόρευση κοινωνίας και πολίτη 
ήταν ο στόχος μου και παραδίδω σήμερα το 
Υπουργείο περήφανος πως μαζί κάτι κατα
φέραμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και ελπίζω 
κύριε Υπουργέ με την εξειδικευμένη γνώση 
σας και την ακαδημαϊκή σας πείρα, να βοη
θήσετε προς αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτού του στόχου συμπόρευσης 
κοινωνίας και αστυνομίας, θέλω να αναφέ
ρω  το γεγονός-και είναι παράδειγμα, δείγμα 
γραφής- ότι εμείς δεν στείλαμε τα ΜΑΤ απέ
ναντι στις καθαρίστριες, αλλά αντίθετα στεί
λαμε άοπλες γυναίκες της Ελληνικής Αστυ
νομίας, επειδή οφείλουμε να διαφυλάξουμε

τη νομιμότητα και τις δικαστικές αποφάσεις. 
Προσπαθήσαμε να βγουν οι Έλληνες αστυ
νομικοί στο δρόμο και να περιπολούν, απαλ- 
λάσσοντάς τους από γραφειοκρατικές εργα
σίες. Θεσπίσαμε το «ΘΗΣΕΑ» ως επιχείρη
ση ενάντια σε κάθε μορφή παραβατικότητας 
στο κέντρο της Αθήνας, μ ε  πολύ καλά απο
τελέσματα.
Προσπαθήσαμε να εμπεδώσουμε το αίσθη
μα της ασφάλειας στονΈλληνα πολίτη και με  
πλήρη μεθοδικότητα και συνεργασία μεταξύ 
των Διευθύνσεων, συλλάβαμε επικίνδυνους 
τρομοκράτες, που διέφευγαν κρυπτόμενοι, 
όπως ο Μαζιώτης, ο Ξηρός, ο Σταμπούλος 
και δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια όλων των 
ξένων κυβερνήσεων, κυρίως όμως της ελ- 
ληνικής κοινωνίας, αλλά δυστυχώς -και αυ
τό έχει υπάρξει το παράπονο της Ελληνικής 
Αστυνομίας- όχι της τότε Αξιωματικής Αντι
πολίτευσης και σημερινής Κυβέρνησης. 
Εντάξαμε ειδικό μάθημα στα σχολεία για τους 
κινδύνους του διαδικτύου. Η ασφάλεια των 
νέων στο διαδίκτυο ήταν από τις πρώτες μου 
προτεραιότητες. Όπως επίσης εντάξαμε και 
μάθημα οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία. 
Εξοπλίσαμε την Ελληνική Αστυνομία με το 
τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ενδοεπικοι
νωνίας ΤΕΤΡΑ για τηνΑπική και μάλιστα χω
ρίς να επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολο
γούμενο ούτε με ένα ευρώ σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, αποδε
χόμενοι σχετική δωρεά.
Κύριοι Υπουργοί, σας αφήνω σε πολύ προ
χωρημένο στάδιο αντίστοιχες συμφωνίες για 
την επέκταση του συστήματος σε ολόκλη
ρη την Ελλάδα, αλλά και την ανανέωση του 
στόλου αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνο-
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μίας με 3.500 αυτοκίνητα και πάλι χωρίς να 
χρεώσουμε τον'Ελληνα φορολογούμενο ού
τε ένα ευρώ.
Διαφυλάξαμε το φυσικό πλούτο της χώρας 
και κερδίσαμε τη μάχη για την προστασία 

της δημόσιας, αλλά και της ιδ ιω τικής πε
ριουσίας των πολιτών κατά την καλοκαι
ρινή περίοδο.
Αυτό το πετύχαμε χάρη στον επαγγελματι
σμό, το φιλότιμο, την αυταπάρνηση και την 
αυτοθυσία των Ελλήνων πυροσβεστών, οι 
οποίοι μ ε  λιγοστά μέσα και κυρίως με προ
βλήματα στα εναέρια και στα επίγεια μέσα 
κατάσβεσης είναι άξιοι θαυμασμού.
Είχαμε 44,6% λιγότερες κομμένες εκτάσεις 
το 2014 σε σχέση με το 2013 που κατά γενι
κή ομολογία υπήρξε χρονιά σταθμός για την 
αντιπυρική προστασία στη χώρα μας. 
Ενισχύσαμε την οργανική δύναμη του Πυ
ροσβεστικού Σώματος με 725 νέους Πυρο
σβέστες.

Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν στο στόλο 
του Πυροσβεστικού Σώματος νέα οχήματα, 
όπως τα ειδικά οχήματα σηράγγων για την 
προστασία των πολιτών που οδηγούν σε αυ
τοκινητόδρομους.
Τελειώνοντας, θέλω να καλωσορίσω πρώ
τα το νέο Υπουργό, τον κ. Νίκο Βούτση, με  
τον οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ μα
ζ ί του, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
και τον γνωρίζω αρκετό καιρό. Σας εύχομαι 
καλή επιτυχία κύριε Υπουργέ.
Και επίσης καλωσορίζω τον Αναπληρωτή 
Υπουργό, έναν εξαίρετο Καθηγητή Εγκλημα
τολογίας, τονκ. Γιάννη Πανούση. Είχα την τι
μή να συνεργαστώ μαζί του αυτό το σύντομο 
χρονικό διάστημα που βρίσκομαι στο Ελλη

νικό Κοινοβούλιο. Κύριε Καθηγητά σας εύ 
χομαι ειλικρινώς καλή επιτυχία.
Σας παραδίδω το Υπουργείο αυτό, όπου το 
αίσθημα ευθύνης υπερέχει. Σας παραδίδω 

μια Αστυνομία κατασυκοφαντημένη και θε
ωρώ ότι είναι τώρα υποχρέωση σας, να της 
προσδώσετε το κύρος που της αρμόζει. Δια
θέτει άριστους Αξιωματικούς και πιστούς στο 
καθήκον τους γυναίκες και άνδρες.
Σας παραδίδω ένα Πυροσβεστικό Σώμα αξι
όμαχο γεμάτο φιλότιμο και έτοιμο «να πέ
σει στη φωτιά», όπως λέμε για αυτούς που 
εργάζονται με αυταπάρνηση, μόνο που εδώ 
κυριολεκτούμε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και 
από καρδιάς να σας ευχηθώ καλή επιτυχία 
στα σημαντικά καθήκοντά σας και να πω ότι 
στη ζωή ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι και 
ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει πράγματα με  
την καρδιά του, για την καρδιά του, νομίζω 
ότι έχει επιλέξει το σωστό δρόμο και ο δρό
μος που εγώ έχω επιλέξει είναι αυτός της 
συμπόρευσης μαζί σας, ανεξαρτήτως θέσης. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»
Στη συνέχεια ο Υπουργός Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκος 
Βούτσης, κατά την ομιλία του τόνισε: 
«Κυρίες και Κύριοι,
θα σας μιλήσω από καρδιάς, έτσι όπως αι
σθάνομαι, όπως αισθανόμαστε όλοι διότι 
πράγματι, όπως είπε ο κ. Κικίλιας προηγού
μενα, οι κύκλοι κλείνουν και καλό είναι και 
η συνέχεια να υπάρχει, αλλά και η νέα ποι
ότητα σε κάθε κύκλο, σε κάθε εποχή και
νούργια για τη χώρα μας, για το λαό μας, για 
το Σώμα ή τα Σώματά σας και για το δύσκο
λο και ευαίσθητο έργο, το οποίο επιτελείτε,

άνδρες και γυναίκες.

Πριν από μερικές ημέρες, υπήρξε η λαϊκή 
εντολή για μία δημοκρατική αλλαγή, δημο
κρατική ριζοσπαστική αλλαγή, θα τολμούσα 
να πω μία αλλαγή καθεστώτος, μνημονιακού 
καθεστώτος ως προς τις πολιτικές που υπήρ
ξαν και εφαρμόστηκαν και με την πίεση των 

εταίρων δανειστών τα προηγούμενα χρόνια. 
Η χώρα μας βρέθηκε, ο λαός μας βρέθηκε, 
μ ε βαρύτατες συνέπειες και αυτό το γνωρί
ζετε και εσείς, ως εργαζόμενοι και ως ερ

γαζόμενες, στη δίνη μίας πολιτικής άκρως 
αναποτελεσματικής, σε τελευταία ανάλυση, 

που οδήγησε σε βαρύτατες κοινωνικές συ
νέπειες.

Η εντολή που δόθηκε και από το λαό μας 
και την οποία είμαστε υποχρεωμένοι εμείς  
ω ς Πολιτική Ηγεσία, οι υπόλοιποι Βουλευ
τές μ ε  την άσκηση του έργου τους μέσα στο 
Κοινοβούλιο και εσείς βεβαίω ς από τις πο
λύ υπεύθυνες θέσεις σας, να υλοποιήσου
με, είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μία  
γρήγορη μεταβατική περίοδο για να ανοί
ξει σελίδα, να γράψουμε ένα καινούργιο 
βιβλίο, να αναβαθμιστεί από κάθε άποψη 

η αξιοπρέπεια, η υπόσταση, η ελπίδα αυ
τού του λαού, να γυρνάνε τα παιδιά πίσω 
αντί να φεύγουν, να αυξάνονται τα χρόνια 
που θα πηγαίνουν στο σχολείο αντί να μ ε ι
ώνονται και να φεύγουν - αυτά τα μεγάλα 
κοινωνικά ζητήματα, τα μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα.
Δεν σας κρύβω και το γνωρίζετε καλά εσείς, 
όπως και εμείς, ότι αυτά τα χρόνια, ακριβώς 
λόγω της ευαίσθητης θέσης την οποία έχε
τε μέσα στην καρδιά του κράτους, υπήρξαν 
αρκετές περιπτώσεις που υπήρξε μία χρη
σιμοποίηση ή εν πάση περιπτώσει εκ των 
πραγμάτων, σχέση τέτοια με τον λαϊκό πα
ράγοντα, όταν βρισκόταν σε μεγάλες ή μ ι
κρότερες διαδηλώσεις, που μερικές, ίσως 
αρκετές φορές δημιούργησαν δυσκολίες, 
δημιούργησαν προβλήματα, δημιούργησαν 
μία αίσθηση αυταρχικής παρουσίας και νο
οτροπίας. Αλλά επί της ουσίας ήταν οι πολιτι
κές που ασκήθηκαν, που οδήγησαν εκε ί τους 
ανθρώπους που διαδηλώνανε και εσάς που 
εργάζεσθε ευσυνείδητα εκε ί που εργάζεσθε. 
Εμείς αυτή την αντίληψη έχουμε. Δεν έχου
με -θέλω να σας πω- ευθύτατα και το ακού
σατε κι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ίχνος 
αντιδικίας, ρεβανσισμού. Γ απ' άλλωστε-, Ή 
μίας άλλης διάθεσης αντιμετώπισης καμιάς 
κοινωνικής και επαγγελματικής κατηγορίας, 
πόσω μάλλον και των Σωμάτων, στα οποία 
προΐσταστε. Ίχνος. Δεν εμφορούμαστε από 
καμιά τέτοια αντίληψη.
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'Εχουμε μεγάλη συναίσθηση ευθύνης. Δεν 
έχουμε καμία ευθυνοφοβία. Είμαστε εξαι
ρετικά αποφασιστικοί για να κάνουμε αυτό, 
δηλαδή να επιχειρήσουμε με την Κυβέρνη
ση, την πρώτη διακυβέρνηση τηςαριστεράς 
στη χώρα, αλλά ως Κυβέρνηση συνεργασίας 

με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις μέσα 
στη Βουλή, να επιχειρήσουμε να προλάβου
με την ανθρωπιστική καταστροφή και όλοι 
μαζί να βοηθήσουμε για την κοινωνική σω

τηρία της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος αυ
τής της Κυβέρνησης. Της επόμενης δεν ξέ

ρω  ποιος θα είναι.
Θέλω να σας ενημερώσω, για να γνωρίζε

τε σε σχέση με το πώς λειτουργούμε, διότι 
θα ακούσατε διάφορα, οι δέκα, οι πέντε, οι 
συντονιστές. Όλοι είναι καλά να γνωρίζουμε 
άριστα τους ρόλους μας και να τους οριοθε
τήσουμε, έτσι ώστε από κοινού ύστερα να 
κάνουμε τα βήματά μας.
Είναι μια προσπάθεια που γινόταν επί δεκαε
τίες στα λόγια, τώρα έγινε στην πράξη και μά
λιστα μέσα σε δύο μέρες, να έχουμε ένα μ ι
κρό Υπουργικό συμβούλιο από δέκα Υπουρ
γούς, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε εβδομά
δα. Και μέσα εκε ί θα ασκεί, θα διαμορφώ
νει και θα ασκεί πολιτική μαζί με  τον Πρω
θυπουργό, πάντοτε με τις προνομίες που ο 
Πρωθυπουργός έχει από το Σύνταγμα.
Αυτό θέλουμε να λειτουργήσει, να υπάρξει. 
Το έχουμε ανάγκη. Μέσα εκε ί θα υπάρχουν 
Υπουργοί, οι οποίοι θα είναι επικεφαλής, συ
ντονιστές επί της ουσίας κάποιων κύκλων, 
αλλά όχι με τα παλιά που ακούγατε κτλ. Μόνο 
για την οικονομική πολιτική ο Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκηςθα έχει το 
συντονισμό των Οικονομικών Υπουργών και 
από εκε ί και πέρα οι Αναπληρωτές Υπουργοί, 
εν προκειμένω ο κ. Πανούσης, είναι οι πολι
τικοί Προϊστάμενοι των Υπουργείων.
Εγώ από την πλευρά μου, η έδρα μου θα εί
ναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα συντο
νίζομαι με τους τρεις Αναπληρωτές Υπουρ
γούς και την Υφυπουργό, σε σχέση με το Μα- 
κεδονίας-Θράκης, που θα ασκούν τα καθή- 
κοντά τους με πλήρη ευθύνη και με  λογοδο
σία στον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα όμως 
από κοινού θα διαμορφώνουμε μια κατεύ
θυνση, μια πολιτική, έναν οδικό χάρτη διό
τι πολλά είπαμε και πολλά από αυτά θα ήταν 
καλό να γίνουν, έστω όμως θα γίνουνε αφού 
δημοσιονομικά σε κάποιο βαθμό ορθοποδή
σουμε. Είναι δεσμεύσεις οι οποίες όλες θέ
λουμε να πιστεύουμε, από την πρώτη στιγ
μή θα υλοποιηθούν, αλλά σε έναν οδικό χάρ

τη κάποιες από αυτές.
Αυτή την πολιτική θα τη συντονίζουμε μετα

ξύ μας, δε θα έχουμε διπλές-τριπλές αρμο
διότητες, αναφορές, επικαλύψεις. Σας λέμε 
ευθύτατα και αυτό το είπα και στο Υπουργείο 
τώρα που ήμασταν με τον κ. Μητσοτάκη, ο 
οποίος εμφορείται επίσης από πολιτικό πο
λιτισμό, όπως ο κ. Κικίλιας, εν προκειμένω 
και δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτές 
τις συζητήσεις, ας πούμε αν θέλετε, να δια
μορφώνεται ένα κλίμα που και οι διαφορετι
κές προσεγγίσεις, μπορούν να βρουν το έδα
φος συνύπαρξης καταρχήν και συλλειτουρ- 
γίας περαιτέρω.
Το έλεγα λοιπόν και προηγούμενα ότι από 
την πλευρά μας θα είμαστε σαφέστατοι, δεν 
πρόκειται να φέρουμε καθ' οιονδήποτε τρό
πο και να επικαλύψουμε τους δημόσιους λει
τουργούς μ ε  στρατιές συμβούλων, παρα- 
τρεχάμενων κτλ. Δεν υπαινίσσομαι ότι αυ
τό έγινε στο Υπουργείο σας. Ος γενική αρ
χή, ας πούμε, το λέμε. Θα στηριχτούμε εκα
τό τις εκατό στην επετηρίδα και στην ιεραρ
χία και στην αξιοκρατική, με  βάση το νόμο, 
τοποθέτηση και λειτουργία κάθε προϊσταμέ
νου ή γενικότερα υπαλλήλου και θα εγγυη- 
θούμε απολύτως: πρώτον το ότι σε κανέναν 
από πάνω δεν θα υπάρχει η δαμόκλεια σπά
θη της διαθεσιμότητας, της κινητικότητας και 
της απόλυσης, εκτός βεβαίως αν το πειθαρ
χικό, δημοσιοϋπαλληλικό ισχύον από εξη
κονταετίας Δίκαιο προβλέπει, ας πούμε κάτι 
παρεμφερές και δεύτερον ότι και οι προϊστά
μενοι μέσα από απολύτως αξιοκρατικές δι
αδικασίες και σύμφωνα με το νόμο και απο
λύτως ανεξαρτήτως από προελεύσεις ιδεο
λογικές, πολιτικές, κονκάρδες κτλ, θα παίρ
νουν το ρόλο που τους αξίζει.
Άρα για καθένα θα είναι ανοιχτός ο χώρος, ο

ορίζοντας να προσφέρει όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο σε αυτήν την προσπάθεια.
Είναι προφανές πως το αίσθημα της ασφά
λειας, όπως ακούστηκε σωστά προηγούμε
να, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και κυρίαρχο 
ιδιαίτερα στην εποχή μας και ιδιαίτερα σε 
συνθήκες κρίσης. Επιτρέψτε μου να μιλή
σω έτσι ανθρώπινα το γνωρίζετε και καλύ
τερα από μένα, έχει γίνει πολύ φθηνή πια η 
ανθρώπινη ζωή και εκ των πραγμάτων και 
διεθνώς και εδώ, από τον τρόπο δυστυχώς 
που γίνονται αυτές οι κοινωνικές και οι άλ
λες συγκρούσεις και από τον τρόπο που ένα 

πολύ μεγάλο στρώμα του λαού μας φτωχο- 
ποιείται, φτωχοποιείται βίαια, άξιοι άνθρω
ποι με  δυνατότητες και πλέον από κει και πέ
ρα αρχίζουν και ισχύουν, ή προσπαθούν κά
ποιοι να ισχύσουν, οι νόμοι της ζούγκλας. 
Βρίσκεστε σε ένα πολύ δύσκολο λοιπόν πε
ριβάλλον, όπως και όλοι μας. Καθένας παίρ
νει το μερίδιο της ευθύνης του μέσα σε αυ
τό το δύσκολο περιβάλλον. Η ιστορία, η κρί
ση, κάλεσε εμάς, καλεί εσάς, μ ε  την έννοια 
της διαδρομής σας, να ανταποκριθούμε με  
τον καλύτερο τρόπο και με τον πιο ανοικτό, 
διαφανή, ειλικρινή και τίμιο μεταξύ μας, έτσι 

ώστε η χώρα μας, ο λαός μας δηλαδή, να 
δώσει ένα παράδειγμα σε όλη την Ευρώ
πη, για μία ακόμη φορά, ότι μπορεί να πρω
ταγωνιστήσει σε μία μεγάλη αλλαγή και της 
ίδιας ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και σε ένα πρω
ταγωνιστικό ρόλο για τους λαούς της Εσπερί
ας, όπως λέγαμε κάποτε. Έτσι ώστε όλοι μα
ζ ί τα επόμενα χρόνια πραγματικά να δώσου
με ένα διαφορετικό δείγμα γραφής μέσα στον 
21° αιώνα και να είμαστε ευτυχείς για το ότι 
ζήσαμε αυτές τις στιγμές, ανεξάρτητα αν ε ί-
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μαστέ από δω, από κει, από τις προελεύσεις 
μας ή τα ιδεολογικά μας πιστεύω.
Σας ευχαριστώ πολύ.»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Γιάννης Πανούσης, επεσήμανε: 
«Καλημέρα σας.

Φίλες και φίλοι γνωριζόμαστε. Γ/ωριζόμα- 
στε πολλά χρόνια, με την ιδιότητα του δασκά
λου, νομίζω οι περισσότεροι Στρατηγοί ήτα- 
νε μαθητές μου. Όπως είπα στον Αρχηγό, ξέ
ρω και τους βαθμούς του εκείνη την εποχή. 
Γ/ωριζόμαστε σε θεσμικό πεδίο, έχω συμ- 
βάλει ή επιχείρησα να συμβάλλω στην αλ
λαγή του εκπαιδευτικού συστήματος ή και 
άλλων θεσμών.
Άρα, συμφωνώντας απόλυτα με όσα είπε ο 
Υπουργός μας, ο Νίκος Βούτσης, εμείς θα ε ί
μαστε συνέχεια εδώ και θα τα λέμε. Απλώς 
ήθελα να πω δύο σκέψεις, πως τα φέρνει 
η μοίρα. Εγώ δήλωσα ότι με  την πολιτική 
δεν τα πάω και πολύ καλά και θα γυρίσω 
στο σχολειό, θα γυρίσω στα μαθήματά μου 
στους φοιτητές μου, να διδάξω.
Και ήρθα εδώ γιατί ήτανε μία πρόκληση και 
για να διδάξουμε μαζί. Γιατί φαντάζομαι αυτό 
είναι το ζητούμενο, να διδάξουμε μαζί ήθος, 
πίστη στο Σύνταγμα, πίστη στο Νόμο. Γιατί τι 
είναι η Αστυνομία; Θεσμός της Δημοκρατί
ας και κατά βάθος είναι και ο προστάτης του 
φτωχού. Οι πλούσιοι δεν έχουν και τόσο μ ε
γάλη ανάγκη από τη δημόσια αστυνομία. 
Πρέπει να πετύχουμε το συνδυασμό της 
προσωπικής ασφάλειας, της κοινωνικής 
ασφάλειας και της δημόσιας ασφάλειας. Και 
αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μία συμμε
τοχική αντεγκληματική πολιτική μ ε  συμφι

λιωμένο τον πολίτη μ ε  τον αστυνόμο και τον 
αστυνόμο με τον πολίτη και μία συνέχεια στη 
διοίκηση.

Είπα στον Υπουργό τον κ. Κικίλια, που τηλε- 

φωνηθήκαμε, ότι εγώ δεν είμαι πάνσοφος. 
Εγώ θέλω να τον ακούσω, όχι σήμερα, να 
τον ακούω. Και αυτόν και τον κ. Δένδια και 
τους προηγούμενους Υπουργούς. Διότι αυ
τή είναι η συνέχεια της Διοίκησης. Θα δια
φωνήσουμε σε διάφορα ζητήματα, αλλά δεν 
είναι δυνατόν «να κόβεται» το κράτος ή κά
ποιος να ξέρει τα πάντα και να μην χρειάζε
ται να ακούσει τη γνώμη του άλλου.
Το έγκλημα προσβάλλει προφανώς όχι μόνο 
την έννομη τάξη, αλλά και τα δικαιώματα του 
θύματος, του πολίτη. Για αυτό δεν είναι ανεκτό. 
Εξίσου όμως -και θέλω να προσέξετε- δεν εί
ναι ανεκτό και στη Δημοκρατία να υπάρχει μία 
κατάχρηση εξουσίας από τα όργανα του Κρά
τους. Ο ατομικός εγκληματίας είναι αυτός που 
είναι. Εμείς, όμως, βάσει του κοινωνικού συμ

βολαίου και της βασικής συνταγματικής αρχής, 
εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Δεν 
μπορούμε, δηλαδή, να στερήσουμε ακόμα και 
από τον εγκληματία τα δικαιώματα, πόσω μάλ
λον από έναν απλό πολίτη.
Και χρειάζεται και συμβολισμούς. Με τον 
Υπουργό, θέλετε να πω, πετύχαμε κάτι; Σή
μερα φύγανε τα κάγκελα από τον Αγνωστο 
Στρατιώτη. Θα μου πείτε «σιγά». Και όμως 
είχαν συμβολισμό. Γιατί κάγκελα μπροστά 
στη Βουλή; Τι φοβόμαστε; Ότι ο λαός θα μπει 
μέσα στη Βουλή; Ότι τα τανκς θα μπούνε μ έ 

σα στη Βουλή; Πρέπει λοιπόν να συμφιλιω
θούμε. Εάν έχουμε ιστορικά κατάλοιπα, έν
θεν κακείθεν, θα τα λύσουμε. Αλλά αυτό ε ί
ναι το βασικό στοίχημα.

Προφανώς θα ασχοληθούμε με τα μισθολο- 
γικά, τα οικονομικά, σε συνδυασμό με τους 
συναρμόδιους Υπουργούς, αλλά θα ισχυρο
ποιήσουμε τους δεσμούς της Αστυνομίας με  

τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. 
Να πείσουμε τον κάθε αστυνομικό ότι είναι 
ο καθημερινός φίλος του απλού πολίτη. Α υ

τόν υπηρετεί και αυτόν προστατεύει. Το ίδιο 
κάνουμε και εμείς. Υπηρετούμε μ ία εντολή, 
υπηρετούμε μία ιδεολογία, υπηρετούμε τε

λικά και λογοδοτούμε σε κάποιον -και όχι σε 
κάποιον ψηφοφόρο- σε αυτό που ονομάζου

με όλοι ελληνική κοινωνία, ελληνικό λαό. 
Και αυτή η αποστολή μας δεν έχει χρώμα, 
δεν έχει θρήσκευμα, δεν έχει φύλο, δεν έχει 

ιδεολογία. Δεν μας ενδιαφέρει ο πολίτης τι 
είναι. Δεν μπορούμε να τοναφήαουμε απρο
στάτευτο, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να 
πεινάει, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να 
φοβάται. Άρα, στον καθέναν από εμάς, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής μας αλληλεγγύης, 
αλλά και της θεσμικής μας λειτουργίας ενα

πόκειται στο να δείξουμε κάτι άλλο.
Για αυτό θα εναρμονίσουμε και θα αγωνι
στούμε γιατί όλοι το πιστεύουμε αυτό. Ελευ
θερία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Εμπιστο

σύνη στους θεσμούς της Δημοκρατίας. Τι ε ί
πε ο Νίκος Βούτσης: «Θα τα καταφέρουμε;». 
Κοιτάξτε, θα φανεί, αλλά δεν αξίζει τον κόπο 
να προσπαθήσουμε; Για εμάς, για τα παιδιά 
μας και για όλους.
Ευχαριστώ και καλή δουλειά.»
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρε- 
ουλάκος, ο Δ ιοικητής της Εθνικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών, κ. Θεόδωρος Δραβίλ- 
λας, η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώ
ματος, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, 
η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώ
ματος με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώ
ματος, Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαγεωρ- 
γίου, η Δ ιευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύ
λου, κα. Μαρία Σταυροπούλου, ο Δ ιευθυ
ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. 
Παναγιώτης Νίκας και ο Πρόεδροςτου Κέ
ντρου Μελετών Ασφάλειας, κ. Μιχαήλ Τσι- 
νισιζέλης.
Επίσης, παρέστησαν ανώτατοι και ανώτε
ροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομί
ας, του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρό
σωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
καθώς και στελέχη και προσωπικό των φο
ρέων του Υπουργείου.
Στο πέρας της τελετής προσφέρθηκαν ανα
μνηστικά δώρα στον απερχόμενο Υπουργό 
κ. Βασίλη Κικίλια. ■
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BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
0 πιο φονικός «Νάνος» από την BERETTA!

Α>:ν
Ειδική Τ,νίίίαν,αταΐωιιατα

'  ρισ φ α λε,α<’

ΗΕΠΑΝΑΣΤ
Από €1 .020
με έκπτωση -22,1% μόλις

€795 (κέρδος €225)!

Η ειδική τιμή ισχύει 
μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας 
BERETTA HELLAS

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

To BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ είναι η απόλυτη εξέλιξη στα μικρά συνεπτυγμένα πιστόλια οπλοφορίας.
Το εξαιρετικά χαμηλό προφίλ του και το σχέδιο που δε σκαλώνει πουθενά το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά 
και το τράβηγμά απο απόκρυψη. Ο ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός κατασκευάζεται με τη χρήση σύγχρονης 
θερμοπλαστικής τεχνολογίας από τεχνοπολυμερές, πατέντα της BERETTA, ενισχυμένο με FIBERGLASS 
Με ατσάλινο κλείστρο και κάννη, επεξεργασμένα με PRONOX για προστασία στην οξείδωση, έχει βάρος μόλις 
bb2 γραμμαρια 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
ΥΦΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

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

RETTA HELLAS ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54  Μ Ο Ν Α ΣΤΗ ΡΑΚ Ι, ΑΘΗΝΑ.
2 1 0  3 3  15 2 8 1 , 3 2  5 0  6 1 4 , 3 2  10 9 5 8 , FAX: 2 1 0  3 3  18 0 1 3  

1ail: sales@beretta.gr, Internet Site: www.berettahellas.com
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ

Δημήτριος

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

f  ^ ^ χ ε τ ε  συμπληρώσει εννέα μήνες στη θέση του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ποιες οι 

■■■δ ια π ισ τώ σ εις  σας. όσον αφορά τον τρόπο λ ε ι

τουργίας του Σώματος, σε αυτό το χρονικό διάστημα;

Η βασική διαπίστωση, η οποία δεν αποτελεί μόνο δική 

μου διαπίστωση αλλά και διαπίστωση, και αυτό έχει ση

μασία. της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, ε ί

ναι ότι η Ελληνική Αστυνομία, παρά τις δυσκολίες, τα 

προβλήματα και γενικά τις πολύπλευρες συνέπειες της 

υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας, εξακολουθεί 

να λειτουργεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. εκ

πληρώνοντας με επάρκεια την εθνική και κοινωνική της 

αποστολή.

Το έργο που παράγει το προσωπικό του Σώματος αποτυ- 

πώνεται στους δείκτες εμπιστοσύνης των πολιτών προς 

τους κρατικούς φορείς και τις θεσμικές λειτουργίες της 

Πολιτείας, καθώς κατατάσσουν την Ελληνική Αστυνομία 

στις κορυφαίες θέσεις.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και η θετική αποτίμηση 

του παραγόμενου αστυνομικού έργου έχει ως αποτέλε

σμα τον εφησυχασμό και τη μείωση των προσπαθειών 

που καταβάλουμε για περαιτέρω αναβάθμιση της διοι-
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κητικής και επιχειρησιακής λειτουργί

ας των αστυνομικών Υπηρεσιών και κατ' 

επέκταση της ποιότητας των υπηρεσιών 

μας ηρος τους πολίτες.

Βεβαίως και έχουμε κάνει τις διαπιστώ

σεις μας. βεβαίως και αξιολογούμε κα

θημερινά τον τρόπο λειτουργίας και την 

αποτελεσματικότητα του Σώματος συνο

λικά και καθεμίας Υπηρεσίας ξεχω ρι

στά. ώστε αφενός μεν να παρεμβαίνου

με άμεσα για την επίλυση, κατά τον καλύ

τερο δυνατό τρόπο των όποιων προβλη

μάτων ανακύπτουν, αφετέρου δε να βελ

τιώνουμε το μεσοπρόθεσμο σχεδίασμά 

μας με στόχο τη δημιουργία μιας σύγ

χρονης Αστυνομίας με στερεή βάση και 

αναβαθμισμένη προοπτική.

Επί των ημερών σας, υλοποιήθηκε η 

αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Σώ

ματος. ο σχεδιασμός της οποίας ε ίχε  

ξεκινήσει πριν την ανάληψη των καθη

κόντων σας ως Αρχηγός του Σώματος. 

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της αναδι

άρθρωσης;

Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, η δι

αδικασία αναδιάρθρωσης της Ελληνικής 

Αστυνομίας δεν έχει ακόμα ολοκληρω

θεί. καθώς επίκειται η πλήρης υλοποίη

ση των διατάξεων του βασικού οργανωτι

κού προεδρικού διατάγματος με το οποίο 

ρυθμίζονται η εσωτερική διάθρωση, οι 

επιμέρους αρμοδιότητες και γενικά όλα 

τα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήμα

τα των Υπηρεσιών του Σώματος μέχρι το 

επίπεδο της Διεύθυνσης. Θέλω να επιση- 

μάνω στο σημείο αυτό ότι η αναδιάρθρω

ση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μια 

εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ

στασίας του Πολίτη και όπως είναι εύλο

γο και αναγκαίο εξελίσσεται κατά τρόπο 

προσεκτικό και υπεύθυνο, ώστε να μην 

διαταραχθεί η ομαλή καθημερινή λει

τουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών και 

να διορθώνονται άμεσα και αποτελεσμα

τικά οποιαδήποτε ζητήματα ανακύπτουν 

στο ηλαίσιο υλοποίησης του σχετικού ορ

γανωτικού προγράμματος.

Παράλληλα με την εξέλιξη της διαδικα

σίας αναδιοργάνωσης της βασικής δο

μής του Σώματος, αξιολογούμε και συ- 

νεκτιμούμε τη λειτουργία όλων των περι

φερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, σε 

σχέση με τις πραγματικές τοπικές ανά

γκες αστυνόμευσης, ώστε να πραγματο

ποιούμε στον κατάλληλο χρόνο και με την 

ίδια προσοχή και υπευθυνότητα τις πα

ρεμβάσεις που απαιτούνται για την ολο

κλήρωση του προγράμματος αναδιοργά

νωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

0  στόχος του προγράμματος αυτού ε ί

ναι. όπως συνοπτικά αναφέρθηκε και 

στην απάντησή μας επί του προηγούμε

νου ερωτήματος σας, η δημιουργία μιας 

νέας, σύγχρονης και περισσότερο ευ 

έλικτης και αποτελεσματικής Αστυνο

μίας. ικανής να ανταποκρίνεται όχι μό

νο στις υφιστάμενες αλλά και στις μελ

λοντικές προσδοκίες και απαιτήσεις της 

χώρας και των πολιτών. Μιας Αστυνομίας 

με νέα δομή, καλύτερη προοπτική, ανα

βαθμισμένες υπηρεσίες και πάντοτε στο 

πλευρό της κοινωνίας και των πολιτών.

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο 

διαχρονικό, διασυνοριακό, και πολυμορφικό.
Η ευρωπαϊκή, αν όχι διεθνική, προσέγγιση του 
φαινομένου είναι μονόδρομος για τη βιώσιμη 

αντιμετώπισή του.

Πώς ιεραρχείτε τα προβλήματα της Ελ

ληνικής Αστυνομίας και πώς σκοπεύετε 

να τα αντιμετωπίσετε;

Ένας Οργανισμός όπως η Ελληνική Αστυ

νομία είναι λογικό να αντιμετωπίζει διά

φορα. μικρό ή και μεγάλα προβλήματα 

στο πλαίσιο της αδιάλειπτης και ευρύτα

της διοικητικής και επιχειρησιακής του 

λειτουργίας. Τα περισσότερα από αυτά τα 

αντιμετωπίζουμε άμεσα, εκδηλώνοντας 

τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που 

απαιτούνται.

Ωστόσο, υπάρχουν και ζητήματα των 

οποίων η αντιμετώπιση δεν είναι άμεση 

ούτε, βεβαίως, εύκολη. Η ρευστή κοινω

νικοοικονομική κατάσταση, απότοκος της

βαθειάς οικονομικής κρίσης, έχει δια

μορφώσει ένα ιδιαιτέρως «ευαίσθητο» 

και ασταθές περιβάλλον στο οποίο η Ελ

ληνική Αστυνομία έχει εκ των πραγμά

των ένα ρόλο εξόχως σημαντικό, δύσκο

λο και ιδιαίτερο. Καλείται να διαφυλάξει 

την ομαλότητα. την τάξη, την ευνομία και 

κατ' επέκταση την κοινωνική συνοχή, κα

ταπολεμώντας το έγκλημα, προασπίζο

ντας τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνι

κά δικαιώματα των πολιτών και αποτρέ- 

ποντας παράλληλα, ακραίες εκδηλώσεις 

και πράξεις οι οποίες αντιβαίνουν στη νο

μιμότητα και τη λογική και θέτουν σε δο

κιμασία τις προσπάθειες της χώρας και 

της κοινωνίας να ξεπεράσουν την κρίση
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Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, είναι η μεγάλη απήχηση 
στους μαθητές, αλλά και η αυξημένη 

ζήτηση από τους εκπαιδευτικούς, μιας και 

καθημερινά λαμβάνονται πληθώρα αιτημάτων 

από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τη χώρα.

και να εηανέλθουν σε ρυθμούς ανάπτυ

ξης και προόδου.

Επίσης, οι περιορισμένες δημοσιονομι

κές δυνατότητες του Σώματος και του 

κρατικού προϋπολογισμού θέτουν περι

ορισμούς στην αντικατάσταση, στον επι

θυμητό βαθμό, μεταφορικών μέσων και 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχο

λεί την ελληνική κοινή γνώμη το θέμα 

της λαθρομετανάστευσης, το οποίο απο

τελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την 

Ελληνική Αστυνομία. Ποια μέτρα θεω

ρείτε ως τα πλέον εφαρμόσιμα για την 

αντιμετώπισή του;

Η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέ

σης. άφευκτα αποτελεί πύλη εισόδου με

τανάστευσης προς την Ευρώπη, με κύ

ριο χαρακτηριστικό, τον αναπροσανατο- 

λισμό των μεταναστευτικών ροών, ώστε 

αυτές να έχουν ως τελικό προορισμό όχι 

την Ελλάδα, αλλά έτερα κράτη-μέλη. Το 

διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολι- 

τικό σκηνικό επηρεάζει άμεσα τις μετα- 

ναστευτικές ροές, οι οποίες στην παρού

σα περίοδο εμφανίζουν ιδιαίτερη αύξη

ση της κατηγορίας των μεταναστών που 

είναι πρόσφυγες.

Με αυτά ως κύρια χαρακτηριστικά, οι 

στρατηγικές επιλογές που φαίνεται να 

είναι βιώσιμες για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου, πρέπει να έχουν το χαρα

κτήρα της α) ξεκάθαρης πολιτικής προ

σέγγισης. αντιμετώπισης και ταχείας 

αποτελεσματικής διαχείρισης της ιδιαί

τερης ομάδας των μεταναστών -  προ

σφύγων. β) της αμέριστης συνεργασί

ας με την Ε.Ε.. αλλά και με τις Τρίτες 

Χώρες γ) της εφαρμογής και τήρησης 

των υπαρχουσών Συμφωνιών και Πρω

τοκόλλων. που έχουν συναφθεί σε εθνι

κό. ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δ) 

της αναπτυγμένης ικανότητας αντίδρα

σης σε περιόδους αυξημένης έντασης 

του φαινομένου και ε) της ισομερούς 

κατανομής βαρών με τα έτερα κράτη- 

μέλη. ιδιαίτερα για το μέρος των μετα

ναστών που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

είναι εφικτό να επιστρέφουν στη Χώρα 

καταγωγής τους.

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο δι

αχρονικό. διασυνοριακό, και πολυμορφι

κό. Η ευρωπαϊκή, αν όχι διεθνική, προ

σέγγιση του φαινομένου είναι μονόδρο

μος για τη βιώσιμη αντιμετώπισή του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο τέθηκε για 

πρώτη φορά σε εφαρμογή στα σχολεία, 

το Πρόγραμμα Cyberkid. που αφορά την 

ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο δια

δίκτυο. Ποιες είναι οι πρώτες διαπιστώ

σεις σας από την εφαρμογή του και ποιοι 

οι στόχοι του;

Πράγματι, από τον περασμένο Σεπτέμβρη 

και κάθε εβδομάδα η Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματο

ποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία τηλεδιασκέ

ψεις σε σχολικές μονάδες ανά την επι

κράτεια. στις οποίες γίνεται η παρουσία

ση του διαδικτυακού τόπου «Cyberkid», 

με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση παιδιών και γονέων, σχετικά με 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αυτό που με 

βεβαιότητα μπορούμε να παρατηρήσου

με. είναι η μεγάλη απήχηση στους μα

θητές. αλλά και η αυξημένη ζήτηση από 

τους εκπαιδευτικούς, μιας και καθημερι

νά λαμβάνονται πληθώρα αιτημάτων από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τη χώρα. Τα 

αποτελέσματα αυτής της κοινής δράσης 

αυτής προσδοκούμε να φανούν σύντομα 

στο μέλλον με τη μείωση των περιστατι

κών σε θέματα bullying αλλά και λοιπών 

φαινομένων σχολικής βίας, παραβίασης 

δεδομένων κτλ..

Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι μπορεί να 

επιτευχθεί η πάταξη της εγκληματικό

τητας; Θεωρείτε ότι η αστυνόμευση ε ί

ναι ικανοποιητική;

Από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκο- 

ντά μου μέχρι και σήμερα, βασική μου 

επιδίωξη είναι η συνολική καταπολέμη

ση του εγκλήματος σε οποιαδήποτε μορ

φή έκφανσής της. από την τρομοκρατία 

και το οργανωμένο έγκλημα μέχρι τη συ

νήθη εγκληματικότητα.

Με γνώμονα την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, έχουν ενισχυθεί οι δράσεις που 

αποσκοπούν στην καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορί

ας ανθρώπων, της παράνομης μετανά

στευσης, της διαδικτυακάς βίας, των οι

κονομικών εγκλημάτων και γενικότερα 

ό.τι αφορά τους στόχους μας. όπως αυ

τοί εμφαίνονται στο «Στρατηγικό & Επι

χειρησιακό Πρόγραμμα ΕΛ.ΑΣ. 2015- 

2019». Είναι ευνόητο ότι για την επίτευ

ξη των επιδιωκόμενων στόχων δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα σε ειδικές υπηρεσί

ες δίωξης του εγκλήματος όπως η Οικο

νομική Αστυνομία, η Δίωξη Ηλεκτρονι

κού Εγκλήματος και οι Ομάδες Δίκυκλης 

Αστυνόμευσης.

Οι προσπάθειές μας αυτές είναι έκδη- 

λες τόσο μέσα από τις τελευταίες συλ

λήψεις που πραγματοποιήθηκαν στον το

μέα της τρομοκρατίας και του οργανωμέ

νου εγκλήματος, όσο και από τις καθημε

ρινές επιτυχίες που αφορούν συνήθη πε

ριστατικά εγκληματικότητας. ■
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ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και 
του Νέου Έτους, η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας διοργάνωσε για τα παιδιά του αστυνο
μικού και πολιτικού προσωπικού του Σώματος δύο θεατρικές 
παραστάσεις.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 
πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση «ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΙ ΔΩ
ΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ» του Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, με πρωταγωνιστή 
το Σάκη Ρουβά. στο νέο θέατρο «ΠΑΝΘΕΟΝ».
Την παράσταση παρακολούθησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
& Προστασίας του Πολίτη κ, Βασίλης Κ ικ ίλ ιας και ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνά- 
κης, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό.
Παρευρέθηκαν επίσης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστρά
τηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Ο ικονομοτεχνικής Υποστήριξης κα ι Πληροφορικής, 
Υποστράτηγος Αθανάσιος Παπαγεωργίου και ο Δ ιευθυντής της 
Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ιωάννης 
Διαμαντόπουλος.
Ενώ. την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο 
θέατρο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», η παιδική παράσταση «ΤΟΜ 
ΣΟΓΙΕΡ» του Μαρκ Τουέιν. σε Διασκευή - Σκηνοθεσία Νανάς 
Νικολάου, με πρωταγωνιστή το Δημήτρη Κουρούμπαλη.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασί
λης Κ ικίλιας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, πριν από την έναρ

ξη της παράστασης, την οποία παρακολούθησαν, ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύ
ρου, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ο ικονομοτεχνι
κής Υποστήριξης και Πληροφορικής. Υποστράτηγος Αθανάσιος 
Παπαγεωργίου και ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικής 
Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος.
Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία, τόσο 
σε επίπεδο οργάνωσης και επ ιμέλειας όσο και από πλευράς 
προσέλευσης θεατών, κυρίως μικρών παιδιών, που τις παρα
κολούθησαν με ενθουσιασμό.
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Δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΞΗΡΟΥ

Την 03-01-2015 εντοπίστηκε και συ- 
νελήφθη στην περιοχή της Αναβυσ- 
σου Αττικής ο καταζητούμενος τρο

μοκράτης Χριστόδουλος Ξηρός. 
Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αστυνόμος Β' Κλεάνθης Παπαγιαν- 
νόπουλος:
«Κυρίες καί Κύριοί καλησπέρα σας.
Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ευχηθώ 
Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά.
Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρου
σία σας εδώ. για την οποία αφορμή στάθηκε

ακόμη μ ία σημαντική επιτυχία μας. η σύλ- 
ληφη του καταζητούμενου τρομοκράτη και 
δραπέτη Χριστόδουλου Ξηρού.
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Δημήτριου Τσακνάκη. Κύριε Υπουργέ έχε
τε το λόγο».
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασί
ας του Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας:
«Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας. Χρόνια

Πολλά και από μένα. Εύχομαι να έχετε μια  
καλή χρονιά όλοι.
Σήμερα (03-01-2015) η Ελληνική Αστυνο
μ ία  συνέλαβε τον καταζητούμενο τρομο
κράτη Χριστόδουλο Ξηρό μετά από συντο
νισμένες ενέργειες. Ενημέρωσα τον Πρω
θυπουργό της Χώρας κ. Σαμαρά, ο οποίος 
βρίσκεται στη Λάρισα και θέλω να μεταφέ

ρω τα θερμά του συγχαρητήρια στην Ηγε
σία της ΕΛ.ΑΣ. και προς όλο το Σώμα για 
αυτή την επιτυχία. Επιτρέψτε μου μ ε  τη σει
ρά μου προσωπικά, να συγχαρώ τον Αρχη-
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γό της Ελληνικής Αστυνομίας και δ ί  
αυτού ολόκληρη την οικογένεια της 

ΕΛ.ΑΣ.. άνδρες και γυναίκες, που πι
στοί στον όρκο τους, καθημερινά και 
μ ε αυταπάρνηση, αγωνίζονται για να 
υπάρχουν επιτυχίες σαν τη σημερι
νή. που προστατεύουν τη νομιμότητα 
και το κράτος δικαίου που όλοι επι
ζητούμε.
Ο αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία 
είναι διαρκής και επίπονος και θέ
λω μ ε  την ευκαιρία αυτή να δηλώ
σω προς τους πολίτες ότι εμε ίς  απλά 
συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον 
μας και να τους προστατεύουμε. Το κράτος 
λειτουργεί και αυτό ταυτόχρονα είναι το ζη

τούμενο. αλλά και το αυτονόητο.
Να τονίσω ότι είμα ι πολύ ευτυχής που έχω 
την πολιτική ευθύνη αυτού του Υπουργείου 
και πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Δ ιότι αισθάνομαι ότι ανταποκρινό- 
μαστε στις προσδοκίες της ελληνικής κο ι
νωνίας. Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι 
μ ε  αυτή τη Φυσική Ηγεσία που εμπνέει άν
δρες και γυναίκες όλων των Διευθύνσεων 
και αισθάνομαι την υποχρέωση να τους ευ 

χαριστήσω.
Κυρίες και κύριοι είμαστε ασφαλείς και το 
αίσθημα ασφάλειας ενδυναμώνει τη στα
θερότητα που όλοι θέλουμε και που έχει 
ανάγκη η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης: 
«Καλησπέρα κ ι από μένα.
Χρόνια πολλά σε σας και στις οικογένειες 
σας. Να είναι μ ια  χρονιά γεμάτη ευτυχία και 
αισιοδοξία.
Γ α  τη συγκεκριμένη υπόθεση, μεσημβρι
νές ώρες σήμερα (03-01-2015). σε περιο
χή της Αττικής και συγκεκριμένα στηνΑνά- 
βυσσο συνελήφθη ο καταζητούμενος δρα- 
πέτης Χριστόδουλος Ξηρός.
Κατά τη σύλληψή του οδηγούσε ποδήλα
το. ε ίχε αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του 
αφήνοντας μακρύ μαλλί, μούσι, γυαλιά και 
πάνω του έφερε ένα πιστόλι, μ ε  13 σφαίρες 
στη γεμιστήρα και μία σφαίρα στη θαλάμη. 
Δεν προέβαλε αντίσταση και αυτή την ώρα 
που μιλάμε άρχισε και η έρευνα στο σπίτι 
το οποίο ε ίχε ενοικιάσει.
Γνωρίζετε όλοι ότι το συγκεκριμένο άτομο 
από τις 9/1 του 20U  ε ίχε παραβιάσει την 
άδεια που είχε πάρει και από τότε ήταν δρα- 
πέτης».
Την 04-01-2015, λόγω των εξελίξεων των 
ερευνών στην υπόθεση της σύλληψης του

καταζητούμενου δραπέτη Χριστόδουλου 

Ξηρού, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημή- 
τριος Τσακνάκης προέβησαν στις ακόλου
θες δηλώσεις:
Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας:
«...Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρό
κειτα ι για μ ια  ακόμη σύλληψη ενός κατα
ζητούμενου τρομοκράτη από την Ελληνική 
Αστυνομία. Αλλά πρόκειται για μ ιας καίρι
ας σημασίας σύλληψη που έχει σημαντι
κές  προεκτάσεις και αυτό γ ιατί για ακόμα 
μια φορά η Ελληνική Αστυνομία απέτρεψε 
ένα πολύ σοβαρό τρομοκρατικό χτύπημα. 
Αυτή τη φορά στην καρδιά του σωφρονι
στικού συστήματος, δηλαδή στις φυλακές 
του Κορυδαλλού.
Καταλαβαίνετε ότι εν  μέσω προεκλογικής 
περιόδου, μ ε  το σύνολο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης από όλο τον κόσμο εστιασμένο 
στη χώρα μας και μόλις δύο μήνες πριν την 
έναρξη της επίσημης τουριστικής περιόδου, 
ένα τέτοιο χτύπημα, ένα τέτοιο καίριο χτύ
πημα. θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα στην 
ασφάλεια μας. στη σταθερότητά μας και στη 
δημοκρατία μας.
Γ ' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχα
ριστήσω επισήμως σήμερα την Αντιτρομο- 
κρατική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομί
ας και όλες τις διευθύνσεις που συνεργά
στηκαν γ ι ' αυτή την επιτυχία και να πω ότι 
αυτή τη φορά η Ελληνική Αστυνομία βρέ
θηκε ένα βήμα μπροστά από την τρομοκρα
τία και ότι σε κάθε περίπτωση εμε ίς  όλοι 
εδώ πέρα απλά αισθανόμαστε ότι κάνουμε 
το καθήκον μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.»
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης:
«..Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη 
σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού, θα σας 
γνωστοποιήσω τα αποτελέσματα των ερευ

νών που έγιναν στην οικία στην Ανά- 
βυσσο Αττικής.
Πρόκειται για μ ία  μονοκατοικία στην 
αυλή της οποίας βρέθηκαν 10 σακιά 
μ ε  άμμο, σακιά μ ε  τσιμέντο, ενώ μ έ 
σα στην οικία βρέθηκαν πάρα πολ
λά αντικείμενα. Συγκεκριμένα βρέ
θηκαν:
οκτώ (8) Kalashnikov, εκ  των οποίων 
στα δύο ήταν προσαρμοσμένο σκο
πευτικό λέιζερ. πλήθος από γεμιστή

ρες συνδεδεμένες μεταξύ τους ανά 
δύο ή ανά τέσσερις, πάρα πολλά φυ
σίγγια του ίδιου όπλου των οποίων 

δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση, τρία πι
στόλια εύχρηστα μ ε  φυσίγγια και γεμιστή
ρες πλήρεις φυσιγγίων, μεγάλος αριθμός 
φυσιγγίων των 9mm. ένα (1) ρουκετοβό
λο εύχρηστο, τρία (3) βλήματα RPG. δύο 
(2) χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, δύο 
(2) κινητά, μεταποιημένα μ ε  καλώδιο, ε ί
κοσι τρεις (23) κοινοί πυροκροτητές, εκ  των 
οποίων οι δεκατρείς (13) μ ε  προσαρμοσμέ
να φυτίλια. οκτώ (8) ηλεκτρικο ί πυροκρο
τητές. πάρα πολλά μέτρα βραδύκαυστου 
φυτιλιού. δύο (2) κουλούρες NONEL (φυ- 
τίλι νέας τεχνολογίας).τρεις (3) κουλούρες 
πλαστικού καλωδίου, το οποίο κατέληγε σε 
κοινό πυροκροτητή, πολλές νάιλον σακού
λες που περιείχαν, μεταξύ άλλων, ποσότητα 
μασουριών και ποσότητες άγνωστης ουσί
ας. ποσότητες άγνωστης κοκκώδους ύλης, 
λευκού χρώματος, έξ ι (6) πλαστικά μπου
κάλια αναψυκτικού, περιτυλιγμένα ανά τρία 
μεταξύ τους μ ε  χαρτοταινία, ενώ το καθένα 
φέρει οπή στον πυθμένα του. πέντε (5) κο ι
νοί πυροκροτητές διπλής συνδέσεως. επτά 
(7) μεγάλες σακούλες, περίπου 10 κιλά η 
καθεμία μ ε  εκρηκτική ύλη. πιθανόν ANFO. 

ένας (1) μηχανισμός «κουμπατάν» (μηχανι
κός χρονοδιακόπτης), φλοιός δέντρου πι
θανόν πεύκου (πρώτη ύλη για κατασκευή 
πυρίτιδας), πλήθος από τηλεκάρτες. μ ία  (1) 
σακούλα μ ε  νιτρική αμμωνία, ένας (1) σιγα
στήρας πιστολιού, μία γυναικεία τσάντα με  
δώδεκα (12) θήκες -  συνδετήρες μ ε  δέκα 
(10) φυσίγγια Kalashnikov ο καθένας, δεκα
τρείς (13) θήκες -  συνδετήρες φυσιγγίων, 
ρελέδες. μπαταρίες, λαμπάκια, κατσαβιδά- 
κια. μπανάνες (βύσματα), μπόρνες. θερμο- 
συστελόμενα. μονωτικές ταινίες, αλεσμέ
νες σπιρτοκεφαλές. διακόπτες πιέσεως. δ ι
ακόπτες on/off. λαμπάκια, λάμπα καμένη με  
προσαρμοσμένο βραδύκαυστο, πυραγωγό 
σχοινί, βαζάκι μ ε  πυρίτιδα, μανταλάκι πλα

στικό. δύο (2) σακούλες μ ε  περίπου έξ ι (6) 
κιλά έκαστη, μ ε  εκρηκτική ύλη πιθανόν αμ-
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μωνιοδυναμίτιδα και ένα (1) βαρέλι μεταλ
λικό. κοίλο, χωρητικότητας περίπου εκατό 
(100) λίτρων, το οποίο είχε  τσιμέντο στα τοι- 
χώματά του σε σχήμα κώνου.
Επιπλέον, μέσα στο σπίτι βρέθηκε και κα
τασχέθηκε ένα (1) πλαστό δελτίο αστυνομι
κής ταυτότητας μ ε  αριθμό «ΑΜ 488373», με  
ημερομηνία έκδοσης 02/04/2014 και στοι
χεία ΜΕΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, γεν. 02/10/1991 στο Μαρού
σι Απικής. εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ. ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ- 
ΟΥ ΕΥΒΟΪΑΣ μ ε  A A  5025/3.

Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτι
δήποτε σχετικά μ ε  την παραπάνω αστυνο
μική ταυτότητα και ιδίως αν έχει χρησιμο
ποιηθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή μ ί
σθωση διαμερίσματος, γκαράζ. οχήματος 
κ.λπ. να επικοινωνήσει στους αριθμούς 
κλήσης 1014. 10414 της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βί

ας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.). Εξασφαλίζεται η ανωνυμία 
και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Όλα αυτά τα ευρήματα μας παραπέμπουν 

σε μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στις Φυ
λακές Κορυδαλλού. Το λέμε αυτό γιατί μ έ 
σα στο σπίτι βρέθηκαν χειρόγραφες σημει
ώσεις που αποτύπωναν δρομολόγια προ
σέγγισης και διαφυγής, καθώς επίσης και 
εναλλακτικές διαδρομές.
Επίσης θέλω να σας ανακοινώσω το εξής. 
Χθες (03-01-2015) λήφθηκε βιολογικό υλι
κό από το Χριστόδουλο Ξηρό, το υλικό αυ
τό ταυτοποιείται πλήρως μ ε  το βιολογικό

υλικό άνδρα που βρέθηκε στον εκρηκτι
κό μηχανισμό που ε ίχε τοποθετηθεί σε β ι

βλίο στο δέμα που εστάλη στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ιτέας.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Ακολούθησε (06-01-2014) ανακοίνωση από 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
σχετικά με τις έρευνες της Αντιτρομοκρα- 
τικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), μετά τη σύλ
ληψη του καταζητούμενου τρομοκράτη Χρι

στόδουλου Ξηρού, σύμφωνα με την οποία: 
Σε κρησφύγετο -  «γιάφκα», που εντοπίστη
κε στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας 
Λουτρακιού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
(2) ζευγάρια πινακίδες κυκλοφορίας οχή
ματος, καταφανώς πλαστές, με αριθμούς 
ΥΖΗ-2569 και ΥΡΧ-4397. (4) φιάλες υγρα
ερίου. (89) μασούρια εκρηκτικής ύλης, (45) 
τάπερ με άγνωστη ουσία, λευκού χρώμα
τος. σε στερεά μορφή (πιθανόν νιτρικό αμ- 
μώνιο), κροτίδες. (2) τσουβάλια σφραγισμέ
νης εργοστασιακής συσκευασίας με νιτρι
κό αμμώνιο (40 κιλών), τσουβάλι με κοκ

κώδη ύλη (πιθανόν νιτρικό αμμώνιο). πυρο
βόλο όπλο - πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλά
μη και προσαρμοσμένο γεμιστήρα με 6 φυ
σίγγια. (26) γυάλινα μπουκάλια με ετικέτα 
με την ένδειξη: «NITROMETHANES» (άλ
λα περιείχαν ουσία και αλλά κενά), (5) πλα
στικά μπουκάλια, περιέχοντα ουσία και ετ ι
κέτα με τις ενδείξεις «Methanol» και «ΜΕ- 
ΘΑΝΟΛΗ», συσκευή αποθήκευσης ψηφι
ακών δεδομένων (USB) και ψηφιακή ζυ

γαριά ακρίβειας.
Σε εξωτερικό χώρο της οικίας βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν δύο (2) κλεμμένα οχήματα, 
τα οποία έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλο
φορίας και μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστη
ριακές - συγκριτικές εξετάσεις.
Επίσης, στο κρησφύγετο -  «γιάφκα» στην 
περιοχή της Αναβύσσου Απικής. βρέθηκαν 
επιπλέον και κατασχέθηκαν: βιβλίο -  χάρ

της με χειρόγραφες σημειώσεις (πιθανό 
δρομολόγιο διαφυγής). (6) συσκευές κ ι
νητού τηλεφώνου, κάρτες sim  και στελέ
χη καρτών sim, κάρτες μνήμης, σιγαστή

ρας πυροβόλου όπλου, συσκευή κινητού 
τηλεφώνου με προσαρμοσμένα καλώδια 
και μπαταρία, πιθανόν προς χρήση ως μέ
ρος συνδεσμολογίας Αυτοσχέδιου Εκρη
κτικού Μηχανισμού. (475) φυσίγγια διαμε
τρήματος 9mm, (173) φυσίγγια πολεμικού 
τυφεκίου, συσκευή αποθήκευσης ψηφια
κών δεδομένων (usb stick). (2) κάδοι με λα
στιχένια εξαρτήματα αυτόματου ποτίσμα
τος με προσαρμοσμένα καρφιά (για την κα
ταστροφή -  «σκάσιμο» ελαστικών οχημά
των) κα ι τεμάχιο χαρτιού, με χειρόγραφη 
σημείωση πινακίδας κυκλοφορίας οχή
ματος «ΥΡΧ-4397» (σημειώνεται ότι πλα
στές πινακίδες με τον αριθμό αυτό βρέθη

καν στην οικία στην ευρύτερη περιοχή της 
Περαχώρας Λουτρακιού).
Επίσης (13-01-2014) απογευματινές ώρες 
στην περιοχή της Καλαμάτας συνελήφθη- 
σαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρε
σία δύο συνεργοί του Χριστόδουλου Ξη
ρού ένας 54χρονος ημεδαπός, απότακτος 
αστυνομικός και ένας αλλοδαπός υπήκο
ος Αλβανίας.
Στο πλαίσιο των ερευνών που συνεχίζει να 
διενεργεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.). μετά τη σύλληψη του καταζη
τούμενου τρομοκράτη Χριστόδουλου Ξη
ρού. δόθηκαν (17-01-2014) στη δημοσιότη
τα. κατόπιν σχετικής διάταξης του Εισαγγε
λέα Εφετών Αθηνών, τα ακόλουθα:
► τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και φω

τογραφίες της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελι
κής του Παναγιώτη και της Παρασκευής.

20 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

αμαιι.__*Γ_—.

Fvanm anya

«Σε συνέχεια σχε

τικώ ν ενημερώ 
σεων για τη σύλ
ληψη του καταζη
τούμενου τρομο
κράτη και δραπέ- 
τη Χριστόδουλου 
Ξηρού, καθώς και 
την εξέλ ιξη  των 
ερευνών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.). ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 
Συνελήφθησαν (21 και 22-01-2015). από την 
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ένας 23χρο- 
νος ημεδαπός και ένας 29χρονος αλλοδα
πός. αλβανικής καταγωγής, σε εκτέλεση  
Ενταλμάτων Σύλληψης του Ειδικού Ανα
κριτή -  Εφέτη Αθηνών. Ο 23χρονος συλ- 
ληψθείς ημεδαπός κατηγορείται για έντα
ξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργά
νωση καθώς και για δ ιακεκριμένη περί
πτωση κλοπής οχήματος, τύπου βαν. που 
ε ίχε εντοπιστεί το πρωί της 08-01-2015. σε 
ερημική περιοχή στο όρος Αιγάλεω. Ειδι
κότερα. δακτυλικό αποτύπωμα του 23χρο- 
νου ημεδαπού ταυτοποιήθηκε στο παραπά
νω κλεμμένο όχημα. Σημειώνεται ότι το συ
γκεκριμένο φορτηγάκι είχε εντοπιστεί από 
αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπη
ρεσίας. μετά από αξιοποίηση σχεδιαγραμ
μάτων διαφυγής, που είχαν βρεθεί στη μο
νοκατοικία όπου δ ιέμενε ο Χριστόδουλος 
ΞΗΡΟΣ, στην Κερατέα Απικής.
Ο 29χρονος συλληφθείς αλλοδαπός κατη- 
γορείται για ένταξη σε τρομοκρατική οργά
νωση. μ ε  την επιβαρυντική περίπτωση της

κατασκευής, προμήθειας και κατοχής 
όπλων και εκρηκτικών υλών, προς εξυπη
ρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής ορ - 
γάνωσης. Επιπλέον για τρομοκρατικές πρά
ξεις κατασκευής, προμήθειας και κατοχής 
από κοινού εκρηκτικών υλών, βομβών, πο
λεμικώ ν τυφεκίων, πιστολιών. χειροβομβί
δων. πυρομαχικών. διατρητικών και εκρη
κτικώ ν βλημάτων κ.λπ. ειδώ ν πολεμικού 
υλικού καθώς και για υπόθαλψη εγκλη
ματία. Πιο αναλυτικά, αποτυπώματα (δα
κτυλικό και παλαμικά) του 29χρονου αλ
λοδαπού ταυτοποιήθηκαν στην οικία, που 
ε ίχε μισθώσει μ ε  πλαστά στοιχεία ταυτότη
τας και διέμενε η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑγγελική, 
στην Περαχώρα Λουτρακιού στην Κορινθία. 
Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία δ ιε- 
νεργήθηκαν και διενεργούνται έρευνες στις 
οικίες των δύο συλληφθέντων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, έχουν προσαχθεί 
στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ε ιδ ι
κών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, 
στη Θεσσαλονίκη, ένας ακόμη άντρας, ηλι
κίας 21 ετών και μ ία  3Αχρονη γυναίκα, που 
φιλοξενούσαν τον 29χρονο συλληφθέντα. 
Ακόμα, σήμερα (22.01.2015) το πρωί εντοπί
στηκε σε συνεργείο στο Περιστέρι Απ ικής

γεν. 26/07/1992 στο Αίγιο Αχαΐας, η οποία 
αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές 
για την εμπλοκή της στην υπόθεση.

► Φωτογραφίες του συλληφθέντα υπηκό
ου Αλβανίας για την εμπλοκή του στην 
υπόθεση (επ.) ΚΟΚΑ (ον.) HARI του 
JANI και της SOFIA, γεν. 26/11/1976 στην 
Αλβανία καθώς και

► Φωτογραφίες καταφανώς πλαστού Δελ
τίου Ταυτότητας, υπό στοιχεία «ΧΡΥΣΑ- 
ΚΗΣ Θεοχάρης», στο οποίο υπάρχει 
φωτογραφία του παραπάνω συλληφθέ
ντα υπηκόου Αλβανίας (επ.) ΚΟΚΑ (ον.) 
HARI. Το συγκεκριμένο πλαστό Δελτίο 
Ταυτότητας βρέθηκε και κατασχέθηκε, 
κατά τη διενέργεια έρευνας σε μονοκα
τοικία στην Κερατέα Απικής. όπου δ ιέ
μενε ο Χριστόδουλος Ξηρός.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής 
διάρκειας έξ ι (6) μηνών, σύμφωνα με την 
σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοηεί 
στην προστασία του κοινωνικού συνόλου 
και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξί
ωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των δι- 
ωκομένων αδικημάτων, αλλά και προς ανα
κάλυψη στοιχείων ταυτότητας λοιπών συ
νεργών στην εν λόγω υπόθεση.
Την 22.01.2015 ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρι- 
ος Τσακνάκης, πραγματοποίησε παρου
σίαση σχετικά με την εξέλιξη των ερευ
νών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.), μετά τη σύλληψη του κατα
ζητούμενου τρομοκράτη Χριστόδουλου 
Ξηρού
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όχημα ΚΙΑ SORENTO. χρώματος ααημί. το 

οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 29χρο- 
νος αλλοδαπός συλληφθείς και σχετίζεται 
μ ε την υπό έρευνα υπόθεση. Το συγκε
κριμένο αυτοκίνητο έχει μεταφ ερθεί στις 
εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκλημα
το λο γ ιώ ν  Ερευνών.

Περαιτέρω, από τις εργαστηριακές - συγκρι
τικές εξετάσεις DNA που πραγματοποίησε η 
Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών σε 
πειστήρια, που κατασχέθηκαν κατά την έρευ
να τηςΑντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στην οι
κία της Περαχώρας Λουτρακιού, ανιχνεύθη- 
καν μίγματα βιολογικών υλικών στα οποία 
εμπεριέχονται, κατά περίπτωση, γενετικός 
τύπος και γενετικά στοιχεία, ατόμων που σχε
τίζονται μ ε  την τρομοκρατική οργάνωση «Συ- 
νομωσία Πυρήνων της Φωτιάς». 
Συγκεκριμένα·.
► Γ ζνετικό υλικό του BOLANO Damiano 

του Πτολεμαίου, εμπεριέχεται στο μίγμα 
βιολογικών υλικών σε καπάκι πλαστικού 
δοχείου τάπερ. που περιείχε πρώτη ύλη 
για την κατασκευή Αυτοσχέδιων Εκρη
κτικώ ν/ Εμπρηστικών Μηχανισμών.

► Γενετικό υλικό του ΤΣΑΚΑΛΟΥΧρήστου 
του Γζρασίμου. εμπεριέχεται στο μίγμα  
βιολογικών υλικών σε ταινία πλαστικού 
δοχείου τάπερ. που περιείχε πρώτη ύλη 
για την κατασκευή Αυτοσχέδιων Εκρη
κτικώ ν/ Εμπρηστικών Μηχανισμών.

► Γενετικό υλικό, που εμπεριέχεται στο 
μίγμα β ιολογικώ ν υλικών σε καπάκι 
πλαστικού δοχείου τάπερ. που περιεί
χε πρώτη ύλη για την κατασκευή Αυτο
σχέδιων Εκρηκτικών/ Εμπρηστικών Μη
χανισμών. είναι όμοιο μ ε  γενετικό υλικό

που βρέθηκε τον Οκτώβριο του 2009 σε 
διαμέρισμα στο Χαλάνδρι Αττικής, όπου 
διέμενε ο ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Χαρίλα
ος καθώς και σε απορρίμματα, που ε ί
χαν βρεθεί τότε έξω από την παραπάνω 
οικία αλλά και στην επένδυση κράνους 

ιδιοκτησίας του ιδίου ατόμου. 
Σημειώνεται ότι στα δύο πρώτα μίγματα  
εμπεριέχεται και ο γενετικός τύπος άγνω
στης γυναίκας, ο οποίος προσδιορίστηκε σε 

πειστήρια, που κατασχέθηκαν στη μονοκα
τοικία στην Κερατέα Αττικής και στην ο ι
κία στην Περαχώρα Λουτρακιού Κορινθίας 
Επιπλέον, από την εργαστηριακή εξέταση 
που πραγματοποιήθηκε από τη Δ ιεύθυν
ση Εγκληματολογιώ ν Ερευνών επ ί χειρό
γραφων σημειωμάτων, που κατασχέθηκαν 
και στις δύο οικίες, διαπιστώθηκε η ύπαρ
ξη τριών κύριων γραφών.
Συγκεκριμένα:

► Γραφή του έγκλειστου μέλους της «Συ
νωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς» ΤΣΑ- 
ΚΑΛΟΥΧρήστου του Γζρασίμου.

► Γραφή που ταυτίζεται μ ε  πειστήρια που 
έχουν κατασχεθεί στην κατοχή του ΤΣΑ
Κ  ΑΛ ΟΥ Γζράσιμου του Γζρασίμου και 
στην κατοχή του ΑΡΓΎΡΟΥ Παναγιώ
τη του Ανδρέα. κατά τη σύλληψή τους 
την 01-11-2010. καθώς και σε έρευνα  
που πραγματοποιήθηκε την 14-03-2011 
στην οικία του ΤΣΑΚΑΛΟΥ Χρήστου του 
Γερασίμου.

► Γραφή που ταυτίζεται μ ε  εκείνη επ ί πει
στηρίων. που έχουν κατασχεθεί κατά τη 
διενέργεια έρευνας σε οικία, στη Νέα 
Φιλοθέη Αττικής, όπου δ ιέμεναν μ έ 
λη της «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φω

τιάς». τα οποία είχαν συλληφθεί. την 
01-02-2013. κατόπιν διάπραξης της δ ι
πλής ένοπλης ληστείας στο Βελβεντό 
Κοζάνης (ΠΟΛΙΤΗΣΔημήτριος. ΜΙΧΑΗ- 

ΛΙΔΗΣ Ιωάννης. ΜΠΟΥΡΖΟΥΚΟΣΔημή- 
τριος-Ανδρέας. ΡΩΜΑΝΟΣ Νικόλαος). 

Επισημαίνεται ότι κατά την έρευνα στην οι
κ ία  της Περαχώρας Λουτρακιού, όπου δι
έμενε η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική, βρέθη
κε  και κατασχέθηκε κάρτα μνήμης, καθώς 

και ταμπακέρα, που διέθετε ε ιδ ικά  διαμορ
φωμένη κρύπτη, εντός της οποίας βρέθη

καν ακόμα δύο (2) κάρτες μνήμης.
Από την εργαστηριακή εξέταση των ψηφια

κών αυτών πειστηρίων προέκυψε ο τρόπος 
επικοινωνίας των μελών της οργάνωσης, η 
ανάθεση των επιμέρους ρόλων, καθώς και 
οι προπαρασκευαστικές πράξεις του σχε
δίου απόδρασης από τις Δ ικαστικές Φυλα
κές Κορυδαλλού.
Συγκεκριμένα, ψηφιακά αρχεία εικόνας  
και κειμένου, που εξήχθησαν από τις τρεις 
(3) κάρτες μνήμης, καταδεικνύουν ότι τα 
έγκλειστα μέλη της τρομοκρατικής οργά
νωσης «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» 
επικοινωνούσαν μ ε  μέλη της οργάνωσης 
που δρούσαν εκτός των φυλακών, μέσω  

γραμμάτων, τα οποία διακινούσαν κάνο
ντας χρήση κινητών τηλεφώνων σύγχρο
νης τεχνολογίας (smartphones) και μεθό
δους κρυπτογράφησης.
Επιπλέον, τα άτομα που συμμετείχαν σε κά
θε στάδιο ή και στο σύνολο των προπαρα
σκευαστικών πράξεων του σχεδίου από
δρασης από τις Δ ικαστικές Φυλακές Κο
ρυδαλλού χρησιμοποιούσαν κυρίως κωδι- 
κοποιημένα ονόματα κα ι καθοδηγούνταν 
σαφώς από τα φυλακισμένα μέλη της «Συ
νωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς».
Το σχέδιο απόδρασης, που είχαν αρχίσει 
να υλοποιούν, προέβλεπε την τοποθέτη
ση ισχυρής ισχύος βόμβας στο Κατάστημα 
Κράτησης Κορυδαλλού και την ταυτόχρονη 
επίθεση μ ε  πυροβόλα όπλα καθώς και ρ ί
ψη ρουκετών, ηροκειμένου να επ ιτευχθεί 
η απόδραση των φυλακισμένων μελών της 
«Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς», αλλά 
και ποινικών κρατουμένων.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρε
σίας συνεχίζονται.
Υπενθυμίζονται οι τηλεφ ω νικο ί αρ ιθμο ί 
κλήσης 1014 και 10414 της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Ε ιδικών Εγκλημάτων Β ί
ας για τη παροχή οποιοσδήποτε σχετικής 
πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλί
ζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επι

κοινωνίας». U
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«Με μεγάλη χαρά και σήμε
ρα. όπως για πολλοστή φο
ρά τους τελευταίους οκτώ 
μήνες, συγχαίρω τη Φ υσι
κή Ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας και τους άνδρες 
και γυναίκες των Υπηρεσιών 

Ασφαλείας για τα πολλαπλά 
κτυπήματα, που έχουμε κα
ταφέρει. στην προσπάθειά 
μας να εξαρθρώσουμε το βα
ρύ ποινικό έγκλημα και την 
τρομοκρατία.
Σήμερα άλλωστε, με την επι
τυχή επιχείρηση της Ελληνι
κής Αστυνομίας ενισχύονται 
οι ενδείξεις για τη συνεργα
σία τρομοκρατών και ποινι
κών εγκληματιών, εφόσον 
αποδεικνύονται πλέον ταυτό
σημοι και αλληλοκαλυπτόμε- 
νοι ρόλοι μεταξύ αυτών, 
θα συνεχίσουμε με την ίδια 
μεθοδικότητα. εργατικότητα 
και αυταπάρνηση τον αγώ
να μας ενάντια σε κάθε μορ
φής παραβατικότητα. Αποτε
λεί κοινωνική απαίτηση και 
εθνική ανάγκη η Αστυνομία 
να παρέχει προστασία και 
ασφαλές περιβάλλον στον 
πολίτη, διασφαλίζοντας την 
κοινωνική ειρήνη και στα
θερότητα. κάτι που αποτελεί 
ευρωπαϊκό ζητούμενο, ιδιαί
τερα μετά τα τελευταία γεγο
νότα σε Γαλλία και Βέλγιο».

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

κ. ΒΑΣΙΛΗ 
Κ ΙΚ ΙΛ ΙΑ

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΜΩΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΤΑΙ 
ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 
& ΕΚΡΗΞΕΙΣ

Παρουσίαση του Δ ιο ικητή Ασφάλειας 
Αττικής. Ταξίαρχου Παναγιώτη Στάθη 
και του Εκπρόσωπου Τύπου της Ελλη

νικής Αστυνομίας. Αστυνόμου Β ' Κλεάνθη Πα- 
παγιαννόπουλου

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αστυνόμος Β’ Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος:
«Κυρίες κα ι Κύριοι καλησπέρα σας.
Σας καλέσαμε εδώ απόψε για να σας ενημε
ρώσουμε σχετικά μ ε  ακόμη μ ία  σημαντική επ ι
τυχία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μ ετά από συστηματική έρευνα εξαρθρώ θηκε  
από τη Δ ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εγκλη 
μα τική  οργάνωση που εμπλέκετα ι σε υποθέ
σεις εκβ ιάσεω ν και εκρήξεων.
Γ α  την εν  λόγω υπόθεση κατηγορούνται τρι
άντα επτά (37) άτομα, ενώ  έχουμε συλλάβει 
δεκαεπτά (17).
Από τις  μ έχρ ι στιγμής έρευνες  έχουν κα τα 
σχεθεί. μ εταξύ  άλλων, το χρηματικό ποσό των 
τριακοσίω ν τριάντα επτά χ ιλ ιάδω ν (337.000) 
ευρώ, τέσσερα (4) οχήματα κα ι διάφορα ε ί 
δη οπλισμού.
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Τις λεπ τομέρ ε ιες  της υπόθεσης θα σας 
παρουσιάσει ο Δ ιο ικητής της Δ ιεύθυνσης  
Ασφάλειας Απικής. Ταξίαρχος Παναγιώ
της Στάθης.
Κύριε Ταξίαρχε έχ ετε  το λόγο».

Δ ιο ικητής Δ ιεύθυνσ η ς Ασφάλειας  
Αττικής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Στάθης:
«Καλησπέρα σας.
Στο πλαίσιο υπηρεσιακής κα ι διαλειτουρ- 
γικής συνεργασίας, των Υπηρεσιών του 
Α ρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Απικής. μ ε  τη 
συνδρομή τηςΑντιτρομοκρατικής Υπηρε
σίας. της Δ ιεύθυνσης Δ ιαχείρ ισης Πληρο
φοριών. της Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών κα ι Υπηρεσιών της Γενικής 
Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Απικής. διενερ- 
γήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, κα 
τά την οποία εξιχνιάστηκε η υπόθεση της 
τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε 
κατο ικ ία  προσώπου, που έλαβε χώρα στη 
Μεταμόρφωση Απικής. την 01.01.2015 και 
ώρα 05.00.
Υπενθυμίζω ότι ε ίχ ε  τοποθετηθεί ε κρ η 
κτικός μηχανισμός αποτελούμενος από 15 
κιλά  αμμωνιοδυναμίτιδας. 3  πυροκροτη
τές. 2  κομμάτια βραδύκαυστο πυραγωγό 
σχοινίο κα ι κομμάτια  στουπιού. Το σπίτι 
ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο ποινικού 
καταδίκου. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμέ
νος βαρυποινίτης ε ίχ ε  αποδώσει σε πρό
σφατη δ ίκη για την απόπειρα απόδρασής 
του. στο συγγενικό του αυτό πρόσωπο, το 
γεγονός ότι ε ίχ ε  απωλέσει χρηματικό πο
σό της τήξεως των 250.000 ευρώ, λύτρα 
από έκνομη δραστηριότητά του - αρπαγή. 
Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκαν  
υποθέσεις όπως η β ομβ ισ τική  επ ίθεση

που συνέβη το Νοέμβριο του 2012 σε κα 
το ικία  στην περιοχή του Χαλανδρίου, δ ι
καστικού. Προέδρου Δ ικαστηρίου που ε ί
χ ε  επιβάλλει ποινές σε δράστες αρπαγής 
- απαγωγής επιχειρηματία.
Εξιχνιάστηκε η βομβ ισ τική  επ ίθεση τον 
Ιούλιο του 2013 σε σπίτι δ ικαστικής λ ε ι
τουργού. σε περιοχή εκτός Αθηνών, που 
επίσης ε ίχ ε  ασχοληθεί μ ε  απόπειρα από
δρασης δύο βαρυποινιτών, μ ε  ελικόπτερο. 
Επιπλέον έχουν προκύψει σαφείς ενδε ί
ξε ις  για σχέσεις των δύο ατόμων για τοπο

θέτηση εκρηκτικώ ν μηχανισμών σε κατοι
κ ίες  μ ελώ ν ο ικογένειας ατόμου, προφυ
λακισμένου προσώπου, για υπόθεση εξο - 
πλιστικών προγραμμάτων. Συνολικά απο
δίδονται αξιόποινες πράξεις κα ι κατηγο
ρ ίε ς  σε 37 πρόσωπα για σωρεία αδ ικη 
μάτων. εκβιάσεων, υποθέσεων αρπαγών, 
τοποθετήσεων εκρηκτικώ ν μηχανισμών, 
απόπειρας ανθρωποκτονιών. 
Συνελήφθησαν 17 άτομα, μέλη  της εγκλη
μα τικής οργάνωσης μ ε  κεντρ ικό -  συμ
μετοχικό. καθώς κα ι περιφερειακό -  βο
ηθητικό ρόλο. Μ εταξύ αυτών ένας από
τακτος αστυνομ ικός. ο οποίος κρατείτα ι 
ήδη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 
για ενεργή συμμετοχή του στην εγκλημα
τική οργάνωση, ένας αστυνομικός, καθώς 
και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος κ α 
τηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου. 
Κ ατηγορούντα ι τρ ία  αρχηγ ικά  μέλη , 
έγκλειστο ι Φυλακών και 10 ακόμα πρό
σωπα. έγκλειστο ι Φυλακών, ως μέλη  της 
εγκλημα τικής  οργάνωσης. Κ αταζητείτα ι 
ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης 
μ ε  κεντρ ικό  ρόλο, το οποίο φυγοδικεί. 
Υπενθυμίζεται, ότι αναζητείται. μ ε  ανοι
κτή ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελλη

νικής Αστυνομίας από τις28.8.20Μ  για τη 
ληστεία  του Δ ιστόμου Βοιωτίας. 
Ειδικότερα, για την ε ν  λόγω οργανωμένη 
εγκληματική ομάδα, αναφέρονται τα εξής: 
Όλοι ο ι κατηγορούμενοι σε απροσδιόρι
στο παρελθόντα χρόνο συγκρότησαν ορ
γανωμένη εγκληματική  ομάδα, η οποία 
μ ε  βεβαιότητα εξακρ ιβώ θηκε ότι δρούσε 
αδιάκοπα συντονισμένα κα ι συγκροτημέ
να. τουλάχιστον από τον Μάιο του 2011 και 
δραστηριοποιείτο έκνομα στις ευρύτερες  

περιοχές του νομού Α π ικής κα ι σε δ ιάφο
ρ ες  επαρχιακές πόλεις -  Τρίκαλα. Λ άρ ι
σα. περιοχή Ηλείας.
Οι τρεις έγκλειστο ι κατάδικοι ε ίνα ι τα αρ
χηγ ικά  μ έλη  της ομάδας, οι οποίοι συ
γκρότησαν ιεραρχικά  δομημένη κα ι μ ε  
διαρκή δράση ομάδα, αναλαμβάνοντας οι 
ίδ ιο ι τους αρχηγικούς ρόλους κα ι αναθέ
τοντας στα υπόλοιπα μέλη  επ ιμέρους κα 
θήκοντα. που εξυπηρετούν τους παράνο
μους σκοπούς.

Βασικά χαρακτηριστικά, η  επ ιχειρησιακή  
δομή, η δ ιάρκεια  συγκρότησης, η σαφής 
κατανομή των ρόλων, η ύπαρξη αφθονίας 

τεχνικών οικονομικών μέσων και η στοχο- 
θεσ ία επ ίτευξης μεγάλης έκτασης πλου
τισμού.
Ε ιδ ικότεροι σκοποί ήταν να αποκομίζουν 
από την παράνομη δραστηριότητα χρημα
τικά  ποσά προβαίνοντας σε αρπαγές προ
σώπων. εκβ ιάσεις μ ε  το πρόσχημα της πα
ροχής προστασίας, εκρήξεις, απόπειρες 
ανθρω ποκτονιώ ν κα ι ανθρω ποκτονίες  
αντιπάλων κα ι άλλων προσώπων, «συμ
βόλαια» δηλαδή, νομιμοποίηση εσόδων  
από παράνομες δραστηριότητες, προστα
σία καταστημάτων, χορήγηση τοκογλυφι- 
κώ ν δανείων.
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Περαιτέρω, προσάρμοσαν τη μεθοδολο
γία δράσης τους (m odus operandi) κα ι 
εφάρμοσαν κανόνες συνωμοτικότητας, 
δηλαδή θωράκισαν τον τρόπο επ ικοινω 

νίας δίνοντας προφορικές κα ι γραπτές 
εντολές στα περ ιφερειακά ή  στα διασυν- 
δεμένα  μ έλη  της ομάδας κα ι τη διάταξη  
παράνομων πράξεων κα ι κατόπιν, έω ς τις 
τελευτα ίες λεπτομέρειες, κανόνιζαν αυ
το ί συμπληρωματικά ή  μ ε  συνθηματικό  
τρόπο, μέσω  τηλεφω νικώ ν επικοινωνιών, 
κυρίως μ ε  διάφορα κινητά τηλέφωνα που 
εισάγοντο μ ε  τη βοήθεια  σωφρονιστικών 
υπαλλήλων στις φ υλακές ή  από τα καρ
τοτηλέφωνα των φυλακών ή  μ ε  την αλλη
λογραφία μηνυμάτων.
Ε ίχαν ορ ίσει προς τούτο συνθηματικές  
εκφράσεις, γνωστές στη γλώσσα των κα 
κοποιών (αργκό), τις οποίες χρησιμοποι
ούσαν κά θε φορά για τη διάπραξη των 
αδικημάτων. Συμπεριλαμβάνετα ι. ε ιδ ι
κό  γλωσσάρι στη δικογραφία, η οποία ε ί 
ναι τεράστια σε όγκο, υπερβαίνει τις  120 
σελίδες, μόνο το διαβιβαστικό, ε ίνα ι πά
νω από 800. κοντά στις 900 σελ ίδες όλο 
το πραγματολογικό υλικό, πειστήρια και 
αποδείξεις.
Τις εντολές, τις  γραπτές κα ι προφορικές 
τις έδ ιναν πάντα δια ζώσης. σε κρατουμέ
νους που λάμβαναν άδειες  ή  αποφυλακί
ζονταν. σε συγγενικά ή φ ιλ ικά  πρόσωπα, 
σε άτομα τα οποία διατηρούσαν κοινω νι
κ ές  σχέσεις, σε συνεργαζόμενους δ ικη 
γόρους. σε επ ίορκους σωφρονιστικούς ή  
κα ι αστυνομικούς κα ι μέσω  γραπτής κα ι 
ε ικο ν ικής  αλληλογραφίας, μετέφ εραν τις 
εντολές στους αποδέκτες για την υλοποί
ηση του σχεδιασμού διάπραξης των κα 
κουργημάτων.
Άτομα που συμμετείχαν στην επ ιμέρους  
διάπραξη κάθε έκνομης ενέργειας, λ ε ι
τουργούσαν σαν «πυρήνες», δεν  γνωρί
ζονταν μ ετα ξύ  τους. Αυτός που λάμβα- 
νε την εντολή τη μ ετάφ ερε σε τρίτο πρό
σωπο. μοιράζοντας τους ρόλους υπό τη 
συνεχή τηλεφωνική, γραπτή καθοδήγηση 
των αρχηγών μέσα από τη φυλακή.

