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40ε0-6 75ε 65ε'°
51-125 65 ε7-8 80ε 70ε
126-250 70ε 60ε

9-10 95ε 85ε 251-500 105ε 105ε
11-20 105ε 90ε 501 125ε 125ε

► ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΛΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 3 0 .000€ με 5θ€/έτος.

► ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΐ€/τ.μ.
Πακέτο με 14 καλύψεις
Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/ατύχημα 1 .OOO.OOOC 
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 13.000ε 
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10.0006 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΣΒ 13.0006 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΥΖ 10.0006
Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα και τα χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγού, 
ιδιοκτήτη-ιδιότητας, ιστορικό ζημιών. Ανάλογες παραμετροποιήοεις ισχύουν και για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης.

“Ισχύει για ένστολους για όλη την Ελλάδα και για τους υπόλοιπους με έδρα εκτός Αττικής (κέντρο).

Αστική ευθύνη πυράς 20.0006
Φροντίδα ατυχήματος
Νομικές συμβουλές
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Τ ο τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλη

νική Αστυνομία υλοποιεί δράσεις, που 

υπηρετούν το στόχο μιας συμμετοχι

κής αντεγκληματικής πολιτικής, η οποία στη

ρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαρκή 

επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες που θα 

εκτελούν υπηρεσία σε απομακρυσμένες περι

οχές και η διάθεση (150) οχημάτων ειδικού τύ

που για την αστυνόμευση παραμεθορίων πε

ριοχών. στα πλαίσια του ειδικού επιχειρη

σιακού σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» (Αστυνόμευση- 

Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών και Συνόρων), 

ικανοποιούν ένα βασικό στόχο του Προγράμ

ματος Αντεγκληματικής Πολιτικής, «Αστυνο

μία δίπλα στον Πολίτη».

«Απώτερος σκοπός είναι οι Κινητές Αστυ

νομικές Μονάδες να ενσωματωθούν στις τοπι

κές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίη- 

σής τους, αποτελώντας ένα σύγχρονο μοντέλο 

αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και 

προβλημάτων-μεσαίου επιπέδου-που χρή- 

ζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομί

ας επιδιώκει οι Κινητές Αστυνομικές Μονά

δες να συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην 

αναγκαία ενίσχυση της αστυνομικής παρου

σίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και στην 

περαιτέρω ανάπτυξη μιας φιλικής και ανθρώ

πινης προσέγγισης των πολιτών, σε καθημε

ρινή βάση», δήλωσε ο Αρχηγός της Ελληνι

κής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος 

Τσακνάκης.

Παράλληλα η καθιέρωση της «Ώρας του 

Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών 

Εταίρων» στην Ελληνική Αστυνομία, έχει ως 

στόχο την εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαι

σίου ανοικτής επικοινωνίας των πολιτών με τις 

αστυνομικές υπηρεσίες.

«Κάνουμε άνοιγμα στην κοινωνία. Θέλου

με να σταθούμε δίπλα στον πολίτη και τα προ- 

βλήματά του. Αν δεν πιάσουμε τον παλμό της 

κοινωνίας, κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφει

οκράτες. Η πρωτοβουλία μας δεν είναι ούτε 

συγκυριακή, ούτε επικοινωνιακή. Εντάσσε

ται στο πλαίσιο οικοδόμησης μια νέας σχέ

σης με τον πολίτη και συμφιλίωσης Αστυνο

μίας και κοινωνίας», τόνισε ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης 

Πανούσης.
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I  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάιος -  Ιούνιος 2015

ΤΕΥΧΟΣ 290

Νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 6

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Δήλωση του κ. Γιάννη Πανούση σχετικά με τις Αρχές 
και τους Στόχους της Αντεγκληματικής Πολιτικής 14

Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με την Κωδική Ονομασία
«Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» 17

Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης Διεθνικού
Χαρακτήρα Διαμετακόμισης και Εμπορίας Ναρκωτικών 21

Βράβευση της Εφαρμογής της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος «CYBERKID» 23

31° Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου 
Καρδίτσας 24

Σχολικός εκφοβισμός/Bullying: Ένα νέο φαινόμενο 
ή ένα παλιό φαινόμενο με νέες διαστάσεις; 26

Magna Carta; Η συνεισφορά των Αγγλων στην 
αναζήτηση του ανθρώπου για ελευθερία 30

Το Βυζάντιο πριν και μετά την Αλωση; Η στάση
της Δύσης τον 15° αιώνα 34

Μόνιμες Στήλες
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Η απαγόρευση του καπνίσματος έγινε καπνός 44

Η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 50

Όταν ο θύτης γίνεται θύμα στη φυλακή 65

Διαβητικό πόδι 6θ

Ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 10Θ

Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος 114

Τέκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 130

Αθλητισμός 103

Ηθικές αμοιβές 118

Επιστολές 121

Παράξενα 124

Για τις ελεύθερες ώρες 126

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9010/1/16-γ από 5/1/01 απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. 
9010/1/17-α από 18/9/02. υπ'αριθμ. 9010/1/16-η από 8/5/11. υπ'αριθμ. 
9010/1/16-ιβ από 3/7/14 και την υπ'αριθμ. 9010/1/15-ιδ από 1Θ/9/14 «περί 
λειτουργίας του περιοδικού Αστυνομική Ανασκόπηση"»

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
Τμηματάρχης Τμ. Ιστορίας Εκδόσεων/
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062 - 6940730008
Αρχισυντάκτης
Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου
τηλ. 210/6854609
Βοηθός Αρχισυντάκτη
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη
τηλ. & fax 210/6849352
Συντάκτες
Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος,
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας 
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη.
Π.Υ. Νικόλαος Βράτσης,
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος 
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
"NON STOP PRINTING" Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος. Ακαδ. Πλάτωνος 
τηλ. 210/5144445, fax. 210/5142366

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α.. Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι. 15123 
τηλ.210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123. Hellas 
tel, 210/6854609. fax: 210/6849352 
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr

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

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

Δημήτρης Αναγνωστάκης
, Δημήτρης Αναγνωστάκης γεν
νήθηκε το Δεκέμβρη του 1961 
στη Χαλκίδα. Είναι εκπαιδευτι

κός. Έγγαμος και πατέρας δύο αγο- 
ριών. Απόφοιτος Π.Α. και του Παι
δαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Στις εθνικές εκλογές του 2012 εκλέχτηκε βουλευτής Εύβοι
ας και χρημάτισε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της Δημοκρατικής Αριστερός και υπεύθυνος του Τομέα Αυ
τοδιοίκησης.
Υπήρξε Μέλος στις Διαρκείς Μόνιμες Επιτροπές της Βουλής: 
► Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης. ► 
Οικονομικών Υποθέσεων. ► Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών. ► Μέλος 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών.
Έχει διατελέσεί: ·  Δήμαρχος Χαλκιδέων, (υποστηριζόμενος 
από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ). ·  Πρόεδρος της Τοπικής Ένω
σης Δήμων & Κοινοτήτων Εύβοιας. ·  Μέλος του Περιφερεια
κού Συμβουλίου Στερεός Ελλάδας. ·  Μέλος του Γενικού Συμ
βουλίου της ΑΔΕΔΥ. ·  Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο ΓΣ.Ε.Ε - 
ΑΔΕΔΥ Στερεός Ελλάδας. ·  Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Παι
δαγωγικών Ερευνών & Μελετών της Δ.Ο.Ε. ·  Γραμματέας 
Ν.Ε.Λ.Ε. Ν. Εύβοιας.
Με τις παραπάνω ιδιότητες συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό συ
νεδρίων, ημερίδων και αποστολών στο εξωτερικό, για θέμα
τα σχετικά με την Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Διοίκηση και την 
Εκπαίδευση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τάσος Μαυρόπουλος
'εννήθηκε στο Βύρωνα την 30- 

12-1961.
Απόστρατος Αξιωματικός του 

Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, στο οποίο υπηρέτησε από 
το 1982 μέχρι και το τέλος του 2010. 
Ιδρυτικό μέλος του συνδικαλιστικού 

φορέα των Λιμενικών, Γενικός Γραμματέας του Πανελλαδικού τους

Σωματείου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους. 
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Συντονιστής του 
τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του Συνασπισμού και μετέπειτα 
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 
Βύρωνα, διετέλεσε Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, διαχείρισης 
κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας, ανακύκλωσης και 
Πολιτικής Προστασίας.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Τζανέτος Φιλιππάκος
, Τζανέτος Φιλιππάκος του Κων

σταντίνου γεννήθηκε στο Γύ- 
θειο Λακωνίας το 1952. Είναι 

έγγαμος και πατέρας δύο ενήλικων 
τέκνων και διαμένει μόνιμα στο Χαϊ- 
δάρι -  Αττικής.
Είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελ

ληνικής Αστυνομίας ε.α. και Τακτικός Καθηγητής στην Αστυ
νομική Ακαδημία.
Αποστρατεύτηκε το έτος 2009 από την Ελληνική Αστυνομία και 
από το 2012 συμμετέχει ενεργά στην πολιτική με το κόμμα των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων, στο οποίο και κατείχε θέση Γραμματέα 
σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη.
Την 30-04-15 με το Φ. Ε. Κ.298/28-04-2015 διορίσθηκε Αναπλη
ρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Πρόκειται για μία νέα 
θέση, με κύριες αρμοδιότητες το συντονισμό των υπηρεσιών του 
πρώην υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
του τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώμα
τος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα

της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.
Έχει σπουδάσει Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές Επιστήμες και 
έχει κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές (ΠΑΝΤΕΙΟ).
Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα και πλήθος 
σεμιναρίων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, στα 
αντικείμενα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης. Management 
και Εγκληματολογίας.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής του σταδιοδρομίας, πέραν 
των συστηματικών θεσμοθετημένων εκπαιδεύσεων, εκπαι
δεύτηκε σε θέματα Τρομοκρατίας. Οργανωμένου Εγκλήμα
τος. Ολυμπιακή Ασφάλεια, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοί
κησης -  Ηγεσίας κ.α.
Διδάσκει, ως Τακτικός Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία 
επί 18 έτη, έως και σήμερα, θέματα Δημοσίου Κατηγόρου και 
Αστυνομίας Τάξης (Λειτουργία Αστυνομικών Υπηρεσιών -  Πε
ζές και Εποχούμενες Περιπολίες).
Για την προσφορά του στην κοινωνία και αστυνομία τιμήθηκε 
πολλάκις από την πολιτεία.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

τη ΥΡΓΒΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ KJU 
ώ'ΟΙΚΗΙ <ΗΣ ΑΗΑΣ/ΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Τ ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω
τερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης αρμόδιο σε θέ

ματα Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανού- 
ση επισκέφθηκε (20.04.2015) στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο 
Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. 
Κατά τη συνάντηση τους συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν τη Δημόσια Τάξη 
και ασφάλεια, το έργο της Ελληνικής 
Αστυνομίας , τη μετανάστευση , ενώ 
μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός τό
νισε απευθυνόμενος προς τους Αστυ

νομικούς ό τ ι : «Η αστυνομία είναι η 
εμπροσθοφυλακή της κοινωνίας απέ
ναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Αντα
νακλά τη δημοκρατία σε κάθε χώρα. 
Στοχεύουμε σε μία αστυνομία που θα 
είναι αξιόμαχη, θα λειτουργεί αποτε
λεσματικά και θα τηρεί κατά γράμ
μα αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. 
Πρέπει να ξεφύγουμε από τις προκα
ταλήψεις του παρελθόντος και να πε- 
τύχουμε μια υγιή σχέση πολίτη - αστυ
νομικού. Πρέπει να επαναφέρουμε τον 
αστυνομικό ε κ ε ί που χρειάζεται, στη 
γειτονιά, με σωστή εκπαίδευση».

Ομιλία του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών & Δ ι
οικητικής Ανασυγκρότησης 
αρμόδιο σε θέματα Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολί
τη κ. Γιάννη Πανούση

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ.
Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομί

ας. του Πυροσβεστικού Σώματος και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα
σίας. σας καλωσορίζουμε στο Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Η  παρουσία 
σας εδώ και τώρα σηματοδοτεί ακριβώς 
την εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς την
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Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Πο
λιτική Προστασία, θεσμούς της Δημο
κρατίας που σέβονται το Σύνταγμα και 
υπηρετούν τα δικαιώματα του κάθε πο
λίτη, του κάθε συνανθρώπου. Θεσμική 
και οργανωτική αναδιάρθρωση, αλλά 
κυρίως αξιακή αναγέννηση στο επίπε
δο των σχέσεων Αστυνομίας -  Κοινω
νίας: αυτή είναι η πρόκληση μας. η πρό
κληση της εποχής Η Αστυνομία, ως θε
σμός της Δημοκρατίας, υπηρετείτο δη
μόσιο συμφέρον στον πλέον ευαίσθητο 
τομέα: αυτόν της ασφάλειας και της κοι
νωνικής ειρήνης μέσα σ 'ένα σύγχρονο 
Κράτος Δικαίου, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ακόμα 
και αυτών που παραβιάζουν το νόμο.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ζούμεσεένα νέο περιβάλλον εγκλή

ματος και ασφάλειας Έχουμε ιδιαίτερα 
υφηλά επίπεδα βίας, που προσβάλλουν 
ευθέως την ανθρώπινη ζωή. Κυρίως 
όμως έχουμε μια εγκληματικότητα, που 
προσβάλλει την ασφάλεια των πολιτών 
και δημιουργεί κινδύνους στην ίδια τη 
Δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει το Κράτος 
Δικαίου και κυρίως η Αστυνομία και η 
Δικαιοσύνη να βρουν με ποιο τρόπο θα 
διαχειριστούν αυτό το νέο περιβάλλον 
εγκληματικότητας και ανασφάλειας, 
πάντα με όρους συνταγματικής και δη
μοκρατικής νομιμότητας.

Η νέα μορφή βίας, εγκληματικότητας 
και ανασφάλειας δημιουργεί και νέους 
ρόλους στη στρατηγική της Αστυνομί
ας, η οποία πρέπει να δρα λαμβάνοντας

πάντοτε υπόφη τα κοινωνικά και πολι
τισμικά δεδομένα, τη συλλογική συνεί
δηση και βέβαια την ιστορία και τα δι
καιώματα του λαού.

Η Αστυνομία σε ένα δημοκρατικό 
κράτος προστατεύει τα δικαιώματα των 
πολιτών, ενώ σε ένα αυταρχικό κράτος 
καταπιέζει τους πολίτες. Άρα η τριγω
νική σχέση Κράτος -  Αστυνομία -  Πο
λίτης. συναντιέται, κατά τη γνώμη μας, 
στο σημείο που η υποχρέωση των αστυ
νομικών για την προστασία του δημο
κρατικού πολιτεύματος στο πλαίσιο της 
συνταγματικής τάξης, συνιστά ένα δια
χρονικό δημοκρατικό αίτημα.

Κρίσιμο το ερώτημα: η Αστυνομία 
μπορεί πέραν του κοινωνικού ελέγχου 
να επιφορτιστεί και με την εδραίωση 
της δημοκρατικής νομιμότητας: Ίσως 
και με την εξασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής: Η  Αστυνομία ως κοινωνική 
λειτουργία, αλλά και ως θεσμική λε ι
τουργία. μπορεί να στοχεύσει στην προ
στασία και στη ρύθμιση της κοινωνικής 
τάξης δηλαδή να εξασφαλίζει το χώρο 
άσκησης των δικαιωμάτων όλων μας

Η Ελληνική Αστυνομία έχει κατανο
ήσει ότι η συλλογική δράση δεν αποτε
λ ε ί παράγοντα διατάραξης της δημόσιας 
τάξης, αλλά κοινωνική λειτουργία. Στο 
βαθμό που η Αστυνομία διευκολύνει 
την άσκηση των δημοκρατικών δικαι
ωμάτων των πολιτών, η σχέση ανάμεσα 
σε αυτή και τους πολίτες θα βελτιωθεί.

Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι η 
Αστυνομία, αν κρ ιθεί αναγκαίο, δεν

θα αντιμετωπίσει δραστικά περιπτώ
σεις εγκληματικότητας Αυτό όμως θα 
πρέπει να γίνεται σε διαφορετική βάση, 
όπου η Αστυνομία δεν θα αντιμετωπίζει 
το πλήθος ως ομοιογενές, αλλά ούτε και 
εκ  των προτέρων επικίνδυνο. Δεν είναι 
εχθρός της Αστυνομίας ο κάθε διαδη
λωτής. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απο
λύτως σαφές στο αστυνομικό προσω
πικό που διαχειρίζεται, παραδείγματος 
χάρη, μαζικές εκδηλώσεις Αυτή η πο- 
λυκλαδική συνεργασία ανάμεσα στους 
τοπικούς θεσμούς, τις κοινωνικές υπη
ρεσίες. τους πολίτες και την Αστυνομία 
-  ένα τετράγωνο -  δεν είναι εύκολη 
υπόθεση να επιτευχθεί. Θα προσπα
θήσουμε όμως. Ο ακριβής ορισμός του 
τι σημαίνει νόμιμη, δημοκρατική αστυ
νομική παρέμβαση, δηλαδή η θετική 
διαντίδραση Αστυνομίας και πολιτών 
μπροστά στο έγκλημα και την τρομο
κρατία πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. 
Η Αστυνομία, όμως, πρέπει να εντάξει 
την αστυνόμευση μέσα στην κοινότητα. 
Με πρόληψη και αποτροπή. Με διαμε- 
σολάβηση και. κυρίως από την πλευρά 
της. με κοινωνικό πρόσωπο, ώστε να 
ρυθμίζει και όχι να καταστέλλει τα κοι
νωνικά προβλήματα.

Κύριε Πρωθυπουργέ.
Τίποτε όμως δεν μπορεί να πετύχει 

αν δεν αλλάξει το κοινωνικό προφίλ του 
αστυνομικού, του Έλληνα αστυνομικού 
Όπως δεν μπορούμε να έχουμε εκπαί
δευση χωρίς δασκάλους, κατά τον ίδιο 
τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε Αστυ
νομία χωρίς αστυνομικούς με υψηλό 
αίσθημα αυτοεκτίμησης, με κοινωνι
κή αναγνώριση και με εξασφαλισμέ
νο sta tus.

Ο σύγχρονος αστυνομικός δεν παί
ζει κρυφτούλι με τους κλέφτες στη γω
νιά της αλάνας ή της αυλής, αλλά έχει 
να αντιμετωπίσει την «αυτοκρατορία 
του εγκλήματος», το λεγόμενο «kilter 
kapitalismus». Για να τον έχουμε φίλο 
και προστάτη στο δρόμο, στο σχολείο, 
στην επιχείρηση, πρέπει αφενός να του 
εμπιστευτούμε στρατηγικό ρόλο -  και 
όχι μόνο εκτελεστικό -  και αφετέρου να 
τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα.
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Ίσως αυτή να είναι η αρχή μιας νέας 
εποχής στις σχέσεις Αστυνομίας -  Πο
λίτη. αλλά και μια νέα εποχή στην ορθή, 
σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα 
εντός των ορίων του Συντάγματος και 
του πολιτισμού μας. αντιμετώπιση του 
εγκλήματος. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευ 
τυχής που η σημερινή πολιτική και κοι
νωνική συγκυρία επιτρέπει τη συμφιλί
ωση της Αστυνομίας και της Κοινωνίας. 
Πρέπει όλοι, κόμματα, φορείς, υπηρε
σίες να πιστέφουμε σε αυτόν το στόχο 
και να δουλέψουμε προς αυτή την κα
τεύθυνση. γιατί έτσι θα υπηρετήσου
με καλύτερα και το δημόσιο συμφέρον 
και την κοινωνική ειρήνη. Η  Αστυνομία 
οφείλει πρώτη να δώσει το χέρι, πρώ
τη να δείξει δείγματα αυτής της νέας 
αντίληψης σεβασμού των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των πολιτών, ήπιας 
χρήσης της νόμιμης και πάντα κοινωνι
κά πρόσφορης παρέμβασης στις περι
πτώσεις διατάραξης της τάξης και δια- 
κινδύνευσης της ασφάλειας και κυρίως 
λογοδοσίας για οποιαδήποτε υπέρβαση 
ή κατάχρηση εξουσίας. Το δημοκρατι
κό πολίτευμα και οι πολίτες περιμένουν 
πολλά από την Αστυνομία τόσο στο επί
πεδο της κοινωνικής ειρηνοποιού δρά
σης της και της πρόληψης, όσο και στο 
επίπεδο αποτροπής της τέλεσης εγκλη

ματικών πράξεων. Ο Αστυνόμος είναι 
ο φίλος στη γωνιά του δρόμου, είναι ο 
προστάτης του φτωχού, είναι ο φύλα
κας -  άγγελος του κατατρεγμένου

Κύριε Πρόεδρε.
Ούτε η Φυσική ούτε η Πολιτική Ηγε

σία του Υπουργείου είναι διατεθειμένες 
να ανεχθούν φαινόμενα άμετρης βίας, 
ρατσισμού και διαχωρισμού των πολι
τών και των ανθρώπων από τη μεριά 
των αστυνομικών. Θα ελέγξουμε μία 
προς μία τις περιπτώσεις τόσο σε πει
θαρχικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο. 
Και γι' αυτό χαιρετίζουμε την εξαγγελία 
σας για Μόνιμη Ειδική Κοινοβουλευ
τική Επιτροπή Δημοκρατικού Ελέγχου 
της Αστυνόμευσης. Η  Ελληνική Αστυνο
μία στηρίζει τη Δημοκρατία και τους θε
σμούς. υπηρετεί και προστατεύει τους 
πολίτες και συνιστά κρίσιμο παράγοντα 
ασφάλειας και ανάπτυξης.

Θέλουμε, επίσης, να διαβεβαιώσου
με ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής 
περιόδου για την ετοιμότητα του Πυρο
σβεστικού Σώματος. αλλά και της Γενι
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
που βέβαια έχουν ήδη δείξει μέσα σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα την αποτε- 
λεσματικότητά τους Ευχαριστούμε για 
την παρουσία σας και σας δηλώνουμε 
ότι η Αστυνομία και κάθε αστυνομικός

ξεχωριστά, θα σέβεται το Σύνταγμα, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και θα υπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον της χώρας.

Ομιλία του Πρωθυπουργού 
κ. Αλέξη Τσίπρα

Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστώ. Η  
σημερινή μου επίσκεψη στο υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη έχει, όχι 
μόνο συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό 
χαρακτήρα.