Τα μ έλη  υπόκειντο σε ιεραρχία  κα ι σε 
θέση ανάλογα μ ε  την εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπο ενός εκάστου. Στο πλαίσιο αυ
τό. το ενδ ιαφ έρον ε ίνα ι ότι δ ιαφα ίνετα ι 
αυτό που εγκληματολογικά έχε ι ορ ισ τε ί 
ως crim e te rro r n e x u s . δηλαδή σύνδε
σμος. τουλάχιστον σύνδεσμος ή  εδρ α ί
ωσα αυτού του συνδέσμου, μ ετα ξύ  των 
ατόμων αυτού του εγκλήματος κα ι ατό
μω ν που κατηγορούνται για εγκληματικές  
πράξεις του άρθρου 187 - τρομοκρατικές  
ενέργειες, μ ε  αλληλεπίδραση αυτών και 

μ ε  αυτές επαφές ε ίτ ε  μ ε  "ad hoc" συμμα- 
χία. ε ίτ ε  μ ε  ανάπτυξη βραχυπρόθεσμου ή  

μακροπρόθεσμου σχέσης.
Από τις  τηλεφ ω νικές επ ικοινω νίες, κ υ 
ρ ίω ς από τα κοινόχρηστα τηλέφωνα, τα 
αρχηγικά μέλη  ανέφεραν εσκεμμένα  δ ι
αφορετικά πράγματα επειδή θεωρούσαν 
ότι οι συνομιλ ίες καταγράφονται μ ε  σκο
πό τον αποπροσανατολισμό των δ ιω κτι
κώ ν Αρχών.
Περαιτέρω ασκούσαν ψυχολογική β ία  και 
εκτόξευαν απειλές σε βάρος ζωής ατό
μων. όπως δικαστών, εισαγγελέων, αστυ
νομικών κα ι σωφρονιστικών υπαλλήλων, 
μ ε  σκοπό να κάμψουν τις αντιστάσεις αυ
τών κα ι σε περίπτωση μη  συμμορφώσε- 
ως να προβαίνουν σε εγκληματικές  πρά
ξεις. εκρήξεις, απόπειρες ανθρωποκτο
νιών κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούσαν δω
ρ ο δ ο κ ίες  σω φ ρονιστικώ ν υπαλλήλων, 
αστυνομικών, καθώ ς κα ι εκ ε ίνω ν  των 
ατόμων, τα οποία δ ιευκόλυναν την ε υ 
ρύτερη δράση της ομάδας - πρόσωπα 
έμπιστα κυρ ίω ς μ ε  συγγενικό ή  ε ιδ ικ ό 
τερο συνεκτικό δεσμό.
Ε ιδ ικότερα  δ ιαφ α ίνετα ι. ότι εξέδω σαν  
«συμβόλαιο θανάτου» για Πρόεδρο Εφε- 
τών καθώ ς κα ι αστυνομικών της συνοδεί
ας της. Επειδή το πρόσωπο που ανέλαβε 
την ανθρωποκτονία συνελήφθη λ ίγες  μ έ 
ρ ες  πριν εκτελέσ ε ι αυτό το σχέδιο απο- 
πειράθηκαν. μ ε  άλλο τρόπο, δηλ. την το
ποθέτηση ισχυρού εκρ ηκτικού  μηχα ν ι
σμού στη κατοικία, για να πραγματοποι
ήσουν τον σκοπό τους. Το συμβάν αυτό 
έλαβε χώρα στις 22/11/2012.
Σ ε άλλη περίπτωση τοποθέτησαν εκρ η 
κ τ ικ ό  μηχαν ισ μό  σε Ε ισ αγγελ ικό  λ ε ι
τουργό την 20/07/2013 μ ε  τον ίδ ιο  σκο
πό. ενώ ερευνάται μ ια  περίπτωση τοπο
θέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε δ ιευ
θυντή καταστήματος κράτησης μ ε  τοπο
θέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο αυ
τοκίνητο του.

Τοποθέτησαν 3  εκρηκτικούς μηχανισμούς 
σε ο ικ ίες  16/04.15/05. 16/07/2014 προ- 
κ ε ιμ έν ο υ  να αποκομίσουν εκβ ια σ τικά  

χρήματα από κρατούμενο του καταστή
ματος κράτησης Κορυδαλλού, ο οποίος 
ε ίχ ε  κατηγορηθεί για συμμετοχή σε υπό
θεση εξοπλιστικώ ν προγραμμάτων. 
Ενδιαφέρον είνα ι ότι τα μ έλη  της ομάδας 
που συλλαμβάνονται ή  άλλα που βρ ίσκο
νται έγκλειστα, αντικαθίστατα ι μ ε  άλλα 
μέλη, μ ε  σκοπό η εγκληματική  δραστηρι
ότητα να συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η  συ
νεχής εγκληματική  δράση εκ τιμ ά τα ι ότι 
έχ ε ι αποφέρει στους αρχηγούς κα ι στα 
μέλη  της οργάνωσης τεράστια ο ικονομ ι
κά  έσοδα κα ι υλικά οφέλη, τα οποία στην 

συνέχεια όπως έχε ι απ οδειχθείμετουσ ι- 
ώνονται σε περιουσιακά στοιχεία, μέσω  
υπόπτων συναλλαγών.
Έχει κα τα τεθ ε ί ότι ένα  ε κ  των αρχηγικών 
μελώ ν διαπραγματευόταν την αγορά πλοί
ου. προκειμένου προφανώς να μεταφ έρει 
ε ίτ ε  παράνομους μετανάστες, ε ίτε  ναρκω
τικά  κα ι όπλα. Νομιμοποίηση παράνομων 
εσόδων γινόταν ε ίτ ε  μ ε  την μορφή επεν
δύσεων. ε ίτ ε  μ ε  τοκογλυφικά δάνεια.
Τα υπόλοιπα μέλη  της ομάδας αμείβονταν  
ανάλογα μ ε  την συμμετοχή τους σε παρά
νομες έπραξες π.χ. τοποθέτηση ενός χα 
μηλή ς  -ενδεχομένω ς- ισχύος εκ ρ η κ τ ι
κού μηχανισμού, κοστίζει 2.000 ευρώ στο 
τιμολόγιο τους.
Π εραιτέρω  στο ιχεία  εξε ιδ ικ ευ μ έν α  δεν  
είνα ι δυνατόν να παραχθούν. λόγω ακρ ι
βώ ς του τεράστιου εύρους των εγ κ λ η 
ματικώ ν δράσεων, της μυστικότητας της 
υπόθεσης ως προς τον τρόπο που πρέ
πει να καλυφ θούν άνθρωποι που ε ί-  
va iins ide r στην οργάνωση. Ήδη όλοι οι 
συλληφθέντες βρίσκονται στον Ε ισαγγε
λέα. ασκήθηκαν πο ιν ικές δ ιώ ξεις  σ ε β ά 
ρος τους κα ι μάλιστα βρίσκονται στον Ε ι
δ ικό Ανακριτή.
Γ α  άλλη μ ια  φορά θα τονίσω το υψηλό 
επ ίπεδο συνεργατικότητας κα ι δ ια λ ε ι-  
τουργικότητας των αστυνομικών υπηρε
σιών. Την πρωτοβουλία ε ίχ ε  η Δ ιεύθυν
ση Ασφάλειας Αττικής, μ ε  τη συνεργασία  
πολλών άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. 
Αυτό δείχνουν ακριβώς οι δράσεις: α φ ε
νός τη σύμπλευση του Σώματος, ε ν  γένει 
αλλά και την αντιμετώπιση της οργανω
μένης  εγκληματικότητας κα ι των δεσμών 
που αυτή αναπτύσσει κα ι μ ε  άλλες επάλ
ληλες  δραστηριότητες εγκληματικώ ν ορ- 
γανώσεων.Σας ευχαριστώ.» ■
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες 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  π αλα ιό τερ η  ετα ιρ ία  κα τα σ κευ ής όπλων της Α μερ ικής

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

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

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

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

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

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

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟ ΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑ ΙΝ ΗΣ 14, ΑΡΤΕΜ Η ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑ ΠΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Υ 15, Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώ νης, Βολουδάκιδω ν 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536  
Ασούτης, Λ. Κνω σσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φώ τιος Γεω ργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

Α ρ κ ε το ί δ εν  θα  το  έ κ α ν α ν  ή δ εν  θα  μ π ο ρ ο ύ σ α ν . Μ ε ρ ικ ο ί ε κ λ ε κ τ ο ί κ α ι θα  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  κ α ι θα  ή θ ελα ν , α ν  ή ξ ερ α ν  το  γ ια τ ί.

Αν ήξ; ραν, 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 ήξί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
D y n e e m a , το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές 
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο, 
γιλέκα BSST.

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

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

Αν : ραν, 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 

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  ετώ ν για την 
αντιβαλλιστική τους ικανότητα.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20 .000 .0 00  €  

για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.

ΤΩ Ρ Α  Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΑΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΑΕΣ 
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΑΚΕΣ.

Αποκλειστική εισαγωγή Ε 2 3  - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ , Τ Ρ ΙΑ ΙΝ Η Σ  14, Α Ρ Τ Ε Μ Η  
Α Τ Τ ΙΚ Η Σ , Τ Η Λ  /  FA X: 2 2 9 4 0  8 3 1 4 4

Διάθεση: Ως άνω, Γεω ργακόπ ουλος Φ ώ τιος, Ακτή Μ ιαούλη 17-19 , Μ π ουμπ ουλίνας 4  Π ειραιάς  
Τ Η Λ  / Φ Α Ξ: 2 1 0  4 1 7 4 7 8 4 , 2 1 2  1 01 9 6 9 3  

Μ π αλλής, Ηφαίστου 4 -6 -8  Μ οναστηράκι. Τηλ: 2 1 0  3 2 1 5 4 6 2  - 4 , 2 1 0  3 2 1 7 4 9 3  
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α , Α. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  15, 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Τ Η Λ : 2 3 1 0  8 6 0 3 9 0
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► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημπτρακοπούλου

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ--------------
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η
 Υπ οδιεύθυνση Τ εχν ικώ ν 

Εφαρμογών Βορείου Ελλά
δος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), ε ίνα ι υ φ ι

στάμενη υπηρεσία της Δ ιεύ 
θυνσης Τεχνικών Εφαρμο- 

γών/Α.Ε.Α, η οποία εδρεύει στην Αθήνα 
και υπάγεται διοικητικά στον Κλάδο Οικο
νομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο
ρικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής είνα ι η πα
ροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσί
ες που λειτουργούν στις περιφέρειες της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα
λονίκης και των Περιφερειακών Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας. Δυτι
κής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η Υ.Τ.Ε.Β.Ε εδρεύει από το έτος 2013 στη 
Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης και διορθώ
νεται σε έξ ι Τμήματα, τα οποία καλύπτουν 
τις Υπηρεσίες σε θέματα αυτοκινήτων, τη
λεπικοινωνιών, κτιρίων, οπλισμού και με
ταφορών.

Οι αρμοδιότητες εκάστου Τμήματος της 
Υ.Τ.Ε.Β.Ε είναι ανάλογες με αυτές των αντί
στοιχων Τμημάτων της Δ ιεύθυνσης Τεχνι
κών Εφαρμογών, ο ι οποίες ηερ ιγράφο- 
νται και καθορίζονται από το άρθρο 25 του 
Προεδρικού Διατάγματος 14/2001.

ηm m  r a

28 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Ειδικότερα:

1 ° Τμήμα Διοικητικού
Το 1ο Τμήμα Δ ιοικητικού διαχειρίζεται όλα 
τα θέματα του προσωπικού, της αλληλο
γραφίας και τα θέματα χρηματικού και υλι
κού όλων των Τμημάτων της Υποδιεύθυν
σης. Επιπλέον έχει την ευθύνη της φρού
ρησης των εγκαταστάσεων.

2° Τμήμα Κίνησης 
Μεταφορικών Μέσων
Το Τμήμα αυτό διαθέτει συνολικά 10 οχή
ματα διαφόρων τύπων (γερανών, λεωφο
ρεία. φορτηγά).
Είναι αρμόδιο για τη μεταφορά Προσω
πικού και υλικών-εφοδίων στην περιφέ
ρεια αρμοδιότητας του. Καλύπτει πάγιες 
και έκτακτες ανάγκες των Υπηρεσιών (με
ταφοράς δοκίμων-εκπαιδευομένων, κα- 
τασχεμένων ή ανευρεθέντων κλαπέντων 
οχημάτων ή κατασχεθέντων υλικών, ακι- 
νητοποιημένων οχημάτων κ.λ.π).

Επίσης συγκεντρώνει τα Υπηρεσιακά οχή
ματα που έχουν χαρακτηριστεί ως πέραν 
οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε) μετα
φορικά μέσα και έχουν αποσυρθεί από την 
κυκλοφορία στον όρχο που διαθέτει η Υπη
ρεσία και μεριμνά για την παράδοσή τους.

3° Τμήμα Συνεργείου 
Μεταφορικών Μέσων
Το Συνεργείο είναι αρμόδιο για την επιθε
ώρηση. επισκευή και συντήρηση όλων των 
μεταφορικών μέσων των Υπηρεσιών που 
λειτουργούν στις περιφέρειες της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και 
των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύν
σεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Κεντρικής Μακεδονίας. Δυτικής Μακεδονί
ας. Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.
Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί γραφείο Πραγ- 
ματογνωμόνων για την επιθεώρηση πάσης 
φύσεως ιδιωτικών οχημάτων που εμπλέ
κονται σε τροχαία ατυχήματα με Υπηρεσι
ακά οχήματα.

4° Τμήμα Συνεργείου Τεχνικών 
Μέσων
Το Τμήμα Συνεργείου Τεχνικών Μέσων 
είνα ι αρμόδιο για την εγκατάσταση, επ ι
σκευή και συντήρηση του τηλεπικοινωνι
ακού υλικού (κεραίες, ασύρματοι, συσκευ
ές τηλεομοιοτυπίας, τηλέφωνα κ.λ.π). των 
λοιπών τεχνικών μέσων και των γενικών 
εφοδίων των Υπηρεσιών.
Επίσης δ ιαθέτει ε ιδ ικά  οχήματα επ ιχει-
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ρησιακής υποστήριξης ένα εκ των οποί
ων (CITROEN JUMPER) κινητό κέντρο επι
κοινωνιών. το οποίο είνα ι εξοπλισμένο με 
σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα.

5° Τμήμα Συνεργείου 
Οπλισμού
Το Τμήμα αυτό είνα ι αρμόδιο για την επι
σκευή και συντήρηση των όπλων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και την αναγόμωση

των φυσιγγίων.

6ο Τμήμα Συνεργείου Κτιρίων
Το Τμήμα αυτό είνα ι αρμόδιο για την επι
σκευή και συντήρηση των κτιρίων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Πλην όμως μέχρι τώ
ρα δεν έχει λειτουργήσει λόγω έλλειψης 
εξειδ ικευμένου προσωπικού (ελαιοχρω
ματιστές. ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, 
ξυλουργούς κ,λ.π).

Αστυνομικός Διευθυντής
Ιωάννης Καγκελίδης

Ερώτηση: Κύριε Διευθυντή, σε ποιους 
τομείς συμβάλει η Υ.Τ.Ε.Β.Ε στη λειτουρ
γία του Σώματος.·

Απάντηση: Η Υπηρεσία μας συμβάλλει 
σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του 
Σώματος διότι έχ ε ι πολυποίκιλες δρα
στηριότητες προκειμένου να εξασφαλί
σει τις αναγκαίες υποστηρικτικές προϋ
ποθέσεις για την επιτυχή επιχειρησιακή 
δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομί
ας όπως; συντήρηση -  επισκευή αυτοκι
νήτων, μεταφορά προσωπικού σε διάφο
ρες εκδηλώσεις -  μεταφορά Υπηρεσι
ακών οχημάτων, τηλεπικοινωνίας κ.λ.π.

Ερώτηση Μπορείτε να μας αναφέρε
τε κάποιο παράδειγμα, το οποίο να απο- 
δεικνύει την εξοικονόμηση οικονομικών 
πόρων από την Υπηρεσία σας;

Απάντηση: Η εξοικονόμηση πόρων μπο
ρεί να γίνει εύκολα κατανοητή με το ακό
λουθο παράδειγμα που αφορά το 5ο Τμή
μα Συνεργείου Οπλισμού. Στο οπλουρ- 
γείο μας επισκευάζονται σπασμένα κο
ντάκια από υποπολυβόλα ΜΡ-5 και A3. 
Ενώ η αντικατάστασή τους με καινούργιο 
κοστίζει περίπου τετρακόσια (400) ευρώ 
μαζί με το Φ.Π.Α. στο οπλουργείο μας το 
κόστος επισκευής περιορίζεται δραστικά 
στο χρηματικό ποσό των πέντε (5) ευρώ 
που αντιστοιχούν μόνο στα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του 
κοντακίου.

Κύριε Διευθυντά σας ευχαριστούμε πο
λύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο 
έργο σας.

Εγώ σας ευχαριστώ. Μ
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• Τεχνική Άμεσης Εμφύτευσης
Οριστική θεραπεία τριχόπτωσης

• DHI Direct MPG
Άμεση πυκνότητα

• Θεραπεία PRP με αυξητικούς παράνοντες

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

η DHI κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
ιατρική αποκατάσταση μαλλιών.

100% Φυσικά Αποτελέσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
Αθήνα - Λ. Βουλιαγμένης 30 
801110  1901 -  210 92 11 630

Θεσσαλονίκη - Αγίας Σοφίας 37 
2310 224693

• Πρόγραμμα θεραπείας με Laser www.dhi.gr - info@dhiglobal.com

• Προσθετική Μαλλιών jjDHIGREECE

Οπτικά Φακοί εττα

•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.

•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ο Ι 
Λ. Α λεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘ ΗΝ Α  
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
w w w .sism an is .g r
in fo@ sism an is.gr

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


I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
► Του Υ/Α' (Ε.Κ.) Χρήστου Μαρκόπουλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ__________

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ηυέοα 3η (Τετάρτη 03/09/2014) 09:00 -17:00

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Αστυνομικών (European Exchange Police 
Programme) της CEPOL δημιουργήθηκε 
βάσει των Προγραμμάτων της Χάγης (2004) 
και της Στοκχόλμης και υιοθετήθηκε από 
τα κ-μ το 2009. Με αποφάσεις του Συμ
βουλίου της Ε.Ε. στις 26/4/2010. κλήθηκε 
η CEPOL να διεξάγει Πρόγραμμα Ανταλ
λαγής εμπνευσμένο από το «Erasmus», 
που αποτελεί θεσμό στην τριτοβάθμια εκ
παίδευση. αποσκοπεί στην προώθηση και 
ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών. 
Ενδεικτικά, το έτος 2013. συμμετείχαν 450 
Αστυνομικοί από όλα τα κ-μ της Ε.Ε. ενώ 
συμμετείχαν ενεργά και οι υπό ένταξη χώ
ρες (Τουρκία. FYROM). Το έτος 2014. για 
λόγους μείωσης του κόστους η οποία έχει 
επέλθει από την ευρωπαϊκή οικονομική 
κρίση, συμμετείχαν 245 Αστυνομικοί, εκ 
των οποίων 7 Ελληνες Αξιωματικοί, τόσο 
Γενικών όσο και Ειδικών Καθηκόντων. Τα 
θέματα Ανταλλαγής (Exchange Topics) για 
το έτος 2014 ήταν: α) παράνομη διακίνη
ση ανθρώπων, β) οικονομικό έγκλημα, γ) 
διακίνηση ναρκωτικών, δ) οργανωμένο 
και ηλεκτρονικό έγκλημα, ε) κοινοτική 
αστυνόμευση και πρόληψη ριζοσπαστι- 
κοποίησης, στ) θέματα εγκληματολογιών 
ερευνών και ζ) μάθηση εξ αποστάσεως. Το 
θέμα Ανταλλαγής του αναφέροντος ήταν 
το Οικονομικό Έγκλημα και η ανταλλαγή 
πραγματοποιήθηκε με τον Αστυνομικό (με 
βαθμό Detective) (Εη.) McCormack (Ον.) 
Neville. Αξιωματικό της Ιρλανδικής Αστυ
νομίας υπηρετούντο στο Irish National 
Fraud Investigation Office και συγκεκρι
μένα στο τμήμα Garda Bureau Of Fraud, o 
οποίος είναι εξειδικευμένος στις περιπτώ
σεις skimming, πλαστών τραπεζογραμ
ματίων. απατών μέσω πιστωτικών καρτών 
και phishing. Τα χρονικά διαστήματα της 
ανταλλαγής είχαν ως εξής:
-Αθήνα (Κυριακή 31/0Θ/2014 - Σάββατο 

06/09/2014)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΑΣ
Το Πρόγραμμα στην Αθήνα. Κυριακή 
31/08/2014 - Σάββατο 06/09/2014. με δ ι
άρκεια από 09:00 έως 17:00 καθημερινά, 
υλοποιήθηκε ως εξής:
Κυριακή 31/08/2014: Α φ ιξη του (Επ.) 
McCormack (Ον.) Neville στην Αθήνα. 
Ημέρα 1η (Δευτέρα 01/09/2014) 
Παρουσίαση της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας και του τμήματος Garda Bureau 
Of Fraud, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό (φο
ρητό υπολογιστή) και χρήση διαδικτύου για 
ανάλυση περιπτώσεων skinning, πλαστών 
τραπεζογραμματίων και απατών μέσω πι
στωτικών καρτών, με χρήση φωτογραφιών 
και μεθόδων σε μορφή powerpoint.
Στόχος αυτής της ενέργειας ήταν η παρουσί
αση του τρόπου δράσης των δύο Υπηρεσιών 
σε τέτοιες περιπτώσεις, η σύγκριση μεθό
δων των Υπηρεσιών των δύο χωρών και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Ηυέοα 2η σοίτη 02/09/2014) 09:00 -17:00 
Α) Παρουσίαση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος και των μεθόδων που ακο
λουθεί για την πρόληψη και την καταστολή 
εγκλημάτων στο διαδίκτυο. Παρουσίαση του 
Συστήματος TL0.
Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η παρουσί
αση του τρόπου δράσης των δύο Υπηρεσιών 
σε τέτοιες περιπτώσεις, η σύγκριση μεθό
δων των Υπηρεσιών των δύο χωρών και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Β) Επίσκεψη στο Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας, στη Δ.Δ.Α.Σ. (Εθνικό 
Τμήμα EUR0P0L), και ενημέρωση επί 
των θεμάτων που διαχειρίζεται το Εθνικό 
Τμήμα EUR0P0L. δεδομένου ότι ο (Επ.) 
McCormack (Ον.) Neville είναι ο εθνικός 
σύνδεσμος της χώρας του (Ιρλανδίας) με 
την EUROPOL.

Επίσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα 
Παραχάραξης Νομισμάτων). Εκεί παρουσι
άστηκε στην Αγγλική γλώσσα, η διαδικασία 
και ο τρόπος εντοπισμού των πλαστών τρα
πεζογραμματίων από την Τράπεζα της Ελ
λάδος καθώς και η συνεργασία της με τις 
Αστυνομικές και λοιπές Αρχές.
Ηυέοα 4η (Πέαπτη 04/09/2014) 09:00 -17:00 
Α) Επίσκεψη στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οι
κονομικών και συγκεκριμένα στα Τμήματα 
Επανάκτησης Στοιχείων (Asset Recovery 
Office) και Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων. 
Εκεί παρουσιάστηκαν στην αγγλική γλώσσα 
μεγάλες υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί 
τα Τμήματα αυτά, καθώς και τα αποτελέσμα
τα αυτών σε ποινικό και διοικητικό επίπεδο. 
Β) Παραμονή στην Διεύθυνση Οικονομικής 
Αστυνομίας για συνομιλία με συναδέλφους 
και ανταλλαγή εμπειριών από περιπτώσεις 
που έχουν απασχολήσει τις δύο Υπηρεσίες. 
Ημέρα 5η (Παρασκευή 05/09/2014) 09:00 
-17:00.
Επίσκεψη στην Αστυνομική Ακαδημία και
παρουσίαση της εκπαιδευτικής Δομής της 
Ελληνικής Αστυνομίας με παρουσίαση της 
Σχολής Αξιωματικών, της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας και του Εθνικού Τμήματος της 
CEPOL. το οποίο ήταν καθ όλη τη διάρκεια 
αρωγός στην καθοδήγηση και υλοποίηση 
του Προγράμματος. Εκεί ανταλλάχθηκαν 
εθιμοτυπικά δώρα και ευχές για δημιουρ
γία και συνέχιση ανταλλαγής πληροφοριών, 
κουλτούρας και συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών
Ακολούθησε συνολική αξιολόγηση της επί
σκεψης.
Σάββατο 06/09/2014: Αναχώρηση του (Επ.) 
McCormack (Ον.) Neville για Δουβλίνο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Εκ-
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παιδευτικού Προγράμματος και με γνώ
μονα αφενός την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη συνεργασία των υπηρεσιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου την ανά
δειξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
όλες οι Διευθύνσεις της ανταποκρίθηκαν 
θετικά και συνέβαλλαν τα μέγιστα στην 
ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
Το Πρόγραμμα στο Δουβλίνο. Κυριακή 12 
Οκτωβρίου -  Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 
2014. με διάρκεια από 09:00 έως 17:00 κα
θημερινά. υλοποιήθηκε ως εξής:
Κυριακή 12/10/2014: Αφιξη του αναφέρο- 
ντος στο Δουβλίνο.
Ηυέοα 1η (Δευτέοα 13/10/2014) 09=00 
-17;00
Επίσκεψη στο Τμήμα Garda Bureau Of 
Fraud της Ιρλανδικής Υπηρεσίας Καταπο
λέμησης της Απάτης (Irish National Fraud 
Investigation Office), ανάλυση της δομής 
τους και παρουσίαση υποθέσεων οικονομι
κού εγκλήματος.
Ημέρα 2η (Τρίτη 14/10/2014) 09:00 -17=00
Επίσκεψη στην μεγαλύτερη εταιρία λογι
σμικού και διαδικτύου στην Ιρλανδία με την 
επωνυμία «LITTLEWOODS» και γνωριμία 
- συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Τμήμα
τος Καταπολέμησης Διαδικτυακών απατών 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Ενημέρωση στον 
αναφερόντα, ό τ ι. λόγω χαμηλής φορολογίας 
στη χώρα, πολλές διεθνείς εταιρίες ( ενδεικτ. 
E-Bay. Linkedin. Facebook) έχουν την έδρα 
τους στην Ιρλανδία με αποτέλεσμα να αυξά
νεται ο κίνδυνος της διαδικτυακάς απάτης. 
Ημέοα 3η (Τετάρτη 15/10/2014) 09:00 
-17=00
Συμμετοχή του αναφέροντος. ως παρατη
ρητή, σε Διεθνή Έρευνα υπό το Αρθρο 74 
Αμοιβαίας Συνεργασίας, η οποία ζητήθηκε 
από τις Γερμανικές και Αυστριακές Αρχές 
για στοιχεία και αποδείξεις ύποπτων συ
ναλλαγών που σχετίζονται με Επενδυτική 
Απάτη και Φοροδιαφυγή σε ετα ιρίες με 
έδρα το Δουβλίνο. Στο πλαίσιο της έρευνας 
αυτής ζητήθηκε η συνδρομή της Ιρλανδικής 
Αστυνομίας, η οποία με διεθνή εντάλματα 
έρευναε συνέστησε ομαδεε. που μετέβη
καν στις εν λόγω εταιρίες και κατάσχεσαν 
αρχεία τόσο σε έντυπη (hard copy), όσο και 
σε ηλεκτρονική μορφή (e-mails).
0 αναφέρων συμμετείχε ενεργά στην έρευ
να σε μία από αυτές τις ομάδες με επικεφα
λής τον (Επ.) McCormack (Ον.) Neville. 
Ημέρα 4 (Πέμπτη 16/10/2014) 09=00 -17=00 
Επίσκεψη στην Υπηρεσία Κατάσχεσης 
Εγκληματικών Προϊόντων (Criminal Assets

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Αστυνομικών (European Exchange Police 
Programme) της CEPOL δημιουργήθηκε βάσει 
των Προγραμμάτων της Χάγης (2004) και της 
Στοκχόλμης και υιοθετήθηκε από τα κ-μ το 2009

Bureau). Η Υπηρεσία δημιουργήθηκε το 
1996 και αποσκοπεί στην δέσμευση υλικών 
(κτίρια, αυτοκίνητα κ.τ.λ.) και άυλων (με
τοχές κ.λπ) στοιχείων , που σχετίζονται με 
εγκληματικές ενέργειες ή απορρέουν από 
αυτές. Βασικό γνώρισμα των υπηρετούντων 
εκε ί είναι η ανωνυμία (για την αποφυγή 
απειλών και τρομοκρατικών ενεργειών), ενώ 
χωρίζονται σε Ομάδες που αναλαμβάνουν 
μεγάλου "ρίσκου" υποθέσεις και ασχολού
νται ο καθένας στον επαγγελματικό Τομέα 
του (Λογιστής, Δικηγόρος. Αστυνομικός. 
Φοροτεχνικός).
Ημέρα 5η (Παρασκευή. 16/10/2014) 09=00 
-17=00
Παραμονή στο Τμήμα Garda Bureau Of 
Fraud και ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώ
ρων. γνωριμία με συναδέλφους του (Επ.) 
McCormack (Ον.) Neville και συζήτηση για 
το Πρόγραμμα Ανταλλαγής.
Σάββατο 17/10/2014= Άφιξη του αναφέρο
ντος στην Αθήνα.

ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ - 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1) Βελτίωση της γνώσης για το θέμα Ανταλ
λαγής (Exchange Topic- Οικονομικό Έγκλη
μα).
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έδωσε τη δυ
νατότητα στον αναφέροντα να βελτιώσει τις 
γνώσεις και εμπειρίες του. ως Αξιωματικός 
Ειδικών Καθηκόντων υπηρετών στη Δ ιεύ
θυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων επί των βέλτιστων 
πρακτικών καθώς και του τρόπου διαχείρι
σης μεγάλων υποθέσεων σε διεθνές επίπε
δο. όπως ήταν η διεθνής έρευνα στην οποία 
συμμετείχε ενεργά την 15/10/2014.
2) Δημιουργία Επαγγελματικού Δικτύου 
Δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής στοιχεί
ων επικοινωνίας (τηλέφωνα, ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία) για μελλοντική αναφορά ή/ 
και συνεργασία μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.
3) Μια Διαφορετική Οπτική
Δόθηκε η δυνατότητα στον αναφέροντα να 
κατανοήσει τη δομή της Ιρλανδικής Αστυ
νομίας και της συγκεκριμένης Υπηρεσίας 
και να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές

μεταξύ των δύο Αστυνομιών.
4) Χρησιμοποίηση Ξένης Γλώσσας 
Δόθηκε η δυνατότητα στον αναφέροντα να 
χρησιμοποιήσει και να βελτιώσει την αγγλι
κή γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνίας.

ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ -  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του McCormack 
(Ον.) Neville.
1) Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στον Ιρ
λανδό Αστυνομικό η δομή της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας με τη στελέχωση 
της από Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, 
ως εξειδικευμένων Αξιωματικών στο Οικο
νομικό Έγκλημα, οι οποίοι, σε συνεργασία 
με τους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων 
και του λοιπού Αστυνομικού Προσωπικού, 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα αξιολόγησης 
και καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλή
ματος. Αυτή η δομή δεν υφίσταται στην Ιρ
λανδική Αστυνομία και οι υπηρετούντες εκεί 
προτρέπονται να εξειδικευτούν περαιτέρω 
σε κάθε μορφής έγκλημα που παρουσιάζε
ται διαχρονικά.
2) Επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση του προκά
λεσε η χρήση του Συστήματος TLO από τη 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
σύστημα το οποίο δεν κατέχει η Ιρλανδική 
Αστυνομία και το οποίο χαρακτηρίστηκε ως 
καινοτόμος μέθοδος στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση της διαδικτυακάς απάτης.
3) θετική εντύπωση του προκάλεσε και η 
Δομή της Αστυνομικής Ακαδημίας και των 
Σχολών που αυτή ηγείται, όσον αφορά τη δια 
βίου εκπαίδευση του Αστυνομικού Προσω
πικού και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ο 
Ιρλανδός Αστυνομικός τόνισε ότι η Ελληνι
κή δομή είναι ευρύτερη και πιο οργανωμένη 
από την Ιρλανδική.

* Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που 
Έλληνες Αξιωματικοί συμμετέχουν σε εκ 
παιδευτική επίσκεψη έξ ι ημερών μ ε  μία  
ημέρα πορείας σε χώρα κράτους-μέλους 
της Ε.Ε μέσω ανταλλαγής «ένας προς έναν» 
(bilateral exchange), όπου ο συμμετέχων ε ί
ναι αρμόδιος για την εκπαίδευση - φιλοξενία 
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. ■
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»

Ημερίδα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτριος Κούρκουλας με τον Πρέ
σβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Jean Loup Kuhn-Detforge

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλεμπο
ρίου. όπου άνθρωποι παράγουν κέρδος από την εκμετάλλευση 
και τον έλεγχο που ασκούν εις βάρος άλλων ανθρώπων. Η εμπο

ρία ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική ή οικονομική εκμετάλ
λευση. αναπτύσσεται ραγδαία, ως μια μορφή διεθνικού οργανω
μένου εγκλήματος, με τα θύματα της να προέρχονται από διαφο
ρετικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι διαδρομές ανεξάντλητες. Η Ελ
λάδα αποτελεί χώρα διέλευσης, αλλά και προορισμού, συνιστώ- 
ντας την κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συγκε
ντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων παράνομης με
τανάστευσης στην Ευρώπη. Τα θύματα μπορεί να είναι γυναίκες, 
παιδιά και άντρες που εξωθούνται στη βιομηχανία του σεξ. εξα
ναγκάζονται ή εξαπατώνται σε σεξουαλικές πράξεις με σκοπό το 
κέρδος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο η εμπο
ρία ανθρώπων αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη, μετά το παράνο
μο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Είναι αναμφίβολα ένα πολυ
σύνθετο κοινωνικό, νομικό και αστυνομικό πρόβλημα. Η αντιμε
τώπισή του απαιτεί συνεργασία, συνδυασμένες και συντονισμένες 
πολυτομεακές δράσεις, που πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το 
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας 
Ανθρώπων ένωσαν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση της σωματεμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκ 
μετάλλευση και την προστασία των θυμάτων. Έτσι, αποφασίστη- 
κε η διοργάνωση κοινής ημερίδας σχετικά με τις πολλαπλές δια

στάσεις του φαινομένου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Νο
εμβρίου 201Λ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και συμμετείχαν αξι- 
ωματούχοιτης Ε.Ε, του Ο.Η.Ε. του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά
στευσης, κρατικές αρχές των δύο χωρών και εμπειρογνώμονες 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τις καλές πρακτικές και τις σκέ
ψεις τους γύρω από τις πολλαπλές διαστάσεις της Εμπορίας Αν
θρώπων. Αυτή η νέα αποτρόπαιη μορφή δουλείας αγγίζει τα δύο 
τρίτα των κρατών του πλανήτη μας. απασχολώντας τους ειδικούς 

με ζητήματα που αφορούν την προέλευση, αλλά και τον προορι
σμό των θυμάτων. Το θέμα αφορά τόσο τη Γαλλία όσο και την Ελ
λάδα. για διαφορετικούς λόγους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Jean-Marc Droguet, Διοικητής του Κεντρικού Γραφείου για την Κατα- Ευθύμιος Παπαδόπουλος, Αστυνόμος Β \ Τμηματάρχης 3ου τμήματος
πολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων της Κεντρικής Διεύθυνσης τηςΔ ι- Καταπολέμησης Εμηορίας Ανθρώπων (ΓΑΔΑ)
καστικής Αστυνομίας της Γαλλίας

Την ημερίδα προλόγισαν απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό ο Πρέ
σβης της Γαλλίας στην Ελλάδα. Jean Loup KUHN-DELFORGE. κα
θώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ. 
Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία σε αιρετούς, αξιωματούχους και 
εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του φαι
νομένου. να προσεγγίσουν το θέμα μέσω τεσσάρων θεματικών 
ενοτήτων, όπως:
1. Το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο: Στόχοι και Προκλή

σεις. Συντονιστής ο κ. Δανιήλ Έσδρας, Διευθυντής του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδος.

2. Τα κράτη απέναντι στην Εμπορία Ανθρώπων με σκοπό τη σεξου
αλική εκμετάλλευση: Καλές πρακτικές και δυσκολίες. Συντονι
στής ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ. Εθνικός Εισηγητής για την κατα
πολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

3. Η Προστασία των θυμάτων: Προς μια νέα προσέγγιση. Συντονί- 
στριες η κα. Μαρία Στρατηγάκη. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης & Κοινωνικής Ασφάλισης και η κα. Αγγελική Δημη- 
τριάδη. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρω
παϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής.

4  Η Καταπολέμηση Διεθνών Δικτύων Σωματεμπορίας. Συντονί- 
στρια η κα. Μαρία Μαλλούχου. Εισαγγελέας Εφετών.

Στο τέλος της ημερίδας, η Ομάδα'Ονειρο παρουσίασε αποσπάσμα
τα από την παράσταση-ντοκιμαντέρ 'SexTrafficking" με την οποία 
δίνει φωνή στα θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας. Μέσα από 
τις πραγματικές μαρτυρίες, περιγράφεται η λειτουργία του σύγ
χρονου δουλεμπορίου (η στρατολόγηση: μεταφορά/ παραλαβή -

τα μέσα που χρησιμοποιούνται: χρήση βίας και εξαναγκασμός - ο 
σκοπός: εκμετάλλευση). Τις μαρτυρίες του έργου ενισχύουν οι φω
τογραφίες του Paolo Patrizi με τίτλο «Migrant Sex Workers», κα
θώς και φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Μένογλου και του Κωστα
ντή Καμπουράκη. τραβηγμένες στον Ελαιώνα και το Σταθμό Λαρί- 
σης. με τίτλο «Ανδρικό Τράφικινγκ: Αττική -  Ανθρώπινες Μηχα
νές» (από το φωτογραφικό αρχείο της Act up).
Στον εκθεσιακό χώρο του Ινστιτούτου εκτίθεται υλικό ευαισθητο- 

ποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τις 
Οργανώσεις PRAKSIS. ACT UP Α21. Το Χαμόγελο του Παιδιού. Δ ί
κτυο Γυναικών Ευρώπης και THE NO PROJECT.
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα καλά κρυμμένο και οργανωμένο 
έγκλημα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν τη σκληρή πα
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνει γύρω τους. 
Όλοι μαζί, λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε με την πρόληψη, μέσα 
από τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, με την προστασία των 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, με την άσκηση δίωξης ενάντια 
στους διακινητές, με την ενδυνάμωση του νομικού καθεστώτος που 
σχετίζεται με το φαινόμενο, καθώς και με τη σωστή συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς, την αστυνομία, με στόχο να υιοθετήσου

με μια σκληρή και δυνατή στάση κατά της εμπορίας ανθρώπων. ■

Πηγές:
•  Γαλλικό Ινστιτούτο, wwwJfa.gr
•  www. / / 09.gr (Γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων)
•  www.astynomia.gr
•  the Α 2 1 campaign-καταργώντας την αδικία στον 2 1 ο αιώνα
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 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 
E y e  d a y  C l i n i c

ΓΙΑ  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη 
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, και του 
αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία 
της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε άτι 
η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη 
χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε 
να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά 
γυαλιά ή φακούς επαφής.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μι

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

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει
της Ελληνικής Αστυνομίας τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

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



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

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

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

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

χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το 
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή 
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ
χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
( w w w .e y e c l in ic .c o m .g r  

w w w .e y e d a y c l i n i c .g r ) - Τηλ.: 2103614700

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


I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ των
αστυνομικών θεσμών
Η έννοια της αστυνόμευσης 
πριν τον Διαφωτισμό.

Ιστορικά, η ύπαρξη αστυνομικών ή 
έστω οιονεί αστυνομικών θεσμών συνι- 
στά καθολικό γνώρισμα των ανθρώπινων 
κοινωνιών. Η σύσταση όμως σωμάτων με 
κατευθυντήριες γραμμές την προστασία 
του πολιτεύματος από κάθε επιβουλή και 
παράλληλα τη διασφάλιση της απόλαυσης 
των άτομικών δικαιωμάτων των πολιτών 
αποτελεί γέννημα και παρακαταθήκη των 
ιδεών του Διαφωτισμού και κυρίως της 
πιο πανηγυρικής διακήρυξής τους στην αν
θρωπότητα, της Γαλλικής Επανάστασης.

Οι ιδέες του Διαφωτισμού ξεπέρασαν τα 
ευρωπαϊκά σύνορα και διαδόθηκαν σε όλη 
την υφήλιο. Μέχρι τότε τα «αστυνομικό» 
καθήκοντα εκτελούνταν από ένα πλήθος 

παραγόντων. Η ειδοποιός διαφορά όμως 
στην άσκηση των καθηκόντων τους ήταν ο 
χαρακτήρας και η κατεύθυνση των δράσε
ων που αναλάμβαναν. Επιδίωξή τους ήταν 
ο απόλυτος έλεγχος κάθε δραστηριότητας 
εκ μέρους του ηγεμόνα, μέσω των ανθρώ

πων του, με στόχο την εδραίωση και την 
κατά το δυνατό ενδυνάμωση και επέκταση 
της ισχύος του.

Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση δεν 

υπήρχαν πολίτες αλλά υπήκοοι και στην 
Ευρώπη, ακόμα και στις ισχυρές μοναρ
χίες, η εξουσία ήταν κατακερματισμένη σε 
ένα σύστημα υποτελών, αλλά αυτοτελών, 
ευγενών οι οποίοι ενεργούσαν εν ονόματι 
του μονάρχη, κατά κανόνα κινούμενοι από 
ταπεινά ελατήρια.

Το κράτος ταυτιζόταν με το μονάρχη, ο 
οποίος ήταν πηγή κάθε δικαίου και κάθε 
διοικητικής αρχής και η εξουσία του είχε 
θεϊκή προέλευση (Rex Lex)'. Η παροιμιώ- 
δης φράση “Letat c’est m oi” (Το κράτος ε ί
μαι εγώ), που αποδίδεται στον Λουδοβίκο 
ΙΔ ’ (Louis XIV, 1638-1715), όσο αλαζονική 
και αν ακούγεται, ήταν χαρακτηριστική της 

νοοτροπίας διακυβέρνησης για πολλούς 
αιώνες. Όλος ο «κρατικός μηχανισμός» 
ήταν ένα corpus στη διάθεση του ηγεμόνα 
που σκοπούσε στη διατήρηση, αν όχι στην 
επαύξηση, της ισχύος του.

Πίνακας του Le B a rb ie r- Δ ιακήρυξη  των δικαιω μάτω ν Πίνακας του Jacques-Louis_David- 0
του ανθρώπου και του πολίτη (πηγή W ikiped ia) Αυτοκράτορας Ναπολέων και το γραφείο του

στον Κεραμεικό (πηγή Wikipedia)

►  Του Υ/Α' Μιχαήλ Κλειδω νήρη*

σύγχρονων

Συχνά, κυρίως στις πόλεις, οι κοινωνί
ες ήταν διαιρεμένες και οργανωμένες σε 
σώματα. Έτσι πολλά διοικητικά και δικα
στικά καθήκοντα είχαν ανατεθεί στα σώ
ματα αυτά2. Για παράδειγμα, εμπορικές συ
ντεχνίες έθεταν πολύ αυστηρούς όρους σε 
όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων τους 
και ήταν εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν, 
πέρα από ελεγκτικά ακόμα και κυρωτικά 
μέτρα για να τους κατοχυρώσουν. Τα πε
ριθώρια και η έκταση λήψης των μέτρων 
αυτών τελούσαν υπό την αναβλητική αίρε

ση της έγκρισης του ηγεμόνα, ο οποίος με 
τον τρόπο αυτό χορηγούσε το απαραίτητο 
κύρος στους ενδιαφερομένους, τους έδινε 
ισχύ και ταυτόχρονα εξασφάλιζε την υπα- 
κοή τους και τις προσόδους που τον ενδι
έφεραν.

Τα διάφορα επίπεδα δικαιοδοσίας, ιδι
αίτερα όσον αφορά στην απονομή της δι
καιοσύνης και στην είσπραξη των φόρων, 
γίνονταν συχνά αντικείμενο συνδιαλλαγής 
και η παραχώρησή τους δημιουργούσε δε
σμούς πίστης και πελατείας. Τα παραχω-

Η σημαία των Γάλλων χω ροφυλάκω ν (πηγη se r- 
viceh isto rique .sga .de fence .gouv.fr
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

ρητικά διατάγματα περιέβαλλαν τις συνή
θεις αυθαιρεσίες των αποδεκτών τους με 
τον απαραίτητο μανδύα νομιμότητας και εν 
ανάγκη, χάρη και στη βοήθεια μιας στρατι
ωτικής φρουράς, έκαμπταν κάθε αντίστα

ση των υπηκόων.
Οι επικράτειες, συχνά, διαιρούνταν σε 

χωροδεσποτείες στις οποίες επιλέγονταν 
ευγενείς με δικαιώματα την απονομή της 
δικαιοσύνης και της τήρησης της τάξης για 
τους κατοίκους3. Μόνο που τήρηση της τά
ξης ουσιαστικά σήμαινε καταστολή σε κάθε 
ανυπακοή έναντι της βούλησης του χωρο
δεσπότη και απονομή δικαιοσύνης σήμαινε 

τιμωρία για τον ίδιο λόγο.
Ακόμα και όταν ο Τσάρος Ιβάν ο Τρο

μερός (1530-1584) δημιούργησε ένα μυ
στικό αστυνομικό σώμα, την Οπρίτσνινα  

(1565-1572), με το οποίο άσκησε τρομο
κρατία σε βάρος των βογιάρων, ευγενών 
της παλαιός αριστοκρατίας4, το έκανε έχο
ντας υποψίες για προδοσία από μέρους 
τους και η οργάνωση αυτή είχε προφανώς 
χαρακτήρα πολιτικής μυστικής υπηρεσίας 
πληροφοριών.

Εν κατακλείδι, η έννοια της αστυνό
μευσης, ως υπάλληλη του Δικαίου και του 
Κράτους, χαρακτηριζόταν από την ίδια φ ι
λοσοφία: ήταν θεραπαινίδα του απόλυτου 
μονάρχη.

Η επίδραση του Ουρανισμού 
και της Μεταρρύθμισης

Από την εποχή της Αναγέννησης, εί
χε αρχίσει σταδιακά να διαμορφώνεται μια 
«αιρετική» άποψη σε σχέση με την παρα
δοσιακή φιλοσοφία και αντίληψη του κρά
τους και του δικαίου, με την αρωγή και των 
διδαχών της μεσαιωνικής Εκκλησίας. Το 
«ως εν ουρανώ και επί της γης» ερμηνευ
όταν με το απλοϊκό, αλλά βολικό, νοητικό 
σχήμα: ένα υπέρτατο Ον (θεός) στη Βασι
λεία των Ουρανών και αντίστοιχα μια υπέρ
τατη Αρχή στη Χώρα (Βασιλιάς).

Με το πέρασμα του χρόνου, τα δοκί
μια πολιτικής φιλοσοφίας άρχισαν να αμφι
σβητούν τη θεϊκή καταγωγή της απόλυτης 
ισχύος του ηγεμόνα. Μέσα σε έναν αιώνα 
από την περιγραφή του αμοραλιστή Η γ ε 

μό να  του Μακιαβέλι5 δεν άργησαν να εμ
φανιστούν πραγματείες που επιχειρούσαν 
να ορίσουν την καινοφανή έννοια της κα
λής διακυβέρνησης εισάγοντας το στοιχείο 
της ηθικής στην πολιτική συμπεριφορά. Η 
θρησκευτική δικαιολόγηση της απόλυτης 
εξουσίας άρχισε να αμφισβητείται, επικου- 
ρούσης και της Μεταρρύθμισης.

Έχει υποστηριχθεί ότι η επικράτηση 
της Μεταρρύθμισης στα γερμανικά κρατί
δια μετά τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618- 
1668) οδήγησε στην ανετότερη παρέμβαση 
της κοσμικής εξουσίας σε όλους τους το
μείς της δημόσιας και ιδ ιωτικής ζωής κα
λύπτοντας το κενό της έως τότε καθηγε

σίας του Πάπα6. Η ολοένα και εντονότε
ρη παρέμβαση της εξουσίας στη ρύθμι
ση ενός σταδιακά διευρυνόμενου φάσμα
τος της ζωής του ανθρώπου, με στόχο τον 
έλεγχο και τη ρύθμιση της παραγωγής και 
την αύξηση του πλούτου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση των 
αυξημένων σε οικονομικούς πόρους απαι
τήσεων του πολέμου, οδήγησε νομοτελει
ακά στον πληθωρισμό των ρυθμιστικών 
(αστυνομικών) διαταγμάτων και στην ο ικο
δόμηση ελεγκτικών -  αστυνομικών μηχα

νισμών7.

Ειδικές δυνάμεις ίω ν C arab in ie rLG ruppo-In te rvento · 
Speclale (πηγη carab in ie ri.it)

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν θεωρίες 
περί κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ του 
κυβερνήτη και του λαού. Ο Χομπς περι- 
έγραψε ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο 
της βίας και της απόλυτης εξουσίας και το 
ασκεί υπέρ της διατήρησης της κοινωνι
κής ειρήνης αναλαμβάνοντας την προστα
σία των πολιτών μέσω του στρατού και της 
αστυνομίας8. Ο Λοκ προχώρησε τη σκέψη 
του Χομπς σε πιο φιλελεύθερο επίπεδο, δι
καιολογώντας της αντίσταση σε τυχόν αυ
θαιρεσία της εξουσίας9, ενώ ακόμα ένα βή
μα πιο πέρα προχώρησε ο Ρουσσώ, θε
ωρώντας τους εκπροσώπους της εκτελε
στικής εξουσίας όχι αφέντες αλλά υπαλλή
λους του λαού10. Λίγο νωρίτερα, είχε προ- 
ηγηθεί ο Μοντεσκιέ, ο οποίος περιέγραψε 
την ανάγκη της τριμερούς διάκρισης των 
εξουσιών, σε εκτελεστική, νομοθετική και 
δικαστική, προκειμένου να αποφεύγεται η 
υπερβολική συσσώρευση δύναμης". Εφε
ξής, η ελέω Θεού άσκηση εξουσίας θα έχα
νε τη θέση της από το δόγμα εκείνο, σύμ

φωνα με το οποίο «πηγή των εξουσιών ε ί
ναι ο λαός».

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα μηνύματα 
των απαιτήσεων των καιρών είχαν, εν μέ
ρες ληφθεί και είχαν διαμορφώσει μια σει
ρά από «πεφωτισμένες δεσποτείες», σε μια 
προσπάθεια ανάσχεσης της τάσης του φ ι
λελευθερισμού. Όμως, οι περιορισμένες 
μεταρρυθμίσεις, που προώθησαν, δεν κα
τόρθωσαν, τελικά, να υπερκεράσουν την 
αντίσταση των κατεστημένων συμφερό
ντων12.

Η αρχή, όμως, είχε γίνει στη Μ.Βρετα

νία, στη χώρα όπου θεμελιώθηκαν πολλές 
συνταγματικές αρχές και που, παραδόξως, 
ακόμα και σήμερα δεν διαθέτει Σύνταγμα! 
Εκεί, η αρχή της εγγύησης των ατομικών 
ελευθεριών των Βρετανών πολιτών κατέ
στη θεμελιώδης από μια σειρά συνταγμα
τικώ ν κειμένων, όπως η περίφημη M a g n a  

C a rta  (1215), με την οποία ο βασιλιάς είχε 
υποχρεωθεί να απεμπολήσει την απόλυ
τη και ανεξέλεγκτη εξουσία του υπέρ των 
ελευθεριών των πολιτών του, εξασφαλί
ζοντας στην πραγματικότητα, τα προνό
μια της βρετανικής αριστοκρατίας. 0 Ν ό 

μ ο ς  π ερ ί Π ρ ο σ ω π ικ ή ς  Α σ φ ά λ εια ς  (H a b e a s  

C o rp u s  A ct, 1679), για την προστασία των 
πολιτών από την παράνομη κράτηση, και 
ο Χ ά ρ τη ς  τω ν  Δ ικ α ιω μ ά τω ν  (B ill o f  R ights , 

1689), που καθόρισε τα όρια της βασιλι
κής εξουσίας και το πεδίο δράσης του κο ι
νοβουλευτισμού13. Μαζί με την εξαγωγή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης τελικά η 
Μ.Βρετανία εξήγαγε στη Γαλλία και τις επα
ναστατικές φιλοσοφικές της ιδέες14.

Η Γαλλική Επανάσταση, η αρχή 
της ισότητας και η έννοια της 
Δημόσιας Δύναμης

Ενώ, όμως, στη Μ.Βρετανία η αριστο
κρατία συμμετείχε στον πλουτισμό, στη 
Γαλλία περιχαρακώθηκε στις παλιές της 
δομές και τελικά αμφισβητήθηκε από την 
ανερχόμενη και εξαιρετικά δυναμική αστι
κή τάξη15.

Το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστα
σης σηματοδότησε την αρχή του τέλους για 
τα παλαιό καθεστώτα. Παρότι η Δ ια κήρ υ 
ξη Δ ικα ιω μάτω ν του Ανθρώπου και του 
πολίτη (D e c la ra tio n  d es  d ro its  d e  I 'h o m m e  

e t d u  c itoyen , 26.08.1789) ήταν ένα μανι
φέστο κατά της ιεραρχικής κοινωνίας των 
προνομίων των ευγενών αλλά όχι και μα
νιφέστο υπέρ της δημοκρατικής κοινωνίας 
ή υπέρ της κοινωνικοηολιτικής ισότητας16, 
είχε οικουμενική απήχηση, πολύ πέρα από
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Πίνακας του Hyacinte RigaucL Ο Λουδοβίκος ΙΔ της 
Γαλλίαςίπηγή Wikipedia)

τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες των Γάλ
λων αστών.

Η Γαλλική Επανάσταση ανέδειξε την 
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας δημόσιας δύ
ναμης για την προστασία «των δικαιωμά
των του ανθρώπου και του πολίτη». Σύμ
φωνα με το άρθρο 12 της Δ ια κ ή ρ υ ξη ς :  

«Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του αν
θρώπου και του πολίτη κάνει αναγκαία 
την ύπαρξη μιας δημόσιας δύναμης. Αυ
τή η δύναμη λοιπόν έχει θεσπιστεί για το 
καλό όλων και όχι για την ιδιαίτερη ω φέ
λεια αυτών στους οποίους έχει ανατεθεί» 
(La garantie des droits de Π-lomme et du 
Citoyen necessite une force publique: cette 
force est done instituee pour I’avantage de 
tous, et non pour I’utilite particuliere de 
ceux auxquels elle est confiee).

Για πρώτη φορά καταγραφόταν η ση
μασία και η αποστολή της δημόσιας δύνα
μης. Έμενε, πλέον, η θεωρητική ερμηνεία 
του ζητήματος και ένας από τους πρώ
τους που την πραγματεύθηκε ήταν ο Γάλ
λος Comte de Guibert με την πραγμα
τεία του Π ε ρ ί τη ς  δ η μ ό σ ια ς  δ ύ ν α μ η ς  μ ε -  

λ ετη θ ε ίσ α ς  υπό ό λ ες  τις  σ χέσ εις  τη ς  (D e  ία  

fo rc e  p u b liq u e  c o n s id e re e  d a n s  to u tes  ses  

ra p p o rts , 1790), στην οποία εξήγησε την 
ανάγκη διάκρισης της δημόσιας δύνα
μης ως προς τον προσανατολισμό της, στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας17. 
Τελικά, το 1791 δημιουργήθηκε η Ε θ ν ι

κ ή  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  (G e n d a rm e r ie  N a tio n a le ), 

συνδυάζοντας με αυτή την ονομασία το πα

λιό (gendarmerie = ένοπλο σώμα) με το 

καινούριο καθεστώς (nationale = εθνική)18.
Στην πραγματικότητα, ο όρος "gendar

merie” δεν ήταν καινοφανής. Σήμαινε απλά 

το σώμα με τους άνδρες που δικαιούνται 
να φέρουν όπλα (homes d’armes ή gens 
d’armes > gendarmerie) ένα δικαίωμα το 
οποίο, φυσικό, ήταν υποκείμενο στη βού
ληση και στις επιθυμίες του βασιλιά. Στη 

Μ.Βρετανία υφίσταται ακόμα το σώμα H e r  

M a je s ty ’s  B o d y g u a rd  o f  th e  H o n o u ra b le  

C orps  o f  G e n tle m e n  a t A rm s , το οποίο 

όμως ποτέ δεν ήταν αστυνομικό σώμα, 
ενώ στις μέρες μας έχει καθαρά τελετουρ
γικά καθήκοντα στην βασιλική εθιμοτυπία. 
Έτσι, το παλιό δικαίωμα της οπλοφορίας, 
το οποίο απονεμόταν στους ευγενείς ως 
αντάλλαγμα αλλά και ως μέσο για την υπο
ταγή στις βασιλικές επιδιώξεις, μετασχημα
τίσθηκε σε ουσιαστικό μέσο θεραπείας του

Νέα στελέχη στο NYPD (PHGH nyc.gov)

δημοσίου συμφέροντος, το οποίο δεν ταυ
τιζόταν πλέον απαραίτητα με το συμφέρον 
του μονάρχη.

Η ορμή της Γαλλικής Επανάστασης τ ι
θασεύτηκε μέσα σε λίγα χρόνια από τον 
Μ.Ναπολέοντα, ο οποίος κωδικοποίησε 
τις βάσεις του σύγχρονου κράτους. Πλέ
ον, το κράτος θα λειτουργούσε σύμφωνα 
με το τρίπτυχο του συνθήματος της Γαλ
λικής Επανάστασης, «ελευθερία, ισότητα, 
αδελφότητα» «liberte, egalite, fraternite». 
Στην πρακτική εφαρμογή του συνθήματος 
τον κεντρικό ρόλο θα έπαιζε η «ισότητα» 
και μάλιστα απέναντι στο Νόμο. Η επιταγή 
αυτή, σε μια «διεστραμμένη» ερμηνεία της, 
θα βόλευε στο εξής και τα αυταρχικά κα
θεστώτα, υπό την έννοια του περιορισμού 
των προνομίων των ευγενών έναντι των 
υποχρεώσεων, που θα θεσπίζονταν μέσω 
βασιλικών διαταγμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναστατική 
εισαγωγή της έννοιας της ισότητας στην 
πρακτική εφαρμογή του Νόμου ήταν το 
στοιχείο που θα επανεισήγαγε την αρχή

της Δ ικαιοσύνης μέσα στο Δίκαιο. Σύμφω
να με τον ορισμό του Κέλσου στους Π α ν 

δ έκ τε ς  «Δίκαιο είναι η τέχνη του καλού και 
του ίσου» (ius est ars boni et aequi)'9 ή, 
όπως απαντά στα Β ασιλικά , «Δίκαιο είναι 
η του ίσου και καλού κατ’αξίαν εκάστω δι- 

ανέμισις»20. Εάν η θεμελιακή αρχή της Δ ι
καιοσύνης δεν διέπει τον προσανατολισμό 
του Δικαίου, τότε οι νομικοί κανόνες κατα
λήγουν να γίνονται γυμνές επιταγές υλικής 
δύναμης21.

Χάρη στους νομικούς κώδικες του Να- 

ηολέοντα δεν κατοχυρώθηκαν μόνο οι αρ
χές της ισότητας, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της εποχής, καθορίστηκαν επίσης τα θεμέ
λια ενός αυστηρά διαρθρωμένου κρότους, 
υπό ενιαία κυριαρχική αρχή και συστημα

τοποιημένους διοικητικούς και δικαιοπο- 
λ ιτικούς θεσμούς22. Η επιτυχής επέκταση 
της Ναπολεόντειας Γαλλίας σήμανε και την 
εξαγωγή των θεσμών της στο μεγαλύτερο 
μέρος της Ευρώπης, εξαιρουμένης, φυσι
κά, της Μ.Βρετανίας, με την μεγάλη επιτυ

χία τους σε συνδυασμό με τη γοητεία του 
μεγάλου Γάλλου ηγέτη να τους καθιστά 
πρότυπα ακόμα και μετά την Παλινόρθωση 
(Restauration) του Παλαιού Καθεστώτος 
(Ancien Regime)23. Βέβαια, στην Μ.Βρετα
νία δεν ανέκυψαν ποτέ αμφισβητήσεις κα
τά του μοναρχικού πολιτεύματος και τόσο 
σοβαρές κοινωνικές αναταραχές, όμως μια 
άλλου τύπου επανάσταση, η Βιομηχανική, 
ανέδειξε πολύ σημαντικά κοινωνικά προ
βλήματα και κυρίως το μέγεθος της αστι
κής εγκληματικότητας.

Πέρα από τη Μάγχη, η ευρωπαϊκή ήπει
ρος του 18ου και του 19ου αιώνα ταλανιζό
ταν όχι μόνο από κοινωνικές αναταραχές, 
αλλά και από το φαινόμενο της ληστείας,2'1 
το οποίο αποτελούσε πραγματική μάστιγα 
τόσο για τους πληθυσμούς, οι οποίοι υφί- 

σταντο άμεσα τις συνέπειές του, όσο και για 
τις ηγεμονίες, το κύρος των οποίων αμφι
σβητείτο με προκλητικότητα.

Σε όλη την έκταση της Ευρώπης, λοι
πόν, ήταν πλέον δεδομένο ότι η Πολιτεία 
όφειλε να προστατεύει τους πολίτες και να 
φροντίζει για την ευδαιμονία τους. Χρεια
ζόταν, συνεπώς, σταθερούς και ισχυρούς 
εκτελεστικούς θεσμούς, όπως στρατό, φο
ρολογικές υπηρεσίες και αστυνομία ή χω
ροφυλακή, επανδρωμένους με έμμισθο 
προσωπικό, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τα 
νέα αυτά καθήκοντα και θα παρενέβαιναν 
σε κάθε πιθανό κίνδυνο προσβολής, είτε 
εσωτερικό είτε εξωτερικό25. Μέχρι το επα
ναστατικό κύμα του 18Δ8, τα περισσότε-
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Βρετανοί αστυνομικοί κάθοδόν για το wembley (media.met.potice.uk)

ρα ευρωπαϊκά κράτη είχαν δημιουργήσει 
σύγχρονες, τακτικές, αστυνομικές δυνά
μεις (Γαλλία 1791, Ιρλανδία 1822, Μ.Βρετα
νία 1829, Σαρδηνία-Πεδεμόντιο 181 λ, Κά
τω  Χώρες 1814, Ελλάδα 1833, Πορτογαλία 
1834, Ισπανία 1844, κ.ο.κ.)26.

Βασική τυπολογία σύγχρονων 
μοντέλων αστυνόμευσης

Μέχρι τα τέλη του 180U αιώνα είδαμε ότι 
η έννοια της αστυνόμευσης δεν ήταν ταυ
τόσημη με τη σημερινή έννοια του θεσμού, 
αλλά σήμαινε την καλή διευθέτηση των το
πικών ζητημάτων, προσλαμβανότανδηλαδή 
με την ετυμολογική της σημασία [άστυ (πό
λη/ πολιτεία) + νέμω (διοικώ) > αστυνομία].

Σύμφωνα με μια ερμηνεία  ο όρος 
“police” προέρχεται από το γαλλικό ρήμα 
“polir" (καθαρίζω, τακτοποιώ) και έχει την 
έννοια της καλής κατάστασης μιας οργανω
μένης κοινωνίας. Ο δάνειος όρος “polizei” 
στα γερμανικά κρατίδια είχε ευρύτερο περι
εχόμενο και αφορούσε στο σύνολο της πο
λιτειακής δράσης. Κατά το τέλος του 18ου 
αιώνα, όταν οι εξουσίες των βασιλικών ορ
γάνων περιορίστηκαν στην πρόληψη των 
κινδύνων, οπότε και η αποστολή της αστυ
νομίας περιορίστηκε στη λήψη των αναγκαί
ων μέτρων για την τήρηση της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και για 
την πρόληψη των κινδύνων που απειλούν 
το κοινό ή τα άτομα27.

Από τη Γαλλική Επανάσταση και εντεύ
θεν σχηματίστηκαν στην Ευρώπη δυο 
σύγχρονα συστήματα αστυνόμευσης, το

γαλλικό και το αγγλικό. Ο χαρακτηρισμός 
«σύγχρονα» αναφέρεται στην εμφάνιση 
ένστολων και πολιτικά αμερόληπτων σω
μάτων, προορισμένα τόσο για την πρόληψη 

όσο και για την καταστολή του εγκλήματος, 
στη βάση της αρχής της ισονομίας28. Απο
στολή τους, με δυο λόγια, αυτό που αργό
τερα στις Η.Π.Α. θα ονομαζόταν “Law and 
Order” (Νόμος και Τάξη).

Συνοπτικά, το αγγλικό μοντέλο βασίζε
ται σε πολυδιάσπαση αστυνομικών υπηρε
σιών ανά τοπικές δ ιοικητικές περιφέρειες, 
πιο «υπαλληλικό» [«υπαλληλικό» ή «πολι
τικό» (civil), με την έννοια του μη στρατιω
τικού] χαρακτήρα και πιο φιλικό κοινωνικό 
προφίλ που συνοψίζεται στο, γνωστό από το 
Hollywood, μότο «to serve and to protect» 
«υπηρετείν και προστατεύειν». Από την 
άλλη, το γαλλικό μοντέλο βασίζεται σε πιο 
στρατιωτικοποιημένη δομή και ιεραρχία, 
κεντρική διοίκηση και πιο αυστηρό προφίλ, 
συχνά δε και με στοιχεία μυστικής υπηρε
σίας πληροφοριών. Εν ολίγοις, οι βασικές 
τους διαφορές έδραζαν στα δίπολα συγκε
ντρω τικός/ αποκεντρωτικός έλεγχος και 
υπαλληλικός/ στρατιωτικός χαρακτήρας. Τα 
δυο αυτά πρότυπα εξήχθησαν σε όλο τον 
κόσμο, ανάλογα με την επιρροή που άσκη
σαν οι δυο χώρες και απαντούν στις ημέρες 
μας συχνά παραλλαγμένα αλλά με διακριτά 

τα ουσιαστικά τους χαρακτηριστικά. ■

[Υ/Α1 Κλειδωνάρης Μιχαήλ, Υποψήφιος 
Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α., mkleido@islLuoa.gr]
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►  Της Αρχ/κα Α ικα τερίνης Κίκη

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα

Θύματα του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφά
σισε την 1η Νοεμβρίου του 2005 να 
ανακηρύξει την 27η Ιανουάριου. Δ ι

εθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολο
καυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ημερομηνία επι- 
λέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουάριου 1945, τα 
προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απε
λευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συ
γκέντρωσης στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου στην 
Πολωνία.

Με τον όρο Ολοκαύτωμα περιγράφεται 
ο υποκινούμενος από το κράτος συστημα
τικός διωγμός και η γενοκτονία διαφόρων 
εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πο

λιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια του Β' Πα
γκοσμίου Πολέμου από τη Ναζιστική Γερμα
νία και τους συνεργάτες της. σε περιοχές της 
Ευρώπης που τελούσαν υπό γερμανική κα
τοχή και οδήγησε στην εξόντωση περίπου 
έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Η αγγλική λέξη 
«Holocaust» προέρχεται από την αρχαία ελ
ληνική λέξη «ολοκαύτωμα» που σημαίνει κυ
ριολεκτικά «πλήρως καμένη προσφορά θυ
σίας σε θεό».

Το 1904, ο Άλφρεντ Πλετς ίδρυσε τη 

Γερμανική Εταιρία Ευγονικής (Deutsche 
Gesellschaft fu r  Rassenhygiene). Δ ε- 
κάξι χρόνια αργότερα εκδόθηκε το έργο 
Άδεια Καταστροφής της Ζωής που Δεν Αξί
ζε ι να Ζει (Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens), το οποίο έδωσε 
ώθηση στην ανάπτυξη του γερμανικού κ ι
νήματος της ευγονικής. Με συγγραφέα τον 
Καρλ Μπίντινγκ. αναγνωρισμένο δικαστή, 
και το φημισμένο ψυχίατρο Άλφρεντ Χόχε. 
το έργο αποτέλεσε το κλειδί για τη διαμόρ
φωση της Ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτι
κής που υπερασπιζόταν τη θεωρία ότι η εξό
ντωση των «άχρηστων ανθρώπων» θα έπρε
πε να νομιμοποιηθεί. Οι δραστηριότητες του 
Πλετς και τα λόγια των Μπίντινγκ και Χόχε 
ήταν οι πρόγονοι της «τελικής λύσης» του Χίτ- 
λερ που θα ακολουθούσε είκοσι χρόνια μετά.

Από το 1925. ο Χίτλερ, στο βιβλίο του «Ο 
Αγών μου», είχε ξεκάθαρα εκθέσει την ιδε
ολογία και τη ρατσιστική του πολιτική. Ο Χίτ
λερ εξέφρασε ιδιαίτερη πολεμική για τους 
Εβραίους, που τους θεωρούσε φυλετικά κα
τώτερους απέναντι στην υπεροχή της «Άρι

ας» γερμανικής φυλής, «υπανθρώπους» 
(Untermenschen), υπεύθυνους για την κρί

ση όχι μόνον της Γερμανίας αλλά και για τις 
συμφορές όλου του κόσμου.

Το 1933, ο εβραϊκός πληθυσμός της Ευ
ρώπης αριθμούσε πάνω από εννέα εκατομ
μύρια. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων Εβραί
ων ζούσε σε χώρες που θα βρίσκονταν κάτω 
από την κατοχή ή την επιρροή της Ναζιστι- 

κής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχριτο 1945, οι Γερ
μανοί και οι συνεργάτες τους είχαν δολοφο
νήσει τα δύο τρίτα των Εβραίων της Ευρώπης 
στο πλαίσιο της «Τελικής Λύσης.» της ναζιστι- 

κής πολιτικής πρακτικής που αποσκοπούσε 
στην εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. 
Αν και οι Εβραίοι, τους οποίους οι Ναζί θε
ωρούσαν πρωταρχικό κίνδυνο για τη Γερμα
νία. έγιναν οι κύριοι στόχοι τους, ανάμεσα στα 
θύματα του ναζιστικού ρατσισμού συγκαταλέ
γονταν και 200.000 Ρομά (Τσιγγάνοι), 200.000 
άτομα κατεξοχήν γερμανικής καταγωγής με 
νοητικές και φυσικές αναπηρίες, καθώς και 
Κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι. Μάρτυρες του 
Ιεχωβά και δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι.
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Με την άνοδο του Χίτλερ στην καγκελα

ρία. στις 30 Ιανουάριου 1933. ο ρατσισμός και 
ιδιαίτερα ο αντισημιτισμός καθιερώθηκαν ως 
δόγματα του Γερμανικού Κράτους. Από τον 
Απρίλιο του 1933 ξεκίνησε μία κλιμακούμε
νη σειρά αντι-εβραϊκών μέτρων κοινωνικού 
αποκλεισμού, στέρησης στοιχειωδών ανθρώ
πινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, κατά
σχεσης περιουσιών, διώξεων και ωμής βίας. 
Το φασιστικό πνεύμα του καθεστώτος οδή
γησε. επίσης, στο δημόσιο κάψιμο βιβλίων 
με σκοπό, όπως υποστήριζαν οι Ναζί, την 
«κάθαρση της γερμανικής κουλτούρας από 
επικίνδυνες ιδέες». Το 1938 η συνεχιζόμενη 
αντιεβραϊκή προπαγάνδα οδήγησε στη «Νύ
χτα των Κρυστάλλων» (Kristallnacht). Το βρά
δυ της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου 1938 ξέ
σπασαν σε όλη την επικράτεια του Ράιχ επι
θέσεις κατά εβραϊκών συνοικιών, οικογενει
ών. επιχειρήσεων, συναγωγών από μέλη της 
ναζιστικής νεολαίας και των SS. 0 τραγικός 
απολογισμός (91 Εβραίοι νεκροί. 267 κατε
στραμμένες συναγωγές. 7.500 λεηλατημένες 
επιχειρήσεις), χαρακτηρίστηκε από το ναζι- 
στικό καθεστώς ως «αιματηρή εκδίκηση των 
Γερμανών κατά των Εβραίων».

Παράλληλα, σε εφαρμογή του δόγματος 
της «καθαρότητας» της Άριας φυλής, από το 
1939 ξεκίνησαν ειδικά προγράμματα ευθα
νασίας με την ονομασία Τ-4. όπου θανατώνο
νταν. από Ναζί γιατρούς, άνθρωποι διανοητι
κά καθυστερημένοι, ανάπηροι και λοιπές κα
τηγορίες ατόμων με ειδ ικές ανάγκες.

Η «επίλυση του εβραϊκού ζητήματος» με
τεξελίχθηκε στο άριστα μεθοδευμένο πρό
γραμμα της «Τελικής Λύσης», που ισοδυ- 
ναμούσε με τη φυσική εξόντωση όλων των 
Εβραίων, καθώς και όλων των τεκμηρίων, που 
σηματοδοτούσαν την παρουσία τους στις διά
φορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
σχεδίου της «Τελικής Λύσης» περιλάμβαναν:
► Καταγραφή εβραϊκών κοινοτήτων και λε

ηλασία περιουσιών.
► Το κίτρινο Αστέρι του Δαυίδ που υποχρε

ώθηκαν να φέρουν στο πέτο τους, ως δι
ακριτικό. όλοι οι Εβραίοι του Ράιχ και των 
κατακτημένων χωρών, άνω των έξι ετών.

► Διώξεις, συλλήψεις και ίδρυση γκέτο. 
όπου οι Εβραίοι στοιβάζονταν σε συγκε
κριμένες περιφραγμένες και φρουρού- 
μενες περιοχές που λειτουργούσαν ως 
διακομιστικοί σταθμοί προς τα στρατόπε
δα συγκέντρωσης.

► Πογκρόμ και μαζικές εκτελέσεις Εβραί
ων. από ειδικά τάγματα των SS. Από την 
Άνοιξη του 1941 προέβησαν σε εκτελέ

σεις που μέχρι το 1943 ξεπέρασαντο ένα 
εκατομμύριο θύματα.

► θανάτωση σε θαλάμους αερίων (π.χ. 
Άουσβιτς. Τρεμπλίνκα. Ιόμπιμπορ).

► Εκτοπισμοί σε στρατόπεδα συγκέντρω
σης.
Από το 1942 το σχέδιο εξόντωσης των 

Εβραίων μπαίνει σε εντατικότερους ρυθ
μούς. Τον Ιανουάριο του 1942, υψηλόβαθμοι 
αξιωματικοί των SS. αξιωματούχοι υπουργεί
ων και του Ναζιστικού κόμματος συναντήθη
καν στο Βανζέ (προάστιο του Βερολίνου) και 
μεθόδευσαν τις λεπτομέρειες της «Τελικής 
Λύσης», οργανώνοντας την εξολόθρευση 11 
εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης.

Τα «Τάγματα Εφόδου» των SS. που πραγ
ματοποιούσαν τις μαζικές εκτελέσεις στα με
τόπισθεν του Ανατολικού Μετώπου, κρίθη- 
καν αναποτελεσματικά και ασύμφορα, ενώ η 
«άμεση επαφή» των εκτελεστών με τα θύματα 
επηρέαζε ψυχολογικά τους Γερμανούς στρα
τιώτες. Έτσι αναζητήθηκαν άλλες, νέες και 
αποτελεσματικότερες, μέθοδοι εξόντωσης.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να 
εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις της «Τελικής 
Λύσης», με τη βοήθεια ειδικών τεχνικών, αυ
ξάνονταν συνεχώς σε αριθμό και εκτός από 
τα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων, προ
στέθηκαν εκατοντάδες άλλα στρατόπεδα κα- 
ταναγκαστικής εργασίας.

Αργότερα, σε ορισμένα στρατόπεδα προ
στέθηκαν οι θάλαμοι αερίων, και στη συνέ

χεια τα κρεματόρια, καθιστώντας τα αποκλει
στικά στρατόπεδα μαζικής εξόντωσης (Άου

σβιτς, Μπιρκενάου. Μαϊντάνεκ. Τρεμπλίνκα. 
Μπέλζεκ, Σόμπιμπορ).

Η λειτουργία των στρατοπέδων θανάτου 
ξεκίνησε το 1941 και κορυφώθηκε το 1943 
- 1944. Το Ολοκαύτωμα εφαρμόστηκε χω
ρίς κανένα έλεος ή εξαίρεση για τα παιδιά ή 
τα μωρά και τα θύματα συχνά βασανίζονταν 
πριν τελικά δολοφονηθούν. Οι Ναζί διεξήγα- 
γαν σαδιστικά και θανατηφόρα πειράματα με 
το πρόσχημα της ιατρικής έρευνας, χρησιμο
ποιώντας κρατούμενους. Ο Γιόζεφ Μένγκελε. 
στρατιωτικός γιατρός στο Άουσβιτς και διευ
θυντής της ιατρικής υπηρεσίας στο Μπίρκε- 
ναου. ήταν γνωστός ως «ο Άγγελος του θα 
νάτου» για τα σαδιστικά και ανορθόδοξα ηει- 
ράματά του.

Με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των 
πτωμάτων οι Ναζί χρειάστηκε να αντιμετω
πίσουν τα προβλήματα που προέκυπταν από 
τη νέα αυτή κατάσταση. Οι ομαδικοί τάφοι σε 
ανοιχτό χώρο ήταν δυσλειτουργικοί. ενώ η 
καύση σε λάκκους κρίθηκε χρονοβόρα. Το 
πρόβλημα επιλύθηκε με την κατασκευή των 
κρεματορίων για την άμεση αποτέφρωση των 
νεκρών. Η λύση ήταν ιδιοφυής, δεν δημιουρ
γούσε οικολογικά προβλήματα και εγγυόταν 
τη μυστικότητα που οι Ναζί ήθελαν να διατη
ρήσουν. Από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές 
Απριλίου του 1943 τρεις θάλαμοι αερίων και 
αντίστοιχα τρία κρεματόρια είχαν ξεκινήσει τη 
λειτουργία τους στο Άουσβιτς (το στρατόπε
δο που θα χαρακτηριστεί μεταπολεμικά από 
την ιστοριογραφία ως σύμβολο του Ολοκαυ
τώματος). Μέχρι το καλοκαίρι του 1944 λει-
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τουργούσαν έξι πλήρεις μονάδες θαλάμων- 
κρεμαχορίων στο Άουσβιτς, εξοντώνοντας 
ημερησίως 9.000 ανθρώπους που γρήγορα 
μετατρέπονταν σε στάχτη.

Η λειτουργία των στρατοπέδων συγκέ
ντρωσης ήταν σε όλα τα επίπεδα οργανω
μένη. Οι εκτοπισμένοι έφταναν με τρένα και 

ακολουθούσαν τη διαδικασία διαλογής. Οι 
επιλεγμένοι για το θάνατο (ηλικιωμένοι, άρ
ρωστοι. παιδιά), έφταναν στους θαλάμους αε
ρίων σε τρεις ώρες από την άφιξή τους. Οι νε- 
ώτεροι θα προσέφεραν εργασία σε κατανα- 
γκαστικά έργα και εργοστάσια μέχρι το θά
νατό τους, είτε από κακουχίες είτε στους θα
λάμους αερίων όταν πια θα κρίνονταν αδύνα
μοι για εργασία.

Τα στρατόπεδα θεωρούνταν πλέον «τμή
μα της εθνικής οικονομίας του Ράιχ». Η βα

ριά βιομηχανία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέ
ρον για τους ομήρους των στρατοπέδων, που 
αποτελούσαν ένα αδιάκοπα ανανεωνόμενο. 
φτηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό.

Οι θάλαμοι αερίων και τα κρεματόρια λει
τουργούσαν εντατικά μέχρι το τέλος Νοεμ
βρίου του 1944 Αμέσως μετά, οι ίδιοι οι Γερ
μανοί διέταξαν την καταστροφή των κρεμα
τορίων σε μία προσπάθεια να εξαφανίσουν 
κάθε ίχνος και αποδεικτικό στοιχείο του με
γέθους του εγκλήματος τους. Έτσι, ανάγκα
σαν τους κρατούμενους, που ήδη ήταν σε 
άθλια κατάσταση μετά από μήνες ή και χρό
νια υποσιτισμού και κακομεταχείρισης, σε 
πορείες δεκάδων χιλιομέτρων μέσα στο χιό
νι μέχρι τα καινούρια στρατόπεδα. Αυτοί που

καθυστερούσαν ή έπεφταν εκτελούνταν επί 

τόπου. Η μεγαλύτερη και πιο γνωστή πορεία 
θανάτου έγινε τον Ιανουάριο του 1945, καθώς 
ο Σοβιετικός στρατός προέλαυνε στην Πολω
νία. Εννέα μέρες πριν οι Σοβιετικοί φτάσουν 
στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς. οι 
Ναζί εξανάγκασαν 60.000 κρατούμενους σε 
πορεία εξήντα χιλιομέτρων μέχρι το Βόντι- 
σλαβ. όπου τους επιβίβασαν σε τρένα. Πε
ρίπου 15.000 άνθρωποι πέθαναν καθ' οδόν.

Στη χώρα μας. η Ημέρα Μνήμης Ελλή

νων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολο
καυτώματος. καθιερώθηκε το 2004 μετά από 
ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Οι Εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος 
ήταν οι παλαιότερες σε διάρκεια και συνέ
χεια στην Ευρώπη. Στα γερμανοκρατούμενα 
μέρη της Ελλάδας κατοικούσαν σχεδόν τα 3/4 
των Εβραίων της χώρας. Οι Ελληνικές αντι

στασιακές ομάδες, πολέμησαν τους κατακτη- 
τές σε μια προσπάθεια, όχι μόνο να σώσουν 
την Ελλάδα, αλλά καιτους Εβραίους που ζού- 
σαν στη χώρα. Παρόλες τις προσπάθειές τους 

μόνο 8.000 με 10.000 Ελληνο-Εβραίοι επέζη- 
σαν από το Ολοκαύτωμα, ενώ περίπου 60.000 
με 70.000 Ελληνο-Εβραίοι θανατώθηκαν, οι 
περισσότεροι στο Άουσβιτς- Μπιρκενάου.

Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι το με
γαλύτερο έγκλημα του 20ού αιώνα και το με
γαλύτερο ομαδικό στην ιστορία της ανθρωπό
τητας. Η θλιβερή μοναδικότητά του στην ιστο
ρία δε σχετίζεται μόνο με το μεγάλο αριθμό 
των θυμάτων που αφανίστηκαν αλλά κυρίως 
με τη σύλληψη της ιδέας, την προμελέτη, τη 
μέθοδο και την εκτέλεσή της.