Θέλω να σας θυμίσω δηλώσεις μου 
προεκλογικά ότι όραμά μου είναι να 
φτάσουμε στο σημείο να ξεφύγουμε 
από τις προκαταλήψεις του παρελθό
ντος και να πετύχουμε μια ουσιαστική 
συμφιλίωση του πολίτη με τον αστυνό
μο. Αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο 
ο υπουργός λέγοντας ότι όταν ο πολίτης 
αντικρίζει τον αστυνομικό, να τον αντι
μετωπίζει ως φύλακα άγγελο και προ
στάτη. να μην φοβάται. να αισθάνεται 
ασφάλεια, να αισθάνεται ότι είναι ο άν
θρωπος που θα ηροστρέξει για να τον 
ηροστατέψει.Θέλω ναεπισημάνωότι το 
αγαθό της ασφάλειας είναι ένα σημαντι
κό αγαθό που οφείλουμε όλοι μας να 
διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε 
να καταστεί πραγματικότητα για κάθε 
πολίτη.Δεν ήρθα, λοιπόν, σήμερα εδώ 
ενώπιον σας για να κοινοτοπήσω λέγο
ντας το απολύτως αυτονόητο ότι το έργο 
της Ελληνικής Αστυνομίας είναι εξαι
ρετικά δύσκολο και εξαιρετικά σημαντι
κό. Άλλωστε, εσείς γνωρίζετε καλύτερα 
από εμένα, καλύτερα από τον καθένα 
πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια του 
κάθε ανθρώπου, το δικαίωμά του να ζει 
και να κινείται χωρίς φόβο. Το έργο σας 
είναι σημαντικό γιατί η τήρηση των νό
μων. η αντιμετώπιση του εγκλήματος, 
η προστασία των πολιτών αποτελεί το 
θεμέλιο για την αδιατάρακτη και ομαλή 
αναπαραγωγή της κοινωνικής και οικο
νομικής ζωής. Αν όλα τα παραπάνω εί
ναι εγγυήσεις του Συντάγματος τότε η 
Αστυνομία είναι επιφορτισμένη με την 
τήρηση και την εφαρμογή τους. Είναι, 
όμως, το έργο σας. εκτός από σημαντι
κό ταυτόχρονα και εξαιρετικά δύσκολο, 
καθώς τα Σώματα Ασφαλείας, ιδιαίτερα
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η Αστυνομία είναι εκείνη που αποτελεί 
την εμπροσθοφυλακή της κοινωνίας 
στη σύγκρουσή της με το οργανωμέ
νο έγκλημα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα 
κυβέρνηση έχει απόλυτη συνείδηση αυ
τής της δυσκολίας και θα κάνει τα πά
ντα. ώστε να συνδράμει στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, στην ασφά
λεια των αστυνομικών για να μπορούν 
απερίσπαστοι να φέρουν σε πέρας την 
αποστολή τους.

Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος με τον 
οποίο λειτουργεί και ο τρόπος με τον 
οποίο αντιλαμβάνεται το ρόλο της η 
Αστυνομία, αντανακλά το επίπεδο της 
Δημοκρατίας σε μια χώρα. Το μεγάλο 
ζητούμενο για κάθε δημοκρατική χώρα 
του κόσμου είναι αυτό: μια Αστυνομία 
που θα είναι απολύτως αξιόμαχη, θα 
λειτουργεί αποτελεσματικά και ταυτό
χρονα θα τηρεί κατά γράμμα αυτά που 
προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. 
Μια Αστυνομία ικανή να επέμβει άμε
σα και καθοριστικά εκ ε ί όπου χρειάζε
ται. αλλά και ταυτόχρονα φιλική προς 
τους πολίτες και με απόλυτο σεβασμό 
στα ατομικά δικαιώματα και τις δημο
κρατικές ελευθερίες. Μια τέτοια Αστυ

νομία αξίζει την εκτίμηση όλων μας 
και μπορεί να κάνει μια χώρα υπερή
φανη. τόσο για την ασφάλεια που παρέ
χει προς τους πολίτες, όσο όμως και για 
το σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώ
ματα και τις συνταγματικές ελευθερίες 
που επιδεικνύει. Η  αντίληψη ότι οι νό
μοι που κατοχυρώνουν τις συνταγματι
κές ελευθερίες υπάρχουν για να προ
στατεύουν τους κάθε είδους κακούς 
και εγκληματίες και ότι η Αστυνομία 
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, 
αν αυτούς τους νόμους δεν τους παρα
βιάζει. είναι μια αντίληψη οπισθοδρομι- 
κή. επιτρέψτε μου την έκφραση υπερ
συντηρητική. το σημαντικότερο, όμως, 
είναι ότι είναι μια αντίληψη απολύτως 
εσφαλμένη. Διότι ειλικρινή εδώ πρέπει 
να μιλήσουμε με όρους αποτελεσμα
τικότατος και επαγγελματικότητας και 
αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Είναι μια αντίληψη αντιδημοκρατική 
αν θεωρεί ότι η τάξη και η ασφάλεια, 
υπάρχει μόνον εκε ί όπου δεν υπάρχουν 
δικαιώματα και ελευθερίες. Όμως είναι 
κυρίως μια αναποτελεσματική αντίλη
ψη. διότι είμαι απολύτως πεπεισμένος 
ότι επαγγελματισμός και αποτελεσματι
κότατα σημαίνει ότι θα μπορείτε να κά

νετε την δουλειά σας μέσα σε ένα πλαί
σιο κοινωνικής συναίνεσης και πάνω 
από όλα και κοινωνικής συμφωνίας. 
Πιστεύω, ότι στα πρόσωπά σας θα δω 
τους πρώτους χάρη στην εμπειρία σας. 
διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον- έχω μια 
θεωρητική προσέγγιση- και ο υπουρ
γός. ως εγκληματολόγος και πολύ κα
λύτερη από εμένα αλλά όσοι ταβιώνεται 
στη ζωή και την πράξη, έχετε άλλου εί
δους εμπειρίες συσσωρεύσει. Πιστεύω 
λοιπόν, ότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που 
θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι δια
στρέβλωση αυτό που σας είπα πιο πριν, 
να νομίζει κανείς, ότι η Αστυνομία μπο
ρ ε ί να κάνει τη δουλειά της. αν το Σύ
νταγμα και οι νόμοι παραβιάζονται. Το 
αντίθετο. Το γόητρο της Αστυνομίας και 
ο μεγάλος σεβασμός που της οφείλει 
η κοινωνία για τη δουλειά που κάνει, 
σε καμία περίπτωση δεν κερδίζονται με 
υπερβάλλοντα ζήλο ούτε με κατάχρη
ση εξουσίας. Κερδίζονται με υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση. Με απόλυτο και 
άψογο επαγγελματισμό και με σεβασμό 
στους νόμους. Με συνείδηση ότι πάνω 
από όλα επιτελείται ένα λειτούργημα 
και δεστερεύοντος φυσικά, επάγγελ
μα. εργασία γιατί θα πω και στη συνέ-

10 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2015



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

χεια πως θεωρώ ότι δεν πρέπει και αυτή 
την πτυχή, να την παραβλέπουμε. Για 
να αψήσουμε λοιπόν στην άκρη κάθε 
είδους προκαταλήψεις που συνδέονται 
με παλαιότερες εποχές και περιόδους, 
θα σας πω το εξής: Πράγματι ο πολίτης 
χαίρεται όταν βλέπει τον αστυνομικό, 
να κάνει σωστά τη δουλειά του. Πράγ
ματι ο πολίτης χαίρεται όταν βλέπει τον 
αστυνομικό, στη γειτονιά. Όταν βλέπει 
τον αστυνομικό όχι ως αυτόν που θα 
τον υποβάλλει σε ελέγχους ή  που θα 
του καταστείλει δημοκρατικές ελευθε
ρίες αλλά αυτόν που θα βρίσκεται εκεί, 
στην κρίσιμη στιγμή όταν απειλείται η 
ασφάλειά του. Η μία από τις προτεραι- 
ότητές μας την οποία εξαγγείλαμε και 
στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι 
να ξαναφέρουμε τον αστυνομικό, εκ ε ί 
όπου ο πολίτης τον χρειάζεται, στη γει
τονιά. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολί
της και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό 
της. ότι ο αστυνομικός ασκεί ένα επικίν
δυνο λειτούργημα προκειμένου να δια
σφαλίσει. το αγαθό της δημόσιας ασφά
λειας. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολί
της ότι η ανταπόκριση στο καθήκον, εί
ναι πολλές φορές σκληρή, πάνω από τα 
μέσα όρια, στα οποία δοκιμάζονται και 
όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, καθημερινοί 
άνθρωποι στις δουλειές τους.

Ταυτόχρονα όμως ο πολίτης γνω
ρίζει. βλέποντας τον αστυνομικό με τη 
στολή του. ότι εκτός από πολίτης, με 
στολή ασκεί και εξουσία. Και επομέ
νως. απαιτεί το σεβασμό για τον ίδιο τον 
πολίτη αλλά και για όλους τους άλλους 
γύρω του. Δεν πρόκειται να ισχυριστώ 
σε καμία περίπτωση, ότι το ένα έρχε
ται σε αντίθεση με το άλλο. Άλλωστε, 
όπως κανείς δεν εκτιμά μια αστυνομία 
που υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας 
της. έτσι δεν εκτιμά και μια αστυνομία, 
ανίκανη να επιτελέσει το ρόλο της όσο 
φιλική και αν είναι προς τον πολίτη.

Το στοίχημα λοιπόν είναι η πιο άρτια 
ανταπόκριση και στις δύο πλευρές της 
κοινωνικής απαίτησης. Στη διασφάλι
ση της τάξης και το σεβασμό του Συ
ντάγματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι για το επίπεδο και το έμψυχο δυ-

ναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας πε
ποίθησή μας είναι ότι ο στόχος αυτός 
είναι απόλυτα εφικτός. Και θέλω επί
σης. να σας διαβεβαιώσω ότι η Πολι
τεία θα διαθέσει προς την κατεύθυν
ση αυτή κάθε δυνατή βοήθεια. Και η 
δική μας αντίληψη για το τι χρειάζεται 
σήμερα, ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο 
στόχος, αναλύεται σε τρεις άξονες. 0  
πρώτος άξονας είναι αυτός που αντι
μετωπίζει τον αστυνομικό όχι μόνο ως 
εκτελεστικό όργανο αλλά πρώτα από 
όλα. ως άνθρωπο, ως εργαζόμενο με 
ανάγκες και δικαιώματα, όπως όλοι οι 
άλλοι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες εργα
σίας του αστυνομικού, τα μέσα που του 
παρέχονται, οι όροι με τους οποίους 
κάνει την υπηρεσία του και βεβαίως οι 
αποδοχές του. πρέπει να διασφαλίζουν 
πλήρως την αξιοπρέπεια και τον αυτο
σεβασμό του.

Και επιτρέψτε μου. όπου ακούτε τη 
λέξη αστυνομικό, σε αυτά που θα πω να 
βάλετε δίπλα και τη λέξη πυροσβέστης 
και τη λέξη Πολιτική Προστασία. Ανα- 
φέρομαι σε όλους τους άντρες και τις 
γυναίκες που ασκούν το λειτούργημα 
της πολιτικής προστασίας, που έχουν 
ως έγνοια και ως σκοπό να προστα
τέψουν τον πολίτη. Και είναι πράγμα
τι ζήτημα φροντίδας και προτεραιοτή
των αυτές οι δυσκολίες που αντιμετω
πίζουν οι αστυνομικοί, άντρες και γυ
ναίκες. παρά το γεγονός ότι διάγουμε 
μια περίοδο κρίσης, οικονομικών δυ
σκολιών. θα έλεγα, ότι από την πλευ
ρά της πολιτικής ηγεσίας γνωρίζουν, 
τόσο ο υπουργός όσο και η ηγεσία του 
υπουργείου στο σύνολό της και εργάζε
ται πολύ συστηματικά, ώστε να βρεθούν 
λύσεις πάνω στα καθημερινά προβλή
ματα των αστυνομικών, ως εργαζομέ
νων. Οι λύσεις που πολλές φορές μπο
ρούν να βρεθούν είναι όχι μόνο μέσα 
από την εξεύρεση νέων πόρων, αλλά 
και μέσα από θεσμικές διαδικασίες που 
μπορούν να διευκολύνουν στην αντιμε
τώπιση των καθημερινών προβλημάτων. 
Αλλά και η εξεύρεση πόρων, θεωρούμε 
ότι είναι βασικός στόχος. Θα πρέπει το 
επόμενο διάστημα βγαίνοντας σταδιακά

από την κρίση, να αντιμετωπιστούν και 
οι αδικίες και στο μισθολογικό επίπεδο 
των προηγούμενων ετών.

Αλλά αυτό βεβαίως, θα μπορέσει 
να γίνει πραγματικότητα όχι από τη μια 
μέρα στην άλλη. Και αυτό το κατανοού
με. όλοι φαντάζομαι. Αν λοιπόν ο πρώ
τος άξονας είναι οι όροι εργασίας, ο 
δεύτερος άξονας αφορά την εκπαίδευ
ση. Η  εκπαίδευση οφείλει να αντιστοιχεί 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, να προσαρ
μόζεται σε νέα μέσα και τεχνολογίες, 
να υιοθέτει προωθημένα επιστημονικά 
βιβλία και πρότυπα και να προάγει τον 
επαγγελματισμό. Πάνω από όλα όμως, 
να εγγυάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
στην ασφάλεια του ίδιου του αστυνομι
κού. Διότι αν δεν υπάρχει εγγύηση στην 
ασφάλεια του αστυνομικού, ο αστυνο
μικός βεβαίως δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την ασφάλεια των πολιτών, με αποτε- 
λεσματικότητα. Μέρος της εκπαίδευ
σης. θεωρούμε ότι είναι και η εμπέδω
ση των δημοκρατικών αρχών, των νό
μων και του σεβασμού προς κάθε πο
λίτη με τον οποίο η αστυνομία, έρχεται 
σε επαφή.

Και τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά, το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Η  μεταρ
ρύθμιση και η ριζική αναδιοργάνωση 
της αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα, ο 
εκσυγχρονισμός του αστυνομικού προ
τύπου. η επίλυση ζητημάτων όπως τα 
διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια αξι
ολόγησης και το αδιάβλητο σύστημα 
μεταθέσεων και κρίσεων, είναι σήμερα 
νομίζω, ζητήματα, υπερώριμα.

Οι απαιτούμενες τομές θα γίνουν με 
διαφάνεια και διάλογο και σας διαβε- 
βαιώνω μακριά από κάθε μικροπολιτι
κή σκοπιμότητα. Η  υλοποίηση των πα
ραπάνω. θα δώσει στην αστυνομία τη 
θέση που της αξίζει, που της αρμόζει 
στο πλευρό της κοινωνίας και του πο
λίτη. στην υπηρεσία των νόμων και της 
Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου όμως σε 
αυτό το σημείο να επισημάνω και δυο 
πολύ σοβαρά σημεία, στα οποία πιστεύω 
ότι το αποτέλεσμα, υπουργέ, πρέπει να 
φανεί άμεσα, πολύ σύντομα.

Το πρώτο σημείο είναι η μηδενική
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Κανείς δεν έχει τα περιθώρια, ούτε 
καν να διανοηθεί να εκτρέφει την αστυ
νομία από το ρόλο της ή να τη χειραγω
γήσει με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποια
δήποτε κλίμακα.

Κυρίες και κύριοι, ζούμε μια εποχή 
περίπλοκη, ιδιαίτερη, με ασύμμετρους 
κινδύνους Ζούμε μια εποχή όπου από 
τη μια πλευρά το οργανωμένο έγκλημα 
εκσυγχρονίζεται διαρκώς εκσυγχρονί
ζεται σε μέσα και δικτυώσεις και από 
την άλλη πλευρά η οικονομική κρίση, η 
φτώχεια και η δυστυχία, επιδρούν δυ
στυχώς στο επίπεδο της ασφάλειας και 
της καθημερινότητας

Η χώρα ταυτόχρονα διέρχεται μια 
δύσκολη περίοδο. Μια δύσκολη περί
οδο. εξαιτίας των λαθεμένων επιλογών 
του παρελθόντος. Μια δύσκολη περίο
δο που τα τελευταία τεσσεράμισι-πέντε 
χρόνια, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνί- 
δες την έχουν βιώσει και οι αστυνομι
κοίεπίσης.

Την έχουμε βιώσει με τη συρρίκνω
ση του εισοδήματος με την ανεργία, με 
την πτώση του εισοδήματος. Γ ι' αυτό 
λοιπόν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη 
από μια συνεχή νομιμοποίηση της δια
κυβέρνησης. συνεχή κοινωνική νομι
μοποίηση της διακυβέρνησης και από 
μια διαρκή οικοδόμηση συναινέσεων 
όπως προκύπτει.
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ανοχή που πρέπει να επιδείξετε στην 
διαφθορά και στην παρανομία. Το κύ
ρος της αστυνομίας κρίνεται από την 
κάθετη και απόλυτη αντιμετώπιση, τέ
τοιων φαινομένων. Ξεκαθαρίζω τη β ε 
βαιότητά μου ότι η συντριπτική πλει- 
οφηφία των αστυνομικών, κάνει υπο
δειγματικά τη δουλειά της. Γνωρίζω και 
το γνωρίζει και η κοινωνία ότι σε αυτή 
την κατεύθυνση, της κάθετης αντιμετώ
πισης τέτοιων φαινομένων. γίνονται ιδι
αίτερα σημαντικά βήματα. το τελευταίο 
διάστημα. Ξέρουμε όμως όλοι μας. ταυ
τόχρονα. ότι αρκούν ελάχιστα και μεμο
νωμένα περιστατικά, για να διαρραγεί 
η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες 
και να ενθαρρυνθείακόμη περισσότερο 
η παρανομία.

Γι αυτό και είμαι απόλυτα σίγουρος 
ότι πρόθεση όλων μας. πολιτικής και 
φυσικής ηγεσίας είναι, να περιφρου- 
ρηθούν αποφασιστικά και να κατοχυ
ρωθούν ακόμα πιο στέρεα, το ανεπί
ληπτο ήθος και ο αυτοσεβασμός, του 
Σώματος.

Το δεύτερο σημείο που θα μου επι- 
τρέφετε να αναφέρω αφορά την ύπαρξη 
κατά το παρελθόν, κρουσμάτων που φα
νέρωναν τη δράση οργανωμένων θυλά
κων. στο εσωτερικό του Σώματος Θυ
λάκων με ιδιαίτερους στόχους, ανεξάρ
τητους ή παράπλευρους προς τον σχε

δίασμά και την καθορισμένη αποστολή 
του Σώματος. Θέλω και εδώ να είμαι ξε
κάθαρος. Δ εν είμαι από αυτούς που πι
στεύουν. ότι ο αστυνομικός δεν πρέπει 
να έχει πολιτικές πεποιθήσεις Στη σύγ
χρονη Δημοκρατία. οι αστυνομικοί ε ί
ναι ένστολοι πολίτες και δικαιούνται να 
έχουν τις πεποιθήσεις τους. Να έχουν 
τις πεποιθήσεις τους χωρίς να ελέγχο
νται από κανένανεκτός από την ίδια την 
συνείδηση τους. Όμως δεν είναι ανεκτό 
το φαινόμενο δημιουργίας ομάδων που 
προσπαθούν συντονισμένα να επιβάλ
λουν τον τρόπο δράσης της αστυνομίας, 
συγκεκριμένα πολιτικά και ιδεολογικά 
κίνητρα, καθώς και αντικανονικές και 
αντιδημοκρατικές πρακτικές. Πολύ πε
ρισσότερο. όταν η δράση αυτή, υπόκει- 
νται από αντιλήφεις οριστικά καταδικα
σμένες από τη Δημοκρατία στο σύνολό 
της. Είμαι σίγουρος, είμαι απολύτως β έ
βαιος ότι τέτοια φαινόμενα όπου και αν 
ξαναεμφανιστούν. θα αντιμετωπιστούν 
ριζικά και άμεσα, πρώτα από όλα. από 
τη φυσική ηγεσία του Σώματος.

Η αστυνομία είναι στην υπηρεσία της 
Δημοκρατίας και της κοινωνίας. Έχει 
την απόλυτη στήριξη της κοινωνίας και 
πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία και ο 
ελληνικός λαός, πρέπει να είναι υπερή
φανος για τη δημοκρατική αστυνομία 
και τη δημοκρατική της λειτουργία.
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Σε κάθε απόφαση, σε κάθε στιγμή, 
σε κάθε κρίσιμο θέμα, είναι απαραίτητο 
να οικοδομήσουμε αυτό που εγώ ονο
μάζω λαϊκή ενότητα και εθνική συναί
νεση πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Η  νέα 
κυβέρνηση, σας διαβεβαιώνω. στηρίζει 
τόσο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των πολιτών, όσο όμως και την ανάγκη 
το κράτος να λειτουργήσει αποτελεσμα
τικά. Και να είναι ένα κράτος δικαίου.

Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή την κα
τεύθυνση. δουλεύουμε σκληρά ώστε η 
νόμιμη, διαφανής και λογοδοτούσα 
άσκηση των συνταγματικών εξουσιών 
να συντελείται μέσα σε κλίμα νηφαλι
ότητας. ήπιας διαχείρισης και χωρίς 
υπερβάσεις. Πολλές φορές αυτό έχει 
πολιτικό κόστος, αλλά είμαστε έτοι
μοι να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος 
προκειμένου να έχουμε θετικό αποτέ
λεσμα. προτιμούμε το θετικό αποτέλε
σμα. αψηφώντας το κόστος

Δεν πρέπει όμως, σε καμία περίπτω
ση. η δημοκρατική στάθμιση στη δια
χείριση κρίσεων και συγκρούσεων να 
εκλαμβάνεται από οποιονδήποτε ως 
αδυναμία στη διακυβέρνηση.

Η εμμονή στη δημοκρατία, στη δια
φάνεια. στην τήρηση του Συντάγματος 
είναι για εμάς επιλογή και όχι αδυνα
μία.

Και θέλω με την ευκαιρία, που βρί
σκομαι. σήμερα, ενώπιών σας. να δι

αβεβαιώσω άπαντες. ότι όσοι από την 
πρώτη στιγμή, από την πρώτη ημέρα της 
ανάληψης των καθηκόντων μου. καθώς 
και στις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης επεσήμανα. κυρίως δε ότι 
η Ελληνική Δημοκρατία, δεν εκβιάζεται. 
Το ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβι
άζεται. ισχύει προς όλες τις κατευθύν
σεις και προς το εξωτερικό, και προς το 
εσωτερικό. Και προς τα έξω και προς 
τα μέσα.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να εκβιά
σουν τη Δημοκρατία και να διαρρήξουν 
τη λαϊκή ενότητα, είναι γελασμένοι. Η  
επιμονή δε. ορισμένων, σε παρόμοιες 
τακτικές θα έχει τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσματα.

Καλώ, επομένως, όλους τους φο
ρείς της πολιτείας, αλλά και τους κοι
νωνικούς φορείς, να συμβάλλουν στο 
μέτρο της ευθύνης του καθενός. στην 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
σε όλους τους πολίτες.

Να συμβάλλουν στην εξασφάλιση 
της Δημοκρατίας και στην απρόσκοπτη 
λειτουργία των θεσμών και της δικαιο
σύνης. αναπόσπαστο τμήμα των οποίων 
είναι η συνταγματική, νόμιμη και κοι
νωνικά πρόσφορη δράση της σύγχρο
νης αστυνομικής και αντεγκληματικής 
πολιτικής.

Κυρίες και κύριοι είμαι σίγουρος, ότι 
η πολιτεία και η αστυνομία θα συνεργα

στούν υποδειγματικά, προκειμένου να 
κάνουμε το βήμα προς μια νέα εποχή, 
με περισσότερη ασφάλεια, αλλά ταυτό
χρονα και με περισσότερη ελευθερία.

Δ εν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια 
αλλά και μεγαλύτερη επιβράβευση για 
το έργο σας. από την εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας Εμπιστοσύνη η οποία κερδί
ζεται καθημερινά, σε κάθε σημείο της 
χώρας, με την αποτελεσματικότητα τον 
επαγγελματισμό, αλλά και την ανθρω
πιά που οφείλουν να επιδεικνύουν οι 
άνδρες και οι γυναίκες που έχουν τα
χθεί να προστατεύουν τον πολίτη και να 
διασφαλίζουν το αγαθό της δημόσιας 
ασφάλειας.

Μ ε αυτές τις σκέψεις και με την 
παρουσία μου εδώ. που επαναλαμβά
νω. θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει μόνο 
συμβολικό, αλλά και ουσιαστική σημα
σία στήριξης του έργου σας. αλλά και 
ταυτόχρονα επισήμανσης του δρόμου 
μέσα από τον οποίο μπορούμε να κά
νουμε σημαντικές τομές εκσυγχρο
νισμού. αναβάθμισης, μεγέθυνσης  
της αποτελεσματικότητας της δου
λειάς σας και άρα μεγαλύτερης θ ε
τικής ανταπόκρισης και αναγνώρισης 
από την κοινωνία, θέλω για μια ακόμη 
φορά να σας ευχαριστήσω και να σας 
ευχηθώ ολόψυχα καλή δύναμη, αλλά 
και καλή επιτυχία, επιτυχίες σημαντι
κές  στο δύσκολο έργο σας.

Σας ευχαριστώ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός στο τέ

λος της επίσκεψης δώρισε στον Πρω
θυπουργό ένα στεφάνι καθώς και ένα 
υπόμνημα 40 σελίδων με τα προβλή
ματα της Ελληνικής Αστυνομίας ευχό
μενος να επιλυθούν. 0 Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Δημήτριος Τσακνάκης του χάρισε 
ένα σπαθί, για το οποίο ο πρωθυπουρ
γός σημείωσε: «Θα το χρησιμοποιήσω 
για να λύσω τους γόρδιους δεσμούς». 
Ενώ, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Παπαγεωργίου του χάρισε ένα κρά
νος. «Όραίο δώρο. Θα πάρω και κάτι 
που μπορεί να μου χρειαστεί», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. ■
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

«Από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβα τα καθήκοντα μου 
επιδίωξα την τακτική και συ
νεχή ενημέρωση των Μ. Μ Ε. 
και της κοινής γνώμης για 
τις δράσεις και τους στόχους 
του Υπουργείου στα ζητήματα 
αντεγκληματικής πολιτικής, 
όπως έγινε και μ ε  τις προη
γούμενες ανακοινώσεις μου 
την 03, 10. και 17 Μαρτίου. 
Θεωρώ ότι η ενημέρωση αυ
τή είναι απαραίτητη για την 
ποιοτικότερη λειτουργία της 
Δημοκρατίας. Στο Υπουργείο 
προχωρήσαμε σε δράσεις, 
ηου υπηρετούν το στόχο μιας 
συμμετοχικής αντεγκληματι- 
κής πολιτικής, η οποία στηρί
ζεται στην αμοιβαία εμπιστο
σύνη και διαρκή επικοινωνία 
μεταξύ  της Αστυνομίας και 
των πολιτών.

Ε ιδ ικό τερ α , οι δ ρ ά σ εις  ε ίν α ι οι 
ακόλουθες·.
1. Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
Ε κπ ονήθηκε και τίθετα ι άμεσα σε 
εφαρμογή ειδ ικό επ ιχειρησιακό σχέ
διο. με το οποίο θα τεθούν σε πιλοτική 
λειτουργία τέσσερα (Δ) οχήματα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, ως Κινητές Αστυ
νομικές Μονάδες, στην Αρκαδία, την 
Εύβοια, τα Ιωάννινα και τις Σέρρες. Οι 
Μονάδες αυτές θα μεταβαίνουν σε προ
γραμματισμένο χρόνο, σε απομακρυ
σμένες περιοχές και με το διαθέσιμο 
τεχνολογικό τους εξοπλισμό θα είναι σε 
θέση να παρέχουν επιτόπιες υπηρεσίες 
στους πολίτες.
2. Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας 
μ ε την Περιφέρεια  Αττικής
Εκπονήθηκε Σχέδιο Προγραμματικής 
Συμφωνίας του Υπουργείου μας με την 
Περιφέρεια Απικής. Το Σχέδιο προωθεί 
τη συνεργασία σε δύο βασικούς άξο
νες δράσης: α) στην ασφάλεια και στην 
προστασία των πολιτών, των εγκαταστά
σεων και των δράσεων της Περιφέρειας 
και β) στην πολιτική προστασία και στην 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστρο
φών. Η χρονική διάρκεια της Προγραμ
ματικής Συμφωνίας είναι 4  έτη. Ανατέ
θηκε στο Κέντρο Μ ελετώ ν Ασφάλειας  
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στις αρμόδιες Υπηρεσί
ες  της Περιφέρειας, ο από κοινού προ
γραμματισμός. σχεδιασμός και υλοποί

ηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματο
δοτούμενων δράσεων.
3. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίω ν Ειδικό Επιχειρησια
κό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το κέντρο 
της Αθήνας.
4. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους 
τοπικούς Δήμους Ειδικό Επιχειρησια
κό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το σύνολο 
των περιοχών της Δυτικής Α π ικής
5. Εκπονήθηκε και υλοποιείται σε συ
νεργασία με την Περιφέρεια Απ ικής Ει
δικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Π ε- 
δίον του Άρεως
6. Προωθείται η επικαιροποίηση της 
συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομί
ας με το «Χαμόγελο του Παιδιού».
7. Δημοτική Αστυνομία
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτε
ρικώ ν και Δ ιο ικητικής Μεταρρύθμισης 
και τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. ε κ 
πονήθηκε διάταξη Νόμου με την οποία 
προβλέηεται ουσιαστικά η ανασύσταση 
του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, 
με ταυτόχρονη επαναφορά των Δημο
τικών Αστυνομικών στους Ο.Τ.Α. αλλά 
και άλλες υπηρεσίες (όπως αυτές του 
Ασύλου κ.λπ.).
θ. Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και 
των Κοινωνικών Εταίρων, στην Ελλη
νική Αστυνομία.
Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω  
βελτίωσης των Σχέσεων Κράτους-Πολί-
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τη. σχεδιάστηκε και υλοποιείται, με
ταξύ των άλλων δράσεων και πρωτο
βουλιών. η Ώρα του Πολίτη, των Φο
ρέω ν και των Κοινωνικών Εταίρων, 
στην Ελληνική Αστυνομία.
Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός στα
θερού πλαισίου ανοικτής επικοινωνί
ας των πολιτών με τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα  
με τα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία 
αποτελούν το βασ ικό κύτταρο του 
Αστυνομικού Οργανισμού. 
Συγκεκριμένα, καθιερώνεται, πιλοτι
κά κατ' αρχήν, σε συγκεκριμένες Υπη
ρεσίες Αττικής. Θεσσαλονίκης και της 
Π εριφ έρειας και κατόπιν αξιολόγη
σης των σχετικών αποτελεσμάτων με 
την παρέλευση διμήνου. σε όλη την 
επικράτεια, μία ημέρα ανά δεκαπεν
θήμερο. κατά την οποία επ ί ένα δ ί
ωρο. οι δ ιο ικητές  των Αστυνομικών 
Τμημάτων θα δέχονται πολίτες, φ ο
ρείς  και κοινωνικούς εταίρους.
Στο πλαίσιο της άμεσης αυτής δια
προσωπικής επικοινωνίας θα έχουν  
την ευκαιρ ία  να διατυπώσουν σ κέ
ψεις. προτάσεις, επισημάνσεις και 
γενικά να εκφ έρουν τις απόψεις τους 
και να συζητούν για θέματα γενικό
τερου ενδιαφέροντος, που απασχο
λούν την τοπική τους κοινωνία, δια
μορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια 
σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
κατανόησης.
9. Ενισχύεται η Υπηρεσία Καταπο
λέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων 
(a n ti-tra ffic k in g ) . ώστε σε συνερ
γασία με τον Εθνικό Εισηγητή κ. Ηρ. 
Μ οσκώφ και άλλους συναρμόδιους 
φορείς να καταρτισθεί και να εφ αρ- 
μοσθείένα περισσότερο αποτελεσμα
τικό σχέδιο δράσης. 2015-2019.
10. Αναμένονται οι εισηγήσεις από 
τις τρεις Νομικές Σχολές (Αθηνών. 
Θ εσσαλονίκης. Κομοτηνής) και 
από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά  
με την αναγκαιότητα Ίδρυσης Δ ικα 
στικής Αστυνομίας (ν. 2145/93). Το 
Υπουργείο Δ ικαιοσύνης θα κα ταθέ
σει δική του άποψη ώστε να προβού- 
με σε σύνθεση (προς τη μία ή την άλ
λη κατεύθυνση).

11. Ρύθμιση καίριων ζητημάτων Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Συγκρότηση  
Ειδικών Επιτροπών.
Μ ε πρωτοβουλία του Υπουργείου  
συγκροτήθηκαν Ε ιδικές Επιτροπές, 
από Κ αθηγητές Πανεπιστημίων και 
εκπροσώπους Φορέων, για την ε ξ έ 
ταση και τη διαχείριση συγκεκριμέ
νων ζητημάτων, τα οποία αφορούν  
στην αναβάθμιση του ρόλου και της 
αποτελεσματικότητας της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στην εκπλήρωση της 
αποστολής της.
Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν και συ
νεδρ ίασαν οι ακό λο υ θ ες  Ε ιδ ικές  
Επιτροπές:
► για τη βελτίωση του ρόλου και του 

έργου των Τοπικών Συμβουλίων 
Πρόληψης Παραβατικότητας.

► για τη βελτίω ση του ρόλου και 
του έργου του Αστυνομικού της  
Γΐΐτονιάς.

► για την αναβάθμιση και τον ουσι
αστικό εκσυγχρονισμό της εκπαί
δευσης των αστυνομικών

► για τη συμβολή της Ελληνικής  
Αστυνομίας στη διαχείριση -  αντι
μετώπιση της ενδοσχολικής βίας, 
και

► για την Ίδρυση Ινστιτούτου Αντε- 
γκληματικής Πολιτικής.

12. Παράταση Προθεσμίας για έντα
ξη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ε.Τ.Ε.Α.
Μ ε την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 
4320/2015  (σ' 29/19-3-2015) παρα- 
τείνονται έω ς 30-6-2015 οι προβλε- 
πόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρ
θρου 119 του ν. 4316/2014 προθεσμί
ες. προκειμένου κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα να εξετασ τεί και να αντιμε
τωπιστεί κατά τρόπο λυσιτελή το θέμα 
του ασφαλιστικού φορέα των εργαζο
μένων στα Σώματα Ασφαλείας.
13. Έγινε η προκήρυξη για στελέχω
σα του Γραφείου Αυθαιρεσίας, για 
την εξασφάλιση της ταχείας και απο
τελεσματικής διερεύνησης καταγγε
λιών σε βάρος στελεχών των Σωμά
των Ασφαλείας. αλλά και η εξάλειψη  
κάθε υπόνοιας για συγκάλυψη αυτών, 
στο πλαίσιο της κακώ ς εννοούμενης 
συναδελφικής αλληλεγγύης.

14. Δ ιορ ίσ θηκε το νέο Δ ιο ικ η τ ι
κό Συμβούλιο του Κέντρου Μ ε
λετώ ν Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο
οποίο σ υμ μ ετέχουν  Κ α θ η γ η τές  
Πανεπιστημίων.
15. Έγινε δεκτή πρόταση προς το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο για Ίδρυση  
Πανεπιστημιακού Τμήματος Εγκλη
μ ατολογίας και Α ντεγκλημ α τική ς  
Πολιτικής.
16. Βρίσκεται σε εξέλ ιξη  η διαδι
κασία αξιοποίησης του Αρχείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη Καθη- 
γητής/Αντιπρύτανης. κατόπ ιν πρό
σκλησής μου, έχει καταθέσει σχετι
κή εισήγηση.
17. Εστάλησαν ερωτήματα σε Πρυ- 
τανικές Αρχές για τα δικά τους μέτρα 
περιφρούρησης των Ιδρυμάτων, σύμ
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Προωθείται αλλαγή του θεσμι
κού πλαισίου, που αφορά στην αστυ
νόμευση σε σχέση με την κακοποίηση 
των ζώων.
19. Διορίσθηκε το Δ ιοικητικό Συμ
βούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου  
της Αστυνομίας (ΠΟ.ΚΕ.Α .) που εκ -
κρεμούσε από το 2008.
20. Καταβάλλονται προσπάθειες  
ανανέωσης του στόλου των οχη
μάτων της Ε λληνικής Αστυνομ ίας  
και ενίσχυσης των Π ερ ιφ ερειακώ ν  
Διευθύνσεων.
Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
σε κάθε περίπτωση, διαφυλάττει τη 
νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου, 
μ ε  απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις ελευθερ ίες των 
πολιτών. Ωστόσο, θα επαναλάβω ότι η 
Ελληνική Αστυνομία δεν είναι αρμό
δια για να επιλύει πολιτικά και κοινω
νικά ζητήματα, που διαρκούν εδώ και 
40 χρόνια. Απαιτείται συλλογική δια
χείρισή τους από όλους τους αρμόδι
ους Φορείς και τις πολιτικές δυνάμεις. 
Θεωρώ ότι όλοι θα συμβάλλουν θετικά  
στο αναγκαίο για την κοινωνία εγχεί
ρημα της συλλογικής αναδιάρθρωσης 
και αναβάθμισης του θεσμού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και της συμφιλί
ωσής της με τους πολίτες». ■
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Arsenal Firearms

Τρεις αποκλειστικές καινοτομίες. Ένα πιστόλι που αλλάξε τα δεδομένα.

AF-1 STRIKE ΟΝΕ

Ό τον η ιστορία του φορητού  
οπλισμού γύ ρ ισ ε σ ελ ίδ α ...
Από ιην πρώτη εμφάνιση του AF-l STRIKE ΟΝΕ το 2012 
τρεις αποκλειστικές καινοτομίες κοταχωρήθηκαν 
για το μηχανιομό κλειδώματος, την αοφόλεια οκονδάλης 
κοι τον οναστολέα της γεμιοτήρας. 0 πρωτοποριακός 
τρόπος λειτουργίας του δεν έχει όμοιο στα χρονικά 
του φορητού οπλιομού. Παρέχει ταχύτερη επαναφορά 
κλείοτρου. καλύτερο έλεγχο του όπλου και τη μικρότερη 
αναπήδηαη που έχουμε συναντήσει μέχρι οήμερο.
Το φαινόμενο αναοήκωαης της κάννης κατά την 
παλινδρόμηοη του κλείοτρου εξαλείφεται οφού 
η κίνηση της γίνεται πάνω οε οδηγούς, οε αυστηρά 
ευθύ άξονο. όπως και η τροφοδοσία των φυσιγγίων αηό 
τη γεμιστήρα στην κάννη. Το οώμα του AF-1 STRIKE ΟΝΕ 
είνοι κατασκευασμένο από super-polymer που αποτελεί 
τρεις φορές πιο ανθεκτικό από το πολυμερικό υλικό 
που συναντάμε αε 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.

Δ ιο μ ετ ρ ή μ ο 9x19 P a ra  / .AO S& W

Σ κ α ν δ ά λ η Μ ονή ς ε ν έ ρ γ ε ια ς

Χω ρ. Γ εμ ιο τ ή ρ α ς : 17+1 φ υσ ίγγ ια

Μ ή κ ο ς  Κ ά ν ν η ς 128 χιλιοστά

Ο λ ικό  Μ ή κ ο ς  / Π λά το ς / Ύ ψ ο ς 210 / 3 3  /1 4 3  χ ιλιοστά .

Β ά ρ ο ς 7 5 0  γ ρα μμ ά ρ ιο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΘΗΝΑΣ 63 1 10552 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ. 210 32Α3 369 1 210 3 2Α 3129 | EMAIL: INFO@KALKANTZAKOS.COM [καλκαντζακος]
O U T D O O R  S P O R T S
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Τ ο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπόνησε και 

θέτει άμεσα σε εφαρμογή ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
με την κωδική ονομασία «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» για την Αστυνόμευ
ση - Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών & Συνόρων.

Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενεργοποίηση τεσ

σάρων Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, στην Αρκαδία, 
την Εύβοια, τα Ιωάννινα και την Ξάνθη. Σε πρώτη φάση 
η δράση αυτή έχει πιλοτικό χαρακτήρα, προκειμένου να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την επέκταση του

θεσμού και σε άλλες περιοχές. Οι Κινητές Αστυνομικές 
Μονάδες είναι διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο 
εξοπλισμό, που στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο τρι
ών ένστολων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και τροχαί
ας) και θα ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπο
λίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας επιτό
πιες υπηρεσίες στους πολίτες. Ειδικότερα, η φιλοσοφία 
του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και ο 
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, βασίζονται 
στους ακόλουθους άξονες: διαμόρφωση μιας νέας αστυ
νομικής πραγματικότητας, όπου η Αστυνομία μεταβαίνει 
με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη, συμπληρωματική 
- εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου, επα-
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ναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνο
μικών Υπηρεσιών, ικανοποίηση των αναγκών και προσ
δοκιών των πολιτών, απάντηση στο χρόνιο αίτημα των 
τοπικών κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία πρόσβα
σης στις αστυνομικές Υπηρεσίες, έμπρακτη αστυνομική 
παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες ακόμα και 
σε απομακρυσμένες περιοχές, αποφυγή ταλαιπωρίας 
μετάβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες των ηλικιω μέ
νων. κυρίως, ατόμων καθώς και άλλων ευπαθών ομά
δων. Ως προς την αποστολή των Κινητών Αστυνομικών 
Μονάδων, αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση της οργα
νωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής 
αστυνόμευσης, μέσω της δ ιενέργειας περιπολιών και 
της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες και ε ιδ ικό 
τερα: στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων, καθη
μερινού χαρακτήρα, στην καταγραφή και διεκπεραίωση 
ιδιαίτερων προβλημάτων στην περιοχή δραστηριοποίη- 
σής τους, στην άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών 
στους πολίτες, στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και 
συνεργασίας και στην παροχή πληροφοριών, οδηγιών, 
συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες, στον εντοπισμό προβλη
μάτων της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων που τα 
προκαλούν, στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριο
τήτων ή θεμάτων που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνη- 
σης. στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο 
πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευ
σης. την οποία εφαρμόζουν οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές 
Αστυνομίες. Απώτερος σκοπός είναι οι Κινητές Αστυνο
μ ικές Μονάδες να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνί

ες των περιοχών δραστηριοποίησής τους, αποτελώντας 
ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών 
θεμάτων και προβλημάτων - μεσαίου επιπέδου - που 
χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης. Το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας επιδιώκει οι Κινητές Αστυνο
μικές Μονάδες να συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην 
αναγκαία ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε δυ
σπρόσιτες περιοχές, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη 
μιας φ ιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών, 
σε καθημερινή βάση.

Οχήματα ειδ ικού τύπου
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδί

ου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.». 150 οχήματα ε ιδ ικού  τύπου (φορτηγά 
με επίπεδη καρότσα) διατίθενται σε Υπηρεσίες για την 
αστυνόμευση και επιτήρηση παραμεθόριων περιοχών, 
στα σύνορα και σε ακρ ιτικές περιοχές της χώρας. Ει
δικότερα, τα σ υγκεκριμένα οχήματα, η προμήθεια των 
οποίων έγ ινε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ε ξω τε
ρικών Συνόρων, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά 
το έργο των Υπηρεσιών αυτών στις περιοχές: Θεσπρω
τία. Ιωάννινα, Καστοριά, Φλώρινα, Σέρρες, Πέλλα, 
Κ ιλκ ίς . Ξάνθη. Ροδόπη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη. 
Ορεστιάδα, Λέσβο, Σάμο. Χίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη, 
Εύβοια και Κέρκυρα. Σημειώ νεται ότι σημείο ανα
φοράς του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» ε ί 
ναι ο βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράμμα
τος Αντεγκληματικής Πολιτικής «Αστυνομία δίπλα 
στον πολίτη».

18 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε (23.04.2015) 
στον προαύλιο χώρο της πρώην Σχολής Αξιω ματικώ ν 
της Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Μεσογείων 96), για την 
παρουσίαση των παραπάνω δράσεων, μίλησαν διαδοχι
κά ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης 
Πανούσης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης.

Ο Γενικός Γραμ
μ α τέα ς Δ ημόσ ιας  
Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης. ανέ
φερε στην ομιλία του 
τα εξής:

«Κ ύρ ιε Υπουργέ, 
κ ύ ρ ιε  Γ εν ικ έ  Γραμ
ματέα της Π ολιτικής  
Π ροστασ ίας, κ ύ ρ ι
οι Α ρχηγο ί, κ ύ ρ ιε  
Υπαρχηγέ, κυρ ίες  και 
κύριοι.

είναι μια όμορφη ημέρα η σημερινή. Είναι μια όμορ
φη στιγμή για την Ελληνική Αστυνομία, γ ιατί έχουμε τη 
δυνατότητα να υποστηρίξουμε εμπράκτως αυτό που ε ί 
ναι η  νέα φιλοσοφία, το νέο δόγμα της Πολιτικής Η γε
σίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το 
δόγμα, όπως καλά γνωρίζετε, είναι η συμφιλίωση της 
Ελληνικής κοινω νίας μ ε την Ελληνική Αστυνομία.

Σ ε  αυτή λοιπόν την προσπάθεια, ήδη έχει εκπ ονηθεί 
ένα  ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο μά
λιστα έχει και την επωνυμία, τη χαρακτηριστική επω 
νυμία « A . Ε . Τ . Ο Σ.». δηλαδή «Αστυνόμευση - Επι
τήρηση Τοπικών Οικισμών και Συνόρων».