Η καθιέρωση της 27ης Ιανουάριου ως Δ ι
εθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολο
καυτώματος συμβάλει στη διατήρηση της 
μνήμης και τη μεταφορά του μηνύματος του 
Ολοκαυτώματος στις επόμενες γενιές. Απο
τελεί ταυτόχρονα και δέσμευση τιμής στους 
ελάχιστους πια Εβραίους που έζησαντη φρί
κη των στρατοπέδων και βρίσκονται ακόμη εν 
ζωή. αλλά και σε όλα τα θύματα του Ολοκαυ
τώματος. ότι το μαρτύριο τους δεν θα ξεχα- 
στεί και θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στο δ ι
ηνεκές τις τραγικές για την ανθρωπότητα συ
νέπειες στις οποίες οδηγεί ο ρατσισμός και η 
μισαλλοδοξία. ■

Πηγές:
•  w w w .s a n s im e r a .g r
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•  w w w .to v im a .g r
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΒΑΡΟΝΟΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στα χέρια της Αστυνομίας του Μ εξικού έπεσε ο βαρόνος των ναρκωτικών 
Έκτορ Μπέλτραν Λέβια. Ο Λέβια μαζί με την ο ικογένεια του ε ίχε εμπλακεί 
σε αιματηρή σύγκρουση με τον αντίπαλό του και επίσης αρχηγό σπείρας 
ναρκωτικών Χοάκιν Γκάζμαν, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εσωτε
ρικών. Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες σύλ
ληψης του Λέβια. ενός από τους πλέον διαβόητους αρχηγούς καρτέλ ναρ
κωτικών στο Μ εξικό που παρέμεναν ασύλληπτοι. Οι Αρχές ανακοίνωσαν 
ότι πραγματοποιούν εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του. Η 
σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ ναρκωτικών Μπέλτραν Λέβια θεωρείται 
σημαντικό πλήγμα για την σπείρα, η οποία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά 

από τότε που συγκροτήθηκε από τους αδελφούς Λέβια και τον Γκάζμαν. 
τον οποίο στη συνέχεια απομάκρυναν κατηγορώντας τον για προδοσία. 
www.madata.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η βρετανική Αστυνομία συνέλαβε εννέα άτομα στο πλαίσιο επιχείρησης 
κατά ακραίων ισλαμιστικών κύκλων και σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ένας από τους 
γνωστότερους ακραίους ισλαμιστές ιεροκήρυκες, ο Ανζέμ Σουντάρι. Η 
Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ι συλλήψεις δεν συνδέονται με κάποια άμε

ση απειλή, αλλά οι συλληφθέντες κρατούνται ως ύποπτοι για ενθάρρυνση 
τρομοκρατικής δράσης και συμμετοχή σε απαγορευμένη οργάνωση, καθώς 
και υποστήριξή της. To BBC και το Sky News μετέδωσαν ότι ένας από τους 
συλληφθέντες ε ίνα ι ο Ανζέμ Σουντάρι. πρώην αρχηγός της εκτός νόμου ορ
γάνωσης Αλ Μουτζαχιρούν. η οποία είχε γ ίνει γνωστή για την οργάνωση ε κ 
δηλώσεων για τις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 και την κυκλοφορία 
φυλλαδίων στα οποία οι αεροπειρατές αναφέρονταν ως «Magnificent 19». 
www.newsbomb.gr

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ MONOPOLY

Ένας Έλληνας κοσμηματοπώλης στο Παρίσι έπεσε θύμα μιας ανεπανάλη
πτης απάτης: Όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα «Parisien», ο επ ιχειρη
ματίας προσπάθησε να «ξεφύγει» από την εφορία και έλαβε χωρίς να το 
αντιληφθεί έξ ι εκατ. ευρώ σε χαρτονομίσματα της... Monopoly! 0 επ ιχει
ρηματίας έλαβε το παραπάνω ποσό από δύο άγνωστους για την πώληση 
παλαιών κοσμημάτων. Οι δύο δράστες, προσποιούμενοι τους Γάλλους, ήρ
θαν σε επαφή με τον Έλληνα κοσμηματοπώλη προκειμένου να αγοράσουν 
τέσσερα σπάνια δαχτυλίδια και ένα περιδέραιο. Μετά από σειρά τηλεφω
νικών και διαδικτυακών συνομιλιών οι υποψήφιοι αγοραστές κανόνισαν 
να συναντηθούν με τον επιχειρηματία στις 25 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο στο Παρίσι. Οι επίδοξοι αγοραστές έφθασαν στο ραντεβού 
με μια βαλίτσα που υποτίθεται ότι περιείχε έξ ι εκατ. ευρώ σε μετρητά. 0 κοσμηματοπώλης πήρε από τους «δράστες» μια δεσμίδα 
των 500 ευρώ και πήγε σε ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος για να ελέγξε ι την γνησιότητα της. Μόλις το θύμα της απάτης επ ιβε
βαίωσε την γνησιότητα των χαρτονομισμάτων επέστρεψε για να ολοκληρώσει την αγοραπωλησία. Στη συνέχεια και ενώ οι δράστες 
είχαν απομακρυνθεί, ο κοσμηματοπώλης έλεγξε τα υπόλοιπα χρήματα που εκείνο ι είχαν τοποθετήσει μέσα στη βαλίτσα και συνει
δητοποίησε πως τα χαρτονομίσματα προέρχονταν από το επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly. Για την ακρίβεια, τα χαρτονομίσματα που 
φαίνονταν πάνω-πάνω όπως άνοιγε η βαλίτσα ήταν γνήσια και τα υπόλοιπα, ήταν νομίσματα του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Αμέσως 
προσπάθησε να επ ικοινωνήσει με τους αγοραστές, οι οποίοι βέβαια είχαν εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αστυνομικό 
τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε πρώτο θέμα στη Γαλλία. 

www.zougla.gr
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Ένας ήταν τελικά ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στην Οτά- 
βα του Καναδά, όπως συμπεραίνει η Καναδική Αστυνομία.

«Δεν υπάρχει πια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», όπως 
ανακοίνωσαν οι Καναδικές Αρχές. Ο δράστης, που σύμφωνα 
με διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν Καναδός πολίτης που είχε 
πρόσφατα ασπαστεί το Ισλάμ. πυροβόλησε και σκότωσε ένα 
στρατιώτη στο Μνημείο Πεσόντων της καναδικής πρωτεύου
σας. Στη συνέχεια εισέβαλε στο κτήριο της Βουλής, που βρί
σκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το Μνημείο, όπου και έπε
σε νεκρός από τα πυρά του επ ικεφαλής ασφαλείας. Σύμφω
να με πηγές διεθνών πρακτορείων, που δεν κατονομάζονται, 

ο δράστης ονομάζεται Μ ισέλ Ζέα-Μπιμπού, ήταν 32 ετών και ήταν μικροεγκληματίας. Την ώρα της επίθεσης μιλούσε στη Βουλή ο 
πρωθυπουργός Στίβεν Χάρπερ, ο οποίος φυγαδεύτηκε ασφαλώς. Σε διάγγελμά του μετά την επίθεση, ο κ. Χάρπερ διεμήνυσε πως ο 
Καναδάς δεν πρόκειται ποτέ να εκφοβιστεί. Τόνισε επίσης πως οι δράστες δεν θα βρουν ασφαλές καταφύγιο στο έδαφος του Κανα
δά. αλλά παραδέχτηκε πως τα γεγονότα αποδεικνύουν πως η χώρα δεν ε ίνα ι άτρωτη σε επιθέσεις. Τέλος πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες 
ασφαλείας θα κάνουν ό,τι χρειάζετα ι για να αντιμετωπίσουν τις απειλές εναντίον της χώρας. 
www.skai.gr

ΝΕΚΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΡΤΕΛ

Ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ Μίλαν Μπάντιτς και αρκετοί ακόμη υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι συνελήφθησαν για υπόθεση διαφθοράς, όπως μετέδωσαν τα το
πικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές. Οι πηγές της υπη
ρεσίας διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος της κροατικής Αστυνομίας 
(USKOK) ανέφεραν ότι έγιναν πολλές συλλήψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων 
μετά από «μια ποινική έρευνα αρκετών μηνών». Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν 

κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάχρηση εξουσίας. Ο κ. Μπάντιτς ήταν 
δήμαρχος της κροατικής πρωτεύουσας από το 2005 ενώ είχε δ ιατελέσει στο 
ίδιο αξίωμα την περίοδο 2000-02. Η Κροατία είνα ι κράτος-μέλος της Ευρω
παϊκής Ένωσης στην οποία εντάχθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2013. 
ΑΜΠΕ/Γερμανικό Πρακτορείο

ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΤΑΒΑ ΚΑΝΑΔΑ

Ο Μ εξικανός Μπενχαμίν Μοντραγόν. ένας από τους φερόμε- 
νους αρχηγούς του καρτέλ Γκερέρος Ουνίδος, ο οποίος κατη- 
γορήθηκε ότι εμπλεκόταν στην εξαφάνιση A3 φοιτητών, σκο
τώθηκε σε επιχείρηση της Αστυνομίας, όπως ανέφερε ένας 
εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας της χώρας.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Μοντραγόν ήταν «ένας από 
τους εγκεφάλους» του καρτέλ και προτίμησε να αυτοκτονή- 
σει παρά να παραδοθεί. Η πληροφορία αυτή ωστόσο δεν έχει 
ακόμη επιβεβαιωθεί από τη γενική εισαγγελία του Μεξικού.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μοντραγόν σκο

τώθηκε από τους Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στην πόλη Χιουτέπεκ. κοντά στην Κουερναβάκα, 90 χιλιόμετρα 
νοτίως της Πόλης του Μεξικού. Οι Γκερέρος Ουνίδος (Ενωμένοι Πολεμιστές) προήλθαν από τη διάσπαση του καρτέλ των αδελφών 

Μπελτράν Λέιβα και δραστηριοποιούνται κυρίως στην εξαγωγή μαριχουάνας και παπαρούνας στις ΗΠΑ. ιδίως στο Σικάγο. Τον πε
ρασμένο Μάιο ε ίχε  συλληφθεί ο αρχηγός του καρτέλ. ο Μάριο «Ελ Σάπο Γκουάπο» Κασαρούμπιας.
ΑΜΠΕ/Γαλλικό Πρακτορείο

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
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ΤΡΕΙΣ ΕΦΗΒΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑΞΙΔΕΥΑΝ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΤΗΚΑΝ

Τρία κορίτσια εφηβ ικής ηλικίας από τις ΗΠΑ τέθηκαν υπό κράτηση 
στη Φραγκφούρτη και εστάλησαν πίσω στην πατρίδα τους καθώς η 
τύχη τους αγνοείτο από την περασμένη εβδομάδα και πιστεύεται ότι 
έκαναν το ταξίδ ι με στόχο να ενταχθούν στους μαχητές του Ισλαμι- 
κού Κράτους στη Μέση Ανατολή.
Τα κορίτσια εστάλησαν το σαββατοκύριακο πίσω στις ο ικογένειές 
τους στο Ντένβερ του Κολοράντο. δήλωσε χθες. Τρίτη, στην Ουά- 
σινγκτον εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI).
Δύο από τα κορίτσια ήταν αδελφές με καταγωγή από τη Σομαλία και 
ηλικίας 15 και 17 ετών και το τρίτο ήταν μια Ιθχρονη από μια άλλη 
οικογένεια σουδανικής καταγωγής, σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας "Ντένβερ Ποστ".
Εκπρόσωπος της σομαλικής ο ικογένειας είπε στην "Ποστ" πως τα κορίτσια αγόρασαν τα ίδια τα εισιτήριά τους, αλλά δεν απάντησε 
σε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι σχέδιαζαν να ταξιδέψουν μέσω της Τουρκίας για να ενωθούν με τους μαχητές του Ισλα- 
μικού Κράτους στη βόρεια Συρία.
Μια από τις σομαλές αδελφές είπε στις γερμανικές αρχές πως πήγαιναν στην Τουρκία για να σπουδάσουν, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της "Φωνής της Αμερικής" το σαββατοκύριακο. Η Τουρκία θεωρείται από τους ε ιδ ικούς διαμετακομιστικό σημείο για ανθρώπους 
που θέλουν να ενταχθούν σε τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.Τα κορίτσια χαρακτηρίσθηκαν αγνοούμενα αφού απού
σιασαν την Παρασκευή από το σχολείο.
0  πατέρας του κοριτσιού από το Σουδάν ενημερώθηκε με τηλεφώνημα από το σχολείο και η άλλη οικογένεια ενημέρωσε την αστυ
νομία πως λείπουν τα διαβατήρια των κοριτσιών και 2.000 δολάρια.
Οι τρεις έφηβες τέθηκαν υπό κράτηση από τις γερμανικές αρχές το σαββατοκύριακο στη Φραγκφούρτη και επέστρεψαν στις ο ικο- 
γένειές τους τη Δευτέρα, σύμφωνα με την "Ποστ".
Όταν ερωτήθηκαν από τον σερίφη γιατί πήγαν στη Γερμανία, τα κορίτσια από τη Σομαλία είπαν απλώς "για ο ικογενειακούς λόγους"
χωρίς να επεκταθούν, αναφέρεται στην έκθεση του σερίφη, σύμφωνα πάντα με την "Ντένβερ Ποστ". ]
www.skai.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΑΤΗ

Στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Europol κατά ατόμων που αγόραζαν 
αεροπορικά εισιτήρια μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας πλαστές ή κλεμ
μένες πιστωτικές κάρτες συνελήφθησαν στην Ελλάδα τρία άτομα. Πρόκειται 
για την τρίτη επιχείρηση της Europol κατά της διαδικτυακάς απάτης στην 
οποία συνεργάστηκαν αστυνομικοί από 45 χώρες. 60 αεροπορικές ετα ιρείες 
κα ι 80 αεροδρόμια. Συνολικά συνελήφθησαν 118 άτομα σε όλο τον κόσμο 
και αναφέρθηκαν 281 ύποπτες συναλλαγές. Υπολογίζεται ότι μόνο οι αε
ροπορικές ετα ιρείες έχουν ζημιές ύψους 1 δισ. δολαρίων κάθε χρόνο από 
τέτοιου είδους δραστηριότητες, ενώ μεγάλες απώλειες έχουν ο τραπεζικός 
και ο τουριστικός τομέας. Ζημιωμένοι είνα ι και εκατομμύρια πολίτες, των 
οποίων οι κάρτες χρησιμοποιούνται για την τέλεση των απατών.
ΑΜΠΕ

ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη σύλληψη επτά ανδρών σε δύο ξεχωριστές επ ιχειρήσεις προχώρησε η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία. Ειδικότερα ένας 
33χρονος και ένας 40χρονος συνελήφθησαν στο νοτιοανατολικό Λονδίνο και κρατούνται σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της πρω
τεύουσας. ενώ άλλοι πέντε τέθηκαν υπό κράτηση στο Κάρντιφ και το Μπάρι της Ουαλίας. Π ιστεύεται ότι οι δύο επ ιχειρήσεις δε συν
δέονται. Στο Λονδίνο, οι συλλήψεις έγιναν με τις κατηγορίες της ανάμιξης σε προετοιμασία τέλεσης τρομοκρατικών ενεργειών και 
τη συνωμοσία για κατοχή και προμήθεια πλαστών εγγράφων. Στην Ουαλία οι συλληφθέντες κρίθηκαν ύποπτοι υποστήριξης απα
γορευμένων οργανώσεων. Η Αστυνομία πραγματοποιεί παράλληλα έρευνες σε πέντε δ ιευθύνσεις στο Λονδίνο και στο Στόουκ της
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

κεντροανατολικής Αγγλίας. Πρόσφατα, η αρμόδια υπουργός Τερέζα Μέι 

ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που έχουν ως στόχο την αποτροπή εισό
δου στη χώρα Βρετανών υπηκόων που έχουν ταξιδέψ ει στη Συρία, στο 
Ιράκ και σε άλλες χώρες προκειμένου να εκπαιδευθούν σε στρατόπεδα 
ισλαμιστών. Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης κάνουν λόγο για περίπου 500 
Βρετανούς που έχουν ταξιδέψ ει στις χώρες αυτές για να ενταχθούν στους 
κόλπους του λεγάμενου Ισλαμικού Κράτους. 
www.skai.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ

Σε τουλάχιστον 40 συλλήψεις κατέληξε σειρά επιχειρήσεων της ιταλικής 
Αστυνομίας κατά της μαφίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρω
σης. Στόχος των επιχειρήσεων ήταν το συνδικάτο εγκλήματος Ντραγκέ- 
τα. που εδρεύει στη νότια περιοχή της Καλαβρίας, όμως κύριος στόχος 
της Αστυνομίας ήταν τρεις ομάδες που δραστηριοποιούνται στις βόρειες 
περιοχές του Κόμο. του Λέκο και της Λομβαρδίας.

Η Αστυνομία φαίνετα ι μάλιστα πως κατόρθωσε να κινηματογραφήσει τη 
μυστική τελετή μύησης των μαφιόζων κα ι συγκεκριμένα τη μύηση ενός 
μέλους στην ελ ίτ ομάδα που αποκαλείται «Santa». Οι περισσότερες συλ
λήψ εις έλαβαν χώρα στη βόρεια Ιταλία, όμως ορισμένα άτομα συνελή- 
φθησαν στη Σικελία, σύμφωνα με το BBC ■  
www.skai.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ TOY 0Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

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

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

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

*»«

http://www.skai.gr
http://www.skai.gr


Arsenal Firearms

Τρεις αποκλειστικές καινοτομίες. Ένα πιστόλι που αλλάξε τα δεδομένα.

AF-1 STRIKE ΟΝΕ

,

Μάθετε περιαοότερα ατο:
■

www.arsenalfirearms.comwww.kalkantzakos.com
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Οταν η ιστορία του φορητού 
οπλισμού γύρισε σελίδα...
Από την πρώτη εμφάνιαη του AF-1 STRIKE ΟΝΕ το 2012 
τρεις αποκλειστικές καινοτομίες καταχωρήθηκαν 
για το μηχανισμό κλειδώματος, την ασιρΰλεια σκανδάλης 
και τον αναστολέα της γεμιστήρας. Ο πρωτοποριακός 
τρόπος λειτουργίας του δεν έχει όμοιο στα χρονικά 
του φορητού οπλισμού. Παρέχει ταχύτερη επαναφορά 
κλείστρου, καλύτερο έλεγχο του όπλου και τη μικρότερη 
αναπήδηση ηου έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα.
Το φαινόμενο ανοσήκωσης της κάννης κατά την 
παλινδρόμηση του κλείστρου εξαλείφεται αφού 
η κίνηση της γίνεται πάνω σε οδηγούς, σε αυστηρό 
ευθύ άξονα, όπως και η τροφοδοσία των φυσιγγίων αηό 
τη γεμιστήρα στην κάννη. Το σώμα 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 
και υποδοχή γεμιστήρας ISPC που επιτρέπει ακόμα 
και στις ειδικές δυνάμεις να το χειρίζονται ταχύτατα 
όπως ένα αγωνιστικό πιστόλι.

Αιομετρήμα 
Σκανδάλη 
Χωρ. Γεμιστήρας 
Μήκος Κάννης
Ολικό Μήκος / Πλάτος / Ύψος 
Βάρος

ΑΝΤΙΠΡΟΙΠΠΙΑ -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[καλκαντϊακος]
O U T D O O R  S P O R T S  J

http://www.arsenalfirearms.comwww.kalkantzakos.com
mailto:INFO@KALKANTZAKOS.COM
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ΓΓΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

mXETUHOI ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ! ΔΡΑΓΤΗΡ10ΤΗΤΑ1 
ΑΡΑΓΤΗ ΑΗβΡΟηΟΚΤΟΗΙΑΙ

Εξιχνιάστηκε (07.01.2015) από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττι
κής. η ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος θθχρονου ημεδα
πού. αδικήματα που έλαβαν χώρα την 05.12.2014. στο σπίτι του 
στην περιοχή της Κυψέλης. Μετά από συστηματική έρευνα συνε- 
λήφθη (05.01.2015),στα Πατήσια, ένας26χρονος Ρουμάνος δρά
στης. ενώ την 09.01.2015 συνελήφθη και ο ομοεθνής συνεργός 
του. ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στην Εισαγγελία συ
νοδεία του δικηγόρου του.

ΗΘΕΛΑΝ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυ
νομίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασί
ας. σε βάρος 64χρονου ιατρού Μαιευτήρα -  Γυναικολόγου Δημό
σιου Νοσοκομείου στην Αθήνα και 45χρονης ιατρού, της ίδιας ε ι
δικότητας. οι οποίοι κατηγορούνται. κατά περίπτωση, για τα αδι
κήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και συνέργειας σε αυτήν, 
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και απόπειρας εκβίασης. Για την ίδια 
υπόθεση συνελήφθησαν επιπλέον δυο αλλοδαποί υπήκοοι Ρου
μανίας για το αδίκημα της από κοινού, αλλοίωσης ή απόκρυψης 
αποδεικτικών μέσων, με σκοπό την παρακώλυση του ανακριτι- 
κού έργου. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από 
καταγγελία ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο 64χρονος συλ-

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ληφθείς ιατρός, αρχικά, τον περασμένο Σεπτέμβριο της απαίτη
σε. εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, προκειμένου 
να την υποβάλλει σε γυναικολογική επέμβαση, στο συγκεκριμέ
νο Δημόσιο Νοσοκομείο όπου εργαζόταν, παρακάμπτοντας τη λ ί
στα αναμονής για τις επεμβάσεις. Ο ιατρός το επόμενο διάστη
μα, μετά την αρχική εξέταση της ασθενούς στο νοσοκομείο την 
εξέτασε και σε ιατρείο, που όπως προέκυψε διατηρούσε παρά

νομα. σε περιοχή της Αθήνας, εμμένοντας στην παράνομη απαί
τηση του. παρά το γεγονός ότι η παθούσα του δήλωσε ότι αντιμε
τωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Στη συνέχεια και μετά από συνεν

νόηση με τη 45χρονη ιατρό, η οποία λειτουργούσε ως ενδιάμε
σος. η παράνομη χρηματική απαίτηση του ιατρού μειώθηκε στο 
ποσό των επτακοσίων 700 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποι
ηθεί η επέμβαση. Σε προγραμματισμένη συνάντηση σε περιο
χή της Αθήνας, η καταγγέλλουσα συναντήθηκε με την 45χρονη 
ιατρό, όπου της παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό 
των 700 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέ
θηκε, κατά την έρευνα που επακολούθησε από τους αστυνομι
κούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια συ
νελήφθη και ο 64χρονος ιατρός. Επιπλέον, σε έρευνα που επα
κολούθησε στο παράνομο ιατρείο, από αστυνομικούς της Δ ιεύ 
θυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθη
σαν στο χώρο 2 αλλοδαποί υπήκοοι Ρουμανίας, ένας 40χρονος 
και μία 45χρονη αντίστοιχα, στους οποίους ο 64χρονος ιατρός 

είχε δώσει εντολή να εξαφανίσουν από το χώρο καρτέλες ασθε
νών, σκευάσματα και ιατρικά εργαλεία. Στο παράνομο ιατρείο 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ιατρικά μηχανήμα
τα (υπερηχογράφος, συσκευή αποστείρωσης κ.α.), ιατρικά ερ
γαλεία. φαρμακευτικά σκευάσματα και πλήθος καρτελών ασθε
νών του Δημόσιου Νοσοκομείου, στο οποίο εργαζόταν ο συλλη- 
φθείς. τις οποίες κατείχε παράνομα καθώς ανήκουν στο αρχείο 
του Νοσοκομείου. Τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσμα
τα απεστάλησαν στον Ε.Ο.Φ. για να διακριβωθεί το νόμιμο της 
προέλευσης και κατοχής τους. Οι συλληφθέντες με τη σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ε ι
σαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε
ων της Ελληνικής Αστυνομίας είνα ι αρμόδια για τη διερεύνηση. 
εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ «HAWALA»

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμέ
νου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής εγκληματική οργάνωση διακίνησης παράνομων με
ταναστών με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Συνελή
φθησαν στις 23-12-2014 στην Αθήνα. 6 αλλοδαποί. 5 υπήκοοι Συ
ρίας, ηλικίας 24, 38. 45. 49 και 58 ετών και ένας 31χρονος υπή
κοος Ιράκ, μέλη της οργάνωσης, ενώ αναζητούνται άλλοι 6 αλλο
δαποί άνδρες. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία 
για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστο
γραφία. πλαστογραφία πιστοποιητικών και παράβαση του νόμου 
σχετικά με τη μετανάστευση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 
συλληφθέντες από κοινού με τους συνεργούς τους είχαν συστή-
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σει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τα μέλη 
της οποίας είχαν διακριτούς ρόλους και διευκόλυναν την προώ
θηση παράνομων μεταναστών σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχοντάς τους πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, έναντι χρηματι
κής αμοιβής, την οποία εισέπρατταν με τη μέθοδο της « hawala ». 
Ειδικότερα, ο 38χρονος συλληφθείς. ο οποίος ε ίχε ηγετικό ρόλο 
στην οργάνωση, μαζί με τους συνεργούς του εντόπιζαν αλλοδα
πούς, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή 
τους στη χώρα. Στη συνέχεια κατήρτιζαν και τους προμήθευαν με 
πλαστά έγγραφα για τη διευκόλυνση παραμονής τους στην Ελλά
δα ή της εξόδου τους από αυτή, έναντι του χρηματικού ποσού των 
3.500 ευρώ το άτομο. Άλλα μέλη της οργάνωσης ήταν υπεύθυνα 
για την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της δράσης τους, κα
θώς παρακολουθούσαν από ασφαλή απόσταση την κίνηση των 
αλλοδαπών «πελατών» τους και την επιτυχή έξοδό τους από τη 
Χώρα. Άλλα μέλη της οργάνωσης, όπως ο 58χρονος, ο 31χρονος 
και ο Αδχρονος από τους συλληφθέντες, είχαν το ρόλο του «εγ
γυητή χρημάτων», οι οποίοι είτε διατηρούσαν οι ίδιοι, είτε ερ
γάζονταν σε διάφορα καταστήματα, στην ευρύτερη περιοχή του 
κέντρου των Αθηνών και παράλληλα με τη νόμιμη δραστηριότη- 
τά τους μετέφεραν χρηματικά ποσά με τη μέθοδο της «hawala». 
Συγκεκριμένα, ο αλλοδαπός έδινε τα χρήματα στον «εγγυητή», ο 
οποίος με τη σειρά του κατέγραφε τη συναλλαγή και έδινε στον 
εν λόγω αλλοδαπό έναν κωδικό, τον οποίο μετά την ασφαλή με
τάβαση στον προορισμό επιλογής του. έδινε στον υπεύθυνο λα- 
θροδιακινητή για να εισπράξει από τον «εγγυητή» την αμοιβή του. 
Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέ
ντες εμπλέκονται σε υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και πρόκλησης 
επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος 28χρονου υπηκόου 
Συρίας, για την οποία διενεργείται σχετική έρευνα. Σε έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 38χρονου και σε 2 κα
ταστήματα που λειτουργούσαν σαν καταστήματα εγγύησης βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος φωτοαντίγραφων διαβατηρί
ων άγνωστων αλλοδαπών, πλήθος κενών υπεύθυνων δηλώσεων, 
πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων στην αραβική γλώσσα με ανα
φορές σε χρηματικά ποσά, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογι
στής. πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim και το χρημα
τικό ποσό των 1.950 ευρώ και των 200 δολαρίων. Οι συλληφθέ
ντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΘΑΝΟΝΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δ ικα ι
ωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομά
δα που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σχετικές με τρα
πεζικούς λογαριασμούς θανόντων. Συνελήφθησαν στο Μοσχά
το. την Αθήνα, τους Αμπελόκηπους, την Κόρινθο και την Καλα
μάτα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμή
ματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων σε συνεργασία 
με το Τ.Α. Κορίνθου. την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας 
και του Τ.Α. Χαλκίδας. 6 ημεδαποί, ηλικίας 41-57 ετών, μέλη της 
σπείρας, ενώ αναζητούνται 6 ημεδαποί συνεργοί τους, ηλικίας 
36-57 ετών, μεταξύ των οποίων και ο Α9χρονος φερόμενος ως 
αρχηγός της ομάδας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δ ικο
γραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
απάτη και άμεση συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία μετά χρή- 
σεως κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και παράβαση 
των Νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και νο
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως 
προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες από κοινού με τους 
συνεργούς τους που αναζητούνται, είχαν συστήσει, τουλάχιστον 
από το Σεπτέμβριο του 2014, εγκληματική ομάδα με διαρκή και 
δομημένη δράση και διέπρατταν πλαστογραφίες δελτίων αστυ
νομικών ταυτοτήτων, ειδικών πληρεξουσίων, λογαριασμών Ορ
γανισμών κλπ εγγράφων θανόντων, δικαιούχων εν ζωή τραπε
ζικών λογαριασμών, με μεγάλα χρηματικά ποσά και με τη χρήση 
των οποίων προέβαιναν στην ανάληψή τους, αποκομίζοντας πα
ράνομο περιουσιακό όφελος. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία δρά
σης της ομάδας, βασικό στοιχείο της ήταν η συλλογή πληροφο
ριών σχετικά με στοιχεία-προσωπικά δεδομένα θανόντων. δ ικα ι
ούχων εν ζωή τραπεζικών λογαριασμών με μεγάλα χρηματικά 
ποσά, είτε από γραφεία τελετών, είτε από Δημοτικά αρχεία, είτε 
μέσω πελατειακών σχέσεων-συνεργασιών με τραπεζικά ιδρύμα
τα. Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, δια
πιστώθηκε ότι ο 56χρονος συλληφθείς, συνοδευόμενος από τον 
57χρονο σύνεργό του που αναζητείται. μετέβη σε υποκατάστη
μα τράπεζας στη Χαλκίδα και επιδεικνύοντας πλαστογραφημέ- 
νο δελτίο ταυτότητας, πλαστό λογαριασμό δημοσίου οργανισμού 
και εκκαθαριστικό σημείωμα, με στοιχεία ημεδαπού, ο οποίος
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είχε αποβιώοει από τον μήνα Ιούλιο του 2014. απέοπασαν τμη
ματικό χρηματικό ποσό ύψους 250.000 ευρώ, από τραπεζικούς 
λογαριασμούς που διατηρούσε εν ζωή. Από την έρευνα προέ- 
κυψε ότι ο 49χρονος φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας, μαζί 
με έναν 45χρονο ημεδαπό που αναζητείται, ανέμεναν τους συ- 
νεργούς τους έξω από την τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της 
σπείρας είχαν επιχειρήσει ανάληψη επιπλέον χρηματικού ποσού 
30.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 49χρο- 
νος ιρερόμενος ως αρχηγικό μέλος της ομάδας είνα ι ο ίδιος που 
είχε αρχηγικό ρόλο και σε άλλη εγκληματική ομάδα που διέπρατ- 
τε παρόμοια αδικήματα και μέλη της οποίας συνελήφθησαν στις 

7-10-2014. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΑΡΟΧΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ*

Εξαρθρώθηκε, ύστερα από πολύμηνη και συστηματική αστυνο
μική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε εκ 
βιασμούς με το πρόσχημα της «παροχής προστασίας» σε βάρος 
ιδιοκτητών καταστημάτων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 
Για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση, ως αρχηγικό και βασι
κά μέλη, κατηγορούνται συνολικά 13 άτομα (4 ημεδαποί και 9 
αλλοδαποί), ηλικίας από 26 έως 42 ετών. Κατά τη διάρκεια συ
ντονισμένων και παράλληλων αστυνομικών επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν σε διάφο
ρες περιοχές της Αττικής. 7 μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για 
5 Αλβανούς και 2 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τα 2 αρχηγι- 
κά της μέλη -  Αλβανικής καταγωγής, 36 και 42 ετών. Ο «εγκέ
φαλος» της εγκληματικής οργάνωσης, 40χρονος ημεδαπός, βρί
σκεται ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, εκτίοντας ποι
νή κάθειρξης 17 ετών. Κατά το παρελθόν ο 40χρονος, έχει κατη- 
γορηθεί για «συμβόλαια θανάτου», «προστασίες» και άλλα σο
βαρά αδικήματα, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης ε ί
ναι σεσημασμένα για παρόμοια εγκληματική δράση (εκβιάσεις, 
απειλές, σωματικές βλάβες), καθώς και για ναρκωτικά, όπλα, 
κλοπές και ληστείες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επ ιχει

ρήσεων. συνελήφθησαν και 2 Αλβανοί υπήκοοι, ο ένας για πα
ραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και ο άλλος για ναρκωτι
κά, ενώ ως περιφερειακά μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται 
άλλοι δύο ημεδαποί, 42 και 47 ετών. Πιο αναλυτικά, στο πλαί
σιο της έρευνας αξιολογήθηκαν και αξιοηοιήθηκαν όλα τα στοι

χεία που προέκυψαν. ενώ από την συνδυαστική ανάλυσή τους, 
εξακριβώθηκε πλήρως η εσωτερική δομή και η ιεραρχική σχέ
ση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, διευκρινίστηκαν 
οι επιμέρους ρόλοι και οι μεταξύ τους λειτουργικές διασυνδέ
σεις και διακριβώθηκε ο τρόπος και η μεθοδολογία δράσης τους 
(modus - operandi). Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι δράστες προ
σέγγιζαν ιδ ιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο
ντος και απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή, σε δεκαπενθή
μερη ή μηνιαία βάση, διάφορων χρηματικών ποσών, με το πρό
σχημα της παροχής «προστασίας». Παράλληλα, τους εξανάγκα
ζαν με απειλές ότι θα προβούν σε έκνομες και βίαιες ενέργειες 
σε βάρος των ιδίων και μελών των οικογενειών τους. Εξακριβώ
θηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν ενεργά 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως το Ίλιον, την Πετρού
πολη, το Γκάζι, το θησείο, το Μικρολίμανο και άλλα σημεία του 
Πειραιά. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 περιπτώσεις εκ 
βίασης ιδιοκτητών καταστημάτων, από τους οποίους εισέπρατ- 
ταν μηνιαίως χρηματικά ποσά, που κυμαίνονταν από 200 έως 700 
ευρώ στην κάθε περίπτωση. Επιπλέον, εξιχνιάστηκε και υπόθεση 
εκβίασης και διάπραξης σωματικών βλαβών, στην οποία εμπλέ
κονται μέλη της οργάνωσης, σε βάρος ιδιώτη, για δήθεν ο ικο
νομικές οφειλές του προς τρίτο πρόσωπο και με αυτόν τον τρό
πο κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 12.250 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης 
και των οργανωμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε ο ι
κίες. χώρους, οχήματα κ.α.. βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθη
καν: 4.005 ευρώ. 131.000 LEKE Αλβανίας. 25 δολάρια Η.Π.Α. και 

10 RAND , 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 2 πιστόλια (διαμετρήματος 0,45 
m m  και 9 m m  ) κα ι 5 γεμιστήρες. 543 φυσίγγια πιστολιών δια
φόρων διαμετρημάτων, θήκη πυροβόλου όπλου, αλεξίσφαιρο γ ι
λέκο. στιλέτο-μαχαίρι. 23 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα κάν
ναβης βάρους (287) γραμμ.. 2 μεγάλες κροτίδες, 26 κινητά τη
λέφωνα και 59 κάρτες SIM , 3 φορητοί Η/Υ. 2 δελτία ταυτότητας, 
μία άδεια ικανότητας οδήγησης, μία άδεια κυκλοφορίας οχήμα
τος. κουκούλα τύπου fu ll face, πλήθος χειρόγραφων σημειώσε
ων, με τηλέφωνα και ονόματα προσώπων, διάφορα έγγραφα και 
κάρτες (πιστωτικές, μεταφοράς χρημάτων, αποδείξεις εισπρά- 
ξεως Τράπεζας κ.λπ.) Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
Η έρευνα συνεχίζεται για να διερευνηθεί όλο το εύρος και το πε
δίο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η συνεργασία, η συστηματική έρευνα και οι συντονισμένες ενέρ
γειες αστυνομικών των Τμημάτων Ασφάλειας Πυλαίας και Προ
στασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στην εξάρθρωση τετραμελούς εγκλη
ματικής οργάνωσης, η οποία εξαπάτησε τουλάχιστον 16 άτομα, 
αποσπώντας τους, παράνομα, χρηματικά ποσά, με διάφορα προ
σχήματα. Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερα άτομα, σε βάρος 
των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση 
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης κακουρ- 
γηματικής μορφής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνο
μική έρευνα και την αξιοποίηση στοιχείων, οι δράστες συγκρό-
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τησαν από τον Ιούλιο του 2014. εγκληματική οργάνωση με διαρ
κή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό να αποκομίσουν πα
ράνομο περιουσιακό όφελος, διαπράττοντας απάτες. Με το πρό
σχημα κυρίως της ανεύρεσης εργασίας, ο 42χρονος διευθύνων 
την εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόταν, ψευδώς, άλλοτε ως 
διευθυντικό στέλεχος κι άλλοτε ως υπάλληλος της Δ.Ε.Η.. αλλά 
και ως επιχειρηματίας-κάτοχος εργοστασίου και εκμεταλλευό
μενος τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και ανάγκη για εργα
σία ενδιαφερομένων πολιτών που αναζητούσαν επαγγελματική 
αποκατάσταση, αποσπούσε χρηματικά ποσά. Σε κάποιες περι
πτώσεις. το ίδιο άτομο προσποιούταν τον ιδιοκτήτη νέων ή παλαι
ών οχημάτων και αντικειμένων και εξαπάτησε υποψήφιους αγο
ραστές. από τους οποίους απέσπασε χρηματικά ποσά. Επιπλέ
ον. χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατά την οποία προσποι
ούμενος τον ιδιοκτήτη μάντρας σιδερικών που δραστηριοποιεί
ται στο εξωτερικό, κατάφερε να αποσπάσει από 55χρονο άντρα 
το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα 
του αποφέρει τα διπλάσια κέρδη. Η συμμετοχή των υπολοίπων 
μελών της οργάνωσης συνίσταται σε συνδρομή που προσέφεραν 
στον 42χρονο συντονιστή τους, ε ίτε με τη φυσική τους παρουσία 
κατά την παραλαβή των χρημάτων από τους παθόντες, είτε συνο
μιλώντας τηλεφωνικά μαζί τους προκειμένου να επιτύχουν την 
παράδοση χρηματικών ποσών, ακόμα και με την ύπαρξη κοινού 
τραπεζικού λογαριασμού όπου γινόταν η κατάθεση των χρημά
των. Με αυτό τον τρόπο δράσης, κατά το χρονικό διάστημα Ιου
λίου -  Νοεμβρίου 2014. απέσπασαν από τουλάχιστον 16 άτομα 
(15 ημεδαπούς και 1 αλλοδαπό), το χρηματικό ποσό των 31.010 
ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον κ. Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι 
έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

ΑΠΟΙΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στα ίχνη και στη συνακόλουθη εξάρθρωση συμμορίας ημεδα
πών. η οποία ενέχεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών οχη
μάτων. σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στη με
ταπώληση μερών τους ως ανταλλακτικά, οδήγησε η συστημα
τική και πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλη
μάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 3 ημεδαποί. ηλικίας 38. 23 
και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία με

τις κατά περίπτωση κατηγορίες της Εγκληματικής Οργάνωσης- 
Συμμορίας. των Διακεκριμένων Περιπτώσεων Κλοπής και της 
Απείθειας. Η δράση της συμμορίας συνίσταται σε: κλοπές οχη
μάτων στη Βόρεια Ελλάδα, μετέπειτα αποσυναρμολόγησή τους, 
μεταπώληση μερών τους ως ανταλλακτικά και εντοπίζεται κατά 
το τελευταίο έτος, στους Νομούς Θεσσαλονίκης. Ροδόπης. Ξάν
θης. Κιλκίς. Πέλλας, και Ημαθίας. Συγκεκριμένα . όπως προέ- 
κυψε από την προανάκριση, οι 3 άντρες, από τον Ιανουάριο του 
2014. συνέστησαν ομάδα με σκοπό την αποκόμιση παράνομου 
περιουσιακού οφέλους μέσω της διάπραξης παράνομων πράξε
ων. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριου -  Δ εκεμ 
βρίου 2014. αφαίρεσαν από τις προαναφερόμενες περιοχές της 
Βόρειας Ελλάδας. 25 οχήματα, στην πλειοψηφία τους αγροτικά 
φορτηγά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και αφού τα αποσυναρμολο
γούσαν. μεταπωλούσαν μέρη τους ως ανταλλακτικά. Σημειώνεται 
ότι, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικεία του 38χρο- 
νου σε οικισμό των Διαβατών και σε αύλειο χώρο της. βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: δύο από τα κλεμμένα οχήματα, ένα κλεμμέ
νο φορτηγό στο στάδιο της αποσυναρμολόγησης. 21 πινακίδες 
κυκλοφορίας μέσα σε στάχτες, με προφανή σκοπό να αλλοιώ
σουν τα αναγραφόμενα στοιχεία και να παραπλανήσουν τις Αρ
χές σε πιθανό έλεγχο και μέρος εγγράφων που αφαιρέθηκαν 
από τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία προσπάθησαν, ανεπιτυχώς. 
να καταστρέψουν. Προκειμένου μάλιστα, να μη γίνει αντιληπτή 
η δράση τους από τους περίοικους, οι δράστες τοποθετούσαν τα 
αφαιρεθέντα φορτηγά στον χώρο της κουζίνας, τον οποίο απο
μόνωναν με αδιάφανο χοντρό ύφασμα που έβαζαν στην μπαλ- 
κονόπορτα και στη συνέχεια προέβαιναν στην αποσυναρμολόγη- 
ση των οχημάτων. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε κ. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται 
οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνο
μικού Τμήματος Νέων Μουδανιών. σπείρα που εμπλέκεται σε 
πλήθος κλοπών -διαρρήξεω ν και ληστειών σε κατοικίες σε δ ι
άφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση συνελή- 
φθησαν 2 υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 22 και 21 ετών και σε βά
ρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτή
ρα. για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
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και ληστεία. Όπως προέκυψε από την αναλυτική προανακριτι- 
κή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών. οι πα
ραπάνω ενεργώντας από κοινού, από αρχές Ιουλίου διέπραξαν 

συνολικά 62 κλοπές στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα: 57 
κλοπές -  διαρρήξεις σε κατοικίες στη Χαλκιδική, 3 κλοπές στη 
Φλώρινα, καθώς και άλλες 2 κλοπές στην Πέλλα. Είχαν αφαιρέ- 
σει μεγάλο αριθμό από ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, χρή
ματα και άλλα αντικείμενα, ενώ συνήθιζαν να αφαιρούν οχήμα
τα προκειμένου να διαφύγουν με αυτά και να μεταφέρουν τη 
λεία τους. Επίσης, προέκυψε ότι οι παραπάνω μαζί με 2 ακόμη 
ομοεθνείς τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και 
αναζητούνται. εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία που έγινε το Σε
πτέμβριο του 2014 σε οικία που διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων 
στην Ευξεινούπολη Βόλου, όπου αφού τους έδεσαν και τους φ ί
μωσαν. αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ την 
ίδια περίοδο στον Αλμυρό Βόλου, διέρρηξαν ακόμη μία οικία, 
ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από 16χρονη, την οποία ο 22χρονος 
απείλησε με λοστό, αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο κοσμήμα
τα και ηλεκτρονικές συσκευές συνολικής αξίας περίπου 6.000 
ευρώ. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων ξεπερ
νά τα 150.000 ευρώ, ενώ μέρος αυτών βρέθηκε και αποδόθηκε 
στους νόμιμους κατόχους του. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχί
ζονται για την τυχόν συμμετοχή των δραστών και σε άλλες πα
ρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

ΚΛΟΠΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη 
της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές φορτηγών ιδ ια ίτε
ρα μεγάλης αξίας, από πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 
Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματο
ποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη. Πιερία, Πτολεμαΐδα και Γιαννιτσά, 
στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας 
Γιαννιτσών, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και Ομάδων 
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Ημαθίας, του 
Κιλκίς, της Πιερίας, των Σερρών και της Χαλκιδικής, συνελή- 
φθησαν συνολικά 11 άτομα, όλοι τους μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης. Πρόκειται για 6 υπηκόους Βουλγαρίας και 3 ημεδα
πούς ηλικίας από 32 έως 60 ετών, ενώ στη δικογραφία συμπε-

ριλαμβάνονται ακόμα 3 υπήκοοι Βουλγαρίας, για συνέργεια σε 
εγκληματική οργάνωση. Από την αναλυτική έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Γιαννιτσών και την Υπο
διεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, εξακριβώθηκε ότι η εγκληματι
κή οργάνωση, με φερόμενο ως «εγκέφαλο» τον 32χρονο συλ- 

ληφθέντα υπήκοο Βουλγαρίας, ε ίχε διαρκή δράση τουλάχιστον 
από τον Μάιο του 2013, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης 
είχαν διακριτούς ρόλους, τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο (φυ
σικοί αυτουργοί, κατόπτευση χώρου, ασφαλή διαφυγή), όσο και 

στο υποστηρικτικό επίπεδο (πληροφορίες για τα ακριβή σημεία 
των φορτηγών, ασφαλή απόκρυψη και φύλαξη). Ως προς τον 
τρόπο δράσης, ενεργώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες, αφού 

αρχικά εντόπιζαν τις θέσεις των φορτηγών σε επιχειρήσεις, λα
τομεία και εργοτάξια, στη συνέχεια αφαιρούσαν τα φορτηγά με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητα ως «προπομπούς» για τπν ασφαλή διαφυγή των αφαιρε- 

θέντων φορτηγών. Έως τώρα έχει προκύψει ότι έχουν αφαιρέσει 
συνολικά 37 φορτηγά οχήματα (τετραξονικά), η συνολική αξία 
των οποίων αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αναλυτικά αφαίρε
σαν: 9 φορτηγά από την περιοχή των Σερρών. 7 φορτηγά από την 
περιοχή τπς Χαλκιδικής. 5 φορτηγά από την περιοχή της Καβά
λας. 5 φορτηγά από την περιοχή του Κιλκίς. 5 φορτηγά από την 
περιοχή της Πέλλας. 3 φορτηγά από την περιοχή της Ημαθίας 
και 3 φορτηγά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρι
στική είνα ι η περίπτωση της κλοπής 2 φορτηγών οχημάτων και 
ενός βυτίου, με ποσότητα πετρελαίου 3.000 λίτρων, που έγινε 
το βράδυ της 12 προς 13 Νοεμβρίου του 2014. από λατομείο σε 
χωριό της Χαλκιδικής, ενώ επιπλέον από τον χώρο αφαίρεσαν 
ποσότητα ορυκτέλαιου 1.600 λίτρων και διάφορα μηχανήμα
τα και εργαλεία της επιχείρησης, η συνολική αξία των οποίων 
εκτιμάται στις 198.000 ευρώ. Επίσης σε άλλη περίπτωση αφού 
παραβίασαν την είσοδο χωματουργικής εταιρείας σε χωριό του 
Κιλκίς, αφαίρεσαν ένα φορτηγό όχημα και ένα μηχάνημα έρ 
γων, ενώ από τον χώρο της εταιρείας αφαίρεσαν ποσότητα πε
τρελαίου και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Το φορτηγό και 
το μηχάνημα έργων εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα σε περι
οχή της Θεσσαλονίκης και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη 
του. Εκτός των φορτηγών οχημάτων που αφαιρούσαν. που ήταν 
και ο σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης, σε ορισμένες πε
ριπτώσεις αφαίρεσαν επιπλέον από τους χώρους των επ ιχειρή
σεων. μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, γεννήτριες, φιάλες οξυ
γόνου και άλλα διάφορα εργαλεία. Σε έρευνες που πραγματο-
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ποιήθηκαν σε ο ικ ίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργά
νωσης. μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος 
διαρρηκτικών εργαλείων, διάφορα κλειδιά φορτηγών και οχη
μάτων. ηχοσυστήματα αυτοκινήτων, μπαταρίες οχημάτων, 1 κυ
νηγετικό όπλο. 1 πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 15 φυσίγγια, 
κροτίδες, μία φιάλη οξυγόνου. 8 Ι.Χ.Ε. οχήματα, εκ των οποίων 
τα 7 έφεραν βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας, ένα ζευγά
ρι πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος βουλγάρικων Αρχών, δο
χεία με ποσότητες πετρελαίου και μικροποσότητες ναρκωτικών 
ουσιών. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε βάρος Λ7χρονου συλλη- 
φθέντα, μέλους της οργάνωσης, εκκρεμούσαν καταδικαστικές 
αποφάσεις συνολικής ποινής φυλάκισης 27 ετών και 6 μηνών 
για διακίνηση παράνομων μεταναστών, ενώ σε βάρος 32χρονου 
συλληφθέντα. ηγετικού μέλους της οργάνωσης, εκκρεμούσαν 
καταδικαστικές αποφάσεις με πολύμηνη ποινή φυλάκισης για 
κλοπές. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εξέλιξη 
βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες προκειμένου να εξακριβω
θεί πλήρως η δομή και η λειτουργία της εγκληματικής οργάνω
σης. καθώς και η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοι

ες αξιόποινες πράξεις.

«ΠΟΚΕΡ»

Από το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Καρδίτσας εντοπίστηκε καφετέρια. στην οποία διεξαγόταν το 
παράνομο τυχερό παίγνιο «ΠΟΚΕΡ». Συνελήφθησαν. στο πλαίσιο 
της αυτόφωρης διαδικασίας 13 ημεδαποί, ηλικίας από 21 έως 52 
ετών και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο προ
σωρινά υπεύθυνος και έντεκα ακόμη άτομα που συμμετείχαν 
ως παίκτες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για 
την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνί- 
ων και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυ
νομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κατάστημα. 
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι διενεργούταν σε δύο τραπέζια 
το προαναφερόμενο τυχερό παίγνιο. ενώ συνολικά από το χώρο 
του καταστήματος και από την κατοχή των συλληφθέντων. βρέ
θηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: (37) τράπουλες. (997) μάρ
κες. (10) ζευγάρια ζαριών και το συνολικό χρηματικό ποσό των 
(3.835) ευρώ. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ

Συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μακρακώμης Φθιώτι
δας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας. 3 άτομα 
και συγκεκριμένα 2 ημεδαποί, ηλικίας 81 και Λ2 ετών, καθώς και 
μία 38χρονη υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματί- 
σθηκε δικογραφία για παράβαση Νομοθεσίας περί Τελωνειακού 
Κώδικα. Ειδικότερα οι αστυνομικοί, μετά από κατάλληλη αξιολό
γηση -  αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, πραγματοποίη
σαν νομότυπη έρευνα στην οικία του δίχρονου, όπου εντός αυ
τής και συγκεκριμένα στο υπόγειο, εντοπίστηκαν οι συλληφθέ
ντες. οι οποίοι έκοβαν αδασμολόγητο καπνό σε ειδ ικό μηχάνη
μα κοπής. Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν εντός του υπογείου 
και κατασχέθηκαν: συνολικά (80) κιλά και (200) γραμμάρια αδα
σμολόγητου καπνού, ένα ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής καπνού, μία 
ηλεκτρική μπετονιέρα, 2 ζυγαριές, εκ των οποίων η μία ηλεκτρο
νική. καθώς και διάφορα νάιλον σακουλάκια για την συσκευασία 
του καπνού. Η ανωτέρω ποσότητα καπνού απεστάλη στο Τελω
νείο Στυλίδας Φθιώτιδας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δια- 
φυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο. Την έρευνα 
και το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμί
ας. ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευ
να των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών. πε
νταμελής εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν 
κλοπές σε ο ικ ίες και καταστήματα στην Πάτρα. Για την υπόθεση 
αυτή, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρη
σης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφα
λείας Πατρών. U άτομα, μεταξύ των οποίων 3 άνδρες. υπήκο
οι Αλβανίας, ηλικίας 38. 23 και 21 ετών, καθώς και ένας 31χρο- 
νος ημεδαπός. Επίσης έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία 
του πέμπτου μέλους της ομάδας. 34χρονου υπηκόου Αλβανίας 
ο οποίος αναζητείται. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από το προ- 
ανακριτικό υλικό και τη συστηματική αστυνομική διερεύνηση
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Εξαρθρώθηκε ύστερα από συστηματική και ενδελεχή έρευνα, 
των αστυνομικών Υπηρεσιών της Ζακύνθου οργανωμένο και ιε 
ραρχικά δομημένο κύκλωμα διακίνησης μη νόμιμων μετανα
στών. στην Ζάκυνθο. Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκε εκτε
ταμένη αστυνομική επιχείρηση από τις υπηρεσίες της Δ ιεύθυν
σης Αστυνομίας Ζακύνθου, με την συνδρομή και του Λιμεναρ
χείου Ζακύνθου, που είχαν ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση και 
την σύλληψη του ηγετικού πυρήνα κυκλώματος εκτεταμένης δ ι-
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της υπόθεσης, τα μέλη της ομάδας είχαν διαπράξει το τελευταίο 
πεντάμηνο, συνολικά 29 κλοπές -  διαρρήξεις, στην ευρύτερη 
περιοχή της Πάτρας, από τις οποίες οι 25 ήταν σε καταστήμα
τα και οι Α σε οικίες. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης που ε ί
χαν αναπτύξει τα μέλη της ομάδας, επέλεγαν να δρουν κυρίως 
νυχτερινές ώρες, κατά τις οποίες τα καταστήματα ήταν κλειστά 
και εισέρχονταν σε αυτά παραβιάζοντας με διαρρηκτικά εργα
λεία τις εισόδους τους. Στη συνέχεια αφαιρούσαν ταμειακές μη
χανές και εμπορεύματα από το εσωτερικό τους, τα οποία φόρ
τωναν σε όχημα και διέφευγαν. Χαρακτηριστική είνα ι η περί
πτωση αφαίρεσης ελαστικών, ξαντών και κινητήρων οχημάτων 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, με τη ζημιά 
που προκάλεσαν στον ιδιοκτήτη να ανέρχεται σε αρκετές χ ιλιά
δες ευρώΕπίσης, νυκτερινές ώρες εισήλθαν σε κατάστημα εν
δυμάτων, παραβιάζοντας με αιχμηρό αντικείμενο τις δύο κλει
δαριές της κεντρικής εισόδου και αφαίρεσαν ρούχα, που η αξία 
τους ανέρχεται περίπου στις (7.000) ευρώ. Όπως προκύπτει, από 
την έως τώρα αστυνομική έρευνα, οι δράστες έχουν αποκομί
σει από την παράνομη δραστηριοποίησή τους, χρήματα σε με
τρητά πάνω από (5.300) ευρώ, ενώ η συνολική αξία των κλοπι
μαίων ανέρχεται στις (126.000) ευρώ περίπου. Από τις έρευνες 
που διενεργήθηκαν. στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς επίσης ηλεκτρι
κές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές ως προϊόντα εγκλήματος. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η έρευνα, η οποία 
διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, συνεχί
ζεται για να διερευνηθεί όλο το εύρος και το πεδίο δράσης της 
εγκληματικής ομάδας

ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ακίνησης μη νόμιμων μεταναστών από την Ζάκυνθο προς τα πα
ράλια της Ιταλίας, καθώς και τον εντοπισμό και σύλληψη 30 συ
νολικά μη νόμιμων μεταναστών Συριακής καταγωγής. 0 κεντρι
κός πυρήνας του κυκλώματος, όπως διαπιστώθηκε αποτελού
νταν από 7 άτομα, έναν 27χρονο αλλοδαπό Συριακής καταγω
γής και έξ ι ημεδαπούς από A3 εως 53 ετών, οι οποίοι είχαν με
ταξύ τους ιεραρχική δομή και διακριτικά κατανεμημένους ρό
λους. έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την παράνομη μεταφο
ρά μη νόμιμων μεταναστών. Από την μέχρι στιγμής διερεύνηση 
της υπόθεσης ταυτοποιήθηκε ο ηγετικός ρόλος του 27χρονος 
Σύριου. ο οποίος συντόνιζε και κατεύθυνε τα υπόλοιπα μέλη με 
την συνδρομή ενός Αθχρονου ημεδαπού. Σύμφωνα με τον τρό
πο δράσης του κυκλώματος ο 27χρονος Σύριος εντόπιζε και δ ι
ευκόλυνε την τμηματική μεταφορά των μη νόμιμων μεταναστών 
από την Αθήνα στην Ζάκυνθο, τους οποίους στην συνέχεια πα- 
ραλάμβαναν από το ΚΤΕΛ Ζακύνθου, τα υπόλοιπα μέλη του κυ
κλώματος και ακολουθώντας την -αρμοδιότητα- ρόλο που τους 
είχε κατανεμηθεί. τους οδηγούσαν σε καταλύματα στην περιοχή 
του Λαγανά και στο Καλαμάκι Ζακύνθου και στην συνέχεια με
θόδευαν την θαλάσσια μεταφορά, με ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος, 
στις ακτές της Ιταλίας. Η αστυνομική επιχείρηση που οργάνωσε 
και συντόνισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, με την συμ
μετοχή του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, της Ομάδας πρόλη
ψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και την συν
δρομή του Λιμεναρχείου Ζακύνθου είχε ως αποτέλεσμα να συλ- 
ληφθούν στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια της διακί
νησης τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος, ο 27χρονος Σύριος 
και ο Αθχρονος ημεδαπός, καθώς επίσης και τα τέσσερα ακό
μη μέλη του πυρήνα Α3.Α9.Α6.Α6 ετών ημεδαποί, ενώ αναζητεί- 
ται ένας ακόμη 53χρονος ημεδαπός. Παράλληλα εντοπίστηκαν 
και συνελήφθησαν συνολικά 30 μη νόμιμοι μετανάστες Συρια- 
κής καταγωγής. Τους συλληφθέντες βαρύνουν κακουργηματικού 
χαρακτήρα κατηγορίες καθώς από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύν
θου σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για τα αδικήματα 
της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, με 
σκοπό την διακίνηση και διευκόλυνση της παράνομης εξόδου 
από την χώρα μη νόμιμων μεταναστών. Στο πλαίσιο της επιχεί
ρησης και κατά την διάρκεια ταυτόχρονων αιφνιδιαστικών αστυ

νομικών επεμβάσεων και ερευνών σε κατοικίες, κατασχέθηκαν 
το ταχύπλοο σκάφος με το οποίο θα μεταφέρονταν οι μη νόμι
μοι μετανάστες καθώς και δύο ακόμη αυτοκίνητα. ■
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Νικόλαος Βράτσπς

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ ΜΑΡΟΥΔΑ Γεώργιο. Α/Α 
ΓΙΑΝΝΟΥ Παναγιώτη. Α/Β' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία. Υ/Α ΚΟΝΤΑΚΟ Χρή- 
στο, Υ/Β' ΜΕΪΜΕΤΗ Στυλιανό. Ανθ/μο ΜΠΙΛΙΑ Κυριάκο. Ανθ/μο ΜΠΟΥ- 
ΡΟ Χρηστό. Αρχ/κα ΒΑΛΚΑΝΑ Γεώργιο. Αρχ/κα ΛΑΛΟΥΣΗ Παναγιώτη 
και Αρχ/κα ΓΚΑΚΓΑ Νεκτάριο διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. Λακωνί
ας, Α.Τ. Μολάων. Τ.Α. Σπάρτης και ΓΕ.Ε. Σπάρτης την 12/07/2013 εξί
χνιασαν δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε βάρος δύο ημεδαπών 
γυναικών στον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασιάς Λακωνίας την 11/02/2013 
και στην Κεραμωτή Βελλιών Λακωνίας την 21/06/2013, καθώς επίσης 

και μίας ληστείας σε βάρος ενός ημεδαπού στον Άγιο Δημήτριο Μο- 
νεμβασιάς Λακωνίας την 10/01/2013, συλλαμβάνοντας έναν αλλοδα
πό υπήκοο Βουλγαρίας. Με την ενέργεια αυτή ηροκάλεσαντα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. καθώς 
ενίσχυσαν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υηαρχ/κα ΚΑΡΠΩΤΗ Δημήτριο, 
Υπαρχ/κα ΝΑΛΠΑΝΤΗ Βασίλειο. Υπαρχ/κα ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ισαάκ και 
Υπαρχ/κα ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗ Γρηγόριο διότι υπηρετούντες στην Α.Δ. Ξάν
θης /ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ την 23/03/2014 στην περιοχή Δέκαρχο Ξάνθης 
εντόπισαν νεαρό άτομο με ψυχολογικά προβλήματα-κατά δήλωση 
της μητέρας του-ο οποίος είχε εγκαταλείψει αυτήν απειλώντας να 
θέσει τέλος στη ζωή του. Με την πράξη αυτή προσέφεραν εξαιρετικό 
κοινωνικό έργο συντελώντας στην εδραίωση του αισθήματος εμπι
στοσύνης των πολιτών και προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του 

κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΜΗΝΟΥΔΗ Δήμο. Α/Β' ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΣΥΡΑΚΗ Αθανάσιο. Αρχ/κα ΚΑΝΑ- 
ΚΗ Γεώργιο και Αρχ/κα ΑΜΙΛΗΤΟ Εμμανουήλ διότι υπηρετούντες στο 
Α.Τ. Χρυσούπολης την 28/03/2014 στον Παράδεισο Καβάλας συνέ
λαβαν έναν ημεδαπό και κατάσχεσαν 67600 αδασμολόγητα τσιγάρα, 
προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του 

Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ΤΑΧΓΣΙΔΗ Ιωάννη. Α/Β' ΔΑ- 
ΡΟΥΣΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΔΑΡΟΥΣΗ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΜΑΛΑΔΕΝΗ 
Χρήστο και Αστ/κα ΛΑΦΤΣΗ Χρήστο διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Ξάν
θης την 18/02/2014 συνέλαβαν δύο ημεδαπούς οι οποίοι έχοντας συ
στήσει εγκληματική ομάδα με τη χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν 

τσάντες από ανυποψίαστες γυναίκες. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχό
λια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Β' ΒΑΡΔΑΚΗ Κων/νο. Αρχ/ 
κα ΞΗΜΕΡΑΚΗ Θεόδωρο. Ε.Φ. ΛΙΟΝΤΑΚΗ Ζαχαρία. Ε.Φ. ΜΑΞΟΥΛΙΑ 
Νικόλαο. Ε.Φ. ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ 
Σταύρο. Ε.Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Χαράλαμπο και Ε.Φ. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ Πανα
γιώτη διότι υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Μεσσαράς την 17/06/2013 έως 
19/06/2013 ύστερα από διαρκή διακριτική παρακολούθηση σε οργα
νωμένο κάμπινγκ στα Μάταλλα συνέλαβαν έναν ημεδαπό στην κατο
χή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 235,2 γρ. ακατέργαστη 
κάνναβη και ένα στιλέτο μήκους 29 εκατοστών. Με την ενέργεια αυτή 
προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης 
και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Γεώργιο.

Υ/Α ΜΥΑΡΗ Σπυρίδωνα. Αρχ/κα ΔΕΜΕΤΖΟ Μιχαήλ. Αστ-κα ΣΠΥΡΙ- 
ΔΑΚΗ Μιχαήλ. Αστ-κα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Αργύρη. Αστ-κα ΚΑΡΤΙΑΚΗ 
Γεώργιο και Ε.Φ. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ Ζαχαρία διότι υπηρετούντες στην 
Α.Δ. Λασιθίου. Υ.Α. Αγίου Νικολάου καιΤΑΈ. Λασιθίου την 09/08/2013 
συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από 
10/04/2013 έως 09/08/2013 στη νήσο Κολοκύθα-Αγίου Νικολάου δι- 

έπραξαν 30 κλοπές-διαρρήξεις. Με την επίδοσή τους αυτή εδραίω
σαν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ιωάννη. Α/Β' 
ΜΑΚΡΗ Γεώργιο, Α/Β' ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΚΗ θωμά. Υ/Β' ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ 
Κωνσταντίνο. Αρχ/κα ΤΑΡΑΤΣΑ Χρήστο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΖΗ Ευθύμιο. 
Αρχ/κα ΚΑΔΟΥΛΑ Δημήτριο. Υπαρχ/κα ΜΠΙΛΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ Σπυρί
δωνα. Υπαρχ/κα ΛΙΟΚΑΥΤΟ θωμά. Αστ/κα ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟ Ιωάννη 
και Ε.Φ. ΣΤΕΡΠΟΥ Γεώργιο διότι, υπηρετούντες στην Υ.Α. Αγρίνιου την 
21/01/2014 εξίχνιασαν ληστεία σε οικία στην Σκουτερά Αιτωλοακαρνα
νίας σε βάρος δύο υπερήλικων ατόμων με δράστες 3 υπηκόους Αλ
βανίας. Με την επίδοσή τους αυτή εδραίωσαν το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑ Μιχαήλ. Α/Α 

ΧΡΗΣΤΟΥ Γεώργιο. Α/Β' ΜΑΚΡΗ Γεώργιο. Ανθ/μο ΝΤΕΚΑ Μαρία. 
Αρχ/καΤΣΑΜΠΑΖΗ Μιχαήλ. Αρχ/κα ΠΑΤΣΙΑΧρήστο. Αρχ/κα ΚΥΡΩΣΗ 
Παναγιώτη. Αρχ/κα ΣΤΑΜΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΣΚΑΦΙΔΑ Δημήτριο και 
Αστ-κα ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟ Ιωάννη διότι, υπηρετούντες στην Υ.Α. Αγρίνι
ου. Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και Σταθμό Τροχαίας Αμφιλοχίας την 27/07/2014 
στο Λουτρό Αμφιλοχίας συνέλαβαν δύο υπηκόους Αλβανίας οι οποί
οι κατελήφθησαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο να κατέχουν ένα πο
λεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV, 115 φυσίγγια και σε βάρος του ενός 
εξ' αυτών εκκρεμούσαν οχτώ χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση, 
χρηματική ποινή 31500 ευρώ για παράβαση του Νόμου περί όπλων, 
διακεκριμένες κλοπές και φθορές. 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.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ΜΑΜΑΤΣΙΑ Αλέξανδρο. Ανθ/ 
μο ΒΑΪΔΑΚΗ Εμμανουήλ. Αρχ/κα ΚΛΑΟΥΡΑΚΗ Ιωάννη. Υπαρχ/κα 
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ Στυλιανό, Υπαρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα 
ΒΑΪΔΑΚΗ Ιωάννη και Υπαρχ/κα ΣΤΙΝΤΣΟΥΔΗ Μενέλαο διότι, υπηρε
τούντες στο Τ.Α.Ε. Χανίων την 04/02/2014 στα Χανιά συνέλαβαν τρεις 
αλλοδαπούς και σε νομότυπο κατ' οίκον έρευνα κατέσχεσαν 2053 
πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν ταινία φορολόγησης, 211 DVD 
και 95 CD. 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.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΜΗΝΟΥΔΗ Δήμο. Α/Β' ΠΑ- 

ΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη. Ανθ/μο ΣΥΡΑΚΗ Αθανάσιο και Αρχ/κα 
ΚΑΝΑΚΗ Γεώργιο διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Χρυσούπολης την 
26/03/2014 εξίχνιασαν επτά κλοπές μετασχηματιστών ΔΕΔΔΗΕ. 
καλωδίων χαλκού και εργαλείων κατά το χρονικό διάστημα από 
04/10/2013 έως 06/03/2014 στην ευρύτερη περιοχή του νομού Κα
βάλας και Φερών Έβρου, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών 
ημεδαπών. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των
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πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών 
και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αρχ/κα ΑΙΣΩΠΑΚΗ Ιωάννη και 

Ε.Φ. ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ Παναγιώτη διότι υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Λασιθί- 
ου/ΚΑΕ. Σητείας την 03/05/2013 συνέλαβαν δύο ημεδαπούς στη Σκο
πό Σητείας στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 2726 γρ. εκρηκτικής 

ύλης και 3 φωτοβολίδες που προορίζονταν για κατασκευή αυτοσχέ
διων βεγγαλικών. Με την επίδοσή τους αυτή εδραίωσαν το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοι
νού υπέρ αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο. 
Υ/Β' ΣΑΜΑΡΑ Δημήτριο. Αρχ/κα ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο. Υπαρχ/ 
κα ΤΕΓΟ Γεώργιο και Υπαρχ/κα ΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη διότι υπη
ρετούντες στο Α.Τ. Αλεξάνδρειας και Α.Τ. Πλατέος την 07/01/201Α συ
νέλαβαν έναν ημεδαπό φαρσέρ ο οποίος επέβαινε σε αμαξοστοι
χία του Ο.Σ.Ε. και τηλεφώνησε στο κέντρο επιχειρήσεων του R/T100 
Θεσσαλονίκης αναφέροντας ότι υπάρχει βόμβα με αποτέλεσμα την 
ακινητοποίησπ της αμαξοστοιχίας και την κινητοποίηση των αρμόδι

ων υπηρεσιών. Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια 
του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Αρχ/κα ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟ Σπυρίδωνα. 
Ε.Φ. ΒΑΪΤΣΗ Νικόλαο. Ε.Φ. ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ Αντώνιο. Ε.Φ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 
Νικόλαο. Ε.Φ. ΜΟΣΧΟΥ Κων/νο. και Ε.Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Κων/ 
νο διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Μεσσαράς την 25/11/2013 συνέλα
βαν δύο ημεδαπούς για διενέργεια παράνομης Θήρας στην περιοχή 
Φουρνοφάραγγο Γορτύνας. ο ένας εκ των οποίων πυροβόλησε με το 
κυνηγετικό του όπλο εναντίον των αστυνομικών και κατέσχεσαν δύο 
θανατωμένα θηράματα και το κυνηγετικό όπλο. Με την ενέργεια αυτή 
προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης 
και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ Εμμανου
ήλ. Α/Β' ΤΖΑΤΖΑΚΗ Σωτήριο. Υ/Β' ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗ Νικόλαο, Αρχ/κα 
ΨΑΡΑΚΗ Νικόλαο. Αστ-κα ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ Εμμανουήλ. Αστ-κα ΠΑΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμμανουήλ. Ε.Φ ΒΛΑΧΑΚΗ Νικόλαο, Ε.Φ. ΛΙΑΠΗ Πανα
γιώτη. Ε.Φ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Εμμανουήλ. Ε.Φ ΚΑΡΑΛΗ Γεώργιο και Ε.Φ. 

ΧΑΤΖΗ Στέφανο διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Γεροποτάμου και Τ.Α.Ε. 
Μυλοποτάμου την 29/09/2013 εξάρθρωσαν σπείρα αηοτελούμενη από 
τρεις ημεδαπούς οι οποίοι διέπρατταν συστηματικά κλοπές πετρελαί
ου από εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του 
Ρεθύμνου. 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.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ’ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο. Υ/Α 
ΚΑΛΟΓΡΗ Δημήτριο, Αρχ/κα ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο. Αρχ/κα ΤΣΙ- 
ΟΓΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Λάμπρο και Υπαρχ/κα ΣΟΥ- 
ΦΛΕΡΗ Νικόλαο διότι υπηρετούντες στην Υ.Α. Λάρισας συνέλαβαν 
έναν ημεδαπό ο οποίος είχε παραλάβει σε φάκελο μέσω ΕΛ.ΤΑ 269 
ναρκωτικά χάπια και σε νομότυπη έρευνα στο σπίτι και το αυτοκίνη
τό του βρέθηκαν 106 ναρκωτικά χάπια και ένας κάλυκας πυροβόλου 
όπλου. Στα πλαίσια της προανάκρισης συνελήφθη και ο ημεδαπός 
αποστολέας στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 850 ναρκωτικά χά

πια. ένας γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου και 3 δελτία πώλησης των 
ΕΛ.ΤΑ. 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

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ανθ/μο ΜΟΥΡΤΗ Απόστολο. Αρχ/ 
κα ΓΚΙΟΝΤΟ Δημήτριο, Αρχ/κα ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ Αλέξανδρο και Υπαρχ/ 
κα ΔΙΣΚΟ Χρήστο διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Βέροιας συνέλαβαν 5 
ημεδαπούς οι οποίοι εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου σε βάρος ενός 
υπηκόου Αλβανίας με ηθικούς αυτουργούς τους γονείς της συζύ
γου του δολοφονηθέντος. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθη
μα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του 
κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ στους: 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ιωάννη, Ανθ/μο ΦΑΜΠΡΙΚΗ Αναστάσιο. Αρχ/κα 
ΜΠΑΛΑΣΚΑ Χρήστο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑΚΗ Γεώργιο. Αρχ/κα ΑΝΑΓΝΩΣ- 
ΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΟΣΧΟ Ιωσήφ, Αρχ/κα ΜΠΟΚΟ Πανα
γιώτη, Αστ/κα (νυν Ανθυπαστυνόμο) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
οι οποίοι τιμήθηκαν για πράξεις ανδραγαθίας και προάγονται στον 
επόμενο βαθμό.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΖΑΪΜΑΚΗ Εμμανουήλ. Υ/Β' 
ΒΑΡΔΑΚΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Εμμανουήλ. Αρχ/κα ΝΙΟΛΗ 
Σταύρο. Αρχ/κα ΞΗΜΕΡΑΚΗ Θεόδωρο. Υπαρχ/κα ΒΑΛΓΕΡΑΚΗ Αντώ
νιο. Ε.Φ. ΒΙΤΩΡΑΚΗ Αλέξανδρο. Ε.Φ. ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ 
ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ Ιωσήφ. Ε.Φ. ΛΙΟΝΤΑΚΗ Ζαχαρία. Ε.Φ. ΜΑΞΟΥΛΙΑ Νι
κόλαο. Ε.Φ. ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ Κωστούλα. Ε.Φ. ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Γε
ώργιο, Ε.Φ. ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Σταύ
ρο. Ε.Φ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Χαράλαμπο και Ε.Φ. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ Παναγιώτη 
διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Μεσσαράς την 24/05/2013 εντόπισαν 
24 προβατοείοδή για τα οποία είχε δηλωθεί κλοπή, συλλαμβάνοντας 
έναν ημεδαπό μαζί με άλλα 3-4 άτομα και κατάσχοντας το Ι.Χ.Φ. ως 
μέσο διάπραξης της ζωοκλοπής. Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν 
τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΖΑΪΜΑΚΗ Εμμανουήλ. Υ/Β' 
ΒΑΡΔΑΚΗ Κων/νο. Αρχ/κα ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟ Σπυρίδωνα. Αρχ/κα ΞΗΜΕ
ΡΑΚΗ Θεόδωρο. Ε.Φ. ΜΟΣΧΟΥ Κων/νο. Ε.Φ. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ Γεώργιο. 
Ε.Φ. ΛΙΟΝΤΑΚΗ Ζαχαρία. Ε.Φ. ΜΑΞΟΥΛΙΑ Νικόλαο. Ε.Φ. ΜΠΕΛΑΔΑ
ΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Σταύρο. Ε.Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
Χαράλαμπο και Ε.Φ. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ Παναγιώτη διότι, υπηρετούντες στο 
Τ.Α.Ε. Μεσσαράς την 31/05/2013-01/06/2013 στη Φανερωμένη Φαι
στού συνέλαβαν έναν ημεδαπό και κατασχέθηκαν 9 δενδρύλλια κάν
ναβης. 19.7 γρ. ακατέργαστης κάνναβης και 52 σπόρους κάνναβης. 
Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΖΑΪΜΑΚΗ Εμμανουήλ. Υ/Β' 
ΒΑΡΔΑΚΗ Κων/νο. Αρχ/κα ΞΗΜΕΡΑΚΗ Θεόδωρο, Ε.Φ. ΛΙΟΝΤΑΚΗ 
Ζαχαρία. Ε.Φ. ΜΑΞΟΥΛΙΑ Νικόλαο, Ε.Φ. ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ. 
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Σταύρο. Ε.Φ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Χαράλαμπο και Ε.Φ 
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ Παναγιώτη διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Μεσσαράς την 
10/09/2013 στο Κλήμα Φαιστού συνέλαβαν έναν ημεδαπό στο θερμο
κήπιο αλλά και σε παρακείμενη της οικίας του αποθήκη, βρέθηκαν
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και κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια, τρία κυνηγετικά όπλα με ληγμέ
νες άδειες, 1489,5 γρ. κατεργασμένου καπνού, 89,3 γρ. ακατέργαστης 
κάνναβης και δύο πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια. Με την ενέργεια αυτή 
προκάλεσαντα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης 
και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΙ στους: Α/Β' ΖΑΙΜΑΚΗ Εμμανουήλ, Αρχ/ 
κα ΝΟΥΑΡΑΚΗ Αντώνιο. Αστ/κα ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Αλέξανδρο, Ε.Φ. ΚΑΛ
ΤΣΑ Ιωάννη, Ε.Φ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γεώργιο, Ε.Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθανάσιο 
και Ε.Φ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Αριστείδη διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Μεσ- 
σαράςτην 06/04/2013 στο 5ο χλμ Τυμπακίου-Μοιρών συνέλαβαν έναν 
αλλοδαπό ο οποίος είχε διαπράξει 3 κλοπές στις περιοχές Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου. Τα ανευρεθέντα κλαπέντα αντικείμενα -τιμαλφή κα
τασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Με την 
ενέργεια αυτή προκάλεσαντα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών 
καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Χρήστο, Υπαρχ/ 
κα ΜΠΟΥΖΑ Ευάγγελο. Αστ/κα ΣΔΟΓΚΟ Φώτιο, Ε.Φ. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ Θε
όδωρο. Ε.Φ. ΠΑΝΟΥ Κων/νο. Ε.Φ. ΜΟΥΡΓΟ Νικόλαο και Ε.Φ. ΚΑΡΥ- 
ΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο διότι, υπηρετούντες στο Α.Τ.&Τ.Α. Λαυρίου την 
17/04/2013 συνέλαβαν 3 ημεδαπούς στο Λαύριο Αττικής οι οποίοι, 
είχαν εγκαταστήσει φυτεία καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και 
κατέσχεσαν 1983 δενδρύλλια κάνναβης. 427 γλαστράκια με φυτά κάν
ναβης και σε οικία στου Ζωγράφου που χρησιμοποιούνταν ως αποθή
κη κατέσχεσαν 215.110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Με την ενέργεια 
αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς 
επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΙ στους: Υ/Α' ΜΟΣΧΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ. 
ΠΛΑΤΗ Αντώνιο. Ε.Φ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ Κων/νο. Ε.Φ. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ Γεώρ
γιο. Ε.Φ. ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ Ιωσήφ και Ε.Φ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ Χρήστο διότι, 
υπηρετούντες στο Τ.Α.Ε. Ρεθύμνης την 11/03/2013 συνέλαβαν στα Πα- 
λαιόλουτρα Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έναν ημεδαπό στην κατοχή 
του οποίου βρέθηκαν ένα τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV, ένα πιστό
λι τύπου SMITH WESSON, ένα περίστροφο κρότου. 519 φυσίγγια, 
πέντε γεμιστήρες, μία θήκη πιστολιού, ένα φλογοκρύπτη πολεμικού 
τυφεκίου τύπου KALASHNIKOV, ένα σετ καθαρισμού όπλου και μία 
καννάβινη θήκη περιέχουσα ανταλλακτικό πολεμικού τυφεκίου τύ
που KALASHNIKOV. Με την επίδοσή τους αυτή εδραίωσαν το αίσθη
μα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του 
κοινού υπέρ αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΑΙΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ. Α/Α' 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιο. Α/Β ' ΒΑΡΕΛΑ Γεώργιο. Α/Β ' ΓΑΛΑΤΑ Απόστο
λο. Α/Β ' ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο. Υ/Α' ΡΕΝΤΑ Ανάργυρο. Υ/Β' ΚΑΡΑ- 
ΚΑΣΙΔΗ Μιχαήλ. Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Βασίλειο. Αρχ/κα ΜΟΥΓΟΓΕ- 
ΩΡΓΟ Σωτήριο. Αρχ/κα ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Μαρία. Αρχ/κα ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ Πα
ντελή. Αρχ/κα ΜΥΛΩΝΑΚΗ Παναγιώτη. Αρχ/κα ΣΙΦΙΝΟ Χρήστο. Αρχ/ 
κα ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟ Αλέξανδρο. Αρχ/κα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ Ευάγγελο. 
Αρχ/κα ΜΕΛΛΙΣΑΡΗ Θεόδωρο. Αρχ/κα ΜΠΑΧΛΗ Αχιλλέα, Υπαρχ/κα 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη. Υπαρχ/ 
κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο. Αστ/κα ΛΙΑΣΚΟ Δημήτριο. Αστ/κα ΑΓ- 
ΓΕΛΗ Σπυρίδωνα, Αστ/κα ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιο. Αστ/κα ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ 
Γεώργιο και Αστ/κα ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Λέων-Αλέξανδρο-Παναγιώτη διότι, 
υπηρετούντες στην Α.Α.Ε.Ε.Β. και Υ.Α.Α.Ε.Ε.Β. εξάρθρωσαν πολυμελή

εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονταν επτά αστυνομικοί η 
οποία δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκω
τικών ουσιών από την Αλβανία στην Ελλάδα. Με την ενέργεια αυτή 
προκάλεσαντα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης 
και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Υ' ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο. Α/Α' 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιο. Α/Β' ΑΛΕΞΙΟΥ Γεώργιο. Υ/Α' ΚΑΛΟΓΡΗΣ Δη- 
μήτριος. Αρχ/κας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος, Αρχ/κας ΤΣΙΟΓΚΑΣ 
Γεώργιος, Αρχ/κας ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ Ζήσης. Αρχ/κας ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 
Γεώργιος και Υπαρχ/κας ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Νικόλαος διότι, υπηρετού
ντες στην Π.Δ.Α. Λάρισας και Υ.Α. Λάρισας την 30/04/2014 συνέλα
βαν έναν ημεδαπό δράστη κατά την διάρκεια συναλλαγής με τον πα- 
θόντα από τον οποίο ζητούσε εκβιαστικά και με απειλές προς αυτόν 

και την επιχείρισή του το χρηματικό ποσό των 2000 ευρώ προκειμέ- 
νου να επιστρέφει το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο το οποίο, είχε υπεξαιρέσει την 
02/04/2014. Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του 
κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία. Υ/Α' 
ΛΥΜΠΕΡΗ Παναγιώτη. Ανθ/μο ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, διότι υηηρε- 
τούντες στο Τ.Α. Σπάρτης και Α.Τ.Π. Σπάρτης, την 28/01/2014. συνέ
λαβαν έναν ημεδαπό στην Σπάρτη Λακωνίας ο οποίος είχε προβεί σε 
τέσσερις περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση κατά το χρονικό δι
άστημα από 21/09/2013 έως 19/01/2014 προκαλώντας έτσι τα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Υ/Β' ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟ Τζανέτο. 
Υ/Β' ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟ Παναγιώτη. Ανθ/μο ΓΡΙΤΗ Ελένη. Υπαρχ/κα ΤΟΥ- 
ΜΠΛΗ Παναγιώτη. Αστ-κα ΣΤΑΘΑΚΟ Ιωάννη, διότι υπηρετούντες στο 
Α.Τ. Γυθείου & Α.Τ.Π. Σπάρτης την 14/11/2013 εξάρθωσαν πολυμελή 
εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από τριάντα άτομα οι οποίοι, 
είχαν τελέσει κακουργηματικές πράξεις και ειδικότερα παράνομη ε ι
σαγωγή. μεταφορά & διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσι
γάρων στο εσωτερικό της χώρας προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια 
του κοινού υπέρ αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Β' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ Ζαχαρία. Ανθ/ 
μο ΒΑΧΑΒΙΩΛΟ Δημήτριο. .Αρχ/κα ΓΙΟΛΔΑΣΕΑ Ευγένιο. Αρχ/κα ΧΑ- 
ΝΤΖΑΚΟ Δημήτριο. Αρχ/κα ΡΑΛΛΗ Σπυρίδωνα. Υπαρχ/κα ΚΑΡΚΟΥΛΑ 
Μιχαήλ. Υπαρχ/κα ΒΛΑΧΑΚΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΟΝΙΔΗ Ιωάννη 
και Υπαρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο διότι, υπηρετούντες στο Τ.Α. 
Σπάρτης. Α.Τ.Π. Σπάρτης. Α.Τ. Σπάρτης. Α.Τ. Κροκέων καιΤ.Τ. Σπάρτης 
την 14/01/2014 συνέλαβαν ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε 
ποσότητα κάνναβης βάρους 3800 γραμμαρίων & τέσσερα αυτοσχέ
δια τσιγαριλίκια. Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαντα ευμενή σχόλια 
του κοινού υπέρ αυτών καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Ανθ/μο ΤΣΑΜΠΑΤΑΝΙΔΗ Πανα
γιώτη. Αρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Ιωάννη. Αρχ/κα ΝΕΡΑΝΤΖΗ Παναγιώτη 
και Αρχ/κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Γεώργιο, διότι υπηρετούντες στο γραφείο 
εγκληματολογικών ερευνών της Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ από τα συλλέγοντα 
στοιχεία οδηγήθηκαν στην «  εγκληματική διαπίστωση »  δραστών 
από 6Λ περιπτώσεις που επιλήφθηκαντης εξερεύνησης, καταλαμβά
νοντας μία εκ των πρώτων θέσεων από πλευράς επίδοσης στο αντικεί
μενο αυτό. Με την επίδοσή τους αυτή εδραίωσαν το αίσθημα ασφάλει-
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ας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών όσο και για την Ελληνική Αστυνομία.

► Απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ στους: Α/Α ' ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑ Μιχαήλ. A/  
Β ' ΚΩΣΤΑ Νικόλαο. Υ/Β' ΣΚΑΦΙΔΑ Κων/νο, Ανθ/μο ΧΟΥΤΑ Κων/νο, 
Ανθ/μο ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζωή, Αν/μο ΜΠΑΙΡΑΜΗ Νικόλαο. Ανθ/μο ΡΑΝΤΖΟ 
Δημήτριο, Αρχ/κα ΜΠΑΝΙΑ Νικόλαο. Αρχ/κα ΕΥΘΥΜΙΟΥ Αριστείδη, 
Αρχ/κα ΚΟΝΤΟΥΡΗ Στυλιανό. Αρχ/κα ΜΠΑΚΟΚΟΙΛΙΑ Γεώργιο, Αρχ/ 

κα ΚΟΜΠΟΤΟ Βασίλειο και Αστ/κα ΝΑΣΤΟΥΛΗ Λεωνίδα, διότι υπηρε- 
τούντες στο Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου, την 20/12/2013 στους Άγιους Αναργύρους 
Αττικής συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς για παράβαση του Ν. 4139/2013 
"περί εξαρτησιογόνων ουσιών" σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. 
Με την ενέργεια αυτή προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ' ΠΙΣΤΙΩΛΗ Νικόλαο. Α/Β' 
ΠΟΛΥΓΕΝΗ Βασίλειο. Α/Β ' ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ανδρέα. Ανθ/μο ΣΚΑΡΝΑΒΗ 
Γεώργιο. Ανθ/μο ΚΟΛΩΝΙΑ Ιωάννη. Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Παναγιώ
τη. Αρχ/κα ΚΟΤΣΑΡΗ. Αρχ/κα ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη. Αρχ/κα ΜΥ
ΛΩΝΑ Δημήτριο. Αρχ/κα ΠΛΑΣΤΗΡΑ Γεράσιμο. Υπαρχ/κα ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 
Ιωάννη και Υπαρχ/κα ΛΑΛΙΩΤΗ Δημήτριο διότι, υπηρετούντες στην 
Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ, A.T. Αιτωλικού και Τ.Α. Μεσολογγίου την 06/11/2013 
συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς στα Σπάτα Αττικής για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση που διέπραξαν την 31/10/2013 στο Κεφαλόβρυσο Αι- 

τωλικού. Με την πράξη αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των 
πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών 
και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υ/Β’ ΚΟΡΝΑΡΟ Γεώργιο. Αρχ/ 
κα ΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντίνο και Αστ-κα ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΤριαντόφυλλο, 
διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Ραφήνας και σε συνεργασία με την Υ.Α.Β/ 
Α.Α. εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση η οποία είχε διαπράξει 15 
ληστείες και 35 κλοπές σε ο ικ ίες . Με την πράξη αυτή τονώθηκε το 
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια 
του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Ταξίαρχο ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηνα- 
γόρα. Α/Α' ΧΑΛΚΙΑ Αθανάσιο, Α/Β' ΘΟΛΟΥΛΗ Αθανάσιο, Α/Β' ΤΑΝΟ 

Πέτρο. Υ/Α' ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία. Υ/Α' ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάν
να. Υ/Α' ΞΑΝΘΗ Χρυσούλα. Υ/Β' ΜΠΟΛΩΣΗ Νικόλαο. Υ/Β' ΓΟΥΛΑ 
Ανδρέα. Ανθ/μο ΤΖΙΚΑ Νικόλαο, Ανθ/μο ΑΣΜΕΝΟΥΔΗ Αθανάσιο. Ανθ/ 
μο ΒΑΒΙΑΚΟ Θεόδωρο. Ανθ/μο ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑ Πούλιο. Αρχ/κα ΚΑΖΗ 
Πασχάλη, Αρχ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεώργιο. Αρχ/κα ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
Φίλιππο. Αρχ/κα ΦΩΤΙΑΔΗ Βασίλειο. Αρχ/κα ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗ Αδάμ, 
Αρχ/κα ΤΡΙΒΕΝΗ Ιωάννη. Αρχ/κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Κων/νο. Υπαρχ/ 
κα ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗ Αργύριο. Υπαρχ/κα ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ Φώτιο. Υπαρχ/κα 
ΗΛΙΑΔΗ Χριστόφορο, Υπαρχ/κα ΚΛΑΣΙΔΗ Κων/νο. Υπαρχ/κα ΚΟΣΜΙΔΗ 
Ιωάννη. Υπαρχ/κα ΜΑΛΛΙΩΤΑ Γεώργιο. Υπαρχ/κα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Κων/ 
νο. Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΣΤΟΙΚΟ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΤΣΙΟΒΑΛΑ Θεοφάνη. 
Υπαρχ/κα ΤΖΙΔΡΗ Πέτρο, Υπαρχ/κα ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ Αναστάσιο, Υπαρχ/ 
κα ΚΑΛΗΜΕΡΗ Παναγιώτα, Αστ/κα ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ Οδυσσέα. Αστ/κα 
ΜΑΓΔΑΛΙΔΗ Αναστάσιο. Αστ/κα ΠΕΤΣΟΥ Μαρία. Αστ/κα ΤΣΑΓΑΝΟ Δη- 
μήτριο. Αστ/κα ΑΠΟΣΓΟΛΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο και Ε.Φ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
Κων/να. διότι υπηρετούντες στην Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλλονίκης, 
στην Υ.Α..Ο.Ε.Ε.Α./ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και στην Υποδ/νση Κρατ. Ασφά

λειας Θεσσαλονίκης την 22/01/2013 συνέλαβαν Ιίμελή εγκληματική

οργάνωση και σχηματίζοντας δικογραφία και κατά άλλων 161 ατόμων, 
η οποία χορηγούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες διαμονής 
πενταετούς διάρκειας κατόπιν τέλεσης νομότυπων, πλην όμως εικονι
κών γάμων αυτών με ημεδαπούς με σκοπό την παραμονή στην χώρα 

αλλοδαπών. Με την δραστηριότητά τους αυτή προκάλεσαν τα ευμενή 
σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Α/Δ ' ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ Αθανάσιο. 
Α/Υ' ΤΖΗΜΑ Γεώργιο. Α/Β ' ΜΠΑΤΙΙΛΑ Δημήτριο, Υ/Β' ΓΚΙΑΤΑ Δη- 
μήτριο, Ανθ/μο ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟ Παναγιώτη. Αρχ/κα ΔΕΡΜΙΣΗ Δημή- 

τριο. Αρχ/κα ΣΑΙΔΕ Κων/νο, Αρχ/κα ΜΠΟΥΡΟΖΗΚΑ Γεώργιο. Αρχ/κα 
ΣΙΤΜΑΛΙΔΗ Ιορδάνη. Υπαρχ/κα ΤΣΟΛΑΚΗ Βασίλειο. Αστ/κα ΜΠΙΚΙ- 
ΡΟΠΟΥΛΟ Εμμανουήλ και Αστ/κα ΓΚΟΛΕΜΑ Ελένη διότι, υπηρετού
ντες στην Α.Δ. Πιερίας την 19/01/2014 στα διόδια Λεπτοκαρυάς Πιε
ρίας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς μέλη διακίνησης ναρκωτικών στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν 177,235 γραμμάρια ακατέργαστη ινδική 
κάνναβη, δύο φορτηγά δημόσιας χρήσης με πινακίδες Βουλγαρίας 
μετά δύο ρυμουλκούμενων ψυγείων, πέντε κινητά τηλέφωνα και το 
χρηματικό ποσό των 2900 ευρώ. 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.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υ/Α' ΠΕΡΙΣΓΕΡΑΚΗ Γεώργιο, 
Αρχ/κα ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ Κων/νο. Υπαρχ/κα ΓΙΟΒΑΝΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα 
ΜΕΣΑΙΚΟ Παντελή. Υπαρχ/κα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδωνα και Ε.Φ. ΑΣ- 
ΛΑΝΙΔΗ Αναστάσιο διότι υπηρετούντες στην ΔΙ.ΑΣ Θεσσαλονίκης την 
15/11/2013 συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς εντω πράττεστε, οι οποίοι απο- 
πειράθηκαν να διαρρήξουν οικία σε πολυκατοικία, προκαλώντας έτσι 
τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υ/Α' ΥΦΑΝΤΙΔΗ Σάββα. 
Υπαρχ/κα ΒΙΒΙΚΙΔΗ Ελευθέριο, Υπαρχ/κα ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Δημήτριο. 
Υπαρχ/κα ΒΟΣΝΙΔΗ Σωκράτη, Υπαρχ/κα ΡΕΦΕΙΑΔΗ Κων/νο. Υπαρχ/ 
κα ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΤΣΟΥΛΟΥΒΗ Ηλία. Υπαρχ/κα 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Παύλο. Υπαρχ/κα ΚΑΛΑΝΤΖΗ Θεόδωρο. Αστ-κα 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Εμμανουήλ, Ε.Φ. ΜΥΣΤΡΙΔΗ Γεώργιο και Ε.Φ. ΓΟΥΣΙΟ 
Παναγιώτη, διότι υπηρετούντες στην Ομάδα Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης και στην ΔΙ.ΑΣ της Α.Δ. Ροδόπης την 06/01/2014 συνέλαβαν 
τρία άτομα που είχαν αφαιρέσει 430 λίτρα πετρελαίου από σταθμευ- 
μένα φορτηγά. Με την επιτυχία αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφάλει
ας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ 
αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

► Απονεμήθηκε ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ στους: Υποστράτηγο ΣΤΕΦΑΝΗ Ηλία. 
Α/Δ ' ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Νικόλαο. Α/Υ' ΝΕΣΤΟΡΑ θωμά, Α/Α ' ΕΞΑΡΧΟ 
Νικόλαο. Α/Α ' ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ Χαράλαμπο. Α/Α ' ΛΑΓΟ Ευστάθιο. Α/Α' 
ΤΣΟΥΜΑΝΗ Ιωάννη, Α/Α ' ΜΑΓΑΛΙΟ Σταύρο. Υ/Α' ΣΤΕΦΑΝΗ Αριστεί
δη. Αρχ/κα ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ Θεολόγη, Υπαρχ/κα ΤΣΑΚΛΙΔΗ Σταύρο και 
Υπαρχ/κα ΚΑΛΕΣΗ Βασίλειο, διότι υπηρετούντες στην Γενική Αστυν. 
Δ/νση Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας, στην Α.Δ. Καστοριάς, στην Υ.Α. Κα
στοριάς. στο Τ.Σ.Φ. Νεστορίου. στο Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας, στο Τ.Τ. Κα
στοριάς. στο Α.Τ. Νεστορίου και στα Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης συνέλα
βαν τρεις επικίνδυνους δραπέτες των φυλακών Ντρένοβα-Αλβανίας 
στην ορεινή περιοχή του Γράμμου Καστοριάς. Με την επιτυχία αυτή 
τονώθηκε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προκαλώντας έτσι τα 
ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. ■
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητροκοηούλου -  Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ . ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ ΒΑΪΟ ΧΟΝΔΡΟ

Πραγματοπ οιήθηκε (16 -01 -2015) στο Π ροεδρ ικό  Μ έγαρο από τον Πρόεδρο 
τη ς  Δ ημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τελετή  απονομής τ ιμ η τ ικώ ν  δ ιακρ ίσ ε
ω ν στους Ε.Φ Κω νσταντίνο Ιωάννου κα ι Ε.Φ Κω νσταντίνο Σαραφίδη, οι οποίοι 
υπ ηρετούν στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ της Δ ιεύθυνσης Ά μεσ ης Δράσης Θεσσαλονίκης. 

Α π ένειμε σε αυτούς το «Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φ οίνικος», δ ιότι την 
20 -02 -1013, ευρ ισ κόμενο ι σε δ ιατεταγμένη υπηρεσία, ενεργώ ντας με αυτα 
πάρνηση, αποφασιστικότητα, θάρρος και υψ ηλή συναίσθηση του καθήκοντος, 

αντιλαμβανόμενο ι τον επ ικε ίμενο  πνιγμό ιδ ιώ τιδας στο Θ ερμαϊκό κόλπο, κ ινή 
θηκαν άμεσα κα ι από κο ινού  τη διέσωσαν.

Την 24 -12 -2014  σε ε ιδ ική  τελετή  που πραγματοποιήθηκε, ο Γενικός Α στυνο
μ ικός  Δ ιευθ υντή ς  Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βόίος ΧΟΝΔΡΟΣ βράβευσε με 
το μετάλλιο του «Α στυνομ ικού Σταυρού» το υ ς  α νω τέρω  Ε ιδ ικούς Φ ρουρούς 
για τον ίδιο λόγο. Στην ίδια τελετή  με το μετάλλιο  του «Α στυνομ ικού Σταυρού» 
τ ιμ ή θ η κε ο Υπαρχιφύλακας Δ ημήτρ ιος ΠΟΔΑΡΑΣ, που υπ ηρετεί στην ομάδα 
«Ζ» τη ς  Δ ιεύθυνσης Α μεσ ης Δράσης Θεσσαλονίκης, δ ιότι την 08-07-2012, 
ευρ ισ κόμενος εκ τό ς  δ ια τεταγμένης υπηρεσ ίας κα ι ενεργώ ντας με θάρρος και 
υψηλή συναίσθηση του  καθήκοντος δ ιέσω σε από βέβαιο πνιγμό ένα ανήλικο , 
στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδ ικής.

Ο Γενικός Α σ τυνομ ικός Δ ιευθυντής Θεσσαλονίκης, εξέφρασε τ ις  εγκά ρδ ιες  
ευχαρ ισ τίες κα ι τα θερμά συγχαρητήρια  για την κο ινω ν ική  ευα ισθησία και ανι
δ ιοτελή προσφορά τω ν βραβευθέντω ν, τον ίζοντας μεταξύ άλλων: «Η συμπ ε
ρ ιφ ορά τω ν τιμώ μενω ν προσώπων είνα ι αξιέπαινη, καθώ ς επέδειξαν αυτοθυσία  

και αυταπάρνηση. Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας Αστυνομικός δ ίνε ι καθημερ ινό αγώνα για να εξασφαλίσει το έννομο αγαθό της  
ασφάλειας στους πολίτες και αυτό δεν το πράττει ούτε ανώδυνα ούτε αναίμακτα. Η Π ολιτεία  σας τιμάει σήμερα μ ε  το μετάλλιο  
του «Αστυνομικού Σταυρού» και πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι, γ ια τί αυτές οι τ ιμές κερδίζονται μ ε  πράξεις αυτοθυσίας. 
Εμείς ε ίμαστε υπερήφανοι που σας έχουμε στη μεγάλη οικογένεια  της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πρόσωπο το δικό σας τιμάται 
ο Έλληνας Αστυνομικός. Είναι ιδ ια ίτερη τιμή να σας απονείμω  αυτό το παράσημο. Αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση».
Στην εκδήλω ση, πέραν τω ν προαναφερομένω ν παρέστησαν οι A ' κα ι Β ' Βοηθο ί Γ.Α.Δ.Θ., Υποστράτηγος Ιω ακείμ  ΤΣΟΥ- 
ΚΝΑΔΗΣ και Ταξίαρχος Κων/νοςΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, αντίστοιχα, οι Δ /ν τές  Δ /νσεω ν Δ ικαιοδοσίας, ο Δ /ν τή ς τη ς  Υ.Ε.Ε.Β.Ε, ο Δ / 
ντής τη ς  Υ.Τ.Ε.Β.Ε, Επίτιμοι Γεν ικο ί Επ ιθεω ρητές Α στυνομ ίας Β. Ελλάδος, Α νώ τερ ο ι Α ξ ιω ματικο ί, προσωπικό τη ς  Γ. Α. Δ. 
Θεσσαλονίκης, καθώ ς συγγενείς  κα ι φ ίλο ι τω ν τιμηθέντω ν.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΑ «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS»

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. 
Βασίλης Κικίλιας συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη και τον 
Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομία Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτη
γο Ηλία Γεωργόπουλο, επισκέφθηκε (23-12-2014) τις εγκα
ταστάσεις του Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέρι
μνας και Προστασίας Μ ητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του κό
σμου» προκειμένου να παραδώσει είδη (τρόφιμα, είδη ρου
χισμού, είδη προσωπικής φροντίδας, βιβλία, παιχνίδια, σχο
λικά είδη κ.α) που εθελοντικά συγκέντρωσε το ένστολο και 
πολιτικό προσωπικό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας στο πλαίσιο του εορτασμού τω ν Χριστουγέννων και του 
Νέου'Ετους.
Ανάλογα είδη προσφέρθηκαν και στο Φιλανθρωπικό Σωμα
τείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «Παιδικά Χωριά S.O.S.».
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ & ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν (24.12.2014) στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια, καθώ ς και στην Ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας:

► ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, ο οποίος παρουσίασε πρόγραμμα παραδοσια
κώ ν χορών.

► η παιδική χορωδία και αντίστοιχη χορευτική ομάδα τω ν Σχολών Χορού της 
Γ.Α.Δ. Αττικής και της Δ.Α. Πειραιά (παρουσίασε πρόγραμμα παραδοσιακών 
χορών) και

► η μικτή μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Στην εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Π. Μπακο- 
γιάννης» του Υπουργείου, παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος ΔημήτριοςΤσακνάκης, ο Υπαρχηγόςτου Σώματος, Αντιστράτηγος 
Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, 
Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο
τίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος, Προϊστάμενοι Κλάδων, Δ ιευ
θυντές Δ ιευθύνσεων του Αρχηγείου, καθώ ς και αντιπροσωπείες του προσωπικού 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην παιδική χορωδία, στον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και στο προσωπικό της 
μπάντας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος προσφέρθη- 
καν συμβολικά δώρα.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, συνο- 
δευόμενοι από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Κωνσταντί
νο Μιχαιρίνα και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο Δημή- 
τριο Παπαναγιώτου, προσέφεραν (31.12.2014), εθιμοτυπικά δώρα σε τροχονόμο, 
ρυθμιστή κυκλοφορίας στο Σύνταγμα (συμβολή των οδών Βασ. Αμαλίας και Βασ.
Σοφίας).
Ο Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη το προσωπικό για το έργο που επιτε- 
λεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει σε όλους 
υγεία, δύναμη, ελπίδα και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, συνο- 
δευόμενος από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Σπυρίδων 
Παπασπύρου, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττι
κής, Ταξίαρχο Πέτρο Κωνσταντή και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυ
νόμευσης του Αρχηγείου, Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Ελευθεράκη, ευχήθη
καν και προσέφεραν δώρα σε τροχονόμο, στην Κηφισιά (Πλατεία Πλατάνου).
Ακόμα, δώρα σε τροχονόμους στην Αττική προσέφεραν:
► Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος ΚωνσταντίνοςΤσουβάλας, ο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου, Υπο
στράτηγος Δημήτριος Σοφιός και ο Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Βλάσιος Βαλα- 
τσός, στη Γλυφάδα (συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος και Γρ. Λαμπράκη).

► 0 Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος και ο Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τσαρδινάκης στον Πειραιά (Πλατεία Κοραή).

► Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Δημήτριος Ζάγκας, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Ατ
τικής, Ταξίαρχος Χρήστος Δραγατάκης, στο Αιγάλεω (συμβολή της Ιεράς Οδού με την θηβών).

Στη Θεσσαλονίκη, στον κόμβο της ΠλατείαςΛευκού Πύργου, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βά- 
ϊ'ος Χονδρός, αντάλλαξε ευχές και προσέφερε δώρα στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Στην εκ-
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δήλωση παραβρέθηκαν, ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος, ω ς εκπρόσωπος 
του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Μακεδονίας -  Θρά
κης κ. Γεώργιος Ορφανός, οι βουλευτές κ. Σταύρος Καλαφάτης και 
Σταυρούλα Ξουλίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενό
τητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, ο Δήμαρχος Αμπελοκή
πων -  Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Αντιδήμαρχος Κινητο
ποίησης της Κοινωνίας τω ν Πολιτών, Νεολαίας και Αθλητισμού κ.
Κωνσταντίνος Ζέρβας ω ς εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονί
κης και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Επίσης, παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος 
της ΠΟΑΣΥ κ. Γιώργος Φεστερίδης, ο Β’ Βοηθός Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τζιμόπου- 
λος, ο Βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κε

ντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης, οι Δι
ευθυντές τω ν Διευθύνσεων της ΓΑ,Δ,θεσσαλονίκης, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και Δ ιοικητές των 
Τμημάτων Τροχαίας, Επίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας, Ανώτατοι απόστρατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ 
πρόσωποι τω ν Πυροσβεστικών και Λιμενικών Αρχών και Πρόεδροι και εκπρόσωποι Φ ορέων και Σωματείων της πόλης.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

0  ΥπουργόςΔημόσιαςΤάξης & Προστασίαςτου Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας και 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ΔημήτριοςΤσακνάκης, 
κατά την αλλαγή του έτους, επισκέφθηκαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δ ι- 
εύθυνσηςΆμεσης Δράσης Αττικής, όπου απηύθυναν μέσω ασυρμάτου εορ
ταστικά μηνύματα προς τους αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία. 
Στο μήνυμα του ο Υπουργός επεσήμανε:
«Κυρίες και Κύριοι, εσείς όλοι που δουλεύετε σήμερα, έχετε το σεβασμό και τις 
ευχαριστίες όλης της Ελληνικής Κυβέρνησης και όλης της Ελληνικής κοινωνίας. 
Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτούς τους επτά μήνες. Σας εύχομαι Χρόνια Πολ
λά, Καλή Χρονιά σε εσάς, τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. 
Ξέρω  ότι αυτό που κάνετε να είστε σήμερα έξω  και να προστατεύετε όλους τους 
Έλληνες από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά, παντού, ε ί
ναι πολύ σημαντικό, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ξεχωριστό. Και γ ι'αυτό  σας τι
μούμε όλοι.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ειλικρινά Καλή Χρονιά!».
Στη συνέχεια, στο μήνυμά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε: 
«Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες αυτή η μέρα σηματοδοτεί πάντα την 
αλλαγή για κάτι καινούργιο, κάτι καλύτερο και κάτι νέο. Σηματοδοτεί την ανάγκη 
να αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν όσα δε θέλουμε να μας ακολουθήσουν τη 
νέα αυτή χρονιά, ώστε να κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά μας και να επιτύ
χουμε τους στόχους μας. Σηματοδοτεί την αναγέννηση στον τρόπο σκέψης μας, 
στις πράξεις μας και στη ζωή μας. Και όλα αυτά αυτή την ώρα, την ώρα που ε ί

στε μακριά από τις οικογένειές σας και από τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Όμως ο συνάδελφός μας είναι και αυτός η οικογένειά μας. Αυτός που θα μας στηρίξει την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που θα κιν
δυνεύει η ζωή μας.
Διαχρονικά είναι γνωστό ότι αυτοί οι δεσμοί είναι που κρατάνε ακόμα ψηλά την Ελληνική Αστυνομία στη συνείδηση του κόσμου. Είστε 
ζωντανό παράδειγμα και στήριγμα γιατί παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζετε καθημερινά, κατατάσσετε το συλλογικό συμφέρον πιο 
ψηλά από το ατομικό. Η αυταπάρνηση, ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα στα καθήκοντά σας, είναι για εσάς πλέον τρόπος ζωής. 
Σας καλώ, λοιπόν, τη χρονιά που έρχεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια μ ε  ομοψυχία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, στο δύσκο
λο έργο μας. Σας καλώ ακόμη, να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε μ ε  τον ίδιο ζήλο τα δικαιώματα των πολιτών και φυσικά να παγι
ώ σουμε το αίσθημα ασφάλειας. Αλλά πάνω απ'όλα για τη νέα χρονιά εύχομαι υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Εύχομαι τύχη και 
σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά και θα συνεχίσουμε υγιείς και αυτή τη χρονιά.

Εύχομαι ευτυχισμένο το 2015 γεμάτο δύναμη, αισιοδοξία και χαρά.
Καλή Χρονιά, Χρόνια πολλά!».
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ, ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 401 Γ.Σ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργεί
ου Δημόσ ιαςΤάξης & Προστασίαςτου Πολίτη κ. Α θα
νάσιος Α νδρεουλάκος, επ ισκέφ θηκε (23 -12 -201Α), 
αστυνομικούς που νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρα
τιω τικό  Νοσοκομείο  Αθηνών, στο πλαίσιο της εορτα 
σ τικής περιόδου τω ν Χ ρ ιστουγέννω ν και του Νέου 
Έ τους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα συνόδευαν ο Προ
ϊσ τάμενος Επ ιτελείου του Α ρχηγείου  της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ΚωνσταντίνοςΤσουβάλας 
και ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού, Υπο
στράτηγος (ΥΓ) Πλάτωνας Ζαφείρης, ενώ  τους υποδέχθηκε ο Δ ιο ικη τής του Νοσοκομείου, Ταξίαρχος (ΥΓ) Γεώ ργιος Σιάπκας. 
Ο κ. Α νδρεουλάκος προσέφερε συμβολικό δώ ρο στους νοσ ηλευόμενους αστυνομ ικούς κα ι ενημ ερώ θη κε από το υς  θ ερά 
ποντες ια τρούς για την κατάσταση τη ς  υγείας τους. Επίσης, μετέφ ερε τ ις  θερμές ευ χές  του Υπουργού Δημόσ ιας Τάξης κα ι 
Π ροστασ ίαςτου Πολίτη κ. Βασίλη Κ ικ ίλ ια , για  ταχεία ανάρρωση και καλές γ ιο ρ τές  για το υ ς  ίδ ιους κα ι τ ις  ο ικο γένε ιές  τους.

ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία, διοργανώθηκε 
(20.12.2014) οπό το Αρχηγείο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, φ ιλανθρωπικός 
αγώνας καλαθοσφαίρισης, στο Κλειστό 
Γυμναστήριο του «Μετς», στην Αθήνα. 
Στον φιλανθρωπικό αγώνα πήραν μέ
ρος οι ομάδες της Ελληνικής Αστυνο
μίας και τω ν επώνυμων/παλαίμαχων 
καλαθοσφαιριστών του Συλλόγου Βε
τεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος. 
Στόχος της διοργάνωσης ήταν η συγκέ

ντρωση ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων, κ.λπ.) από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και όσους ηα- 
ρακολούθησαντον αγώνα, προκειμένου να προσφερθούν στα παιδιά του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Κ ιβωτόςτου Κόσμου». 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίαςτου Πολίτη, κ. Βασίλης Κ ικίλιας τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωση, ο οποί
ος αγωνίστηκε με την ομάδα της Αστυνομίας. Στον αγώνα καλαθοσφαίρισης παρέστησαν ο Βουλευτής Α ' Θεσσαλονίκης, κ. Ιω
άννης Ιωαννίδης και ο Βουλευτής Επικράτειας, κ. ΠύρροςΔήμας. Παραβρέθηκαν επίσης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, Αξιωματικοί, καθώς και αστυνομικό προσωπικό με τις οικογένειές τους. 
Τον αγώνα πλαισίωσε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, προσφέροντας ευχάριστες στιγμές στους παρευρισκόμενους, από την Υπηρεσία 
Μ ουσικήςτου Σώματος και τις ΣχολέςΧορού της Γενικής Αστυνομ ικήςΔ ιεύθυνσηςΑττικήςκαιτηςΔ ιεύθυνσηςΑστυνομίας Πειραιά.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 
ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - OMNIBUS»

Μ νημόνιο συνεργασίας υπεγράφη (20.01.2015), μεταξύ του Υπουργείου Δημόσ ιαςΤάξης & Π ροστασ ίαςτου Πολίτη κα ι της 
Ελληνικής Α στυνομ ίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπ ική Επ ιστημονική Εταιρεία «Ελληνικό Κ έντροΈ ρευνας κα ι Δράσης επ ί 
του κο ινω νικού φαινομένου της εξαφάνισης φυσ ικώ ν προσώπων - OMNIBUS». Το Μ νημόνιο υπεγράφη από τον Προϊστά
μενο του Κλάδου Ασφάλειας του Α ρχηγείου  της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο Αλκιβ ιάδη ΤΖΟΪΤΗ, εκπροσω πώ ντας 
το Υπουργείο και την Ελληνική Αστυνομία κα ι τον Πρόεδρο τη ς  “OMNIBUS” κ. Κω νσταντίνο ΤΑΓΚΟΥΛΗ. Α ναλυτικότερα , 
το Μ νημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει: την καθιέρω ση αποτελεσματικώ ν μηχανισμώ ν για την υποστήριξη και δ ιαχείρ ιση 
υποθέσεω ν εξαφάνισης ευά λω τω ν ενηλ ίκω ν ατόμω ν έω ς 60 ετώ ν (πάσχοντες από προγεροντική άνοια, έχοντες προβλή
ματα προσανατολισμού, α υ τοκτον ικές  τάσεις, ψ υχολογικά  προβλήματα, νοητική  στέρηση) κα ι την υποστήριξη κα ι δ ια χε ί
ριση υπ οθέσεω ν εντοπισμού τω ν ο ικ ε ίω ν  προσώπων ενηλ ίκω ν ατόμω ν αγνώ στω ν στο ιχείω ν ταυτότητας.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ & ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Ό μιλος Φ ίλω ν Ελληνικής Αστυνομίας Δ υ τικής  Αττικής, πραγματοποίησε 
(18.01.2015) με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Ομίλου, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Αμφιθέ
ατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης δόθηκαν 
οικονομικές ενισχύσεις ύψους είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000 €). Συγκεκριμένα, 
στην εκδήλωση βραβεύτηκε με τιμητική πλακέτα ο Σύλλογος φίλων παιδιών με καρ
κίνο «ΕΛΠΙΔΑ» για το ανεκτίμητο κοινωνικό έργο κα ιτην προσφορά ζωήςστα παιδιά 
που πάσχουν από καρκίνο όπου και δόθηκε το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ 
(1,000€). Επίσης, βραβεύτηκαν με τιμητική πλακέτα, το επίτιμο μέλοςτου ομίλου Φ ί
λων Ελληνικής ΑστυνομίαςΔυτικής Αττικής κ. Κων/νος Βασιλόπουλος και ο Διευθυ
ντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΤαξίαρχος κ. ΕμμανουήλΣφα- 
κιανάκης. Στις οικογένειες των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών, Ανθυπαστυ- 

νόμου Μαρτζάκλη Βασιλείου, Αστυφύλακα Χριστοδουλίδη Αναστάσιου και Ειδικού 
Φρουρού Κατσιώνη Δημήτριου απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες καθώς δόθηκε 
και οικονομική ενίσχυση δύο χιλιάδων ευρώ (2.000C) σε κάθε οικογένεια. Στουςτέσ- 
σερις σοβαρά τραυματισθέντες Αστυνομικούς, Στάθη Λαζαρίδη, Απόστολο Γιαννού- 
λη, Κων/νο Καράδοντο και Σοφία Ψυχογιού δόθηκε στον καθένα, το χρηματικό βο
ήθημα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€). Σε ορφανά παιδιά Αστυνομι
κώ ν οικογενειών δόθηκε το χρηματικό βοήθημα των δύο χιλιάδων ευρώ  (2.000€). 
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκε η Ε.Κ.Α.Μ. και ο επόπτης των ομάδων 
ΔΙΑΣ, της Άμεσης Δράσης Αττικής, δεκατέσσερις (1Λ) Αστυνομικοί οι οποίοι επέ- 
δειξαν υπερβάλλων ζήλο, θάρρος και αποφασιστικότητα, στην εκτέλεση του καθή

κοντος και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και τω ν μέσων μαζικής ενη
μέρωσης υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, δόθηκαν δεκαπέντε (15) τιμητικά διπλώματα με αντίστοιχα χρηματικά βραβεία των 
διακοσίων ευρώ  (200€), σε αριστούχους μαθητές παιδιά Αστυνομικών, που πέτυχαν σε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, 
σε ένδειξη της έμπρακτης συμπαράστασης του Ομίλου, στα μέλη οικογενειών Αστυνομικών της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
όπου και έχει τοπική αρμοδιότητα ο'Ομιλος Φίλων Αστυνομίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Ναυτιλί
ας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Υφυπουργός Υγείας κ. Κατερίνα Παπακώστα, οι βουλευτές: κ. Νικήτας Κακλαμάνης, κ. 
Αννα Καραμανλή, ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος, ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, ο υποψήφιος βουλευτής κ. 
Χρήστος Κονταρίδης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Επίτιμος Προϊστάμενος 
Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστράτηγος ε.α. κ. Στέφανος Σκότης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Κων/ 
νος Μιχαιρίνας, ο Υποναύαρχος Π.Ν. κ. Σπυρίδων Δημητρίου, ο βοηθός ΓΑ.Δ.Α Ταξίαρχος κ. Διονύσιος Λουκόπουλος, ο Δ/ντής Δ/ 
νσης Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αρκουμάνης, ο Δ/ντής Υποδ/νσης Ασφάλειας Δυτ.Αττικής Α/Δ κ. ΔημήτριοςΣωτη- 

ρόπουλος, ο Πρόεδρος ΣΕΦΕΑΑ κ. Βασίλειος Ντούρας, ο Εκπρόσωπος της Λέσχης Αστυνομικών Πειραιά Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γε
ώργιος Πηγαδιώτης, ο Πρόεδρος ΠΟΑΣΣΑ Υποστράτηγος ε.α. κ. Σπυρίδων Ασημακόπουλος, και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, αστυνο

μικοί και πλήθος κόσμου. Την εκδήλωση παρουσίασε η κυρία Λίτσα Νιαρχάκου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο τω ν εορτώ ν τω ν Χ ριστουγέννω ν κα ι του Ν έουΈ τους, το Γραφείο 
Δ ημοσ ίω ν Σχέσεω ν και Ενημέρω σης Δημοσ ιογράφω ν της Γεν ικής Α στυνο
μ ικής Δ ιεύθυνσ ης Θ εσσαλονίκης δ ιοργάνω σε για τα παιδιά του  προσωπικού 
του Γραφείου του  Γενικού Επ ιθεωρητή Α στυνομ ίας Β. Ελλάδος, τω ν Υπηρε
σ ιώ ν τη ς  Γ.Α.Δ. θεσ /ν ίκης , του προσωπικού Επ ιτελείου της Γ.Α.Π.Κ. Μ ακε
δονίας, καθώ ς και του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Β.Ε., Υ.Τ.Ε.Β.Ε, Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε και 
Υ.Α.Ε.Ε.Β. την παιδική θεατρ ική  παράσταση «Ο Τρελαντώνης» της Π ηνελό
πης Δέλτα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δ εκεμβ ρ ίου  201 λ  και 
ώρα 11:00 στο θέατρο «Ράδιο Σίτυ». Τα παιδιά του προσωπικού δ ιασκέδα
σαν με το υ ς  θεα τρ ικούς ήρω ες, ενώ  ιδ ια ίτερη χαρά και συγκίνηση ένιω σαν 

με τα δώρα που τους προσφέρθηκαν.
Στην εκδήλω ση παρέστη ο Γενικός Α σ τυνομ ικός Δ /ντή ς  Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ, ο οποίος απηύθυ- 

νε ευ χές  για χρόνια πολλά και καλή χρονιά στα παιδιά και σ τους γονε ίς  τους.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο τω ν εορτώ ν τω ν Χ ριστουγέννω ν, το ένστολο κα ι πολιτι
κό προσωπικό της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο με ενθο υ 
σιασμό στην πρω τοβουλία  του  Α ρχηγείου  της Ε λληνικής Αστυνομ ίας 
για εθελοντική  προσφορά ε ιδώ ν σε ευπαθείς ομάδες, σ υγκέντρω σε 
μεγάλες ποσότητες τροφ ίμω ν, ρούχω ν και παιχνιδιών.
Σε μια συμβολική  χειρονομ ία , αντιπροσω πείες τη ς  Γ.Α.Δ.Θ, παρέδω 
σαν τα σ υγκεντρω θέντα  είδη στα ακόλουθα ιδρύματα κα ι κ ο ιν ω φ ε
λε ίς  οργανισμούς: στο Κέντρο Προστασίας Α νηλ ίκω ν Φ άρος του  Κ ό
σμου τη ς  Ιερός Μ ητροπ όλεω ς Ν εαπόλεω ς και Σταυρουπόλεω ς, στο 
Ελληνικό Π αιδ ικό Χωριό, στο Φ ίλυρο Θεσσαλονίκης, στο Παράρτημα 
του Ινστιτούτου Α ναπτυξιακής Αποκατάστασης, του Κ έντρου Κ ο ινω 

ν ική ς  Πρόνοιας Π ερ ιφ έρειας Κ εντρ ικής Μ ακεδονίας, στο Φ ίλυρο Θ εσσαλονίκης κα ι στο Παπάφειο Κέντρο Π α ιδ ικής Μ έρ ι

μνας Α ρρένω ν Θεσσαλονίκης, «0 ΜΕΛΙΤΕΥΣ».
Κατά τη δ ιάρκεια  τω ν επ ισκέψεω ν, τ ις  αντιπροσω πείες συνόδευε η μπάντα του Τμήματος Μ ουσ ικής Α στυνομίας, η οποία 
παιάνιζε τα κάλαντα και άλλες Χ ρ ιστουγεννιάτικες μελω δίες.

ΔΩΡΕΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 20-11 -2014, σε ε ιδ ική  τελετή  που πραγματοποιήθηκε στο γρα
φείο  του Γενικού Α στυνομ ικού Δ ιευθυντή  Θεσσαλονίκης, η ετα ι
ρεία εμπορίας ια τρ ικώ ν ε ιδώ ν και αναλω σίμων, με την  επω νυμία 
SIDAPHARM GREECE προσέφερε ανιδιοτελούς για τ ις  ανάγκες του 
υπηρεσιακού στόλου πενήντα (50) φαρμακεία  αυτοκινήτου.
0  Γεν ικός Α σ τυνομ ικό ς  Δ ιευ θ υ ντή ς  Θεσσαλονίκης, Υποστράτη
γος Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ, εξέφρασε τ ις  θερμές και εγκάρδ ιες ευχαρ ι
στίες του στην ιδ ιοκτήτρ ια  της ετα ιρείας κ. Διάνα ΜΟΧΙΝΤΡΑ και 
στο σύζυγό της για τη γεννα ιόδω ρη προσφορά τους, σ τους οποί
ους απένειμε τ ιμητ ική  πλακέτα και μεταξύ άλλω ν τόνισε: «η δω 
ρεά αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και του έρ
γου της ΓΑΔΘ, σχετίζεται μ ε  την ασφάλεια του αστυνομικού προσω
πικού, αλλά και του πολίτη, ενώ  αντικατοπτρίζει τα φ ιλικά α ισθήματα  
τω ν δωρητών, συνολικά προς το Σώ μα της Ελληνικής Αστυνομίας». 
Στην εκδήλω ση, παρέστησαν ο Δ ιευθ υντή ς  της ετα ιρείας, οι Δ ιευ 
θυντές Δ ιευθύνσ εω ν Δ ικα ιοδοσ ίας κα ι Α νώ τερο ι Α ξ ιω μ α τικο ί της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Η Ένωση Α γροτικώ ν Συνετα ιρ ισμώ ν Βόλου δώ ρισε (22 -12 - 
2014) ένα όχημα για τ ις  ανάγκες τη ς  Υποδιεύθυνσης Ασφα
λε ία ς  Βόλου. Η παραλαβή του οχήματος πραγματοποιήθηκε 
από τη Δ ιεύθυνση Αστυνομ ίας Μαγνησίας.
0  Α στυνομ ικός Δ ιευθυντής Μαγνησίας κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης και 
ο Δ ιευθ υντή ς  τη ς  Υποδιεύθυνσης Α σφάλειας Βόλου κ. ΚΑ- 
ΡΑΙΣΚΟΣ Β ασίλειος εξέφρασαν τ ις  θερμές το υ ς  ευχαρ ισ τίες 
στον πρόεδρο της'Ε νω σης κ. ΠΡΙΝΤΖΟ Ν ικήτα  για την  ευ γ ε 
ν ική  του προσφορά.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΟΥΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Η Δ ιεύθυνση Αλλοδαπώ ν Α ττ ικής  κα ι ε ιδ ικότερα  η ομάδα συντονισμού δράσεω ν για τη βελτίω ση τω ν σ υνθηκώ ν κρά τη 
σης κα ι ψ υχοκο ινω ν ικής υπ οστήρ ιξης τω ν υπό επιστροφή αλλοδαπών, προγραμμάτισε κα ι πραγματοποίησε δ ιάφ ορες ε κ 
δηλώ σ εις εορταστικού, αλλά και κο ινω ν ικο ύ  χαρακτήρα, κατά τη δ ιάρκεια  τω ν εορτώ ν. Στη διοργάνω ση τω ν εκδη λώ σ ε
ω ν συνέδραμαν το αστυνομ ικό προσωπικό, ο ι ψυχολόγοι, ο ι κο ινω ν ικο ί λ ε ιτο υ ρ γο ί κα ι οι μεταφ ραστές τη ς  Δ ιεύθυνσης 
Αλλοδαπώ ν Α ττικής, ενώ  πολύτιμη υπήρξε η υποστήριξη και ανταπόκριση Φ ορέω ν, οργανώ σεω ν και Μ.Κ.Ο. που σ υνέ
δραμαν στις εκδηλώ σεις.
Ε ιδ ικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώ σεις:
► Στις 20 /12 /201Α, συναυλία από το συγκρότημα κρουστώ ν του  Π ολιτισ τικού  Κέντρου Α φ ρ ικα ν ικής  Τέχνης «ANASA» 

στην Αμυγδαλέζα.
► Στις 23 /12 /201Α, μουσική εκδήλω ση από την φ ιλαρμονική  ορχήστρα του Δήμου Α θηνα ίω ν στον Ε ιδ ικό Χώρο Παραμο

νής Α λλοδαπώ ν/ ΕΧΠΑ Α νηλ ίκω ν Αμυγδαλέζας, καθώ ς και στην Υπηρεσία Φ ύλαξης-Ε λέγχου Κ ρατουμένω ν Α λλοδα- 
πών/ΥΦΕΚΑ Α ττικής. Στην εκδήλω ση παρευρέθηκαν η Α ντιδήμαρχος Α θηνα ίω ν κα Μαρία Ηλιοπούλου, ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Λ ευτέρ ης  Παπαγιαννάκης κα ι ο εκπρόσωπος της Μ.Κ.Ο. «Συνήγορος του Παιδιού» κ. Γ ιώ ργος Μόσχος, 
ενώ  από το Δήμο Α θηνα ίω ν δ ιανεμήθηκαν γλυκίσματα  και άλλα τρόφιμα.

► Στις 24/12/2014, εορταστική εκδήλω ση στο Κέντρο Κράτησης Γυναικών Ελληνικού, στην οποία συμμετείχαν η ηλεκτρ ο 
ν ική  εφημερ ίδα  γ υ να ικε ίω ν  δ ικα ιω μά τω ν και θεμάτω ν «το ΜΩΒ», η Μ.Κ.Ο.Ένωση Κ ακοπ οιημένω ν Γυναικώ ν «WIN Ελ
λάς», η Έ νωση Α φ ρ ικανώ ν Γυναικών κα ι η Μ.Κ.Ο. «Τράπεζα Χρόνου Ηλιούπολης». Στη δ ιάρκεια  της εκδήλω σ ης μο ι
ράστηκαν διάφορα δώρα από τ ις  οργανώ σεις που σ υμμετείχαν κα ι επιπλέον προσφέρθηκαν γλυκίσματα  κα ι εδέσματα 
από τ ις  ετα ιρ ε ίες  «Δελατόλας» κ α ι« Focaccino ».

► Στις 31 /1 2/2014 πραγματοποιήθηκε στο ΕΧΠΑ Α νηλ ίκω ν Αμυγδαλέζας, εκδήλω ση δη μ ιουργ ικής  απασχόλησης από τπν 
Μ.Κ.Ο. «Κίνηση για τη Χριστιανική Δ ιαπαιδαγώγηση του  Παιδιού», η οποία περιελάμβανε ομαδικά και επιτραπέζια παι
χνίδια, ενώ  στα παιδιά δ ιανεμήθηκαν μπλοκ ζω γραφ ικής, στυλό, μαρκαδόροι κα ι τετράδια.

► Στις 01 /01/2015 , πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλω ση στο Προαναχω ρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας, που 
περιελάμβανε μουσική, χορό και τραγούδια, από την ομάδα κρουστώ ν του Π ολ ιτισ τικού  Κέντρου Α φ ρ ικα ν ικής  Τέχνης 
«ANASA» και το συγκρότημα «Α φ γανικής μουσικής».

Τις επόμενες ημ έρες έγ ινε δ ιανομή ρουχισμού, υποδημάτω ν κα ι ε ιδώ ν α τομ ικής υγ ιε ινής, τα οποία είχαν σ υγκεντρω θεί 
από ανθρω π ιστικές οργανώ σεις, μετά από κάλεσμα της Δ ιεύθυνσ ης Αλλοδαπών Α ττικής, σε συνεργασία με την ομάδα ψ υ- 
χ οκο ινω ν ική ς  υποστήρ ιξης αλλοδαπών.
Επιπλέον, η Ιερά Μ ητρόπολη Ιλίου, Αχαρνώ ν και Π ετρουπ όλεω ς δ ιένε ιμ ε ένα κοντέ ινερ  με κα ινούρ ιο  ρουχισμό και υπό
δηση στους ενήλ ικου ς  αλλοδαπούς κρατούμενους τη ς  Δ ιεύθυνσης Αλλοδαπώ ν Α ττικής, ενώ  ο Δ ήμος Α θηνα ίω ν σ υ γκέ
ντρω σε και δ ιένε ιμ ε είδη ρουχισμού κα ι υπόδησης στους ανήλ ικους αλλοδαπούς.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΕΝΗ» ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Πραγματοπ οιήθηκε (14/12/2014) κατόπ ιν πρω τοβουλίας του Δήμου Φ λώ ρινας, 
τελετή  ονοματοδοσίας της Κ εντρ ικής Π λατείας της Τοπικής Κο ινότητας Ιτέας, σε 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΕΝΗ», στη μνήμη του Α ρχ ιφ ύλακα Ηλία Κω στένη του Λαζά
ρου. Ο Α ρχ ιφ ύλακας Ηλίας Κ ω στένης γ εννήθ ηκε το 1970 στη Φ λώ ρινα  κα ι υπη
ρετούσε στο Τμήμα Σ υνορ ια κής Φ ύλαξης  Πρεσπών Φ λώ ρινας. Τραυματίσ τηκε 
θανάσιμα την 08 -12 -2013, κατά τη δ ιάρκεια  δ ια τεταγμένης υπηρεσίας, ενώ  εκ τε - 
λούσε περιπολία, για  την αποτροπή του φ α ινομένου τη ς  παράνομης αλιε ίας στην 
ορεινή περιοχή του Βροντερού Φ λώ ρινας, στις Μ ικρ ές Πρέσπες, από πυρά Α λ
βανών κακοποιών.
Στην τελετή ονοματοδοσίας και στο τρισάγιο χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπο
λίτης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίαςκ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, επίσης παρέστησαν οι Βου
λευτές της Π.Ε. Φλώρινας κ. Ευστάθιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Αθανάσιος ΓΕΡΜΑΝΙ- 
ΔΗΣ, ο Αντιπερκρερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας κ. Στέφανος ΜΠΙ- 
ΡΟΣ, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Ιωάννης ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Φλώρινας κ. Θεοδόσιος ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ, Χρήστος ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, Γεώργιος ΑΠΙΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ και Μ ιχαήλ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, ο πρόεδρος τηςΤοπικής Κοινότητας κ. Ιωάννης ΠΕ- 
ΣΙΟΣ, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Υποστρά
τηγος κ. Γεώργιος ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ, ο Βοηθόςτου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Δ ι
ευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Δημοσθένης ΧΡΗΣΤΟΥ , ο
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Διευθυντής της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Δη- 
μήτριος ΧΗΡΑΣ, ο Βοηθός Διευθυντή της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, Αστυ
νομικός Υποδιευθυντής κ. Δημήτριος ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, οι Δ ιο ικητές τω ν Τ.Σ.Φ. και 
του Α.Τ. Ν ίκης της Δ. Α. Φλώρινας, ο Γενικός Γραμματέας της Π Ό Α Σ . Υ. κ. Παναγιώ
της ΛΑΖΟΣ, αντιπροσωπεία του Στρατού και της Πυροσβεστικής, οι γονείς, η σύζυ
γος και η κόρη του εκλιπόντος, καθώ ς και πλήθος πολιτών και αστυνομικών. Κατά 
τη διάρκεια της τελετής εκφω νήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Φ λώ 
ρινας, το Βουλευτή κ. Ευστάθιο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περι
φερειακής Ενότητας Φλώρινας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυ
τικής Μακεδονίας και τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Α.Σ.Υ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά του προσωπικού που υπη
ρετεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), στο 4° Τμήμα της Δ.Δ.Α.Σ. 
-  ΙΝΤΕΡΠΟΛ και στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε (21.12.2014), 
στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Ε. Τα παιδιά διασκέδασαν με το εορταστικό πρόγραμμα που 
περιελάμβανε η εκδήλωση και ο Άγιος Βασίλης τους μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης από το Δ ιευθυντή της Δ. Ε.Ε. Ταξίαρχο Εμμανουήλ Πλουμή, 
απονεμήθηκαν Τιμητικά Διπλώματα σε τέσσερις πολύτεκνες οικογένειες αστυνομικών, 
που υπηρετούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, ενώ  παράλληλα συγκεντρώθηκαν τρό
φιμα και λοιπά είδη, τα οποία παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Επικοινωνίαςτου Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενίσχυση κο ινω νικώ ν Ιδρυμάτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ

Α σ τυνομ ικο ί του Α στυνομ ικού Τμήματος Σουφλίου, σε συνεργασία με Α στυνο
μ ικό του  Α στυνομ ικού Σταθμού Μ ικρού Δ ερε ίου  κα ι Α σ τυνομ ικούς του  Τμήμα
το ς  Σ υνορ ιακής Φ ύλαξης Σουφλίου προχώρησαν (03-11-2014) στη μεταφορά 
μίας επ ιτύμβ ιας στήλης η οποία χρονολογείτα ι από το έτος 1873. Η επ ιτύμβια 
στήλη φυλάσσονταν από το έτος 1996 στον κλειστό - πλέον - Α στυνομ ικό  Σταθ
μό Μ εγάλου Δ ερείου , μεταφ έρθηκε στο νεο ϊδρυθέν  Βυζαντινό Μ ουσείο Δ ιδ υ 
μοτείχου  κα ι τοπ οθετήθηκε σε φυλασσόμενο υπόγειό του.
0  Δ ιο ικη τής  του Α.Τ. Σουφλίου Α /Β ’ ΒΟΜΒΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος δέχτηκε τ ις  ευ 
χαρ ιστίες του 'Εφορα τη ς  15ης Εφορείας Βυζαντινώ ν Α ρχα ιοτήτω ν για τη μετα 
φορά και προστασία της επ ιτύμβ ιας πλάκας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Α ξ ιω μα τικώ ν  της Ε λληνικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη του Δ ιο ικ η 
τή της Α σ τυνομ ικής Ακαδημίας, Υποστράτηγου κ. Βασιλείου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ανα
νέω σε το σ κοπ ευτικό  υλ ικό  της αποκτώντας, δύο Α εροβόλα όπλα τελευτα ία ς τ ε 
χνολογίας, (ένα πιστόλι κα ι ένα τυ φ έκ ιο ) για τ ις  ανάγκες τη ς  σκοπ ευτικής ομάδας 
της Σχολής.
Με την προμήθεια τω ν δύο αυτώ ν όπλων οι δόκ ιμο ι-σ κοπ ευτές της Σ.Α.Ε.Α., έχουν 
τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις, τους σπουδαστές τω ν άλλων στρα
τ ιω τ ικ ώ ν  Σχολών, στους ετήσ ιους αγώ νες τω ν παραγω γικώ ν Σχολών.
Μετά την  παραλαβή τω ν όπλων, ο Δ ιο ικη τής  της Α σ τυνομ ικής Ακαδημίας, φ ο ρ ώ 
ντας τη σκοπευτική στολή, δοκίμασε ο ίδ ιος την ευθυβολία  τω ν νέω ν όπλων, ρ ίχνο
ντας βολές, στο πλευρό τω ν Δ ο κ ίμω ν  Υπαστυνόμων, στέλνοντας το μήνυμα, ότι ο 
αθλητισμός και ιδ ια ίτερα η σκοποβολή, είνα ι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπ α ίδευ 
σης τω ν αστυνομικώ ν, στις Σχολές τη ς  Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με επιτυχία ολο κληρ ώ θη κε (28-11-201 Λ), σεμ ινάριο επ ιμόρφω σης (42) Α ξ ι
ω μ ατικώ ν  του Πυροσβεστικού Σώ ματος και (10) Υπ αξιω ματικώ ν του Λ ιμ εν ι
κού Σώματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 24- 
28 /11/2014 στις εγκαταστάσεις της Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογικώ ν Ερευνών.
Κατά τη δ ιάρκεια  του  σεμ ιναρίου οι σ υμμετέχοντες επ ιμορφώ θηκαν από εξε ι- 
δ ικευ μ ένου ς Α ξ ιω μα τικο ύς  της Δ.Ε.Ε τη ς  Ε λληνικής Α στυνομ ίας σε θέματα 
εξερεύνησης, φ ω τογράφησης σ κηνής εγκλήματος, π ερ ισυλλογής δ ια χε ίρ ι
σης και αξιοποίησης πειστηρίων, μεθόδω ν λήψ ης β ιολογ ικώ ν υλ ικώ ν  κα ι σε 
άλλα θέματα εφαρμοσμένης εγκληματολογίας.
Τις βεβα ιώ σεις παρακολούθησης στους αποφοιτήσαντες επέδωσε ο βοηθός 
Επιτελάρχη του Α ρχηγείου  τη ς  Ελληνικής Α στυνομ ίας Υποστράτηγος Δ ημή- 
τρ ιος Σόφιάς, στο πλαίσιο εκδήλω σης, κατά την οποία παρέστησαν ο Δ ιευθ υντή ς  τη ς  Δ.Ε.Ε Ταξίαρχος Εμμανουήλ Π λου- 
μής κα ι εκ  μέρους του Πυροσβεστικού Σώ ματος ο Ταξίαρχος Παύλος Γρηγορίου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Δημόσ ιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Δ ιεύθυνση Δ ίω ξης Η λεκτρον ικού  Εγκλήμα
τος, δ ιοργάνω σε (15-12-2014), στη Γενική Α στυνομ ική Δ ιεύθυνση Α ττ ικής  (Γ.Α.Δ.Α.), ημερίδα για  τη σχέση ίω ν  ανηλ ί
κω ν με το δ ιαδίκτυο, η οποία απευθυνόταν σε μέλη τηςΈ νω σης για τα Δ ικα ιώ ματα του Παιδιού (Ε .Δ Ι.Π Α Ι.) . Στην 
ημερίδα, η οποία υλοπ οιήθηκε στο πλαίσιο εκπ α ιδευτικής επ ίσκεψ ης τω ν μελώ ν της Ε.ΔΙ.ΠΑΙ., σ υμμετείχαν ο Δ ιευ θ υ ντή ς  
της Δ ίω ξης Η λεκτρον ικού  Εγκλήματος, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, κα θώ ς κα ι άλλοι εξε ιδ ικ ευ μ ένο ι Α ξ ιω μ α τι
κο ί τη ς  Υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρω σαν τα μέλη τη ςΈ νω σ ης τόσο για την  ασφάλεια στο δ ιαδ ίκτυο, όσο κα ι γ ια  το υς  κ ιν 
δύνους που ελλοχεύουν και την παραβατικότητα τω ν ανηλ ίκω ν σε αυτό. Στόχος τη ς  ημερ ίδας ήταν η προβολή τη ς  δρα
στηρ ιότητας της Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης  Η λεκτρον ικού  Εγκλήματος, η οποία περ ιλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα, αλλά 
και την  καταστολή εγκλημ άτω ν κα ι α ντικο ινω ν ικώ ν  συμπ ερ ιφορώ ν που διαπράττονται, μέσω δ ιαδ ικτύου  ή άλλω ν μέσω ν 
ηλεκτρον ικής  επ ικοινω νίας.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενόψει της εορταστικής περιόδου, Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Α θλητικήςΈ νω - 
σης Α σ τυνομ ικώ ν Ελλάδος αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. ΓΡΙΜ Μ Α Ιω 
άννη, το Γ. Γ. κ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ Ρήγα, το μέλος κ. ΧΑΝΤΖΗ Κω νσταντίνο και 
τον  Ταμία του παραρτήματος Α ττικής, κ. ΚΑΡΑΛΗ Βασίλειο, επ ισκέφ θηκε (19- 
12-2014) τ ις  εγκαταστάσεις του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματι- 
κή ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ», όπου τους υπ οδέχθηκε η Γ.Γ. κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Α ν

να καθώ ς και τ ις  εγκαταστάσεις της Κ ο ινω ν ική ς  Δ ομής Ά μ εσ ης Α ντιμετώ π ι
σης της φ τώ χειας του Δ ήμου Κ ερατσ ιν ίου- Δραπετσώ νας του Ομίλου UNESCO 
Π ειρα ιώ ς κα ι Νήσω ν σ υνοδευόμενο ι από τη Δ ιευθύντρ ια  Λ α ϊκού  Πολιτισμού 
& Ν εολαίας του Ομίλου UNESCO, 
κ. Παράσχου Γεωργία, όπου τους 

υποδέχθηκαν ο Π ρόεδρος του  Ομίλου UNESCO Π ειρα ιώ ς κα ι Νήσω ν κ. Μ Α- 
ΡΩΝΙΤΗΣ Ιω άννης και η Υπεύθυνη τω ν δομώ ν για την  Καταπολέμηση της φ τώ 
χειας κ. ΑΙΒΑΤΙΑΔΟΥ Αναστασία, μο ιράζοντας τρόφ ιμα και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης που στόχο έχουν να στηρ ίξουν τ ις  θεσ μ ικές παροχές τω ν μελώ ν τους.
Η αγορά τω ν ανω τέρω  ε ιδώ ν πρώτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε από τη συ
γκέντρω ση χρηματικού  ποσού από το υστέρημα τόσο τω ν αθλητώ ν που στε
λεχώ νουν τ ις  ομάδες που συμμετέχουν στα ηρω ταθλήματά μας αλλά και τω ν 
μελώ ν του  Δ ιο ικη τικο ύ  Συμβουλίου  της'Ε νω σής μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ (750) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώ θηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επτακόσια πενήντα (750) στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Το επιμορφωτικό αυτό πρό
γραμμα υλοποιήθηκε από τους «πυρήνες» εκπαιδευτές, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα σχετική εκπαίδευση και είχαν 
αποκτήσει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη γνώση στο ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στην εν λόγω  
εκπαίδευση αναπτύχθηκαν, η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος, τα απόβλητα (Νοσοκομειακά, βιομηχανιών, ηλεκτρονι
κά) -  Λύματα -  Μόλυνση ποταμών/ λιμνών, - Επιχειρήσεις scrap -  Επιχειρήσεις ανακύκλωσης μπαταριών -  Παράνομα λατομεία 
-  Επιχειρήσεις ανακύκλωσης χάρτου, παράνομες χωματερές σκουπιδιών, βυρσοδεψία -  Β ιομηχανικές παραγωγές χρωμάτων -  
Βαφεία, χυτήρια -  Εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας χημικώ ν προϊόντων. Με την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία επ ιδιώκε
ται η παροχή της απαραίτητης γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται, με τρόπο ενιαίο και κυ 

ρίω ς αποτελεσματικό, όλες οι εγκληματικές συμπεριφορές, που στρέφονται κατά του περιβάλλοντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Ο λοκληρώ θηκε (0 5 -1 2 -2 0 1 4 ) ,  με επ ιτυχία το Σεμ ινάριο  Επιμόρφωσης τω ν (6 0 9 )  νεοπ ροαχθέντω ν Α ρ χ ιφ υ λά -  
κων, το οποίο πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 24 -03 -2014  έω ς 05 -12 -2014, σε δεκαπ έντε (15) εκπ α ιδευτι
κές  σειρές, δ ιάρκειας δέκα (10) ημερώ ν η καθεμία. Το σεμινάριο υλοπ οιήθηκε, στις Σχολές Μ ετεκπα ίδευσης κα ι Επιμόρ
φω σης Ε λληνικής Α στυνομ ίας στην Α ττική  και τπ Βέροια καθώ ς κα ι στπ Σχολή Α σ τυφ υλάκω ν στη Κομοτηνή. Η επ ιμόρφω 
ση αυτή έχει ω ς σκοπό να μεταδώ σει - εν ισχύσει σ τους σπουδαστές, εκε ίν ες  τ ις  ν ομ ικές  και επ αγγελματικές -  π ρακτικές 
γνώ σεις, οι οποίες το υς  είνα ι απαραίτητες για να ε ίνα ι σε θέση να εκ τελο ύ ν  σωστά τα νέα τους καθήκοντα . Τα π ιστοποιητι
κά σπουδών επ ιδόθηκαν στους αποφοιτήσαντες Α ρχ ιφ ύλακες, από το υ ς  Δ ιο ικη τές  τω ν Σχολώ ν Μ ετεκπα ίδευσης κα ι Επι

μόρφω σης Ελληνικής Α στυνομίας, παρουσία και λοιπού αστυνομ ικού προσωπικού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISEC BALLISTICS
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ»

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία, το Κέντρο Μ ελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και π Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε), συνδιοργάνω- 
σαν επιστημονική Ημερίδα για την «Αύξηση των Επιχειρησιακών Δ υ
νατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας για τα Βαλλιστικά Δεδομένα των Πυροβόλων Όπλων», με 
αφορμή την παραλαβή και την εγκατάσταση εξοπλισμού από τη Δ.Ε.Ε, 
η οποία και πραγματοποιήθηκε (17.12.2014) στο αμφιθέατρο της Υπη
ρεσίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματικοί και στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΚΕ.ΜΕ.Α., Εκπρόσωποι εθνι
κώ ν Αρχών και Υπηρεσιών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητι
κώ ν φορέων και εκπρόσωποι εργαστηρίων από άλλα Κράτη- Μέλη 
της Ε.Ε. Στο πλαίσιο τω ν εργασιών της ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος ISEC Ballistics που βρίσκεται στην 
τελική διαδικασία ολοκλήρωσης και αφορά την «Αύξηση τω ν Επιχειρησιακών Δυνατοτήτων της Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τα Βαλλιστικά Δεδομένα τω ν Πυροβόλων'Οπλων». Επίσης, παρουσιάστηκε η πορεία εξέ
λιξης τω ν έργων «Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της Συνθήκης PRUM» 
και «Αύξηση τω ν επιχειρησιακών δυνατοτήτων τηςΔΕΕ/ΕΛΑΣ για διερεύνηση σε ΧΒΡΠ περιβάλλον». Τα τρία έργα υλοποιούνται 
υπό τον συντονισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Ε. Η ημερίδα ξεκίνησε με τις ομιλίες του Δ ιευθυντή της Δ.Ε.Ε., Ταξι
άρχου Εμμανουήλ Πλουμή και του Δ ιευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α., Ταξιάρχου Βασιλείου Γκρίζη, οι οποίοι ανέδειξαντη σημασία της αξι
οποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών για την αναβάθμιση τω ν επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Δ.Ε.Ε. και 
γενικότερα τω ν υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνο
λογίας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση στους χώρους τω ν εργαστηρίων της Δ.Ε.Ε. και επίδειξη 

του εξοπλισμού που παρελήφθη.
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

Μ ε επ ιτυχία , πραγματοπ οιήθηκε στο Μ έγαρο Μ ουσ ικής Α θηνώ ν συνέδριο 
με θέμα « Η  α σ φ α λή ς  π λοήγησ η στο δ ια δ ίκ τυ ο  ε ίν α ι υπ όθεση ό λ ω ν  μ α ς» ,
το οποίο δ ιοργανώ θηκε από το Υπουργείο Δημοσ ίας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη, σε συνεργασία με το Α ρχηγείο  της Ελληνικής Αστυνομ ίας και τη Δ ι

εύθυνση Δ ίω ξης  Η λεκτρον ικού  Εγκλήματος κα ι απευθυνόταν σε μαθητές με 
αναπηρία ή κα ι ε ιδ ικ ές  εκπ α ιδ ευ τ ικ ές  ανάγκες. Το συνέδρ ιο  π αρακολούθη
σαν περίπου εκατό (100) μαθητές του Ε ιδικού Γυμνασίου - Λ υ κε ίο υ  Α θηνώ ν 
και του  Ε ιδ ικού Γυμνασίου -  Λ υ κε ίο υ  Ιλίου με το υς  συνοδούς εκπ α ιδευτικούς.
Η έναρξη του συνεδρ ίου έγ ινε από τη χορω δία μαθητώ ν του Κ ολλεγ ίου Α θη
νώ ν  με χρ ισ τουγενν ιά τικα  κάλαντα για  το υ ς  μ ικρο ύ ς μαθητές, ενώ  την  πα
ρουσίαση πραγματοποίησε ο Δ ιευ θ υ ντή ς  τη ς  Δ ίω ξη ς  Η λεκτρ ον ικού  Ε γκλή
ματος, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σφακιανάκης με εξε ιδ ικ ευ μ ένο υ ς  Α ξ ιω μα τικο ύς  της Υπηρεσίας κα ι ε ιδ ικο ύ ς  επ ιστήμονες. 
Την εκδήλω ση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Δημόσ ιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κ ικ ίλ ιας. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπαρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομ ίας Α ντιστράτηγος Σπυρίδω ν Παπασπύρου, ενώ  π αρευρέθη- 
σαν, μεταξύ άλλων, ο Δ ιευθ υντή ς  της Γενικής Α σ τυνομ ικής Δ ιεύθυνσης Α ττικής, Υποστράτηγος Κω νσταντίνος Μ ιχαιρίνας, 
ο Δ ιευθ υντή ς  τη ς  Δ ιεύθυνσης Ο ικονομ ικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ιω άννης Δ ιαμαντόπ ουλος κα ι ο Δ ιευ θ υ ντή ς  τη ς  Δ ι
εύθυνσ ης Α στυνομ ίας Αθηνών, Ταξίαρχος Γεώ ργιος Α ρκουμάνης.

Στόχος του  Σ υνεδρ ίου , ήταν η ενημέρω ση της ευα ίσ θητης ομάδας τω ν παιδιών, για τους κ ινδύνους που κρύβ ει το δ ι
α δ ίκτυο  κα ι για  το υ ς  τρόπ ους αντιμετώ π ισης τω ν π ροκλήσεω ν του ψ ηφ ιακού  κόσμου, κα θώ ς ε ίνα ι ύψ ισ της σημασ ί
ας η ισ ότιμη  σ υμμετοχή  τω ν  μα θ ητώ ν  αυτώ ν, στην κ ο ινω ν ία  τη ς  γνώ σ ης κα ι τω ν  σ ύγχρ ονω ν τεχνολο γ ιώ ν . Πα
ράλληλα έγ ινε  η προβολή τη ς  κα ινοτόμ ου  εφ α ρμ ογής C YB ER K ID , με τη χρήση τη ς  οπ οίας κα ι μέσω  τη ς  γραμμής 
CYBERALERT δ ίνε ι τη  δυνατότητα  στα παιδιά να επ ικο ινω νού ν  άμεσα κα ι σε π ραγματικό χρόνο (rea l tim e), σε περ ί
πτωση κ ινδύνου ή απειλής, με Α ξ ιω μ α τικο ύ ς  τη ς  Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης  Η λεκτρον ικού  Εγκλήματος, μέσω της χρήσης μ ί
ας πρω τοποριακής (touchscreen ca ll) δ ιαδ ικασ ίας «Cyber A le rt» , αλλά και μέσω  αποστολής ηλεκτρον ικού  μηνύματος. 
Στο τέλο ς  τη ς  εκδήλω σ ης μο ιράστηκαν αναμνηστικά δώρα κα ι εκπ α ιδευτικό  υλικό.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ INTERPOL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ελληνική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία της IN TER PO L σ υν- 
διοργάνω σαν ( 1 8 - 1 2 - 2 0 ΙΑ ) Ε θνική  Συνάντηση γ ια  την Π εριβαλλο
ντική  Α σ φ άλεια , η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Δ ι
εύθυνσ ης Ε γκλημ α τολογ ικώ ν Ε ρευνώ ν στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, 
συναντήθηκαν ε ιδ ικο ί κα ι εκπρόσωποι φ ορέω ν λήψ ης αποφάσεων από 
τ ις  εθ ν ικ ές  Α ρχές επ ιβολής του νόμου κα ι τους Ο ργανισμούς με αρμοδι
ότητες περ ιβαλλοντικώ ν θεμάτω ν, για να συζητήσουν κα ι να αναπτύξουν 
μακροπρόθεσμες σ τρατηγ ικές για την καταπολέμηση του περ ιβαλλοντι
κού εγκλήματος.

Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α , π α ρ ευ ρ έθ η κ ε  ο Υ π αρχηγός τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ 
νο μ ία ς , Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  Σ π υ ρ ίδω ν  Π απ ασπ ύρου, ο οπ ο ίος  κ ή ρ υ 
ξε  τη ν  ένα ρξη  τω ν  εργα σ ιώ ν, α π η ύ θ υ νε χ α ιρ ετ ισ μ ό  κα ι κ α λ ω σ ό 

ρ ισε το υ ς  π αρ ισ ταμένους εκ  μ έρ ο υ ς  το υ  Α ρχηγού  τη ς  Ε λλην ικής  Α σ τυ νομ ία ς  Α ντισ τρ ά τηγο υ  Δ η μ η τρ ίο υ  Τσακνά- 
κη. Από τη  Γενική Γραμματεία τη ς  In te rp o l , παρέστησαν ο Α σ τυνόμος Β ’ Ιω άννης Κ ό κ κ ιν η ς  κα ι η κ. Μ αρία Κ ω τσο- 
βού. Επιπλέον, σ υμμετείχαν εκπρόσωποι τω ν  αρμόδ ιω ν Υπηρεσιών του Α ρχηγείου  Ε λλην ικής Α σ τυνομ ίας κα ι τη ς  Γε
ν ικ ή ς  Α σ τυ νομ ική ς  Δ ιεύ θ υ νσ η ς Α ττ ικής , εκπρόσω ποι του Υπουργείου Π ερ ιβάλλοντος, Ε νέργειας κα ι Κ λ ιμ α τική ς  Α λ 
λαγής, τη ς  Δ ιεύθ υνσ η ς Π ερ ιβάλλοντος τη ς  Π ερ ιφ έρε ιας Α ττ ικής , του  Α ρχηγείου  Λ ιμ εν ικο ύ  Σ ώ μα τος-Ε λλην ικής Α κ το 
φ υ λα κή ς  κα ι τη ς  Γεν ικής Δ ιεύ θ υ νσ η ς  Τ ελω νείω ν  κα ι Ε ιδ ικώ ν Φ όρω ν Κ ατανάλω σης του  Υπ ουργείου Ο ικονομ ικώ ν. 
Το συντονισμό του σεμ ιναρίου ε ίχε ο Τμηματάρχης του 4ου Τμήματος Δ ιεθνώ ν Οργανισμών In terpo l, της Δ ιεύθυνσης Δ ιε 
θνούς Α σ τυνομ ικής Συνεργασίας, Α σ τυνομ ικός Υποδιευθυντής Α ρ ιστείδης Σταμούλης.
Σκοπός της Ε θνικής Συνάντησης, ήταν τόσο η ενίσχυση τω ν σημερ ινώ ν πρω τοβουλιώ ν, όσο και η δημ ιουργία  νέω ν και 
κα ινοτόμω ν στρατηγικώ ν για την αντιμετώ πιση τω ν περ ιβαλλοντικώ ν ζητημάτω ν.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ (136) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

Α π ονεμήθηκαν (1 2 .1 2 .2 0 1 4 ) ,  πτυχία στους 
(1 3 6 )  συνολικά Α ξιω ματικούς, οι οποίοι απο
φ ο ίτησαν από το Τμήμα Ε π αγγελματικής Μ ε
τεκπ α ίδευ σ ης  Ε π ιτελώ ν Σ τελεχώ ν  (Τ .Ε .Μ .Ε .Ι.) 
της Ελληνικής Αστυνομ ίας σε Α ττική  και Βέροια.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσι
ος Ανδρεουλάκος, ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας,
ΑντιστράτηγοςΔημήτριοςΤσακνάκηςκαι ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος ΚωνσταντίνοςΤσουβάλας απένειμαν τα 
πτυχία στους(78) Αξιωματικούς που αποφοίτησαν από 
τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στους θρακομακεδόνες Αττικής.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, κ. Νεκτάριος 
Κ ιούλος και παρέστησαν, ο βουλευτής εκλογικής Περιφέρειας Αττικής κ. Αλέ
ξιος Μητρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Δ ιο ικητικώ ν Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού Αχαμνών κ. Αναστάσιος Χίος, ο βοηθός Προϊστάμενου Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς, ο Δ ι
ο ικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης, 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιο ικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής, η Δ ιο ικητής της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης κ. Σταματίνα Μίζη, ο Δ ιο ικητής της Σχολής Αξιω ματικώ ν 
Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Φ ώ τιος Νικητάκης, ο Δ ιο ικητής Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος θω μάς Μαμούτος, εκ 
πρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιω ματικο ί και αστυνομικό προσωπικό όλω ν τω ν βαθμιδών, 
διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και συγγενείς τω ν αηοφοιτούντων Αξιωματικών.
Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, σε αντίστοιχη τελετή, χοροστάτησε ο Σε- 
βασμιότατος Μητροπολίτης Βέροιας, Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, ενώ τα πτυχία στους (58) αποφοιτήσαντες Αξιωμα
τικούς, απένειμε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, συνεπικουρούμε- 
νος από το Βοηθό Γενικού Περιφερειακού Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Χατζηβασιλειάδη και το Δ ιοικητή της 
Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα. Στην τελετή παρέστησαν οι βουλευτές του Νομού Ημαθίας κ.κ. Απόστολος Δε- 
συρόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Γεωργία Μπατσαρά, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας -  Παιδείας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Βέροιας κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, ω ς εκπρόσωπος του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, ο Γενικός Περιφε
ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, Υποστράτηγος Γεώργι
ος Καράίτσης, ο βοηθός Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικός Δ ιευθυντής Ηλίας Μπόλος, εκπρόσωποι τω ν 
Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και συγγενείς τω ν αηοφοιτούντων Αξιωματικών.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Π.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

a

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελο ντική ς συγκέντρω σης ειδώ ν από την 
Ελληνική Αστυνομία εν  όψ ει της εορταστικής περιόδου, το προσωπικό της 
Γενικής Π ερ ιφ ερε ιακής Α σ τυνομ ικής Δ ιεύθυνσης Δ υ τικής  Ελλάδας σε σ υνερ 
γασία με την Δ ιεύθυνση Αστυνομ ίας Αχάί'ας σ υγκέντρω σε τρόφιμα, είδη ρου 
χισμού και παιχνίδια, ω ς μια συμβολική  χειρονομ ία  αλληλεγγύης κα ι συμπα
ράστασης σ τους συνανθρώ πους μας. Τα συγκεντρω θέντα  είδη παραδόθηκαν 
στην Τράπεζα Τροφ ίμω ν τη ς  Ιεράς Μ ητροπ όλεω ς Πατρών, παρουσία του  Γενι
κού Π ερ ιφερειακού Α στυνομ ικού Δ ιευθυντή  Δ υ τικής  Ελλάδας Ταξιάρχου κ. Αν- 
δρέα Αποστολόπουλου, συνοδευόμενος από τη βοηθό του Ταξίαρχο κα. Πανα
γ ιώ τα  Γιαννοπούλου και τον Α στυνομ ικό  Υποδιευθυντή της Δ ιεύθυνσης Α σ τυ
νομ ίας Αχάί'ας κ. Απόστολο Μ αρτζάκλη, στον πατέρα Παναγιώ τη Ταρσινό ε κ 

πρόσωπο της Ιεράς Μ ητροπόλεω ς. Η ω ς άνω πρω τοβουλία έγ ινε δεκτή  με ιδ ια ίτερη χαρά, από τους εκπροσώ πους τη ς  Ιε
ράς Μ ητροπ όλεω ς Πατρών, εκφράζοντας γ ι ’ αυτό τ ις  θερμές ευ χές  κα ι ευχαρ ισ τίες τους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201 5 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 73



I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Η Ελληνική Αστυνομ ία , εν όψ ει τω ν εορτώ ν τω ν Χ ρ ιστουγέννω ν και του Νέου Έ τους, δ ιοργάνω σε πανελλήνια εθελοντική  
συγκέντρω ση ε ιδώ ν (τρόφιμα, είδη ένδυσης κ.λπ.), με σκοπό την ενίσχυση φ ιλανθρω π ικώ ν ιδρυμάτω ν σε όλη την χώρα. 
Στην Π ερ ιφέρεια  Σ τερεός Ελλάδας, ο ι Δ ιευθύνσ εις  Α στυνομ ίας Βοιω τίας, Εύβοιας, Φ θ ιώ τιδας και Φ ω κίδας, προσέφεραν 
τρόφ ιμα, είδη ένδυσης και άλλα αγαθά, η συγκέντρω ση τω ν οποίων πραγματοποιήθηκε από το υστέρημα του αστυνομ ι
κού προσωπικού, ω ς μία συμβολική χειρονομ ία  αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αγάπης προς τους συνανθρώ π ους μας, 
οι οποίοι μας έχουν ανάγκη.

Σ υγκεκρ ιμένα , αντιπροσωπεία της Δ ιεύθυνσ η ς  Αστυνομίας Φ θιώ τιδ ας, επ ικεφ αλής τη ς  οποίας ήταν ο Α σ τυνομ ικός 
Υποδιευθυντής κ. Π αναγιώ της Ρούμελης, επ ισκέφ θηκε τ ις  εγκαταστάσεις του Κέντρου Κ ο ινω ν ική ς  Πρόνοιας Π ερ ιφ έρειας 
Σ τερεός Ελλάδας -  παράρτημα προστασίας παιδιού Φ θ ιώ τιδας (Ο ρφανοτροφείο Α ρρένω ν Λαμίας) κα ι παρέδωσε τρόφ ιμα 
και είδη ένδυσης.

Ο Δ ιευθ υντή ς  της Δ ιεύθυνσ η ς Αστυνομίας Βοιωτίας, Α σ τυνομ ικός Δ ιευθ υντή ς  κ. Ν ικόλαος Γεω ργακόπ ουλος επ ισκέ- 
φ θηκε και προσέφερε τρόφιμα, παιχνίδια, είδη καθαρ ιότητας και άλλα αγαθά, στο Κ ο ινω νικό  Παντοπω λείο του Δήμου Λ ε- 
βαδέων, π ροκειμένου αυτά να δ ια τεθούν σε άπορες ο ικογένειες .

Αντιπροσωπεία της Δ ιεύθυνσ η ς Αστυνομίας Φ ω κίδας, επ ικεφαλής της οποίας ήταν ο Α σ τυνομ ικός Υποδιευθυντής κ. 
Αθανάσιος Χολέβας, παρέδωσε τρόφ ιμα, είδη ένδυσης και παιχνίδια στην Ιερά Μ ητρόπολη Φ ω κίδας, προκειμένου αυτά 
να δ ια τεθούν επίσης σε άπορες ο ικογένειες .

Τέλος, στην έδρα της Δ ιεύθυνσ η ς Αστυνομίας Εύβοιας, προσήλθε εκπρόσω πος του  συλλόγου «το Χαμόγελο του Παι
δ ιού» που εδρ εύ ε ι στη Χαλκίδα, ο οποίος παρέλαβε από το Δ ιο ικη τή  του Τμήματος Α σφαλείας Χαλκίδας, Αστυνόμο Α ’ κ. 
Βαρσαμά Σπύρο, τρόφ ιμα και είδη ένδυσης.

Τα στελέχη τω ν ανω τέρω  ιδρυμάτω ν και συλλόγων, καθώ ς και οι εκπρόσωποι του Δήμου Λ εβαδέω ν και της Ιερός Μ ητρο- 
πόλεως, εξέφρασαν τ ις  θερμές το υς  ευχαρ ισ τίες κα ι ευχήθηκαν καλές γ ιορτές στις γυ να ίκες  και το υς  άνδρες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κα θώ ς κα ι κουράγιο  και δύναμη στην άσκηση τω ν καθηκόντω ν τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

, ,,η. Το Σώμα δ ίω ξης ηλεκτρον ικού  εγκλήματος τη ς  Υποδιεύθυνσης Α σφαλείας Βό-
λου πραγματοποίησε (15.01.2015) στο χώ ρο πολλαπλών χρήσεω ν του Γυμνα
σίου Νέας Αγχιάλου, όπου συγκεντρώ θηκαν και οι μαθητές του Γενικού Λ υ κ ε ί
ου Ν έας Αγχιάλου, παρουσίαση με θέμα δ ια δ ικ τυ α κ ή  π αρενόχλησ η. Ο ομ ιλη 
τής Α ξιω μα τικό ς  του Σώ ματος αναφ έρθηκε δ ιεξοδ ικό  στην παρενόχληση που 
υφ ίστανται πολλές φορές ο ι έφ ηβο ι μέσω  δ ιαδ ικτύου  κα ι σ τους κ ινδύνους που 
εγκυ μ ο νε ί η μη σωστή και α νεξέλεγκτη  χρήση του. Ιδια ίτερα αναφ έρθηκαν οι 
κ ίνδυνο ι που αφορούν τη χρήση του Facebook. Οι μαθητές παρακολούθησαν 
με ενδ ιαφ έρον και απέκτησαν γνώ σ εις χρήσ ιμες για την προφύλαξή τους από 
το υς  σ χετικούς κ ινδύνους. Με το πέρας της παρουσίασης διατύπωσαν ερ ω τή 
σεις στις οποίες απάντησε ο ομ ιλητής κα ι έλυσε τ ις  απορίες τω ν μαθητών. Οι 

Δ /ν τες  τω ν σχολείω ν και οι καθηγητές ευχαρ ισ τούν την ομάδα της Α σ τυνομ ικής Δ /νσης Βόλου για τη συμβολή τους στην 
ενημέρω ση τω ν μαθητώ ν για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά το υς  εφήβους.
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__________ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ |
► Επιμέλεια. Υ/Β Νίκη Δπμητρακοπούλου - Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την ενημέρωση του προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας δημοσιεύεται το άρθρο 5° του Νόμου 4285/201A 
(ΦΕΚ Α Ί  91/10-09-2014), το οποίο αφορά ρύθμιση στεγαστικών 
δανείων, αστυνομικών-θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων ή άλ
λων εγκλημάτων βίας ως έξης:
Άρθρο 511 Ν. 4285/2014
«1. Σε περίπτωση που το θύμα, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα εί
χαν λάβει δάνειο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, 
το Δημόσιο αναλαμβάνει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, την εξυ
πηρέτησή του έως την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ή έως 
το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εφόσον 
το ποσό αυτού υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδιδόμενη εντός διμήνου από τη δη
μοσίευση του νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρ
μογή της διάταξης αυτής.
2. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις τρομοκρατι
κών πράξεων ή εγκλημάτων βίας, που έλαβαν χώρα από / ης Ιανου
άριου 2014 και εφεξής».

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού 
του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι: Νάνος Δημήτριος, Σακελλα- 
ρίου Καλλιόπη, Τσίφτης Κωνσταντίνος.

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Απόστολος Φώ
τιος, Βασαλάκης Νικόλαος, Ζαγκλής Γεώργιος, Κανατάς Νικό
λαος, Λάμπρης Κωνσταντίνος, Παγώνη Μαρία.

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Παπακων- 
σταντινόπουλος Γεώργιος, Παρδαλής Κωνσταντίνος, Τσαφώ- 
νιας Αναστάσιος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Α ' ο: Μπατσίλας Δημήτριος.
► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οι: Γουνέλας Ιωάννης, Κατα- 

ραχιάς Γεώργιος, Καψαλάκης Γεώργιος, Κούρος Κωνσταντίνος, 
Κουρτίδης Δημήτριος, Ματσούκης Μιχαήλ, Μηαζίνας Κωνστα
ντίνος, Ντενεζάκος Ηλίας, Παπαδόπουλος Μιλτιάδης.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' οι: ΒλάχοςΧρήστος, Γε- 
ωργιάδης Σάββας, Ευαγγέλου Δημήτριος, Ζαχάρης Φώτιος, θέ- 
μελης Ιωάννης, Καραμπεσύνης Χρήστος, Κεφαλάς Ηλίας, Κου- 
κουρίκος Μαρίνος, Λαγούρος Παντελής, Μάντζιος Γρηγόριος, 
Παπαδόπουλος Σάββας, Ποιμενίδης Αθανάσιος, ΣωπάσηςΔη- 
μήτριος, Σωτηρίου Κωνσταντίνος, Τζερεφός Γρηγόριος, Φού- 
κας Ανδρέας.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οι: Γαλάνη Αθανασία, Για- 
τρομανωλάκης Ιωάννης, Γκορίτσας Αγγελος, Γκουνέλας Αθα
νάσιος, Κατσάίτης Γεώργιος, Κυριακίδης Νικόλαος, Μαυρού- 
λης Φώτιος, Μιχαλόπουλος Φίλιππος, Μουρατίδης Αδάμ, Τσί- 
μπλης Αναγνώστης, Φούκας Ανδρέας.

► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Αγιασώτης Αθανάσιος, 
Αγοράκης Παντελής, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Ανθόπουλος Γεώρ

γιος, Αντίοχος Νικόλαος, Αστέρης Νικόλαος, Βάίοπούλου Σταμα- 
τούλα, Βλαχάκης Αναστάσιος, Γάνος Δημήτριος, Γιανναράκης Παύ
λος, Γιαπιτζής Γεώργιος, Γκέκας Αθανάσιος, Γκολομάζος Ελευθέρι
ος, Γκοτζαρίδης Χρήστος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ελευθεριάδης 
Ιωάννης, Ζανιάς Γεώργιος, θεοδωράκης Κωνσταντίνος, θεοδω- 
ρίδης Σταμάτιος, Καζόγλου Ιορδάνης, Καινούργιου Βασιλική, Κάλ
φας Δημοσθένης, Κομμένος Αθανάσιος, Καραγκιοζίδης Γεώργιος, 
Καρούκης Αθανάσιος, Κερασιώτης Απόστολος, Κηπουρός Ηλίας, 
Κοσμίδης Κοσμάς, Κουμπανάκης Νικόλαος, Κωνσταντίνου Σοφία, 
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλλιου Μαρίνα, Μεριανός θωμάς, 
Μήτκος Γεώργιος, Μορφογιάννης Ιωάννης, Μουρούτης Παναγιώ
της, Μπεσίρης Παναγιώτης, Μπιλανάκης Γεώργιος, Νταγκίνης Πα
ναγιώτης, Ντότσικας Γεώργιος, Πατιλοκωστόπουλος Παναγιώτης, 
Πετρουλάκης Γεώργιος, Πλάίτης Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Γεώρ
γιος, Σιμώνης Σπύρος, Σκαρμούτσος Αλέξανδρος, Σοφιανοπού- 
λου Ευτυχία, Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Σωτηρίου Κωνσταντίνος, 
Τζενάκης Γεώργιος, Τσιάλτας Γεώργιος, Φούντας Ιωάννης, Φρέ
σκος Ιωάννης, Χατζηδέλλιος Ιωάννης.

► Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Ανδρέου Εμμανουήλ, Δου- 
κάκης Σταμάτιος, θεοδώρου Ανδρέας, Καπετανόηουλος Μι
χαήλ, Καραγιάννης Νικόλαος, Καρούκης Αθανάσιος, Λαουλά- 
κος Παναγιώτης, Μιχαηλίδης Αστέριος, Μπαξεβάνη Παναγιώ
τη, Τσοκαλάκης Νικόλαος.

► Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι: Ζαβογιάννης Ιωάννης, θε- 
οδωρίδης Ορέστης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ

► Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Δ.Α. Φλώρινας, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οηοιαδήποτε υπηρε
σία της Δ.Α. Κοζάνης, τηλ. 6977050922.

► Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Αργοστολιού της Δ.Α. Κε
φαλληνίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ.Α. Σάμου, τηλ. 6973043229

► Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Δ.Α. Χαλκιδικής, 
τηλ. 6971800855

► Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνόμευ
σης Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ημαθί
ας, Πιερίας, Πέλλας, Κοζάνης και της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6976516458.

► Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρ
κυρας, επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Αττικής, τηλ. 6974041138

► Υπαστυνόμος Α’ που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ροδόπης, τηλ. 6973663610
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ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Από την 03 Δεκεμβρίου 201Α λειτουργεί το νεοίδρυθέν εστιατόριο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο 
των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας που εδρεύει στον Ταύρο -  Πέ
τρου Ράλλη 24.
Ώρες λειτουργίας του εστιατορίου: Καθημερινά 12.Ό0-16:30 & 19:00- 
23:00
Τιμές Γεύματος και Δείπνου 3,00€, Μόνο Δείπνου 2,00€
Κυριακές και Αργίες θα προσφέρεται μόνο γεύμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εγκαταστάθηκε και 
λειτουργεί ο ηενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 11188.0 οποίος εξυ
πηρετεί την επικοινωνία των πολιτών με το κέντρο CYBERALERT της 
συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
Ο προαναφερθείς τηλεφωνικός αριθμός καλείται από όλα τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίαε εντός Ελλάδος με αστική χρέωση ανεξαρτήτως 
καλούντο, ενώ παρέχεται είτε αυτοματοποιημένη προώθηση σε συμ
βουλές ασφαλείαςγια τις συχνότερες ερωτήσειςτων πολιτών είτε σύν
δεση με εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για την επικοινωνία των πο
λιτών με την Υπηρεσία εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν τηλεφωνι
κές συνδέσεις ως ακολούθως: ο ηενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 
11012 για κλήσεις εντός Ελλάδος (δίκτυα σταθερής και κινητής τηλε
φωνίας) και ο τηλεφωνικός αριθμός 210-6476431 για κλήσεις από 
το Εξωτερικό.

ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Α Πειραιά πραγματοποιήθηκε 
(23-11-2014), αγιασμός για τα παιδιά της Σχολής Παραδοσιακών 
χορών που λειτουργεί από το 1996.
Τον αγιασμό τέλεσε ο π. Νεκτάριος Κιούλος, υποστράτηγος (ε.α). 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Α/Δ’ Σταύρος Μπαζάκος, ο οποί
ος ευχαρίστησε την κ.Όλγα Ρούσσου και το Δ.Σ για την πολύτιμη 
και ανιδιοτελή προσφορά του Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας 
Πειραιά στη Δ.Α Πειραιά.
Παρευρέθησαν επίσης ο Αντιστράτηγος (ε.α) Γεώργιος Ανδρου- 
τσόπουλος, ο Υποστράτηγος (ε.α) Ιωάννης Παπαχρήστος, της Λέ
σχης Αστυνομίας Πειραιά, ο Αρχ/κας Γεώργιος Κουρούνης, Αντι
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Πειραιά με αντιπροσωπεία

του Δ.Σ, ο κ. Εμμανουήλ Στρατουδάκης, Αντιπρόεδρος της Δ ι
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, η κ.Όλγα Ρούσσου, 
Πρόεδροςτου Ομίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιά με αντι
προσωπεία του Δ.Σ, ο κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, Πρόεδρος του 
Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, η κ. Λίτσα Νιαρχάκου, 
πρώην υπεύθυνη Γρ. Δημοσίων Σχέσεων, ο κ Δημήτριος Κρητι
κός, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Κοινωνική», ο κ. Φώτιος 
Ραϊσης, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Δημότης», καθώς και 
γονείς των μαθητών της Σχολής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

► Προάγονται,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, 
περίπτωση β ', εδάφιο δεύτερο, 38 παρ.3,40 παρ.1 και 7 κα ι41 του 
Π.Δ. 24/1997 στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ' ε
κλογή, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προα
γωγή προσόντων, οι κατωτέρω Αστυνόμοι A ' Ειδικών Καθηκό
ντων -  Οικονομικοί -  ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
α. (268184) ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗ Σοφία του Παύλου 
β. (268182) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Αθανάσιος του Νικολάου
► Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, 
περίπτωση β ',  εδάφιο δεύτερο, 38 παρ.3, 40 παρ.1 και 7 και 41 
του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνόμου A ' , κατ' εκλογή, λό
γω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προ
σόντων, ο Αστυνόμος Β ' Ειδικών Καθηκόντων (271653) -  Ια
τρό -  Παθολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας ΚΟΛΛΙΑ Γεώργιο του 
Παναγιώτη.

► Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2,29 
ηαρ. 1 περίπτωση α ' , εδάφιο δεύτερο, 38 παρ.3 και 40 παρ. 1 και 7 
του Π.Δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνόμου Β ' , λόγω συμπληρώ
σεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, η Υπα- 
στυνόμος Α ' Ειδικών Καθηκόντων (284446)- Ιατρό -  Παθολόγο 
της Ελληνικής Αστυνομίας ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ Μαρίνα του Παναγιώτη.

► Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 ηαρ. 2,16 
παρ.2,29 παρ. 1, περίπτωση α ' , εδάφιο δεύτερο, 38 παρ.3 και 40 
παρ. 1 και 7 του Π.Δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνόμου Β ' , λό
γω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προ
σόντων, η ΥπαστυνόμοςΑ' Ειδικών Καθηκόντων(285479)-Ο ικο
νομικό -  ειδικότητα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με εξειδί- 
κευση στη Χρηματοοικονομική της Ελληνικής Αστυνομίας ΚΡΑΛ- 
ΛΗ Μαρία του Ιωάννη.

► Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 4, 
15 παρ.2, 16 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτωση α ' εδάφιο δεύτερο, 38 
παρ. 1 και 40 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνόμου 
Β, από 13-10-2014, επομένη συμπληρώσεως των γενικών τυπι
κών προς προαγωγή προσόντων, ο ΥπαστυνόμοςΑ' Γενικών Κα
θηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (257754) ΘΕΟΔΩΡΗΣ Θεο
φάνης του Ναπολέοντα, Υπηρεσίας Γραφείου.

► Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2,
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15 παρ.2, 29 παρ.1,29 παρ.1 περίπτωση α ' εδάφιο δεύτερο, 38 
παρ. 3 και 40 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Υπαστυνό- 
μου A ' , λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προ
αγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β ' Ειδικών Κα
θηκόντων -  Υγειονομικοί -  Ιατροί της Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
ακολούθως:
α. (289235) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ανδρέας του Δημητρίου 
β. (289236) ΤΖΕΛΒΕΙ Λάζαρος του Ιωάννη 
γ. (289234) ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ευάγγελος του Δημητρίου

► Προάγεται, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' με βάσει του 
Ν3686/2008 της ΕΛ.ΑΣ, ο Υπαστυνόμος Β '(240048) ΑΞΙΔΕΛΗΣ

Μιχαήλ του Δημητρίου. (Εκ παραδρομής, στο τεύχος 287 ο συνά
δελφος αναγράφηκε στις αποστρατείες.)
Ονομάζονται Υπαστυνόμοι Β ' Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνι
κής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 
1 του Ν1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν2018/1992, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,4,5,7 παρ.1 του Π.Δ. 
24/1997 και 1 και 2 του Π.Δ. 373/2002, από 27-10-2014, χρονο
λογία ορκωμοσίας τους, οι κατωτέρω απόφοιτοι του Ιατρικού Τμή
ματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι 
πέτυχαν στις πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2014: 
α. ΓΚΕΚΑΣ Νήφωναςτου Κωνσταντίνου 
β. ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ Αικατερίνη -  Μαρία του Μιχαήλ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε διεθνούς κλίμακας κοινή αστυ
νομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Δράσης για 
την αντιμετώπιση των απατών, μέσω διαδικτύου, σε βάρος 
αεροπορικών εταιρειών, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες 
και εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διεθνής 
αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με τον συντονισμό 
της EUROPOL (26-27.11.2014) και εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 2014 (Operational Action 
Plan) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT 2014 
(European M ulti-d isc ip lina ry  P la tfo rm  Against C rim ina l 
Threats). Στη δράση έλαβαν μέρος αστυνομικοί από 45  
χώρες, 60 αεροπορικές εταιρείες και 80 αεροδρόμια, ενώ 
όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα, αναφέρθηκαν 281 
ύποπτες συναλλαγές και συνελήφθησαν 118 άτομα. Επίσης, 
συμμετείχαν οι Οργανισμοί της Interpol και της A m e r ip o l, 
ενώ κομβικός υπήρξε ο ρόλος της Διεθνούς'Ενωσης Αερο
μεταφορών (International A ir Transport Association/IATA). 
Όσον αφορά στην Ελληνική Αστυνομία, στην επιχείρηση συμμε
τείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων Ασφαλείας της Διεύθυνσης 
Αερολιμένα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ το συντονισμό και 
την εποπτεία της επιχείρησης, σε επιτελικό επίπεδο, είχε η Δ ι
εύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια 
της Δράσης, διαβιβάσθηκαν συνολικά έξι (6) ειδοποιήσεις, για

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού /Α.Ε.Α ότι η Εθνι
κή Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε την ένταξη του αστυνο
μικού προσωπικού στις ομάδες κλειστού πληθυσμού και αυξη
μένου κινδύνου και ως εκ τούτου ο αντιγριπικός εμβολιασμός 
του για τον ιό της εποχικής γρίπης δύναται να γίνεται μέσω του 

ασφαλιστικού του φορέα.

οκτώ (8) επιβάτες, με πληροφορίες αναφορικά με ύποπτες για 
απάτη κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, μέσω διαδικτύου 
(fraud notification), ενώ και οι έξι (6) περιπτώσεις αφορούσαν 
αναχώρηση επιβατών, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ως προς τα συνολικά αποτελέσματα 
των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αθήνα και Θεσ
σαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν τρεις (3 ) συλλήψεις (ένας 
διακινητής και δύο διακινούμενοι). Περισσότερες πληροφο
ρίες, καθώς και σχετικά γραφήματα σχετικά με την Παγκόσμια 
Δράση για την αντιμετώπιση των απατών, μέσω διαδικτύου σε 
βάρος αεροπορικών εταιριών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελί
δα της EUROPOL, ως εξής: Press Release: 118 arrested in 
global action against online fraudsters in the airline sector 
Corporate Publications: Global action against online 
fraudsters in the airline sector

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Ο συνάδελφος Δημήτριος Κωστάμης, συλλέκτης στολών
της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, της τ. Αστυνομίας Πόλεων, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της τ. Ελληνικής Αγροφυ
λακής, συλλέγει πηλίκια και διακριτικά βαθμών, σήματα υπη
ρεσίας, παλιά υφάσματα, γυναικείες στολές, παράσημα - με
τάλλια και απονεμητήρια αυτών, φωτογραφικό υλικό, βιβλία, 
ημερολόγια, ατζέντες και περιοδικά (Επιθεώρηση Χωροφυλα
κής, Πυροσβεστικού, Αγροφυλακής, Αστυνομική Επιθεώρηση, 
Αστυνομικά Χρονικά). Παράλληλα ανταλλάσσει μέρος αυτών. 
Επίσης συλλέγει και είδη αστυνομικού εξοπλισμού από Αστυ
νομίες του εξωτερικού. Παρακαλείτου συναδέλφους του, ε.α 
και ε.ε., που ενδιαφέρονται να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη 
των ενδόξων Σωμάτων, να επικοινωνήσουν μαζί του στο τη
λέφωνο: 6974718657.
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ενεργώντας σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις τω ν συ
νεδρίων μας όσον αφορά το θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι Ομοσπον
δίες μας έδωσαν σε καθημερινή βάση μια σκληρή μάχη προ- 
κειμένου να πετύχουν την επιζητούμενη παράταση τω ν προ- 
βλεπόμενων διαδικασιών ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος 
χρόνος για μια υπεύθυνη απόφαση σχετικά με το μέλλον του. 
Μετά από πολλές συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα και 

τους αρμόδιους Υπουργούς και ύστερα και από παρεμβά
σεις βουλευτώ ν- στελεχών του ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκε τελικά 
στη Βουλή σχετική τροπολογία εκ μέρους των βουλευτών 
της Νέας Δημοκρατίας Δημητρίου ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ, Ηλία ΒΛΑΧΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ και Αθανασίου ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ. Η εν λόγω τροπολο
γία συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας 
την οποία αποδέχτηκε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Μάκης Β0- 
ΡΙΔΗΣ και στήριξε ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδης ΒΑΡ- 
ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, η οποία στη συνέχεια ψηφίστηκε κατά πλειοψη- 
φία, παρέχοντάς μας δίμηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις 28 Φ ε
βρουάριου 2015.

Οι Ομοσπονδίες μας με γνώμονα τις αποφάσεις τω ν συνεδρί
ων συνεχίζουν τον αγώνα για την διασφάλιση της υγιούς λε ι
τουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ και την προστασία των συμφερόντων 
των ασφαλισμένων του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τελευταία επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας με την αναί
μακτη σύλληψη του καταζητούμενου δραπέτη -τρομοκρά 
τη Χριστόδουλου Ξηρού, έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλ
λων επιτυχιών του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών σε 
όλη τη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο 
επαγγελματικής λειτουργίας που διέπει τον αστυνομικό ορ
γανισμό, αλλά και τις δυνατότητες που έχει για ακόμα μεγα
λύτερες επιτυχίες.

Οι Ομοσπονδίες συγχαίρουν το σύνολο των συναδέλφων που 
εργάστηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζη
τούμενου κάτω από τις γνωστές σε όλους μας αντίξοες και 
επικίνδυνες συνθήκες. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύεται η 
υποχρέωση της Πολιτείας για διαρκή θωρόκιση του Έλληνα 
Αστυνομικού ώστε αφενός να τιμά το λειτούργημά του, αφε
τέρου δε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις 
προσδοκίες της Ηγεσίας όσο και της ελληνικής κοινωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την 8 Ιανουάριου στην αίθουσα ακροά
σεων του Συμβουλίου της Επικράτειας, η Β’ συνεδρίαση του 
Τριμελούς Συμβουλίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτού

κ. Σωτήριο ΡΙΖΟ, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση ή μη 
της διοίκησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Ο ικονομι
κών, στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναφορικά με 
την αναδρομική μείωση των αποδοχών τω ν ένστολων.
Εκ μέρους των αιτούντων, οι Ομοσπονδίες εκπροσωπήθη
καν δια των συνηγόρων κ.κ. Χάρη Μπουκουβόλα (ΠΟΑΣΥ), 
Ρήγα Μπαρμπούρη (ΠΟΑΞΙΑ) και Γεώργιο Αντωνακόπουλο 
(ΠΟΕΠΛΣ). Το Υπουργείο Ο ικονομικών εκπροσωπήθηκε από 
δυο Παρέδρουςτου ΝΣΚ.
Κατά την ωριαία ακροαματική διαδικασία, αναπτύχθηκαν τα 
επιχειρήματα και των δυο πλευρών. Ειδικότερα, οι Νομικοί 
μας Σύμβουλοι υποστήριξαν ότι η διοίκηση δεν συμμορφώ
θηκε πλήρως στις δ ικαστικές αποφάσεις, μειώνοντας το κύ 
ρος του Ανωτάτου Δ ιο ικητικού Δικαστηρίου και ουσιαστικά, 
περιφρονώντας το σκεπτικό του Α ’ Πρακτικού Συνεδριάσε- 
ω ςτου  Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά και 
χωρίς καμία δυνατότητα παρερμηνείας οι υποχρεώσεις της 
διοίκησης για πλήρη συμμόρφωση.
Αντίθετα, το Υπουργείο Ο ικονομικών ισχυρίστηκε ότι η δ ιο ί
κηση με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα εφάρμοσε πλή
ρως τις δ ικαστικές αποφάσεις, αναφορά που προκάλεσε την 
αντίδραση του κ. Προέδρου.
Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του ΣτΕ, χορήγησε και στις δυο πλευ

ρές προθεσμία έω ς την 15η Ιανουάριου 2015, ώστε να κατα
θέσουν εγγράφως τις  θέσεις τους (υπομνήματα).
Μετά και την σημερινή εξέλιξη, είναι σαφές ότι συνεχίζουμε 
τον αγώνα μας αισιοδοξώντας για την πλήρη δικαίωσή μας, 
απαιτώντας από την Πολιτεία πλήρη συμμόρφωση στις αμε- 
τάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Χώρας μας.

(w w w .poaxia .gr)

ΨΗΦΙΣΜΑ 24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
( 2 - 3  Δεκεμβρίου 2 0 ΙΑ -  Αθήνα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Το 24ο Συνέδριό μας, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που 
την χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, ο ικονο
μική και κοινω νική κρίση, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας 
βιώνουν ο ιΈλληνες Αστυνομικοί όπως και κάθε πολίτης κα
θώς η Πατρίδα μας τελεί για πέμπτη συνεχή χρονιά υπό το 
καθεστώς μνημονίων και αυστηρής επιτηρήσεως.
Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, η θωρόκιση της Αστυ
νομίας ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες ασφαλείας στους'Ελληνες πολίτες, θα συμβάλλει 
αφενός στπν ενδυνάμωση τω ν θεσμών και στην κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη της Κοινωνίας αφ’ ετέρου στην πα-
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ραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της Χώρας, στοιχεία που 
προϋποθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον.
Καταγγέλλουμε την απόφαση της Κυβέρνησης να μετακυλή- 
σει στις πλάτες μας τις ευθύνες των άλλων για το μέλλον του 
ασφαλιστικού μας φορέα (ΤΕΑΠΑΣΑ), με αποτέλεσμα να κα
λούμαστε εμείς να επωμισθούμε την ευθύνη για τον τρόπο 
της περαιτέρω λειτουργίας του μέσα σε ασφυκτικά χρονικά 
περιθώρια. Προς τούτο απαιτούμε:
1. Άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 που 

αφορά το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
2. Εξάμηνη προθεσμία για την οριστική λήψη απόφασης περί 

μετατροπής ή όχι τω ν Κλάδων Πρόνοιας και Επικουρικής 
Ασφάλισης σε Ν.Π.Ι.Δ. (επαγγελματικά ταμεία).

3 . Έναρξη διαλόγου για την δημιουργία αυτόνομου ασφαλι
στικού πυλώνα εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και 
Ενόπλων Δυνάμεων υπό την εγγύηση του Κράτους.

θεω ρούμε ότι ο υφιστάμενος Συνδικαλιστικός νόμος που δι- 
έπει τη λειτουργία των Συνδικάτων (Ν.1264/82), καθώς και 
ο Ν.2265/94 που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία των 
Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στα Σώ
ματα Ασφαλείας έχει λειτουργήσει θετικά και επ’ ωφελεία 
των εργαζομένων και για αυτό ζητάμε να μην υπάρξει ουδε- 
μία παρέμβαση επ’ αυτών.
Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθ’ όσον οι πολιτικές της παρατεταμένης λιτό
τητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυ
σης του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργα
ζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη της 
λαϊκής οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντε
λώς αντίθετους.
Κρίνουμε ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα παρακάτω αιτήματα, 
που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γό
νιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλο
ποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με με
γαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

Α '.Θ Ε Σ Μ ΙΚ Α  
Απαιτούμε:
Ι .Τ ο ν  χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως 

“ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ".
2. Τον επαναπροσδιορισμό της δράσης των Υπηρεσιών, με 

εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και του τρόπου αξι
ολόγησης της αποδοτικότητάς τους, όχι ως μια απλή εσω
τερικής διοικητικής φύσεως προσαρμογή, αλλά με βάση τα 
σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση της εγκληματικότη
τας παράλληλα με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κο ι
νω νικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις.

3. Την Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων -  Προ
αγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και δι
αφάνεια με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας 
στα Συμβούλια Κρίσεων -  Προαγωγών. Οι ετήσιες κρίσεις 
να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά τον μήνα Μάρτιο, χω-

ρίς παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα Π.Δ.
4. Την θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων 

στελεχών (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό 
και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνο
λο τω ν ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριώ ν ανέ
λιξης σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπι
ση τω ν χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.

5. Τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό τω ν Κανονισμών του Σώ
ματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.

6. Την τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 
“Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας” , σύμφωνα με τις  προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, 

ώστε να εξαλειφθεί η ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί όσον 
αφορά την προαγωγή τω ν Ανθυπαστυνόμων με την θέσπι
ση ξεχωριστής επετηρίδας Ανθυπαστυνόμων για την βαθ
μολογική τους εξέλιξη βάσει αυτής. Την τροποποίηση του 
άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. 
προερχόμενοι Α/Β ',Α /Α ' κα ιΑ /Υ ' που αποστρατεύονται, 
λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, να λαμβάνουν μισθολογική 
προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατή
γου αντίστοιχα.

7. Την υπαγωγή των Αξιω ματικώ ν ειδ ικώ ν καθηκόντων 

στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του 
Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξιωματικούς 
γενικώ ν καθηκόντων. Πρόσληψη προσωπικού ειδ ικώ ν 
καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ. χώρας και 
στις Αστυνομικές Σχολές.

8. Την ίδρυση Υπηρεσιών Δ ιο ικητικώ ν Εξετάσεων στις έδρες 
των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, 
καθώς και γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες Δ ι
ευθύνσεων των Νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των ανα
γκώ ν όλων των πταισματοδικείων του Νομού, όπως ήδη 
έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την 
Ομοσπονδία μας.

9. Την ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών 
των Αστυνομικών Σχολών και σύσταση επιτροπής με συμ
μετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευ
τική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, στην κατεύθυν
ση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

10. Την γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξι
ολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κα
τά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.

11. Την προκήρυξη θέσεων Υγειονομικών Αξιω ματικώ ν στις 
έδρες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Δ ιευ 
θύνσεων.

12. Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομι
κού προσωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νο
σηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο 
από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών 
στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστι-
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κά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας 
τω ν στρατιωτικών έναντι ημών.

13. Τηναναπλήρωση των Δ ιο ικητώ ν Αξιω ματικώ ν από τον 
Υποδιοικητή ή άλλον Αξιωματικό ή άλλο βαθμοφόρο της 
Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με δια
ταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσί
ας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσιακές Επι
τροπές, εκπαιδεύσεις ω ς διδάσκοντες, δ ιότι είναι αδύ
νατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε δύο ρόλους 
ταυτόχρονα.

ΙΑ .Την θεσμική θωράκιση της θέσης του Α ξ ιω μ α τικο ύ -  

Δ ιοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμο
νής, δικαίωμα επιλογής τω ν άμεσων συνεργατών του, 
εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βά
ση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ω ς μάνα- 
τζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη 
οικονομική ανταμοιβή.

15. Την εκμετάλλευση τω ν προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. για την 
εκπαίδευση -  μετεκπαίδευση Αστυνομ ικώ ν σε θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος.

16. Τον σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Δ ιο ικητι
κών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και 
για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά και δ ικαιώνει το 
αστυνομικό προσωπικό. Απεμπλοκή από το Ν.Α093/2012 
σχετικά με την υποβολή αυτοδίκαιης αργίας, καθόσον η 
πειθαρχική διαδικασία στην Ελληνική Αστυνομία κ ινε ί
ται με γοργούς ρυθμούς και ολοκληρώνεται χωρίς κα 
θυστερήσεις.

17. Ουδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας, χωρίς προη
γούμενη πρόβλεψη νέων αντιστοίχων οργανικών θέσε
ων προς στελέχωσή της και άμεση κάλυψη τω ν θέσεων 
αυτών, με προσωπικό, από της ιδρύσεώςτης.

18. Την άμεση κατάργηση της παρ. κ γ ' του άρθρ. 9 του Π.Δ. 
85/2011 από 16/09/2011 και τροποποίηση του άρθρου 
18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το Δευτεροβάθμιο Συμ
βούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των 
μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσω
πα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

19. Την δυνατότητα σίτισης των αστυνομικών και μελών ο ι
κογενειώ ν τους, σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες, στις πό
λεις όπου δεν υπάρχουν αστυνομικές λέσχες.

20. Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Δ ιάταξης του 
Άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή Αστυνομικού 
Προσωπικού που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή 
του Αστυνομικού Προσωπικού σε απόσταση μέχρι 15 χ ι
λιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας του.

21. Την εφαρμογή τω ν κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, με 
την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων των Αστυνο
μικών Υπηρεσιών. Ο υπερπληθυσμός τω ν κρατουμένων 
και οι κτιρ ιακές υποδομές δεν αποτελούν μόνο προβλή
ματα υπηρεσιακής φύσεως. Συνδέονται με τα ανθρώπινα

δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
22. Υπαγωγή τω ν Τμημάτων Αστυνομ ικώ ν Επιχειρήσεων 

(Τ.Α.Ε.) Κρήτης στον εκάστοτε Αστυνομικό Δ ιευθυντή 
του Νομού όπου εδρεύουν.

23. Στελέχωσή τω ν Υπηρεσιών Φ ύλαξης Εγκαταστάσεων 
Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) με μόνιμο Αστυνο
μικό προσωπικό.

2Α.Ίδρυση παραρτήματος της Σχολής Μ ετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης στη Θράκη και λειτουργία του στις εγκατα
στάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή.

Καταγγέλλουμε:
1. Τ ιςσυνεχείςνομοθετικέςπαρεμβάσειςτου Υπουργείου Ερ

γασίας στον ασφαλιστικό μας φορέα (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), αν και 
δεν είναι πλέον το εποπτεύον Υπουργείο. Δεν αποδεχόμα
στε ν ’ αποτελέσει το δικό μας ταμείο «πρόσοδο» για το ξε- 
λάσπωμα άλλων προβληματικών ταμείων.

2. Την μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κρά
τησης παράνομων μεταναστών. Απαιτούμε την άμεση απο
μάκρυνση τω ν κρατουμένων από αυτές και την αποκατά
σταση της λειτουργίας τω ν Αστυνομικών Σχολών ω ς Ανώ
τατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Να κινηθεί άμεσα η διαδικασία προκήρυξης 
θέσεων εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές.

3. Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε 
την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται 
για θέματα που μας απασχολούν.

Α. Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφο
ράς μας, τω ν συνθηκώ ν εργασίας μας, μείωσης τω ν ε ι
σοδημάτων μας και κατάργησης του κοινω νικού κράτους 
που μας οδηγούν στην εξαθλίωση ω ς ανθρώπους και έν
στολους πολίτες.

5. Και απορρίπτουμε κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση τω ν ήδη 
βεβαρημένων υπηρεσιακών καθηκόντων μας, με αφορμή 
και την κατάργηση της Δ ημοτικής Αστυνομίας.

Β ',  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διεκδικούμε:
1. Την πλήρη αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα 

του Αυγούστου 2012, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.
2. Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευ 

ρώ την ώρα.
3. Την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν 

του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης.
Α. Την θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβλη

ματικών περιοχών.
5. Την Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκατα

βολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης, για απο
σπάσεις -  προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις δια
τάξεις του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνο
μικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω τω ν 60χλμ. από
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την έδρα της υπηρεσίας τους.
6. Την αποζημίωση τω ν Αξιω ματικώ ν που υπηρετούν στις 

Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντι
κείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδα
κτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.

7. Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους 
τους διο ικούντες Αξιωματικούς, επιπέδου Τμήματος, Δ ι
εύθυνσης, κλπ.

Γ '.Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Α  -  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Χαιρετίζουμε την απόφαση για την δ ιο ικητική παραμονή του 

ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας 
του Πολίτη και επισημαίνουμε παράλληλα την ανάγκη άμε
σης δημιουργίας των κατάλληλων εποπτικών μηχανισμών σε 
αυτό.

Απαιτούμε :
1. Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με την θε

σμοθέτηση επιπλέον εργασιακών πόρων για την ενίσχυση 
τω ν ασφαλιστικών μας Ταμείων, μετά την αηομείωση των 
αποθεματικών τους από το PSI.

2. Την άμεση αποκατάσταση τω ν ζημιών-απωλειών, τις οποί
ες υπέστησαν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος Παιδικών Εξο
χών και των ασφαλιστικών μας Ταμείων από το PSI.

3. Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την 
άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέ
χιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή 

των μερισμάτων στους δικαιούχους.
4. Την αλλαγή της ονομασίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού -  Αστυνομίας.
5. Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμά

των του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση 
τω ν οικονομικώ ν τους, με αξιοποίηση τω ν περιουσιακών 
τους στοιχείων και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων 
παρακρατήσεων τω ν εν ενεργεία αστυνομικών.

6. Την ενοποίηση των επ ικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
ύστερα από αναλογιστικές μελέτες, ώστε να εξασφαλίζε
ται η βιωσιμότητά τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24ου ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθή
να, το 24ο Ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, με 
κεντρικό σύνθημα: «ΩΡΑ υπεύθυνων αποφάσεων, διασφαλί
ζουμε το παρόν με το βλέμμα στο μέλλον», που εκφράζει την 
δεδηλωμένη μας βούληση για τον αδιάπτωτο αγώνα που ε ί
μαστε αποφασισμένοι να δώσουμε προκειμένου να διασφα
λίσουμε τα συμφέροντά μας και ειδ ικότερα του ασφαλιστι
κού μας φορέα που βρέθηκε αναιτιολόγητα και ξαφνικά στη

μέγγενη της τρόικας.
Τα μείζονα θέματα που μεταξύ τω ν άλλων εθίγησαν, ήταν: 
Η ιστορική απόφαση του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μι- 
σθολογικών αδικιών που είχαμε υποστεί με το τρίτο μνημό
νιο (Ν. 4093/2012), το ΤΕΑΠΑΣΑ, η αναδιοργάνωση της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, η τροποποίηση του π.δ. περί κρίσεων- 
προαγωγών, η αναβάθμιση της θέσης τω ν διο ικούντω ν σε 
πείσμα της απαξίωσης που υφίστανται μέσω των συνεχών πε
ρικοπών και της υπηρεσιακής αβεβαιότητας που προκαλεί η 
εργασιακή ανασφάλεια, καθώς και όλα όσα πρέπει να γίνουν 
για να αποκατασταθεί η θέση τους σε σχέση με το παρελθόν, 
η συνδικαλιστική λειτουργία και η σχεδιαζόμενη τροποποίη
ση του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82 κλπ.
Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα πορί
σματα των αναλογιστικών μελετών από τους εκπροσώπους 
τω ν εταιρειών που είχαν αναλάβει την εκπόνησή τους, ενώ 
σχετική εισήγηση έγινε και από τον εργατολόγο κ. Γιώργο 
Ρωμανιά.
Για το μείζον αυτό ζήτημα, ομόφωνη απόφαση του συνεδρί
ου μας ήταν:
► Άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/14 που 

αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ.
► Να δοθεί εξάμηνη προθεσμία για την οριστική λήψη απόφα

σης περί μετατροπής ή όχι των Κλάδων Πρόνοιας και Επι
κουρ ικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Επαγγελματικό Τα
μείο (ΝΠΙΔ).

► Έναρξη διαλόγου για τη δη
μιουργία αυτόνομου ασφα
λ ισ τικού  φορέα Σωμάτων 
Α σ φ αλείας κα ι Ενόπλων 
Δυνάμεω ν υπό την εγγύη
ση του Κράτους.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
στην ομιλία του πέραν τω ν γε
νικότερω ν θεμάτων που έθ ι
ξε, τόνισε ιδιαίτερα ότι οι Αξι
ωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας έχουν συναίσθηση των
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αγωνιών και των προβλημάτων όλου του προσωπικού και 

χωρίς να κάνουν διακρίσεις βρίσκονται κοντά του, τόσο σε 
υπηρεσιακό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Μάχιμοι και μη μά
χιμοι, πατρίκιοι και πληβείοι δεν υπάρχουν στον οργανισμό 
μας όπως είπε, εηισημαίνοντας ότι οι Αξιωματικοί, εργάζονται 
ακατάπαυστα χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς ρεπό και τις πε
ρισσότερες φορές χωρίς να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων 
τους. Δεν θα πρέπει βέβαια να λησμονούμε όπως είπε, ότι οι 
Αξιω ματικο ί έχουν την ευθύνη να σχεδιάζουν και να κατευ
θύνουν τις υπηρεσιακές δράσεις, αλλά φέρουν και την ευθύ

νη και καλούνται να λογοδοτήσουν για τυχόν πράξεις ή πα
ραλείψεις των υφισταμένων τους και απαιτούν επομένως τον 
στοιχειώδη τουλάχιστον σεβασμό εκ μέρους της Πολιτείας. 
Επειδή, δε, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε καθημερινό 
πόλεμο με το έγκλημα σε όλες του τις εκφάνσεις και με αφορ
μή την άδικη κριτική που δέχθηκε για κάποια συμβάντα, τόνι
σε ότι είναι καλοδεχούμενη η κριτική, αρκεί να εδράζεται σε 
πραγματικά και όχι σε φανταστικά γεγονότα και σε κάθε πε
ρίπτωση να είναι αιτιολογημένη. Ζήτησε δε, τη στήριξη όλων 
των πολιτικών κομμάτων γ ιατί η αστυνομία δεν ανήκει στην 
εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά σε όλο τον Ελληνικό λαό.
Τέλος, ζήτησε τη στήριξη όλων των συναδέλφων για μια ισχυ
ρή Ομοσπονδία, γ ιατί ο αγώνας μας βασίζεται στην συμμετο
χή τους και δίνεται με βάση τις δ ικές τους ανάγκες και προσ
δοκίες.
Στο Συνέδριό μας, παρέστη και 
απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης και Προ
στασίας του Πολίτη κ. Βασίλει
ος ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ο οποίος επανέλα
βε τις διακηρυγμένες θέσεις του 
ότι σέβεται και τιμά τους Α ξιω 
ματικούς και αναγνωρίζει το έρ
γο και την προσφορά τους σε μια 
δύσκολη περίοδο για τον τόπο, 
που δεν επιτρέπει να τυγχάνουν 
των απολαβών που απορρέουν 
από την προσφορά και την επι- 
κινδυνότητα της εργασίας τους. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, είπε ότι πρέπει να τηρούνται οι δικαστικές αποφά
σεις, κάτι που δεν ήταν όμως δυνατόν να γίνει σε απόλυτο 
βαθμό από την κυβέρνηση στην παρούσα φάση, λόγω των 
οικονομικώ ν δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα. 0  ίδιος, 
όπως από την πρώτη στιγμή δήλωσε, θα είναι κοντά στον 
αστυνομικό και στα προβλήματά του και το ίδιο θα συνεχί
σει να κάνει χωρίς διακρίσεις. Επίσης, τόνισε ότι θα είναι το 
γραφείο του ανοικτό στους εκπροσώπους του αστυνομικού 
προσωπικού. Όσον αφορά τέλος το φλέγον θέμα του ΤΕΑ- 
ΠΑΣΑ, αναγνώρισε από την πρώτη μέρα το δίκαιο τω ν α ιτη
μάτων μας και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει μαζί 
μας την ενδεδειγμένη λύση και να συνδράμει στην υλοποίη
ση τω ν αποφάσεών μας.

Εκ μέρους της Φ υσικής Ηγεσί
ας στο χαιρετισμό του ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 
Δημήτριος, στάθηκε ιδ ια ίτερα 
στον πρωταρχικό ρόλο που πρέ
πει να παίξουν τα συνδικαλιστι
κά σωματεία στη δύσκολη αυτή 
περίοδο προκειμένου να στηρί
ξουν το αστυνομικό προσωπικό. 
Αναφερόμενος στους Αξιω ματι
κούς, ανέφερε ότι πρόκειται για 
άξιους επαγγελματίες που κά 

νουν τη δουλειά τους κάτω από εξαντλητικά ωράρια, εξή
ρε την προσφορά τους και ότι οι όποιες ελλείψ εις υπάρχουν 
στη λειτουργία των υπηρεσιών, δεν πρέπει να κάμπτουν την 
προσπάθειό τους αλλά αντίθετα να την ενδυναμώνουν. Ζή
τησε από αυτούς επ ιείκεια και δικαιοσύνη για τους υφιστα
μένους τους καθώς δεν είναι μόνο δάσκαλοι αλλά και πατέ
ρες και επισήμανε για μια ακόμα φορά τη συμβολή τους στις 
τελευτα ίες επιτυχίες της αστυνομίας, τονίζοντας ότι η προ- 
σπάθειά τους αναγνωρίζεται και από την πολιτική και από 
την φυσική Ηγεσία.
Παρέστησαν και χαιρέτισαν επίσης τις εργασίες του συνεδρί
ου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δ ικαιοσύνης κ. Α γ
γελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, εκ μέρους της Ν.Δ. ο Βουλευτής κ. ΒΛΑ- 
ΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο Βουλευτής κ. ΤΣΟΥΚΑ

ΛΑΣ Δημήτριος και ο υπεύθυνος του συνδικαλιστικού τομέα 
κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, της Δημοκρατικής Αριστερός 
ο κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος και του Κ.Κ.Ε. ο Βουλευτής 
κ. ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Χρήστος.
Παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθανάσιος, 
ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδων, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντι
στράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΓΕΩΡ- 
Γ0Π0ΥΛ0Σ Ηλίας, ο Δ ιευθυντής του Κλάδου Οργάνωσης και
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Ανθρώπινου Δυναμικού και επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ 
Υποστράτηγος κ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος, ο Δ ιευθυντής του 
Κλάδου Ο ικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτη
γος κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο διευθυντήςτηςΔ ιεύθυν- 
σης Προστασίας Επισήμων Υποστράτηγος κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Πα
ναγιώτης, ο ΓΑΔΑ Υποστράτηγος κ. Κώστας ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ, ο 
Δ ιευθυντής της Ο ικονομικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Ιω
άννης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Δ ιευθυντής Τροχαίας Αττικής 
Ταξίαρχος Δημήτριος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ο Δ ιευθυντής Νοτιο
ανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Βλάσης ΒΑΛΑΤΣΟΣ, ο πρό
εδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης ΔΡΑΚΑΚΗΣ, 
ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικών του Αρχηγείου 
Ταξίαρχος κ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Δ ιευθυντής της ΔΕΕ 
Ταξίαρχος κ. ΠΛΟΥΜΗΣ, αντιπροσωπείες Δοκίμω ν Υπαστυ- 
νόμων της Σχολής Αξιωματικών, της Σχολής Εθνικής Ασφα
λείας, του ΤΕΜΕΣ, άλλοι ανώτεροι Αξιω ματικο ί και μέλη της 
Ομοσπονδίας.
Από τους συνδικαλιστικούς φορείς, παρευρέθησαν και χαιρέ
τησαν ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤ0Π0ΥΛ0Σ Χρήστος, 
ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. ΑντιπλοίαρχοςΛΣ κ. ΞΥΠΝΗ
ΤΟΣ Φραγκίσκος, ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κ. ΔΡΙΒΑΚΟΣ 
Γεώργιος, ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών κ ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αναστάσιος, 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σω
μάτων Ασφαλείας κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος,, ο πρόε- 
δροςτου Ελληνικού ΤμήματοςτηςΙΡΑκ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιω
άννης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατι
ω τικώ ν κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.
Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν ο εργατολόγος και βουλευ
τής κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ο πρώην Προϊστάμενος 
της θρησκευτικής Υπηρεσίας και Αρχιμανδρίτης κ. ΚΙΟΥΛΟΣ 
Νεκτάριος. Τέλος, παρέστησαν ο πρόεδρος του ΣΕΦΕΑΑ κ. 
ΝΤΟΥΜΑΣ Βασίλειος και ο πρόεδρος της'Ενωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Αθηνών και αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑ- 
ΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος.
Οι θέσεις και οι προτάσεις που συζητήθηκαν στο Συνέδριο, 
αποτυπώθηκαν στο τελικό Ψήφισμα, όπως αυτό εγκρίθηκε 
από τους συνέδρους, και αποτελούν το νέο πλαίσιο δράσης

του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας.
Καλούμε όλες τις Ενώσεις σε ένα νέο προσκλητήριο αγώνα 

με βάση και τις  αποφάσεις του Συνεδρίου, ώστε να σταθού
με όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να μην διαψεύσουμε 
τις προσδοκίες των συναδέλφων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(w w w .poasy.gr)

Προς: Την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα
Αξιότιμε κύριε Πρέσβη,
Τα αναπάντεχα τραγικά γεγονότα των Παρισίων με το ξεκ ίνη
μα της νέας χρονιάς διατάραξαν το εορταστικό κλίμα των ημε
ρών και προσγείωσαν όλους μας ανώμαλα στην ωμή πραγ
ματικότητα του 21ου αιώνα. Η ανθρωπότητα, αντιμετωπίζο
ντας τις δυσπλασίες του σύγχρονου πολιτισμού αναζητά στα
θερή πυξίδα σωτηρίας καθώς η ανθρώπινη ύπαρξη δείχνει 
να είναι αδύναμη μπροστά τους. Τούτες τις δύσκολες ώ ρες 
που η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος συγκλονίζο
νται από τη φρίκη του ακραίου φανατισμού και της μισαλλο
δοξίας, θέλουμε κι εμείς ως'Ελληνες Αστυνομικοί, υπερασπι
ζόμενοι την ελευθερία της έκφρασης και αποτίοντας φόρο τ ι
μής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης-σοκ στο περι
οδικό Charlie Hebdo, να προσυπογράψουμε τις τρεις λέξεις 
που έγιναν σύνθημα αλληλεγγύης διεθνώς μετά τη σφαγή. 
«Je suis Charlie» (Είμαι Charlie). Το περιοδικό -  στόχος των 
τρομοκρατών μετατράπηκε σε σύμβολο προάσπισης τω ν αρ
χών της ελευθερίας του Τύπου, της ελεύθερης σκέψης και έκ 
φρασης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ωστόσο ότι ανάμεσα στα 
12 θύματά τους βρίσκονται και δυο συνάδελφοί μας, ενώ την 
επομένη ημέρα μια ακόμα συνάδελφος έχασε τη ζωή της σε 
άλλο αδιευκρίνιστο μέχρι σήμερα συμβάν. Με την παρούσα 
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων των 
θυμάτων και ευχόμαστε οι Γαλλικές αρχές να οδηγήσουν σύ
ντομα στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας. 
Τέλος, σας παρακαλούμε να μεταβιβάσετε την επιστολή μας 
στις συνδικαλιστικές ενώσεις τω ν θυμάτων δημοσιογράφων 
και αστυνομικών, καταδεικνύοντας την εκ μέρους μας αλλη
λεγγύη και τον προσήκοντα σεβασμό προς την μνήμη τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκαν την 27/11/2014 οι τρ ιήμερες εργασίες του 
24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, με τη 
συμμετοχή 427 αντιπροσώπων -  εκλεγμένω ν το προηγού
μενο διάστημα από τις  Γενικές Συνελεύσεις- τω ν 58 Πρωτο
βαθμίων Οργανώσεών μας. Κεντρικό σύνθημα του συνεδρί
ου, «Η απάντηση στην ασφαλιστική ανασφάλεια: Ζήλος για το 
λειτούργημα... Ψυχή στον αγώνα! Απαιτούμε ρήτρα αξιοπρέ-
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πειας -  Συντελεστή διαβίωσης».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήταν τα ακόλουθα:

1. Δ ιο ικητικός Απολογισμός- Ο ικονομικός Απολογισμός-Έκ- 
θεση Εξελεγκτικής Επιτροπής- Προϋπολογισμός

2. Απόφαση ΣτΕ- Αποκατάσταση μισθολογικών αδικ ιώ ν- πε
ρικοπών

3. ΤΕΑΠΑΣΑ- Εξελίξεις- Ασφαλιστικά Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ.
4. Αναδιοργάνωση ΕΛ.ΑΣ.- Εκπαίδευση- Κώδικας Μεταθέ

σεων

5. Υγιεινή και ασφάλεια
6. Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων.

1. Μετά την παρουσίαση του διο ικητικού και οικονομικού 
απολογισμού, καθώς και τηςΈκθεσης της Εξελεγκτικής Επι
τροπής και τις τοποθετήσεις των συνέδρων για τα πεπραγμέ
να του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε μυστική ψηφο
φορία και η υπερψήφισή τους.
2. Η υπ' αριθμ. 2194/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 

η οποία υποχρεώνει το Υπουργείο Ο ικονομικών να αποκατα- 
στήσει πλήρως τις  μισθολογικές αδικίες που είχαμε υποστεί 
με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012, συνιστά ιστορική επιτυ
χία του συνδικαλιστικού μας κινήματος καθώς απέδειξε για 
μια ακόμα φορά -σ ε  πείσμα όσων δεν πιστεύουν στη δυνα
μική και στην αποτελεσματικότητά μας- ότι κανένας αγώνας 
δεν πάει χαμένος. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δί
νεται. Γι' αυτό απαιτούμε και διεκδικούμε περαιτέρω με κά
θε ένδικο και μη μέσο (αγωγές, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δ ικαιωμάτων Ανθρώπου κλπ), την πλήρη συμ
μόρφωση της κυβέρνησης στις αμετάκλητες δικαστικές απο- 
φάσειςτου Συμβουλίου της Επικράτειας. Η απόφαση της Κυ
βέρνησης να ζητήσει και να πάρει αναβολή για τις 9/12/2014 η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης που επρόκειτο να 
γίνει σήμερα, δεν προκαλεί εφησυχασμό, αντιθέτως ενεργο
ποιεί και επιβάλλει την περαιτέρω αγωνιστική ετοιμότητά μας. 
Ταυτόχρονα οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όσον αφο
ρά το θέμα του μισθολογίου, δεδομένου ότι έχει δει το φως

της δημοσιότητας σχέδιο μισθολογίου που έχει συ
νταχθεί ερήμην μας στο πλαίσιο τω ν απαιτήσεων 
της τρόικας. Η αναγνώριση της επικινδυνότητας 

της εργασίας, αποτελεί επίσης βασικό αίτημά μας.
3. Το κυρίαρχο αίτημα του συνεδρίου μας για την 

θωράκιση - διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ, κόντρα στην 
ασφαλιστική ανασφάλεια που επέφερε στην αστυ
νομική οικογένεια αιφνιδιαστικά φέτος τον Αύγου
στο η κυβέρνηση, εποφθαλμιώνταςτα αποθεματι- 
κά του (περίπου 280 εκατομμύρια ευρώ σήμερα) 
και ψηφίζοντας, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τό 
σο ημών όσο και τω ν κομμάτων της Αντιπολίτευ
σης, το άρθρο 220 του νόμου 4281/2014, θα συ
νεχίσει να αποτελεί πρώτης προτεραιότητας α ίτη

μα και ο αγώνας μας για την ικανοποίησή του, κα
νόνα ζωής. Στο συνέδριο αναδείχθηκαν οι τεράστι
ες ευθύνες της Κυβέρνησης και όσων ψήφισαν το 
συγκεκριμένο άρθρο, μετακυλώντας τις δ ικές τους 

ευθύνες στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, και μάλιστα εκβ ιά- 
ζοντάςτο να διαλέξει «αν θα αυτοκτονήσει ή αν θα αναμένει 

να το σκοτώσουν» ... μαζί με το ΤΕΑΠΑΣΑ!
Από τις εισηγήσεις, τις  αναλογιστικές μελέτες που παρου

σιάστηκαν από τους ειδ ικούς επιστήμονες, και κυρίως, από 
την κραυγή αγωνίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέ
δρων, προκύπτει ότι στην παρούσα φάση δεν προκρίνεται ω ς 
συμφέρουσα λύση ούτε η ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ελλειμ- 
ματικό ΕΤΕΑ ούτε η υποχρεωτική ένταξη τω ν ασφαλισμένων 
ενός κρατικού οργανισμού, όπως είναι η Ελληνική Αστυνο
μία, σε Επαγγελματικά Ταμεία (ΝΠΙΔ) που σημειωτέον έχουν 
ω ς βάση ύπαρξής τους τον ιδ ιω τικό τομέα και την προαιρε- 
τικότητα της ασφάλισης, λόγω των κινδύνων που περικλεί
ουν τα επενδυτικά τους προγράμματα κλπ. Προκαλεί δε ερω 
τηματικά η σύνθεση τω ν διο ικήσεώ ν τους χωρίς εκπροσώ
πηση του συνδικαλιστικού κινήματος, ακόμα κι αν αυτό ανα
λάμβανε την ευθύνη και εισηγείτο την μετατροπή του ΤΕΑ
ΠΑΣΑ σε TEA (ΝΠΙΔ), μη λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή 
τω ν μελετητών ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει άμεσα μει
ώσεις της τάξεω ς του 42% έω ς 50%.
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Επίσης, τονίστηκε ότι όχι μόνο δεν παρέχονται ρήτρες αξιο

πρέπειας και συντελεστές διαβίωσης -κυρ ίαρχο αίτημά μας- 
τόσο με τη μια όσο και με την άλλη εκδοχή του άρθρου 220 
(ήδη συζητείται η ένταξη του ήδη ελλειμματικού ΕΤΕΑ στο 
ΙΚΑ), αλλά το κυριότερο, δεν διαθέτουμε ακόμα τα δεδομέ
να εκείνα που θα μας οδηγούν στην εξαγωγή μη επιζήμιων 

για το Ταμείο μας αποφάσεων.
Προς τούτο, αηοφασίστηκε η ενδυνάμωση του αγώνα μας 
με κυρίαρχο αίτημα προς την κυβέρνηση και όλα τα πολι
τικά κόμματα, την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου άρ
θρου 220 του νόμου 4281/2014. Απαιτούμε να δοθεί άνε
τος χρόνος -τουλάχιστον εξαμήνου- στα όργανα του συν
δικαλιστικού μας κινήματος (όπως έχει δοθεί άλλωστε για 
άλλα ταμεία) να εξετάσουν προσεχτικά και όχι βεβιασμένα 
όλα τα δεδομένα και αφού ενημερωθούν όλοι ανεξαιρέτως 
οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΙΑ, μέσω Γενικών Συνελεύσεων 
τω ν Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, να εξεταστεί η δυνα
τότητα θεσμοθέτησης ενός νέου ασφαλιστικού πυλώνα Σω
μάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Ήδη, ο ίδ ιος ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βα
σίλειος Κικίλιας, όσο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατί
ας και επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτρης Κυριαζί- 
δης, έχουν ήδη τοποθετηθεί θετικό για αυτήν την πρόταση. 
Εναπόκειται δε ειδικά στον κ. Υπουργό, μετά από απαντητι
κό προς εμάς έγγραφο του υπουργείου Εργασίας (υπ' αριθμ. 
Φ .80000/39755/Δ15.888 από 6/11/2014), να αναλάβει άμε
σα νομοθετική πρωτοβουλία για το μείζονος σημασίας α ίτη
μά μας, καταθέτοντας σχετική τροπολογία στη Βουλή, που 
να ψηφιστεί με τον Προϋπολογισμό έτους 2015, προστατεύ
οντας και το Σώμα και το συνδικαλιστικό μας κίνημα από βλα
πτικές περιπέτειες.
Τονίστηκε, εξάλλου, ότι αρνούμαστε να απεμπολήσουμε τα 

συνταγματικά μας δικα ιώματα για κο ινω νική πρόνοια και 
ασφάλιση, στο όνομα τω ν ελλειμμάτων, -πράγμα που εμμέ
σως πλην σαφώς θίγεται και στο διατακτικό της ιστορικής 
απόφασης του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογίων- 
όταν και η προτεινόμενη «εξυγιαντική λύση» τω ν επαγγελμα
τικώ ν ταμείων, αποδεδειγμένα δεν έχει τύχει αποδοχής στη 
χώρα μας, ακριβώς επειδή δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι 
επόμενες γενιές συναδέλφων θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς 
συντάξεις. Είναι ανεπίτρεπτο να υποχρεώνει η Κυβέρνηση 
ένα αυτοτελές ταμείο, όπως είναι το ΤΕΑΠΑΣΑ να αυτοκαταρ- 
γηθεί, παραβλέποντας και τη ληστεία τω ν αποθεματικών του, 
μέσω PSI. Τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360 εκ.) ευρώ κό
στισε το «κούρεμα», σύμφωνα με τον Πρόεδρό του, Ταξίαρχο 
κ. Παναγιώτη Δρακάκη, υπόθεση όμως που για μας δεν είναι 
χαμένη, όπως τονίστηκε και από τον εργατολόγο κ. Γιώργο 
Ρωμανιά, ο οποίος επέστησε την προσοχή του συνδικαλιστι
κού μας κινήματος στην «ανωμαλία» που συνιστά η ψήφιση 
του άρθρου 220 σε σχέση με άλλες υφιστάμενες νομοθετι
κές ρυθμίσεις (άρθρο 7 νόμος 3029/12 για τα Επαγγελματι
κά Ταμεία). Εξ αρχής, άλλωστε, η ίδια η Έκθεση του Επιστη-

μονικού Συμβουλίου της Βουλής που το συνόδευε, είχε επι- 
σημάνει ότι πάσχει και συνταγματικά.
4. Ευρέως απασχόλησαν επίσης το συνέδριο τα θέματα της 

Αναδιοργάνωσης τω ν υπηρεσιών, της Εκπαίδευσης και του 
Κώδικα Μεταθέσεων. Αναδείχθηκαν οι ευθύνες της προη
γούμενης Ηγεσίας και ζητήθηκε από την ενεστώσα -φυσική 
και πολιτική-, να επιταχύνει το βηματισμό της για μεταρρυθ- 
μιστικές αλλαγές, όπως επιτάσσουν οι καιροί. Ιδιαίτερης ση
μασίας εισηγήσεις για τα θέματα της εκπαίδευσης έγιναν από 
τον εγκληματολόγο κ. Ιωάννη Πανούση, τον Διευθυντή Αστυ
νομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο κ. Κοντογιάννη κα ιτονΤμη- 
ματάρχη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μ ελετών Αστυνομικό 
Δ ιευθυντή κ. Παναγιώτη Ρωμαϊδη.
5. Στο πλαίσιο τω ν δράσεών μας για την πιστή εφαρμογή των 

Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας έγινε παρουσίαση του θέ
ματος Πρόληψη και αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών 
από την πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ κα Τζένη Κρεμαστινού, ενώ 
καταγράφηκαν αιτήματα που διαλαμβάνονται στο Ψήφισμα.

6. Με τις τοποθετήσεις τω ν συνέδρων εκφράστηκε έντονα 
η ανησυχία για την προοπτική του συνδικαλιστικού μας κ ι
νήματος, δεδομένου ότι με την λειτουργία τω ν παρατάξεων 
(νόμος 3938/2011) έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα, ενώ 
είναι γνωστό ότι η τρόικα απαιτεί την ανατροπή του βασικού 
νόμου 1264/82 για τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κ ινή 
ματος της χώρας. Προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχική 
δράση των απλών μελών στα σωματεία και συνολικά στις 
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, διαφυλάττοντας την αγω
νιστική μας στρατηγική με σύμμαχό μας πάντα την ελληνική 
κοινωνία, επιβάλλεται η συνέχιση του διαλόγου και της υπο
βολής προτάσεων για την επικαιροποίηση -  αναμόρφωση με 
βάση τα σύγχρονα δεδομένα, του Κώδικα Επαγγελματικής, 
Συνδικαλιστικής, Αστυνομικής Δεοντολογίας που είχε εγκρι- 
θεί το Μάρτιο του 2000 από το 11ο πανελλαδικό μας συνέ
δριο. Να ενισχύσουμε τη δημοκρατική μας λειτουργία ακόμα 
περισσότερο, συσπειρώνοντας και πείθοντας πολύ περισσό
τερες δυνάμεις με πρωταγωνιστές τις νέες γενιές τω ν συνα
δέλφων μας, να ενδυναμώσουν το κοινό μας μέτωπο απέ
ναντι σε κάθε απόφαση της πολιτείας όταν φαλκιδεύονται τα 
δικαιώματά μας, προκαλείται ανασφάλεια και υπονομεύεται 
το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο ΥπουργόςΔημόσιαςΤάξης και Προ- 

στασίαςτου Πολίτη κ. Β. Κικίλιας, ο Γ.Γ ΔημόσιαςΤάξης κ. Αθ. 
Ανδρεουλάκος, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Α. Τσι- 
γκρής, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Δ. Τσακνάκης, ο βουλευτής 
της Ν.Δ. κ. Δ. Κυριαζίδης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Δ. 
Τσουκαλάς και Αλ. Μητρόπουλος, η βουλευτής τω ν ΑΝΕΛ κα 
Έλενα Κουντουρά, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Χρ. Κατσιώτης, ο 
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Δήμος Γόγολος, ο εκπρόσωπος 
της ΔΗΜΑΡ κ. Β. Μαστρογιάννης, ο εκπρόσωπος του κόμ
ματος «Ποτάμι» κ. Γ. Γεωργάτος, η εκπρόσωπος της Περιφέ
ρειας Αττικής κα Αιμ. Τζίβα, εκ μέρους της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ ο 
κ. Ερμής Κασσές, ο Δήμαρχος Στυλίδας κ. Απ. Γκλέτσος και
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οι Πρόεδροι της ΠΟΑΞΙΑ κ. I. Κατσιαμάκας, της ΠΟΕΥΠΣ κ. 
Δ. Σταθόπουλος, της ΠΕΑΛΣ. κ. Δ. Σαϊτάκης, της ΠΟΑΑΣΑ κ. 

Ευ. Χριστακόπουλος, της ΠΟΠΠ Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
κ. Ευ. Μαλακάτας, του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. I. Καραπα- 
τάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ κ. Ν. Μαρούντας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΝ 23-12-20 U

Συνεδρίασε την 23/12/201Α το Γενικό Συμβούλιο της Ομο
σπονδίας μας στο πλαίσιο τω ν πρωτοβουλιών που είχε δρο
μολογήσει η Ε.Γ. αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών του 
2Αου Πανελλαδικού συνεδρίου, προκειμένου, αφενός να 
εξουδετερώ σει την ασφυκτική πίεση που δεχόταν το συνδι
καλιστικό μας κίνημα εξα ιτίαςτω ν επιζήμιων για τον ασφαλι
στικό μας φορέα διατάξεων του άρθρου 220 του Ν. Α281 / I  Α, 
αφετέρου δε να προστατέψει τα συμφέροντα των ασφαλισμέ
νων του ΤΕΑΠΑΣΑ, που αντιμετώπιζε το εκβιαστικό δίλημ
μα να ενταχθεί ω ς τις 31/12/1 Αστό ΕΤΕΑή να μετατραπεί σε 
Επαγγελματικό Ταμείο (ΝΠΙΔ). Κατά τη συνεδρίαση του Γε
νικού Συμβουλίου έγινε λεπτομερέστατη παρουσίαση όλων 
τω ν ενεργειώ ν της Ε.Γ., του Δ.Σ. όσο και της διευρυμένης 
Ομάδας εργασίας επί ο ικονομικώ ν θεμάτων, που στόχευαν 
στην ικανοποίηση του βασικού αιτήματος του συνεδρίου, 
όπως αυτό καταγράφεται στο Ψήφισμα (κατάργηση του άρ
θρου 220, εξάμηνη παράταση, ενημέρωση όλων τω ν συνα

δέλφων κλπ) και είχαν ως ένα πρώτο αποτέλεσμα την τρο
ποποίηση του άρθρου 220, παρέχοντάς μας δίμηνη παράτα
ση. Με έμφαση τονίστηκε και πρέπει τούτο να γίνει κατανο
ητό από όλους, ότι η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΠΟ- 
ΑΞΙΑ έδωσε μια σκληρή μάχη προκειμένου να επ ιτευχθεί η 
τροποποίηση του άρθρου 220, καθόσον εκ μέρους των αρ
μοδίων Υπουργών, υπήρξαν προσχηματικές δ ικα ιολογίες και 
σε κάθε περίπτωση όχι η εξ αρχής αναμενόμενη στάση. Τε
λικό ασκήθηκε πίεση τόσο μέσω της Αξιω ματικής Αντιπολί
τευσης που κατέθεσε σχετική τροπολογία σε σχέδιο νόμου 
την Παρασκευή, όσο και τω ν συναντήσεων που είχαμε με 
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και στελέχη 
του κόμματός του. Καταλυτική όμως υπήρξε η πρωτοβου
λία τω ν βουλευτώ ν της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυρια- 
ζίδη, Ηλία Βλαχογιάννη και Αθανάσιου Νταβλούρου, να κα
ταθέσουν χθες νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουρ
γείου Υγείας, την οποία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Ν αυτιλί
ας κ. Μ ιλτιάδης Βαρβιτιώτσης και αποδέχθηκε ο Υπουργός 
Υγείας κ. Μάκης Βορίδης, με αποτέλεσμα να ψηφιστεί τελ ι
κά κατά πλειοψηφία. Αυτονόητο είναι ότι το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα συνεχίζει τον αγώνα του και λαμβόνοντας υπό
ψη τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, το προσεχές διάστημα 
(εντός του Ιανουάριου) θα προβεί σε νέες συνεδριάσεις του 
Δ ιο ικητικού και του Γενικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει 
πληρέστερη ενημέρωση, χω ρίς να λησμονούμε ότι σημα

ντική προϋπόθεση για τη λήψη της απαιτούμενης σοβαρής 
και υπεύθυνης απόφασης, αποτελεί η έκδοση υπουργικών 

αποφάσεων για το συντελεστή βιωσιμότητας και τη ρήτρα 
αξιόμαχου, αλλά και η ύπαρξη μελετώ ν για το ενδεχόμενο 
μετατροπής του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικό ταμείο κατό
πιν υποβολής σχετικού φακέλου. Επισημάνθηκε δε ότι στο 

θέμα αυτό δεν χω ρούν συνδικαλιστικοί διαγκωνισμοί, αλλά 
υπευθυνότητα από όλους, ώστε να υπάρξει ευρεία ενημέ
ρωση όλων των συναδέλφων. Κατά τις  εργασίες τονίστηκε 
επίσης ότι με ευθύνη των αρμόδιων Υπουργών δεν έχουν 

εκδοθεί ΚΥΑ για την είσπραξη του θεσμοθετημένου πόρου 
(5% από τις  κλήσεις) υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ, δεν έχει εκδοθεί 
Π.Δ. για την εφαρμογή των προβλεπομένων στο Νόμο πε
ρί αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη, δεν έχει υπάρξει βελτίωση του Κώδικα 
Μεταθέσεων κλπ. Η Ομοσπονδία διαβεβαιώνει όλους τους 
συναδέλφους και τις  συναδέλφισσες ότι συνεχίζει τον αγώ 
να χωρίς συνδικαλιστικές εκπτώσεις σε όλα τα επίπεδα και 
ανεξάρτητα από τις  πολιτικές εξελίξεις, εργάζεται σταθερά 
δια τω ν αρμοδίων οργάνων της, με στόχο να έχει τα καλύ

τερα δυνατά αποτελέσματα.

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κατατέθηκε την 16 Ιανουάριου 2015, στη Γραμματεία του 
ΣτΕ από τις Ομοσπονδίες μας, με αριθμ. Πρωτ. 15Α/15, κο ι
νή αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που εξεδό- 
θη δυνάμει του Νόμου Α307/1 Α, βάσει του οποίου επιστρέ- 
φονται στους ένστολους αναδρομικές διαφορές των αποδο
χών, μειω μένες κατά 50%. Οι Ομοσπονδίες προσέφυγαν εκ 
νέου στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας για πα
ράβαση συνταγματικών διατάξεων και ειδικότερα της ιδ ια ίτε
ρης μισθολογικής μεταχείρισης των ένστολων, της διάκρισης 
των εξουσιών, του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας 
και της υποχρέωσης της διοίκησης να συμμορφώνεται στις 
ακυρω τικές αποφάσεις του ΣτΕ. Με τον τρόπο αυτό εκφρά
ζουμε το εύλογο παράπονο τω ν συναδέλφων για το «μ ισθο
λόγιο» που θεσπίστηκε, βάσει του Νόμου Α307/1Α, για τον 
οποίο αντιδρούμε και ταυτόχρονα διεκδ ικούμε -πέρα από τις 
ατομικές αγωγές- και την πλήρη συμμόρφωση του Υπουρ
γείου Ο ικονομικών στις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του ΣτΕ, 
τουλάχιστον για την εξ ολοκλήρου επιστροφή τω ν οφειλο- 
μένων. Η αίτησή μας υπογράφεται από τους Νομικούς μας 
Συμβούλους κ.κ. Χάρη Μπουκουβάλα και Ρήγα Μπαρμπού- 
ρη, οι οποίοι εκτιμούν ότι η υπόθεση λόγω της σπουδαιότη- 
τός της θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμ
βουλίου της Επικράτειας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στις 15 Ιανουάριου 2015 ολοκλη
ρώ θηκε η διαδικασία προσφυγής μας στην Τριμελή Επιτρο
πή Συμμόρφωσης του ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση της σχε
τικής απόφασης.
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Αναγκαιότητα ο εκδημοκρατισμός

Αστυνομία και ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν το θέμα της ομι
λία του προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστου Φωτόπουλου στο 
διεθνές φόρουμ «Εκδημοκρατισμόςτης αστυνομίας στην Ευ
ρώπη», που διοργανώ θηκε στην Αθήνα από το Ινστιτούτο 
«Ν ίκος Πουλατζάς» με αντικείμενο τον εκδημοκρατισμό των 
λειτουργιώ ν των αστυνομιών της Ευρώπης.
Ανατρέχοντας στην ιστορία του συνδικαλισμού, ο πρόεδρος 
τόνισε ότι «όταν το 1988 είχα την τιμή να είμαι από τους πρώ
τους αστυνομικούς της Ελλάδας που αποφασίσαμε να δ ιεκ- 
δικήσουμε τα δικαιώματά μας για ελεύθερη συνδικαλιστική 
έκφραση, είχαμε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπήρχε περίπτω

ση να λειτουργεί δημοκρατικά μια αστυνομία αν έχει φ ιμω 
μένους αστυνομικούς υπαλλήλους, αν δεν απολαμβάνουν οι 
ίδιοι τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα. Δεν συμ
μερίζονταν βέβαια οι τότε κυβερνώ ντεςτις δ ικές μας αγωνίες 
και γ ι’ αυτό είχαμε υηοστεί διώ ξεις και στερήσεις. Καταφέρα
με όμως τελικά το 1994 να πείσουμε την πολιτεία με τη στή
ριξη που είχαμε -ε ίνα ι αλήθεια και το αναγνωρίζουμε αυτό- 
των κομμάτων κυρίω ς της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα 
Δημοκρατία με βαριά καρδιά ψήφισαν τον νόμο 2265/1994, 
σύμφωνα με τον οποίο νομιμοποιήθηκε η συνδικαλιστική μας 
δράση. Ενώ ο συνδικαλισμός ήταν και για τους Αστυνομικούς 
διακηρυγμένος στόχος του Ανδρέα Παηανδρέου από το 1981, 
δυστυχώς τέθηκαν άλλες προτεραιότητες, π.χ. στην ενοποίη
ση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, δυο Σω
μάτων ιστορικά φορτισμένων, τονίζοντας τότε ότι το έκαναν 
για τον εκδημοκρατισμό των αστυνομικών λειτουργιών, αλλά 
για ανεξήγητους λόγους στη συνέχεια, μπλόκαραν την ίδρυ
ση των αστυνομικών σωματείων.
Η ουσία είναι ότι εμείς δ ιεκδικήσαμε και πετύχαμε τη λ ε ι
τουργία μας με βάση τις διατάξεις του νόμου 1264 και από 
τότε με δημοκρατικές διαδικασίες συγκροτούμε ένα αντιπρο
σωπευτικό φορέα, ο οποίος δεν αγωνίζεται για στενά συντε
χνιακά αιτήματα. Τον απασχολούν ευρύτερα κοινωνικοπολι- 
τικά θέματα διότι συνδυάζει το δ ιεκδικητικό του πλαίσιο με 
το κοινωνικό γίγνεσθαι και δεν αγωνίζεται για μια αστυνομία 
για την αστυνομία. Αγωνίζεται για μια σύγχρονη, δίκαιη και 
δημοκρατική αστυνομία που θα υπηρετεί την ελληνική κο ι
νωνία, μακριά από σκοπιμότητες, κομματικές και κυβερνη
τικές. Βέβαια, δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η αστυνο
μία ως δημόσια υπηρεσία ανήκει στο στενό πυρήνα τω ν δο
μών του κράτους και ως τέτοια έχουμε ένα λόγο παραπάνω 
να αγωνιούμε για την εύρυθμη λειτουργία της, όχι ω ς δυνά
στης, αλλά ως υπηρέτης της κοινωνίας».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σύγχρονα προβλήματα της 
αστυνομίας και στις επιπτώσεις της άδικης κρ ιτ ικής  που 
ασκείται πολλές φορές, τονίζοντας ότι εμείς αναγνωρίζου
με το διαρκές έλλειμμα που συνοδεύει τις ασκούμενες πολι
τικές στο χώρο μας και με πρωτοβουλίες μας προσπαθούμε 
να διορθώνουμε τα κακώ ς κείμενα (φραγμός στον κομματι

σμό και στο ρουσφ έτι, προσλήψεις μέσω τω ν πανελληνίων 
εξετάσεων, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, προσανατολισμός 
της αστυνομίας, καθιέρωση 9ης Οκτωβρίου, ως Ημέρα αγώνα 

κατά της κρατικής αυθαιρεσίας, ημερίδες κατά της βίας κλπ). 
«Έπρεπε να πούμε με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο ότι η βα
θιά κρίση- κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική, ο ικονομική και 
περιβαλλοντική- δεν επιβάλει απλώς, αλλά καθιστά και ανα
γκαία την καλύτερη οργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών 
και την επαγγελματική κατάρτιση του δυναμικού της. Για να 
είναι σωστή η Αστυνομία, η ίδια η Αστυνομία πρέπει να σέ
βεται και να προστατεύει τους ανθρώπους που τη στελεχώ
νουν, ω ς εργαζόμενους, ως πολίτες, ως κοινωνικά όντα, με 
τα ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις», πρόσθεσε.
«Η Αστυνομία στη χώρα μας ήταν για πολλά χρόνια ταυτισμέ
νη με την έννοια της καταστολής των λαϊκών αγώνων και του 
ελέγχου τω ν κοινω νικώ ν φρονημάτων. Χρειάστηκαν πολλές 
προσπάθειες για να ξεφύγουμε από τα σύνδρομα του παρελ
θόντος, χωρίς ωστόσο ο μηχανισμός αυτός να απολέσει το 
χαρακτήρα του, ω ς τμήμα του ευρύτερου καταναγκαστικού 
μηχανισμού του κράτους. Δεν παραβλέπουμε, επίσης το γε
γονός ότι σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που ζούμε σήμε
ρα, όπου προέχει η δημοκρατική διέξοδος και η αποφυγή της 
κατάρρευσης των πάντων, η απαίτηση είναι να μην εμπλέκε
ται η Αστυνομία στις πολιτικές -κομματικές διενέξεις. Ούτε οι 
αστυνομικοί να επηρεάζονται από τις πολιτικές τους πεποι
θήσεις, πόσο μάλλον να ασηάζονται φασιστικές και νεοναζι- 
στικές ιδεολογίες».

Οι θέσεις μας
Επανέλαβε δε τις  θέσεις της Ομοσπονδίας για τον εκδημο
κρατισμό τω ν λειτουργιώ ν της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι «πρέπει 
να γ ίνει κατανοητό ότι τα μέτρα εκδημοκρατισμού που ζητά
με, θωρακίζουν την αστυνομία και την απαλλάσσουν από το 
άγος της καχυποψίας και της αμφισβήτησης. Μόνο έτσι μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν οι αυθαιρεσίες και οι όποιες παρα- 
λειτουργίες και να αισθανθεί ο πολίτης τον αστυνομικό ως 
πραγματικό του φύλακα και βοηθό.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη που εστιάζει την επίλυση του 
προβλήματος στην κατάργηση των Ε ιδικών Μονάδων της 
Αστυνομίας και την ανάθεση τω ν αρμοδιοτήτων τους σε άλ
λες αστυνομικές υπηρεσίες. Άποψή μας είναι ότι προέχει η 
οριοθέτηση του προσανατολισμού και τω ν αρμοδιοτήτω ν 
τους, των κανόνων εμπλοκής, ο τρόπος στελέχωσής τους, η 
ενίσχυση της θεω ρητικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των 
υπηρετούντων σε αυτές και βέβαια η επίλυση συνολικά των 
προβλημάτων τω ν αστυνομικών. Το θέμα είναι πολυσύνθετο 
και δεν λύνεται με απλές καταργήσεις υπηρεσιών». 
Κλείνοντας την ομιλία του, υπενθύμισε σε όλους την πρότα
σή μας για συνολική μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνο
μίας. «Αν είχε υιοθετηθεί, πολλά πράγματα θα είχαν δ ιορθω 
θεί και ίσως σήμερα θα είχαμε την υποχρέωση να συζητού
με την εφαρμογή της και τις δυσκολίες που σίγουρα θα συ-
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ναντήσουμε για την εφαρμογή της. Δ ιότι η πρότασή μας ανα- 

φέρεται σε ένα κοινωνικοποιημένο αστυνομικό σώμα αυστη
ρά ελεγχόμενο και όχι σε ένα στρατιωτικοηοιημένο οργανι
σμό με αγκυλώσεις και στερεότυπα».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

(w w w .sefeaa .g r)

1) Αίτηση ακύρωσης του ΣΕΦΕΑΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2 )  Προσδιορισμός εκδίκασης στην ολομέλεια του ΣΤΕ τον 
Απρίλιο του 2015

Το Σωματείο μας, κατέθεσε τ ις  προηγούμενες ημέρες α ίτη
ση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικράτειας, για την προσβο
λή της υπ’ αριθμ. οικ2/88371 /ΔΕΠ «Καταβολή αναπροσαρμο
σμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς απο
δοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνά
μεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώ μα
τος και του Λ ιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν 
ενεργεία και συνταξιούχους» Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Ο ικονομικών -  Εθνικής Άμυνας -  Δημόσι
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη -  Ναυτιλίας και Α ιγα ί
ου, Υπουργικής Απόφασης, κατά το μέρος που επιστρέφει 
το ήμισυ και μόνο τω ν αναδρομικών αποδοχών τω ν συνα
δέλφων Ε ιδικών Φ ρουρώ ν και Αστυνομ ικώ ν προερχομέ- 

νων από Ειδικούς Φ ρουρούς για το χρονικό διάστημα από 
1-08-12 έω ς 31-12-1Α και περιστέλλει για το μέλλον ακό
μα μία φορά τις αποδοχές τω ν υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας.Έτσι παράλληλα ένωσε τις  δυνάμεις του και με 
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το 
σύνολο τω ν συναφών Αιτήσεων Ακυρώσεων θα συνεκδικα- 
στούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε χρόνο 
ρεκόρ, ήτοι τον Απρίλιο του 2015.Όσο η Διοίκηση εξακολου
θεί να ψηφίζει αντισυνταγματικούς νόμους και να περιφρο- 

νεί τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δ ιο ικητικού Δικαστηρίου, 
τόσο το ΣΕΦΕΑΑ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, θα προσβάλ
λει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης τις αποφάσεις αυτές. 
Η αίτηση ακύρωσης αποσκοπεί στην εξάντληση κάθε νόμ ι
μου μέσου για τα μέλη μας και η απόφαση για την κατάθε
σή της έλαβε υπόψη της, τα απολύτως έγκυρα νομικά δε
δομένα που εγγυώνται την ασφαλή προάσπιση τω ν δ ιεκδ ι- 
κήσεών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δέκα χρόνια πέρασαν από την μέρα που ο Ειδικός Φ ρου
ρός Χαράλαμπος Αμανατίδης μπήκε στην ιστορία των Ηρώων

Ειδικών Φρουρών που απαι
τε ί το καθήκον να θυσιάζονται 
για να στηθεί η γέφυρα μετα

ξύ έννομης τάξης και προστα
σίας τω ν πολιτών της Πατρί
δας μας.
Δέκα χρόνια πέρασαν από τη 
μέρα ηου ο νέος τότε Ειδικός 
Φ ρουρός Χαράλαμπος Αμα
νατίδης, αρνήθηκε να παρα- 
δώ σει αμαχητή τον οπλισμό 
του και να δεχθεί καταιγισμό 
πυρών από άνανδρους ασύλ
ληπτους ακόμη εγκληματίες. 

Η μνήμη του θανάτου του Χαράλαμπου Αμανατίδη παραδίδει 
στους νεώ τερους τα μεγαλύτερα μαθήματα αυτοθυσίας και 

υπηρεσιακής ευσυνειδησίας, χαρακτηριστικά που λε ιτουρ
γούν ω ς φωτοδότες στο πάντοτε σκοτεινό κακοτράχαλο και 
γεμάτο απρόοπτα, δρόμο τω ν Ειδικών Φρουρών απέναντι 
στα αδηφάγα εγκληματικά τέρατα.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης το Σωματείο Ειδικών 
Φ ρουρών την 31/12/201Λ και ώρα 10:00 π.μ παρέστη στη 
συμβολή των οδών Θήρας και Καρπάθου στην Κηφισιά, ση
μείο της δολοφονίας του Συναδέλφου διοργανώνοντας και 
συμμετέχοντας στο μνημόσυνο που τελέστηκε για τα δέκα 
χρόνια από τη δολοφονία του.
Ευχόμαστε ο φάρος του θανάτου του Χαράλαμπου Αμανα

τίδη να φω τίζει την ψυχή και το μυαλό όλων των υπηρετού
ντων στην Ελληνική Αστυνομία ώστε να αποφεύγουν τους 
σκοπέλους στον ωκεανό του εγκλήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 21/12/2014 ο χώρος του θεάτρου Badminton 
πλημμύρισε από παιδικά γέλια και φωνές. Για άλλη μια χρονιά, 
η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. 
για τις ο ικογένειες των συναδέλφων, στέφτηκε με επιτυχία 
έχοντας ως μοναδικά κριτήρια την προσέλευση του κόσμου 
και τα παιδικά χαμόγελα.
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Μετά ίο  τέλος της θεατρικής παράστασης, με την βοήθεια του 
Α ϊ Βασίλη, μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά κάνοντας τα 
πρόσωπα τους να ακτινοβολήσουν από χαρά μεταδίδοντας 

σε όλους μας την μαγεία τω ν ημερών.
Φέτος, όμως, πέρα από την συμμετοχή τω ν συναδέλφων, η 
οποία ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο, η χαρά μας ήταν ακό
μα μεγαλύτερη από την παρουσία παιδιών από την «Κιβωτό 
του Κόσμου» & από την «Εταιρία Προστασίας Σπαστικών» τα 
οποία μας τίμησαν με την παρουσία τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

(w w w .posyfy.gr) X lI

Κατατέθηκαν από την Ομοσπονδία προτεινόμενες τροποποι- 
ητικές διατάξεις ασφαλιστικών -  συνταξιοδοτικών θεμάτων 
στον Υπουργό Προστασίας του πολίτη και Δημ. Τάξης και στον 

Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ομοσπονδία την 10/11 Δεκεμβρίου 20 ΙΑ στα πλαίσια συναντή
σεων που πραγματοποίησε κατέθεσε στο γραφείο του κ. Υπουρ
γού και του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. τις προτεινόμενες τροποποιη- 
τικές διατάξεις για συνταξιοδοτικά -  ασφαλιστικά θέματα που επε
ξεργάστηκε και χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης.
Συγκεκριμένα η αντιπροσωπεία της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. κατέθεσε σχετικό 
υπόμνημα στο διευθυντή του γραφείου του κ. Υπουργού και ανέ
πτυξε τις προτεινόμενες τροποποιητικές διατάξεις θέτοντας τες ως 
αναγκαίες και δίκαιες για την κατηγορία των προερχομένων αστυ
νομικών από συνοριακούς φύλακες.
Η Ομοσπονδία συζήτησε και έθεσε το θέμα τωνπροτεινόμενωντρο- 
ποποιητικών διατάξεων στον κ. Αρχηγό παρουσία του κ. Υπαρχη- 

γού και Προϊστάμενου Επιτελείου.
Ειδικότερα οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούν κυρίως:

► Την προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά τρία (3 ) έτη 
και για την κατηγορία προερχομένων από συνοριακούς φύ
λακες

Με την παρ. 4 άρθρου 22 του ν.3865/2010 ο συντάξιμος χρόνος 
του ένστολου προσωπικού που έχει καταταγεί έως την 31.12.1995 
και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησηςμετά την 1.1.2015 προ
σαυξάνεται κατά τρία (3) έτη (τριετία Κονδύλη) με την καταβολή της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς για 

την συμπλήρωση των σαράντα ετών (40) συντάξιμης υπηρεσίας 
ιδιαίτερα λόγω της εισόδου στο Σώμα σε μεγάλη ηλικία εκτός Πα
νελλήνιων εξετάσεων.
Η κατηγορία των προερχομένων από συνοριακούς φύλακες (πρό
σληψη από το έτος 1999 έως το 2002), και η οποία εισήλθε στο 
Σώμα σε μεγάλη ηλικία - ομοίως με όσους κατατάχθηκαν έως την 
31.12.1995, - σήμερα βρίσκεται σε δυσμενή συνταξιοδοτική θέση 
έναντι των άλλων. Πνεται ευκόλως κατανοητό πως η πλειοψηφία 
της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα συνταξιοδοτηθείμε την συ

μπλήρωση των σαράντα ετών εργασίας αλλά με το ηλικιακό όριο 
των εξήντα (60) ετών καθώς το ανώτατο όριο ηλικίας της πρόσλη
ψής τους ήταν το 32° κατά την είσοδό τους στο Σώμα.

► Τον λογισμό της υπηρεσίας που διανύθηκε στις ένοπλες δυ
νάμεις, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και για τις βαθ
μολογικές προαγωγές:

Η υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου λο
γίζεται στις μισθολογικές προαγωγές του ένστολου προσωπικού. 
Νοείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίες και προσμετρείται κα
νονικά για την μισθολογική προαγωγή αλλά και του επιδόματος 

χρόνου υπηρεσίας.
Σήμερα καθώς η εισαγωγή στο Σώμα πραγματοποιείται με το σύ
στημα των Πανελληνίων εξετάσεων οι εισακτέοι δεν υπηρετούν 
στρατιωτική θητεία. Κάθε μισθολογική και βαθμολογική προαγω
γή για τους αστυνομικούς λογίζεται από την ημερομηνία κατάταξής 
τους στην Αστυνομική Ακαδημία. Συνεπώς στον ανωτέρω χρόνο 
λογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους.
Για την κατηγορία των προερχομένων από συνοριακούς φύλακες 
και ειδικούς φρουρούς αλλά και των αστυνομικών που εισήλθαν 
στο Σώμα πριν την 01.01.1996 η στρατιωτική θητεία αποτελού
σε και αποτελεί απαραίτητο κριτήριο για την είσοδο στο Σώμα της 
Αστυνομίας με επιπρόσθετη μοριοδότηση για θητεία σε ειδικές δυ

νάμεις αλλά και ως εφέδρων αξιωματικών.

► Την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνος πραγ
ματικής υπηρεσίας και για τις μισθολογικές προαγωγές

Σύμφωνα με την nap. 1 άρθρου 22 του Ν.3865/2010 ο ελάχιστος 
χρόνος σπουδών των στελεχών των ενόπλων Δ υνάμεων, των Σω
μάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την από
κτηση ενός πτυχίου σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να λογίζεται ως συντάξι
μος καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις 
εισφορές.
Ενώ έως το 2008 το κατοχυρωμένο δικαίωμα χρήσης του πτυχί
ου ακόμη και για την βαθμολογική προαγωγή πρόσδιδε αναγνώ
ριση από την υπηρεσία και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. στις ανώτερες και 
ανώτατες σπουδές του προσωπικού του σήμερα με την κατάργη
ση της συγκεκριμένης διάταξης υποβαθμίζεται το επίπεδό του και 
η αστυνομία οπισθοδρομεί στις δομές και το μορφωτικό επίπεδο 
του ενεργού Σώματος. Με την θέσπιση όμως της διάταξης της 
nap 1 του άρθρου 22 του Ν.3685/2010 για την αναγνώριση του 
χρόνου σπουδών ως πραγματική υπηρεσία για την θεμελίωση 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την καταβολή των προβλε- 
πόμενων εισφορών ο νομοθέτης αναγνωρίζει το χρόνο αυτό ακό

μη και ως συντάξιμου.
Επιβάλλεται επομένως η επαναφορά της χρήσης πτυχίου για βαθ
μολογική αλλά και μισθολογική προαγωγή.
Η Ομοσπονδία πέραν της ανωτέρω αιτιολογικής υποστήριξης των 
αιτημάτων που ανέπτυξε σε Υπουργό και Αρχηγό για τις προτει- 
νόμενες τροποποιητικές διατάξεις θα επιμείνει σε όλες τις προτά-
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σεις που έχει υποστηρίξει το τελευταίο διάστημα και που αποσκο
πούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην βελτίωση των εργα
σιακών συνθηκών των συναδέλφων.