Σ ε  αυτό λοιπόν το επ ιχειρησ ιακό σχέδιο, το οποίο 
καταρτίστηκε με την πολύτιμη, πολυτιμότατη -σ ε υπερ
θετικό  βαθμό- βοήθεια  του Επιτελείου της Ελληνικής  
Αστυνομίας, συμπεριλαμβάνονται σήμερα, που γίνεται 
η συγκεκριμένη τελετή, η παράδοση τεσσάρων αυτοκι
νήτων. το ένα  είναι ήδη στα Ιωάννινα, τα οποία θα πάνε 
σε νομούς που έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η  επ ι
λογή των τεσσάρων αυτώ ν νομών έγ ινε  όχι αυθα ίρε
τα. αλλά με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και έχουν στόχο, ιδ ια ίτε
ρα  οι κ ινη τές  αστυνομικές μονάδες (Κ.Α.Μ.). να καλύ-

ψουν τα όποια κενά  στη συνολική αστυνόμευση αυτώ ν  
των νομών.

Σας θυμίζω ότι ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα της ανα
διάρθρωσης -  αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Ήδη πάμε σε μια άλλη φιλοσοφία, η οποία θέλει 
πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα, αλλά σε καμία π ε
ρίπτωση δεν  πρέπει να είναι απούσα η Αστυνομία από 
περιοχές που έχει ανάγκη ο πολίτης την παρουσία της 
και τη στήριξή της.

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου έχει να κάνει μ ε τη 
θω ράκιση της Αστυνόμευσης, ιδ ια ίτερα εκ ε ίνω ν  των 
περιοχών που είναι παραμεθόριες. Έχει ήδη σήμερα  
η Ελληνική Αστυνομία τη μεγάλη χαρά να παραλαμ- 
βάνει 150 νέα αυτοκίνητα. Βέβαια δ ε  σταματάει εδώ  η 
προσπάθεια, τόσο η Φυσική Ηγεσία όσο και η Π ολιτική  
Ηγεσία έχουν έτοιμο σχέδιο για τη μελλοντική, όχι σε  
πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, μερική, τμηματική ή  αν τα 
καταφέρουμ ε και ολική ανανέωση του στόλου μας.

Είναι επίσης σε αυτό το επ ιχειρησιακό σχέδιο ενταγ- 
μ ένες κι άλλες δράσεις, οι οποίες είναι σε επίπεδο σχε- 
διασμού. αλλά ολοκληρώ νεται αυτή ακόμα και του το
π ικού αστυνομικού. Ήδη έχ ε ι υπάρξει προεργασία, 
έχουν επ ιλ εγε ί και εκ ε ίν ες  οι απομακρυσμένες, το το
νίζω απομακρυσμένες περιοχές, που θα υποδεχθούν  
το θεσμό. Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Υπουργός, μου  
έχει βάλει χρονικό όριο τα 5  λεπτά, νομίζω ότι δ εν  τα 
ξεπέρασα. τον καλώ  στο βήμα για να συνεχίσει. Ευχα
ριστώ  πολύ».

0 Υπουργός Προ
στασίας του Πολίτη 
κ. Γιάννης Πανού
σης , ανέφ ερε στην 
ομιλία του τα εξής:

«Φίλες και φίλοι.
θα  συμ φ ω νήσω  

απόλυτα μ ε το Γενι
κό  Γραμματέα Δημό
σιας Τάξης, είναι μία 
όμορφη στιγμή. Μία 
όμορφη στιγμή, για
τί: Γ α τ ί  η Αστυνομία  
δείχνει το κοινω νικό της πρόσωπο, διαμορφώνει μία 
νέα πραγματικότητα. Και όταν λέμ ε συμφιλίωση και κ ο 
ντά στον πολίτη, εννοούμε στον κά θ ε  πολίτη, όχι στον  
πολίτη της πόλης μόνο. Στον παππού στα σύνορα, που 
φοβάται που θέλει να μιλήσει, τον άνθρωπο που έχει
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έ ν α  π ρόβ λημ α  σ τα  Π ομ ακοχω ρια . έ ν α ν  ά λ λ ο ν  π ου  δ ε ν  σ τ η  σ υ ν ο λ ι κ ή
ξ έ ρ ε ι γραμματα κα ι θ έλ ε ι κά π ο ιο ν  να τον  β ο η θ ή σ ε ι. Ά ρ α  π ροσ π άθεια  π ου κ α -  , 
σ τέλ νο υ μ ε  τις  Κ ιν η τέ ς  Α σ τυ ν ο μ ικ έ ς  Μ ο ν ά δ ες  σ ε  π ερ ί-  τα β ά λ λ ετα ι κ α θ η μ ε -
ο χ έ ς  μ ε  ε ιδ ικ ά  χ α ρ α κ τη ρ ισ τικά . Π ρ ό κ ε ιτα ι για  τα ο χ ή -  ρ ίν α  από ό λ ο υ ς  μας, ^  ^ Η β 9 Η  
μ α τα  π ου  β λ έ π ε τε . Σ το  κ έ ν τρ ο  νομ ίζω  ό τι έ χ ε ι π ε τύ -  γ ια  τη β ελ τ ίω σ η  τη ς  ^  
χ ε ι ή δ η  κ α ι θ α  ε π ε κ τ α θ ε ί  ο Α σ τυ ν ο μ ικ ό ς  τη ς  Γ ειτο ν ιάς . α σ τυ ν ό μ ευ σ η ς  γ έν ι-
οι π ε ζ ε ς  π ερ ιπ ο λ ίες , τα Τοπικά Σ υ μ β ο ύ λ ια  Π ρ ό λη φ η ς . κό τερ α , δ ια μ ο ρ ψ ώ -  H U l t t
Α ρ α  η Α σ τυ νο μ ία  ξα ν α δ ε ίχ ν ε ι ε ν α  πρόσω πό κο ινω ν ικό . νο υ μ ε σήμ ερα , έ ν α
π ρ ο λη π τικό  κ α ι απ οτρεπ τικό . Π ρ ο φ α ν ώ ς  θ α  κ ά ν ε ι κ α ι ν έο  μ ο ν τέλ ο , α υ τό
τη δ ο υ λ ε ιά  της  σ τη  δ ίω ξη  του  εγ κ λ ή μ α το ς  κ α ι τη ς  τρ ο - τη ς  ίδ ρ υ σ η ς  τω ν Κ ι-  1 ■ ^
μ οκρατιας . Π ρ ο φ α νώ ς  κα ι π ροφ ανέσ τα τα , ν α μ η ν υ π α ρ - νη τω ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν
χει ε κ ε ί  καμία επιφύλαξη, αμφισβήτηση, παρεξήγηση. Μονάδων. Β ΙΜ Ι " '
Όμως αυτά θα συμβαίνουν, ελπίζω να συμβαίνουν από Το μοντέλο αυτό,
καιρού ε ις  καιρό, αλλά κά θ ε μέρα η Αστυνομία είναι που συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανω τικής δο- 
παρούσα και πρέπει να το δείχνει αυτό, πλάι στον πο- μής για την επ ίτευξη  του στόχου μας - που είναι η κα -  
λίτη. μ αζί με τον πολίτη, για να καταλάβει και ο πολί- λύτερη  και αμεσότερη εξυπ ηρέτηση των πολιτών από 
της τη νέα σχέση. την Αστυνομία - και στη στενότερη συνεργασία και ανά- 

Άρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Θα πτύξη καλύτερω ν σχέσεω ν αστυνομίας πολίτη, σε όλα  
ήμουν πάρα πολύ άδικος εάν  δεν έλεγα  ότι αυτή η  πρώ- τα επίπεδα.
τη κίνηση της προμήθειας αυτώ ν των οχημάτων έγ ινε  Το νέο αυτό μοντέλο θα λειτουργήσ ει π ιλοτικά σε  
από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Υπάρχει μια συνέ- ορισμένες περιοχές και τα ασφαλή συμπεράσματα που 
χεια  στην Ελλάδα, δ εν  είναι κανένας μάγος που βγάζει θα εξαχθούν, θα μ ελετηθούν άμεσα, ώ στε να γίνει επ έ- 
ξαφ νικά  λαγό από το καπέλο. Και θα ήμουν άδικος εά ν  κταση του θεσμού αυτού το συντομότερο δυνατό στο 
δεν  αναφερθώ  στη μεγάλη συμβολή του Γτνικού Γραμ- μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, 
ματέα και του Επιτελείου, πάντα υπό την καθοδήγηση Ως προς την αποστολή των Κ ινητώ ν Αστυνομ ικώ ν  
του Αρχηγού. Μονάδων, αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση της οργα- 

Αρα η ομάδα εργάζετα ι για να μπορέσουμε να έχου- νωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής  
με αυτό που β λέπ ετε  όλοι. Α υτή η ομάδα θα συνεχίσει αστυνόμευσης, μέσω της δ ιενέργειας περιπολιών και 
να εργάζεται. Θέλω πραγματικά να βρισκόμαστε παντού της παροχής εξυπ ηρέτησης στους πολίτες, 
ως φ ιλική αστυνόμευση, ως κοινοτική αστυνόμευση και Απώτερος σκοπός είναι οι Κ ινητές Αστυνομ ικές Μ ο- 
όχι ως ο φ όβος του πολίτη, ότι ήρθε ένα  ένοπλο κράτος νάδες να ενσω ματω θούν στις τοπ ικές κο ινω νίες  των 
να τους τιμωρήσει γ ι' αυτό που έκαναν ή  καμία φορά περιοχώ ν δραστηριοποίησής τους, αποτελώ ντας ένα  
γι' αυτό που δεν  έκαναν. σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρ ισης τοπικών 

Δ ε  μένει παρά να χ α ρ είτε  και εσ ε ίς  μ αζί με εμάς θεμάτων και προβλημάτων -μ εσ α ίου  επ ιπ έδο υ - που 
αυτή τη στιγμή. Προσωπικά εγώ  έχω  μία τάση να οδη- χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή  επίλυσης, 
γήσω ένα  από αυτά, δ εν  ξέρω  βέβα ια  εά ν  θα μου επ ι- Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επ ιδιώ κει οι 
τραπεί. Νομίζω ότι δε χρειάζονται περισσότερα λόγια. Κ ινητές Αστυνομ ικές Μ ονάδες να συμβάλλουν αποφα- 
Παραδίδουμε στην κρίση σας. αλλά και στη φω τογρά- σιστικά τόσο στην αναγκαία ενίσχυση της αστυνομικής 
φηση και ε ν  γένει δημοσιογραφική κάλυφη. αυτή τη παρουσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και στην π ε
νέα κίνηση. Θα σας κουράσουμε πολύ σύντομα, να έρ - ραιτέρω  ανάπτυξη μιας φ ιλ ικής  και ανθρώπινης προ- 
θ ετε  να δ ε ίτε  κα ινούργιες  πρωτοβουλίες, που θα ανα- σέγγισης των πολιτών, σε καθημερινή βάση, 
λάβουμε. Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείφω βέβαια να ευχαρι- 

Ευχαριστώ πολύ και πάλι». στήσω το Ταμείο Εξωτερικώ ν Συνόρων που με την προ
σφορά των 150 οχημάτων ειδ ικού  τύπου, μ ε τα οποία 

0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά- ενισχυθήκαμε. μας δίνει τη δυνατότητα να επιτηρούμε 
τηγος Δημήτριος Τσακνάκης. στην ομιλία του α νέφ ε- ασφαλέστερα τα σύνορα και τις ακρ ιτικές  περιοχές της 
ρε τα εξής : χώρας μας και να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό  

«Κύριε Υπουργέ, κύρ ιε Γενικέ Γραμματέα. Στρατηγοί. έγκλημα στην κά θ ε του μορφή, 
κυρ ίες  και κύριοι. Σας ευχαριστώ  πολύ». ■
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Τ ην 11.04.2015 πραγματοποιήθη
κε παρουσίαση από το Δ ιο ικη
τή της Διεύθυνσης Ασφάλει

ας Αττικής Ταξίαρχο Χρήστο Παπα- 
ζαφείρη σχετικά με υπόθεση εξά ρ 
θρωσης εγκληματικής οργάνωσης δι
εθνικού χαρακτήρα διαμετακόμισης 
και εμπορίας ναρκωτικών, στην οποία 
ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
«Μία από τις μεγαλύτερες ποσότη
τες ηρωίνης, που έχουν εντοπ ιστεί 
τα τελευταία χρόνια στην ηπειρωτική 
χώρα, κατασχέθηκε από τη Δ ιεύθυν
ση Ασφάλειας Απικής. Πρόκειται για 
(369) κιλά ηρωίνης που διακινούσαν 
τα μέλη εγκλημ ατικής οργάνωσης 
διεθνικού χαρακτήρα, η οποία εξαρ 
θρώ θηκε στο πλαίσιο μεγάλης αστυ

νομικής επιχείρησης.
Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματι
κής οργάνωσης, ημεδαποί και υπή
κοοι Σλοβενίας, δραστηριοποιούντο 
στην εισαγωγή και αποθήκευση στην 
Ελλάδα και στη συνέχεια μεταφορά  
και διαμετακόμιση, με φορτηγά οχή
ματα διεθνώ ν μεταφορών, μεγάλων 
ποσοτήτων ναρκω τικώ ν (ηρωίνης) 
από την Ασία με προορισμό τη Δ υτι
κή Ευρώπη και την περαιτέρω διακί
νησή τους σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 
της Χώρας μας.
Μετά από πολυήμερη επιτήρηση της 
δράσης του εγκληματικού κυκλώμα
τος. στις 9 και 10-4-2015 οργανώθη
καν παράλληλες οργανωμένες επ ι

χειρήσεις. σε διάφορες περιοχές της 
Α π ικής (Περιστέρι, Άλιμος, Θρακο- 
μακεδόνες) και στην Πάτρα, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 
τρία (3) μέλη της εγκληματικής οργά
νωσης. Πρόκειται για έναν ΘΟχρονο 
ημεδαπό, αρχηγικό μέλος της σπεί
ρας και για δύο αλλοδαπούς υπηκό
ους Σλοβενίας, ηλικίας 33 και 45 ετών. 
Συνεργοί των ανωτέρω στην ίδια υπό
θεση. οι οποίοι αναζητούνται από την 
Υπηρεσία μας. είναι και ένας 54χρο- 
νος ημεδαπός καθώς και ένας υπή
κοος Τουρκίας. Σε βάρος όλων των 
παραπάνω εμπλεκομένων σχηματί- 
σθηκε δικογραφία, κακουργηματι- 
κού χαρακτήρα για τα κατά περίπτω
ση αδικήματα της συγκρότησης και 
συμμετοχής σε εγκληματική οργά
νωση και της παράβασης της Νομο
θεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών 
και περί όπλων. Αναλυτικότερα η Υηο-
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διεύθυνση Δ ίω ξης Ναρκωτικών με
τά από κατάλληλη αξιοποίηση πληρο
φοριών. διασταύρωση στοιχείων, εξα 
κριβώσεις χώρων και ατόμων και δη
μιουργία προφίλ των εμπλεκομένων 
(profiling), σε συνεργασία σε πληρο
φοριακό επίπεδο με το Γραφείο DEA 
της Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Αθήνα, 
πιστοποίησε την εγκληματική δράση 
των δύο εμπλεκομένων ημεδαπών- 
συνεταίρων σε επιχειρηματικές δρα
στηριότητες που σχετίζονται με την 
εμπορία καυσίμων, ναυτιλιακές πρα
κτορεύσεις σε μεταφορές εμπορευ
μάτων και ναυτιλιακές εταιρείες. Πι
στοποίησε επίσης και την εγκληματική 
δράση των λοιπών εμπλεκομένων. των 
δύο υπηκόων Σλοβενίας και του υπη
κόου Τουρκίας, καθώς και τη μεθοδο
λογία δράσης τους (modus operand!), 
η οποία συνίστατο στην αποθήκευση 
των ποσοτήτων ηρωίνης σε αποθη
κευτικό χώρο ιδιοκτησίας τους στην 
περιοχή Περιστεριού Απ ικής και στην 
περαιτέρω οργάνωση της μεταφοράς 
τους με φορτηγό αυτοκίνητο (νταλί
κα) διεθνών μεταφορών. Σλοβενικής 
προέλευσης, με την ανεύρεση νόμι
μου φορτίου και προορισμό την Αμ
βέρσα Βελγίου.
Συγκεκριμένα, την 01-04-2015 εντο 
πίσθηκε φορτηγό αυτοκίνητο, με επι- 
βαίνοντες τους δύο υπηκόους Σλοβε
νίας στο πορθμιακό σημείο εισόδου  
της Ηγουμενίτσας, προερχόμενο από 
τη Σλοβενία μέσω Ιταλίας, έμφορτο 
με νόμιμο φορτίο τυποποιημένου συ

σκευασμένου γάλακτος, το οποίο προ
οριζόταν για υπεραγορά της περιοχής 
του Πειραιά. Στις 07-04-2015 μετέβη- 
σαν καθοδηγούμενοι σε αποθηκευτι
κό χώρο στην περιοχή του Περιστερι
ού. όπου πραγματοποιήθηκε η φόρ- 
τωση των προς μεταφορά ναρκωτικών 
(ηρωίνης). Την επομένη (08-04-2015) 
το παραπάνω φορτηγό, φόρτωσε από 
εταιρεία υλικών επισκευής λεβήτω ν  
πλοίων, νόμιμο φορτίο αποτελούμενο 
από σιδηρές σωλήνες αποκαταστά- 
σεως λεβήτω ν πλοίων και αντίστοιχα 
κιβώτια με εργαλεία, με προορισμό 
την Αμβέρσα Βελγίου. Το παραπάνω 
φορτίο αποτελούσε το μέσο απόκρυ
φης και κάλυψης της μεταφερόμενης 
ποσότητας ηρωίνης. Στις 09-04-2015, 
μετέβη στο λιμένα Πατρών. προκειμέ- 
νου να επιβιβασθεί σε οχηματαγωγό 
πλοίο με προορισμό την Ευρώπη, μέ
σω Ιταλίας. Προ της εηιβιβάσεώς του. 
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίω
ξης Ναρκωτικών ακινητοποίησαν το 
προαναφερόμενο φορτηγό, το οποίο 
αφού ελέγχθηκε, με τη συνδρομή των 
ανδρών του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Πατρών με ειδικό εξοπλισμό (X-ray  
Scanner) και ανιχνεύτηκαν ενδείξεις  
ασύμβατου φορτίου με το δηλούμε- 
νο στα παραστατικά έγγραφα μετα
φοράς, οδηγήθηκε στις αστυνομικές 
εγκαταστάσεις Αμυγδαλέζας Απ ικής  
για ενδελεχή έλεγχο. Κατά τον έλ εγ 
χο. πέραν του νόμιμου φορτίου των 
σιδηρώ ν σωλήνων, β ρ έθ η κα ν  και 
κατασχέθηκαν τρ ιακόσιες σαράντα

(340) όμοιες, ανισοβαρείς, συσκευα- 
σίες-πακέτα του ενός κιλού περίπου, 
περιτυλιγμένες με κίτρινη μονωτική 
ταινία, που περιείχαν ηρωίνη συνο
λικού μικτού βάρους -369- κιλών και 
-200- γραμμαρίων. Σε έρευνες  που 
πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, απο
θήκες και χώρους εργασίας, βρέθη
καν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 
δύο (2) εύχρηστα πιστόλια, ένα (1) εύ 
χρηστο περίστροφο, εξήντα (60) φ υ
σίγγια πιστολιών. το χρηματικό ποσό 
των -21.250- ευρώ και των -12.350- 
δολαρίων Η.Π.Α. και τριάντα (30) συ
σκευές κινητής τηλεφωνίας.
Επίσης κατασχέθηκαν ως μέσα μετα
φοράς ναρκωτικών, το φορτηγό αυτο
κίνητο και το επικαθήμενο. Από τη δι
άρθρωση της εγκληματικής οργανώ- 
σεως. τη μεθοδολογία δράσεως των 
εμπλεκομένων και την κατασχεθείσα  
ποσότητα ναρκωτικών, προκύπτει εκ  
μέρους των ανωτέρω κατάρτιση επαγ
γελματικής υποδομής για τη διακίνη
ση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης, 
το δε προσδοκώμενο χρηματικό όφ ε
λος από την πώληση της κατασχεθεί- 
σας ποσότητας υπολογίζεται στη χον
δρική αγορά περίπου στα 7.350.000 
ευρώ  και στη λ ιαν ική  περίπου στα 
40.000.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχί
ζεται προκειμένου να διαλευκανθεί 
όλο το πεδίο της εγκληματικής δρά
σης του οργανωμένου κυκλώματος 
και να διακριβωθούν οι επιμέρους 
διασυνδέσεις τους σε ελλαδικό. ευ 
ρωπαϊκό και δ ιεθνές επίπεδο.» ■
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ τ η ς  ε φ α ρ μ ο γή ς  τ η ς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ «CYBERKID»
Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας (application) CYBERKID της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας βραβεύτηκε 
στο Mobility Forum & Apps Awards 2015 με το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) 
στην κατηγορία «Καλύτερη εφαρμογή όσον αφορά την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη» (Best Social and Economic Development App).