« Διευκρινήσεις της ΠΟΣΥΦΥ σχετικά με την 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για 
αναπροσαρμογές επιδομάτων και επιμέρους 
οικονομικά ζητήματα»

διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμο uc οι οποίοι έχουν τέκνα «. ..που 

αναγνωρίζονται ωο προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον 
προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος 
αυτού ορίζεται σε 212,946».

► με την χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μ ι- 
σθολογικών διαφορών λόγω ύπαρξης προστατευόμενων με- 
λών-τέκνων σε έναν εκ των δύο συζύγων εργαζομένων στην 

περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθο
λόγιο του ένστολου προσωπικού, αυτή επεκτείνεται και στον 
άλλο σύζυγο με την κπτόργηπη του 4ου εδπφ τηε ππρ 3 τοιι πρ-

Σχετ.: α) υπ'αριθμ οικ.2/95266/ΔΕΠ από 11.12.2014 του Υπουρ
γείου Οικονομικών 

β) άρθρο 86 του Ν.4307/2014 
γ) υπ 'αριθμ οικ.2/88371/ΔΕΠ από 17.11.2014 κοινή υπουρ

γική απόφαση (Κ. Υ.Α.) «καταβολή αναπροσαρμοσμένων 
αποδοχών και συντάξεων»

δ) περ.31,32,33 υποπαραγρ Γ.1 παρ. Γ  του άρθρου 1 του 
Ν.4093/2012

ε) άρθρο 50 του Ν.3205/2003

Με την κοινοποίηση των μισθοδοτικών σημειωμάτων μηνάς Ιανου
άριου η Ομοσπονδία έγινε αποδέκτης παραπόνων και ανησυχίας 
από πολλούς συναδέλφους σχετικά με τη μη απόδοση της 1ης δό
σης εκ των 36 των αναδρομικών αλλά και της ανησυχίας εάν πα
ρακρατηθεί η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των πεντακοσίων (500 
€) ευρώ που αποδόθηκε σύμφωνα με τα ισχύον εισοδηματικά κρι
τήρια πλέον της νέας μισθολογικής αναπροσαρμογής.
Ειδικότερα με την έκδοση της (α) σχετικής του Υπουργείου Οικονο
μικών την 11.12.2014 παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρ

μογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 και διευκρι
νίζονται αναπροσαρμογές για τους ένστολους του βασικού μ ι
σθού και των επιδομάτων εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, υψη
λής ευθύνης, ειδικών συνθηκών και αυξημένης επιχειρησιακής ετοι
μότητας (νυχτερινά) που θα ισχύσουν από 01.08.2012 αναδρομικά. 
Σχετικά,

► με την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση το υπουργείο Οικονομικών 
στην (α) σχετική σελ 5 παρ.3 αναφέρει «...αναδρομική αναπρο
σαρμογή των αποδοχών των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας δεν θίγει σε καμία περίπτωση τη χορήγηση 

της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης (500 € )  που προβλέπετε...»
► με την καταβολή της V* δόσης εκ των 36 των δικαιούμενων συ

νολικών διαφορών των αποδοχών αυτή επισημαίνεται σελ 11
παρ. 1β ως εξής «...... αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τρι-
αντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1Γι δόση θα καταβλη
θεί την 27.01.2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται 
την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα έκαστου μηνάς μέχρι και την 
27.12.2017...»

► με την καταβολή των δικαιούμενων αναδρομικών (μικτών) απο
δοχών αυτές θα δοθούν εφάπαξ στην περίπτωση μόνο που το 
συνολικό ποσό δεν ξεπερνά τα 250 €  ( σελ 11 παρ. 1 °)

► με το ύψος του επιδόματος εξομάλυνσης αυτό καθορίζεται για 
τους άγαμους στα 105,86 €, για τους έγγαμους χωρίς τέκνα 
159,86 €. Ειδικότερα για τους έγγαμους ή διαζευγμένους ή σε

θρου51 του Ν.3205/2003 ( α'σχετική σελ 3).
Η επέκταση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1.8.2012 και ανα
μένεται η απόφαση του τρόπου λήψης των συγκεκριμένων ανα
δρομικών ( εφάπαξ ή σε δόσεις) σε ερώτημα της ΠΟΣΥΦΥ για το 
πότε θα αποδοθούν και πως τα σχετικά αναδρομικά.

► με το επίδομα ειδικής απασχόλησης για το προσωπικό της Ελλη
νικής Αστυνομίας αυτό καθορίζεται από την 1.8.2012 κατά περί
πτωση «... για τους ανώτατους αξιωματικούς σε 268,07 €  και σε 
λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε
165,306...... για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοι-
χους σε 122,726..» ( α'σχετική σελ 4 παρ. 1)

► το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυ
χτερινά) αναπροσαρμόζεται για τους αξιωματικούς και υπαξιω- 
ματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του Λ.Σ. 
ΕΛ.ΑΚΤ.) αναδρομικά από την01.08.2012 σε δύο ευρώ και εβδο
μήντα επτά λεπτά (2,77 6).

Πέραν των ανωτέρω βασικών οικονομικών αλλαγών σας παρα- 
θέτουυε via την ενηυέοωσά aac στη σελίδα uac w w w . Dosvfv. a r  

την (α) σχετική -  διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο
μικών με όλες τις επιμέρους αλλαγές όπως προέκυψαν από τις δι
ατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 για την μερική αποκατά
σταση του μισθολογίου των ένστολων.

Με την μισθοδοσία Φεβρουάριου εφάπαξ τα αναδρομικά της 
διαφοράς του επιδόματος εξομάλυνσης στα ζευγάρια ένστο
λων με τέκνα
Η Ομοσπονδία σε συνέχεια της επεξηγήσεως που παρείχε σχετι
κά με την καταβολή των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών στους 
ένστολους αλλά και του επιδόματος εξομάλυνσης με το υπ'α
ριθμ 49/20ΙΑ από 21.12.2014 Ενημερωτικό Δελτίο σας ενημε
ρώνει πως με την μισθοδοσία του Φεβρουάριου 2015 όσοι σύ
ζυγοι ένστολων με τέκνα είχαν διαφορά στο επίδομα εξομάλυν
σης θα τους αποδοθεί αύξηση ίση με το εξομάλυνσης του συζύ
γου. Επίσης θα τους αποδοθεί με την προσεχή μισθοδοσία 
και εφάπαξ τα αναδρομικά της διαφοράς που είχαν με τον σύζυ
γο ένστολο από τον 8/2012 έως σήμερα.

Μας επισημάνθηκε επίσης πως στις περιπτώσεις όπου το πλη

ροφοριακό σύστημα αδυνατεί να εντοπίσει τον ένστολο σύζυγο ( 
από άλλο Σώμα και Κλάδο κατά κανόνα) και δεν έχει γίνει κατα
βολή των αναδρομικών θα ακολουθηθούν όμοιες με το παρελ
θόν διαδικασίες κατόπιν σχετικής αναφοράςτου ενδιαφερομένου 
προς την Υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα και 
να πραγματοποιηθεί η οικονομική διόρθωση.

90 1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015



ΠΕΝΘΗ I

t  Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρηστός Πλατής. Γεννήθηκε το 

έτος 1964 στην Αθήνα. Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 1/12/2014.

t  Υπαστυνόμος Β ' Κυριακή Ευστρατιάδου. Γτννήθηκε το έτος 

1967 στην Κομοτηνή. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και τωνΔ,Α. Ροδόπης και 
Καβάλας. Υπήρξε έγγαμη και μητέρα δυο τέκνων. Απεβίωσε την 

16/12/2014.

t  Υπαστυνόμος Β ' Μαρία Κομνηνού. Γ:ννήθηκε το έτος 1982. 
Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Απικής και τηςΑ.Δ. Κορινθίας. Υπήρξε έγγαμη και μητέρα ενός τέ

κνου. Απεβίωσε την 17/6/2014.

t  Ανθυπασπιστής Ε Χ  (ε.α.)  Ιωάννης 
Τερζής. Γιννήθηκε το έτος 1929 στοΑρί- 
στηνο ΑλεξανδρούποληςΈβρου. Κατετά
γη το έτος 1950 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Απεβίωσε την07/01/2015 από παθο
λογικά αίτια.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδ ιώ τες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο .Τ Α ., Ε τα ιρ ίες 25 ευρώ.

Συνδρομητές εξω τερικού 30 ευρώ).

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

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

► Κατέθεσα στον υ π ' 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:......................................

Επισήμανσή: Παρακαλούνχαι οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποσχείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 91

t Αστυφύλακας Λάζαρος Κουρουζίδης. Γτννήθηκε το έτος 1984 
στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 2007 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Απικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 24/9/2014 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

t  Αστυφύλακας Αναστάσιος Χριστο- 
δουλίδπς. Γεννήθηκε το έτος 1991 στο 
Χολαργό Απικής. Κατετάγη το 2009 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Απικής. Υπήρξε άγαμος. Τραυματί
στηκε θανάσιμα την 15/10/2014, σε τρο
χαίο δυστύχημα στη Α. Πέτρου Ράλλη, ενώ 
μετέβαινε σε επιμορφωτικό σεμινάριο του 

Σώματος.

t  Ειδικός Φρουρός Δημήτριος Κα- 
τσιώνης. Γεννήθηκε το 1982 στο Γύθειο.
Κατετάγη το 2007 και υπηρετούσε στη Δ ι
εύθυνση Άμεσης Δράσης Απικής/Ομάδα  

ΔΙ.ΑΣ. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Τραυματίστηκε θανάσιμα την 14- 
10-2014, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης 
υπηρεσίας, σε τροχαίο δυστύχημα στη Λ.

Κηφισού.



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιω άννης Ν τελέζο ς

Βαλκανικοί Αγώνες Καράτε Αστυνομικών

V i

Αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Βαλκανικούς  
Αγώνες Καράτε Αστυνομικών.

Ο ι αγώνες Καράτε του 8ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος Αστυνο

μιών. διεξήχθπσαν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 στην πόλη 
Πράβετς της Βουλγαρίας.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Αθλητική Ένωση του Βουλγαρι

κού Υπουργείου Εσωτερικών και έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτρι
ες Καράτε από 5 Βαλκανικές Χώρες (Ελλάδα. Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Κύπρος και FYROM).

Η κίνηση των μελών της αποστολής πραγματοποιήθηκε οδικώς με 

υπηρεσιακό λεωφορείο της Δ.Τ.Ε. κα ι οδηγούς τους Α ρχ/κες ΜΗ- 
ΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο και ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο.
Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείτο από τους: 

α. Αρχηγός αποστολής και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας: 
Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος. Δ ιοικητής της Υ.Φ.Α.Α.. 

β. Αρχηγός ομάδας: ΠΎ. ΚΑΣΒΙΚΗΣ Δημήτριος, της Δ/νσης Επικοι- 
νωνίας/ Α.Ε.Α..

γ. Αρμόδιος επί θεμάτων αθλητισμού: Υπαρχ/κας ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ Γεώρ
γιος. της Δ/νσης Επικσινωνίας/Α.Ε.Α. 

δ. Διερμηνέας: Π.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα, της Δ/νσης Επικοινω- 
νίας/Α.Ε.Α..

ε. Προπονητής: Αρχ/κας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος, της Υ.Φ.Α.Α.. 
στ. Παρακάτω Αστυνομικούς αθλητές - αθλήτριες: Αρχ/κας ΚΑΡΛΕ- 

ΤΣΟΥ Σοφία, του Α.Τ. Χαϊδαρίου. Υπαρχ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ελευθέριος, της Υ.Φ.Α.Α.. Αστ/κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/ 
νος. της Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ, Αστ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος, της 
Δ.Α. Δωδεκανήσων/Α.Τ. Ιαλυσού. Αστ/κας ΠΟΥΛΙΔΟΥ Ασημένια, 
του Τ.Α. Ομονοίας. Ειδ. Φρ. ΦΛΕΣΣΑΣ Θεμιστοκλής, της Δ.Α.Δ.Α./ 
Ομ. ΔΕΛΤΑ. Ειδ. Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς, του Α.Τ. Αμπελο
κήπων. αποσπασμένος στο Α.Τ Κυψέλης. Την αποστολή συμπλή
ρωνε ο ιδιώτης ΜΟΣΧΟΒΑΣ Ιωάννης. Δ ιεθνής Διαιτητής ΚΑΡΑΤΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑ:
Κατηγορία Ανδρών: 1η θέση Υπαρχ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ελευθέριος.

Κατηγορία γυναικών: 2η θέση Αρχ/κας ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ Σοφία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE:
Κατηγορία +84 κιλών: 1η θέση Αστ/κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/ 
νος.

Κατηγορία -84 κιλών: 3η θέση Ειδ. Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς. 
Κατηγορία -75 κιλών: 2η θέση Ειδ. Φρ. ΦΛΕΣΣΑΣ Θεμιστοκλής. 
Κατηγορία -67 κιλών: 1η θέση Αστ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος. 
Κατηγορία γυναικών open: 1η θέση Αστ/κας ΠΟΥΛΙΔΟΥ Ασημένια. 
Κατηγορία team kumite ανδρών: 1η θέση με τους: Υηαρχ/κα ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ελευθέριο, Αστ/κα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστο, Ειδ. 
Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟ θωμά και Ειδ. Φρ. ΦΛΕΣΣΑ Θεμιστοκλή.
Γενική κατάταξη Χωρών: 1η θέση ΕΛΛΑΔΑ (42 βαθμοί). 2η θέση 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (22 βαθμοί). 3η θέση ΡΟΥΜΑΝΙΑ (18 βαθμοί). FYP0M 
(17 βαθμοί), ΚΥΠΡΟΣ (1 βαθμός).
Η αντιπροσωπευτική Ομάδα ΚΑΡΑΤΕ της Ελληνικής Αστυνομίας κα
τέλαβε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη Χωρών κατακτώντας 5 
χρυσά. 2 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο. ■
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Ανάβαση

στον Όλυμπο

Στις  17. 18 και 19 Αυγούστου 201Α ανέβη

καν στην κορυφή του Ολύμπου τρεις συ
νάδελφοι η Μπαλάφα Μαρία-Ελένη (αρι

στερά στη φωτογραφία), ο Μπιτέρνας Γεώργιος 
(στη μέση) και ο Δρίζης Ιωάννης (δεξιά στη φω

τογραφία). ■

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ I

4° Βαλκανικό 

φεστιβάλ σκακιού

Με εξα ιρετ ική  επιτυχία ολο

κληρώθηκε το 4ο Βαλκανι
κό φεστιβάλ σκακιού που 

διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
διήμερο της 1ης και 2ης Νοεμβρίου 
2014. Στους αγώνες συμμετείχαν 203 
σκακιστές κα ι σκακίστριες από χώ
ρες των Βαλκανίων, χωρισμένοι σε 
δύο γκρουπ δυναμικότητας, εκ  των 
οποίων 11 τιτλούχοι. Το χρυσό μετάλ
λιο στις γυναίκες κατέκτησε η αστυ- 
νομικός-αθλήτρια. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α ικα 
τερίνη (Αστ/κας που υπηρετεί στην 
Άμεση Δράση Αττικής), με 7 βαθμούς 
σε 10 αγώνες (6 νίκες. 2 ισοπαλίες. 2 
ήττες). ■

Απονομή του επάθλου στην 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α ικατερίνη, από 
τον ΓΕνικό Γ ια μ μα τέα  της 
Ευρωπαϊκής Σκακισπκής  
Ένωσης, κ Τσορμπατζόγλου 
Θεόδωρο

Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Ε.Δ.& Σ.Α.

Πραγματοπ ο ιήθηκε την 
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 
στην Επίδαυρο το Πρω

τάθλημα Ποδηλασίας Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας έτους 2014. Η διοργάνω
ση και διεξαγωγή των αγώνων 
του πρωταθλήματος ε ίχ ε  ανα
τεθ ε ί στο Αρχηγείο του Πυρο
σβεστικού Σώματος, με τη συν
δρομή της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Ποδηλασίας, υπό την επο- 
πτεία της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 
αθλητές Ποδηλασίας των Κλά
δων των Ενόπλων Δυνάμεων 
κα ι των Αρχηγείων των Σωμά

των Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν ου Α /Β ' 
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία ως αρχηγός αποστολής και ομάδας, Αρχ/κας 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος ως προπονητής -  αθλητής (5η θέση) και 
οι Αρχ/κας ΛΟΥΚΑΣ Σταύρος (43η θέση). Αρχ/κας ΣΟΦΙΟΛΑΚΗΣ 
Στυλιανός (8η θέση). Υπαρχ/κας ΣΤΕΡΓΙΟΥ Χρήστος (22η θέση).

Υπαρχ/κας ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ Γεώρ
γιος. Υπαρχ/κας ΚΑΡΑΣΤΑΜΑ- 
ΤΗΣ Χρήστος (37η θέση). Ειδ. 
Φρ. ΜΠΟΛΗΣ Ηλίας (23η θέ
ση). Ειδ. Φρ. ΦΩΚΑΣ Γεώργιος 
(28η θέση). Ειδ. Φρ. ΜΑΥΡΟ- 
ΓΕΩΡΓΟΣ Λεωνίδας (45η θ έ 
ση) κα ι Ειδ. Φρ. ΜΑΡΗΣ Μ ιχα
ήλ (15η θέση) ως αθλητές.
Η ομαδική κατάταξη ε ίχ ε  ως 
εξής: 1η θέση Πολεμική Αερο
πορία. 2η θέση Στρατός Ξηρός, 
3η θέση Πυροσβεστικό Σώμα. 
4η θέση Πολεμικό Ναυτικό, 5η 
θέση Ελληνική Αστυνομία. 6η 
θέση Λ ιμενικό Σώμα.
Τον αγώνα, τις τελετές έναρξης- 
λήξης και τις απονομές, παρα

κολούθησαν: ο Δ ιοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος ΜΑΜΟΥΤΟΣ θωμάς, ως εκπρόσω
πος του Σώματος, ο Α /Δ ' ΒΕΡΒΕΣΟΣ Νικόλαος Β ' Βοηθός Δ ιευ- 
θυντού Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας και ολιγομελής αντι
προσωπεία αστυνομικών. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγώνες Υδατοσφαίρισης Ε.Δ. &  Σ.Α.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ^?

Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκαν στο Κολυμβητή

ριο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ
μένης από 22 έως 27 Σεπτεμβρίου 

οι αγώνες Υδατοσφαίρισης Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2014. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των 
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Η οργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο 
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, 
υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβου

λίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, με 
τη συνδρομή της Κολυμβητικής Ομοσπον
δίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος 
αποτελούσαν oi: Α /Β ' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μα
ρία ως αρχηγός αποστολής -  ομάδας. Αρχ/ 
κας ΜΠΕΡΔΕΣ Θεόδωρος ως προπονητής 

και oi: Υ /Β ' ΣΧΙΖΑΣ Αναστάσιος, Αρχ/κας 
ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος. Αρχ/κας ΛΟΥΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης. Αρχ/κας ΠΑΠΠΑΣ 
Κωνσταντίνος. Υπαρχ/κας ΝΤΟΥΛΟΣ Ν ικό
λαος, Υπαρχ/κας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γεώργιος. 
Υπαρ/κας ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος. Αστ/ 
κας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος. Αστ/κας 
ΑΓΓΟΣ Ιορδάνης. Αστ/κας ΣΧΟΙΝΑΣ Χρή- 
στος. Αστ/κας ΖΑΜΑΝΗΣ Θεοφάνης, Αστ/ 
κας ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος. Αστ/κας 
ΔΡΑΓΩΝΑΣ Ευάγγελος. Αστ/κας ΓΙΑΝ- 
ΝΙΩΤΗΣ Βενιαμίν, Ειδ. Φρ. ΚΑΛΟΥΖΑΚΗΣ 
Γεώργιος. Ειδ. Φρ. ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ. Ειδ. Φρ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος. 

Δοκ.Υπ/μος ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ Αλέξανδρος ως 
αθλητές. Η ομάδα στην τελική ομαδική κα
τάταξη κατέλαβε την 3η θέση.
Στον τελικό αγώνα και στις απονομές πα- 
ρευρέθη, ως εκπρόσωπος του Σώματος, ο 
Α /Δ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ανδρέας της Δ ιεύθυνσης 
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής και ολιγομελής 
αντιπροσωπεία αστυνομικών. ■

Αγώνες TAE KWON DO Ε.Δ. & Σ.Α.

Διεξήχθησαν. το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014, στο Κλει
στό Γυμναστήριο του Δήμου Χαϊδαρίου «Χρήστος Αγγου- 
ράκης» οι αγώνες Tae kwon do Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας.

Η διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρα
τού. με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας TAE KWON DO 
(ΕΛ.Ο.Ι), υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού 
Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.).
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες TAE KWON 
DO των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγεί
ων των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς επίσης και αθλητές μέλη της 
αντιπροσωπευτικής ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου. 
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οΐ: 
α. Αρχηγός αποστολής: Α/Β' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία. Υποδιοικητής 

της Υ.Φ.Α.Α..

β. Αρχηγός Ομάδας: Υ/Α ΓΟΥΝΕΛΑΣ Ιωάννης, της Υ.Φ.Α.Α.. 
γ. Προπονητής: Αρχ/κας ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος. της
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Υ.Φ.Α.Α..
δ. Παρακάτω αστυνομικούς - αθλητές και αθλήτριες:
1. Αρχ/κας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ευαγγελία-Χρυσάνθη, του Τ.Τ. Νέας Ιω

νίας.
2. Αρχ/κας ΛΟΥΚΑΣ Σταύρος, της Υ.Φ.Α.Α..
3. Υπαρχ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, της Δ.Α.Ε.Θ/Υ.Μ.Ε.Τ.
4. Υπαρχ/κας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας. της Δ.Α.Ε.Α/ Υ.Α.Τ..
5. Αστ/κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαργαρίτα, της Υ.Φ.Α.Α..
6. Αστ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, της Υ.Α.Μ.Κ.Π.Π..
7. Αστ/κας ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ευάγγελος, της Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.
8. Ειδ. Φρ. ΠΕΛΕΚΑΣ Αστέριος, της Δ.Α.Δ.Α./Ομ.ΔΙ.ΑΣ. Ν/Α Αττικής.
9. Ειδ. Φρ. ΜΠΟΔΟΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος, της Δ.Α.Δ.Α./Ομ. ΔΙ.ΑΣ. Δυτ. 

Αττικής.
10. Ειδ. Φρ. ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ Μαρία, του Α.Τ. Παγκρατίου, αποσηα- 

σμένη Τ.Σ.Φ. Φερών.
11. Ειδ. Φρ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ Γεώργιος, της Δ.Α.Δ.Α./Ομ. ΔΙ ΑΣ. Αθηνών.
12. Ειδ. Φρ. ΚΟΥΡΑΣΙΔΗΣ Παναγιώτης, της Δ.Α.Δ.Α./Ομ. ΔΙ.ΑΣ. Δυτ. 

Αττικής.

Η Ελληνική Αστυνομία, στην τελική ομαδική κατάταξη, κατέλαβε την 1 η 
θέση στους αγώνες γυναικών και την 2η θέση στους αγώνες ανδρών.

Αποτελέσματα αγώνων Γυναικών:
Κατηγορία -57 κιλών: Ε.Φ ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ Μαρία (1η θέση). 
Κατηγορία -62 κιλών: Αστ/κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαργαρίτα (1η θέση). 
Κατηγορία -73 κιλών: Αρχ/κας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Ευαγγελία -  Χρυ
σάνθη (1η θέση).

Αποτελέσματα αγώνων Ανδρών:
Κατηγορία -68 κιλών: Ε.Φ. ΜΠΟΔΟΣΟΓΛΟΥ Νικόλαος (1η θέση). 
Κατηγορία -74 κιλών: Αστ/κας ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ευάγγελος (3η θέση). 
Κατηγορία -80 κιλών: Υπαρχ/κας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας (3η θέση). Ε.Φ. 
ΠΕΛΕΚΑΣ Αστέριος (3η θέση).
Κατηγορία -87 κιλών: Αστ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (1η θέ
ση). Υπαρχ/κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος (3η θέση). Ε.Φ. ΚΟΥΡΑΣΙ- 
ΔΗΣ Παναγιώτης (3η θέση).
Κατηγορία +87 κιλών: Αστ/κας ΛΟΥΚΑΣ Σταύρος (2η θέση). Ε.Φ. 
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ Γεώργιος (3η θέση). ■

Αγώνες Σκοποβολής Ε.Δ. & Σ.Α.

Ο ι αγώνες Σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας έτους 2014, διεξήχθησαν την 25 και 26 Οκτω
βρίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Σκοπευτηρίου στη Σπάρ

τη και την 23. 29 και 30 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, στο Σκοπευ
τήριο του Βύρωνα.
Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Πυ
ροβόλων πιστολιών Ανδρών και Γυναικών, στο Σκοπευτήριο Σελ- 
λασίας Σπάρτης, στη μνήμη των πεσόντων του ελικοπτέρου του 
Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια. Υποπλοιάρχου Χριστόδουλου ΚΑ- 
ΡΑΘΑΝΑΣΗ, Υποπλοιάρχου Παναγιώτη ΒΛΑΧΑΚΟΥ και Α ρχικε- 
λευστή Έκτορα ΠΑΛΟΨΟΥ και την 23,29 και 30 Οκτωβρίου 2014 
στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, τα αγωνίσματα των Αεροβόλων 
Τυφεκίων και Πιστολιών Ανδρών και Γυναικών, των Πυροβόλων 
Τυφεκίων Ανδρών και Γυναικών, καθώς επίσης και του ελεύθερου 
Πιστολιού Ανδρών.
Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Σκοπευτικής Ομοσπονδί
ας Ελλάδας και του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης, υπό την επο- 
πτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος σκοπευτές και σκοπεύτριες των κλά
δων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων 
Ασφαλείας.
Η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελείτο από τους: 
α. Αρχηγός αποστολής - αθλητής: Α/Ύ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ιονύ

σιος, Δ ιοικητής της Υ.Φ.Α.Α..
β. Αρχηγός ομάδος: Υ/Α ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα, της Υ.Φ.Α.Α.. 
γ. Προπονητής ομάδος: Αρχ/κας ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος, τηςΥ .Φ Α Α . 
δ. Κατωτέρω αθλητές και αθλήτριες:
1.Α/Υ ΣΚΑΡΤΣΗΣ Νικόλαος, της Δ.Ε.Ε..
2. Α/Υ ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος, της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε..
3. Α /Α  ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας.

4. Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, του Α.Τ. Νίκαιας.
5. Υ/Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος, του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα.
6. Υ/Β ΒΙΔΑΚΗ Μαρία - Αικατερίνη, της Δ/νσης Αστυν. Πειραιά.
7. Υ/Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία, του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής.
8. Υ/Β ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κων/νος, της Δ/νσης Αστυν. Δυτ. Αττικής.
9. Υ/Β ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, της Υ.Φ.Α.Α..
10. Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, της Υ.Φ.Α.Α..
11. Δοκ. Υπ/μος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος. της.Σ.Α.Ε.Α..
12. Δοκ. Υπ/μος ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ Νικόλαος, της Σ.Α.Ε.Α..
13. Δοκ. Υπ/μος ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Πασχάλης. της Σ.Α.Ε.Α..
14. Δοκ. Υπ/μος ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας. της Σ.Α.Ε.Α..
15. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος, του Τ.Α. Ηλιουπόλεως.
16. Ειδ. Φρ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ Γρηγόριος. της Δ/νσης Άμεσης Δράσης. 
Οι αθλητές και αθλήτριες της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίθηκαν 
καταλαμβάνοντας τις παρακάτω θέσεις:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+30 ΑΝΔΡΩΝ
2η θέση Α/Υ ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος.
8η θέση Α/Υ ΣΚΑΡΤΣΗΣ Νικόλαος.

13η θέση Υ/Β ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.
15η θέση Α /Α  ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης.
24η θέση Ανθ/μος ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Σπυρίδων.

ΠΙΣΤΟΛΙ SPORT: 30+30 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η θέση Υ/Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία.
4η θέση Υ/Β ΒΙΔΑΚΗ Μαρία.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (10" -  8”-  6")
2η θέση Α/Υ ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος.
8η θέση Α/Υ ΣΚΑΡΤΣΗΣ Νικόλαος.
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Μη θέση Υ/Β ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.
15η θέση Α/Α ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης.

22η θέση Ανθ/μος ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Σπυρίδων.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10" -  8"- 6")
2η θέση Υ/Β" ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία.
5η θέση Υ/Β' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία.

ΤΥΦΕΚΙΟ 0,22 3X40 ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος.
3η θέση Υ/Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος.
4η θέση Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος.
5η θέση Δοκ. Υπ/μος ΜΠΟΥΡΑΣ Οδυσσέας.
6η θέση Δοκ. Υη/μος ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Πασχάλης.

ΤΥΦΕΚΙΟ 0,22 3X20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση Υ/Β ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.
2η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
4η θέση Αρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑΣ Κωνσταντίνος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 50μ. ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος.
3η θέση Α /Α  ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης.
6η θέση Υ/Β ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.
7η θέση Δοκ. Υπ/μος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος.
10η θέση Δοκ. Υπ/μος ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ Νικόλαος.

ΤΥΦΕΚΙΟ 0,22 ΠΡΗΝΗΔΟΝ ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος.
2η θέση Υ/Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος.
4η θέση Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος.

ΤΥΦΕΚΙΟ 0,22 ΠΡΗΝΗΔΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση Υ/Β ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.
2η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
4η θέση Αρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑΣ Κωνσταντίνος

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΥΦΕΚΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος.

2η θέση Ειδ. Φρ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ Γρηγόριος.
3η θέση Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος.
4η θέση Υ/Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος.
10η θέση Δοκ. Υπ/μος ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Πασχάλης.

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΥΦΕΚΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση Υ/Β ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική.

3η θέση Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία.
5η θέση Αρχ/κας ΚΟΚΚΑΛΑΣ Κωνσταντίνος.

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος.
7η θέση Α/Α ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης.
9η θέση Δοκ. Υη/μος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στέφανος.
11η θέση Υ/Β' ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.
13η θέση Δοκ. Υπ/μος ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ Νικόλαος.

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3η θέση Υ/Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία.

4η θέση Υ/Β ΒΙΔΑΚΗ Μαρία.
5η θέση Υ/Β ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ Ανδριανή.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 75 Βαθμοί
2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 34 Βαθμοί
3. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 23 Βαθμοί
4. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 7 Βαθμοί
5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 5 Βαθμοί
6. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 3 Βαθμοί

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 64 Βαθμοί
2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 48 Βαθμοί
3. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 7 Βαθμοί
4. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 3 Βαθμοί ■
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Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής

32°ς Κλασικός 
Μαραθώνιος

Ρ ϊ ι ϊ ι tsismetzoglou.com από το  1 9 2 4

>.ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ34 &  2103612651 - 2103613103
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΤΛ-ΝΤΡΕΣ

(μπουφάν - παντελόνι με ύφασμα όικά σα;

)ατττικα y\3 ευρώ
j  , w

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 1 5  ευρώ! 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 25 ευρώ]
ΣΤΙΣ ΠΛΡΛΠΛΝ11 ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΛΝΕΤΑΙ Ο ♦ Π.Α. ■

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕ 
Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Μ Ε  Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Ι

ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗ  
Μ ΠΟΤΑΚΙΑ M AGNUM  

ΠΟΥΛΟΒΕΡ-ΦΟΥΤΕΡ-POLC

Συμμετείχαν στον 32° Κλασικό Μαραθώνιο 
ου Αρχιφύλακας ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντί
νος που υπηρετεί στην Υ.Α. Χανίων με χρό

νο 4:35:22., ο πρωταθλητής Χριστόφορος ΜΕ- 
ΡΟΥΣΗΣ με χρόνο 2:25:00 και ο ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑ
ΚΟΣ Δημήτριος με χρόνο 2:30:12. ■

Στις  4 κα ι 5 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθησαν, ο ι Πανελλήνιο ι 
αγώνες Σκοποβολής πολεμικού τυφ εκίου  300 μ. στο πεδίο 
Βολής του 6ου Συντάγματος Πεζικού, στην Κόρινθο, από τη 

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος.
Στους αγώνες στις 4 Οκτωβρίου oi: Υ /Α ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων, 
Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος και Αστ/κας ΒΕΡΤ0ΥΔ0Σ Κων/νος 
κατάκτησαν την 1η ομαδική ν ίκη  στο αγώνισμα τυφ εκ ίου  300μ. 
πρηνηδόν, με την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στους αγώνες στις 5 Οκτωβρίου ου Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος. 
Υ /Β ' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν ικόλαος κα ι Α στ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος 
κατάκτησαν την 1η ομαδική νίκη στο αγώνισμα τυφ εκίου μεγάλου 
διαμετρήματος 3X20 300μ.. με την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ατομικά Αποτελέσματα:
Τυφάκιο 3X20 300 μ. ανδρών 
2η θάση Υ/Α ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων 
4η θάση Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος 
5η θάση Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος 
6η θάση Υ /Β ' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος

Τυφέκιο Πρηνηδόν 300μ. ανδρών
3η θέση Υ/Α ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ Παντελεήμων
5η θέση Υ/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος
7η θέση Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος ______
9η θέση Υ/Β'ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος ■



I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Του Υ/Β' Ηρακλή Αεσκουλίδη

η Πάλη παρέμεινε
στο Ολυμπιακό
Πρόγραμμα

Στις 13 Φεβρουάριου 2013. στη Λωζάννη. στα πλαίσια ανανέ
ωσης του προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων (διαδικα
σία που επαναλαμβάνεται ανά επταετία για την αξιολόγηση 

των 26 Ολυμπιακών αγωνισμάτων), η ΙΛμελής Εκτελεστική Επιτρο
πή της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε να αποσύρει την πάλη από το πρόγραμμα 
των Ολυμπιακών του 2020 και μετά, αφού στην κατάταξη των αγω
νισμάτων -  σύμφωνα με τα κριτήρια της -  το άθλημα αυτό κατατασ
σόταν στην τελευταία θέση Επρόκειτο για μια απόφαση σοκ για τον 
πολιτισμένο κόσμο, που έβλεπε την πάλη -  το ιστορικό αυτό αγώ
νισμα που μπήκε το 708 π.Χ. για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των 
αγώνων στην αρχαία Ολυμπία σαν ανεξάρτητο αγώνισμα, αλλά και 

σαν ένα του πεντάθλου (δρόμος σταδίου, άλμα, ακόντιο, δίσκος και 
πάλη) με αρχαιότερα μόνο τα δρομικά αγωνίσματα του δρόμου στα

δίου. του διαύλου και του δολίχου -  να μένει εκτός των σύγχρονων 
Ολυμπιακών αγώνων.

Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, από την αναβίωση τους 
το 1896 μέχρι το 2012. η πάλη ήταν βασικό αγώνισμα και απούσιασε 
μόνο μια φορά, το 1900 στο Παρίσι. Από το 200Α και την Ολυμπιάδα 
των Αθηνών στο Ολυμπιακό πρόγραμμα μπήκε και η πάλη γυναικών 
(αν και μόνο στο στυλ της ελεύθερης πάλης). Είναι ιδιαίτερα σημαντι
κό πως μνεία στο άθλημα της πάλης γίνεται και στον Ολυμπιακό ύμνο 
του Σπύρου Σαμαρά και του Κωστή Παλαμά («Στο δρόμο και στο πά
λεμα και στο λιθάρι»), που γράφτηκε το 1896 για τους πρώτους σύγ
χρονους Ολυμπιακούς αγώνες και μεταφράστηκε σε όλες σχεδόν τις 
γλώσσες του κόσμου, παντρεύοντας το αρχαίο (δρόμος, πάλη) με το 
σύγχρονο (λιθάρι, που αποτελούσε το κατεξοχήν αγώνισμα των κλε
φτών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821).

Πριν την απόφαση που έθετε την πάλη εκτός του προγράμμα
τος των Ολυμπιακών, υπήρχε για μεγάλο διάστημα η εντύπωση και 
η φημολογία, ότι το άθλημα που θα έμενε εκτός του προγράμματος 
θα ήταν το μοντέρνο πένταθλο (ιππασία, σκοποβολή, ξιφασκία, δρό
μος. κολύμβηση). Η διαδικασία αποβολής της πάλης περιλάμβανε 
τρεις ψηφοφορίες, στις οποίες η εκτελεστική επιτροπή ψήφιζε για 
όλα τα αθλήματα από μια φορά. Στην τρίτη και τελευταία ψηφοφο
ρία τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής έπρεπε να επιλέξουν ανά
μεσα στην πάλη και το μοντέρνο πένταθλο. Η απόφαση κατά της πά
λης κρίθηκε, κυριολεκτικά, στην ψήφο και σε αυτή την εξέλ ιξη  κα
θοριστικό ρόλο έπαιξε η ψήφος του αντιπροέδρου της Παγκόσμι
ας Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πένταθλου, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ 
τζούνιορ. Η πάλη πήρε χαμηλό βαθμό σε αρκετά κριτήρια μεταξύ 
των οποίων, τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο Λονδίνο. Με άριστα 
το 10 η πάλη πήρε 5. αν και από τα 116.854 εισιτήρια που εκδόθη- 
καν για τους αγώνες πάλης στη βρετανική πρωτεύουσα διατέθηκαν 
τα 113.851, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 97.5%. Επιπλέον, τις 
τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων πάλης παρακολούθησαν 58,6 
εκατ. θεατές (κατά μέσο όρο 23 εκατομμύρια). Χαμηλό βαθμό έλα
βε επίσης η πάλη ως προς την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και 
την προβολή της από τον γραπτό Τύπο. Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΔΟΕ εκτίμησε, επίσης, αρνητικά το γεγονός πως στις διάφορες επι
τροπές της FILA δεν συμμετέχουν εν ενεργεία αθλητές της πάλης 
και ότι η Δ ιεθνής Ομοσπονδία Πάλης δεν όρισε υπεύθυνο για ιατρι
κά θέματα, δεν έχει συγκροτήσει ξεχωριστή επιτροπή για τις γυναί

κες. και δεν διαθέτει κανονισμό για τη συμπεριφορά των διαιτητών 
και του προσωπικού των αγώνων. Το μοντέρνο πένταθλο βαθμολο
γήθηκε με 5.2. τη στιγμή που η τηλεθέασή του στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου ανήλθε σε 33.5 εκατ. θεατές (12.5 εκατ. κατά 
μέσο όρο). Επιπροσθέτως. η Δ ιεθνής Ομοσπονδία Πάλης έχει στπ 
δύναμή της 177 εθνικές ομοσπονδίες, όταν η αντίστοιχη του Μοντέρ
νου Πεντάθλου διαθέτει μόνο 108. Αντίστοιχα (βλέποντας, πάντα, 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου) και τα εισιτήρια σε αριθ
μό και ποσοστό πληρότητας του μοντέρνου πεντάθλου ήταν λιγότε
ρο από εκείνα της πάλης. Η απόφαση, λοιπόν, που πήρε η Εκτελε
στική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε. να αποσύρει την πάλη από το πρόγραμ
μα των αγώνων ήταν εισηγητική προς το Δ ιοικητικό Συμβούλιό της.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν δυναμική, εάν κρίνουμε από το γεγο
νός πως στην ιστορία της Δ.Ο.Ε. ποτέ ένα άθλημα προτεινόμενο από 
την Εκτελεστική Επιτροπή με σκοπό να αποβληθεί από το Ολυμπι-
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Franz-Beckenbauer. Γερμανός πρώην 
ποδοσφαιριστής & προπονητής

Saori Yoshida, σημαιοφόρος στην τελετή 
έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων 
Λονδίνο 2012.

Χαράλαμπος Χολίδης. συνταξιούχος 
αστυνομικός. Σημαιοφόρος το 1988 στη 
Σεούλ.

Αλεξάντερ Καρέλιν, ο μεγαλύτερος 
σύγχρονος αθλητής στη σύγχρονη 
ιστορία της πάλης και νυν Υπουργός.

ακό πρόγραμμα, δεν ε ίχε καταφέρει να παραμείνει σε αυτό και μά
λιστα σε αντίδραση προς την προηγηθείσα πρόταση περί αποβολής. 
Από την 13η Φεβρουάριου του 2013. και μέσα σε ένα διάστημα του
λάχιστον ενός χρόνου, έπρεπε να αποφασισθεί ποιό άθλημα μετα
ξύ των μπέιζμπολ -  σόφτμπολ. ρόλερς, καράτε, σκουός. αθλητική 
αναρρίχηση και γουεϊκμπόρντινκ θα έπαιρνε την θέση της πάλης. 
Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Δ.Ο.Ε. έγ ι
νε το Μάιο του 2013, στην Αγία Πετρούπολη, οπότε και πάρθηκε θε
τική απόφαση για την πάλη, δίνοντας της το δικαίωμα να διεκδ ική- 
σ ειτην παραμονή της στο πρόγραμμα, στην ψηφοφορία της ολομέ
λειας της Δ.Ο.Ε. στη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου του 2013 στο Μπου- 
ένος Άιρες. όπου θα πραγματοποιούνταν η εκλογή του νέου προέ
δρου της Δ.Ο.Ε. και η ανάθεση της Ολυμπιάδας του 2020. Η απόφα
ση αυτή, για αυτούς που γνωρίζουν από αθλητισμό, ισοδυναμούσε 
με την πεποίθηση ότι η πάλη θα παρέμενε στο πρόγραμμα. Ήταν δε 
προϊόν μεγάλων πιέσεων προς τα μέλη της Δ.Ο.Ε. μετά την αρχική 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αρχικά, δύο χώρες αηό τις υποψήφιες για την Ολυμπιάδα του 
2020, η Τουρκία (με υποψήφια διοργανώτρια-πόλη την Κωνσταντι
νούπολη) κα ι η Ιαπωνία (με υποψήφια διοργανώτρια-πόλη το Τό
κυο -  πρόταση που τελικά κέρδισε την ανάθεση των Αγώνων από 
την Δ.Ο.Ε ). ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ήθελαν μια Ολυμπιάδα χωρίς 
την πάλη στο πρόγραμμα αυτής. Αυτές οι δυο χώρες, μάλιστα, έχουν 
μεγάλη παράδοση στην πάλη, κάτι που αποδεικνύεται και από το ότι 
στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου τα Α από τα 7 χρυσά μετάλλια που κα
τάκτησε η Ιαπωνία ήταν στο άθλημα της πάλης, ενώ σημαιοφόρος 
της στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης ήταν η αθλήτρια της πά
λης Saori Yoshida. Ανάλογης σημασίας και ενδεικτική για την αξία 
της πάλης ήταν και η κίνηση της Τουρκίας να αναθέσει το καθήκον 
του σημαιοφόρου της εθνικής αθλητικής αποστολής της στην τελε
τή έναρξης των Αγώνων στον παλαιστή Kayaalp Riza. Με αυτό τον 
τρόπο, οι δυο χώρες αναγνώριζαν πως θεωρούσαν ως καλύτερους 
αθλητές στη χώρα τους αντιπροσώπους του αθλήματος της πάλης.

Πέρα από αυτές τις χώρες μεγάλη ήταν η αντίδραση για την απο
πομπή της πάλης από το πρόγραμμα των Αγώνων και αηό το σύνολο 
των χωρών της Ασίας, όπως της Ινδίας, όπου η πάλη είναι το δημο
φιλέστερο άθλημα μετά το χόκεύ στο χόρτο· του Ιράν, όπου η πάλη 
είνα ι λαοφιλές άθλημα, ενώ αυτή η χώρα είνα ι κατέχει την πρώτη 
θέση σε όλο τον κόσμο στην ελεύθερη πάλη, διαθέτοντας εκατομ
μύρια παλαιστές και έχοντας κερδίσει Α χρυσά μετάλλια στο Λονδί

νο. όλα στο άθλημα της πάλης- του Αζερμπαϊτζάν, μιας χώρας που 
στο Λονδίνο κέρδισε 2 χρυσά μετάλλια (και τα δυο στην πάλη) και η 
οποία έχει επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά τα τελευταία χρόνια 
στο συγκεκριμένο άθλημα του Ουζμπεκιστάν, του οποίου το μονα
δικό χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο το κέρδισε, για τρίτη συνεχομένη 
φορά, ο παλαιστής των 120 κιλών ArtourTa im azov της Βουλγαρίας, 
της Γεωργίας, της Αρμενίας, της Μογγολίας, της Βόρειας και Νότια 
Κορέας, χωρών δηλαδή των οποίων περισσότερα από τα μισά με
τάλλια που κέρδισαν και κερδίζουν σε Ολυμπιακούς αγώνες προ
έρχονται από την πάλη. Φυσικά, η στάση των χωρών αυτών δεν θα 
επαρκούσε εάν δεν υπήρχε η καταλυτική αντίδραση της Ρωσίας, 
των Η.Π.Α. και της Γερμανίας.

Η Ρωσία, μέσω του προέδρου της. Βλαδίμηρου Πούτιν, παλαι
ού αθλητή του σάμπο (ενός είδους πάλης, στο οποίο οι αγωνιζό- 
μενοι φορούν το πάνω μέρος του τζουντόκι με παλαιστικά παπού
τσια και μαγιό), αηοδοκίμασε την απόφαση αυτή και κάλεσε την 
Δ.Ο.Ε., όχι μόνο να μην αηοπέμψει την πάλη, αλλά να συμπεριλά- 
βει στο πρόγραμμα της και το σάμπο. Επιπλέον, κάλεσε όλα τα ρω- 
σόφωνα μέλη της Δ.Ο.Ε. και όσους συμμετέχουν στη Δ ιεθνή Ομο
σπονδία Πάλης να στηρίξουν το άθλημα, ώστε αυτό να παραμεί- 
νε ι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών. Οι Η.Π.Α. κάλεσαν. το Μάιο, 
στο έδαφος τους την ομάδα πάλης του Ιράν, πρωταθλήτρια κόσμου, 
προκειμένου να διεξαχθούν φ ιλ ικο ί αγώνες με σκοπό τη στήριξη 
της πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποδεικνύοντας, έτσι, ότι 
ο σκοπός αυτός υπερβαίνει τις όποιες πολιτικές διαφορές υπάρ
χουν ανάμεσα στις δυο χώρες. Η ομάδα πάλης του Ιράν, συνοδευ- 
όμενη από υπουργούς της κυβέρνησης της χώρας αυτής, έμεινε 
στις Η.Π.Α. για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνάς, συμμετέχο
ντας σε φ ιλ ικούς αγώνες, διεξαχθέντες σε πλατείες, με την ομά
δα των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να γ ίνε ι δημοσίως γνωστή η 
αντίθεση στο ενδεχόμενο αποπομπής της πάλης από το πρόγραμ
μα των Ολυμπιακών. Οι ενέργειες αυτές των Η.Π.Α. έστειλαν μή
νυμα σε πολλούς αποδέκτες. Ίσως, μάλιστα, να ήταν και η αιτία για 
την ιστορική προκαταρκτική συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν, 
στη Γενεύη, το Σεπτέμβριο του 2013. όπου συμμετείχαν οι Η.Π.Α.. 
η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και το Ιράν. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι Η.Π.Α. έχουν επενδύ
σει από το παρελθόν στο άθλημα της πάλης, αφού στην εκπαίδευ
ση που λαμβάνουν τα αγόρια στο δημοτικό σχολείο η πάλη συνι- 
στά υποχρεωτικό μάθημα.
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I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Βλαντψίρ Πούτιν, προπονείται στο τζούντο. Στήριξε την προσπάθεια της πάλης να 
παραμείνει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.

Όμως, και η Δ ιεθνής Ομοσπονδία Πάλης έπρεπε να προχωρή
σει σε αλλαγές, για να εκσυγχρονίσει το άθλημα, καθώς στην πραγ
ματικότητα αυτή ήταν που έδωσε δικαιώματα στους πολέμιους του 
αθλήματος να φθάσουν στα άκρα, στην απόφαση δηλαδή αποπο
μπής του ιστορικού αυτού αθλήματος από το πρόγραμμα των Αγώ
νων. Έτσι, τα ρωσόφωνα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πάλης 
ανάγκασαν τον Ελβετό Ραφαέλ Μαρτινέτι σε παραίτηση και αντικα
τάστασή του από τον Σέρβο Νέναντ Λάλοβιτς. Εν συνεχεία, προχώ
ρησαν σε σύσταση τόσο μιας τεχνικής επιτροπής, αποτελούμενης 
από παλαιούς Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές κόσμου που θα ε ι-  
σηγούνταν την αλλαγή των κανονισμών, ώστε να καταστεί το άθλη
μα θεαματικότερο, όσο και μιας επιτροπής που θα απαρτιζόταν από 
εν ενεργεία πρωταθλητές και θα είχε τον ίδιο σκοπό. Στην πρώτη 
επιτροπή η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον γράφοντα, ενώ στη 
δεύτερη από την Μαρία Πρεβολαράκη.

Οι προσπάθειες και οι κινήσεις αυτές είχαν ευνοϊκό τέλος, κα
θώς στη Σύνοδο της Ολομέλειας της Δ.Ο.Ε., στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 
στο Μπουένος Άιρες, αποφασίστηκε πανηγυρικά η παραμονή της 
πάλης στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, χωρίς να χρειαστεί δεύτερος 
γύρος ψηφοφορίας, αφού ήδη από τον πρώτο γύρο η πάλη έλαβε 
49 ψήφους έναντι των 48 που απαιτούνταν (ώστε να μην εξοβελι
στεί από το πρόγραμμα), ενώ από τα υπόλοιπα αθλήματα που κιν
δύνευαν με αποκλεισμό το σοφτμπωλ -  μπεϊζμπωλ έλαβε 24 ψή
φους και το σκουώς 22. Στην παρουσίαση των αθλημάτων, το βίντεο 
της πάλης ξεκίνησε με τους διεθνείς αγώνες που έγιναν στην αρ
χαία Ολυμπία, στις 21 Ιουλίου 2013, και το τελετουργικό, όπου έγ ι
νε ε ιδ ική σκυταλοδρομία πάπυρου (κίνηση με ιδιαιτέρως συμβολι
κό μήνυμα) με τη συμμετοχή Ελλήνων Ολυμπιονικών και αποδέκτη 
τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πάλης, ο οποίος θα με
τέφερε το μήνυμα στη Δ.Ο.Ε. για την κρίσιμη ψηφοφορία. Το αυτό 
με την εκδήλωση και τους αγώνες στην αρχαία Ολυμπία, που γίνο
νταν για πρώτη φορά με ειδ ική άδεια, για να στηριχθεί η παραμο
νή του αθλήματος στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, σκόρπισε ρίγη συ
γκίνησης και έδειξε καθαρά τη φορά προς την οποία έγερνε η πλά
στιγγα. Για την ιστορία, πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρουσίαση 
του σοφτμπωλ -  μπεϊζμπωλ στο πόντιουμ των ομιλητών ανέβηκε 
ο υιός του Φιντέλ Κάστρο, για να στηρίξει την. εκ νέου, είσοδο του

αθλήματος στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών μετά την αποπομπή του 
από αυτό, το 2005. Στην ίδια Σύνοδο της Ολομέλειας στο Μπουένος 
Ά ιρες έλαβε χώρα και η ανάθεση της Ολυμπιάδας το 2020 στο Τό
κυο. παράλληλα με την ανάδειξη του Γερμανού Ολυμπιονίκη στην 
ξιφασκία (1976), Τόμας Μπαχ. στη θέση του προέδρου της Δ.Ο.Ε.. 
σε αντικατάσταση του Ζακ Ρόγκ.

Η θέση της Γερμανίας στο όλο ζήτημα ε ίνα ι βαρύνουσας ση
μασίας. Την καταλυτική αντίδραση της χώρας αυτής δεν είχε γ ί
νει αντιληπτή από τους περισσότερους. Έγινε, όμως, φανερή δύο 
μήνες μετά την κρίσιμη ψηφοφορία. Το Νοέμβριο του 2013 η Δ ιε
θνής Ομοσπονδία Πάλης, σε μία λαμπρή τελετή στο καζίνο του Σάλ- 
τσμπουργκ. τίμησε τον Φρανς Μπεκενμπάουερ για τον αγώνα που 
έκανε για να στηρίξει την πάλη στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πολλοί, 
μεταξύ των οποίων και ο γράφων, αγνοούσαν το γεγονός ότι ο με
γάλος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα σαν πα
λαιστής και η πάλη, μετά το ποδόσφαιρο, ήταν η μεγάλη του αγάπη. 
Ο Φρανς Μπεκενμπάουερ έχει φ ιλική σχέση με το νέο πρόεδρο της 
Δ.Ο.Ε. και είναι σίγουρο ότι. παράλληλα με τη στήριξη που προσέ- 
φερε σε αυτόν στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για 
την εκλογή του στην προεδρία της Δ.Ο.Ε.. τον επηρέασε αναφορικά 
με το ζήτημα της στήριξης της πάλης και της παραμονής αυτής στο 
Ολυμπιακό πρόγραμμα.

Μετά από αυτή την περιπέτεια, η πάλη εξασφάλισε την παραμο
νή της στο πρόγραμμα μέχρι και το 2024. Το 2019 ή το 2020 η πάλη, 
όπως και όλα τα αθλήματα, θα επαναξιολογηθεί. ώστε να κρ ιθεί εάν 
θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του Ολυμπιακού προγράμματος. Η 
χώρα μας οφείλει να αντιμετωπίζει με τον απαιτούμενο σεβασμό τα 
αθλήματα που έχουν ελληνικό χρώμα και που επιπροσθέτως είναι 

λαϊκά και προσιτά στη νεολαία, όπως η πάλη. Έτσι, θα διασφαλιστεί 
η παρακαταθήκη του αθλήματος αυτού, το οποίο έχει εξασφαλίσει 
στην Ελλάδα εννέα ολυμπιακά και δώδεκα παγκόσμια μετάλλια (στο 
διάστημα 1968-2013). Είναι λυπηρό, ωστόσο, πως τρία χρόνια πριν 
την απόφαση σοκ της εκτελεστικής επιτροπής της Δ.Ο.Ε., κα ι συ
γκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2010, ε ίχε προηγηθεί. με πρωτοβου
λία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Παναγιώτη Μπιτσαξή. ο 
υποβιβασμός της πάλης σε άθλημα β' κατηγορίας, με ότι συνεπάγε
ται η απόφαση αυτή, κυρίως στον οικονομικό τομέα, καθώς οδηγεί 
το άθλημα στην αναστολή των δραστηριοτήτων του. Στη δε α' κατη
γορία ο τότε Γενικός Γραμματέας είχε περιλάβει αθλήματα, όπως το 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ, την 
κωπηλασία, την ιστιοπλοΐα, το στίβος, τον υγρός στίβος, τη γυμνα
στική και τον ειδ ικό αθλητισμό. Καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι τα κριτή
ρια του ήταν μάλλον εμπορικά και πως δεν πρέπει να κατηγορού
με αποκλειστικά τους ξένους για την παρ' ολίγον -  ολέθρια -  απο
πομπή της πάλης από το Ολυμπιακό πρόγραμμα, αφού αυτοί επα
νόρθωσαν άμεσα, ενώ η απόφαση της ελληνικής αθλητικής ηγεσί
ας εξακολουθεί να ισχύει. ■

*0 Ηρακλής Δεσκουλίδης είνα ι καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
(ΤΕΦΑΑ Αθηνών) και Φ υσ ιοθεραπ ευτής (ΤΕΙ Αθηνών). Από το 
19Θ7 υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία (Υ.Φ.Α.Α) μ ε  τα βαθμό 
του Υπαστυνόμου Β'. τον οποίο έλαβε τιμητικά  για τις δ ιακρ ί
σεις του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Παγκόσμιος Πρωταθλη
τής Πάλης) και Ολυμπιακούς Αγώνες. Α ιετέλεσ ε επ ί δεκαετία  
προπονητής της Εθνικής ομάδας ελεύθερης πάλης.
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Προσφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα 
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό & κρασί 
ή αναψυκτικό.

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

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



(ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Του Υπορχκρύλακα Σάββα Μαυροματίδη

Οι τελετές στην προνεωτερική
Ευρώπη μέσα από τον αντιστραμμένο 
κόσμο του Καρναβαλιού

Το τελετουργικό ημερολόγιο
Ο Jacques Le Goff, έχει αναφερθεί στη σύ

γκρουση του «χρόνου της Εκκλησίας» με το 
«χρόνο των εμπόρων», δύο διαφορετικών συλ
λήψεων και χρήσεων του ανθρώπινου χρόνου. 
Οι ανάγκες του επαγγέλματος συχνά έρχονταν 
σε αντίθεση με τις σημασμένες με κόκκινο με
λάνι ημέρες της Εκκλησίας. Τόσο ο χρόνος της 
Εκκλησίας (αργίες και εκκλησιαστικές γιορ
τές) όσο και ο χρόνος των εμπόρων επέβαλ
λαν κρυφούς ρυθμούς στη ζωή των ανθρώ
πων, στη διάρκεια του Μεσαίωνα και στη Πρώ
ιμη Νεότερη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας, 
οι οποίοι εκδηλώνονταν με το ημερολόγιο και 
με την ιδιαίτερη σημασία που είχαν ορισμένες 
χρονικές μονάδες (ο χρόνος με βάση την περι
στροφή της γης γύρω από τον ήλιο ' οι εποχές 
με βάση την κλίση της γης γύρω από τον άξονα 
της ' ο μήνας, βασισμένος χαλαρό στις φάσεις

της σελήνης ' η ημέρα με βάση την περιστρο
φή της γης γύρω από τον άξονά της ' η εβδο

μάδα και η ώρα που δεν είχαν καμία αστρονο
μική θεμελίωση).

Στην Ευρώπη οι ρυθμοί αυτοί εμπεδώνο
νταν, εορτάζονταν αλλά και υφίσταντο σταδια
κά αλλαγές μέσω τελετουργιών εργασίας και 
ανάπαυσης. Οι τελετές που αναφέρονταν στην 
εναλλαγή των εποχών συγγένευαν με τις τελε
τές μετάβασης (βάπτιση), προσφέροντας -  συμ
βολικά -  προφύλαξη από ένα δριμύ χειμώνα 
ή ενισχύοντας την καρποφορία της άνοιξης. Η 
σταθερή ρύθμιση του χρόνου, με βάση ημερο
λογιακές τελετουργίες, καθόριζε τη ζωή και τη 
δράση των ανθρώπων και προκαλούσε συχνά 
εντάσεις. Απαιτούνταν, μάλιστα, η πειθάρχη
ση σύσσωμης της κοινότητας. Το τελετουργι
κό ημερολόγιο έχει διαποτίσει σε μεγάλο βαθ
μό τη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτό

τητα. Αν το ρολόι χεριού ή η ηλεκτρονική ατζέ
ντα έχουν αντικαταστήσει τις καμπάνες της εκ
κλησίας, ωστόσο οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να σέβονται και να τηρούν τη διαφορετικότητα 
των ημερών: ένα ιδιαίτερα πρωινό τηλεφώνημα 
εμφανίζεται φυσιολογικό τις καθημερινές, είναι 
ωστόσο ενόχληση κατά τις Κυριακές.

Το τελετουργικό ημερολόγιο της προβιο
μηχανικής Ευρώπης λειτουργούσε σε τέσσε
ρα επίπεδα: το πρώτο, ο κύκλος των ιωβηλαί
ων χρόνων της Εκκλησίας, ο λειτουργικός χρό
νος και οι λειτουργικές εποχές, βασίζονταν σε 
ένα μείγμα ρωμαϊκών υπολογισμών, με βάση 
τον ήλιο, και εβραϊκών εορτών, με βάση τιςφά- 
σειςτηςσελήνης ■ το δεύτερο, αυτό της εβδομά
δας πήγαζε απάτην ιουδαϊκή σύλληψη του Σαβ
βάτου (sabbath), η οποία και κυριάρχησε στον 
κόσμο μέσω της χριστιανοσύνης και αργότερα 
του Ισλάμ ■ το τρίτο χρονικό επίπεδο, αυτό της 
ημέρας, είχε πολλαπλές ρίζες, με δεδομένη την 
αστρονομική του κανονικότητα, όμως ιδιαίτερο 
τελετουργικό του χαρακτηριστικό ήταν η διά
κριση σε «ιερές» και φυσιολογικές ημέρες ■ η 
τέταρτη χρονική βαθμίδα, η ώρα, είχε σαφώς 
χριστιανικές καταβολές, τον κανόνα του τάγμα
τος των Βενεδικτίνων, ο οποίος και απαιτούσε 
την προσευχή των μοναχών σε τακτά διαστή
ματα στη διάρκεια της ημέρας.

Τελετουργίες του σώματος
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τη 

προέλευση της λέξης Καρναβάλι. Σύμφωνα 
με τη χριστιανική παράδοση η λέξη προέρχε
ται από τη λατινική carno-carnis που στα γαλ
λικά και γερμανικά εδάφη χρησιμοποιούνταν, 
τον 13° αιώνα, για να δηλώσει το κρέας, ενώ οι 
όροι came levamen και carnelevare (levare = 
παίρνω, αφαιρώ), χρησιμοποιούνταν για την τε
λευταία Κυριακή πριν τη σαρακοστιανή νηστεία, 
προκειμένου να δηλωθεί η απομάκρυνση του 
κρέατος από τη ζωή του Χριστιανού. Η ερμηνεία 
αυτή, δηλαδή πως το Καρναβάλι σηματοδοτεί 
την «απομάκρυνση του κρέατος», παραπέμπο- 
ντας στην υποχρεωτική νηστεία και τη σεξου-
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Ιερώνυμος Bosch, Ο αγώνας ανάμεσα στην Αποκριά και τη Σαρακοστή, περ. 1600-1620, ελαιογραφία, Ουτρέχτη, Museum Catharijneconvent

αλική αποχή που επέβαλε η Σαρακοστή στους Χριστιανούς και η εμφάνι
σή του ως μια τελευταία τελετουργική έξαρση των απολαύσεων του σώ
ματος πριν από την υποχρεωτική περίοδο εγκράτειας φαίνεται πως προ
σπάθησε να γίνει αποδεκτή ήδη από το 1611, οπότε και ο λεξικογράφος 
και υπουργός του Φιλίππου Β’, Sebastian de Covarrubias, επιχείρησε να 
εισαγάγει, επισήμως, στην ισπανική γλώσσα τη λατινική ετοιμολογία της 
λέξης (carne vale= αντίο κρέας). Ωστόσο, σήμερα η ερμηνεία αυτή απορ
ρίπτεται, εξαιτίας των λαϊκών και απλουστευτικών καταβολών της, αν και 
γενικά η παρουσία του κρέατος, των γλυκισμάτων και του αλκοόλ ήταν 
ιδιαίτερα έντονη σε όλες τις τοπικές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πλέον, 
όλο και περισσότερο προκρίνονται οι θεωρήσεις παγανιστικής προέλευ
σης του όρου Καρναβάλι: α) από το carnem avalere (κατάποση κρέατος) 
ή β) από το carrus navalis ή currus navalis (πλοίο πάνω σε τροχούς). Τέ
τοια καράβια σε τροχούς χρησιμοποιούνταν στις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις 
που ήταν αφιερωμένες στην'Ισιδα και στα ρωμαϊκό Σατουρνάλια, που μαζί 
με άλλες ανοιξιάτικες -  διονυσιακές -  εορτές αποτελούν τους προγόνους 
του Καρναβαλιού. Η δεύτερη αυτή θεώρηση φαίνεται να επικρατεί, όπως 
επιβεβαιώνει και ο Jacob Burckhardt, βασιζόμενος στον υψηλό αριθμό τέ
τοιων πλοίων, που χρησιμοποιούνταν στις καρναβαλικές πομπέςτων ιτα
λικών πόλεων (1A M 5°ς αιώνας).

Παράλληλα με τις γαστριμαργικές καταχρήσεις, το Καρναβάλι γιόρταζε 
και την απόλυτη σεξουαλική ελευθεριότητα, όχι μόνο στο συμβολικό επί
πεδο: κατά την καρναβαλική περίοδο στην πρώιμη νεώτερη Γαλλία παρα- 
τηρείται κατακόρυφη αύξηση των γυναικείων συλλήψεων, ενώ τα φαλ- 
λικά σύμβολα είχαν εξέχουσα παρουσία στις εκδηλώσεις, απεικονιζόμε- 
να στις μακριές μύτες των βενετσιάνικων μασκών, ή σε χοντροκομμένα 
αστεία και τραγούδια τα οποία π.χ. εξυμνούσαν τα λουκάνικα (τη διπλή ση
μασία τηςλέξης«κρέας»). Η σεξουαλική εικονογραφία εμπλουτιζόταν στη 
Γερμανία με το ζέψιμο των ανύπανδρων γυναικών στο άροτρο, με αγώνες 
δρόμου για τις πόρνες στη Βενετία ή με ψεύτικους γόμους, στους οποίους 
άνδρες μασκαρεύονταν σε νύφες, ενώ ο «γαμπρός» ήταν συνήθως ένας 
σκύλος ή μια αρκούδα. Γεγονός παραμένει ότι για τους μασκοφόρους άν
δρες και τις μασκοφορεμένες γυναίκες που συμμετείχαν στις καρναβαλι
κές τελετές, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν συνυφασμένη με μια ακραία 

για τις ηθικές αντιλήψεις της εποχής σεξουαλική ελευθεριότητα.
Η «Μάχη μεταξύ του Καρναβαλιού καιτηςΣαρακοστής», πίνακας του 

Φλαμανδού ζωγράφου Pieter Brueghel του πρεσβύτερου (1559) απει
κονίζει μια μεγάλη ποικιλία λαϊκών παιχνιδιών, αλλά αποτελεί κυρίως 
μια αλληγορία της κοσμικής μάχης ανάμεσα στις δύο εορταστικές επο
χές που αντιπροσώπευαν αντιθετικές διαστάσεις της ανθρώπινης καθη
μερινότητας: το Καρναβάλι και η Σαρακοστή. Το παιχνίδι αποτελεί, κατά 
τον Huizinga, μια δραστηριότητα εγγενή στην ανθρώπινη κουλτούρα, σχε
δόν έναν αρχετυπικό κοινωνικό θεσμό, μια εκούσια και ανιδιοτελή δρα
στηριότητα, που διαφοροποιείται από την «κανονική ζωή». Η δραστηριό

τητα αυτή δημιουργεί τη δική της τάξη, καθορίζει τους δικούς της κανό
νες, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής της κανονικής 
κοινωνικής ζωής και της μεταφοράς των συμμετεχόντων σε έναν «άλλο 
κόσμο» πέρα από την καθημερινότητα, όντας συγχρόνως και μια απολύ
τως σοβαρή δραστηριότητα, που εμπεριέχει τα στοιχεία της έντασης και 
του ανταγωνισμού. Η Εκκλησία, όντας καχύποπτη απέναντι στο παιχνίδι 
και θέλοντας να είναι αυτή ο μοναδικός κάτοχος πρόσβασης στο υπερφυ
σικό, επιχειρεί να το ελέγξει και συμβιβάζεται με αυτό, επιτρέποντας την 
πραγμάτωσή του σε ένα ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο πλαίσιο. Με τη Σύ
νοδο του Benevento το 1091 καθορίζεται το χρονικό διάστημα διεξαγω- 
γήςτων εορτασμών του Καρναβαλιού. Ακριβώς πριν από τη Σαρακοστή, 
το Καρναβάλι προσέφερε μια εβδομάδα ασυδοσίας και ικανοποίησηςτων 
ορέξεων του σώματος, η οποία κορυφωνόταν στην «Παχιά Τρίτη» (Shrove 
Tuesday). Η επόμενη ημέρα, η Τετάρτη των Τεφρών, ήταν η αρχή της σα- 
ρανταήμερης νηστείας και αποχής που προηγούνταν του Πάσχα. Η οικο
γενειακή, λοιπόν, ευθυμία των Χριστουγέννων ακολουθούνταν από την 
ανεξέλεγκτη ελευθερία και τα γλέντια του Καρναβαλιού, ακολούθως από 
την κατασταλτική ισχύ τηςΣαρακοστής, για να καταλήξει στην αξιοπρεπή 
θλίψη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Σήμερα είναι απλούστερη η επανάληψη πράξεων, το τελετουργικό νό
ημα των οποίων μένει κρυφό από τους ανθρώπους, καθώς αυτοί ενδια- 
φέρονται να παραδοθούν στις απαγορευμένες- από την παράδοση -  απο
λαύσεις. Είναι, όντως, ευκολότερο για κάποιον να παραδοθεί στις υπερ
βολές του Καρναβαλιού από το να αφιερωθεί στην αποχή και στην αυ
στηρότητα της Σαρακοστής. Οι καταβολές των εθίμων του Καρναβαλιού 
πηγάζουν από τις ρωμαϊκές εορτές και τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λατρεία του 
Διονύσου, ενώ κατά τον Karl MeuLi οι ρίζες της κάλυψης του προσώπου 
με μάσκα -  και του Καρναβαλιού γενικώς -  πρέπει να αναζητηθούν στις 
εκδηλώσεις, στις οποίες οι ζωντανοί εορτάζουν την επιστροφή των θα- 
νόντων προγόνων τους, στη λατρευτική, δηλαδή, χρήση της μάσκας, κα
θώς η καρδιά του θεσμού συνίσταται στην ενότητα των ζωντανών με τους 
θανόντες. Η αντίληψη αυτή πηγάζει απο την πεποίθηση πως οι άνθρω
ποι δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς τους προγόνους τους, εφόσον όλα 
εξαρτώνται από αυτούς που αναχωρούν από τα εγκόσμια και οι οποίοι θε
ωρούνται θεμελιωτές της καθεστηκυίας τάξης και φύλακες των ηθικών 
νόμων, αντιπροσωπεύοντας το καλό και το κακό, αφού φέρνουν στους 
εναπομείναντες όχι μόνο την ευτυχία, τη γνώση και τη δύναμη, αλλά και 
την αρρώστια ή το θάνατο.

Η τροφή, το σεξ και το παιχνίδι συνιστούν τις απολαύσεις του σώματος 
και το Καρναβάλι εξύψωνε ιδιαίτερα τις επιθυμίες και τις ορμές που συν
δέονταν με το στομάχι και τα γεννητικά όργανα, ήταν μια εορτή του «κά
τω σώματος» και σαν μια τέτοια εορτή αρνούνταν και ακύρωνε τα προ
σχήματα, την κοινωνική ετικέτα, αλλά και την εξουσία: ο βασιλιάς Καρ
νάβαλος ήταν ο αντιστραμμένος φεουδαλικός μονάρχης, προερχόμενος
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(_ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Peter Bruegel, Η μάχη Καρνάβαλου και Σαρακοστής, 1559. Βιέννη, 
Kunsthistorisches Museum

από τον κόσμο των πληβείων και των ταπεινών. Στην τριάδα τροφή, σεξ 
και παιχνίδι προστίθεται και μια τέταρτη διάσταση, αυτή της βίας. Ως γιορ
τή του σώματος, το Καρναβάλι δεν εκπροσωπούσε μόνον τις σωματικές 

ηδονές αλλά επίσης και τη βίαιη σύγκρουση, την έκφραση της κοινωνικής 
διαμαρτυρίας «από τα κάτω». Οι καρναβαλικές εορτές ήταν συχνά ευκαι
ρίες για βίαιες εκδηλώσεις, που δανείζονταν τα εκφραστικά τους πρότυ
πα από τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο.

Στον αντίποδα του Καρναβαλιού, η Σαρακοστή ήταν η γιορτή της 
εγκράτειας, της ευλάβειας και της συγκρατημένης, κόσμιας συμπεριφο
ράς, της κυριαρχίας του πνεύματος επί των ορέξεων του κάτω σώματος. 
Η μάχη μεταξύ του Καρναβαλιού και της Σαρακοστής, ανάμεσα στη σω
ματική ηδονή και την αυτοσυγκράτηση κατέστη μείζον εορταστικό, λο
γοτεχνικό και θεατρικό θέμα κατά την Αναγέννηση. Ενώ όμως το Καρ
ναβάλι και οι συνδεόμενες με αυτό εκδηλώσεις συσπείρωναν το σύνολο 
της κοινότητας, η Σαρακοστή και το ιδεολογικό περιεχόμενο της συνδέ
θηκαν βαθμιαία με τον κόσμο των κληρικών και κοσμικών ελίτ, με τους 
θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και 
τους αυλικούς αριστοκράτες.

Ο αντιστραμμένος κόσμος
Στις πορείες, τις παντομίμες και στα θεατρικά έργα της καρναβαλι- 

κής περιόδου κοινός παρονομαστής ήταν η έννοια του αναποδογυρισμέ
νου κόσμου. Η ίδια η μάχη του Καρνάβαλου και της Σαρακοστής εισήγα- 
γε σε έναν κόσμο εκτός της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και ηθι

κής πραγματικότητας, έναν κόσμο πλήρους αντιστροφής των ιεραρχιών, 
των ρόλων και των αξιών: οι χωρικοί γίνονταν βασιλιάδες, οι τεχνίτες γί
νονταν επίσκοποι, οι υπηρέτες προσέφεραν οικονομικά βοηθήματα στους 
εργοδότες τους, οι φτωχοί ελεούσαν τους πλούσιους. Σαν αντιστραμμέ- 
νος κόσμος, το Καρναβάλι έδινε το λόγο στις περιθωριακές ομάδες, στα 
υπάλληλα στρώματα της δυτικής κοινωνίας. Στη διάρκεια της Μεταρρύθ
μισης, οι Προτεστάντες επωφελήθηκαν της καρναβαλικής περίστασης για 
να γενικεύσουν τις επιθέσεις εναντίον του Καθολικού κλήρου και των μο
ναστικών ταγμάτων: το 1525 στο Ζβικάου της Γερμανίας, πλήθος Προτε- 
σταντών πολιτών και νέων εξαπέλυσε ένα καρναβαλικό κυνηγητό ενά
ντια στους μοναχούς της πόλης, συλλαμβάνοντάς τους με δίχτυα κυνη
γιού και διαπομπεύοντάς τους στους δρόμους.

Η πληρέστερη δυνατή κατανόηση της ποικιλόμορφης και παράδοξης 
φύσης του Καρναβαλιού δεν μπορεί να βασισθεί σε μονοσήμαντες προ
σεγγίσεις. Εξάλλου, το Καρναβάλι προκαλούσε αμηχανία ακόμη και στους 
ίδιους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό. Στις πρόσφατες δεκα

ετίες, επιστήμονες από διάφορα γνωστικά πεδία (ιστορία, κοινωνική και 
συμβολική ανθρωπολογία, κοινωνιολογία) προσέγγισαν τον αντιστραμμέ- 
νο κόσμο του Καρναβαλιού σαν «βαλβίδα ασφαλείας» του συστήματος. Οι 
καρναβαλικές εκδηλώσεις ήταν σκηνοθετημένες «τελετές ανατροπής», οι 
οποίες, ωστόσο, ακριβώς επειδή διαδραματίζονταν στα πλαίσια του αντι- 
στραμμένου κόσμου, στην ουσία νομιμοποιούσαν την «αληθινή» πραγμα
τικότητα, δηλαδή το κατεστημένο status quo. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 
ενίσχυαν τη δεδομένη πραγματικότητα, εκτονώνονταςτη λαϊκή δυσφορία 
στη σφαίρα ενός ονειρικού και ανέφικτου αναποδογυρισμένου κόσμου.

Εξετάζοντας φαινόμενα, όπως οι εξεγέρσεις, οι καρναβαλικές εκδη
λώσεις, τα εικονοκλαστικό ξεσπάσματα και ο συγχρωτισμός των νεανι
κών μελών των ευρωπαϊκών κοινωνιών, συμπεραίνουμε πως οι τελε
τές στον ύστερο Μεσαίωνα και την Πρώιμη Νεότερη περίοδο αποτελούν 
οχήματα κατανόησηςτωντάσεων που επικρατούσαν στιςτάξειςτων λιγό
τερο προνομιούχων και των διαφωνούντων προς τις ελίτ και ότι λειτουρ
γούσαν ως φορείς συνέχειας ή ασυνέχειας συμπεριφορών, ως εκδηλώ
σεις ενσωμάτωσης και καθαγιασμού, αλλά και διάσπασης ή έντασης, ενώ 
παρείχαν τις αναγκαίες -  σε μια σταθερά δομημένη ως προς τις σχέσεις 
εξουσίας κοινωνία -  αντιπαραθέσεις, που, όντας ελεγχόμενες, δεν οδη
γούσαν στην ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης και των θεμελίων πάνω 
στα οποία ήταν δομημένες οι κοινωνικές σχέσεις. Μέσω, μάλιστα, αυτών 
των τελετών δημιουργούνταν οι απαραίτητες συνθήκες για την αναγκαία 
-  για τη λειτουργία της κοινωνίας -  συμφωνία ανάμεσα στα μέλη αυτής. 
Μέσω των τελετουργικών δραστηριοτήτων οι άνθρωποι των μεσαιωνι
κών και προνεωτερικών ευρωπαϊκών κοινωνιών δομούσαν, αποδομού
σαν και ανασχημάτιζαν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσαν. Ακόμα και η 
αποπομπή ξένων ή περιθωριακών στοιχείων από τα πλαίσια της κοινό
τητας, στη διάρκεια του Καρναβαλιού, τελούνταν στα πλαίσια τόνωσης 
αυτής της τάσης για ενότητα, μέσω της παρουσίασης της καθημερινότη
τας εντός ενός αντιστραμμένου μοντέλου του κόσμου: στις γερμανόφω
νες περιοχές τον 16° αιώνα πολλές τελετές αποσκοπούσαν στην καθαγί- 
αση του κοινωνικού συνόλου, μέσω τηςτελετουργικήςαποβολήςτου μέ
λους που είχε προσβάλλει τις κοινοτικές νόρμες από τα πλαίσια της κοι
νότητας (πόρνες στη Λειψία, ενώ συχνές ήταν και οι αναφορές στο εβρα
ϊκό στοιχείο των ευρωπαϊκών πόλεων, ώστε αυτές να απελευθερωθούν 
από την απειλή της πανώλης).

Οι θεωρίες αυτές προσεγγίζουν τον αντιστραμμένο κόσμο του Καρνα
βαλιού ωςδευτερεύον υπόστρωμα, λειτουργικό συμπλήρωμα της«κανο- 
νικής» ζωής. Αντίθετος με αυτές τις προσεγγίσεις εμφανίσθηκε ο Mikhail 
Bakhtin, ο οποίος προσέγγισε το Καρναβάλι ως αυθύπαρκτη και ανεξάρ
τητη, από την κοινωνία, οντότητα, ένα είδος ξέχωρης πραγματικότητας με 
τους δικούς της νόμους, εναλλακτικής στην κατεστημένη τάξη πραγμά
των. Κατά τον Bakhtin, το Καρναβάλι απελευθέρωνε την ανθρώπινη συ
νείδηση, επιτρέποντας στους πληβείους να συγκροτηθούν εναλλακτικά 
ως κοινότητα, όπως και να αρθρώσουν έναν ουτοπικό λόγο, εναλλακτικό 
της κρατούσας πραγματικότητας. Με το αναποδογύρισμα του κόσμου και 
ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση λεξιλογίου και εικονογραφίας συνδεδεμένων 
με το «κάτω σώμα» και τον υπόκοσμο το Καρναβάλι εισήγαγε τους πλη
βείους σε έναν «γκροτέσκο ρεαλισμό». Οι απόψεις του Bakhtin εμπλού
τισαν σημαντικά την όλη συζήτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε την πολι
τισμική αυτενέργεια των πληβείων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδη
λώσεων, ενώ τελικά υπογράμμισαν τη ρευστότητα, την αμφισημία και την 
επικινδυνότητα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Πολλές φορές, οι «τε
λετές ανατροπής» οδηγούσαν σε απόπειρες υλοποίησης αυτού του αντι- 
στραμμένου κόσμου, μιας εναλλακτικήςτάξης πραγμάτων που εξέφραζε 
το κοινωνικοπολιτικό όραμα και την πολιτισμική ταυτότητα των πληβείων. 
Η κριτική που ασκούνταν στη διάρκεια του Καρναβαλιού αποτελούσε τμή-
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Καρναβάλι Βενετίας

μα της λαϊκής κουλτούρας, η οποία χαρακτηριζόταν από μια διχοτομία (ή, 
στην πραγματικότητα, ισορροπία) ανάμεσα στη σοβαρότητα και το αστείο. 
Οι υποψίες των αρχών περί κοινωνικής ανατροπής δεν ήταν ανεδαφικές, 
καθώς οι καρναβαλικές βωμολοχίες και υπερβολές δεν ήταν μέρος μό
νο της ψυχαγωγίας: η εκτέλεση (καύση) του βασιλιά Καρνάβαλου συνι- 
στούσε, στην πραγματικότητα, ανάμνηση του πραγματικού ανθρώπινου 
θύματος, τη θυσία του βασιλιά ' η δελατρευτική πράξη επιλογήςενόςνέ- 

ου ηγεμόνα με τη θυσία του παλαιού ίσως να συνδέεται με την προσπά
θεια ανανέωσης της εξουσίας και τον κύκλο ανανέωσης, όπως αυτός κι
νείται στην ίδια τη Φύση. Η αντίδραση της αριστοκρατίας του Romans, 
μιας μικρής επαρχιακής πόλης στη Γαλλία, το 1580 επιβεβαιώνει αυτή τη 
δυνάμει εκρηκτική, ανεξέλεγκτη διάσταση του καρναβαλικού σύμπαντος.

Το Καρναβάλι και ο εορτασμός του κάτω σώματος
Στη διάρκεια του Καρναβαλιού το 1580 η κοινωνία του Romans συ

γκλονίσθηκε από βίαια επεισόδια τα οποία οδήγησαν στη μετωπική αντι
παράθεση της αστικής αριστοκρατίας με τον κόσμο των τεχνιτών. Στη δι
άρκεια των εορτασμών, ο ηγέτης των υφαντουργών της πόλης εμφανί
σθηκε σε μια συγκέντρωση της ελίτ ντυμένος με δέρμα αρκούδας και κα
τέλαβε επιδεικτικά μια θέση «ανώτερη της υπόστασής του». Η κίνηση αυτή 
στηλιτεύθηκε με σφοδρότητα από ένα δικαστή, εκπρόσωπο της ελίτ. Την 
επόμενη ημέρα, 600 υφαντουργοί παρέλασαν μασκαρεμένοι στους δρό
μους της πόλης, οπλισμένοι με ξίφη, αξίνες και δρεπάνια θερισμού, προ- 
καλώντας πανδαιμόνιο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό φάνηκε στα αυτιά της αρι
στοκρατίας ένα καρναβαλικό τραγούδι των υφαντουργών, οι οποίοι δια
κήρυσσαν ότι «σε τρεις ημέρες το κρέας των χριστιανών θα πωλούνταν 
προς έξι δεκάρεςτη λίμπρα». Η απειλή αυτή συνοδεύθηκε από το θεατρι
κό μοίρασμα κομματιών υποτιθέμενου ανθρώπινου κρέατος στους περα
στικούς. Αυτή η καννιβαλιστική πρακτική είχε ένα σαφώς θεατρικό χαρα
κτήρα και εντασσόταν στο πνεύμα των εορτών, ωστόσο αντιμετωπίσθη- 
κε ως πολύ πραγματική απειλή αφανισμού της αριστοκρατίας και ανατρο
πής της κοινωνικής τάξης. Την τελευταία ημέρα του Καρναβαλιού (Mardi 
Gras), τα μέλη της ελίτ συνεννοήθηκαν και έστησαν ενέδρα στους ηγέτες 
της ομάδας των τεχνιτών που είχε συσταθεί, κρυφά, πέραν των ορίων των 
θεσμικών οργανισμών. Στη συμπλοκή που επακολούθησε, αρκετοί υφα
ντουργοί σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές της πόλης.

Τα γεγονότα του Romans εμφανίζονται παράδοξα, εάν συνυπολογι- 
σθεί ότι η ενέδρα που στήθηκε σε βάρος των υφαντουργών αποτελού
σε και έκφραση της εντεινόμενης διαμάχης ανάμεσα στην καθολική και 
την προτεσταντική πτέρυγα της πόλης, εν μέσω των γαλλικών θρησκευ
τικών πολέμων. Η κατανόηση του επεισοδίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη

Giovanni Domenico ΉεροΙο, Η  Πουλτσινέλλα ερωτευμένη, 1797, Βενετία, Museo 
del Settecento Venez/ano, Ca Rezzonico

την τελετουργική ιδιαιτερότητα του Καρναβαλιού, ιδιαίτερα τη λειτουρ
γία του ως επικοινωνιακής διαδικασίας, κοινοποίησης ιδεών και αντιλή
ψεων. Η καννιβαλιστική θεματολογία αντλούσε το περιεχόμενο, το λεξι
λόγιό της από τον καρναβαλικό εορτασμό του σώματος και των ορέξεών 
του. Είναι σαφές πως ο καρναβαλικός εορτασμός μπορούσε να συγκρο
τήσει συμβολικά την κοινότητα.Ήταν, εξίσου, όμως δυνατό να οδηγήσει 
στο βίαιο κατακερματισμό της μέσα από τις ανοιχτές εκδηλώσεις καταλυ
τικής, για την κοινότητα, βίας.