T o βραβείο παρέλαβε ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Δ ίω ξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Υπο

στράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, 
στο πλαίσιο της τελετής απονομής, 
που πραγματοποιήθηκε (02.042015), 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
To M obility Forum  & Apps Awards 
2015 είναι η μεγαλύτερη διοργάνω
ση απονομής βραβείων που αφορούν 
εφαρμογές (applications) στην Ελλά
δα. Βασικό μήνυμα των βραβείων είναι 
η παρακίνηση και η επιβράβευση των 
ταλαντούχων δημιουργών και καινοτό- 
μων εταιριών και οργανισμών στη σύγ
χρονη τεχνολογική εποχή, ενώ προϋ
πόθεση δεν αποτελεί οι εφαρμογές να 
είναι ήδη γνωστές στο καταναλωτικό 
κοινό, αλλά να είναι καινοτόμες και να 
διαθέτουν τα στοιχεία αυτά που να τους 
προσδίδουν προοπτική διάκρισης και 
διάρκειας στην ελληνική αγορά.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
νομίας, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συμμετεί
χαν στη διοργάνωση με την εφαρμογή

CYBERKID, η οποία διακρίθηκε ανάμε
σα σε εφαρμογές μεγάλων τραπεζών 
της Ελλάδας, κορυφαίων ασφαλιστικών 
φορέων, οργανισμών τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων και αναγνωρισμένων ιδιω
τικών εταιρειών που διαπρέπουν στον 
τομέα του εμπορίου, του τουρισμού, της 
ασφάλειας των επικοινωνιών, αλλά και 
της διαδικτυακάς ψυχαγωγίας και εκ 
παίδευσης στην Ελλάδα.
Η εφαρμογή CYBERKID τιμήθηκε με 
το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
«Καλύτερη εφαρμογή όσον αφορά 
την κοινωνική και οικονομική ανά
πτυξη», όπου βραβεύονται εφαρμο
γές που συνεισφέρουν στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, προσφέρο- 
ντας λύσεις όσον αφορά την ηλεκτρονι
κή υγεία, καταστάσεις ανάγκης και πε
ριπτώσεις που χρήζουν ανθρωπιστικής 
βοήθειας, καθώς και στους τομείς πρό
σβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.
To application CYBERKID για έξυπνα τη
λέφωνα (smart phones), με λειτουργικό 
σύστημα iOS -  android, δημιουργήθηκε 
από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος με σκοπό την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση 
παιδιών ηλικίας μέ
χρι 12 ετών, καθώς 
και των γονέων τους 
σχετικά με την ασφά
λεια στο διαδίκτυο. 
Στόχος της εφαρμο
γής είναι η προβολή 
θετικών πλευρών του 
διαδικτύου, αλλά πα
ράλληλα και η ενημέ

ρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου, 
καθώς και η προσαρμογή στα νέα δε
δομένα.
Οι γονείς μπορούν να επισκεφτούν το 
CYBERKID μαζί με τα παιδιά τους, για 
να διασκεδάσουν και να ενημερωθούν 
για το πώς μπορούν να πλοηγηθούν με 
ασφάλεια. Επιπλέον η εφαρμογή δίνει 
τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοι
νωνούν άμεσα και σε πραγματικό χρό
νο (real time) σε περίπτωση κινδύνου 
ή απειλής με Αξιωματικούς της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος μέσω της χρήσης μίας καινο- 
τόμου (touchscreen call) διαδικασίας 
«Cyber Alert», αλλά και μέσω αποστο
λής ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι Αξιω 
ματικοί διαχειρίζονται τον κίνδυνο ή την 
απειλή, η οποία προέρχεται μέσω δια
δικτύου με σύγχρονες διαδικασίες και 
μέσα από ένα Σύγχρονο Κέντρο Διαχεί
ρισης Διαδικτυακών Απειλών (Cyber 
Alert), που έχει έδρα στη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. ■
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31° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκε ίο  31° Πανελλή

νιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρ

δίτσας (20 - 29.03.2015) το οποίο διοργάνω- 

σε η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας -  Περι

φερειακή Ενότητα Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, το Δήμο Καρδίτσας και με τη 

συμπαράσταση της Ιερός Μητρόπολης θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας και η έναρξή του 

ξεκίνησε με τους ερμηνευτές Γιώργο Ανδρέου και Ρίτα 

Αντωνοπούλου, συνοδεία του βιολιστή Στέργιου Γαργάλα. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οκτώ (8) παραστάσεις ερασι

τεχνικών θιάσων και πέντε τιμητικά αφιερώματα σε ση

μαντικές προσωπικότητες από το χώρο του θεάτρου και 

της τέχνης, όπως επίσης και πολλές άλλες παράλληλες 

εκδηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Η Θεατρική Ομάδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ

νομίας συμμετείχε στο Φεστιβάλ παρουσιάζοντας το έργο 

«Δον Καμίλο» του Σωτήρη Πατατζή. Ήταν ο έβδομος κατά 

σειρά από τους οχτώ συνολικά ερασιτεχνικούς θιάσους 

που έλαβαν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ 

όπου και απέσπασε δύο βραβεία, το Βραβείο Επιλογής 

Κειμένου καθώς και το Βραβείο Α Ά νδρ ικού  ρόλου, το 

οποίο απονεμήθηκε στο Βά'ίο Σπανό για την ερμηνεία του 

στο ρόλο «Δον Καμίλο».

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο επίτιμος Υπαρχη- 

γός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ιωάννης Ραχωβίτσας. ο Υποδ/ντής της 

Αστυνομικής Δ/νσης Καρδίτσας κ. Γεώργιος Κατέρης και ο 

Αστυνόμος Β ' Θεοφάνης Πλακιάς της Διεύθυνσης Επικοι

νωνίας Α.Ε.Α. /Τμ. Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων.

Η κριτική επιτροπή αποτελούταν από τους: ο θεατρι

κός συγγραφέας κ. Γιώργος Χασάπογλου, ο σκηνοθέτης 

κ. Βασίλης Κυρίτσης. ο ηθοποιός κ. Γιάννης Μόρτζος, 

ο μουσικοσυνθέτης κ. Νίκος Κυπουργός και η κριτικός 

χορού κ. Μίρκα Ψαροπούλου. ■
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Οπτικά Φ ακοί εττα

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ E-shop:
Γ κύζη 18 www.sismanis.gr

Τηλ.: 210-6436648 info@sismanis.gr

HECKLER & KOCH
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I  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ________________
► Της Ανθ/μου Τίνος Βαλσαμοπούλου

Φυχολόγος/Παιδοφυχολόγος Ε.Κ.Π.Α. MSc Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Σχολικός εκφοβισμός/Bullying: 
Ενα νέο φαινόμενο ή ένα παλιό 
φαινόμενο με νέες διαστάσεις;

Τ ους τελευταίους μήνες ακούγεται πολύ συχνά η έ κ 
φραση «σχολικός εκφοβισμός» ή «bullying», σε τη 
λεοπτικές εκπομπές από διαφόρους ειδικούς και σε 

παρέες γονέων. Τι είναι όμως ο σχολικός εκφοβισμός;
Θα ξεκινήσ ουμε κάπως παράδοξα, προσπαθώντας να 

δείξουμε τι ΔΕΝ είναι σχολικός εκφοβισμός. Σχολικός ε κ 
φοβισμός δεν είναι μια διαμάχη ή μια σύγκρουση μεταξύ 
δύο μαθητών ή μαθητριών, ούτε είναι το πείραγμα και τα 
αστεία προς κάποιον συμμαθητή που γίνονται σε συγκε
κριμένο χρόνο, δηλαδή που δεν έχουν συνέχεια και δεν

επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Με 
τον όρο σχολικό εκφοβισμό εννοούμε «την κατ' επανάλη
ψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεση κάποιου μα
θητή σε βίαιες ή επ ιθετικές συμπεριφορές άλλου ή άλλων 
μαθητών, οι οποίοι είναι κατά κάποιον τρόπο ισχυρότεροι 
απ' αυτόν» (Olweus, 1993. σελ. 9-10). To bullying είναι ένα 
σύνθετο φαινόμενο και η ειδοποιός διαφορά του με τα πει
ράγματα και τους τσακωμούς είναι η διάρκεια, η ένταση, η 
συναισθηματική επίδραση που έχει πάνω στα παιδιά και η 
ανισορροπία δύναμης μεταξύ των εμπλεκομένων.
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Ο σχολικός εκφοβισμός διακρίνεται σε τρία είδη: το σω
ματικό. το λεκτικό, το συναισθηματικό, καθώς επίσης και 
το διαδικτυακό εκφοβισμό. 0 σωματικός εκφοβισμός περι
λαμβάνει σωματικό τραυματισμό, κλοπή προσωπικών αντι
κειμένων. επιθετική συμπεριφορά, μπουνιές και κλωτσιές, 
φάρσες, τσακωμούς, πειράγματα και σεξουαλικό εκφοβισμό 
που παίρνει τη μορφή ανεπιθύμητων αγγιγμάτων, απειλών, 
προσβλητικών μηνυμάτων, γραμμάτων και εικόνων ανήθι
κου περιεχομένου. 0  λεκτικός εκφοβισμός περιλαμβάνει τον 
εκβιασμό, τη λεκτική παρενόχληση, τα αρνητικά σχόλια σε 
σχέση με το στυλ, τα ρούχα, τη σωματική διάπλαση ή τη νο
ημοσύνη κάποιου μαθητή. Επίσης, τη χρήση προσβλητικής 
γλώσσας, όπως είναι η κοροϊδία, το βρίσιμο, ο σαρκασμός, 
η ειρωνεία, τα ρατσιστικά ή ομοφοβικά σχόλια, οι χειρονομί
ες, τα συκοφαντικά γκράφιτι, οι απειλές. 0  συναισθηματικός 
εκφοβισμός περιλαμβάνει τη διάδοση ψεύτικων φημών, τον 
αποκλεισμό μαθητών από συγκεκριμένες παρέες/ομάδες. 
την προκλητική λεκτική συμπεριφορά. 0  ηλεκτρονικός ε κ 
φοβισμός (cyberbullying) περιλαμβάνει τη χρήση ίντερνετ, 
email, chatroom, fb. twitter, blogs, websites κτλ και κινητών 
τηλεφώνων με κλήσεις και sm s με κακοποιητικό και απει
λητικό περιεχόμενο, καθώς και τη χρήση φωτογραφικής 
μηχανής ή κάμερας, με σκοπό την απειλή και την ταπείνω
ση του παιδιού (π.χ. όταν φωτογραφίζουν κρυφά με κινητά 
τηλέφωνα τα παιδιά στην τουαλέτα και απειλούν ότι θα στεί- 
λουν τη φωτογραφία σε όλους τους συμμαθητές).

Όλα τα παιδιά μπορούν να υπάρξουν και θύτες και θύ
ματα. κατά περίπτωση. Το θύμα, μπορεί να γίνει και θύτης, 
μόλις του δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, σχετικά με κάποιον 
ασθενέστερο. Εντούτοις, θύτες και θύματα παρουσιάζουν 
κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά. Οι θύτες είναι παιδιά 
με έντονη αυτοπεποίθηση, που δεν πειθαρχούν εύκολα 
σε κανόνες, θέλουν να επιβάλλονται και πιστεύουν ότι η 
βία είναι κοινωνικά αποδεκτή, θυμώνουν εύκολα και δυ
σκολεύονται να δεχτούν τη ματαίωση των επιθυμιών τους. 
Νιώθουν ότι οι άλλοι είναι απειλητικοί προς τα ίδια κι έτσι 
καταφεύγουν στη βία ή στον εκφοβισμό για να επιλύουν 
τις διαφορές τους. Εξαιρούν κάποια παιδιά από την παρέα, 
υιοθετούν το ρόλο του αρχηγού και φτιάχνουν κλίκες, ενώ 
δεν είναι μεγαλόσωμα τις περισσότερες φορές. Τα θύματα 
είναι σχετικά μικρόσωμα, ντροπαλά παιδιά, με χαμηλή αυ
τοπεποίθηση. Πολλές φορές εμφανίζουν κάποια ιδιαιτερό
τητα ή έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί 
από το μέσο όρο, για παράδειγμα να είναι πολύ ψηλά, να 
είναι παχουλά ή να είναι πολύ καλοί μαθητές. Τα παιδιά που 
θυματοποιούνται είναι, σε γενικές γραμμές, ευαίσθητα στα 
πειράγματα, αντιδρούν έντονα, θυμώνουν, κλαίνε, απομο
νώνονται. Είναι παιδιά ίσως αδιάλλακτα στις διαφωνίες. Τα 
παιδιά-θύτες, συνήθως, προέρχονται είτε από αδιάφορους, 
ε ίτε από αυταρχικούς γονείς, ενώ τα παιδιά-θύματα από 
υπερπροστατευτικούς γονείς.

Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα bullying, συνήθως 
δεν το λένε για διάφορους λόγους. Ντρέπονται επειδή πι
στεύουν ότι όλοι γελούν μαζί τους. Φοβούνται ότι αν πουν 
κάτι, τα πράγματα θα χειροτερεύσουν σχετικά με τον ε κ 
φοβισμό. Νιώθουν ότι φταίνε, ότι κατά κάποιο τρόπο προ- 
κάλεσαν τα ίδια αυτή την κατάσταση. Σκέφτονται ότι θα 
απογοητεύσουν ή θα στενοχωρήσουν τους γονείς τους. Τα 
παιδιά πάντα επιζητούν την αγάπη, την επιβεβαίωση και το 
θαυμασμό των γονιών τους.

Λόγω, λοιπόν, της δυσκολίας του παιδιού να εκφράσει 
τα τεκταινόμενα στο χώρο του σχολείου, για τους λόγους 
που προαναφέρθηκαν, το έργο των γονιών να καταλάβουν 
εάν το παιδί τους είναι θύμα εκφοβισμού, γίνεται ακόμη 
δυσκολότερο. Συχνά το παιδί δεν αντιλαμβάνεται πως ε ί
ναι θύμα, λόγω δυσκολίας κατανόησης των προθέσεων των 
άλλων. Έτσι, οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες πι
θανές ενδείξεις, σχετικά με το αν το παιδί τους είναι ή όχι 
θύμα εκφοβισμού. Πιθανές ενδείξεις  μπορεί να είναι αν το 
παιδί επιστρέφει στο σπίτι με βρώμικα ή κατεστραμμένα 
ρούχα, τσάντα ή βιβλία. Αν επιστρέφει σπίτι χωρίς χρήμα
τα. αδικαιολόγητα, ή ζητάει περισσότερα χρήματα για την 
επόμενη μέρα. Αν φτάνει στο σχολείο ή στο σπίτι πιο αργά, 
λόγω αλλαγής στη διαδρομή του προς ή από το σχολείο. Αν 
εμφανίζει μώλωπες ή γρατζουνιές στο σώμα του. Αν χάνει 
συστηματικά τα πράγματα του. Αν είναι απρόθυμο να πάει 
στο σχολείο, ενώ δεν ήταν παλιότερα. Αν πέφτει η σχολική 
του επίδοση. Αν εμφανίζει ξαφνικά σημάδια αδιαθεσίας 
ή θλίψης. Αν εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη συμπερι
φορά. όπως άγχος, δυσκολία στον ύπνο, διαταραχές στην 
πρόσληψη τροφής.

Σε περίπτωση που οι γονείς αντιληφθούν ότι το παιδί 
τους είναι θύμα εκφοβισμού, θα πρέπει να επιδιώξουν μια 
ζεστή και φιλική κουβέντα μαζί του σε ένα πλαίσιο ασφα
λείας. Από μόνο του το παιδί μπορεί να μην αναφέρει τίποτα. 
Οι γονείς οφείλουν να το καθησυχάσουν ότι έπραξε σωστά
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που μίλησε, να το απενοχοποιήσουν. να το επιβραβεύσουν 
και να του εξηγήσουν ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να του 
φέρεται με αυτό τον τρόπο. Να αναδείξουν στο παιδί τη ση
μασία της επικοινωνίας με το δάσκαλο ή το γονιό του και τη 
διαφορά του «μαρτυράω» από το «ζητάω» βοήθεια. Να το 
διδάξουν να κοιτά στα μάτια τον εκφοβιστή και να λέει δυ
νατά «ΑΣΕ ΜΕ ΗΣΥΧΟ» ή «ΚΟΙΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ» και να 
φεύγει. Να θυμούνται ότι ο στόχος είναι να βοηθήσουν το 
παιδί τους κι όχι να τιμωρηθεί το άλλο παιδί. Να μιλήσουν 
με συγκεκριμένα περιστατικά στο δάσκαλο. Να απαιτήσουν 
από το σχολείο, να ενημερώσει τους γονείς του παιδιού- 
εκφοβιστή. Αν δεν αλλάξει κάτι, στο διευθυντή. Αν και πάλι 
δε γίνει κάτι, να ζητήσουν βοήθεια από τις αρμόδιες Δ ιευ
θύνσεις Εκπαίδευσης, όπου ανήκει το κάθε σχολείο. Αν ο 
εκφοβισμός δεν αντιμετωπίζεται, να αλλάξουν σχολείο. Οι 
γονείς δε θα πρέπει να υποτιμούν τις συνέπειες που μπορεί 
να έχει ο εκφοβισμός. Οι μύθοι «παιδιά είναι πειράζονται 
μεταξύ τους» ή «έτσι θα σκληραγωγηθεί για να βγει στην 
κοινωνία» μπορεί να ζημιώσουν το παιδί και να το οδηγή
σουν σε δυστυχία κι απομόνωση. Καλό θα ήταν, οι γονείς 
να εγγράφουν το παιδί σε ομαδικές δραστηριότητες (αθλη
τισμό, προσκοπισμό, καλλιτεχνικά), όπου δεν υπάρχουν εκ - 
φοβιστές κι όπου θα έχει την ευκαιρία να κάνει νέες  φιλίες 
και να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση του.

Οι τελευτα ίες σελίδες του ημερολογίου του Ιθχρονου 
Αγγλου VijaySingh:

Δευτέρα: Μου πήραν τα χρήματα μου.
Τρίτη: Με έβριζαν.
Τετάρτη: Έσκισαν τη φόρμα μου.
Πέμπτη: Έτρεχε αίμα από το σώμα μου.
Παρασκευή: Τελείωσε.
Ιαββάτο: Ελευθερία.
Την Κυριακή, ο Ιθχρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην 

εσωτερική σκάλα του σπιτιού του στην Αγγλία.

"Αφιερωμένο σε όσους έχουν βιώσει κάθε είδους φόβο. 
0 φόβος είναι μια ψεύτικη κατάσταση του μυαλού. Αψ ηφή
στε την..." ■

Πηγές
•  Ορ. Γιωτάκος, Β. Πρεκατέ, (31 Οκτώβρη 2006), «Σχολικός 

εκφοβισμός». Ε- Ιατρικά, Ελευθεροτυπία, τεύχος 57. σ. 4-8.
•  Σ.Π. Δαρεμέ. (2007), Διεθνές Συνέδριο για την Ενδοσχολική 

Βία. Ένεκα Λόγου. Δελτίο Επικοινωνίας Εταιρείας 
Ψυχοσωματικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, τεύχος 
19.σ. 5.

• www.hamogelo.gr
•  Hewstone Μ. -  Stoebe W.. (2007), Εισαγωγή στην Κοινωνική 

Ψυχολογία, Αθήνα. ■

28 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2015

http://www.hamogelo.gr


Ά STROBE READY "!
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Διακόπτης Αμεσου Strobe
Strobe /  Επιλογή Λειτουργίας A

Κεντρικός Διακόπτης
Επιχειρησιακός / Χρήση και με γάντια

800 Lum ens
Άμεσο STROBE
Απόσταση 210 m
Διάρκεια Λειτουργίας 4,5 ώρες
Ανθεκτικός από πτώσεις 1,5 m
Αδιάβροχος έως 2 m
Βάρος 101 gr (χωρίς μπαταρίες)

Δύο Εκδόσεις
Q
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P2D

Α ΙΑ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΑΕΣ Κ’ ΕΙΙΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΑΓ.ΙΩ ANNOY IIP ΑΤΤΙΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ 
Τηλ.& Φάξ: 2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟ ΡΜ ΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚ Ο ΥΦ Ο ΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜ ΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜ ΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟ ΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΛΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΕ Χ Α Μ Η Λ Ε Σ  ΤΙΜΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

■ Αντιολπσθπτικός Δακτύλιος 
Ατσάλινο Κλίπ Ζώνης 
Λειτουργεί με Μπαταρίες: 
18650 ή 2 X CR 123
(δεν συνοδεύουν τον φακό)

P2D UV
E x tra  Α ξεσ ο υά ρ

Ειδική 
θήκη
Μεταφοράς 
με θέση για 
extra μπαταρία

Διακόπτης 
Απομακρυσμένου 

Ελέγχου

Κεντρική Διάθεση < £ V a S I U K O S

λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 /  Τ.Κ. 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Γηλ.: 2310 540847, 2310 536191 /  Fax: 2310 536195  

e-m ail: info@ vasilikos.com.gr

Η S K Fitness παρουσιάζει την BIOTECHusa & την SCITEC.Aiio κορυφαίες εταιρείες 
στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής που διακρίνονται γιά τήν Αμεση 
Αποτελεσματικότητα & τήν Αξιοπιστία τους.Ειδικές τιμές (έως 30%-) γιά τά 
Σώματα Ασφαλείας.

Αιγαίου 79,171 23, Νέα Σμύρνη, τηλ/φαξ:210 9313219, e-mail:info@sk-fitness.gr

www.vasilikos.com.gr

mailto:info@vasilikos.com.gr
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► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Magna Carta
800 χρόνια από την υπογραφή της

Η συνεισφορά των Άγγλων στην 
αναζήτηση του ανθρώπου για ελευθερία

Εισαγωγικό Σημείω μα από τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα κ. 
Τζών Κίττμερ (John K ittm er).

«Η M agna Carta σ υντάχθηκε τον Ιούνιο του 1215 και είνα ι το πρώτο 
αγγλικό κείμ ενο  στο οποίο κα ταγράφ ετα ι η αρχή ότι ο βασ ιλ ιάς  και 
η κυβέρνησ ή  του δ εν  είνα ι υπεράνω  του νόμου. Σκοπός της ήταν  
να εμποδίσει την κατάχρηση εξο υ σ ία ς  ε κ  μ έρους του βασ ιλιά  και να 
θέσ ει όρια στη βασ ιλ ική  εξουσία, αναγορεύοντας το Δ ίκα ιο  σε εξουσ ία  
καθ 'εαυτήν. Ο κτακόσια χρόνια μετά τη συγγραφ ή της έχ ει σημασία 
να αναλογιστούμε πόσο σ χετική  με τη ζω ή μας σήμερα είνα ι η M agna  
Carta. Η M agna Carta παραμένει ο θεμ έλ ιος  λ ίθ ο ς  τω ν « ελευθερ ιώ ν  
του Άγγλου πολίτη» όπως έγ ιναν  γνω στές: ελευ θ ερ ίες , οι οπ οίες με 
τα χρόνια εξελ ίχ θ η κ α ν  και απ οτέλεσαν μια ευ ρ ύ τερ η  έννο ια  υπεροχής  

του Κ ράτους Δ ικαίου, τω ν σχέσεω ν μ εταξύ  του Νόμου και της εκ τελ εσ τ ικ ή ς  εξουσ ίας, τω ν δικαιω μάτω ν και των  
ελ ευ θ ερ ιώ ν  τω ν πολιτών. Ως η αφ ετηρ ία  μ ιας μ ακράς ε ξ ελ ικ τ ικ ή ς  π ορείας του Δ ικα ίο υ  στη Βρετανία  και αλλού, 
η M agna Carta έχ ει μεγάλη συμβολική σημασία. Και κάπ οιες  φ ορ ές  η συμβολική σημασία είνα ι πιο σημαντική  
από την πραγματικότητα: στο μ εγαλύτερο μ έρος του το περιεχομένο της M agna Carta είνα ι μ άλλον ασ αφ ές και 
δ ιο ικη τικής  φ ύσ ης και. για να είμ αστε ειλ ικρ ινείς , κάπω ς βαρετό. Παρά ταύτα. τα σημεία 39 και 40  και οι αναφ ορές  
τους σε ελ εύ θ ερ ο υ ς  ανθρώπους, η δ ίκα ιη  δ ίκη  και δικαιοσύνη, έχ ουν  ακόμα τη δύναμη «να κάνουν  την καρδιά  να 
χτυπά δυνατά», όπως ε ίχ ε  πει ο πρώην Π ρόεδρος του Ανώ τατου Δ ικασ τηρ ίου  της Βρετανίας. Λ όρδος B ingham . 
Παρά τις  όπ οιες παρανοήσεις σχετικά  με το ρόλο και το περιεχόμενό της. η M agna Carta απ οτέλεσ ε τη βάση για την  
ελευ θ ερ ία  του ατόμου έναντι της εξουσ ίας. Από αυτή την αρχή του Κ ράτους Δ ικα ίο υ  και της ισονομίας πηγάζει η 
έμπνευση για μ ετέπ ειτα  δ ια κη ρ ύ ξε ις  ανθρω πίνω ν δικαιωμάτων. Ιστορικά μπορεί κα ν ε ίς  να αναφ έρει τη Δ ια κήρ υξη  
των Δ ικαιω μάτω ν το 1689 στη Βρετανία, τη Δ ια κήρ υξη  των Δ ικαιω μάτω ν του Ανθρώ που και του Π ολίτη  το 1789 στη 
Γτλλία  και τη Δ ια κή ρ υξη  των Δ ικαιω μ άτω ν το 1791 στις Η νω μένες Π ολιτείες. Σ τον 20ο αιώ να τα παραδείγματα είναι 
περισσότερα, μ εταξύ  τω ν οποίων ξεχω ρίζει β εβα ίω ς  η Ο ικουμενική Δ ια κή ρ υξη  τω ν Ανθρω πίνω ν Δ ικα ιω μ άτω ν των  
Ηνωμένων Εθνών το 1948. Και το 1951 η Βρετανία  ή ταν η πρώτη χώ ρα που υπ έγραφ ε την Ευρω παϊκή Σύμβαση για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώ ματα.

Αρα. η M agna Carta ε ξα κ ο λ ο υ θ ε ί να μας αφορά όλους. Είναι συναρπαστικό να προσπαθούμε να φανταστούμ ε τον  
Β ασιλέα  Ιωάννη και τους Β ρετανούς ευ γ εν ε ίς  να διαπ ληκτίζονται για την ακρ ιβή  διατύπωση τω ν σημείω ν της M agna  
Carta στο R unnym ede το 1215. όμως δ εν  θα πρέπει να προσεγγίζουμε τη M agna Carta μόνο ω ς θέμα μ εσαιω νικής  
ιστορίας ή ιστορίας του Δ ικαίου. Υπογραμμίζοντας το συμβολισμό της M agna Carta και της θέσ ης  της στην απαρχή  
της ε ξ έλ ιξη ς  των δικαιω μάτω ν του ανθρώπου, έχουμ ε ακόμα στις μ έρες μας λόγους  να αναφ ερόμ αστε σ ' αυτή  
και να τιμάμε τις  κο ινές  μας αξίες: την υπεροχή του Κ ράτους Δ ικαίου, την υπεράσπιση τω ν ατομ ικώ ν ελευθερ ιώ ν, 
τη δ ίκη  με ενόρκους, την ελ ευ θ ερ ία  του λόγου  -  ανθρώπινα δικαιώ ματα στα οποία στηρίζονται οι φ ιλ ελ εύ θ ερ ες  
δημ οκρατίες στη σύγχρονη εποχή».
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Στο Ράνψινι. ο βασιλιάς της Αγγλί
ας Ιωάννης (1199 -  1216) συναντήθηκε 
με αντιτιθέμενους βαρόνους, ισχυρούς 
γαιοκτήμονες, που ήταν δυσαρεστημέ- 
νοι με τις βασιλικές καταχρήσεις. Οι βα
ρόνοι ζήτησαν από το βασιλιά να ικανο
ποιήσει τα αιτήματά τους, παραχωρώ
ντας τους ορισμένα δικαιώματα. Ευρι
σκόμενος κάτω από τεράστια πίεση, ο 
βασιλιάς τελικά επικύρωσε ένα έγγρα
φο, το οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως 
Μάγκνα Κάρτα (ο Μεγάλος Χάρτης).

Τα Άρθρα των Βαρόνων
0 Βασιλιάς Ιωάννης είχε προβλή

ματα με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Περιφρόνησε τον πάπα ΙννοκέντιοΓ '. 
αρνούμενος να αναγνωρίσει τον Στέφα
νο Λάνγκτον ως Αρχιεπίσκοπο του Κα- 
ντέρμηουρι. Ως αποτέλεσμα, η Εκκλη
σία απέσυρε την υποστήριξή της και 
μάλιστα αφόρισε το βασιλιά. 0 Ιωάν
νης. ωστόσο, έκανε προσπάθειες συμ
φιλίωσης: συμφώνησε να εκχωρήσει 
στον πάπα τις (εκκλησιαστικές) εισφο
ρές που δεχόταν αυτός από την επικρά- 
τειά του (Αγγλία. Ιρλανδία). 0  πάπας τα 
επέστρεψε τότε στον Ιωάννη με αντάλ

λαγμα τη δήλωση πίστης του βασιλιά 
στην Εκκλησία και την από μέρους του 
καταβολή ετήσιου φόρου. 0  Ιωάννης, 
ουσιαστικά, καθίστατο έτσι υποτελής 
του πάπα.

Στα προβλήματα του βασιλιά προ
στέθηκαν και οι οικονομικές δυσκο
λίες. Στη διάρκεια της βασιλείας του, 
ο Ιωάννης αύξησε έντεκα φορές τους 
φόρους, που επέβαλλε στους γαιοκτή
μονες. Όλη αυτή η διαμάχη γύρω από 
την Εκκλησία και τα οικονομικά ζητή
ματα οδήγησε στην ευρέως διαδεδο
μένη άποψη ότι ο βασιλιάς ήταν ανα
ξιόπιστος. Τελικώς, η όλη κατάσταση 
ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν οι βαρό
νοι από τα βόρεια της χώρας αρνήθη- 
καν να πληρώσουν επιπλέον φόρους. 
Προέλασαν στο Λονδίνο και αποκήρυ
ξαν την αφοσίωσή τους στο βασιλιά. 
Άρχισαν έντονες διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το βα
σιλιά να βρίσκεται στο παλάτι του στο 
Ουίνδσορ και τους βαρόνους να έχουν 
στρατοπεδεύσει στα ανατολικά, στη 
γειτονική πόλη Στέινς. Οι παρασκηνι- 
ακές συνεννοήσεις οδήγησαν στη συ
νάντησή τους σε κάποιο σημείο ανάμε-

Άρθρο 38. Στο μέλλον 
κανένας αξιωματούχος δεν θα 
δικάσει άνθρωπο με βάση μόνο 
τη δική του δήλωση, χωρίς 
να παρουσιάσει αξιόπιστους 
μάρτυρες για την αλήθεια της.

Άρθρο 39. Κανείς ελεύθερος  
άνθρωπος δεν θα συλληφθεί, 
ούτε θα φυλακιστεί, ούτε θα 
του αφαιρεθούν τα δικαιώματα 
ή η περιουσία του. ούτε θα 
κηρυχθεί παράνομος, ούτε θα 
εξοριστεί, ούτε θα στερηθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο τη θέση 
του. ούτε θα κινηθούμε εναντίον 
του. ούτε θα στείλουμε άλλους 
για αυτό το σκοπό, παρά μόνο με 
βάση τη νόμιμη κρίση των ίσων 
του ή σύμφωνα με το νόμο της 
χώρας.
Άρθρο 40. Δεν θα πωλήσουμε, 
ούτε θα αρνηθούμε, ούτε θα 
καθυστερήσουμε σε κανέναν. είτε 
οποιοδήποτε δικαίωμα είτε την 
απονομή δικαιοσύνης.
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

σα στις δύο πόλεις, στο Ράνιμιντ, όπου 
τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 1215, ο Ιωάννης 
επικύρωσε ένα έγγραφο με 49 άρθρα. 
Αρχίζει ως εξής: "Αυτά είναι τα άρθρα, 
που οι βαρόνοι ζητούν και ο βασιλιάς 
παραχωρεί".

Ελευθερία υπό το Νόμο
Εντούτοις, η δυσπιστία απέναντι 

στις προθέσεις του Ιωάννη έκανε σύ
ντομα την εμφάνισή της. Μέσα σε έντο
νο αντιβασιλικό και αντιπαπικό κλίμα, 
ο βασιλιάς έστειλε αγγελιοφόρους να 
συναντήσουν τον πάπα στη Ρώμη. 0 
ποντίφικας εξέδωσε αμέσως παπικές 
βούλες, κηρύσσοντας τη συμφωνία του 
Ράνιμιντ ανενεργή και άκυρη, καθώς 
μέσω αυτής φαινόταν ένας βασιλιάς να 
υπακούει στις βουλές κατωτέρων του. 
Στην Αγγλία ξέσπασε γρήγορα εμφύλι
ος πόλεμος. Το επόμενο έτος, ωστόσο, 
ο Ιωάννης πέθανε ξαφνικά και τον δια
δέχθηκε στο θρόνο ο εννιάχρονος γι
ος του. ο Ερρίκος. Οι υποστηρικτές του 
νεαρού Ερρίκου φρόντισαν να επανεκ- 
δοθεί η συμφωνία του Ράνιμιντ. Με αυ
τή την αναθεωρημένη έκδοση η Μά- 
γκνα Κάρτα είχε «μετατραπεί βιαστικά 
από μέσο για την καταστολή της τυραν
νίας σε μανιφέστο, με τη βοήθεια του 
οποίου, άνθρωποι μετριοπαθών από

ψεων μπορούσαν να επιστρατευτούν 
στην υπηρεσία του βασιλιά». Η συμφω
νία επανεκδόθηκε αρκετές φορές ακό
μη στη διάρκεια της βασιλείας του Ερ
ρίκου. Όταν ο διάδοχός του. ο Εδουάρ- 
δ ο ς Α '. επικύρωσε για μια ακόμη φο
ρά τη Μάγκνα Κάρτα στις 12 Οκτωβρί
ου 1297, τοποθετήθηκε τελικά ένα αντί
γραφο στο αρχειοφυλάκιο, ένα αρχείο 
με πολύ σημαντικά δημόσια έγγραφα.

0 χάρτης περιόριζε τις εξουσίες του 
μονάρχη. Όριζε ότι αυτός, όπως και 
όλοι οι υπήκοοί του, υπόκειντο πλέον 
σε ένα κρότος δικαίου. Σύμφωνα με τον 
Ουίνστον Τσόρτσιλ. γνωστό ιστορικό και 
πρωθυπουργό της Αγγλίας τον 20ό αι
ώνα. η Μάγκνα Κάρτα προέβλεπε «ένα 
σύστημα πολλαπλών ελέγχων το οποίο 
προσέδιδε στη μοναρχία την απαραίτη
τη δύναμή της, αλλά απέτρεπε την κα
τάχρησή της από κάποιον τύραννο ή 
παράφρονα». Η Μάγκνα Κάρτα «αποτέ- 
λεσε σύμβολο και σύνθημα αγώνα ενα
ντίον της καταπίεσης, καθώς η καθε
μιά από τις επόμενες γενεές έβλεπε στο 
κείμενο αυτό μια προστασία των δικών 
της απειλούμενων ελευθεριών». Ανα
γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτού του 
εγγράφου, κάθε συνεδρίαση του Αγγλι
κού Κοινοβουλίου άνοιγε με την επανα
βεβαίωση της Μάγκνα Κάρτα.

Οι νομικοί στην Αγγλία του 17ου αι
ώνα χρησιμοποιούσαν άρθρα από τη 
Μάγκνα Κάρτα ως βάση για προνόμια, 
όπως η δίκη από ενόρκους, το habeas 
corpus (δικαστική πράξη που προστα
τεύει τον πολίτη από την παράνομη 
κράτηση - μέσω αυτής δηλαδή απαγο
ρεύεται η δίκη προσώπων που κρατού
νται παράνομα), η ισότητα ενώπιον του 
νόμου, η αποφυγή αυθαίρετης σύλλη
ψης και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος 
της φορολογίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα 
με τον Βρετανό πολιτικό Γουίλιαμ Πιτ, η 
Μάγκνα Κάρτα ήταν μέρος της "Βίβλου 
του Αγγλικού Συντάγματος".

Η αναζήτηση συνεχίζεται
«Ιστορικά, η συνταγματική σημασία 

της Μάγκνα Κάρτα βασίστηκε πολύ λι
γότερο στα όσα έλεγε ο χάρτης από ό.τι 
στο πνεύμα αυτών που έλεγε», παρα
δέχτηκε ο Λόρδος Μηίνγκαμ. ο οποί
ος ήταν αρχιδικαστής στην Αγγλία και 
στην Ουαλία από το 1996 ως το 2000. 
Ωστόσο, τα ιδανικά της ελευθερίας που 
συνδέονται με αυτόν το χάρτη διαδό
θηκαν αργότερα σε ολόκληρο τον αγ
γλόφωνο κόσμο. Το 1775, όταν οι βρε
τανικές αποικίες στην Αμερική εξεγέρ - 
θηκαν επειδή φορολογούνταν χωρίς 
να εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, 
η τότε συνέλευση της σημερινής πο
λιτείας της Μασαχουσέτης δήλωσε ότι 
τέτοιου είδους φορολογία παραβίαζε 
τη Μάγκνα Κάρτα. Μάλιστα, η επίση
μη σφραγίδα της Μασαχουσέτης, που 
χρησιμοποιούνταν εκείνον τον καιρό, 
απεικόνιζε έναν άντρα, ο οποίος κρα
τούσε στο ένα χέρι το σπαθί και στο άλ
λο τη Μάγκνα Κάρτα. Όταν οι εκπρό
σωποι του νεοσύστατου έθνους συνα
ντήθηκαν. για να καταρτίσουν το σύ
νταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, υποστήριξαν τπν αρχή της 
ελευθερίας υπό το νόμο. Η αμερικανι
κή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων απορ
ρέει από την αποδοχή αυτής της αρ
χής. Έτσι λοιπόν, το 1957 και σε ανα
γνώριση της Μάγκνα Κάρτα, ο Αμερι
κανικός Δικηγορικός Σύλλογος ανή- 
γειρε στο Ράνιμιντ ένα μνημείο με την 
επιγραφή: «Σε Ενθύμηση της Μάγκνα 
Κάρτα— Σύμβολο της Ελευθερίας υπό
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D e a r  people:
F r o m  m o w  o n  t h e r e  w i l l  b e  m o  c h ic k e n  

t a x  o r  m o  h e a t h  p e n a l t ie s  u n le s s  i t  i s  a  m a j o r  
c r im e .  I w i l l  n o t  5 0  a f t e r  \ \o w  l i v e s  w i t h  
f o r e i g n  k n i g h t s .  1 w i l l  h e lp  t ^ o u  p r o t e c t  \ ^ o w r  
crops  n o t  O e s tro v j t h e m :  Π 1  l e t  m o m  h a v e  a s  
m a n c h i l d r e n  m o m  w a n t  a s  l o n g  a s  m o m  
c a n  s u p p o r t  t h e m  a n b  M c r s e l v e s .  O m Im  
p a r m ^ j e n t  c a n  t a k e  t a x e s  a n b  w h e n  t h e r e  is  
a  w e b b i n g ,  f u n e r a l ,  o r  k n i g h t i n g  I  w i l l  g i v e  
M o m  ct%ou$b m o n c M  t o  s u p p o r t  M o u r  f a m i lM  
t n s t e a b  o f  m o m  g i v i n g  m e  m o w t  m o n e M -

l o j .m

το Νόμο». To 1948. η Αμερικανίδα πο
λιτικός Έλινορ Ρούζβελτ βοήθησε στη 
σύνταξη της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπι
να Δικαιώματα, ελπίζοντας ότι αυτή θα 
αποτελούσε «τη διεθνή Μάγκνα Κάρτα 
όλων των ανθρώπων ανά τον κόσμο». 
Η ιστορία της Μάγκνα Κάρτα δείχνει 
πόσο βαθιά ποθεί η ανθρώπινη οικο
γένεια την ελευθερία.

Αναφορά Δικαίου (1628)
Το επόμενο ορόσημο στην επέ

κταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ήταν η Αναφορά Δίκαιου, που στάλθη
κε το 1628 από το Αγγλικό Κοινοβούλιο 
στον Κάρολο Α ' ως δήλωση πολιτικών 
ελευθεριών. Η άρνηση του Κοινοβου
λίου να χρηματοδοτήσει την αντιδημο
τική εξω τερική πολιτική του βασιλιά

ήταν η αιτία που οδήγησε την κυβέρ
νησή του να αποσπάσει εξαναγκαστικά 
δάνεια και να στρατωνίσει τα στρατεύ
ματα στα σπίτια των υπηκόων ως μέ
τρα οικονομίας. Οι αυθαίρετες συλ
λήψεις και οι φυλακίσεις όσων ήταν 
αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές, είχαν 
προκαλέσει στο Κοινοβούλιο μια βί
αιη εχθρότητα έναντι του Καρόλου A 
και του Τζορτζ Βιγέρ. του πρώτου Δού
κα του Μπάκιγχαμ. Η Αναφορά Δ ικαί
ου συντάχθηκε από τον Σερ Έντουαρντ 
Κόουκ και στηριζόταν σε προηγούμε
να θεσπίσματα και χάρτες. Αποτελείτο 
από τέσσερις αρχές: (1) δεν πρέπει να 
επιβάλλονται φόροι χωρίς τη συναίνε
ση του Κοινοβουλίου, (2) κανένας υπή
κοος δεν μπορεί να φυλακίζεται χωρίς 
αποδείξεις (επαναβεβαίωση της αρχής 
του habeas corpus), (3) κανένας στρα

τιώτης δεν μπορεί να στρατωνίζεται 
από πολίτη και (Α) ο Στρατιωτικός Νό
μος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν 
καιρώ ειρήνης.

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αν 
και χαρακτηρίζονται «εγγενή» σε κάθε 
ανθρώπινο ον και σύμφυτα προς την 
ανθρώπινη ιδιότητα, δεν είναι «φυσι
κά» ούτε «δεδομένα». Είναι προϊόντα 
διεκδικητικής δράσης. Κατοχυρώνο
νται από τους θεσμούς που σταδιακά, 
με την κοινωνική εξέλ ιξη  και πρόοδο, 
επιβλήθηκαν. ■

Πηγές:
1. http://www.solon.org.gr
2. http://dikaiomata-ktistakis.blogspot.com
3. www.wol.jw.org
Α. http://www.humanrights.com
5. http://edu09.pbworks.com
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I  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο _____________________________________________
► Του Υπαρχ/κα Σάββα Μαυροματίδη*

Το Βυζάντιο πριν και μετά την 
'Αλωση
Η στάση της Δύσης το 15ο αιώνα

Χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου στο μέσα του 15ου αιώνο

Τ ο Βυζάντιο πρέπει να ενταχθεί 
στο Μεσαίωνα ως σύνολο, αλ
λά και στη μακρά διάρκεια της 

Ιστορίας, καθώς αποτελεί την πρώτη 
μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά της 
Ευρώπης. Η Άλωση της Κωνσταντι
νούπολης είναι ένα συμβολικό γεγο
νός. το οποίο -  παρά τη σημασία του 
-  πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο 
ευρύτερο από αυτό του εθνικού αφη
γήματος. της Ιστορίας που διδάσκε
ται στα σχολεία. Η αυτοκρατορία που

νομιμοποίησε το Χριστιανισμό, αυτός 
ο μέγιστος φορέας πολιτισμού και ο 
τελευταίος πραγματικός δημιουργός 
πολιτικής ιδεολογίας οικουμενικών 
διαστάσεων στα πλαίσια της ελληνι
κής φιλοσοφικής σκέψης, θα πρέπει 
να βρεθεί εκ  νέου στο επίκεντρο των 
συζητήσεων, να συνδεθεί με το άλλο 
μισό της χιλιόχρονης Ιστορίας του. την 
ευρωπαϊκή μεσαιωνική Δύση, και να 
συνεξεταστεί η πορεία του με την πο
ρεία που διέγραψαν τα πράγματα στην

ευρωπαϊκή ήπειρο στη διάρκεια αυ
τών των αιώνων. Ανατολή και Δύση 
επικοινωνούν και παρά τις ιδεολογι
κές και πολιτικές διαφορές αποτελούν 
τμήματα ενός και μόνο κόσμου. Ο Μ ε
σαίωνας δεν είναι εποχή που απευθύ
νεται μόνο στη Δύση· και το Βυζάντιο 
είναι τμήμα του Μεσαίωνα, δομικό και 
χαρακτηριστικό της εποχής. Αλλά και 
ο Μεσαίωνας δεν είναι εποχή σκοτα
δισμού. καθώς σε αυτά τα χρόνια γεν
νήθηκαν ιδέες, πρακτικές, συνήθειες, 
θεσμοί και φιλοσοφίες που έθεσαν τις 
μηχανές της Ευρώπης σε κίνηση. Οι 
όποιες ασυνέχειες παρατηρούνται ή η 
αποξένωση που δημιουργείται. εξα ι- 
τίας διαφόρων γεγονότων, μεταξύ των 
δυο κόσμων πρέπει (και δύναται) να 
εξηγηθούν. Για να μιλήσω ευκρινέσ τε
ρα θα πρέπει να κοιτάξουμε το ύστερο 
Βυζάντιο στα πλαίσια που οι Βυζαντι
νοί βίωσαν πραγματικά αυτά τα χρό
νια, πλαίσια μέσα στα οποία Βυζάντιο 
και Δύση βρίσκονται σε στενή επα
φή. αλλά και εντός των οποίων, λόγω 
των δύσκολων συνθηκών που βιώνει 
η αυτοκρατορία (ένα κράτος σε σμί
κρυνση από τον 11° αιώνα), αναβιώνει 
στη νοοτροπία και στη σκέψη των κα
τοίκων της ο μυστικισμός και η εσχα
τολογία, μια κατάσταση που παρατη
ρούμε σε κάθε μεγάλο κράτος, όπο- 
τε βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές, στη 
φάση παρακμής του ή σε περιόδους 
αναγέννησής του. Στο συγκεκριμένο 
άρθρο θα επιχειρήσω να προσεγγί
σω ορισμένες πτυχές της κατάστασης 
που επικρατούσε στην Κωνσταντινού
πολη και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 
στην ύστερη περίοδο των Παλαιολό-
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γων. προκεψένου να καταδείξω ορι
σμένους από τους λόγους, που οδή
γησαν στην κατάληψη της Πόλης από 
τους Οθωμανούς, χρησιμοποιώντας 
ως έναυσμα τη Σύνοδο της Φεράρας- 
Φλωρεντίας, μέσα από τις διεργασίες 
της οποίας μπορούμε να διαγράψου
με την πορεία προς την Άλωση και τις 
αντιφάσεις τις οποίες βιώνει η βυζα
ντινή κοινωνία, όπως και να κατανοή
σουμε την αξία και τη λάμψη της αυτο
κρατορίας ακόμη και μετά την πτώση 
της Κωνσταντινούπολης. Ως βοηθητι
κά μέσα, στον τελευταίο αυτό άξονα, 
θα χρησιμοποιήσω την ιδέα των σταυ
ροφοριών και τη συμβολική διάσταση 
της ζωγραφικής στα χέρια ενός από 
τους σπουδαιότερους οίκους της ευ 
ρωπαϊκής Ιστορίας, των Μεδίκων.