Από όλα τα λαϊκά είδη εορτασμών, το Καρναβάλι παρήγαγε την πλου
σιότερη συμβολική εικονογραφία και είχε τη βαθύτερη επιρροή στην ευ
ρωπαϊκή κουλτούρα, δοξάζονταςτην υλικότητα της καθημερινής ζωής, το 
βασίλειο του ανθρώπινου σώματος. Τα Καρναβάλια διέφεραν σε πολύ με
γάλο βαθμό ανάλογα με τις τοπικές πολιτισμικές και κλιματολογικές ιδιαι
τερότητες και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. 
Το χριστιανικό Καρναβάλι αποτελούσε παράλληλη εκδήλωση του ιουδα
ϊκού Purim, και σε ζώνες συνύπαρξης Χριστιανών και Εβραίων -  όπως η 
Ισπανία, η γαλλική Προβηγκία και η Ρώμη -  οι δύο εορτασμοί αλληλοε- 
πηρεάζονταν ως προς το περιεχόμενό τους. Το Καρναβάλι ήταν δημοφι
λέστερο στις νότιες, θερμότερες περιοχές της Ευρώπης (όπου ο καιρός 
επέτρεπε τιςεξωτερικέςεκδηλώσεις-δεν είναι τυχαία η ταύτιση του Καρ
ναβαλιού με τις περιοχές που βρίσκονταν εντός της Ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας), ωστόσο παρόμοιοι εορτασμοί εμφανίζονται και στις ψυχρότερες 
κοινωνίες του Βορρά (Σουηδία, Σκωτία) στη διάρκεια της άνοιξης και του 
καλοκαιριού. Παρόλη τη μεγάλη ποικιλομορφία των καρναβαλικών εκ
δηλώσεων, είναι δυνατό να κωδικοποιηθούν κάποια κοινά χαρακτηριστι
κά ως προς τη θεματολογία τους.

Πολλές καρναβαλικές τελετουργίες μιμούνταν εμφανώς αντίστοιχες 
αγροτικές τελετές σχετιζόμενες με το θάνατο, τη γονιμότητα και τον ερ
χομό της άνοιξης, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών σχετικά 
με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις προέρχεται από τον κόσμο των πόλε-
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ων: πόλεις σαν τη Νυρεμβέργη, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, το 

Μονπελιέ, τη Σεβίλλη και τη Βαρκελώνη οργάνωναν μαζικούς και εντυ
πωσιακούς εορτασμούς, ωστόσο το διασημότερο ευρωπαϊκό Καρναβά
λι ήταν αυτό της Βενετίας, το οποίο κατέστη πόλος έλξης ξένων επισκε
πτών στη διάρκεια του 17ου αιώνα.

Το βενετσιάνικο Καρναβάλι
Κεντρική εκδήλωση των καρναβαλικών εορτασμών στη Γαληνοτάτη 

ήταν το τελετουργικό κυνήγι και η σφαγή δώδεκα γουρουνιών και ενός 
ταύρου στη μικρή πλατεία που γειτόνευε με το παλάτι των Δόγηδων. Αντί
στοιχες τελετές σφαγής ζώων εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις, ωστόσο 
στη Βενετία το έθιμο προσέλαβε μια πολύ έντονη διάσταση απονομής δι
καιοσύνης και εδραίωσης της κυριαρχίας. Πριν τη σφαγή, τα ζώα περ
νούσαν από μια θεατρική δίκη. Αμέσως μετά την καταδίκη, ελευθερώ
νονταν στην πλατεία δώδεκα «σφαγείς» (που ήταν συνήθως σιδεράδες) 
τα κυνηγούσαν, τα έπιαναν και τα αποκεφάλιζαν. Την τελετουργική σφα
γή ακολουθούσε μια άλλη τελετή, αυστηρά περιορισμένη στους κόλπους 
της συγκλητικής αριστοκρατίας: αντιπροσωπεία από τους πλέον ηλικιω
μένους συγκλητικούς συνέρχονταν στην αίθουσα των συνεδριάσεων της 
Συγκλήτου και έσπαζαν τελετουργικά μικρά ξύλινα ομοιώματα κάστρων, 
τα οποία παρέπεμπαν στα φριουλιάνικα κάστρα που είχαν καταστρέφει οι 
βενετικές στρατιές στη διάρκεια του 12ου αιώνα'.

Τα ειρωνικά σχόλια υψηλόβαθμων επισκεπτών αλλά και η ίδια η απο
στασιοποίηση της βενετσιάνικης ελίτ από τον «όχλο», ιδιαίτερα έντονη στη 
διάρκεια του 160U αιώνα, δημιούργησαν ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στο 
έθιμο της σφαγής των ζώων, ωστόσο η τεράστια δημοτικότητά της ακύ
ρωνε στην πράξη κάθε απόπειρα κατάργησής της. Αντιθέτως, το καθε
στώς προσπάθησε να οικειοποιηθεί το περιεχόμενο των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων, στα πλαίσια μιας απόπειρας εμπέδωσης της εξουσίας της 
ελίτ επί της κοινότητας.

Πέρα από τη σφαγή των ζώων, πλήθος άλλων εκδηλώσεων γέμιζαν 
τους δρόμους, τα κανάλια και τις πλατείες της πόλης: Επιδείξεις πυροτε
χνημάτων, ριψοκίνδυνα ακροβατικά νούμερα, λεμβοδρομίες και κυνή
για ταύρων, χοροί και μασκαράτες με θέματα όπως η «μάχη μεταξύ του 
πολιτισμού και της αγριότητας», ή «οι πειρασμοί της θεάς του Έρωτα», η 
«Πτώση τηςΤροίαρ> και το «κυνήγι των νυμφών από τους γίγαντες». Στις 
αρχέςτου 16ου αιώνα, οι νεανικέςλέσχεςτης βενετικής αριστοκρατίας πα
ρουσίαζαν θεατρικές παραστάσεις κλασικών και σύγχρονων δραματουρ
γών. Άλλωστε, οι ταβέρνες, οι μπυραρίες, οι κάβες και τα πανδοχεία, όπου 
συναντιούνταν οι άνθρωποι, αντάλλασσαν ιδέες, διενεργούσαν συναλλα
γές και διασκέδαζαν, αποτελούσαν το δημόσιο χώρο έκφρασης της λαϊ
κής κουλτούρας και τις πλέον δημοφιλείς λαϊκές εορταστικές σκηνές, κά
τι που αποδεικνύεται και από την παρουσίαση σε αυτά τα μέρη καρναβα
λικών θεατρικών παραστάσεων.

Προς το τέλος του αιώνα, η βενετσιάνικη commedia dell'arte εισήγα- 
γε ένα ρεπερτόριο φαρσών με μασκοφόρους ήρωες, το οποίο πολύ γρή
γορα εδραίωσε τα στερεότυπά του -  ο αλαζόνας στρατιωτικός, οι πονηροί 
υπηρέτες Αρλεκίνος και Πουλτσινέλλα -  στους κόλπους της βενετσιάνι- 
κης κοινωνίας. Από τις αρχέςτου 17ου αιώνα, το βενετσιάνικο Καρναβά
λι είχε καταστεί πανευρωπαϊκός πόλος έλξης, πλημμυρίζοντας τη Βενετία 
με πλήθη ξένων επισκεπτών.Ήταν αυτό το φαντασμαγορικό περιβάλλον 
που έδωσε ώθηση στην όπερα, αυτό το ιδιότυπο μείγμα θεάτρου, μουσι
κής και μπαλέτου. Παρόλο το γιγαντισμό που προκάλεσαν όλες αυτές οι 
εξελίξεις, το βενετσιάνικο Καρναβάλι ουδέποτε έπαψε να αποτελεί μείζον 
σημείο αναφοράς και έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων.

' Περιοχή ανατολικά της σημερινής ιταλικής επαρχίας του Βένετο, που 

στα μεσαιωνικά χρόνια εχθρευόταν τη Βενετία. Η πόλη κατόρθω σε να 
υποτάξει το Φ ρίουλι, εντάσσοντάς το στα εδάφη της.

Συμπεράσματα
Τα καρναβαλικά έθιμα συμπορεύονται με τις ιστορικές εξελίξεις και με

ταβάσεις. Η σύνδεσή τους δε με τα ζητήματα που αφορούν τον άνθρω
πο και την κοινωνία είναι εμφανής έως και τις μέρες μας. Οι εορτασμοί, η 
παράδοση και τα έθιμα εξανθρωπίζουν και ζωντανεύουν την κοινωνική 
πραγματικότητα, προσδίδοντας ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά στην 
κοινότητα ή στα μέλη αυτής, η οποία μέσω αυτών των επαναλαμβανόμε

νων τελετουργιών εκφράζει τα συναισθήματα, τους φόβους, τις ανησυ
χίες και τις επιδιώξεις της. Το Καρναβάλι χρησιμοποιήθηκε απο τα κατώ
τερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας στην προνεωτερική Ευρώπη, 
προκειμένου αυτά να εκφράσουν τα αιτήματά τους, τον καταδυναστευ
μένο ψυχισμό τους, ενώ έχουμε παραδείγματα ακόμα και πολιτικού λό
γου εν μέσω τέτοιων εκδηλώσεων (Romans, 1580 -  διάσπαση του αστι
κού τοπίου - Μπορντώ, 1651 -  αποκατάσταση ομόνοιας στο αστικό το
πίο). Ωστόσο, το Καρναβάλι θα πρέπει να ειδωθεί ιδιαίτερα ως μια εκδή
λωση ένωσης ή και διάσπασης των κοινωνικών δομών στα πλαίσια ενός 
αντιστραμμένου κόσμου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά μοχλό διατήρησης 
της κοινοτικής ενότητας, εφόσον λαμβάνει χώρα εντός των ελεγχόμενων 
-  απο τις ελίτ -  πλαισίων δράσης των υπάλληλων στρωμάτων, ώστε αυ

τά να εκφράσουν και να εκτονώσουν τα καταπιεσμένα ένστικτά τους. ■
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_____________  ___________ΕΟΡΤΕΣ I
► Του Υπαρχ/κα Σπυρίδωνος Χαλκιά*

ΚΥΡΙΑΚΗ της Απόκρεω

Κυριακή της Απόκρεω είνα ιη Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου και 
από αυτήν αρχίζουμε να απέχουμε από το κρέας (από + κρέ
ας). Οι προηγούμενες δύο Κυριακές είναι, η πρώτη του Τε

λώνου και Φαρισαίου και η δεύτερη του Ασώτου. Η Εκκλησία μάς 
εισάγει στο Τριώδιο, με τις δύο προηγούμενες Κυριακές διακηρύσ
σοντας περιτρανώς τη φιλανθρωπία, την αγαθότητα και την ελεη
μοσύνη του θεού στους αμαρτωλούς, όπως του Τελώνου και του

Ασώτου- απορρίπτοντας την υποκρισία, όπως του Φαρισαίου, παρ' 
ότι μπορεί να συνοδεύεται από αγαθοεργίες, καθώς αυτές δεν παύ
ουν να είναι έργα υποκρισίας. Έρχεται, λοιπόν, η Κυριακή της Από
κρεω να διατυμπανίσει πως ο θεός είναι Δίκαιος, φιλάνθρωπος, ελε- 
ήμων και αγαθός για όλους τους ανθρώπους, λιγότερο και περισσό
τερο αμαρτωλούς. Στην Κυριακή της Απόκρεω, λοιπόν, το θέμα, που 
γνωστοποιείται είναι η Ημέρα της Κρίσεως.

Πότε ε ίνα ι η Ημέρα 
της Κρίσεως

Ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος που τε 
λειώνουν όλα ή ο χρόνος που αρχίζουν; 
Κατ’ αρχάς να προσδιορίσουμε το σημείο 
αυτό του τέλους ή της αρχής. Είναι η ημέ
ρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού, που κατ’ αυτήν την 
ημέρα θα γίνει η κρίση των πάντων. Απο
τελεί ένα μελλοντικό γεγονός που ομο
λογούμε και στο Σύμβολο της Πίστεως 
«Και πάλιν ερχόμενον κρίναι ζώντας και 
νεκρούς...». Πολλοί είναι αυτοί οι οποί
οι ασχολούνται με το πότε θα γίνει η Κρί
ση, προσπαθούν να προβλέψουν πότε θα 
έρθει, όχι μόνο από το χώρο των Χριστια
νών, αλλά και από εκείνο των άλλων θρη
σκειών. Δημιουργούν εσχατολογικές προ
εκτάσεις διάφορων συμβάντων: κοινω
νικών, οικονομικών, πολιτικών και κάθε 
πτυχής της ζωής. Τέτοια φαινόμενα είχαν 
εμφανιστεί και στην κοινωνία των πρώ
των Χριστιανών και οι μαθητές του Κυρί
ου τον ρώτησαν για το πότε θα έρθει το 
αναμενόμενο «τέλος». Αυτό που ακολού
θησε... ήταν π επίπληξη που απήυθυνε ο 
Ιησούς προς αυτούς λέγοντάς τους «ούχ 
ήμών έστι γνώναι χρόνους ή καιρούς». 
Δίνοντας διάφορες ερμηνείες, λοιπόν, σε 
διάφορα κοσμικά γεγονότα, κατά πόσο 
μπορεί να γνωρίζει κανείς το πότε θα είναι 
αυτή η ημέρα ή η ώρα αν θέλετε; Η απά
ντηση δίνεται από τον ίδιο το Χριστό; «περί 
δέ τής ήμέρας έκείνης ή τής ώρας ούδεις 
οϊδεν, ούδέ οί άγγελοι έν ούρανώ, ούδέ ό 
υιός, εί μή ό Πατήρ μοϋ μόνος». Κατόπιν 
τούτου του λόγου, πιστεύω ότι καθίσταται 
σαφές ότι κανείς μας δεν μπορεί να γνω 
ρίζει το πότε. Αυτό που έχει σημασία ε ί
ναι ότι η σωτηρία δεν θα πραγματοποιη
θεί στο μέλλον, αλλά στο παρόν, στο τώρα.
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I ΕΟΡΤΕΣ

Κυριακή 15 Φεβρουάριου 201 5
Είναι η Κυριακή τηςΑπόκρεω  για το πασχάλιον έτος του 2015. 

Τι είναι αυτή η Κυριακή; Και τι μας διδάσκει; Ποιος είναι ο καλύτε
ρος τρόπος για να το μάθουμε, από το να δούμε την Ευαγγελική 
περικοπή αυτής της ημέρας; Είναι η περικοπή από το κατά Μάρ
κον Ευαγγέλιο, (Κεφ. 25, στιχ. 31-46), το Ευαγγέλιο της Κρίσεως 
όπως λέγεται. Όταν έρθει στη Δόξα (Βασιλεία) Του ο Ιησούς και μα

ζί Του πάντες οι άγγελοι Αυτού, θα συναχθούν μπροστά Του πάντα 
τα έθνη, εννοώντας όλο το ανθρώπινο γένος και θα διαχωρίσει αυ
τούς, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα αυτού από δεξιά και τα 
ερίφια αυτού εξ’ ευωνύμων.Όσοι μεν τοποθετηθούν στα δεξιά Του, 
θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, όσοι δε εξ ’ ευω νύ- 
μων θα ριφθούν στο πυρ το αιώνιον. Με ποιο κριτήριο, όμως, θα 
γίνει αυτός ο διαχωρισμός; Και συνεχίζει και λέει 0 Ιησούς, «πείνα
σα! και μου δώσατε να φάω..., δίψασα! και μου δώσατε να πιώ. 
ξένος ήμουν! και με βάλατε σπίτι σας..., γυμνός ήμουν! και με ντύ
σατε..., αρρώστπσα! και με επισκεφτήκατε..., ήμουν στη φυλακή! 
Και ήρθατε να με δείτε...» . Πότε και που μπορούμε να βρούμε το 
Χριστό για να κάνουμε όλα τα «ολίγα» παραπάνω; Απαντά ο Κύρι
ος, μέσω του Ευαγγελίου: «αφού κάνατε αυτά σε έναν από τους μι
κρούς και άσημους αδελφούς μου, τότε τα κάνατε Σε Μένα!» Δη
λαδή, το κριτήριο με το οποίο θα γίνει ο διαχωρισμός είναι η αγά
πη για το συνάνθρωπο μας. Και είναι «ολίγα» γιατί όπως λέει ο Άγι
ος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Ούκ εϊπεν.Έν φυλακή ήμην, καί άηηλ- 
λάξατέ με· άρρωστος ήμην, και άνεστήσατέ με- άλλ’Έπεσκέψασθέ 
με, κα ϊΉ λθετε προς με καί ούδέ έν τω  πεινήν έπαχθές τό κελευ- 
όμενον. Ούδέ γαρ πολυτελή έζήτει τράπεζαν, άλλα την χρείαν μό
νον, καί την άναγκαίαν τροφήν, καί έζήτει έν ικέτου σχήματι». Εάν 
αγαπάμε το συνάνθρωπό μας αγαπάμε και τον Κύριο, εάν αγαπάμε 
τον Κύριο αγαπάμε και το συνάνθρωπό μας. Είναι μια πορεία αμφί- 
δρομη! 0  δρόμος για το θεό περνάει μέσα από το συνάνθρωπο, δεν 
μπορεί να γίνει μόνο το ένα εκ των δύο. Αυτό μπορούμε να το πα
ραστήσουμε και με το παρακάτω σχήμα, για να γίνει πιο απλά κατα
νοητό. Σε αυτό φαίνεται, απλά, ότι όσο ο άνθρωπος πλησιάζει στο 
θεό πλησιάζει στο συνάνθρωπό του, όσο πλησιάζει στο συνάνθρω
πό του πλησιάζει στο θεό, όσο απομακρύνεται από το θεό απομα
κρύνεται από το συνάνθρωπό του, όσο απομακρύνεται από το συ
νάνθρωπό του απομακρύνεται από το θεό.

Αν κοιτάξουμε γύρω μας βλέπουμε παντού ανθρώπους που 
έχουν την ανάγκη μας, έχουν ανάγκη την αγάπη μας. Είναι λανθα
σμένη η νοοτροπία, σύμφωνα με την οποία πρέπει να βοηθήσου
με κάποιον, επειδή τον λυπόμαστε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Άλλο το 
να λυπόμαστε κάποιον και άλλο να τον συμπονούμε και να λυπό
μαστε για το κακό που μπορεί να έχει πάθει. Βοηθούμε κάποιον 
γιατί αγαπάμε το συνάνθρωπό μας και μας πονάει που μπορεί να 
στερείται κάτι ή να τον έχει βρει κάποιο κακό. Το κριτήριο -  εισ ι

τήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι η καθημερινή αγάπη! Τη 
δείχνουμε στο συνάνθρωπό μας, που πεινάει και του δίνουμε να 
φάει, σε αυτόν που διψάει και του δίνουμε να πιει, σε αυτόν που 
είναι φυλακισμένος και πηγαίνουμε να τον δούμε ή τον σεβόμα
στε και του δίνουμε το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα το 
δίνουμε με τη ζωή μας, όχι με τα λόγια, γινόμενοι έτσι μιμητές 
του Χριστού, που μας δίδαξε με την ίδια Του τη ζωή. Μας δίδαξε 
ότι την αγάπη μας την προσφέρουμε σε κάθε άνθρωπο, αναγνω
ρίζοντας τη μοναδικότπτά του, μη εντάσσοντας τον σε μία άμορ
φη μάζα. Η «παροχή» αγάπης, άλλωστε δρα, κατατάσσονταςτους 
ανθρώπους σε κατηγορίες παθόντων, αναγνωρίζει την προσω
πικότητα του καθενός, την ανάγκη του καθενός σύμφωνα με την 
ψυχοσωματική του οντότητα και δείχνει τη συμπαράσταση και τη 
βοήθεια στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Η «παροχή» αυτή δεν ε ί
ναι απαραίτητα υλική, μπορεί να είναι ψυχολογική, πνευματική. 
Κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη να του αναγνωριστεί η μοναδι- 
κότητά του, η προσωπική του διαφορετικότητα. Γίνεται φανερό 
ότι αυτός που πεινάει, αυτός που διψάει, αυτός που έχει φυλακι
στεί, δε στερείται απαραίτητα των υλικώ ν αγαθών. Πεινάει ή δ ι
ψάει ή έχει φυλακιστεί η ψυχή του ή τα συναισθήματα της ψυχής 
του ή ακόμη η ατομικότητα και διαφορετικότητά του. Μην περιο
ρίζουμε τη σκέψη στον αισθητό κόσμο, διότι ένας άνθρωπος απο- 
τελείται από σώμα και ψυχή. Η αγάπη, λοιπόν, ξεπερνά όποιου 
είδους διαφορές εμφάνισης ή φυλής ή χρώματος ή κάθε είδους 
διαφορετικότητας και αναγνωρίζει αυτή τη διαφορετικότητα και 
τη μοναδικότητα του καθενός, εφόσον γ ι’ αυτήν τον σέβεται, γ ι’ 
αυτήν τον εκτιμά, γ ι’ αυτήν τον αγαπά. Εδώ πρέπει να προσέξου
με πως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Σαββάτο προ της Κυρια
κής της Απόκρεω είναι το Σαββάτο τω ν κεκοιμημένων, το λεγό
μενο «Ψυχοσάββατο». Την αγάπη μας δεν τη δείχνουμε μόνο σε 
όσους είναι εν ζωή -  όπως τουλάχιστον τη θεωρούμε -  αλλά και 
στους κεκοιμημένους. «Χρωστάμε» την προσευχή μας σε αυτούς 
και να το οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, όχι σαν μια υποχρέω
ση όπου δικανικά θα μεταβούμε στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να 
προσευχηθούμε γιατί τους θυμόμαστε από αγάπη και τους έχου
με στην καρδιά μας, να πάμε στην Εκκλησία και να παρακαλέσου- 
με το Χριστό για τη συγχώρησή τους και «την κατάταξή τους εν τω  
παραδείσω, όπου πάντες οι άγιοι Του αναπαύονται». Ζώντες και 
κεκοιμημένοι δεν είμαστε δ ιαφορετικοί κόσμοι, τελούμε όλοι μαζί 
σε κοινωνία θεού.

Υπόλοιπες Αρετές
Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου 

του Παλαμά, ο οποίος διατείνεται πως «0 Κύριος δεν ομίλησε μόνο 
για τη φιλανθρωπία ως αρετή, αλλά εξ’ αρχής απεκάλεσε τους ερ
γάτες της πρόβατα... έτσι επιβεβαιώνει την ομοίωσή τους προς Αυ
τόν κατέχοντας όλες τις υπόλοιπες αρετές και εφ ’ όσον τέτοιοι είναι 
και οι εργάτες εγκωμιάζει ιδιαιτέρως τη φιλανθρωπία, διότι αυτή 
τίθεται κεφαλή όλων των άλλων αρετών ω ς δείγμα και καρπός της
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ΕΟΡΤΕΣ I

αγάπης». Αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, 
μία παρομοίωση: «Όπως αν θέσεις θεμέλια και πάνω σ’ αυτά οικο
δομήσεις τους τοίχους και δεν προσθέσεις σ’ αυτά την οροφή, τότε 
τα αφήνεις όλα άχρηστα, κατά τον ίδιο, λοιπόν, τρόπο κι αν αποκτή
σεις όλες τις αρετές και δεν έχεις αγάπη, που είναι η κορυφή των 
αρετών, τότε αυτές είναι άχρηστες και η οροφή όμως της οικίας, 
χωρίς τα στοιχεία που τη συγκρατούν, δε μπορεί να οικοδομηθεί, 
έτσι και η αγάπη χωρίς τις άλλες αρετές δε μπορεί να στηριχτεί». 
Επιπλέον, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (κεφ. 25, στ. 37), τους απο- 
καλεί δίκαιους. Ακόμη στους στίχους 37-39 του ίδιου Ευαγγελίου 
βλέπουμε άλλη μία αρετή, την ταπεινότητα, γιατί σε αυτό το εδάφιο 
του κατά Μάρκο Ευαγγέλιο διακηρύσσει, την αναξιότητά τους για 
τους επαίνους σαν να μην έπραξαν κανένα αγαθό.

Το πυρ χο α ιώ νιον  ε ίν α ι δ ική μας επιλογή
Από την αντίπερα όχθη, όσοι τοποθετηθούν εξ ’ ευωνύμω ν ε ί

ναι αυτοί που δεν έχουν έμπρακτη αγάπη, όσοι δεν έχουν έμπρα
κτη μετάνοια. Ποια η τύχη τους; «Πορεύεσθε άπ’ έμοϋ οί κατηρα- 
μένοι εις το πΰρ τό αιώνιον το ήτοιμασμένον τω  διαβόλω και τοΐς 
άγγέλοις αύτοΰ» λέγει ο Κύριος. Θα ριχθούν στο πυρ το αιώνιο 
που ετοιμάστηκε για το διάβολο και τους αγγέλους του, μ' αυτούς 
θα ριχτούν όσοι δεν έχουν αγάπη. Το κριτήριο για όλους είναι το 
ίδιο. Αξιοσημείωτο είναι αυτό που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Πα

λαμάς, ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο πως: «το πυρ αυτό 
το αιώνιον δεν ετοιμάστηκε για τους ανθρώπους, αλλά 
για το διάβολο και τους αγγέλους του και όσοι άνθρωποι 
βληθούν εκεί, θα βληθούν επειδή ήταν εθελούσια επιλο
γή τους να συμβιώσουν με τους δαίμονες, γ ιατί αυτό δεν 
ήταν θέλημα του Κυρίου, δεν έπλασε τους ανθρώπους 
για τη φωτιά αυτή». Πολύ παραστατικά λέγει ο Ά γιος Ιω 
άννης ο Χρυσόστομος: «Εγώ μεν γάρ την μεν βασιλείαν 
ύμΐν ετοίμασα, τό δε πΰρ ούκέτι ΰμΐν, άλλα τώ  διαβόλω 
και το ΐς άγγέλοις αύτοΰ- έπειδή δε ύμεΐς έαυτούς ένεβά- 
λετε, έαυτούς λογίζεσθε» και συμπληρώνει ο Άγιος Γρη
γόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τα Χριστούγεννα: 
«0 διάβολος δεν μπορούσε να δεχθεί να είναι κατώτερος 
από κανένα άγγελο αλλά ούτε και από το θεό. θέλησε, 
λοιπόν, να εξομοιω θεί και με τον ίδιο τον κτίστη. Τότε, 
υπέστη τη φοβερή πτώση του. Στη συνέχεια μη υποφέ- 
ροντας αυτό που του συνέβη, κ ινήθηκε με φθόνο ενα
ντίον του ανθρώπου και με δόλο έσυρε τον Αδάμ στην 
ανυπακοή.Έτσι πρόβαλε ο αρχέκακοςτον εαυτό του ως 
πρότυπο κακίας στην οποία μετέχουν στο εξής μονάχα 
όσοι προτιμούν να είναι μαζί του».

Εν κατακλείδ ι
0 έχων, λοιπόν, αγάπη (έμπρακτη) θα αμειφθεί και θα 

εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ ο μη έχων θα 
απορριφθεί και θα εκβληθεί στο πυρ το αιώνιον από τη 
δική του θέληση. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με 
το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να ασχο
λούμαστε με το ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι πράξεις 
μας στο παρόν και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. 
Δεν πρέπει να προσέχουμε το φαίνεσθαι, την υποκριτική 
«προσωπική μας εικόνα».Όταν κάνουμε πράξεις αγάπης 
αρέσουμε στους ανθρώπους, αρέσουμε και στο Θεό. Και 
αυτό θα είναι το εισιτήριο μας και όχι οι «καλές» πράξεις 
που αρέσουν μόνο σε μερ ικούς ανθρώπους. Την ημέρα 

της Κρίσεως, είναι η ασυδοσία που τελειώ νει και αρχίζει η αληθι
νή ζωή, η αιώνια εν Χριστώ ζωή. Αυτό σημαίνει το Ευαγγέλιο της 
Κυριακής της Απόκρεω: πως η κρίση του Θεού, στην ουσία, ανα- 
φέρεται στο παρόν! Στο σήμερα! Στο τώρα! Και το εισιτήριο είναι η 

πραγματική αγάπη! ■
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κλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και Ιερατικών Σπουδών.
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

«ΑστΗ «
π ε ο ίο δ ι Ι

νομικω\

υνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
ά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ 
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 έτε
ρο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομικής 
οικογένειας.

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

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται παράλληλα με το 
««Ιδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλφους που αντιμετω
πίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.

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

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

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

και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα 
πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπηση» το 
οποίο λειτουργεί ενισχύοντας οικονομικά τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους.

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 
πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ... ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΑ
ΟΜΗΡΟΥ 47. 10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3614968. FAX: 210 3613581
www.plethoraeditions.com

Το Από τον Έβρο... στην Κατεχάκη περιγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς μιας πορείας ζωής 
και μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που ξεκίνησε από ένα ακριτικό χωριό του Έβρου και κατέ
ληξε στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με πρόθεση να αποτελέσει το βιβλίο χρήσιμο ανάγνω
σμα για τους νεότερους, ο συγγραφέας περιγράφει τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, αναπτύσ
σοντας παράλληλα άγνωστες μέχρι τώρα ανθρώπινες ιστορίες, καθώς και συναντήσεις καθ ' όλη την 
περίοδο της μεταπολίτευσης με πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας και της Ευρώπης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ

Από τον Έβρο... 
στην Κατεχάκη

Σημειώνεται, ότι τα έσοδα από την αγορά του βιβλίου διατίθενται κατά το ήμισυ στα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και τα 
υπόλοιπα για έργα υποδομής στην περιοχή του Έβρου, τόπος καταγωγής του επίτιμου Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αναστάσιου Δημοσχάκη.

ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ε. ΤΣΙΑΝΤΗΣ
Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 13. Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΤΗΛ: 6945100778 -  2682026573 
e-m ail: xbabisprev@ yahoo.gr

Στο βιβλίο γίνετα ι προσπάθεια από το συγγραφέα να διασώσει (με το δικό του ταπεινό τρόπο) κά
ποια στοιχεία που έχουν σχέση με την παράδοση, τις προλήψεις, τα ήθη-έθιμα, την ιστορία και χα
ρακτηριστικές στιγμές του παρελθόντος που στιγμάτισαν το χωριό καταγωγής του και κατ' επέκτα
ση να μεταφέρει κλίμα εποχής που επικρατούσε στην πεδιάδα της Άρτας, με τη χρήση σε πολλά ση

μεία της ιδ ιωματικής γλώσσας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΛΟΠΑΝΝΗΣ

ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ
(Αλή Μπέη)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΤΟΥ Α/Υ' ε.α. ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΛ: 6972843809
e-m ail: kon.triantafillou.kar@ gm ail.com

Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται οι νέες Αγορανομικές Δ ιατάξεις με τις Ποινικές και Δ ιο ικητικές 
κυρώσεις. Αρχαιότητες. Εργατική Νομοθεσία, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων, η Προστασία 
των Ανηλίκων από τον Καπνό, οι Λα ϊκές και το Υπαίθριο Εμπόριο, ο Δασικός Κώδικας, π Παράνομη 
Αλιεία. Σήματα, Τελωνιακός Κώδικας -  Λαθρεμπορία καθώς και όλες ο ι τροποποιήσεις της Νομο
θεσίας Ναρκωτικών. Παιγνίων. Τροχαίας και των Ειδικών Ποινικών Νόμων σύμφωνα με τα ισχύοντα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

'ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
\

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π. ΚΟΝ/ΝΟΣ 
Αστυνομικόε Υποδ/ντΛε ε.α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 
Δ' ΕΚΔΟΣΗ 2014
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΟΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΓΚΥΡΑ» Δ.Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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-m ail: agyra@ agyra.gr -  www.agyra.gr νικος

μιχαλόπουλος
1 8  ΙΣΤΟ ΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨ Η Σ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

«Οδοιπόρε, δεν υπάρχει δρόμος. Ο δρόμος ανοίγει προχωρώντας».
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Κάπως έτσι ξεκινάνε πάντοτε όλα.

«Οι κορυφές μέσα μας» θα μπορούσε να είνα ι μυθιστόρημα ή η εξιστόρηση μιας προσωπικής εμπ ει
ρίας. θα μπορούσε να είνα ι μόνο η αφήγηση μιας πραγματικής ιστορίας.
Όμως, πάνω απ' όλα είνα ι ένα βιβλίο θετικής σκέψης και ώθησης με 18 ιστορίες. 18 αλληγορίες πίστης
και ελπίδας, τοποθετημένες ακριβώς στα σημεία εκείνα που ο δρόμος πάει να κλείσει κα ι εσύ πρέπει να βρεις τη δύναμη να τον ανοίξεις. 
Όπως ακριβώς και στην ίδια τη ζωή.
Εκεί, δηλαδή, που όσο ψηλά και αν φτάσει κάποιος, στο τέλος συνειδητοποιεί πως η μεγαλύτερη κορυφή βρίσκεται πάντα μέσα του!!!

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΡΤΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ IANOS
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54624 
ΤΗΛ: 2310 277004, FAX: 2310 284832 
e-m ail: info@ianos.gr 
ΣΤΑΔΙΟΥ 24. ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ. 10564 
ΤΗΛ: 210 3217917. FAX: 210 3217686 
e-m ail: info.stadiou@ ianos.gr

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης ειδ ικώ ν ζητημάτων που σχετίζονται με 
την αστυνομική προανάκριση. Αναμφίβολα δεν θα ήταν δυνατό να συμπεριλάβει όλα τα ζητήματά 
της. γ ι αυτό επιλέχθηκαν θέματα που αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και συγκρουόμενων απόψε
ων αλλά και εκατέρωθεν ικανοποιητικής επιχειρηματολογίας. Η προσέγγιση των θεμάτων συνίστα- 
ται τόσο από θεωρητική νομολογιακή οπτική όσο και από την αμιγώς εμπειρική. Παρατίθενται απόψεις, σκέψ εις δ ιακεκριμένω ν νομ ι
κών. καθώς και προσωπικές απόψεις με την σχετική επισήμανση.

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 ύληςτου περιοδικού και με την πεποίθηση τηςκαλή^ε 
διάθεσηςγια συνεργασία, η Συντακτική ομάδα τηςΑστυνομικήςΑνασκόπησηςσαςκαλεί, να συμμετέχετε ενεργά, στέλνονταςτα άρθρα σας, 
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στο περιοδικό, αφού πρώτα αξιολογηθούν ως προς το πε
ριεχόμενό τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και λεπτομέρειες,
μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Περιοδικού στο 210 6854609. -
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i  ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ
► Επιμέλεια: Υ/Β Νίκη Δημητρακοπούλου

|  Σπίτια σε σχήμα κυλίνδρου!
Στούντιο από τη Λιθουανία σχεδίασε τα 
πρωτότυπα Rolling Houses, μια σειρά 
από σωληνωτά σπίτια που συμπληρώ
νουν παιχνιδιάρικα τους λοφώδεις αμμό
λοφους κοντά στην παραλία του Svencele 

στη Λιθουανία.
Περιτριγυρισμένα από κανάλια κα ι στις 
τέσσερις πλευρές, ο ι κα το ικ ίες  σε σχή
μα βαρελιού διαθέτουν μεγάλα τζάμια με 

απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Κάθε σπίτι

έχε ι τρία επίπεδα και δίνεται έμφαση στη 
χρήση του γυαλιού για επιπλέον φως και 
θέα. Έτοιμα να καταρακυλήσουν στο έδα

φος. δημιουργούν μια ωραία εικόνα στην 
περιοχή, ενώ όλη η κατασκευή διακρίνε- 
ται για τον m in im al σχεδίασμά και τις λιτές 
γραμμές. Η πρόσβαση στη θάλασσα είνα ι 
εύκολη μέσω μια σκάλας που οδηγεί στην 
ακτή. ■
Πηγή: in.gr

|  Στίβος στην... οροφή του σχολείου!
Ένα δημοτικό σχολείο στην επαρχία 
Zhejiang της Κίνας πρωτοτυπεί και κα
τασκευάζει το στίβο στην οροφή του! 
Μπορεί να είναι ένα παράξενο μέρος 
για να τρέχουν παιδιά, ωστόσο οι Αρχές 
του σχολείου δεν είχαν πολλά περιθώ
ρια επιλογής.
Δεν υπήρχε καμία έκταση τριγύρω για να 

κάνουν το στάδιο και τους διαδρόμους για 
τρέξιμο οπότε η ιδέα της οροφής ήταν η 
καλύτερη λύση. Μάλιστα ηρόσθεσαν στο

σκηνικό κα ι ένα γήπεδο μπάσκετ! «Η γη 
ε ίνα ι περιορισμένη και δεν υπάρχει αρκε
τός χώρος για τους μαθητές να ασκηθούν 
και έτσι επιλέξαμε να αμφισβητήσουμε την 
ιδέα ότι τα γήπεδα πρέπει να ε ίνα ι μόνο 
στο έδαφος», δήλωσε ο επ ικεφαλής αρ
χιτέκτονας Ruan Hao. το τρέχον έτος. 0 
στίβος καλύπτει τις ανάγκες περίπου 1.600 
μαθητών του σχολείου, ενώ πληροί όλους 
τους κανόνες ασφάλειας για τα παιδιά. ■  
Πηγή: perierga.gr

|  Homefarm: Μια ολόκληρη φάρμα σε πολυκατοικία!
Για τους κατοίκους αυτού του συγκροτή
ματος διαμερισμάτων ο περιβάλλον χώ
ρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα 
μικρό οικόπεδο για φύτευση.
To Hom efarm  είνα ι η πλήρης έννοια της 
αστικής γεωργίας, καθώς παράλληλα με τη 
διαμονή τους στα διαμερίσματα οι κάτοικοι 

καλούνται να καλλιεργήσουν λαχανικά και 
φρούτα, βότανα και φυτά που θα τους προ
σφέρουν καρπούς από τα χεράκια τους στα 
πιάτα του καθημερινού γεύματος. Στη Σιγκα

πούρη αναπτύσσεται ένας νέος δραστήριος 
τρόπος ζωής για τους κατοίκους των πόλων, 
κυρίως για όσους θέλουν να ενσωματώσουν 
τη διαμονή τους στην πόλη με τις ασχολίες 
στη φύση. Οι κάτοικοι θα μπορούν να φυτεύ
ουν. να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες και 
να συλλέγουν τους καρπούς μόνοι τους, συ

ντελώντας με τον τρόπο αυτό και στην ανά
πτυξη της γεωργίας στη χώρα αλλά και στην 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων. ■
Πηγή: enikos.gr

|  Ενέσεις... σκόρδου σώζουν άρρωστα δέντρα!
Μια νέα μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί στη 
Βρετανία για να διασωθούν δέντρα που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.
Στα άρρωστα δέντρα θα χορηγηθούν ενέ
σεις. .. σκόρδου! Είναι γνωστό ότι το σκόρ
δο αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς 
εχθρούς της φύσης απέναντι σε βακτήρια 
και μύκητες ενώ έχε ι διαπιστωθεί επίσης 
π αντιοξειδω τική αλλά και αντικαρκινική

του δράση. Μια ετα ιρεία στην Ουαλία ανέ
πτυξε ένα διάλυμα σκόρδου το οποίο στις 
δοκιμές έχει δε ίξε ι ότι δ ιαθέτει υψηλές θε
ραπευτικές ιδιότητες σε δέντρα που αντι
μετωπίζουν ασθένειες. Το διάλυμα χορη
γείτα ι στα δέντρα με μια ε ιδ ική  συσκευή 
που αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό. ■  
Πηγή.· tovima.gr
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ I
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Οστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι!)
Ο δ η γειτε  o d o tq ; (παιχνίδι 2>

&

Θ
TAXI

1. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.
Β . Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
Π Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα.

2. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα 

οχήματα.
Β . Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το 

οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκού- 
μενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Π Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

3. Τι υποδεικνύει ο συνδυασμός των πινακίδων αυτών:
Α. Η στάθμευση στα ταξί απαγορεύεται.
Β . Κατεύθυνση προς χώρο σταθμεύσεως ταξί.
Γ Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.

U. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km /h.
Β . Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο 

ταχύτητας 50 km /h.
Π Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη 

ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km /h.

«Ήταν μια τρομακτική περι
πέτεια» είπε ο Γιώργος Γεωρ

γίου. ενώ βιαζόταν να διηγηθεί 

στον Αστυνόμο Στεργίου πως 

είχαν συμβεί τα γεγονότα.

«Ήμουν στο σπίτι μου. όταν 
ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο: 

στην άλλη άκρη της τηλεφωνι

κής γραμμής άκουσα την ταραγ

μένη φωνή του ξαδέρφου μου. 

του Δημήτρη. που μου φώναξε 

να τρέξω εκεί αμέσως. Στο σπίτι 

είχε μπει ένας άντρας, οπλισμένος με πιστόλι που ετοι
μαζόταν να τον σκοτώσει. Σε αυτά τα λόγια η φωνή του 

διακόπηκε απότομα από μια σειρά πυροβολισμών. Τότε 

βγήκα γρήγορα στο δρόμο, όρμησα στο αυτοκίνητο μου 

και έτρεξα στο σπίτι του Δημήτρη. ελπίζοντας να μπορέσω 

να τον βοηθήσω. Δυστυχώς όμως βρέθηκα σε πολύ χειρό

τερη κατάσταση από ότι νόμιζα. Ο Δημήτρης δεν ήταν απλό 
πληγωμένος όπως είχα την ελπίδα, αλλά νεκρός.

Σ' αυτό το σημείο λοιπόν Αστυνόμε, σας τηλεφώνησα».

Ο Αστυνόμος Στεργίου τον κοίταξε σκεπτικός και τον 

ρώτησε·.

«Καλά όλα αυτά, αλλά πως δε σκάφτηκες να ειδοποιή

σεις την αστυνομία πριν τρέξεις για να βοηθήσεις τον ξά- 

δελφό σου:

«Αντέδρασα έτσι, από ένστικτο, παρασυρόμενος από το 

συναίσθημα και από το φόβο δε σκέφτηκα εκείνη τη στιγ

μή τι ήταν καλύτερο να κάνω».

0 Αστυνόμος έριξε μια ματιά στον τόπο του εγκλήμα

τος. πριν τελειώσει η Σήμανση το έργο της. 0 Δημήτρης 

Καρατζόγλου κείτονταν στο έδαφος με μια μεγάλη κηλίδα 

αίματος να απλώνεται στο πουκάμισό του. Είχε το ένα χέρι 
στο στήθος. Με το άλλο έσφιγγε ακόμα το ακουστικό του 

τηλεφώνου που το είχε παρασύρει κατά την πτώση του. Ο 

Στεργίου χαλάρωσε το σφίξιμο του χεριού στο ακουστικό.

Είδε ότι η παλάμη του χεριού και το ίδιο το ακουστικό ήταν 

λερωμένα με αίμα.

Η απλή ματιά που είχε ρίξει σκέφτηκε ότι μπορούσε να 

είναι αρκετή.
Γύρισε στον Γιώργο Γεωργίου, στον ξάδελφο του θύμα

τος. για του πει ότι η εκδοχή των γεγονότων που έδωσε δεν 

τον έπεισε και ότι ήταν καλύτερο να τον ακολουθήσει στο 
γραφείο του για περαιτέρω εξηγήσεις.

Για ποιο λόγο ο Α στυνόμος πήρε αυτή την απόφαση;

J

Ο παζοκεφαλια (παιχνίδι ά)

Σ π α ζοκ εφ α λιά  μ ε  το λύκο, το πρόβατο κ α ι το δ εμ ά τι άχυρο

Στη μ ια  άκρη του ποταμού βρ ίσκετα ι ένας βοσκός κα ι μ α ζ ί του έχει 
έναν λύκο, ένα πρόβατο κα ι ένα δεμάτι άχυρο. Ο βοσκός θ έλε ι να 
τους περάσει όλους απέναντι ωστόσο η βάρκα του χω ράει να μ ετα 
φ έρε ι μόνο ένα άτομο κά θε φορά. Μ ε ποιο τρόπο ή μ ε  ποια σειρά θα 
τους περάσει απέναντι έτσ ι ώ στε να μην  φαγω θούν μ ετα ξύ  τους: (ο 
λύκος αν μ ε ίν ε ι μόνος του μ ε  το πρόβατο θα το φάει, όπως επ ίσης  
το πρόβατο αν μ ε ίν ε ι μόνο του μ ε  το άχυρο θα το φάει).

η φωτογραφία του μήνα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1 1 1 5



I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π α ιχ ν ίδ ια  γνώσης (παιχνίδι 3)

1. Π ο ιο ς  από το υ ς  π αρακάτω  δ ε ν  ή τα ν  ά θλος  του Η ρ α  κ λ έο υ ς ;

Α.Το λιοντάρι της Νεμέας 
Β.Τα βόδια του Γηρυόνη 
Γ Το χρυσόμαλλο δέρας

2 .  Π ο ιό ς  α ρ χ α ίο ς  θ ε ό ς  ε ίχ ε  το  επ ίθ ε το  « Ν ε φ ε λ η γ ε ρ έ τη ς » ;

Α. 0  Απόλλων 
Β. 0  Ζευς 
Γ 0  Ποσειδών

3. Π ο ιο ς  α ρ χ α ίο ς  θ ε ό ς  ε ίχ ε  το επ ίθ ε το  « Μ ο υ σ η γ έτη ς» ;

Α. 0 Απόλλων 
Β. 0  Ζευς 
Γ 0 Ποσειδών

4. Π ο ιο ι από το υ ς  π αρα κά τω  ή τα ν  α δ έλ φ ια  τη ς  Ω ρ α ία ς  Ε λένη ς;

Α.Ο Ρώμος και ο Ρωμύλος 
Β.Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης 
ΓΟ Ορέστης και ο Πυλάδης

δ .Π ο ιό ς  μ ά ν τη ς  μ ίλ η σ ε  γ ια  τη ν  θ υ σ ία  τη ς  Ιφ ιγ έ ν ε ια ς ;

Α. 0  Κάλχας 
Β. 0  Τειρεσίας 
Γ 0 Μόψος

Ι Ί  γλώσσα μας

«Μελέτη» - «πραγματεία» ή «διατριβή»
Μελέτη είναι η συστηματική πνευματική ενασχόληση με συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο. Με τη λέξη μελέτη δηλώνεται γενικότερα κάθε 
σοβαρή επιστημονική ερευνητική και αναλυτική σπουδή ενός θέματος, 
η οποία δημοσιεύεται αυτοτελώς ως βιβλίο ή ως άρθρο περιοδικού. 
Όταν η μελέτη είναι εκτενέστερη και προχωρεί σε λεπτομερή εξέτα
ση ενός θέματος με απατήσεις πληρότητας, μιλούμε για «πραγματεία» 
που επίσης μπορεί να εμφανίζεται αυτοτελώς ή ως δημοσίευση σε επι
στημονικό περιοδικό. Εφόσον η πραγματεία είναι ακόμη εκτενέστερη 
και επί ειδικού θέματος, με αυστηρές μεθοδολογικές προδιαγραφές 
που να πληρούν τις απαιτήσεις συγκεκριμένης επιστήμης και εφόσον 
υποβάλλεται προς κρίση σε πανεπιστημιακό επίπεδο (σχολές, τμήματα, 
τομείς) για τη διεκδίκηση του τίτλου του διδάκτορα, χαρακτηρίζεται ως 
«διατριβή». Μελέτες μικρότερων απαιτήσεων (σε χρόνο, έκταση κ,λπ.) 
χαρακτηρίζονται «εργασίες».

ΠΗΓΗ: Λ εξ ικ ό  της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του κ α 
θηγητή γλωσσολογίας Γ  Μπαμπινιώτη

«Πείρα» ή «Εμπειρία»
Συχνά η λέξη «εμπειρία»χρησιμοποιείται εσφαλμένως αντί της λέξεως 
«πείρα». Λέγεται λ.χ. «Είναι καθηγητής των Γαλλικών με μεγάλη εμπει
ρία». Κανονικά η λέξη «εμπειρία» δηλώνει μεμονωμένα βιώματα κομ
μάτια αυτοτελή που έχει ζήσει ο καθένας, π.χ. «Είχε πολλές εμπειρίες 
από τη θητεία του στον στρατό».
Ενώ. η λέξη «πείρα» είναι αποτέλεσμα πολλών ή του συνόλου των 

εμπειριών που έχει ζήσει ο άνθρωπος. Η λέξη «πείρα» έχει περι
ληπτική έννοια σε σχέση με τις μεμονωμένες εμπειρίες: π.χ. 

«Έχοντας ζήσει πολλά στη ζωή του. έχοντας ταξιδέψει πο
λύ απέκτησε μεγάλη πείρα, που τον βοήθησε να καταλα

βαίνει καλύτερα τους άλλους και να ενεργεί σωστό».

Υ ια τί το λέμε έτσι -,
«Σε τρώει η μύτη σου. ξύλο θα φας»
Έκφραση παροιμιακή, που ξεκινάει από πρό
ληψη & δεισιδαιμονία.
Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως ο «κνισμός», η φαγούρα, δη
λαδή. του σώματος, ήταν προειδοποίηση των θεών. Πίστευαν 
πως όταν ένας άνθρωπος αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του. θα 
έφευγε σε ταξίδι. Όταν πάλι τον έτρωγε η αριστερή του παλάμη, 

θα έπαιρνε δώρα. Αν συνέβαινε το ίδιο στη δεξιά, τότε θα έδινε 
αυτός δώρα. Η πρόληψη αυτή έμεινε ως τα χρόνια μας. «Με τρώ
ει το χέρι μου, θα πάρω λεφτά».συνηθίζουμε να λέμε, όταν συμ

βαίνει κάτι τέτοιο. Οι αρχαίοι όμως, θεωρούσαν γρουσουζιά, όταν 
αισθάνονταν φαγούρα στην πλάτη, στο λαιμό, στ' αφτιά και στη 
μύτη. Κάποτε ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγις. ενώ έκανε πολεμικό 
συμβούλιο με τους αρχηγούς του. είδε ξαφνικά κάποιον απ' αυ
τούς να ξύνει αφηρημένος τ' αφτί του. Αμέσως σηκώθηκε πάνω 
και διάλυσε το συμβούλιο.
- θα έχουμε αποτυχία οπωσδήποτε. Οι θεοί προειδοποίησαν τον 
Αρίσταρχο. Ας αναβάλουμε γι' αργότερα την εκστρατεία...
Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ακόμη ότι τα παιδιά που αισθάνονταν φα
γούρα στη μύτη τους, θα γινόντουσαν κακοί πολεμιστές. Έτσι, 
όταν έβλεπαν κανένα παιδί να ξύνει τη μύτη του. το τιμωρούσαν, 
για να μην την ξαναξύσει άλλη φορά. Από την πρόληψη αυτή βγή
κε η φράση: «π μύτη σου σε τρώει, ξύλο θα φας».

ΠΗΓΗ: «Λ έξεις  και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστούλη εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

Ο νέκδοτα

Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο περνά 
από το μηχάνημα που ελέγχει για μεταλλικό 
αντικείμενα. Το μηχάνημα σφυρίζει. Αφήνει 
ο Κρητικός κλειδιά, κέρματα και άλλα αντικείμενα. 
Ξαναπερνά αλλά εκείνο συνεχίζει να σφυρίζει. 
Σκέφτεται λίγο και λέει:
- Αααα. το κομπιουτεράτσι. Βγάζει όμως ένα όπλο! 0 

αστυνομικός απορημένος λέει:
-  Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέπεις αυτό;
Και ο Κρητικός:
- Πάντως εμείς  στη Κρήτη, με αυτό κάνουμε τους λογα
ριασμούς μας!

Τα αρχαία Ελληνικά 
ανέκδοτα είναι πνευματώδη, 
διδακτικά και χαριτωμένα

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερ ικοί 
τον έβριζαν. 0  φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν μ ε  
νοιάζει. Όταν ε ίμα ι απών, δέχομαι ακόμα κα ι να μ ε  μαστι
γώνουν».
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(Τταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μεταλλικό χημικό στοιχείο
2. Όργανο μέτρησης του χρόνου - Μουσική νότα
3. Είναι οι κατακορυφήν γωνίες - Αρχαία αντωνυμία
4. Η λέξη «καντάρι» στα τούρκικα
5. Τζων..., Σκοτσέζος μαθηματικός του 16ου αιώνα
6. Ασφαλιστικό ταμείο - Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
7. Τύπος εταιρείας - Αδαμάντιος..., ηθοποιός και σκηνοθέτης του 

νεοελληνικού θεάτρου
8. Πρώην καλαθοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γένος μυόμορφων τρωκτικών
2. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός - Ζαν-Μπατίστ.... Γάλλος 

οικονομολόγος του προηγούμενου αιώνα
3. Έκκριμα αδένων
U. Ιστορική πόλη της βορειοδυτικής Ιταλίας - Γαλλικό άρθρο
5. Τιμ Μπέρνερς.... εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού - Αθλητι

κός σύλλογος της Λευκωσίας
6. Στερεό γεωμετρικό σχήμα
7. Μάουντ.... πόλη στη βορειοανατολική Αυστραλία - Χωριό της 

Λακωνίας
8. Πνευματική και ψυχική διέγερση

Ιεστ αστυνομικών γνωσεων

1) Σύμφωνα με το αρ. 187 § 1 ΠΚ ως δομημένη ομάδα χα- . 
ρακτηρίζεταί:
α) εκείνη που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση 
διάπραξη ενός εγκλήματος και η οποία δεν απαιτείται να έχει ] 
τυπικά καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της ή ανεπτυγμένη' 
δομή, ούτε απαιτείται η ιδιότητα του μέλους να εμφανίζεται 
ως συνεχής (προέχει η πραγμστοπαγής φύση της ομάδας με 
αφθονία οικονομικών μέσων και τεχνολογικού εξοπλισμού) 
β) εκείνη που σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση διάπραξη 
ενός εγκλήματος και η οποία απαιτείται να έχει τυπικό καθορισμέ
νους ρόλους για τα μέλη της ή ανεπτυγμένη δομή και δεν απαιτείται 
η ιδιότητα του μέλους να εμφανίζεται ως συνεχής (προέχει η προσω
ποπαγής βάση της ομάδας)
γ) εκείνη που σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση διάπραξη 
ενός εγκλήματος και η οποία δεν απαιτείται να έχει τυπικά καθορι
σμένους ρόλους για τα μέλη της ή ανεπτυγμένη δομή και απαιτείται 
η ιδιότητα του μέλους να εμφανίζεται ως συνεχής (προέχει η προσω
ποπαγής βάση της ομάδας)

2) Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του αρ. 187 ΠΚ είναι:
α) εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση, με προ
σωπική συμμετοχή στις κατ' ιδίαν πράξεις της οργάνωσης και χωρίς 
να αρκεί η απλή υποστήριξη των σκοπών της οργάνωσης 
β) εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση, χωρίς να 
είναι αναγκαία και η προσωπική του συμμετοχή στις κατ' ιδίαν πρά
ξεις της οργάνωσης και χωρίς να αρκεί η απλή υποστήριξη των σκο
πών της οργάνωσης
γ) εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση με προσω
πική συμμετοχή στις κατ' ιδίαν πράξεις της οργάνωσης και αρκεί η 
απλή υποστήριξη των σκοπών της οργάνωσης

ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενούδη.

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράφο
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 287

[ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ( παιχνίδι 1)
Η λεπτομέρεια προέρχεται από την κατάθεση του γείτονα. 
Πράγματι, ο άντρας λέει ότι πρόσεξε πως το αφεντικό του σκύλου 
είχε το λουρί του στο χέρι. Αν το ζώο του είχε φύγει, το λουρί 
θα είχε μείνει ενωμένο με το κολάρο του σκύλου. Είναι λοιπόν 
ολοφάνερο ότι το ζώο είχε αφεθεί ελεύθερο επίτηδες και άρα 
δεν ήταν ατύχημα.

ΟΔΗΓΈΠΈ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1.Β.2.Α.3.Α.4Α

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Βασίλειος. Βασιλική 1/1

Σεραφείμ 2/1

Θεοφάνης. Θεοφάνιά. Ουρανία. Φώτης. 6/1

Ιωάννης, Ιωάννα. Πρόδρομος 7/1

Αντώνιος. Αντωνία 17/1

Αθανάσιος. Αθανασία 18/1

Ευθύμιος. Ευθυμία 20/1

Γρηγόρης. Μαργαρίτα 25/1

Παιχνίδια γνώσης ( παιχνίδι 3)
1.Α.2.Β, 3.Δ.4.Α. 5.Α

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Δεδομένου ότι το νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα, τότε την 
μισή λίμνη την είχε καλύψει μέσα σε 29 μέρες και την επόμενη 
μέρα διπλασιάστηκε και την κάλυψε ολόκληρη. Άρα η απάντηση 
είναι 29.

Λ Υ ΣΗ  ΣΤΑ Υ Ρ Ο Λ Ε ΞΟ Υ

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
1·β· 2 Υ

ΝΙΚΗΤΕΣ:
1. Τσάμη Κωνσταντίνα
2. Ζάρας Ιωάννης

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Κ 0 Β A Λ Τ 1 0

2 Ρ 0 Λ 0 > ■ * 1

3 I Σ Ε * ■ Π * Σ

4 κ A Ν A ■ Τ
5 » ■ - A Π 1 Ε Ρ

6 * * ■ 0 ! Λ 0

7 0 ■ Λ Μ 0 Σ

8 σ I Γ A Λ A ■ ■
Λ Υ ΣΗ  S u d o k u

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σταμάτης 3/2

Ζαχαρίας 8/2

Χαράλαμπος 10/2

Βλάσιος 11/2

Μελέτιος 12/2

Θεόδωρος, θεοδώρα 17/2

Φιλοθέη 19/2

Πολύκαρπος. Πολυχρόνιος 23/2

(*) Κινητή γιορτή

γνωρίζετε ότι...
► ...ο ι κυψέλες των μελισσών είναι φτιαγμένες από εξαγωνικά κελιά;
Οι μέλισσες έχουν εφεύρει τον καλύτερο τρόπο για να κάνουν οικονομία 
πρώτης ύλης, δηλαδή κεριού, αλλά και χώρου μέσα 
στην κυψέλη. Απ' όλα τα γεωμετρικά σχήματα που έχουν ίση περίμετρο, 
το μικρότερο όγκο κατά σειρά καταλαμβάνει ο κύκλος, ενώ ακολουθούν 
τα πολύγωνα με το μικρότερο αριθμό πλευρών. Για παράδειγμα, 
το εξάγωνο καταλαμβάνει μικρότερο όγκο από το επτάγωνο. το 
επτάγωνο μικρότερο από το οκτάγωνο κ.ο.κ. Αν οι μέλισσες έφτιαχναν 
μεμονωμένα κελιά, το ιδανικότερο σχήμα θα ήταν ο κύκλος, γιατί με την 
ίδια ποσότητα κεριού θα εξοικονομούσαν περισσότερο χώρο. Όμως, 
κάθε κυψέλη αποτελείται από πολυάριθμα κελιά, τα οποία βρίσκονται 
το ένα δίπλα στο άλλο. Αν τα κελιά ήταν κυκλικά στο σημείο όπου 
οι κύκλοι δε θα εφάπτονταν, θα έμενε ανεκμετάλλευτος χώρος. Το 
εξάγωνο είναι η χρυσή τομή για τις μέλισσες. Απαιτεί ελάχιστο κερί, αφού 
οι πλευρές κάθε κελιού είναι κοινές και για το γειτονικό τους. Επιπλέον, 
καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό όγκο σε σχέση με άλλα πολύγωνα, 
γιατί έχει άριστη αναλογία μεταξύ περιμέτρου και επιφάνειας.

Ονέκδοτο
Στο μάθημα της έκθεσης.
Η δασκάλα βάζει θέμα: «Μία μέρα στο γήπεδο.»
Μετά από ένα λεπτό βλέπει τον Τοτό να σηκώνεται να δώσει το γραπτό του 
Διαβάζει έκπληκτη η δασκάλα: «Καιρός βροχερός. Ματς ανεβλήθει!»

118 1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ευχαριστήρια επιστολή οικογένειας Ανα . Επαφές | &

C hrla to · ChrtetodouHdls 15
Προς cptvo, pohc*m*gazine®a*tynomia gr

Προς
Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Η Οικογένεια του Αναστάσιου 

Χ ριστοδουλΙδη, ο οποίος οπροσδόκητα 

σκοτώθηκε στο τροχαίο της ΓΙ.Ράλλη, 

ευχαριστεί τον Διοικητή Τμήματος Τροχαίας 

Αττικής οδού κ. Κουντρομιχάλη Ευάγγελο, 

καθώς και το αστυνομικό προσωπικό αυτής, 

για το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε και 

το οποίο διατέθηκε για τη σίτιση 30 παιδιών 

του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αναργύρων 

στο οποίο ήταν μαθητής ο Αναστάσιος, καθώς 

επίσης και σε δύο ακόμα άπορες οικογένειες.

Με εκτίμηση, 
Οι γονείς του και ο αδερφός του

Ιωάννης ΧριστοδουλΙδης 
Αντωνία Αλεζανδρή 

Χρήστος ΧριστοδουλΙδης

Από το Γραφείο Α σ φ α λεία ς της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης παρελήφθησαν 
ευχαριστήριες επιστολές για τους Α/Β ' 
Αλέξανδρο Σίγκο, Ανθ/μους Δημήτριο 
Συγγούνη. Ιωάννη Κατσώλη. Ανδρέα 
Ζαφειρόπουλο, Αρχ/κες Αριστείδη Δη- 
μόπουλο, Λεωνίδα Πανόριο. Ν ικόλαο 
Μανώλη, Δημήτριο Παναγιωτόπουλο, 
Παναγιώτη Στεφανάκο. Αθανάσιο Λύσ- 
σαρη. Υπαρχ/κες Γεώργιο Τολίδη. Ει- 
ρήνη-Γεωργία Γαλάνη και Αστ/κες Δ έ
σποινα Στυλιανού. Ιωάννη Χαλκια, Κων
σταντίνο Λαλογιάννη. Βασιλική Σάντο- 
λη. Παναγιώτη Δημητρούλη, Γεώργιο- 
ΧαράλαμποΤζάνο. Ιωάννη Γιανναδάκη. 
Ιωάννη Κονταξάκη. Ανδρέα Κωστόπου- 
λο και Μαρία Καρανδρέα, που υπηρε
τούν στην Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών 
Κυβέρνησης και Πολίτικων Προσώπων, 
οι οποίοι παρείχαν επιχειρησιακή συν
δρομή στο Γραφείο, στα πλαίσια της Ελ
ληνικής Προεδρίας, για την πολύτιμη 
συνδρομή τους κατά τη διεξαγωγή των 
συσκέψεων του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου, στις εγκαταστάσεις αυτού, στις 
Βρυξέλλες.

0  Καθολικός Επίσκοπος Σύρου. Θήρας 
και Κρήτης Πέτρος Στεφάνου ευχαρι
στεί εκ μέρους της Τοπικής Καθολικής 
Εκκλησίας το προσωπικό της Αστυνομι
κής Δ ιεύθυνσης Κυκλάδων για την πα

ρουσία του και τη λήψη των απαραίτη
των μέτρων κατά την πραγματοποίηση 
της Ιεράς Ακολουθίας της Επισκοπικής 

Χειροτονίας του.

0 Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτριος 
Στεργίου-Καψάλης ευχαρ ισ τε ί θερ

μά το Α/Υ κ. Ιωάννη Νικήτα και το προ
σωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Βορειοανατολικής Αττικής για τη σύλ
ληψη κακοποιών οι οποίοι διέπρατταν 
ληστείες σε ο ικ ίες του Δήμου Πεντέλης 
αλλά και άλλων όμορων δήμων.

0 Δήμαρχος Μήλου Κυκλάδων κ. Γε
ράσιμος Δαμουλάκης ευχαριστεί θερ
μά και συγχαίρει το Δ ιοικητή κ. Μηνά 
Μακρίδη και το προσωπικό του Αστυ
νομικού Τμήματος Μήλου για το έντο
νο ενδιαφέρον για το νησί, σε θέματα 
εγκληματικότητας και εξιχνίασης κυ 
κλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών ου
σιών. εκβιασμών και κλοπών.

Η Αντιδήμαρχος Δήμου Ιητών Κυκλά
δων κ. Νικολέττα Μαστραντωνάκη με
επιστολή της στην Αστυνομική Δ ιεύ 
θυνση Κυκλάδων, εκφράζει τα συγχα
ρητήρια της για τους αστυνομικούς Ευ
άγγελο Σελεμίδη και Λεωνίδα Μπελά- 
λη. για την εργατικότητα και την ευσυ
νειδησία κατά την άσκηση του υπηρε
σιακού τους καθήκοντος κατά τη θερ ι
νή περίοδο στο νησί της Ίου.

0 κ. Πέτρος Σφυράκης, αναπληρωτής 
διευθυντής της μονάδας μεταμοσχεύ
σεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουρ
γικού Κέντρου ευχαριστεί θερμά τους 
Αρχ/κα Σωτήριο Μπατίλα και Αστ/κα 
Αναστάσιο Μπίνο οι οποίοι υπηρετούν 
στη «Δ Αλλαγή Περιπολικών» της Δ ι
εύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και 
τους Αστ/κα Αθανάσιο Μερσάκη και 
Αστ/κα Σταύρο Κουτουλάκο οι οποίοι 
υπηρετούν στη « Γ  Αλλαγή Περιπολι
κών» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής για τη συμμετοχή και τη βοή
θεια που παρείχαν στη μεταφορά της 
Ομάδας κα ι του καρδιακού μοσχεύ
ματος από το Αεροδρόμιο «Ελευθέρι
ος Βενιζέλος» προς το Ωνάσειο Καρδι
οχειρουργικό Κέντρο, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιηθούν με επιτυχία με
ταμοσχεύσεις καρδιάς την 03-07-2014 
και 04-07-2014 αντίστοιχα.

► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Στρατού Υποστράτηγος 
ε.α κ. Ευάγγελος Δανιάς με επιστολή 

του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βα
σίλη Κικίλια ευχαριστεί θερμά το Γενικό 
Περ ιφερειακό Αστυνομικό Δ ιευθυντή 
Ηπείρου Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο 
Τρομπούκη καθώς και τον Δ ιευθυντή 
Δ ιευθύνσεω ς Αστυνομίας Ιωαννίνων 
Ταξίαρχο Α. Παπικιώτη για τη Δημόσια 
Τάξη που επικράτησε στην εκδήλωσή 
τους στο Γράμμο την 31-08-2014. Ευχα
ριστεί επίσης τον Α /Δ  κ. Μ ιχαήλ Λάλα 
και τους αστυφύλακες της δύναμής του. 
καθώς επίσης τους Γενικό Περ ιφερεια
κό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μα
κεδονίας Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Κα- 
ραϊτση. Διευθυντή Δ ιεύθυνσης Αστυνο
μίας Καστοριάς Α /Δ  κ. Νικόλαο Σταυ- 
ρακάκη για τις υπηρεσίες τους σε εκδή
λωση στο Βίτσι την ίδια ημέρα.

Ο Διευθυντής παραγωγής της ετα ι
ρείας «Central Athens Α.Ε» κ. Χρή
στος Κούκουζας και οι συνεργάτες του 
ευχαριστούν θερμά τη Διεύθυνση Επι
κοινωνίας για την άψογη συνεργασία, 
την πολύτιμη στήριξη κα ι την ουσ ια
στική συμβολή της. στην ολοκλήρωση

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ίδρυμα "ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ",για την 
οικονομική ενίσχυση ττου μου παρείχε για τον 
τραυματισμό μου,από το πολύ σοβαρό τροχαίο που 
είχα στις 10 Αυγούστου 2013,το σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας που με στήριξε και με στηρίζει ακόμα, 
καθώς και να εκφράσω τις προσωπικές μου 
ευχαριστίες στον διευθυντή του περιοδικού 
"Αστυνομική Ανασκόπηση" για την στήριξη που μου 
παρείχε όλο αυτό το διάστημα.

Με εκτίμηση,

ΤΣΙΟΛΑΣ Γεώργιος

Αστυφύλακας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση",για την 
οικονομική ενίσχυση που μου παρείχε για τον 
τραυματισμό μου,από το πολύ σοβαρό τροχαίο που 
είχα στις 10 Αυγούστου 2013,το σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας που με στήριξε και με στηρίζει 
ακόμα,καθώς και την ψυχολόγο της Ελληνικής 
Αστυνομίας η οποία με βοήθησε να ξεπεράσω το 
ψυχολογικό σοκ που υπέστη από αυτό.

Με εκτίμηση,

ΤΣΙΟΛΑΣ Γεώργιος

Αστυφύλακας
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Αγίων Αναργύρων και Ζωοδό- 
χου Πηγής Κερατσινίου ευχα
ριστούν θερμά τους αστυνομι

κούς που συμμετείχαν στη λ ι- 
τάνευση της Ιερός Ε ικόνας 
κατά την εορτή του Ναού.

Η Αντιπρόεδρος και Γενική 
Διευθύντρια του Ιδρύματος 
«Μιχάλης Κακογιάννης» κ. 
Μεταξία Τσιρταβή ευχαριστεί 

θερμά το Δ ιευθυντή του Γρα
φείου του Υπουργού Δημοσ ί
ας Τάξεως και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Δημόηουλο, όλους 
τους υπεύθυνους του Υπουρ
γείου. τον Α /Δ  κ. Γεώργιο Πα- 
πουτσάκη της Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Αττικής κα
θώς και τον Υπαρχιφύλακα κ. 
Βορδώνη για τη βοήθεια και 
την υποστήριξη που παρεί
χαν. ώστε να πραγματοποιη
θούν απρόσκοπτα οι εκδηλώ 
σεις καθ' όλη τη διάρκεια της φ ιλοξε
νίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της 
Ιερουσαλήμ στην Αθήνα.

Οι διοργανωτές του αγώνα δρόμου 
Βιάννου ευχαριστούν και συγχαίρουν 
το Δ ιο ικη τή  Ανθυπαστυνόμο Ν ικ ή 
τα Μελεσανάκη και το προσωπικό του 
Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, για τον 
άψογο επαγγελματισμό και τα επιτυχή 
μέτρα που έλαβαν κατά την τέλεση του 
δεύτερου αγώνα δρόμου Βιάννου.

ευθυντή της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας 
Ηλείας, Α /Δ  Κωνσταντίνο Δίπλα και το 
προσωπικό των Υπηρεσιών του Τμήμα
τος Δ ίω ξης Ναρκωτικών Πύργου, της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου και 
του Τ.Α Αμαλιάδας , για την αμέριστη 
και αγαστή στήριξη που παρείχαν στην 
Υπηρεσία τους, για την εξάρθρωση σο
βαρού εγκληματικού δικτύου δ ιακίνη
σης ναρκωτικών ουσιών και καλλιέρ
γειας φυτειών κάνναβης, αποτελούμε- 
νο από τρεις εγκληματικές οργανώσεις 
με εμπλεκόμενα πάνω από 150 άτομα.

του διαφημιστικού σποτ για λογαριασμό 
της γερμανικής ετα ιρείας «Deutsche 
Telekom».

Η εταιρεία ισραηλινών αερογραμμών
"EL A L" ευχαριστεί θερμά για τις προ
σπάθειες κα ι τη βοήθεια που παρείχαν 
στελέχη του Σώματος στην ταχύτατη με
ταφορά Ισραηλινών τουριστών από την 
Αθήνα στο Ισραήλ.

Ο Διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχο
λείου Κερκύρας ευχαρ ιστεί κα ι συγ

χαίρει το προσωπικό της Περ ιφερεια 
κής Δ ιεύθυνσης Ασφαλείας Ιονίων Νή
σων για τη άμεση και επιτυχή εξιχνία - 
ση της διάρρηξης του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου.

0 Διευθυντής του Ολοήμερου Δημο
τικού Σχολείου Πεδινής Ιωαννίνων κ. 
Αθανάσιος Δρίκος ευχαριστεί θερμά το 
Δ ιοικητή Α/Β' Επαμεινώνδα Ζήκο και το 
προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ιω
αννίνων για τη συνεργασία τους και τη 
βοήθειά τους στο πρόγραμμα κυκλο- 
φοριακής αγωγής με τίτλο «Το ποδή
λατο αγαπώ μαθαίνω σωστά να κυκλο

φορώ» που πραγματοποίησε η Β1 τάξη 
του σχολείου.

0 προϊστάμενος του ΟΚΑΝΑ Λ ιβα 
δειάς κ. Νικόλαος Νικολακάκης ευ 
χαρ ισ τε ί θερμά τους αστυνομ ικούς 
των Τμημάτων Ασφαλείας Λ ιβαδειάς 
και θηβών οι οποίοι με μεθοδ ικότη- 
τα. επαγγελματισμό και συντονισμένες 
ενέργε ιες  την 25-07-204 συνέλαβαν 
δράστη, ο οποίος εκμεταλλευόμενος 
την ανωνυμία του προκάλεσε υλ ικές 
ζημιές στο αυτοκίνητό του και αφαίρε- 
σε σημαντικά έγγραφα.

0 Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ομίλου 
Εταιρειών «DI0N» κ. Δημήτριος Διο- 
νυσόπουλος ευχαριστεί θερμά το Δ ιο ι
κητή Υ/Β Χρήστο Αγγέλου και το προ
σωπικό του Αστυνομ ικού Τμήματος 
Αυλώνα για την άμεση κινητοποίηση, 
τις άοκνες προσπάθειες κα ι την αυτα
πάρνησή τους που είχαν ως αποτέλε
σμα την άμεση εξιχνίαση εγκληματικής 
ενέργειας σε βάρος του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του εκκλησι
αστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περι
βαλλοντική Ομοσπονδία και ο Φιλο- 
ζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστα
σία των Ζώων» επιθυμούν να συγχα
ρούν τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανί
ων. Ταξίαρχο κ. Δασκαλάκη Ανδρέα, το 
Δ ιο ικητή Υ /Α  Ιγγλεζάκη Ματθαίο και 
το προσωπικό του Αστυνομικού Τμή
ματος Βάμου. για την άμεση και αποτε
λεσματική κινητοποίησή τους, η οποία 
συντέλεσε στην εξιχνίαση παράνομου 
εκτροφείου σκύλων σε χωριό του Δή
μου Αποκορώνου, τη σύλληψη του πα
ράνομου εκτροφέα και την παραπομπή 
του στη δικαιοσύνη.

0 Δ ιοικητής και το προσωπικό του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κα
λαμάτας. ευχαριστούν θερμά το Δ ι-

0 Αστυνόμος Α  Ιωάννης Αραμπατζής
ευχαρ ιστεί θερμά το Ίδρυμα «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας» κα ι ιδ ια ίτερα 
την Α /Α  Κωνσταντίνα Κολιώνη. καθώς 
και το προσωπικό του Α Σ Νέας Κ ηφ ι
σιάς Αττικής και ιδ ιαίτερα το Δ ιοικητή 
Υ /Α ' Σπυρίδωνα Βαργιανίτη και τον Αρ- 
χιφύλακα Χρυσικό Ηλία για την ευ α ι
σθησία που επέδειξαν και για τη βοή
θεια που του παρείχαν στην αντιμετώ
πιση σοβαρού οικογενειακού του προ
βλήματος.

Ο Ανθυπαστυνόμος ΚΑΓΙΑΣ Κων/νος
ευχαριστεί την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Α μέ
σου Δράσεως Αττικής. Αστυφύλακα 
(286206) ΚΑΦΕΤΖΗ Παναγιώτη και Ει
δικούς Φρουρούς (704454) ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΥ Παναγιώτη. (705705) ΤΣΑΜ0ΥΡΑ
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Γεώργιο κα ι (708246) ΜΟΙΡΑ Σπυρί
δωνα. για το ενδιαφέρον και την άμεση 
ανταπόκριση στην ανεύρεση του σκύ
λου του. την 5/12/2014 στη περιοχή του 

Ζωγράφου.

0 Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Καρτα- 
λάκης. υπηρετών στο Τμήμα Τροχαίας 
Κομοτηνής ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα 
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» και το 
περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
για την οικονομική ενίσχυση που του 
παρείχαν στο σοβαρό πρόβλημα υγεί
ας της κόρης του. Εκφράζει την αμέ
τρητη ευγνωμοσύνη που αισθάνεται δ ι
ότι τα χρήματα κάλυψαν δαπανηρές θε
ραπείες οι οποίες δεν καλύπτονται από 
ασφαλιστικούς φορείς.

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ευθυ
μίου και η οικογένεια του ευχαριστούν 
θερμά το περιοδικό «Αστυνομική Ανα
σκόπηση» για την οικονομική ενίσχυση

που του παρείχε, λόγω σοβαρού προ
βλήματος υγείας.

Ο Ειδικός Φρουρός Γεώργιος Ντάγκας
ευχαριστεί το περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» για την οικονομική εν ί
σχυση που του προσέφερε καθώς συ
νέπεια ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας 
τελούσε σε αναρρωτική άδεια για δύο 
μήνες και βρέθηκε σε δυσχερή οικονο
μική κατάσταση.

Ο κ. Διογένης Τσώνης ευχαριστεί θερ
μά «Ίδρυμα Έ ξοχες Ελληνικής Αστυ
νομίας» κα ι το περιοδικό «Αστυνομι
κή Ανασκόπηση» για την ο ικονομική 
ενίσχυση που του παρείχαν για το σο
βαρό και χρόνιο πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει, συνεπεία τροχαίου ατυ
χήματος. Επίσης ευχαριστεί τον πρόε
δρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Παδιώ- 
τη και τον αντιπρόσωπο της Ε.Α.Υ.Ν.Θ

στην Π.Ο.Α.Σ.Υ κ. Αλέξανδρο Σφελιν ι- 
ώτη για το ενδιαφέρον που έδειξαν για 

την πορεία της υγείας του.

Η οικογένεια του απωβιώσαντος Δη- 
μητρίου Δημόπουλου με επιστολή της 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανα
τολικής Αττικής εκφ ράζει της ευχαρ ι
στίες της για την αποστολή αντιπροσω
πείας εκ μέρους της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην νεκρώσιμο ακολουθία του.

Η κ. Αναστασία και η οικογένεια της
ευχαριστούν θερμά την Ομάδα ΔΙ ΑΣ 
219-3 Περισσού και συγκεκριμένα τους 
Ε ιδικούς Φρουρούς Παναγιώτη Χατζό- 
πουλο. Παναγιώτη Μυστρίδη, Νικόλαο 
Γκρέτζιο και Γεώργιο Ζαμπούνη για την 
άμεση ανταπόκριση, υποστήριξη, συμ
βολή και επέμβαση που επέδειξαν και 
η οποία ήταν καθοριστική ώστε να δ ι- 
ασφαλισθεί η ομαλή και έγκαιρη μετά
βαση της εγκύου κόρης της σε κατά
σταση πρόωρου τοκετού στο μαιευτή
ριο και να προληφθούν επικίνδυνες κα
ταστάσεις τόσο για το έμβρυο όσο και 
για τη μητέρα.

’j

t

i j j «-t/* (n j*

6/crff- r\ vlpat 'c*  '7 ‘V ’*·' <Su « 7 f A '

k.*-i £ ι, δ /6*ο  ̂^

V “

. *>' & r r ‘  7
Xi Q ' j j  O

t /
*ρο·7ο f l '/*

! / *  61 '̂γ  ’>66/ τ-*ν

Κ «■ ί 6·^ 4

&

6C /

ί /  6 ο  ■» t  -W 

«, 6 ί  / - ! «  Λ ίζ —

TMS ̂ύ * k~ 6 7*1

U Μ γ ί,η  j. I  ηοΐ8/-± fo il

f ~ c  Λ *  - / / 5

% ! * K~>

0 kief-·*’ Jit*
r  1 /  ·** * /  /
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; C \V U j j ,0  V G C ; C .o ‘. i  CXC J G o jC ^ O O C )  / > ί  έ κ . χ θ / ; 0  d:l>iy
C 1̂ jOADG^3̂ -  
ppCJ J  ϋ Ι Ι ο  'ZuU.C'.

' p M i i

μ ίύ ' α η ο έ> η χ & $ ν  
J jj jC iiO J , jlC&oS
c x u o u - o c e o  Ai/sx Ό ίΑ Ρ ο μ Λ χ u  έ π /  z H f-  
'  '  j ^ t / p p o  A o ^ i’j L U j  ik P o u ju *  r J jc p k  "p c . /  

fUJ> ClOoLk j  2X30Ts J rxt
■|juj Χ γ  J ic r z p z c ^ u t^  ulU uoJo <J .U tc ^ tC C% L

-—JOVXj> p  \ iZj LiUO
L t C M  i f c  7-0· 
Οίσ< & t c

7 ^jiCHjJ tb ' f / f y t ' j p ·
Oa (k p ? J  u c u  άμιυ> μ μ  u j j u s Uj-

£> op  -c u p i -o o j j  u  ' ·

^ O p jJ lp lb  O ut

f r  (
^tltlPoDo'VAOI Α θ ίλ^ ιο ί·

PtSTJJOyOi f\ '
,jio\i<rAs Τ̂ νιρκΛο̂  Αβν*^10̂ l^Ai;S

U d i(M /t> C o  ^ .·

Ld e f> p a  p j / a  u j  cP & p k!G K -f(-pxJ-\· <<SP* 

avu  O p p fjp L /a p .^u j u a t  

G tV O lil <\o S l t-fes UXU CLCCO /< £ J  / Ip iO f - l

lU 6 f jt p f / p  Λ ιο μ ο ό ο τ

C P* c P l · /  p r io ~ <  x - \ t A e . x

Ο κ. Στέφανος Βασδέκης ευχαριστεί 

θερμά το Δ ιοικητή κ. Χαλκιά και το προ
σωπικό του Τμήματος Τροχαίας Αγίας 
Παρασκευής γ ια τί με συντονισμένη 
επιχείρηση κα ι λιγοστά μέσα, την 04- 
09-2014 απομάκρυνε τριακόσια άτομα 
περίπου, τα οποία παρακολουθούσαν 
αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην 
προέκταση της Αττικής Οδού στην έξο 
δο προς Ραφήνα.

0 κ. Στέφανος Κνολ-Χεντρικ με επ ι
στολή του προς τη Διεύθυνση Αστυνο
μίας Βορειοανατολικής Αττικής εκφρά
ζε ι την ικανοποίηση και τα συγχαρητή
ριά του για την αμεσότητα ανταπόκρι
σης του Αστυνομικού Τμήματος Χολαρ- 

γού που αντιμετώπισε σε αιτήματά του 
σε αντιδιαστολή με του συνήθεις χρό
νους ανταπόκρισης λοιπών δημοσίων 
Υπηρεσιών.

0  κ. Ευστράτιος Καράς ευχαριστεί θερ
μά τους τέσσερις αστυνομικούς της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης, ο ι οποίοι την 
05-07-2014 από τη Συμβολή των οδών

Κων/νου Καραμανλή με Βούλγαρη έως 
το κέντρο της πόλης συνέδραμαν απο
τελεσματικά στην άμεση διακομιδή της 
συζύγου του σε ιδιωτική κλινική ύστερα 
από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

0 κ. Δημήτρης Ξιφαράς με επιστολή 
του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο 
Τσακνάκη, ευχαριστεί θερμά την Ανα
πληρωτή Διοικητή του Τμήματος Ασφα
λείας Αργυρούπολης Υ/Α κ. Αθανασία 
Μαλαβάζου για τον άψογο επαγγελμα
τισμό και ευσυνειδησία που επέδειξε 
σε προσωπική του υπόθεση με αποτέ
λεσμα να συμβάλει καθοριστικά στην 
αίσια κατάληξή της.

Μία μητέρα επιθυμεί να εκφράσει τις 
θερμές ευχαριστίες τόσο τις δ ικές της 
όσο και της ο ικογένειας της προς την 
ομάδα Δ ίας 219-3 Περισσού κα ι συ
γκεκριμένα  τους.· Ε.Φ Παναγιώτη Χα- 
τζόγλου, Ε. Φ Παναγιώτη Μυστρίδη, 
Ε.Φ Νικόλαο Γκρέτζιο κα ι Ε.Φ Γεώρ
γιο Ζαμπούνη για τον ιδιαίτερο ζήλο και 
την άμεση ανταπόκριση -υποστήριξη-

συμβολή και επέμβαση που επέδειξαν 
και η οποία ήταν καθοριστική ώστε να 
διασφαλισθεί η ομαλή και έγκαιρη με
τάβαση της οχτώ μηνών εγκύου κόρης 
μου σε μια έκτακτη κατάσταση πρόω
ρης γέννας στο μαιευτήριο και να προ- 
ληφθούν επ ικίνδυνες καταστάσεις για 
το μωρό και την ίδια.

Ανώνυμη κυρία ευχα ρ ισ τεί τους 
Υπαρχ/κα Γεώργιο Μωϋσιάδη και τον 
Ε.Φ Εμμανουήλ Κοντεκάκη για τη βοή
θεια που της προσέφεραν την 16/11/2014 
σε προσωπικό της πρόβλημα. Συγχαίρει 
επίσης το Δ ιο ικητή κ. Γεώργιο Πουλο- 
γιαννόπουλο και το και όλο το προσω
πικό του Αστυνομικού Τμήματος Άνω 
Λιοσίων για τις επ ικίνδυνες συνθήκες 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
καθημερινό στην περιοχή τους.