Το Βυζάντιο δεν πεθαίνει με την 
Άλωση. Η Άλωση ήταν η φυσιολογι
κή πραγμάτωση των ιστορικών, πολι
τικών. κοινωνικών και γεωπολιτικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στα μέ
σα του 15ου αιώνα. Όσο και αν οι Βυ
ζαντινοί θρηνούν για την πτώση της 
Πόλης ή ακόμα και αν έχει μείνει στο 
σύγχρονο νεοέλληνα η εντύπωση πως 
η Ευρωπαίοι της περιόδου εκείνης 
συγκλονίστηκαν από την απώλεια της 
πρωτεύουσας των Ρωμαίων3, θα πρέ
πει να έχουμε υπόψη μας πως η Βυ
ζαντινή αυτοκρατορία των μέσων του 
15ου αιώνα είναι η σκιά της πάλαι πο
τέ εκτεταμένης στην Ανατολή αυτο
κρατορίας: το κράτος των Βυζαντινών 
αποτελείται από την Κωνσταντινούπο
λη και το απόμακρο, σχεδόν ημιαυτό
νομο. δεσποτάτο του Μόριά. Το Βυζά
ντιο των Παλαιολόγων έχει να αντι
μετωπίσει -  πολιτικά και στρατιωτικά 
-  τρεις μεγάλους αντιπάλους: τις ιτα
λ ικές ναυτικές δημοκρατίες που προ
σπαθούν να διεισδύσουν στην οικονο
μική και πολιτική πραγματικότητα της 
αυτοκρατορίας, ώστε να διατηρήσουν 
τα προνόμιά τους · τους Σέρβους που 
επιχειρούν να δημιουργήσουν μια νέα 
αυτοκρατορία στα Βαλκάνια, αντικαθι
στώντας τη Βυζαντινή ■ και τους Οθω
μανούς. οι οποίοι αποτελούν το μέγι
στο πολιτικό παράγοντα στα πράγματα 
της Ανατολής το 15° αιώνα. Πράγματι,

ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

μια απλή ματιά στο χάρτη της περιό
δου μάς αποκαλύπτει την πραγματι
κότητα: το Βυζάντιο είναι ένα κράτος 
που πνέει τα λοίσθια, ένα κράτος που 
ανήκει στο παρελθόν, είναι μια ενο
χλητική σφήνα στα σαγόνια του Μ ε
γάλου Τούρκου, στον οποίο ανήκει το 
μέλλον, όπως φαίνεται από τις πηγές 
της εποχής, αλλά και από την κατά
σταση που επικρατεί ακόμα και στην 
κοινωνία της Κωνσταντινούπολης και 
στη νοοτροπία των κατοίκων αυτής. Η 
Κωνσταντινούπολη πριν το 1453 είναι 
μια πόλη καταδικασμένη από τις πολ
λαπλές πολιορκίες που έχουν προη- 
γηθεί. που βρίσκεται σε οικονομική 
εξάντληση λόγω των προνομίων των 
Βενετών, των Γενοβέζων και άλλων, οι 
οποίοι έχουν μεταφέρει και τις μεταξύ 
τους πολεμικές συρράξεις στα λιμά
νια της. όπως και εξαιτίας των δυνα
στικών διχασμών που ταλανίζουν την 
αυτοκρατορία (Παλαιολόγοι εναντίον 
Καντακουζηνών). τις οποίες μάλιστα 
εκμεταλλεύονται δεόντως οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι, οι Οθωμανοί. 0  Πα- 
λαμάς γράφει χαρακτηριστικά για την 
Κωνσταντινούπολη στα 1453: "Πόρνη η 
Πόλις και περίμενε τον μακελάρη και 
περίμενε τον Τούρκο να την πάρει".

Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία: 
οι Βυζαντινοί έχουν επίγνωση της κα
τάστασης13, επιρρίπτουν τις ευθύνες 
για την απώλεια της αξιοπρέπειάς τους 
και την επερχόμενη καταστροφή στον 
εαυτό τους, καταφεύγοντας σε εσχα- 
τολογικές θεωρήσεις περί απώλειας 
της θείας χάριτος προς τον επίλεκτο 
λαό. 0  αγώνας ανάμεσα στους ενω- 
τικούς και τους ανθενωτικούς είναι 
που δηλητηριάζει την πολιτική πραγ
ματικότητα της εποχής στην Πόλη, δι
αμορφώνοντας έτσι και την ιδεολογία 
των ανθρώπων της περιόδου. Παρά 
τις θεωρήσεις ιστορικών περί αγωνι
ώδους προσπάθειας των τελευταίων 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων, προκει- 
μένου. μέσω των διευθετήσεων στις 
οποίες αυτοί κατέφευγαν, να μπορέ
σει το κράτος να συνεχίσει τη μίζερη 
ύπαρξή του σε βάρος της αξιοπρέπει
ας του λαού του. θα πρέπει να αντι- 
παραβάλλουμε το γεγονός πως αν και

Benozzo Gozzoli, Λεπτομέρεια απο τις τοιχογραφίες της 
Προσκύνησης των Μάγων, ο Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος. 
νωπογραφία, Φλωρεντία. Παρεκκλήσι των Μάγων. 
Palazzo Medici-Riccardi. 1459-1Λ61

το Βυζάντιο είναι διχασμένο στα τ ε 
λευταία αυτά χρόνια, ωστόσο το 1453 
η δύναμη και η επιρροή της αυτοκρα
τορίας ήταν μεγαλύτερες απ' ότι το 
1402c, οι γείτονές του είχαν το Βυζά
ντιο σε μεγαλύτερη εκτίμηση, η Κων
σταντινούπολη ήταν ακμάζουσα και 
πολυπληθής και οι κάτοικοί της είχαν 
ανακτήσει την αυτοπεποίθησή τους. 
Η Κωνσταντινούπολη κατορθώνει και 
πάλι να λάμψει προ της Άλωσης και 
να καταστεί, ισχυρό και με διπλωμα
τικές διασυνδέσεις στη Δύση, περι
φερειακό κέντρο ισχύος, που επηρε
άζει τις εξελ ίξε ις  σε ένα χώρο, όμως, 
στον οποίο οι Οθωμανοί συνιστούν το 
μεγάλο παίκτη. Όλα αυτά εξηγούν, εν 
μέρει. τη θαρραλέα στάση των Βυζα
ντινών κατά την υπεράσπιση της πό
λης τους το 1453.

Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο πρέ
πει να το αναζητήσουμε μέσα στο ίδιο 
το Βυζάντιο, μέσα στην καινούρια αυ
τοκρατορία που δημιουργείται σταδι
ακά από το 13° αιώνα, την Οθωμανι
κή. Οι Έλληνες της εποχής μπόρεσαν 
να θεωρήσουν δική τους και την και
νούρια αυτή αυτοκρατορία, καθώς το 
όλο ζήτημα σχετίζεται με την επιλογή 
στην οποία θα έπρεπε να προβεί ο ελ 
ληνικός πολιτισμός: ε ίτε να χαθεί, αν 
ενσωματωνόταν στο λατινικό πολιτι
σμό. είτε να κρατήσει τα βασικά στοι-
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Ο πατριάρχης Γεννάδιος με τον Μωάμεθ Β’ σε μωσαϊκό 
του 20ου αιώνα

χεία του. αν υποτασσόταν σε αυτό το 
καινούριο κράτος, καθώς μέσω της 
υποταγής θα του επιτρεπόταν ουσια
στικά να συνεχίσει να εξελίσσεται. Και 
αυτή η επιλογή δεν έγινε σε μια ημέ
ρα. Αποτελούσε επιλογής της μακράς 
(ιστορικής) διάρκειας, που επηρεά
στηκε από τις αντιλήψεις, τις δεισιδαι
μονίες. τις συνθήκες που επικρατού
σαν τα χρόνια εκείνα στο Βυζάντιο. Το 
Βυζάντιο, όμως, αυτής της εποχής δεν 
είναι αυτό που μαθαίνουμε στα σχο
λεία. Διαφέρει. Το Βυζάντιο ως. έστω 
και παρηκμασμένο, κράτος, είναι μια 
μεταγενέστερη κατασκευή αυτών που 
βγήκαν νικητές από τη σύγκρουση, 
δηλαδή των ανθενωτικών. Η Εκκλησία 
είναι αυτή που οργανώνει την κοινή 
γνώμη. Άρα. δεν είναι μόνον οι πολι
τικοί και ο αυτοκράτορας που φέρουν 
το βάρος και την ευθύνη -  αν θέλετε 
-  της εποχής, αλλά κυρίως οι εκκλ η 
σιαστικοί. Η δε εξασθένιση της αυτο- 
κρατορικής εξουσίας στα τελευταία 
χρόνια επέτρεπε στον αυτοκράτορα να 
εφαρμόζει την πολιτική του ανεξάρ
τητα από την αντίδραση των εκκλησι
αστικών αξιωματούχων: ο Ιωάννης Η', 
συνειδητά ή όχι. βρισκόταν επ ικεφα
λής ενός μικρού κράτους που θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί «εθνικό»11. 
Στη βυζαντινή κοινωνία των παλαι- 
ολόγειων χρόνων διακρίνουμε μια 
έντονη πόλωση. Χαρακτηριστικός ε ί
ναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μανουήλ 
Β' συμβούλευε τον υιό του. Ιωάννη Η'.

να χειρίζεται τους Οθωμανούς·, χρησι
μοποιώντας το χαρτί των Δυτικών ως 
μέσο εκφοβισμού των γειτόνων του. 
χωρίς όμως να θεωρεί την Ένωση 
των Εκκλησιών (Ρώμης -  Κωνσταντι
νούπολης) ως το τίμημα που έπρεπε 
να πληρώσει η αυτοκρατορία, ώστε οι 
Λατίνοι να τη βοηθήσουν, καθώς μια 
τέτοια επιλογή θα προκαλούσε βαθιά 
χάσματα στο εσωτερικό του βυζαντι
νού κράτους. 0  Μανουήλ Β' γνώριζε 
καλά τα πολιτικά πράγματα στην Ευ
ρώπη στις αρχές του 15ου αιώνα. 0α 
μπορούσε, λοιπόν, η Δύση να βοη
θήσει το Βυζάντιο; Ή μήπως θα ήταν 
καλύτερο να σκεφτούμε εάν η Δύση, 
όντως, προσπάθησε να βοηθήσει το 
Βυζάντιο στον αγώνα του εναντίον της 
οθωμανικής απειλής; Η αντίληψη πως 
η Δύση δεν βοήθησε την αυτοκρατο
ρία για λόγους ανταγωνισμού μεταξύ 
των Εκκλησιών ή για καθαρά πολιτι
κούς λόγους επικράτησης θα πρέπει 
να επανεξεταστεί.

Η βυζαντινή πολιτική στη 
δυτική Ευρώπη -  Η Σύνοδος 
της Φεράρας- Φλωρεντίας

Την εποχή αυτή η Δύση δεν είναι 
μία πολιτική ενότητα. Δεν υπάρχει ένα 
κράτος, όπως ήταν το Βυζάντιο, που 
θα μπορούσε να βοηθήσει τη Δύση, 
σε περίπτωση που αυτή αντιμετώπιζε 
κάποια απειλή. Το πρόβλημα μπορεί 
να τεθεί μόνο όσον αφορά στον πά
πα, ο οποίος είναι η μόνη ενιαία αρ
χή της Δύσης. Όμως, αυτή την περί
οδο και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
διανύει μια φάση προσαρμογής σε μια 
νέα περίοδο, μετά το ταπεινωτικό, για 
το γόητρο της Ρώμης. Μεγάλο Σχίσμα 
(1378-1417). το οποίο είχε φέρει την 
Παποσύνη σε ένα τέλμα και δίχασε 
τη Δύση ανάμεσα στην Αβινιόν και τη 
Ρώμη: τόσο η λύση της διαφωνίας, με 
τη Σύνοδο της Κωνσταντίας. το 1417. 
όπου ο Μανουήλ Β' φρόντισε να στεί
λει εκπροσώπους του. ώστε να αυξή
σει την πίεση, για να δοθεί τέλος στο 
σχίσμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης 
και Ρώμης, όσο και η επιστροφή της 
παπικής έδρας στη Ρώμη, δίνουν το

έναυσμα για τη σύγκληση μιας σειράς 
συνόδων, προκειμένου η Εκκλησία να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαι
τήσεις των καιρών. Το Συνοδικό Κίνη
μα προσπάθησε να τερματίσει το Μ ε
γάλο Σχίσμα και να μεταρρυθμίσει τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δίνοντας 
έμφαση στη σύνοδο ως το ανώτατο 
σώμα εντός της Εκκλησίας, ως το σώ
μα εκείνο που θα έπρεπε να λαμβά
νει τις πιο σημαντικές αποφάσεις, κά
τι που έβαινε σε βάρος του πάπα και 
έφ ερνε τη δυτική εκκλησιολογία πιο 
κοντά στο βυζαντινό ιδεώ δες (σύμ
φωνα με το οποίο ο τελευταίος λόγος 
για τα εκκλησιαστικά ζητήματα ανή
κε στις οικουμενικές συνόδους). Έτσι, 
εντός αυτού του πλαισίου, η επανένω
ση των Εκκλησιών έγινε επείγον ζή 
τημα για τον παπισμό, όταν άρχισε η 
αντιπαράθεση μεταξύ του πάπα Ευγε
νίου Δ (1431-1447) και των λεγάμενων 
Συνοδικών, οι οποίοι το 1431 συγκά- 
λεσαν τη Σύνοδο της Βασιλείας. Και 
οι δυο πλευρές στράφηκαν για υπο
στήριξη στο Βυζαντινό αυτοκράτορα 
και τον πατριάρχη, επιβεβαιώνοντάς 
τους πως το Βυζάντιο, μετά την Ένω
ση, θα συνέβαλλε στη μεταρρύθμιση 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 0 
Ιωάννης Η', παρά τις αντίθετες προει
δοποιήσεις του πατέρα του. προχώρη
σε σε μια κίνηση που έφ ερε και πάλι 
το Βυζάντιο στο επίκεντρο της υψηλής 
πολιτικής, αύξησε ακόμη περισσότε
ρο -  σε σύγκριση με τους χειρισμούς 
του Μανουήλ Β' -  το χαμένο κύρος 
του κράτους του και αποπροσανατό
λισε τους Οθωμανούς0, κάνοντας συ
νάμα το Βυζάντιο ως τον εισηγητή της 
ευρωπαϊκής Αναγέννησης: αγνοώντας 
την αδιαλλαξία πολλών εκκλησιαστι
κών αξιωματούχων ηγήθηκε ο ίδι
ος πολυμελούς αντιπροσωπείας στη 
Σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας 
(1437-1439). ωθούμενος ίσως και από 
την πρόσφατη απώλεια της Θεσσαλο
νίκης'. Η στάση των Δυτικών απέναντι 
στο Βυζάντιο είχε αλλάξει χάρη στο 
Συνοδικό Κίνημα. Η συμμετοχή των 
Βυζαντινών στη Σύνοδο της Φεράρας- 
Φλωρεντίας (και η παράλληλη απόρ
ριψη της πρόσκλησης των Συνοδικών)
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Benozzo Gozzoli. Λεπτομέρεια οπο τις τοιχογραφίες της Προσκύνησης των Μάγων, ο Κάρολος ο Τολμηρός, 
νωπογραφία, Φλωρεντία. Παρεκκλήσι των Μάγων. Palazzo Medici-Riccardi. U59-1461

σχετιζόταν με την επίγνωση ότι για να 
βοηθηθεί το Βυζάντιο, έπρεπε πρώτα 
να υποστηριχθεί η αυθεντία του Βατι
κανού έναντι των αξιώσεων των Συνο
δικών. Για να κατανοήσουμε, ωστόσο, 
τις συνθήκες όπως ακριβώς ήταν την 
περίοδο εκείνη στην Ευρώπη, οφ εί
λουμε να εξετάσουμε την υπόθεση 
υπό το πρίσμα των ευρύτερων επιδι
ώ ξεω ν των μεγάλων πολιτικών παρα
γόντων αυτής.

Στα πλαίσια της παπικής επιδίω
ξης να αυξήσει το κύρος της έναντι 
των κινήσεων των Συνοδικών, τρεις 
ήταν οι παράγοντες που έκαναν δυνα
τή τη σύγκληση της Συνόδου της Φε- 
ράρας και αργότερα τη μετακίνηση 
αυτής στη Φλωρεντία (το 1438, εξα ι- 
τίας επιδημίας που ξέσπασε στη Φ ε- 
ράρα). προκειμένου να επικυρωθεί η 
υπεροχή του πάπα (τουλάχιστον στη 
Δύση) και να πραγματοποιηθεί το ζη 
τούμενο της Ένωσης των Εκκλησιών. 
που θα έλυνε τα χέρια των βασικών 
αυτών παραγόντων όσον αφορά στις 
βασικές πολιτικές τους στοχεύσεις: 
πρώτον, ο Φίλιππος ο Καλός, δούκας 
της Βουργουνδίας, ο ισχυρότερος ου
σιαστικά πρίγκιπας στη Δύση, ο οποί
ος θέλοντας να πραγματώσει τα σχέ
διά του για μια σταυροφορία στους Ιε
ρούς Τόπους, έβλεπε την Ένωση των 
Εκκλησιών ως το ενδιάμεσο που θα 
απελευθέρωνε τα χέρια του, ως ένα 
ισχυρό συμβολικό απαιτούμενο, ώστε 
η Χριστιανοσύνη να κινηθεί ενωμένη 
εναντίον των εχθρών της. κίνηση φυ
σικά που για να πραγματοποιηθεί ε ί
χε ανάγκη από τη στήριξη του Βυζα
ντινού αυτοκράτορα και του ίδιου του 
πάπα, η θέση του οποίου θα ενδυνα
μωνόταν εάν ο πρίγκιπας επέλεγε τη 
Σύνοδο που αυτός σχεδίαζε στη Φε- 
ράρα και απέρριπτε τους Συνοδικούς 
της Βασιλείας ■ δεύτερον, ο Ιωάννης 
Η', που επ ίλεξε τη Φεράρα-Φλωρε- 
ντία και όχι τους Συνοδικούς, καθώς 
είχε ανάγκη και ο ίδιος από την αυ
θεντία ενός ισχυρού πάπα, ώστε μέ
σω της Ένωσης να επιτύχει την πο
λιτική και στρατιωτική ή. τουλάχιστον, 
τη συμβολική συμπαράσταση της Δ ύ
σης, ώστε να ενδυναμωθεί η θέση του

ενώπιον των ανθενωτικών αντιπάλων 
του και να μπορέσει, έτσι, να εφαρμό
σει τις θέσεις της πολιτικής του ατζέ
ντας · και τρίτον, η οικογένεια των Μ ε- 
δίκων, που χωρίς τη δική της χρημα
τική επιχορήγηση προς την Παποσύνη 
(και την κάλυψη των εξόδω ν της βυ
ζαντινής αντιπροσωπείας -  με τη συ- 
νεπικουρία των Βενετών) δεν θα ήταν 
δυνατή η οργάνωση της Συνόδου, από 
την οποία ο Κόζιμο των Μεδίκων ανέ
μενε σημαντικά πολιτικά και συμβο
λικά οφέλη, ώστε να εγκαθιδρυθεί η 
οικογένειά του όχι μόνο ως πολιτικός 
παράγοντας μείζονος σημασίας στην 
πόλη, αλλά να αποκτήσει και διεθνή 
ακτινοβολία (μέσω της χρηματοδότη
σης ενός διεθνούς συνεδρίου).

Το γεγονός πως οι δυο πλευρές -  
Ορθόδοξοι και Καθολικοί -  δεν επέ- 
μειναν, ουσιαστικά, σε δογματικά ζη 
τήματα, φανερώνει πως η Ένωση δεν 
ενδιέφερε τον Ιωάννη Η'. 0  αυτοκρά- 
τορας χειρίστηκε το ζήτημα αυτό ως 
το προσφορότερο μέσο, για να επι
τύχει το σκοπό του, τη σωτηρία του 
κράτους του, καθώς, σε αντίθεση με 
τους εκκλησιαστικούς, αντιλαμβανό
ταν πως ο πραγματικός κίνδυνος προ
ερχόταν από την Ανατολή (Οθωμανοί) 
και όχι από τη Δύση (Λατίνοι). Ωστόσο,

ως επικεφαλής μιας μεσαιωνικής κοι
νωνίας, όπως ήταν η βυζαντινή, ανα
γκάστηκε να εμπλακεί και σε δογματι
κές -  θρησκευτικές συζητήσεις, που 
τον απομάκρυναν από αυτό το σκοπό9. 
Ήταν οι εκκλησιαστικοί, που συσπει
ρώθηκαν γύρω από τον Μάρκο Ευγε
νικό, αυτοί που επίσκιασαν τις επιτυ
χίες της βυζαντινής αντιπροσωπείας 
στη Φλωρεντία, καθυστερώντας συγ
χρόνως την επίσημη κήρυξη της Ένω
σης στην Κωνσταντινούπολη έως τις 
12/12/1452 και αυτό κάτω από ε ξ ευ τ ε 
λιστικές (για τον Κωνσταντίνο ΙΑ') συν
θήκες. Η ομάδα αυτή, υπό τον Μάρκο 
Ευγενικό (ο μόνος από τους παρευρι- 
σκόμενους εκκλησιαστικούς που δεν 
υπέγραψε την Ένωση, θεωρώντας τις 
συμφωνίες των Βυζαντινών με τους 
Δυτικούς, αναφορικά με το fi(iogueh, 
ως πρόσχημα για την κάλυψη των δι
αφορών που χώριζαν τη Ρώμη και την 
Κωνσταντινούπολη'), παρουσιάζοντας 
τη Σύνοδο ως ταπεινωτική για τους 
Έλληνες υποταγή στη Ρώμη1, παρα
ποιούσε τα γεγονότα και, έχοντας μ ε 
γάλη λαϊκή απήχηση, υπέσκαψε την 
άμεση συνέπεια της Συνόδου: την εν ί
σχυση, δηλαδή, του προφίλ του Βυζα
ντίου στη Δύση. Πράγματι, οι Βυζα
ντινοί είχαν προκαλέσει ενδιαφέρον
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Gentile Bellini. Μωάμεθ B'. ελαιογραφία. Λονδίνο. 
Εθνική Πινακοθήκη. 1480

στους Δυτικούς με την παρουσία τους 
στη Φλωρεντία: ο ανατολίτικος εξω τι
σμός και η μεγαλοπρέπεια των ενδυ
μάτων τους, οι γαστριμαργικές τους 
ετοιμασίες και επιλογές, τα χειρόγρα
φα που φέρνουν μαζί τους, αλλά και 
οι συζητήσεις στις οποίες επιδίδο
νται και οι οποίες ανατροφοδοτούν τις 
πνευματικές και καλλιτεχνικές ε ξελ ί
ξε ις  στην Ιταλία, είναι λίγα μόνο από 
τα δείγματα εντυπωσιασμού των Βυ
ζαντινών προς τους άλλους συντελε
στές αυτής της διεθνούς συνάντησης. 
Όλα αποδεικνύουν πως, λίγα χρόνια 
πριν την πτώση, Ανατολή και Δύση 
βρίσκονται συνεχώς σε συνδιαλλα
γή. που αν και ορισμένες φορές πρό
κειται για μια επικοινωνία σε ένταση, 
ωστόσο αυτή οδηγεί σε ένα φιλτράρι
σμα των διεργασιών, των νοοτροπιών 
και των πρακτικών, που συντείνει με 
τη σειρά του σε διαπολιτισμικές επιρ
ροές και ανταλλαγές.