0  κ. Τασσόγλου ευχαρ ιστεί θερμά το 
προσωπικό του Τμήματος Εκδοσης Δ ι
αβατηρίων Ελληνικού, για την άψογη 
και ευγεν ική  συμπεριφορά τους κατά 
την έκδοση διαβατηρίων του ιδίου και 
της συζύγου του. ■
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

► Επιμέλεια Αρχ/κας Κίκη Αικατερίνη

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  · Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΑΛΑΤΑ Παναγιώτα - Αναστασία Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Τμήμα Κοινωνιολογίας ΑΛΑΤΑΣ Φώτιος Αρχ/κας - Αστυνομική Ακαδημία/ Επιτελείο

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδοσία-Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή θετικών Επιστημών Τμ. Μαθηματικό ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Αρχ/κας · Τμήμα Μεταγωγών Δικ. Πατρών

ΒΑΗΝΑΣ Γεώργιος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΒΑΗΝΑΣ Μιχαήλ Υ/Α' - ΔΑΛΘ/Υ.ΑΛ./ΤΠΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μηνάς Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/Τμ. Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού/Σχολή 
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υ/Α' -Τμ. Τροχ. Αττικής Οδού

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - Α.Τ. Νάξου

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Αγγελική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος Ανθ/μος - Επιτελείο Δ.Α. Θεσπρωτίας

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Έλλη Τμήμα Οδονπατρικής Α.Π. θεσ/νίκης ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ιωάννης Αστυν. Υποδ/ντής - Επιτελείο Δ.Α. Ιωαννίνων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεωργία ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Δυτικής Ελλάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος Αρχ/κας - Δνση Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης Μηχανικών Η/Υ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αναστάσιος Αρχ/κας - Σταθμός Τροχαίας Μετσόβου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μιχαήλ Προοχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος ΧΡΗΣΤΟΥ Ευσταθία Πολιτικός Υπάλληλος - Επιτελείο Δ.Α. Ευβοίας

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπ. 8. Κοιν. Επιστημών Παιδαγωγικό Τμ. Δημ. 
Εκπαίδευσης

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Υ/Β' -Τ.Τ. Πατρών

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δήμητρα Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Παντελής Αρχ/κας - Υ.Α. Πατρών

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Αθανάσιος Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Αναστάσιος Συνοριακός Φύλακας - ΤΔΛ θεσ/νίκης

ΓΚΟΤΙΟΥΛΙΑΣ Κων/νος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή θετικών Επιστημών Τμ. Μηχανικών Η/Υ & 
Πληροφορικής

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών

ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ Χρυσοβαλάντης Σχολή Τεχν. ΓεωπΛ Τεχν. Τροφ. Διατροφής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Επιτελείο Δ Α. Φλώρινας

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Ανθ/μος - Υ.Α. Αλεζ/πολης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αχιλλέας Υ/Α' -Α.Τ. Τρικάλων

ΓΡΙΒΑΣ Νικόλαος Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΓΡΙΒΑΣ Ιωάννης Αστυν. Υποδ/ντής ε.α. -Α.Τ. Αιδηψού

ΓΡΙΒΑΣ Χρήστος Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ΓΡΙΒΑΣ Ηλίας Αρχ/κας - Α.Τ, Τρικάλων

ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ Μαρία Τμήμα Φυσικής - Α.Ε.Ι. Ηρακλείου ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ Παύλος Υ/Β' -ΚΕΝΤΡΟ Ρ/Γ-Δ.Α. Ηρακλείου

ΓΡΙΣΠΟΣ Βίκτωρας Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνας Ε.Μ.Π. ΓΡΙΣΠΟΣ Αθανάσιος Αστυν. Υποδ/ντής A' Α.Τ. Περιστεριού

ΓΎΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Σχολή Ευελπίδων ΓΎΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας -Υ.Α. Σάμου

ΔΑΛΑΜΑΝΟΥ Ιωάννα Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσ/νίκης ΔΑΛΑΜΑΝΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Σερρών

ΔΑΛΑΧΑΝΗ Ιωάννα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Αρχ/κας -Υ.Α. Καλαμάτας

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Κωνσταντίνα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Βόλου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας Υ/Α' - A' Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης

ΔΑΝΑΤΖΗ Σοφία-Αριάδνη Τμήμα Οικονομίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΑΝΑΤΖΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Γ ενική Δ/νση Πρ. Επισήμων & Ευπαθών Στόχων

ΔΑΝΙΑ Κωνσταντίνα Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΔΑΝΙΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας Δ/νση Επικοινωνίας /  3ο Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

ΔΑΡΔΑΒΟΥΝΗΣ Αγοραστός Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων/Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΑΡΔΑΒΟΥΝΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Κήπων Αλεξ/πολης

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Ρέθυμνου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Νεκτάριος Υ/Β' -Τ.Τ. Χανίων

ΔΕΡΑΤΣΑ Ερατώ-ΜαρΙα Φιλολογική Σχολή Αθηνών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΕΡΑΤΣΑΣ Κυριάκος 
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ Βασιλική

ΑΛ" ε.α.
Υ/Α' - Τουριστική Αστυνομία Β/Α Αττικής

ΔΕΡΜΑΤΑ Σπυριδία Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών/Τμ. Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

ΔΕΡΜΑΤΑΣ Ελευθέριος Αρχ/κας - Α.Τ. Αναλήψεως

ΔΕΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχιτεκτονική Πάτρας ΔΕΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α/Β' - Δ/νση Πληροφορικής/Α. Ε.Α.

ΔΕΤΣΗ Ελένη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Ρέθυμνου ΓΚΑΛΕΡΙΔΟΥ Ερεφίλη Αρχ/κας - Γραφείο κ. Υπουργού

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος Πολυτεχνείο Κρήτης/ Τμ. Ηλεκτ.Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Λάζαρος Υ/Β' - Α.Τ. Προσοτσάνης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευγενία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΔΙΣΛΗ Ζωή Πολιτικός Υπάλληλος-ΤΕΛ/Δνοη Αστυν. Επιχειρ. θεσ/νίκης

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Σταπσπκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των Ελλήνων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΤΕΙ Πειραιά/Μηχανολΰγων Μηχανικών ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Δνση Αμεσης Δράσης Αττικής
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜ0Π0ΥΛ0Σ Δημήτριος Λογιστική & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΠΟΛΙΤΗ Κων/να Ανθ/μος - Επιτελείο ΔΑ. Ηλείας

ΔΗΜΟΥ Γεώργιος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Χαλκίδας ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων Ανθ/μος - ΔΑΕΑΛΤΥΙΕΤ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γεώργιος Παν/μιο Μακεδονίας/Σχολή Επιστημών Πληροφορίας/Τμ. Εφαρμοσμένης Πληρ/ικής ΔΗΜΟΥΛΑΣ Αστέριος Ανθ/μος - Τ.Τ. Ελασοόνας

ΔΗΜΤΣΙΟΣ Ραφαήλ-Χρίστος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΗΜΤΣΙΟΣ Αγγελος Αρχ/κας - Υ.ΜΕ.Τ. θεσ/νίκης

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αλεξάνδρα Σχολή Νηπιαγωγών Ιωαννίνων ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τμήμα Μεταγωγών Δικ. Λάρισας

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Awa Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής/ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος - Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου

ΔΟΛΔΟΥΚΗΣ Παναγιώτης Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών ΔΟΛΔΟΥΚΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Δ/νοη Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.

ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ Δήμητρα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνου ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος Αστυν. Διευθυντής ε.α.

ΔΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΦαΙνια ΤΕΙ Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Ελευθέριος Αρχ/κας - Α.Τ. Κ. Νευ/πίου

ΔΡΑΓΑΝΗ Μαρία ΤΕΙ θεσ/νίκης Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΔΡΑΓΑΝΗΣ Αθανάσιος Υ/Β' - Α.Τ. Νέας Σάντας Κιλκίς

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ Ειρήνη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Πύλης

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Αλίκη Τμήμα θεολογίας Εθνικά & Καποδιστριακά Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας

ΔΡΕΝΙΟΣ Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΔΡΕΝΙΟΣ Σωτήριος Ανθ/μος - Τμ. Τροχαίας θηβών

ΔΡΙΒΑΣ Νικόλαος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεός Ελλάδας ΔΡΙΒΑΣ Γεώργιος Υ/Β' - Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας

ΕΓΓΛΕΖΟΣ Αλέξανδρος Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΕΓΓΛΕΖΟΣ Στυλιανός Υποστράτηγος ε.α.

ΕΛΕΝΗ Μαρία Τμήμα Ιστορικό - Αρχαιολογικά Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΕΝΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - Δ.Α. Ιωαννίνων ΟΠΚΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Μιχαήλ Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θεμιστοκλής Ανθ/μος -ΔΙΜΕΔΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Όλγα Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας/Φιλοσοφίκή Σχολή/Παν/μιο Ιωαννίνων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Βέροιας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ευρώπη Τμήμα Νομικης/Νομική Σχολή/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Κων/νος Υπαρχ/κας - Τ.Δ.Λ. Ημαθίας

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ Δέσποινα Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Δημήτριος Υ/Β’ - Επιτελείο/Τμ. 1ο Αστυν, Προοωπικού/ΓΑΔΑ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ Παναγιώτης Α.Π.Θ./ Σχολή Γ ερμανικής Φιλιλογίας ΕΡΜΕΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Α. Δράμας

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Νικόλαος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Τμήμα Διοικ. Επιχειρήσεων ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Μιχαήλ Αρχ/κας - Τ.Τ, Πατρών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευτυχία Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δημήτριος Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Σχολή Επιστήμης & Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής Αρχ/κας - Τ.Τ, Πατρών

ΖΑΝΙΑΣ Ηλίας Σχολή Αστυφυλάκων ΖΑΝΙΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ, Καμ. Βούρλων

ΖΑΝΙΚΑ Ελευθερία Ναυτιλίας & Επιχειρησιακών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου ΖΑΝΙΚΑΣ Κων/νος Υπαρχ/κας - Α.Τ. Πάργας

ΖΑΡΑ Δήμητρα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΖΑΡΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ Εμμανουήλ Σ.Τ.Υ.Α. Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ Απόστολος Ανθ/μος - Α,Σ. Αερολιμένα Σητείας

ΖΑΡΡΑ Κωνσταντίνα Τμ. θεολογίας της θεολογικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών ΖΑΡΡΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Σ. Σκύρου

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνος Αρχ/κας - Τ Α. Λευκού Πύργου

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Ελένη Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος Υ/Α' - Α.Τ. Πτολεμαίδας

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Επιτελείο/Δ.Α. Καστοριάς

ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ Βάία Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Χριστοθέα Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Κρήτης-Ηράκλειο ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - ΤΑΕ Ηρακλείου

ΖΗΚΟΥ Βέρα Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΖΗΚΟΥ Επαμεινώνδας Α/Β' -Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΖΗΣΗΣ Χρυσόστομος Γεωπονική θεσ/νίκης ΖΗΣΗΣ Σταύρος Υπαρχ/κας - Υ.Α. Ηγουμενίτσας

ΖΙΩΡΗ Ολγα Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΖΙΩΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΖΟΓΚΑ Ελένη Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης/ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κομοτηνή ΖΟΓΚΑΣ Αθανάσιος Α/Β' - ΤΕ/νζννση Αστυνομικών Επιχειρήσεων θεσ/νίκης

ΖΟΓΚΑ Συρματένια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης Κτηνιατρική Σχολή ΖΟΓΚΑΣ Αθανάσιος Α/Β' - ΤΕΛ/Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων θεσ/νίκης

ΖΟΡΜΠΑ Φωτεινή Μαθημαπκών-Στατισπκής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμου ΖΟΡΜΠΑΣ Μιχαήλ Αρχ/κας - Α.Τ. Πατησίων

ΖΟΥΓΡΑ Αθηνά θεολογικη Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου θεσ/νίκης ΦΑΝΗ Ανθούλα Πολιτικός Υπάλληλος - Δ.Α. Ζακύνθου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Παναγιώτα ΤΕΙ Πατρών Διεύ/ση Οικονομίας & Επικοινωνίας Τουριστικών & Πολιτιστικών Μονάδων ΖΟΥΜ ΠΟΥΛΗΣ Απόστολος Πολιτικός Υπάλληλος - Τ.Α. Αρτας

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ Μαρία Παιδαγωγικό Τμήμα/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας Α.Τ. Ελευθερούπολης

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ Χριστίνα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/οης θεσ/νίκης ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ Ευστρατία Α/Β' - Τμ. Αλ. Ανατ. θεσ/νίκης

ΖΥΜΠΑΣ Ιωάννης Παν/μιο Θεσσαλίας/ Τμήμα Γεωπονίας-Ιχθυοκαλλιέργειας & Υδάπνου Περιβάλλοντος ΖΥΜΠΑΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού/Τμ. Μηχανικών ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Χανίων

ΗΛΙΑ Μαρία Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυπκής Μακεδονίας) ΗΛΙΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας Τ.Α. Ευόσμου

ΗΛΙΑΔΗ Ζαχαρούλα Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης ΗΛΙΑΔΗΣ Βασίλειος Υπαρχ/κας - Τ.Τ. Έδεσσας

ΗΛΟΥ Ηλίας Δημοσίων Σχέσεων & Ψηφιακής Τεχνολογίας -Καστοριά ΗΛΟΥ Στυλιανός Υ/Α' - Τμήμα Μεταγωγών Δικ. Λάρισας
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ  |

ΘΑΝΑΣΙΑΣ Χρηστός ΤΕΙ Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρύπανσης Κοζάνης ΜΟΥΤΣΩΚΟΥ Σοφία Αρχ/κας · Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Υ.Α. Πατρών

ΘΕΜΕΛΗΣ Παναγιώτης ΕΜΠ/ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθημαπκών ΘΕΜΕΛΗΣ Κων/νος Υ/Β' -Τ.Τ. Λάρισας

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης Πλοιάρχων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ασημίνα Α/Β' -Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των Ελλήνων

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή Πάντειο Πανεπιστήμιο/Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Ανθ/μος - Α.Τ. Ελευσίνας

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Αντωνία Ελληνική Φιλολογία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φωτεινής Αρχ/κας - Α.Τ. Αλεξ/πολης

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ολγα ΤΕΙ Θεσ/νίκης Νοοηλευτική ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σταύρος Αρχ/κας - Τ.Τ. Κιλκίς

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ εώργιος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
/Τμ. Επιστήμης Φυσπκής Αγωγής & Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Δ Α. Καρδίτσας

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος ΤΕΙ Δυπκής Ελλάδος Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Υ/Β' - Ε' Α.Τ. Πατρών

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Έλλη Φιλολογική Σχολή Α.Π. θεσ/νίκης ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος Υ/Β' - Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξένη ΤΕΙ Πρέβεζας Σχολή Λογιστικής-Χρηματοοικονομίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μιχαήλ Υ/Α' -Α.Τ. Σαγιάδας

ΘΕΟΛΟΓΟΥ Βαία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Τμ. Επκπημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Α. Δ/νοη Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα 
θεσ/νίκης

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Ιωάννα Παιδαγωγική Σχολή - Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος Υπαρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών Πανεπιστήμιο Πατρών ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α/Β' -Τ.Α. Γαλατσίου

ΙΑΚΩΒΑΚΗ Γεωργία Μαθηματικών ΑΕΙ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Προκόπιος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρικάλων

ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Φαρμακευτικής ΙΑΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθ/μος - Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης ΤΕΙ Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης/Τμ. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αναστάσιος Υπαρχ/κας - Τ.Τ. Δράμας

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κυριάκος ΤΕΙ Λογιστικής Κοζάνης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σταύρος Υπαρχ/κας - Α.Τ. Σκόδρας

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Φωτεινή Μηχανικός Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόφιλος Αρχ/κας - Α.Τ. Αλεξ/πολης

ΚΑΒΒΑΔΙΑ Νίκη Τμήμα Φιλοσοφίας Πάτρας ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Απολλωνίων Λευκάδας

ΚΑΔΔΑΣ Ηλίας ΤΕΙ Αθήνας/Διοίκηση Επιχειρήσεων/Τουριστικών Επιχειρήσεων 8. Φιλοξενίας ΚΑΔΔΑΣ Χρήστος Υ/Β' -A' ΤΤ Αυτ/δων Αττικής

ΚΑίΔΑΤΖΗ Αρετή Πανεπιστήμιο Πειραιά Οικονομικών Επιστημών ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ Ελευθέριος Ανθ/μος ε.α. Υ.Α. Κατερίνης

ΚΑΙΣΗ Γεωργία Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος ΚΛΙΣΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος

ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ Αριστείδης Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Υποδ/ναη Ασφαλείας Αγρίνιου

«ΑΚΑΚΙΟΣ Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυπκής Μακεδονίας (Κοζάνη) ΔΕΛΗ Φιλίτσα Πολιπκός Υπάλληλος - Α' Δ/νση Αστυνομίας Δωδεκάνησου

ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ Σοφία Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ Δημμητριος Αρχ/κας - Υ.Α. Ιωαννίνων

ΚΑΛΑΒΡ0ΥΖ1ΩΤΗ Μαρία Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α' Α.Τ. Πατρών

ΚΑΛΑΚΩΝΑ Γεωργία ΤΕΙ Νοσηλευτικής Ηρακλείου Κρήτης ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ Αριστείδης Αρχ/κας - Α.Σ. Ανππάρου

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευάγγελος Ηλεκτρολόγων Μηχνικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α/ΤΕΛ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ Μαρία-Χροοοβαλάντω Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ Αθανάσιος Αοτυν. Υποδ/ντής - Α.Τ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

ΚΑΛΑΝΤΖΗ Αθηνά Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Μακρακώμης

ΚΑΛΑΝΤΖΗ Μαρία Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Κέρκυρα ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Παναγιώτης Υ/Α' - Επιτελείο Δ.Α. Ακαρνανίας

ΚΑΛΑΡΕΣΑ Ισμήνη Τμήμα Δασολογίας-Διαχείριοης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων /ΔΠΘ ΚΑΛΑΡΕΤΑΣ Αντώνιος Υ/Α' - Α.Τ. Ερεαού Αντίοσης

ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗ Ευαγγελία Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουρισπκών Μονάδων ΤΕΙ Δυτ. 
Ελλάδας Πύργος

ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ Δημήτριος Υ/Α' -Τ.Τ. Κοζάνης

ΚΑΛΛΗ Δέοποινα Σχ. κοινωνικών Οικονομικών & Πολιτικών Επκπημών Τμ. Ψυχολογίας Παν/μιο Κρήτης ΚΑΛΛΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α' Τ.Τ. Αυτ/μων Φθιώτιδας

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗ Ειρήνη Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης Αρακάς - Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΑΛΜΠΟΥΤΖΗ Βασιλική Σχ. Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας/Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΚΑΛΜΠΟΥΤΖΗΣ Χαράλαμπος 
ΚΟΝΤΟΒΑ Παναγιώτα

Αρχ/κας - Υποδ/νοη Εσωτερικών Υποθέσεων Βορ. Ελλάδος 
Αρχ/κας - Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Σχολή Μονίμων Υπαξ/κών Τρίκαλα ΚΑΛ0ΓΕΡ0Π0ΥΛ0Σ Γεώργιος Αρχ/κας - Τμήμα Μεταγωγών Δικ. Λάρισας

ΚΑΛΟΠΗΤΑ Ιωάννα Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Χρήστος Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ.

ΚΑΛΤΣΑΣ Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΛΤΣΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής

ΚΑΛΤΣΗΣ Γεώργιος Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΑΛΤΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.

ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ Χαράλαμπος Σχολή Αξιωματικών ΕΑ.ΑΣ ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Μενεμένης

ΚΑΜΠΥΛΗ Γεωργία Νομική Κομοτηνής ΚΑΜΠΥΛΗΣ Χρήστος Αστυν. Υποδ/ντής - Α.Τ. Καλαμάτας

ΚΑΝΑΒΟΥ Ασπασία Κτηνιατρική θεσ/νίκης ΚΑΝΑΒΟΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης Τμήμα Ψυχολογίας ΚΑΝ ΑΛΛΟ ΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - ΤΑ. Σπάρτης

ΚΑΝΕΛΛΟΥ Χαρίκλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Παιδαγωγικά ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ιωάννης Υ/Β' - Α.Τ. Ναυπάκτου

ΚΑΝΟΥΛΑΣ Μιλτιάδης Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων ΚΑΝΟΥΛΑΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α. Δ/νση Αστυνομίας Χαλκιδικής

ΚΑΝΟΥΤΑΣ Ιωάννης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΑΝΟΥΤΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Α.Τ. Παλαμά Καρδίτσας

ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓ ΛΟΥ Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓ ΛΟΥ Προκΰττης Αρχ/κας -Τ.Α, Έδεσσας

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - ΤΑ. Αργοστολιού

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας/ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α

ΚΑΠΠΑ Δήμητρα Μεταφραστών & Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου ΚΑΠΠΑΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ - Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Χρήστος Α.ΤΕΙ Σίνδου Σχολή Μηχανικών Αυτοματισμού ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Βασίλειος Α/Β' - Α.Τ. Επανομής

ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΥ Λευκοθέα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ Νικόλαος Υ/Β' - Τμήμα Τροχαίας' Αρτας

ΚΑΡΑΔΗΜΑ Ελένη Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνικά Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Διονύσιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας - Επιτελείο Δ.Α. Πειραιά

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΣΟΕ Τμ. Πληροφορικής ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Υ/Α ε.α. Τ.Α. θηβών

ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος Αριστοτέλειο Παν/μιο θεο/νίκης/Πολυτεχνείο Τμ. Αρχιτεκτονικής ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ Ευστράτιος Α/Α' - Τ.Α. Δ/νση Αστυνόμευσης Κρ. Αερολιμένα θεσ/νίκης

ΚΑΡΑΛΗ Ευαγγελία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (θεο/νίκη) «ΑΡΑΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Σιδ/στρου

«ΑΡΑΛΗ Μιχαέλα Γεωπονική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης «ΑΡΑΛΗΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρικάλων

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Χριστίνα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ηπείρου ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Αθανάσιος Αρχ/κας Α.Τ. Πύλης

ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Δημήτριος Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσ/νίκης ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ιτέας
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Χρήστος ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Δημήτριος Πολιτικός Υπάλληλος - Α.Τ. Πέραμα

ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ Ευάγγελος Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ Δημήτριος Υπαρχ/κας - ΤΣΦ Ορεστιάδας

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Χρήστος Χρηματοοικονομικής ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τμ. Τροχ. Πειραιά

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Χαράλαμπος Χημικών Μηχανικών/ Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος Αστυν. Υποδ/ντής-Ζννση Εκπ/σης & Ανάπτυξης Πόρων/Α,ΕΛ.

ΚΑΡΑΠΑΣ θεολόγος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Λάρισας ΚΑΡΑΠΑΣ Βασίλειος Υπαρχ/κας - ΤΔΠΜ Πολυνερίου Γρεβενών

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ Καλλιόπη Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Σωτήριος Ταξίαρχος ε.α.Σχολή Αστυφυλάκων

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ Ανδριάνα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ Ηλίας Αρχ/κας - Α.Τ. Λιδορικίου

ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ Ευαγγελία Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου Τμήμα Πρωτοβάθμιας Προοχολικής Εκπαίδευσης ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Βασίλειος Αστυν. Δ/ντής - Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./ΑΕΑ

ΚΑΡΑΦΛΙΑΣ Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Κοζάνης ΚΑΡΑΦΛΙΑΣ Γεώργιος Υπαρ^κας - ΤΣΦ Κόνιτσας

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ Χριστίνα Σχ. Διοίκησης & Οικονομίας-Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μαρίνος Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Αικατερίνη Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Αργους

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χρήστος Σχολή Υπαξιωματικών Δυτοικητικών Πολεμικής Αεροπορίας ΚΑΡΒΕΛΗΣ Παναγιώτης Υ/Α' - ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος/Τ.Ε.Ε.

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος ΤΕΙ Λογιστικής Λάρισας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σταύρος Αρχ/κας - Υ.Α. Λάρισας
ΚΑΡΕΖΟΣ Κων/νος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΡΕΖΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Α. Αρτας

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Αχιλλέας Α.Π.Θ. /  Ιστορίας Αρχαιολογίας ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Καρυοφύλης Αρχ/κας - Τ,Α,Δράμας

ΚΑΡΛΕ Στυλιανή Εθνικά & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Σχολή Επιστημών Υγείας/ 
Τμήμα Νοσηλευτικής

ΚΑΡΛΕΣ Κων/νος 
ΓΟΝΙΔΑΚΗ Ευγενία

Α/Α' - Τ.Α. Αγίου Στεφάνου
Α/Β' - Αστυνομική Ακαδημία/Επιτελείο

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Δημήτριος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Σχολή Γεωπονίας - Τεχνολογίας Τμήμα Ιχθυοκομείας Αλιείας ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Ανδρέας Αρχ/κας - Τ.Τ. Αυήμων Αχάίας

ΚΑΡΠΕΡΟΥ Αλεξάνδρα Βιολογία Αθηνών (ΑΕΙ) ΚΑΡΠΕΡΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Καρπενησίου

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Περικλής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θεο/νίκη ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας 
ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ Χριστίνα

Αρακάς - Α.Τ. Κοζάνης 
Αρχ/κας Δ.Α. Κοζάνης

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Δήμητρα Νοσηλευτική Αθηνών ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Δημήτριος Αστυν. Υποδ/ντής - Α.Τ. Λαμίας

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Ευγενία Παιδαγωγική Αθηνών ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Δημήτριος Αστυν. Υποδ/ντής - Α.Τ. Λαμίας

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Παναγιώτης Σχολή Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Γεώργιος Υ/Α' - Α.Τ.Βόλου Μαγνησίας

ΚΑΤΗΣ Ευστράτιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θεσ/νίκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΚΑΤΗΣ Χρήστος Υπαρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλοπηγής

ΚΑΤΡ ΑΝ ΙΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Μαθηματικά θεσ/νίκης /Α.Π. θεσ/νίκης ΚΑΤΡΑΝΠΣΙΟΤΗΣ Λάζαρος Πολτικός Υπάλληλος Τ.Τ. Κομοτηνής
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Μαρία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Κων/νος Υ/Β' - Τ.Τ. Σερρών

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κων/νος Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΜΠΕΚΑ Σπυριδούλα Αρχ/κας - Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λάμπρος ΤΕΙ Καρπενηοίου, Τμήμα Δασοπονίας ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ, Κερασοχωρίου

ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ Ελένη Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Ευάγγελος Υ/Α' - Τμ.Τροχ. Ναυπλίου

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑ Αντιγόνη ΤΕΙ Λαμίας Δασοπονίας Δ Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑΣ Παντελής Αρχ/κας - Επιτελείο Δ/νση Αστυνομίας θεσ/νίκης

ΚΑΤΣΙΦΑ Μαριλένα ΤΕΙ Αθήνας/Τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος Αστυν, Δ/ντής - Δ.Α.Α.Α.

ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ Παναγιώτα Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Α.Π. Θεσ/νίκης ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Κων/νος Υπαρχ/κας - Α.Τ. Περιφέρειας Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΩΝΗΣ Θεόδωρος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΤΣΩΝΗΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α. - Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου

ΚΑΠΟΡΑΣ Νικόλαος Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ./Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΚΑΤΣΩΡΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των Ελλήνων

ΚΑΨΙΩΤΗ Ελένη Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΑΨΙΩΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας ε.α

ΚΕΛΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ εώργιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπάνων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα ΚΕΛΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Στέφανος Υπαρχ/κας - ΤΣΦ Κυπρίνου

ΚΕΡΑΜΙΔΑ Ειρήνη Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α. ΤΜΔ Ιωαννίνων

ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αφροδίτη Α.Π.Θ./ Τμήμα Ψυχολογίας ΚΕΣΟΓΛΟΥ θωμάς Α/Β' - Τμήμα Τροχαίας θέρμης

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Βαρβάρα Α.Π.Θ. Τμήμα Ψυχολογίας ΧΑΐΤΙΔΟΥ Αγγελική Αρχ/κας - Α.Τ. Δράμας

ΚΗΠΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος Εθνικά και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών /Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού/Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ηλίας Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των Ελλήνων

ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας - Α.Τ. Κ. Νευ/πίου

ΚΙΟΒΡΕΚΗΣ Γεώργιος Μηχανικών Πληροφορικής ■ ΤΕΙ Καστοριάς ΚΙΟΒΡΕΚΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - ΓΕ.Π.Α.Δ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΚΙΤΣΙΟΣ Βασίλειος Οικονομικές Επιστήμες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΙΤΣΙΟΣ Απόστολος Αρχ/κας - Α.Τ. Κήπων
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π η Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΚΛΑΓΚΟΥ Λυδία-Γ κρέτα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ Φυσικών Πάρων Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης Ορεσπάδά

ΚΛΑΓΚΟΣ Ματθαίος Ανθ/μος ε.α.

ΚΛΑΔΗ Σταματία Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου «ΛΑΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - ΤΑ. Ζακύνθου

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ Δημήτριος Τμήμα Περιβάλλοντος/Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ Γεώργιος Α/Α' - Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ/Τμ. 1 ο

ΚΛΩΝΑΡΗΣ Μιχάλης Σχολή Τεχνολογίας -Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας

ΚΛΩΝΑΡΗΣ Αναστάσιος Υ/Α’ - Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτ. Λειτουργιών/ 
ΑΕΑ

ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Σ.ΥΔ. ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας Β' A.T. Ηρακλείου

ΚΟΪΟΣ Γεώργιος Σχολή Αξιωμαπκών ΕΛ.ΑΣ ΚΟΪΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Επιτελείο Δ.Α. Φλώρινας

ΚΟΛΑΪΤΗ Δήμητρα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΟΛΑΪΤΗΣ Φίλιππος Πολιπκΰς Υπάλληλος - Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.

ΚΟΛΙΑΤΟΥ Δήμητρα Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο ΚΟΛΙΑΤΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - A.T. Αιδηψού

ΚΟΛΟΒΟΣ Κων/νος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης ΚΟΛΟΒΟΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α. Α.Τ. Περιφέρειας Καρδίτσας

ΚΟΛΟΒΟΣ Κων/νος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α/ΤΤΜ

ΚΟΛΟΒΟΥ Ιωάννα-Πηνελόπη Πανεπιστήμιο Πατρών/Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Αστυν. Υποδ/ντής - Υποδ/νση Διοικηπκών Εξετάσεων/Γ ΑΔΑ

ΚΟΛΟΝΑ Ελένη Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/Τμ. Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΚΟΛΟΝΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Τ.Τ. Τρικάλων

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Λάμπρος Αρχ/κας - Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών/ΤΕΛ

ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ Χαράλαμπος Χημικών Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Δ.Α.Ε.Α./Υ.ΜΕ.Τ.

ΚΟΜΠΟΤΗΣ Δημήτριος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΟΜΠΟΤΗΣ Χαράλαμπος Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ Μαρία Τμήμα Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ Ιωάννα Αρχ/κας - Τμ. Τροχ. Κυπαρισσίας

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΠΟΥ Φωτεινή-Ιωάννα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών /Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθληπσμού/Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθληπσμού

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Γεωργία Αστυν. Υποδ/ντής - Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των 
Ελλήνων

ΚΟΝΤΟΥΛΗ Αικατερίνη Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - Σχολή θετικών Επιστημών/Παν/μιο Ιωαννίνων ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Κων/νος Ανθ/μος - Επιτελείο Δ.Α. Κέρκυρας

ΚΟΡΑΚΑΚΗ Αννα Παν/μιο Μακεδονίας/Τμ. Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Πολιτικής ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Αναστάσιος Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΡΔΑΚΗ Δωροθέα Διαχείριση Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αγρινίου ΚΟΡΔΑΚΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος - Τμ. Αλ. Ανατ. θεσ/νίκης

ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΕρμιΡνη Φιλολογίας Πάτρας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δημήτριος Αστυν. ΔΛπής - Δ/νοη Τεχνικών Εφαρμογών ΑΕΑ

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Σχολή Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος Υ/Β' ε.α.

ΚΟΣΜΑΣ Γεώργιος Πανεπιστρήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΚΟΣΜΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - ΤΑ. Λαμίας

ΚΟΣΣΙΟΡΗΣ Αλέξανδρος Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φυσικής ΚΟΣΣΙΟΡΗΣ Γεώργιος Αστυν. Υποδ/ντής - Y.A.N7AA.

ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος Ανθ/μος - ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου

ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π. θεσ/νίκης ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ Κων/νος Α/Β' - Α.Τ, Περιφέρειας Ιωαννίνων

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος Δημοκράτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμ. Οικονομικών Επιστημών ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υποδ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορ. Ελλάδος

ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ Πέτρος Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ Νικόλαος 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Πόπη

Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Των Ελλήνων 
Ανθ/μος - ΤΑ. Δάφνης

ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αναστάσιος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Πασχάλης Υ/Β' - Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

ΚΟΥΜΠΛΗ Ιωάννα-Φλώρα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ Παναγιώτα Αρχ/κας - Α.Τ. Κολωνού

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Ευφημία Χαροκΰπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος Υ/Β' - ΔΑ. Αρτας

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ Φωτούλα Πανεπιστήμιο Πάτρας Σχολή θετικών Επιστημών ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Παντελής Ταξίαρχος- Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ./ Α.ΕΑ.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Δημήτρα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης-Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης-Κομοτηνή ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Κοζάνης

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης ΙΚΑΡΟΝ ΠΕΤΡΑΚΗ Ευαγγελία Αρχ/κας - Υ.Α Ρεθύμνου

ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Αλεξανδρινά Ιατρικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Βασίλειος Υ/Β' - Δ.Α.Ε.Α7Υ.ΜΕ.Τ.

ΚΟΥΤΑΒΟΥ Ειρήνη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αλεξανδρούπολης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΟΥΤΑΒΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών

ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ Ειρήνη Α.ΤΕΙ θεσ/νίκης Τμήμα Νοσηλευτικής ΧΑΤΖΗΦΟΤΙΑΔΟΥ Δέσποινα Πολ. Υπάλ.-ΤΤΜ/Δ/ναη Αστυνομικών Επιχειρήσεων θεσ/νίκης

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ Νίκη Οικονομικό Τρίπολης ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σταύρος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης

ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗ Σταυρούλα ΤΕΙ /  ΑΜ.Θ7 Τμ. Νοσηλευτικής ΚΟΥΤΖΑΚΙΟΤΗΣ Ιωάννης Υπαρχ/κας - ΤΣΦ Κ. Νευ/πίου

ΚΟΥΤΗΣ Χαράλαμπος Ηλκεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ ΚΟΥΤΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρικάλων

ΚΟΥΤΛΑΣ Κωνσταντίνος-Ραφήλ Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΟΥΤΛΑΣ Ηλίας Αρχ/κας - Α.Τ. Ορμενίου

ΚΟΥΤΡΗΣ Πέτρος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΚΟΥΤΡΗΣ Γεώργιος Υ / Α -  Τ.Τ. Ιτέας
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Κων/νος-Παναγιώτης Οικονομική Επιστήμη Πειραιά ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Απόστολος Αρχ/κας - Τ.Α. Αργους

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Κων/νος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης -Παν/μιο Θεσσαλίας ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Βάίος Υ/Α' -Τμήμα Μεταγωγών Δικ. Λάρισας

ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΥ Μαρία Σχολή θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πάτρας ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - Α.Τ. Σπερχειάδας

ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Σταύρος Τμήμα Γεωπονίας/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - A.T. Χρυσούπολης

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ Χρήστος-Ραφαήλ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Επιτελείο Δ.Α. Ρεθύμνου

ΚΟΥΦΑΚΗ Μαργαρίτα - Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας ΚΟΥΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αστυν. Υποδ/ντής (Ε.Κ).- Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

ΚΟΧΥΛΑΣ Στυλιανός ΑΕΝ/ Σχ. Πλοιάρχων Σύρου' ΚΟΧΥΛΑΣ Δημήτριος Υ/Β' ε.α.

ΚΡΑΛΛΗΣ Παναγιώτης Δ.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΚΡΑΛΛΗΣ Σωτήριος Αρχ/κας - Α.Τ. Γενισέας Ξάνθης

ΚΡΑΝΙΟΤΗ Μαρία Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης Υ/Β' - ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

ΚΡΗΜΑΝΙΟΤΗΣ Αλέξανδρος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΚΡΗΜΑΝΙΟΤΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - ΤΑ. Τούμπας - Τριανδρίας
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ΚΡΟΜΜΥΔΑ Κωνσταντίνα Εκπαιδευτικής και Πολιτικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Μακεδονία ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας 
Ελλάδας (Βέροια)

ΚΡΥΟΥ Ειρήνη Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΡΥΟΣ Ευάγγελος Υ/Β' - ΥΠ.ΑΝ. /Τμ. Εποπτείας Ανηλίκων

ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστάθιος Σχολή Αξιωμαπκών ΕΛ.ΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Υ/Β' ε.α.-Α.Τ. Μαντουδίου

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Μάριος Φαρμακευτική Θεσ/νίκης ΜΑΝΙΚΑ Αλεξάνδρα Υ/Α' - Τ.Α. Δράμας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ελένη Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)Τμ. Νηπιαγωγών ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - Β' Τμ. Τροχαίας θεσ/νίκης

ΚΥΤΟΥΓΙΑΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΥΤΟΥΓΙΑΣ Θεόδωρος Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΑΚΗ Ευαγγελία Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Χημείας ΚΠΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Υ/Α' Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Δ.Α.Θεσ/νίκης/ΥΕΛ/ΟΠΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντωνία ΤΕΙ Πατρών Τμήμα Λογοθεραπείας ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Σχολή Επιστημών Διοίκησης/Τμ. Ναυτιλίας & Επιχ. Υπηρεσιών ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αστυν. Υποδ/ντής - Δώση Οικονομικών/ΑΕΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Πανεπιστημίου Πατρών ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρίπολης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ Κων/να Παν. Θεσσαλίας /Σχολή Ανθρωπισπκών & Κοινωνικών Επιστημών/Τμ. Οικονομικών 
Επιιπημών (Βόλος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Α. Καρδίτσας

ΚΟΣΤΑ Λαμπρινή Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοπκής Εκπαίδευσης ΚΟΣΤΑΣ Χριστόφορος Υ/Α' - Τμήμα Τροχαίας' Αρτας

ΚΟΣΤΑΛΟΥΠλούμη Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Οινουσσών Χίου ΚΟΣΤΑΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τ.Δ.Ν. Χίου

ΚΟΠΑΡΑΣ Αγγελος Τμήμα Γεωπονίας ΤΕΙ Ηπείρου ΚΟΣΤΑΡΑΣ Αντώνιος Ανθ/μος ε.α. Α.Τ. Κόνιτσας

ΚΟΣΤΗ Δήμητρα Σχολή Φιλολογίας Α.Π. θεσ/νίκης ΚΟΠΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Τυρνάβου

ΚΟΓΠΚΟΣ Δημήτριος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΚΟΣΤΙΚΟΣ Γεώργιος Υ/Α' -Α.Τ. θηβών

ΚΟΣΤΟΓΛΟΥ Σταύρος Σχολή Τεχνολόγων Γεωπΰνων-Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Δασοπονίας & 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δράμας

ΚΟΠΟΓΛΟΥ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Αριδαίας

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού παρευξείνιων Χωρών/Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης ΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ανθ/μος - Α.Τ. Αργους Ορεσιικού

ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ Ειρήνη Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών/ 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΚΟΠΟΡΡΙΖΟΣ Δημήτριος Υ/Α' - ΑΕΑ/ Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών

ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος Στρατιωτική Σχολή Στρατιωτικών Σωμάτων, Τμήμα Ιατρικού Σ.Σ.Α,Σ. ΚΟΠΟΥΛΑΣ Βασίλειος Αστυν. Υποδ/ντής · Δ. Α.Α7Υ.Κ.Α.

ΚΟΤΟΥΖΑ Αγορίτοα-Ιωάννα Τμήμα Πολιτικών Μηχναικών -Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Παν/μιο θεσ/νίκης ΚΟΤΟΥΖΑΣ Θεόδωρος Υ/Β' -Α.Τ. Περιφέρειας Τρικάλων

ΚΩΤΣΗΣ Νικόλαος Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου ΤΟΤΣΙΚΑ Βασιλική Πολιτικός Υπάλληλος - ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου

ΚΟΤΤΙΑΣ Αριστείδης Εφαρμοσμένη Πληροφορική · ΠΑΜΑΚ ΚΟΤΤΙΑΣ Στέργιος Αρχιφύλακας - ΓΕ.Π.Α.Δ Κεντρικής Μακεδονίας

ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ Βλασία Τμ. Τεχνολΰγων-Γ εωπόνων/ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Αμαλιάδα ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ Αβραάμ Υ/Α' ε.α.

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μαρία Α.Π.Θ. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθληπσμού ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Τ.Α. Δράμας

ΛΑΜΠΙΡΗ Γεωργία Ιόνιο Παν/μιο Σχολή Ιστορίας Μετάφρασης & Διερμηνείας Τμήμα Ξένων Γλωσσών ΛΑΜΠΙΡΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Κλειτορίας

ΛΑΜΠΙΡΗΣ Φώτιος Ακαδημία Εμπορικού Ναυπκού ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Δήμητρα Αρχ/κας ε.α. Α.Τ. Κηφισιάς

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ Αικατερίνη Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τροφίμων Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Φλώρινας ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Αριδαίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Δημήτριος Παν/μιο Πειραιώς Σχ. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμ. Πληροφορικής ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης Αστυν. Υποδ/ντής - Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

ΛΑΝΟΥ Χαριλόνα ΤΕΙ Νοσηλευτικής Πάτρας ΣΑΜΠΑΖΙΟΤΗ Κωνστανπνα Αρχ/κας - Α.Τ, Περ. Καλαμάτας

ΛΑΠΠΑΣ Θεόδωρος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολ. Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης Υ/Α' -ΓΕ.Π.Α.Δ, Στερεάς Ελλάδος

ΛΑΧΑΝΑ Ειρήνη ΤΕΙ Τεχνολόγων Γ εωπόνων Αμαλιάδα ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - Υποδ/νοη Ασφαλείας Αγρίνιου

ΛΕΘΙΟΤΑΚΗ Κων/να Σχολή Ανθρωπισπκών Επιστημών/Τμ. Μεσογειακών Σπουδών/Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΛΕΘΙΟΤΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Α' - Τ.Δ.Α. Σητείας

ΛΕΛΟΥΔΑ Αναστασία ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος-Χαλκίδα/Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΛΙΑΠΗ Ευαγγελία Υ/Α' ε.α.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΣΕΡΠΑΝΟΥ Ιουλία Α/Β' -Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

ΛΙΑΚΟΥ Καλλιόπη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμ. Νομικής ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΥ Μαρία Αρχ/κας - Επιτελείο Δ.Α. Θεσπρωτίας

ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τμήμα Αμεσης Δράσης Πατρών

ΛΙΑΝΤΑ Γεωργία Φιλοδοφικο/Παιδαγωγικό ΑΠΘ ΚΑΤΣΑΛΗ Δομνίκη Αρχ/κας - Δ,Α.θεσ/νίκης/ΥΕΛ/Τμήμα 4ο

ΛΙΑΣΚΟΝΗΣ Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων ΛΙΑΣΚΟΝΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης

ΛΟΛΙΔΗ Αγγελική ΤΕΙ Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας με Κοινοτική Κατεύθυνση ΛΟΛΙΔΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας -ΔΑΑ/ΥΕΛ/ΤΣ & ΔΕΠ

ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΥ Μαρία ΤΕΙ Νοσηλευπκής Διδυμοτείχου ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης

ΛΟΥΚΟΥ Ελευθερία Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. ΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος Υ/Α' - Α.Τ. Αγίου Κηρύκου

ΛΥΚΟΥ Αννα-Μαρία Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΛΥΚΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας

ΜΑΓΓΟΥΦΗ Γεωργία Σ.Μ.Υ, ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ Φώτιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Λάρισας

ΜΑΓΙΑΚΗ Χριστίνα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Δήμητρα Αρχ/κας - A' Α.Τ. Πατρών

ΜΑΓΚΛΑΡΑ Παραοκευή Νομική Κομοτηνής ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Ευθύμιος Υ/Β' - Τμ. Τροχαίας Λιβαδειάς

ΜΑΓΚΟΥΤΗ Αντωνία Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ/Τμ. Οικονομικών Επιστημών ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Νικόλαος Υ/Β' - Α.Τ. Μετσόβου

ΜΑΖΑΡΑΚΗ Γεωργία Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γεράσιμος Υ/Β' - Α.Τ. Πολικής Κεφαλληνίας

ΜΑΖΗΣ Δημήτριος ■ Διαμαντής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμ. Μηχανολόγων-Μηχανικών ΜΑΖΗΣ Κων/νος Πολιτικός Υπάλληλος - Τ.Α. Αίγιου
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  -  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ
Μ Α Κ Ρ Η  Βασιλική Π α ιδαγω γικό  Τμ ή μ α  Δ η μ ο τ ική ς  Ε κπ α ίδευσ ης Σ χ ο λή ς  Α νθρ ω π ισ τικώ ν &  Κοινω νικώ ν  

Επιστημών, Πα νεπ ισ τή μ ιο  Πατρώ ν

Μ Α Κ Ρ Η Σ  Λ εω ν ίδ α ς Α ρ χ /κ α ς  -  ΓΕ .Π .Α .Δ . Δ υ τ ικ ή ς  Ε λλά δ ο ς /Τ .Ε .Ε .

Μ Α Κ Ρ Η Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς ΤΕΙ Γεω π ο ν ία ς  Φ λώ ρινας Μ Α Κ Ρ Η Σ  Σ ω τή ρ ιο ς Υ π α ρ χ/κα ς -  ΤΣΦ  Τ υ χ ερ ο ύ

Μ Α Κ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ ρ ηγόριος Φ υσικό Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ ρ ήτης  -  Η ρ ά κ λ ειο Μ Α Κ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Ν ικό λα ο ς Π ο λ ιτ ικ ό ς  Υ π ά λλη λο ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Μ εσ σ η ν ία ς

Μ Α Κ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Ε υά γγ ελ ο ς Α κ αδημ ία  Ε μπ ορικού Ν α υτ ικο ύ (Μ η χ α νικ ώ ν ) Σχο λή  Ν . Μ η χ α ν ιώ να ς  θ ε σ /ν ίκ η Μ Α Κ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α γ γελ ο ς Α ρ χ/κα ς  -  ΓΕ .Π .Α .Δ . Ν ο τίο υ  Α ιγα ίου

Μ Α Λ Α Κ Η Σ  Ν ικ ό λ α ο ς-Μ α ρ ίν ο ς Τμ . Μ ηχανικώ ν Τεχ ν ο λ ο γία ς  Π ετρ ελ α ίο υ  &  Φ υσικού Α ερ ίου  Τ .Ε  &  Μ ηχανολόγω ν  

Μ ηχανικώ ν Τ.Ε  τη ς  Σχο λή ς  Τ εχν /κώ ν  Εφαρμογώ ν /  ΤΕΙ Α νατολικής Μ α κ εδ ο ν ία ς  &  Θ ράκης

Μ Α Λ Α Κ Η Σ  Σ τα ύ ρ ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Δ ,Α . Ξ ά ν θη ς

Μ Α Λ Α Κ Ο Ζ Η Σ  Π α να γιώ της Σχο λή  Μ ο ν ίμ ω ν  Υ π α ξιω μ ατικώ ν Σ Μ Υ Μ Α Λ Α Κ Ο Ζ Η Σ Β λάσ ιος Α ρ χ /κ α ς  -  Υ .Α . Α λ εξ/π ο λ η ς

Μ Α Λ Ε Σ ΙΑ Δ Α Μ ό ν ικ α Τμ ή μ α  Φ ιλο λο γ ία ς  Πα νεπ ισ τή μ ιο  Ιω αννίνω ν Μ Α Λ Ε Σ ΙΑ Δ Α Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Υ /Α ' -Τ Δ Ν  Α γρίν ιου

Μ Α Λ Ε Σ ΙΑ Δ Α Σ  Π α να γιώ της Ο ικονομικό Τμή μ α  Ε θνικού  Κ α π οδισ τριακού Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Μ Α Λ Ε Σ ΙΑ Δ Α Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Υ /Α ' -Τ Δ Ν  Α γρίν ιου

Μ Α Λ Λ Α Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς ΤΕ Ι Α θή ν α ς /Σ χ ο λ ή  Τεχ ν ο λ ο γικ ώ ν  Ε φα ρμ ογώ ν/Τμ. Ναυπ ηγώ ν Μ η χ α ν ικώ ν  Τ.Ε . Μ Α Λ Λ Α Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Δ .Α .Α .Α . Τμ. Α σ φ ά λ εια ς

Μ Α Ν Α Β Α Κ Η Σ  Ε μμανουήλ Π α ν/μ ιο  Κ ρ ή τη ς / Σχο λή  Κοινω νικώ ν Επιστημώ ν /  Τμ. Ο ικονομικώ ν Επιστημών- Ρ έθυ μ ν ο Μ Α Ν Α Β Α Κ Η Σ  Α ντώ νιος Α ρ χ /κ α ς  Υ .Α . Η ρ α κλείο υ

Μ Α Ν ΙΑ  Ειρήνη Π ολ ιτικώ ν  Μ ηχ αν ικώ ν  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Πατρώ ν Μ Α Ν ΙΑ Σ  Ν ικ ό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Δ /ν α η  Τ εχ ν ικ ή ς  Υ π ο σ τή ρ ιξη ς/ Α .Ε .Α .

Μ Α Ν ΙΑ Τ Η Σ  Κ ω ν/νο ς Πα νεπ ισ τή μ ιο  Π ελοπ οννήσ ου  Τμ . Π ο λ ιτικ ή ς  Επιστήμης &  Δ ιεθ ν ώ ν  Σ χ έσ εω ν Μ Α Ν ΙΑ Τ Η Σ  Ά γ γ ελ ο ς Υ /Α ' - Α .Τ .  Λ ιβ α δ ε ιά ς

Μ Α Ν Ο Υ Σ ΙΟ Υ Δ Α Κ Η Σ  Σ τα ύ ρ ο ς Τμ . Ισ τορίας, Α ρ χαιολογία ς &  Δ ιαχείρ ισ ης  Πολιπσμικώ ν Α γαθώ ν /Π α ν /μ ιο  Π ελοπ οννήσου ΤΖΙΡ Α Ρ Κ Α  Μ α ρ ία Αστυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Δ /ν ο η  Α σ τυνομ ικού  Π ρ ο σ ./Α Ε Α /Τμ . 2ο

Μ Α Ν Τ Α Ρ Α Σ  Ν ικό λα ο ς Τμ ή μ α  Γεω π ο ν ία ς  /Π α ν /μ ιο  Α θη νώ ν Μ Α Ν Τ Α Ρ Α Σ  Η λ ίας Α ν θ /μ ο ς  ε ,α .

Μ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Η Σ  Ιω άννης Α νώ τατη  Εκκλησιαστική Α καδημ ία  θ ε α /ν ίκ η ς Μ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Η Σ  Θ εό δ ω ρ ο ς Υ /Β ' -  T E E M  θ ε σ /ν ίκ η ς

Μ Α Ν Ο Λ ΙΔ Η Σ  Ισ ίδω ρος Τμ ή μ α  Λ ο γισ τική ς  &  Χ ρημ α το ικο νο μ ική ς  ΤΕΙ Δ υ τ . Μ α κ εδ ο ν ία ς  -Κ οζάνη Μ Α Ν Ο Λ ΙΔ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Α ν θ /μ ο ς -Υ .Α . Ο ρ εα π ά δ α ς

Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ  Μ α ρ ία Α γγλ ική  Γλώ σ σ α &  Φ ιλο λογία  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Α θη νώ ν Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Δ .Α . Κ υκλά δω ν/Ε π ιτελε ίο

Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ  Μ α ρ ία Γεω π ονικό  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν / Τμ. Α γρ ο τική ς  Ο ικο νο μ ία ς  &  Α ν ά π τυξη ς Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β ' - Τ μ . Αλλοδαπ ώ ν Π ειρ α ιά

Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν ΙΤ Η  Α γγελ ική Τμ ή μ α  Φ ιλο λο γ ία ς  τ η ς  Φ ιλοσ οφικής Σ χ ο λή ς  το υ  Α ρ ισ το τέλ ε ιο υ  Π α ν/μ ίο υ  θ ε σ /ν ίκ η ς Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν ΙΤ Η Σ  Μ ιχα ήλ Α ν θ /μ ο ς  Α .Τ . Π ρ ομαχώ να

Μ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Κ ω ν/νος Τμ ή μ α  Ο ικο νο μ ία ς  &  Δ ιο ίκη σ η ς  Ο ικονομικού Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Αθηνώ ν Μ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Ε υά γγ ελ ο ς Α ρ χ /κ α ς -Δ .Α .Ε .Α 7 Υ .Μ Ε .Τ .

Μ Α Ρ ΙΝ Η  Π α να γιώ τα Π ο λ ιτ ικ ές  Ε π ισ τήμες &  Δ η μόσ ια  Δ ιο ίκησ η  ΕΚΠ Α θη νώ ν Μ Α Ρ ΙΝ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Υ /Β '-Τ .Α .  Ρ αφ ήνας

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Γ Λ Ο Υ  Γεώ ρ γ ιο ς Ο ικονομικώ ν Επιστημών Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Π ά τρ α ς Μ Α Ρ ΙΝ Ο Γ Λ Ο Υ  Π α ο χά λη ς Α /Β ' -  ΤΑ Ε Λ α σ ιθ ίο υ θ /Κ Α Ε  Σ η τε ία ς

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Γ Λ Ο Υ  Δ η μ ή τρ ιο ς Δ ιο ίκησ η  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Α ιγ α ίο υ -Χ ίο ς Μ Α Ρ ΙΝ Ο Γ Λ Ο Υ  Π ασ χάλης /V B ' -  Τ Α Ε  Λ α σ ιθ ίο υ θ /Κ Α Ε  Σ η τε ία ς

Μ Α Ρ ΙΟ Ρ Α Κ Η Σ  Γ ρ ηγόρ ιος Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Πα νεπ ισ τή μ ιο  θ ε α /ν ίκ η ς , Ο ικονομικώ ν Ε π ισ τη μ ώ ν ' Μ Α Ρ ΙΟ Ρ Α Κ Η Σ  θ ε ο χ ά ρ η ς Υ /Α ' - Α .Τ .  Κ ιλκίς

Μ Α Ρ Κ Ο ΓΛ Ο Υ  Σ τα ύ ρ ο ς Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ ά κ η ς/Σ χ ο λή  Επιστήμης Φ υσ ική ς Α γω γή ς  &  Α θλ η τ ισ μ ο ύ / 

Τμ . Επιστήμης Φ υσ ική ς Α γω γή ς  &  Α θλητισ μού

Μ Α Ρ Κ Ο Γ Λ Ο Υ  Στυ λ ια ν ό ς Υ /Α ' -  Δ .Α .Α .Α /Τ μ . Δ ιο ικ . Υποστ.

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Μ ά ρ κ ο ς Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ε ιρ α ιά /Τ μ . Ν α υτιλ ιακώ ν  Σπ ουδώ ν Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β ' -Τ μ . Δ ιο ικ . Υ π ο σ τή ρ ιξη ς  Δ /νσ η  Α λλοδα π ώ ν Α ττικ ή ς

Μ Α Ρ Κ Ο Υ Λ Α Κ Η  Ελένη Μ η χ ανολόγω ν Μ ηχ αν ικώ ν  ΤΕΙ Η ρ α κ λ είο υ Π Α Π Α Δ Α Κ Η  Στυλιανή Α ρ χ /κ α ς  -  ΤΑ Ε Ρ εθύ μ νο υ

Μ Α Ρ Τ ΙΝ Η  Π ετρ ο ύ λ α Κ τηνια τρ ική  θ ε α /ν ικ η ς Μ Α Ρ Τ ΙΝ Η Σ  Κ ω ν/νο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Π ερ ιφ έ ρ ε ια ς  Σ ερ ρ ώ ν

Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η Σ  Ε λ ευ θ έρ ιο ς Ικάρω ν (Σ Ι) Μ η χ α ν ικο ί (Σ Μ Α ) Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η Σ  Ιω άννης Α ν θ /μ ο ς  ε ,α .

Μ Α Σ Τ Ο Ρ Η Σ  Κ ω νσ ταντίνος Σχο λή  Ικάρω ν Μ Α Σ Τ Ο Ρ Η Σ  Γ εώ γ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τμή μ α  Μ ο υ σ ικ ή ς  Α σ τυν. θ ε α /ν ίκ η ς

Μ Α Σ Τ Ρ Α Ν Τ Ο Ν Η  Παγώ να Τμ ή μ α  Ο ικονομικώ ν Επ ισ τημώ ν/Π ανεπ ισ τήμ ιο  Μ α κ εδ ο ν ία  θ ε σ /ν ίκ η ς Μ Α Σ Τ Ρ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Κ ω ν/νο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Σ . Κρηνιδω ν

Μ Α Τ ΖΟ Υ Ρ Α Ν Η  Τ α ξια ρ χ ο ύ λα Ψ υ χολογ ία  Ρ έθυ μ νο Μ Α Τ Ζ Ο Υ Ρ Α Ν Η Σ  Π α τέσ το ς Υ π α ρ χ /κα ς  -  Τ .Τ . Μ υ τ ιλ ή ν η ς

Μ Α Τ Σ Α Κ Ο Υ  Α γλα ΐα Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π α τρ ώ ν Τμή μ α  Γ εω λο γ ία ς Μ Α Τ Σ Α Κ Ο Σ  Μ ιχα ή λ Α /Δ  -  Δ .Α . Α χ α ϊα ς /Ε π ιτελ ε ίο

Μ Α Τ ΣΟ Υ Κ Α Σ Α θα νά σ ιο ς Τμ ή μ α  Ισ τορία ς  Α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς  &  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Π ο λιτισ μ ικώ ν Α γα θώ ν Π ελοπ οννήσ ου Μ Α Τ Σ Ο Υ Κ Α Σ  Ιω άννης Αστυν. Δ Λ π ή ς  -  Δ .Α . Α καρ νανία ς

Μ Α Τ Σ Ο Υ Κ Α Σ  Στυ λ ια ν ό ς Τμ ή μ α  Λ ο γισ τική ς  ΤΕΙ Π ε ιρ α ιά Μ Α Τ Σ Ο Υ Κ Α Σ Ιω ά ν ν η ς Α σ τυν. Δ /ν τ ή ς  -  Δ .Α . Α καρ ναν ία ς

Μ Α Υ Ρ Α ΓΑ Κ Η  Χ αρούλα Φ ιλοσοφική Σχο λή  Τμή μ α  Φ ιλο λογ ίας  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Κ ρ ήτης Μ Α Υ Ρ Α Γ Α Κ Η Σ  Εμμανουήλ Υ /Α ' -  ΤΑ Ε  Μ υλοπ οτά μου

Μ Α Υ Ρ Α Κ Η Σ  Θ εό δ ω ρ ο ς Πα νεπ ισ τή μ ιο  Π α τρ ώ ν /Π ο λυ τεχ ν ικ ή  Σχο λή /Τ μ . Μ ηχ αν ικώ ν  Η λεκτρ ο νικώ ν  Υ π ολογιστώ ν  

&  Πληρ οφορ ικής

Μ Α Υ Ρ Α Κ Η Σ  Μ ιχα ήλ Α ρ χ /κ α ς  -  Τμ. Τ ρ οχ . Π ε ιρ α ιά

Μ Α Υ Ρ ΙΔ Ο Υ  Ελένη Τεχ ν ο λ ό γω ν  Γεω π όνω ν- ΤΕΙ Λ ά ρ ισ α ς Μ Α Υ Ρ ΙΔ Η Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Γ Ε .Π .Α .Δ . Α ν. Μ α κ ε δ ο ν ία ς  &  Θ ρ άκης

Μ Α Υ Ρ ΙΚ Η Σ  Ε υσ τά θιο ς Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  θ ε σ /ν ίκ η ς /Τ μ ή μ α  Α γρο νόμω ν &  Τοπ ογράφω ν Μ ηχανικώ ν Χ Α Β Ε ΛΑ  Σ τεφ α ν ία Α ρ χ /κ α ς  -  Τμή μ α  Τ ρ ο χ α ία ς ' Α ρ τα ς

Μ Α Υ Ρ Ο ΓΕ Ο Ρ Γ Η  Ε υσ τρατία Δ η μ ό σ ια ς  Δ ιο ίκη σ η ς  Α θή να ς Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ω Γ Η Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β 'ε ,α .

Μ Α Υ Ρ Ο ΓΕ Ο Ρ Γ Η  Μ α ρ ίνα Κ οινοτικής Υ γ ε ία ς  Α θή να ς Μ Α Υ Ρ Ο ΓΕ Ω Γ Η Σ Δ η μ ή τρ ιο ς Υ /Β ' ε ,α .

Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Α Κ Ο Υ  Γεω ρ γ ία Α νω τάτη  Σχο λή  Κ αλώ ν Τ εχ ν ώ ν  Τμήμα Θ εω ρ ία -Ισ το ρ ία  τ η ς  Τ έχ ν η ς Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Α Κ Ο Σ Π α να γιώ της  

Μ Α Ρ Σ Ε Λ Η -Γ Κ Ο Υ Μ Α  Δ ιο νυσ ία

Α ν θ /μ ο ς  -  Δ Α Α /Υ Κ Α  

Α ρ χ /κ α ς  -  ΖΧΑΑ/ΥΕΛ/1 ο

Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η  Μ α ρ ία Π α ιδαγω γικό  Τμή μ α  Δ η μ ο τ ική ς  Ε κα π ίδευσ ης Ε θνικό  κ α ι Κ απ οδισ τριακό Π α νεπ ισ τή μ ιο  

Α θηνώ ν

Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Αστυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Δ /νσ η  Α σ τυνομ ικού  Π ροοω π ικού  & 

Ε σ ω τερικώ ν Λ ε ιτ ο υ ρ γ ιώ ν /Α Ε Α / Τμ . 1 ο /Γ ρ . 4 ο

Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η  Μ α ρ ιά ννα Μ ο ρ ια κ ή ς  Β ιολογία ς  και Γ ε ν ε τ ικ ή ς  Δ η μ ο κ ρ ίτε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ ρ άκης Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ  Ε υά γγ ελ ο ς Π ο λ ιπ κ ό ς  Υ π ά λλη λο ς  -  Δ .Α . Α λ εξ/π ο λ η ς

Μ Α Φ Ο Υ Ν Η  Σ τα υ ρ ο ύλ α Τμήμα Ο ρ γάνω σ η ς &  Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ε ιρ α ιά Μ Α Φ Ο Υ Ν Η Σ  Α θα νά σ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  - Δ .Α .Α /Υ .Κ Α /2 0

Μ Α Χ Α  Ε λεά νθη Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Πα νεπ ισ τή μ ιο  θ ε σ /ν ίκ η ς  Τ μ ή μ α  Χημικό Μ Α Χ Α Σ  Α ρ ισ τε ίδ η ς Α σ τυν. Δ /ν τ ή ς  ε .α .

Μ Ε Λ ΙΔ Ο Ν ΙΟ Τ Η  Ευτυχία Μ ηχ αν ικώ ν  Π ερ ιβ ά λ λο ν το ς  &  Φ υσικώ ν Π όρ ω ν ΤΕΙ Κ ρ ήτης  -Χ α ν ιά Μ Ε Λ ΙΔ Ο Ν ΙΩ Τ Η Σ  Μ ύ ρ ω ν α ς Α ρ χ /κ α ς  -  ΤΑ Ε Ρ εθύ μ νο υ

Μ Ε Λ ΙΣ Σ ΙΝ Ο Υ  Βασιλική Φ ιλοσοφική Σχο λή  Τμή μ α  Φ ιλοσοφικώ ν &  Κοινω νικώ ν Σπ ουδώ ν Μ Ε Λ ΙΣ Σ ΙΝ Ο Σ  Χ αρ άλαμπ ος Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Δ .Α .Α /Υ .Κ .Α τΓ ρ . Γ ρ α μ μ α τε ία ς

Μ Ε Ρ Δ Α  Ειρήνη Τμή μ α  Π ληρ οψ ο ρικής/Σχ ολή  θ ε τ ικ ώ ν  Ε π ισ τη μ ώ ν /Α ρ ισ ιο τέλ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  θ εσ /ν ίκ η ς Μ Ε Ρ Δ Α Σ  Ν ικό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Α . Α λ ε ξά ν δ ρ ε ια ς

Μ Ε Ρ Τ Ζ Α Ν ΙΔ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Ο ικονομικό Ν ομ ικής  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Α θη νώ ν Μ Ε Ρ Τ Ζ Α Ν ΙΔ Η Σ  Σπ υρίδω ν Α ρ χ /κ α ς  ε .α .  Τ μ . Τ ρ οχ , Κα ισ α ρ ια νής
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Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  ΤΕ Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η ΓΟ Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  -  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

Μ Ε Σ Σ Η  Α ικα τερ ίνη Τμή μ α  Φ ιλο σ οφία ς &  Π α ιδ α γω γική ς  τ η ς  Φ ιλοσ οφικής Σ χ ο λή ς  το υ  Α ρ ισ το τέλ ε ιο υ  

Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Θ εσ /ν ίκ η ς

Μ Ε Σ Σ Η Σ  Α ν δ ρ έα ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Τ . Γιαννιτσώ ν

Μ Ε Τ Α Ξ Α Κ Η Σ  Κ ω νσ ταντίνος Σχο λή  Α ξιω ματικώ ν  Ε Λ.Α Σ Μ Ε Τ Α Ξ Α Κ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Α /Β ' ε .α

Μ Η Λ ΙΑ Σ  Μ ιχα ή λ Τ μ ή μ α  Μ ηχ ανολόγω ν Η λεκτρ ο λό γω ν  ΤΕ Ι Σ ερ ρ ώ ν Μ Η Λ ΙΑ Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -Δ .Α .Θ εσ /ν ίκ η ς /Υ Ε Λ /Τ Ε Σ

Μ Η Τ Κ Α Κ Η Σ  Γρ ηγόριος Τμ ή μ α  Ο ικονομικώ ν Επιστημώ ν Α .Π .Θ . Μ Η Τ Κ Α Κ Η Σ  Κ ω ν/νος Α ρ χ /κ α ς  -  Δ .Α .θεσ /ν (κ η ς /Υ Δ Ε Ζ Ι/Τ μ ή μ α  4 ο

Μ Η Τ Ρ Ο Υ  Γ εώ ρ γ ιο ς ΤΕΦ ΑΑ Α θηνώ ν Μ Η Τ Ρ Ο Υ  Ν ικό λα ο ς Υ /Β ' -  Δ Α Α /Υ Κ Α /Τ μ . 2ο

Μ Η Τ Σ Ο Σ  Ιω άννης Π ά ντε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο / Κοινω νικώ ν κ α ι Π ολιτικώ ν Επιστημώ ν Μ Η Τ Σ Ο Σ  Ε μμανουήλ Υ /Β ' -Υ π η ρ εσ ία  Α σ φ ά λ ε ια ς  Β ο υ λή ς  Τ ω ν  Ελλήνω ν

Μ ΙΜ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η  Πολυτίμη Σχο λή  Υ π α ξιω μ ατικώ ν Δ ιο ικη τ ικ ή ς  Α ερ ο π ο ρ ία ς Μ ΙΜ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Α /Β ' -  Α .Τ . Κ ουφαλίω ν

Μ ΙΜ ΙΓ ΙΑ Ν Ν Η  Π α να γιώ τα ΤΕ Ι Η π είρ ο υ  Ν ο σ η λ ευ τικ ή ς  Ιω αννίνω ν Μ ΙΜ ΙΓ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π α να γιώ της Υ /Β ' -  Δ .Α . Α ρ τα ς

Μ ΙΣ Υ Ρ Η  Ε λένη Φ ιλο λο γ ία ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κρήτης Μ ΙΣ Υ Ρ Η Σ  Β α σ ίλειο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Π ύρ γου

Μ ΙΧ Α Η Λ  Β α σ ίλ ε ιο ς Η λ εκτρ ο λό γω ν  Μ ηχ αν ικώ ν  ΤΕΙ Κ αβάλας Μ ΙΧ Α Η Λ  Γεώ ρ γ ιο ς Π ο λ ιτ ικ ό ς  Υ π ά λλ η λ ο ς  -  Δ Τ Ε /7 0  Τ .Σ .Μ .Μ .

Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  Α ρ ισ τε ίδ η ς Μ η χ /γ ω ν  Μ η χ α ν ικώ ν  &  Β ιομηχανικού Σ χ εδ /σ μ ο ύ  Κ οζάνης ΤΕΙ Δ υ τ. Μ α κ εδ ο ν ία ς  Κ οζάνη Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  Σ τέφ α ν ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α ,Τ . Π το λ εμ ά ίδα ς

Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  Κ ω νσ ταντίνος Ν ομική θ ε σ /ν ίκ η ς Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  Π α ντελή ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Θ ερ μ α ϊκο ύ

Μ ΙΧ Α Λ Ε Λ Η  Υπαπαντή Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ εσ σ α λ ία ς  Π α ιδαγω γικό  Τ μ ή μ α  Δ η μ ο τ ική ς  Ε κπ α ίδευσ ης Μ ΙΧ Α Λ Ε Λ Η Σ  Π α ρ α σ κευ ή ς Υ /Β ' -Ε π ιτελ ε ίο  Δ .Α . Κ ιλκίς

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Β α ϊος Μ η χ α ν ικώ ν  Ε ν ερ γ ε ια κ ή ς  Τ εχ ν ο λ ο γ ία ς  ΤΕ Ι Α θη νώ ν Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Α γ α θο κλ ή ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Π ερ ιφ . Β όλου  Μ α γν η σ ία ς

Μ ΙΧ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Κ ω νσ ταντίνος Τ .Ε .Ι. Π λ ηρ οφ ορ ικής  Κ α σ τορ ιάς Μ ΙΧ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Ν ικό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Ε π ιτελε ίο /Δ .Α . Κ α σ τορ ιάς

Μ Ο Ν Τ Ζ Ε Λ Α Σ Γ εώ ρ γ ιο ς Ο ικονομικώ ν Επιστημώ ν Α .Π .Θ . Μ Ο Ν Τ Ζ Ε Λ Α Σ Κ ω νσ ταντίνος Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Λ α γ κα δά

Μ Ο ΣΧ Α Κ Η  Στυλιανό Εφα ρμ οσ μένω ν Μ α θη μ α τικ ώ ν  - Η ρ ά κ λ ειο Μ Ο Σ Χ Α Κ Η Σ  Κ ω ν/νο ς Υ π α ρ χ /κα ς  -  Τ .Δ .Ν . Η ρ α κ λ είο υ

Μ Ο ΣΧ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Μ α ρ ία -Ε λέν η Χ η μ ε ία ς  (Θ εσ /ν ίκη ) Μ Ο Σ Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Κω ν/νος Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Κ α ρδ ίτσ α ς

Μ Ο Τ Σ ΙΟ Σ  Α ρ ισ τε ίδ η ς Σχο λή  Αστυφυλάκω ν Μ Ο Τ Σ ΙΟ Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Τ .Α . Βριλησσ ίω ν

Μ Ο Υ ΓΓΟ Υ  Λ αμπ ρινή Τμή μ α  Μ α θη μ α τικ ώ ν  Π α ν/μ ιο  Ιω αννίνω ν Μ Ο Υ Γ Γ Ο Σ  Ιω άννης Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  Λ ά ρ ισ α ς

Μ Ο Υ Ρ Α Τ ΙΔ Η  Ζαφ ειρ ώ Ο ικονομικώ ν Επιστημώ ν Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ εα /ν ίκ η ς Μ Ο Υ Ρ Α Τ ΙΔ Η Σ  Χ αρ άλαμπ ος Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Σ ιά τ ισ τα ς

Μ Ο Υ Σ Η  Κω νσταντίνα Τμή μ α  Φ ιλο λογ ίας /Φ ιλοσ οφ ική  Σ χ ο λ ή 1 Ε θνικό  &  Κ α π οδισ τριακΰ Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν Μ Ο Υ Σ Η Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Υ /Β ' ε .α .-Δ /ν σ η  Α σ τυνομ ικού  Π ρ οσ ω π ικού/Α Ε Α /Τμ . 2ο

Μ Ο Υ ΤΖΟ Υ ΡΗ  Βασιλική Τμ. Φ ιλο λο γ ία ς  -Φ ιλοσ οφ ική Σχο λή  Ε θνικό  Κ α π οδισ τριακΰ Π ανεπ ισ τήμιο Μ Ο Υ ΤΖΟ Υ Ρ Η Σ Α ρ τέμ ιο ς Α ρ χ /κ α ς -Δ .Α .Α /Υ .Κ .Α ./2 0

Μ Ο Υ ΓΟ Υ  Ε υα γγελ ία Σχο λή  Ε π ισ τημώ νΥ γείας /Τμήμα Κ τη ν ια τρ ικ ή ς/Π α ν /μ ιο  Θ εσ σ α λ ία ς Μ Ο Υ Γ Ο Σ  Κ ω ν/νο ς Υ /Β ' -Τ μ ή μ α  Μ ετα γ ω γ ώ ν  Δ ικ . Λ ά ρ ισ α ς

Μ Ο Υ ΤΣΟ Κ Ο Υ  Α νθούσ α-Ε ιρ ήνη Π α ν/μ ιο  Π ελοπ οννήσ ου  Τμ . Ισ το ρ ία ς-Α ρ χ α ιο λο γ ία ς  &  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Π ο λιτισ μ ικώ ν Α γα θώ ν Μ Ο Υ Τ Σ Ω Κ Ο Σ  Χ ρήσ τος Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Τ  Α . Λ α μ ία ς

Μ Π Α Β Ε Λ Η  Π ο λ υ ξέν η Ε θνικό  κα ι Κ α π οδ ισ τρ ια κΰ  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν Τμή μ α  Ε κπ α ίδ ευσ η ς  &  Α γω γής  

σ την Π ρ οοχολ ική  Η λικία

Μ Π Α Β Ε Λ Η Σ  Π α να γιώ της Α ρ χ /κ α ς  -  Σ .Α .Ε .Α .

Μ Π Α Γ Γ Ο Υ  Ε υα γγ ελ ία Α γρο νόμω ν Τοπ ογράφω ν Μ ηχ αν ικώ ν  (Α .Π .Θ .) Μ Π Α Γ Γ Ο Σ  Χ ρήσ τος Υ π α ρ χ /κα ς  -  Τ .Σ .Φ . Κ ο ρ εσ τείω ν

Μ Π Α ΪΡ Α Μ Η Σ  Α π όσ τολος Τμή μ α  Τ εχνο λό γω ν-Γ εω π ό νω ν/Τ Ε Ι Η ρ α κ λ είο υ  Κ ρ ή τη ς Μ Π Α ΪΡ Α Μ Η Σ  Α ντώ νιος Υ /Β ' ε .α .

Μ Π Α Λ Α Σ Κ Α Σ  Ευριπ ίδης Γ εω π ον ικό  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Α θη νώ ν/Σ χ ο λή  Τροφ ίμω ν Β ιο τεχ νο λο γ ία ς  &  Α νά π τυξη ς, 

Τ μ . Α γ ρ ο τικ ή ς  Ο ικο νο μ ία ς  &  Α νά π τυξη ς

Μ Π Ρ Ο Ζ Ο Υ  Β ασιλική Α ρ χ /κ α ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Κ ιλκίς

Μ Π Α Μ Π ΙΛ Η Σ  Κ ω νσ ταντίνος Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ελ ο π οννήσ ου /Τμήμα Ο ικονομικώ ν Εποστημώ ν Μ Π Α Μ Π ΙΛ Η Σ  Α ν δ ρ έα ς Α ο τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Α .Ε .Α ./Δ ν /ο η  Ν ο μ ικ ή ς  Υ π ο σ τή ρ ιξή ς

Μ Π Α Ν Τ Η  Π α να γιώ τα Τ μ ή μ α  Β ιβλ ιο θη κο νο μ ία ς, Α ρ χ ε ιο ν ο μ ία ς  &  Μ ο υ σ ε ιο λ ο γ ία ς  Π α ν/μ ιο  Ιονίω ν Νήσω ν Μ Π Α Ν Τ Η Σ  Ν ικό λα ο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Τυρνάβ ου

Μ Π Α Ρ ΙΤ Α Κ Η Σ  Π α ύλο ς Π ολιτικώ ν Μ η χ α ν ικώ ν  Πα νεπ ισ τη μ ίο υ Πατρώ ν Μ Π Α Ρ ΙΤ Α Κ Η Σ  Εμμανουήλ Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  Β ' Α .Τ . Η ρ α κ λ είο υ

Μ Π Α Ρ Λ Α Ο Υ Ρ Α  Νίκη ΤΕ Ι Π ε ιρ α ιά  Τμ ή μ α  Δ ιο ίκη σ η ς  Ε π ιχειρήσ εω ν Μ Π Α Ρ Λ Α Ο Υ Ρ Α Σ  Σπ ήλιος Α /Β ' ε .α . Α .Τ . Κηφισ ιάς

Μ Π Α Σ ΙΝ Α  Α ικα τερ ίνη Τμή μ α  Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς  Κ ρ ή τη ς  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Κ ρ ήτης -  Ρ έθυ μ νο Μ Π Α Σ ΙΝ Α Σ  Κ ηρ ύκος Α ρ χ /κ α ς  -  Α ,Τ . Ε ρ έτρ ια ς

Μ Π Α Σ Μ Π Α Ν Α  Λ αμπ ρινή Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Θ εσ /ν ίκ η ς  Τμή μ α  Φ α ρ μ α κευ τ ικ ή ς Μ Π Α Σ Μ Π Α Ν Α Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Υ .Μ Ε .Τ . θ ε σ /ν ίκ η ς

Μ Π Α Σ Μ Π Α Ν Α Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π α τρ ώ ν Τμή μ α  Φ α ρ μ α κευτική ς Μ Π Α Σ Μ Π Α Ν Α Σ  Γ εώ ρ γ ιο ς Α σ τυν. Υ π ο δ /ν τή ς  -  Υ .Μ Ε .Τ . θ ε σ /ν ίκ η ς

Μ Π Α Τ Σ Η  Α ικα τερ ίνη Μ ο υσ ικώ ν  Σπ ουδώ ν Ιόν ιο  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ έρ κυρ α Μ Π Α Τ Σ Η Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Σ ιά σ π σ τα ς

Μ Π Ε Λ Α Η  Α οημίνα Σ χ . Α νθρω π ισ τικώ ν &  Κοινω νικώ ν Επ ιστημώ ν/Τμήμα Ο ικ. Ε π ισ τημώ ν/Π αν/μ ιο  Θ εσ σ α λ ία ς Μ Π Ε Λ Α Η Σ Γ ρ η γ ΰ ρ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α ' Α .Τ . Λ ά ρ ισ α ς

Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ Α  Μ α ρ ία Σχο λή  Δ ιο ίκη σ η ς  &  Ο ικο νο μ ία ς  -  Τμή μ α  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν ΤΕ Ι Μ α κ εδ ο ν ία ς  &  Θ ρ άκης Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ Α Σ  Ε υά γγ ελ ο ς Α /Β ' -  Δ .Α , Κ α ρδ ίτσ α ς

Μ Π Ε Ρ Ν ΙΔ Α Κ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς ΤΕΙ Η ρ α κ λ είο υ  Τμή μ α  Λ ο γισ τική ς  &  Χρημ ατοο ικονομ ικής Μ Π Ε Ρ Ν ΙΔ Α Κ Η Σ  Ν ικόλα ος Α ρ χ /κ α ς  -  Υ .Α  Ρ εθύ μ νο υ

Μ Π Ε Τ Σ ΙΚ Ο Σ  Ν ικό λα ο ς Τμήμα Επιστημώ ν θε σ σ α λ ία ς /Π α ν /μ ιο  Αιγαίου Μ Π Ε Τ Σ ΙΚ Ο Σ  Κ ω ν/νο ς Υ /Β ' -Α .Τ . Φ αρσάλω ν

Μ Π ΙΚ Α Σ  Α λ έξα ν δ ρ ο ς Μ η χ α νο λό γω ν Μ η χ α ν ικώ ν  &  Β ιομηχανικού Σχεδ ια σ μ ο ύ  Κ οζάνης Μ Π ΙΚ Α Σ  Κ ω ν/νο ς Α ν θ /μ ο ς  -  Α .Τ . Κ ερ ασ οχ ω ρ ίου

Μ Π ΙΛ ΙΟ Υ Μ Π Α Σ Η  Ε υα γγ ελ ία Λ ο γ ισ τ ική ς  &  Χ ρ η μ ατοο ικονομ ικής  ΤΕΙ Σ ερ ρ ώ ν Μ Π ΙΛ ΙΟ Υ Μ Π Α Σ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  Δ .Α . Σ ερ ρ ώ ν

Μ Π ΙΡ ΙΝ Τ Ζ Η Σ  Α λ έξα νδ ρ ο ς Ε ιδ ική ς  Α γω γή ς  Π α νεπ ισ τή μ ιο  Μ α κ εδ ο ν ία ς Μ Π ΙΡ ΙΝ Τ Ζ Η Σ  Γεώ ρ γ ιο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ , Κ α τερ ίνη ς

Μ Π ΙΡ Κ Ο Σ  Ιω άννης Η λεκτρ ο λό γω ν  Μ ηχ αν ικώ ν  &  Μ η χ α ν ικώ ν  Υ π ολογισ τώ ν Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Ξ ά ν θη ς Μ Π ΙΡ Κ Ο Σ  Δ η μ ή τρ ιο ς Α ν θ /μ ο ς  ε .α .  -  Α .Τ . Π ο λ ική ς  Κ εφ αλλην ίας

Μ Π ΙΤ Ζ Α Κ Η Σ  Π α να γιώ της Λ ογισ τική  κα ι Χ ρ η μ ατοο ικονομ ικό  ΤΕ Ι Σ ίνδου Μ Π ΙΤ Ζ Α Κ Η Σ  Α π όστολος Α ρ χ /κ α ς  -  Α .Τ . Π ολ ίχ ν η ς-Ε υ κ α ρ π ία ς

Μ Π ΙΤ Ζ ΙΟ Υ  Φλώ ρα Δ ιο ίκησ η  Ε π ιχ ειρ ήσ εω ν ΤΕΙ Ιον ίω ν Νήσω ν Μ Π ΙΤ Ζ ΙΟ Σ  Χ αρ ίλα ος Υ /Β ' - Α ,Τ .  Ν ά ξο υ

Μ Π Ο Ζ Α  Π α να γιώ τα Τ εχ ν ο λ ο γ ία  Γ εω π ον ίας . Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς  Τρ οφ ίμω ν  &  Δ ια τρ ο φ ή ς  ΤΕΙ Σ ίνδου Μ Π Ο Ζ Α Σ  Κ ω ν/νο ς Α ρ χ /κ α ς  -  Α ,Τ . Ευόσ μου

Μ Π Ο Λ Ε Τ Η Σ  Π α να γιώ της Π α νεπ ισ τή μ ιο  Π ελοπ οννήσ ου  /Σ χ ο λ ή  Επιστημών Α νθρ ώ π ινης Κ ίνησ ης &  Π ο ιό τη τα ς  

Ζ ω ής/Τμ . Ο ρ γάνω σ η ς &  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Α θλητισ μού

Μ Π Ο Λ Ε Τ Η Σ  Ιω άννης Α /Α ' -  Υ π η ρεσ ία  Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Ευρω π αϊκώ ν &  Α ναπ τυξιακώ ν  

Π ρογρα μμάτω ν

Μ Π Ο Λ Ο Σ  Β α σ ίλ ε ιο ς Τμ ή μ α  Η λεκτρ ο λό γω ν  Μ ηχ αν ικώ ν  Τ Ε /Σ χ . Τ εχ ν /γ ικ ώ ν  Εφαρμογώ ν /Τ Ε Ι Δ υ τ . Μ α κ εδ ο ν ία ς Μ Π Ο Λ Ο Σ  Η λ ίας Α σ τυν. Δ /ν τ ή ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Η μ α θ ία ς

Μ Π Ο Λ Ο Σ  Θ εο δ ό σ ιο ς  -  Π α να γιώ της Τμ ή μ α  Χ η μ ε ία ς /Σ χ ο λ ή  θ ε τ ικ ώ ν  Επ ισ τημώ ν/Π ανεπ ιοτήμ ιο  Ιω αννίνων Μ Π Ο Λ Ο Σ  Η λ ία ς Α ο τυ ν. Δ /ν τ ή ς  -  Ε π ιτελε ίο  Δ .Α . Η μ α θ ία ς

Μ Π Ο Ν Τ Η  Χ ρ υο ό νθη Π λ ηρ οφ ορ ικής  Ιόνιο Π α νεπ ισ τή μ ιο  Κ έρ κυ ρ α Μ Π Ο Ν Τ Η Σ  Χ ρ ή σ το ς Υ π α ρ χ /κα ς  -  Α .Τ . Κ οζάνης
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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 ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
Ψ  ΔΩΡΕΑΝ 1

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
i  ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ .

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑΑΣΦΑΛΙΣΤΡι

501ανω
Κ αλύψ εις

Καλύψεις

A i g a i o n ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ^ > ^ 00 INTER ΑΜΕ RICAN

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

τιμές είναι
ενδεικτικές και εκτός της 
έκπτωσης της ιδιότητας 
διαμορφώνονται ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά οχήματος, 
ιδιοκτήτη, οδηγού

Αποτελεσματική
διαχείριση

αποζημιώσεων

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ 
F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

Συνεργαζόμενα 
συνεργεία για άμεση 
η αποκατάσταση r 
* *  ζημιών '

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Eurolife ERB Ο ΙΝΤΕΡΪ ΑΛΟΝΙΚΑ LLOYDS

Απική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα Κ Ι Απική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα
cc ΒΜ = 01 Ιπποι ΒΜ = 01

mailto:info@real-ins.gr


'MUX'

LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE BODYARMOR

F O O T W E A R
With EZ CROSSTECH'

moirnxH
20%

o t o u s  νεο - εξερχόμενουε 
Αστυφύίϊακεε

ΠΛΗΡΕΣ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΘΗΚΩΝ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΦΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. T a r g e t  E r a u p  L td  /

L E A R N  M O R E  A T  W W W . T A R G E T G R O L I P . G H D e f e n s i v e  E q u i p m e n r

\  ΜιχαΑακοπούΑου, 121 115 27 Αθήνα Tnfl.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr 
Anpntocivas, 16 11 5 22 ΑμηεΑόκηποι Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr 
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail, info@targetgroupitalia.it

http://WWW.TARGETGROLIP.GH
mailto:sales@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroupitalia.it