Η Εκκλησία και η υψηλή αριστο
κρατία θίγονταν από τις κινήσεις του 
αυτοκράτορα: η πρώτη εξαιτίας των 
δογματικών παραχωρήσεων στις 
οποίες θα αναγκαζόταν να προβεί. αλ
λά και γιατί είχε σαφείς εγγυήσεις από 
τους Οθωμανούς για την ασφάλεια 
των κεκτημένω ν της. ενώ οι αντιπρό

σωποι της δεύτερης, θίγόμενοι από 
τη φιλοδυτική πολιτική και τα οικο
νομικά ανοίγματα των Παλαιολόγων. 
είχαν προκρίνει μια καθαρά εχθρική 
προς τον αυτοκράτορα πολιτική στάση 
ήδη από τις αρχές του 15ου αιώνα, αλ
λά και ως περισσότερο συμφέρον γι' 
αυτούς το ενδεχόμενο μιας συμφω
νίας με τους Οθωμανούς. Σε αυτά τα 
πλαίσια θα πρέπει να εντάξουμε τό 
σο την πόλωση που δημιουργείται στη 
βυζαντινή κοινωνία, χωρίζοντάς τη σε 
ενωτικούς και ανθενωτικούς, όσο και 
την ενδυνάμωση της εσχατολογικής 
παράδοσης περί απώλειας της εμπι
στοσύνης του θεού προς το ποίμνιό 
του (πεποίθηση που ενισχυόταν από 
την πιθανή Ένωση, που παρουσιαζό
ταν από τους ανθενωτικούς ως βαριά 
αμαρτία, που ο θεός θα τιμωρούσε 
με τη νίκη των Οθωμανών και άρα με 
την καταστροφή του κόσμου). Ουσι
αστικά. στα τελευταία χρόνια της αυ
τοκρατορίας, λαμβάνει χώρα μια σύ
γκρουση ανάμεσα σε δυο ομάδες της 
ηγετικής τάξης με διακύβευμα. κατά 
τη συγκεκριμένη στιγμή, την επιβίω
σή τους μετά την τουρκική κατάκτη
σα που ήταν από όλους αναμενόμενη. 
Το αντιλατινικό μένος, που κατέλαβε 
τους εκκλησιαστικούς της Κωνσταντι
νούπολης. οδήγησε περισσότερο στην 
απώλεια κάθε διόδου επικοινωνίας 
και βοήθειας από τη Δύση, η οποία 
επιχείρησε να συντρέξει με τα μέσα 
που διέθετε εκείνη την εποχή.

Η λάμψη του Βυζαντίου μετά 
το Βυζάντιο

Το 1450 ο πάπας Νικόλαος Ε' (ο 
οποίος χρηματοδοτείται από τους Μ ε- 
δίκους) ανήγγειλε ότι τα χρηματικά 
ποσά που θα συγκεντρώνονταν από 
τα συγχωροχάρτια. θα χρησιμοποιού
νταν για την εκστρατεία εναντίον των 
Οθωμανών (contra Turcos). Η απόφα
ση της Ένωσης στη Φλωρεντία επ έ
τρεψε στη δυτική Εκκλησία να απευ
θύνει έκκληση στη χριστιανική Δύση, 
καλώντας τη σε σταυροφορία εναντίον 
του Ισλάμ1'. Από την πλευρά των Οθω
μανών. η απειλή της αναβίωσης των
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σταυροφοριών, ιδιαίτερα μετά τη Σύ
νοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας. μπο
ρούσε να μειωθεί, αν όχι και να ε ξο υ 
δετερωθεί. μόνο με την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης.

Στα μέσα του 15ου αιώνα ο ισχυ
ρότερος παράγοντας στην ευρωπαϊκή 
πολιτική σκακιέρα ήταν ο δούκας της 
Βουργουνδίας. Στη διαπίστωση αυτή 
συντείνει και το γεγονός πως ο Μεγά
λος Δούκας της Δύσης, όπως χαρα
κτηριστικά αποκαλούσαν το 15° αιώ
να τον Φίλιππο τον Καλό, διοργανώ- 
νει στη Λιλ το 1454 μια επιβλητική και 
δαπανηρή εορτή με καταφανείς προ
εκτάσεις πολιτικής προπαγάνδας, το 
Συμπόσιο του Φασιανού (Le vceu du 
Faisan). στοχεύοντας στην αναζωπύ
ρωση του ενδιαφέροντος για την ορ
γάνωση σταυροφορίας και την ανακα
τάληψη της Πόλης. Ο οίκος των Valois 
της Βουργουνδίας είχε μια παράδοση 
όσον αφορά στην οργάνωση σταυρο
φοριών (ο πατέρας του Φιλίππου, Ιω
άννης ο Άφοβος, είχε αιχμαλωτιστεί 
από τους Οθωμανούς στα πλαίσια της 
σταυροφορίας που κατέληξε σε πα
νωλεθρία στη Νικόπολη το 1396)1. με 
αποτέλεσμα στα μέσα του 15ου αιώνα 
η ιδέα της οργάνωσης μιας νέας σταυ- 
ροφορικής προσπάθειας να έχει κα
ταστεί ως εμμονή στον Φίλιππο (προ- 
κειμένου. μεταξύ των άλλων, να μπο
ρέσει να αποπλένει από τον οίκο του 
το στίγμα της ήττας στη Νικόπολη). Το 
15° αιώνα, επίσης, η έννοια της σταυ
ροφορίας έχει αναπροσαρμόσει το 
περιεχόμενό της. κάτι που φαίνεται 
από το ότι στόχος των επίδοξων σταυ
ροφόρων δεν είναι η ανακατάληψη 
της Ιερουσαλήμ, αλλά η βοήθεια προς 
την Κωνσταντινούπολη και η απελευ
θέρωση αυτής μετά την πτώση της. Το 
Συμπόσιο του Φασιανού ολοκληρώ
θηκε με μια επ ιδεικτική τελετή  εντός 
του Ναού της Παναγίας, όπου εμφανί
στηκε μια φιγούρα μεταμφιεσμένη σε 
γυναίκα, προκειμένου έτσι να δηλω
θεί εμμέσως, με τρόπο θεατρικό, πως 
η Χριστιανοσύνη θρηνεί για την απώ
λεια των ιερών τόπων της. όπως ήταν 
η Κωνσταντινούπολη, ενώ η αφρόκρε
μα της βουργουνδικής αριστοκρατί-
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ας δίνει όρκο, ώστε να προετοιμαστεί 
μια σταυροφορία εναντίον των Οθω
μανών. Στα πλαίσια αυτής της εορτής 
εκφω νήθηκε, επίσης, από τον μουσι
κό G uillaum e Dufay ένα ποίημα, όπου 
«η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης 
ταυτίζεται μυστηριακά με τη Μητέρα 
του Χριστού, η οποία μέσω της αρε
τής που πηγάζει από τη θέση της ως 
Μητέρας του Χριστού και ως Μητέρας 
του ανθρώπινου είδους, μεσολαβεί 
εκ  μέρους του Σώματος του Χριστού 
(του λαού/ποιμνίου -  ως άμεση ανα
φορά στη βυζαντινή Κωνσταντινού
πολη), που υποφέρει όπως υπέφερε 
και ο Χριστός»"1. Μέσω της κίνησης 
αυτής, φυσικά, ο δούκας επ ιδεικνύει 
την ισχύ του και διακηρύσσει τις πολι
τικές του επιδιώξεις για ένα βασιλικό 
τίτλο, καθώς προσεγγίζει πολιτικά την 
παποσύνη και λειτουργεί ως πρότυπο 
για τους ισχυρούς της Ευρώπης, προ- 
κειμένου και αυτοί να συνδράμουν τη 
Ρώμη στην επερχόμενη σταυροφορία. 
Άλλωστε, ήταν ο μόνος από τους Ευ
ρωπαίους πρίγκιπες που είχε τα μέσα 
να οργανώσει μια πολεμική επιχείρη
ση τέτοιου μεγέθους.

Η κίνηση αυτή βρίσκει εύφορο το 
έδαφος στην Ευρώπη της εποχής, κα
θώς ο πάπας Πίος Β' οργανώσει το 
1459 το Συνέδριο της Μάντοβα. προ- 
κειμένου να ενεργοποιήσει τις χριστι
ανικές δυνάμεις για αυτό το σκοπό. 
Όταν ο πάπας ετοιμάζεται να προβεί 
σε μια τέτοια κίνηση, πώς είναι δυνα
τόν ο ισχυρότερος πρίγκιπας στη Δύ
ση να μη συνδράμει; 0  Πίος, μάλιστα, 
προτείνει στους Ευρωπαίους πρίγκι
πες, ανάμεσα στους οποίους συγκα
ταλέγονται και οι Μέδικοι. να ακο
λουθήσουν το παράδειγμα του Φιλίπ
που. 0  Κόζιμο των Μ εδίκων κινείται 
παραπλανητικά και ουσιαστικά ε κ 
μεταλλεύεται τα γεγονότα, για να δι
ατρανώσει το γόητρο της ο ικογένει
ας του και να τονίσει το ρόλο που ε ί
χε διαδραματίσει αυτή στη Σύνοδο της 
Φεράρας-Φλωρεντίας (είκοσι χρό
νια πριν), οπότε και οι Μέδικοι χρη
ματοδότησαν την Παποσύνη, συμβάλ
λοντας έτσι στη (θεωρητική τουλάχι
στον) Ένωση των Εκκλησιών·, αναθέ

τει στον Benozzo Gozzoti να ζωγρα
φίσει τις τοιχογραφίες με την Πομπή 
των Μάγων στο Παρεκκλήσι των Μά
γων στο Palazzo Medici Riccardi στη 
Φλωρεντία. Στα έργα αυτά δίνεται έμ 
φαση. μέσω της αναπαράστασής τους 
με τη μορφή των μάγων, στους τρεις 
σημαντικούς πολιτικούς παράγοντες 
που συνέβαλλαν στην Ένωση των Εκ
κλησιών (Ιωάννης Η' Παλαιολόγος. Σι- 
γισμούνδος -  αυτοκράτορας της Αγί
ας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερ
μανικού Έθνους. Φίλιππος ο Καλός0), 
ενώ η αναπαράσταση μελών της οικο
γένειας των Μεδίκων σε αυτά, ουσια
στικά, υπενθυμίζει στους Ευρωπαίους 
το ρόλο της οικογένειας όχι μόνο στην 
Ένωση, αλλά και στην αναβάθμιση της 
θέσης του πάπα εντός των κόλπων της 
Εκκλησίας και στην πνευματική άνο
δο που προέκυψε από αυτή τη Σύνο
δο. καθώς με την έλευση σημαντικών 
προσώπων της Χριστιανοσύνης, και 
κυρίως μέσω της βυζαντινής αντιπρο
σωπείας, επέρχεται στη Φλωρεντία 
μια άνθηση που θα σφραγίσει την πο
ρεία των πνευματικών εξελ ίξεω ν  όχι 
μόνο στην Ιταλία, αλλά και στην υπό
λοιπη Ευρώπη.

Οι Μ έδικοι επιθυμούν να δείξουν 
στους Ευρωπαίους πως συμμετείχαν 
και αυτοί -  παράλληλα με τους άλ
λους μεγάλους πολιτικούς παράγο
ντες της υψηλής ευρωπαϊκής πολιτι
κής -  σε ένα μεγάλο πολιτικό συμβάν. 
0  ρόλος των Βυζαντινών σε αυτή τη 
συνάντηση ήταν καίριος. Το Βυζάντιο 
βγήκε κερδισμένο, αλλά και διχασμέ
νο, εξαιτίας της στάσης των ανθενω
τικών, οι οποίοι τελικά νικούν σε αυ
τό τον αγώνα φθοράς της αυτοκρατο
ρίας, όπως φαίνεται από την έκβαση 
των γεγονότων, που οδήγησαν στην 
Άλωση της Πόλης στις 29 Μαΐου 1453. 
Η εικονογράφηση, λοιπόν, στο παρεκ
κλήσι των Μάγων έχει διπλή σημασιο- 
δότηση; η πλουσιότερη οικογένεια της 
Δύσης, οι Μέδικοι, επιχειρούν, ανα
καλώντας στη μνήμη τις εργασίες της 
Συνόδου, να νομιμοποιήσουν πολιτι
κά και συμβολικά τη θέση τους στην 
κοινωνία της πόλης τους και ανάμεσα 
στους κραταιούς πολιτικούς κύκλους

της Δύσης, ενώ από την άλλη πλευ
ρά, μέσω αυτής, φανερώνεται η λάμ
ψη του Βυζαντίου, όπως και η αλλαγή 
της στάσης των Δυτικών απέναντι στην 
ελληνική αυτοκρατορία, παρά τον ου
τοπικό χαρακτήρα που είχε η σταυρο
φορία της βουργουνδικής Αυλής και 
του Πίου Β', όπως φανερώ θηκε με 
την κατάληξή της (ακύρωσή της λόγω 
του θανάτου του Πίου Β', ενώ οι βουρ- 
γουνδικές δυνάμεις ετοιμάζονταν να 
ενωθούν με τα στρατεύματά του στην 
Αγκώνα). Η εξέλ ιξη  αυτή αποδεικνύ- 
ει και τη διορατικότητα, αλλά και την 
καλή γνώση της πολιτικής κατάστα
σης της Δύσης, από τον Μανουήλ Β'. 
ο οποίος φαίνεται να μην επιδίωκε να 
στηριχθεί σε τέτοιου είδους βοήθεια 
από πλευράς των δυτικών.

Η Δύση, λοιπόν, βοήθησε όπως 
μπορούσε τους Έλληνες και πρέπει 
να πούμε ηως δεν μπορούσε τότε να 
κάνει πολλά, λόγω των εντάσεων που 
είχαν προκληθεί εξαιτίας του Μεγά
λου Σχίσματος, αλλά και γιατί όλα αυ
τά τα χρόνια διεξάγεται στη Δύση μια 
σύγκρουση που συμβάλλει στην απο
σάθρωση των στρατιωτικών και πολι
τικών δομών, αλλά και αποπροσανα
τολίζει τους Ευρωπαίους, ο Εκατο- 
νταετής πόλεμος (1337-1453). Η Δύση 
σπαρασσόταν από τις δικές της αντι
θέσεις. Οι αποφάσεις της Συνόδου της 
Φεράρας-Φλωρεντίας, πέραν και ανε
ξάρτητα από τις θεολογικές διαμάχες, 
επηρέασαν τη στρατηγική των πολι
τικών δυνάμεων και την ανακατανο
μή τους στο εσωτερικό της βυζαντι
νής κοινωνίας. Κατανοούμε, έτσι, ότι 
ο θάνατος του Βυζαντίου ίσως επήλ
θε και για λόγους θρησκευτικούς (μη 
αποδεχόμενη, ουσιαστικά, η βυζαντι
νή κοινωνία την Ένωση). Οι αναμνή
σεις αυτής της προσπάθειας είκοσι 
χρόνια αργότερα, εν μέσω σταυρο- 
φορικής κινητοποίησης, αποκαλύ
πτουν τη σημασία του Βυζαντίου για 
ποικίλους φορείς στη Δύση, αλλά και 
την ίδια τη στάση των Βυζαντινών λ ί
γα χρόνια πριν την πτώση, τις βασικές 
επιδιώξεις και τις αντιφάσεις στο πο
λιτικό τους πρόγραμμα και εντός του 
κοινωνικού σώματος.
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αυτοκρατορία, στα χρόνια της 
ύπαρξής της. δεν ονομαζόταν Βυζαντινή. 
Το κράτος για το οποίο γίνεται λόγος στο 
παρόν άρθρο ήταν η Ανατολική Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία. 0  αυτοκράτορας ήταν 
βασιλεύς των Ρωμαίων (και όχι των Βυ
ζαντινών. χαρακτηρισμός με υποτιμητική 
σημασία για τους ίδιους τους ανθρώπους 
που έζησαν επί όλους αυτούς τους αιώ
νες). ενώ οι κάτοικοι αποκαλούνταν Ρω
μαίοι (απ' όπου και μετέπειτα ο χαρακτη
ρισμός των Ελλήνων ως Ρωμιών ή ακόμη 
και η ονομασία του σελτζουκικού σουλ
τανάτου του Ρουμ στο κέντρο της Μικρός 
Ασίας), ή και Έλληνες (κυρίως από τον 7° 
αιώνα και έπειτα, οπότε και η αυτοκρα
τορία λαμβάνει σταδιακά ελληνικό χαρα
κτήρα. αλλά και προκειμένου οι Δυτικοί 
να διαχωρίσουν, σε πολιτικό και ιδεολο
γικό επίπεδο, τους Ρωμαίους της Ανατο
λής από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία που 
συστήνεται στη Δύση -  την Αγία Ρωμα
ϊκή Αυτοκρατορία, που αν και γεννάται 
με τον Καρλομάγνο, ωστόσο επισήμως η 
ονομασία αυτή δίνεται στο κρατικό μόρ
φωμα που ενώνει χαλαρά τις εκτεταμέ
νες επικράτειες του Γερμανού αυτοκρά- 
τορα υπό τη δυναστεία των Οθωνιδών 
από το 10° αιώνα και έπειτα, όπου οι βυ
ζαντινές επιδράσεις είναι καθολικές και 
ιδιαίτερα ισχυρές).

2. Στα τέλη του 14ου αιώνα οι Οθωμα
νοί είναι κύριοι όλης της Μικρός Ασίας 
και μόνον ορισμένες νησίδες των βυζα
ντινών Βαλκανίων δεν έχουν περιέλθει 
στην κατοχή τους. Η κατάληψη της Κων
σταντινούπολης. της δεύτερης Ιερου
σαλήμ. απελευθερώνει τον Μωάμεθ Β'. 
ώστε να στρέψει το ενδιαφέρον του στην 
κεντρική Ευρώπη.

3 Το έτος αυτό πραγματοποιείται π 
Μάχη της Άγκυρας, όπου ο Ταμερλάνος 
νικά τον Βαγιαζήτ Α, δίνοντας στο Βυζά
ντιο παράταση μισού αιώνα ζωής, εφό
σον το οθωμανικό σουλτανάτο εμπλέκε
ται σε εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στους 
τέσσερεις υιούς του Βαγιαζήτ. Στον Βυ
ζαντινό αυτοκράτορα, Μανουήλ Β'. κατα
φεύγει ο κύριος διεκδικητής του θρόνου. 
Σουλεϊμάν. και μέσω της βοήθειας αυτού 
καταφέρνει να εξασφαλίσει τον έλεγ
χο της Ρούμελης (= Δύσης), όπως ήταν 
γνωστά τα οθωμανικό εδάφη στα Βαλ

κάνια. ενώ στα 1403 και 1411 ο Μανουήλ 
κατορθώνει να αναγνωριστεί η ανωτερό
τητα του αξιώματος του έναντι εκείνου 
του σουλτάνου, όντας ο ίδιος ο αξιόπι
στος διαμεσολαβητής που επιφέρει την 
ειρήνευση στο σουλτανάτο μετά το πέρας 
των εμφύλιων διαμαχών, το 1411. και κα
τορθώνοντας συγχρόνως να διασφαλίσει 
την ακεραιότητα του Βυζαντίου.

4. Η εξουσία του αυτοκράτορα ουσι
αστικά περιοριζόταν στην Πόλη και στις 
γύρω από αυτήν περιοχές. Στα εναπομεί- 
ναντα εδάφη οι γιοί του Μανουήλ Β' δια
τηρούσαν σχεδόν ανεξάρτητες ηγεμονί
ες. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία, φυσικά, 
ήταν ένα πολυεθνικό κρότος ■ ο πολιτι
σμός αυτής ήταν ελληνικός. Το κράτος 
των τελευταίων Παλαιολόγων. περιορι
σμένο γεωγραφικά, ομογενοποιείται πο
λιτισμικά και εθνικά- στην πολιτική του 
ιδεολογία, ωστόσο, διατηρείται η οικου
μενική διάσταση της αυτοκρατορίας.

5. Η συμμετοχή των Βυζαντινών στη 
Σύνοδο αυτή είχε βραχυπρόθεσμα μεγά
λη επιτυχία για τους Βυζαντινούς, καθώς 
βάθυνε τις αντιθέσεις στην οθωμανική 
Αυλή, οδηγώντας τον Μουράτ Β' σε πα
ραίτηση υπέρ του υιού του. Μωάμεθ Β'.

6. Η κατάληψη της πόλης από τους 
Οθωμανούς (1430) έγινε λόγω της προ
ηγούμενης παραχώρησής της από τους 
Βυζαντινούς στους Βενετούς. κίνηση που 
ο Μουράτ Β' θεώρησε εχθρική. Η κίνησή 
του αυτή επιβεβαίωνε την αντίληψη ότι 
όποιος, εντός της οθωμανικής σφαίρας 
επιρροής, έκανε πολιτικούς διακανονι
σμούς χωρίς τη συγκατάθεση του Οθω
μανού ηγεμόνα θα τιμωρούνταν. Ωστόσο, 
μετά τη Θεσσαλονίκη ο σουλτάνος δεν 
επιχείρησε να καταλάβει την Κωνστα
ντινούπολη, καθώς επιδίωκε καλές σχέ
σεις με αυτή, εφόσον ο Βυζαντινός αυ
τοκράτορας μπορούσε να διαταράξει τις 
λεπτές ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων 
τοπικών δυνάμεων, μουσουλμανικών και 
χριστιανικών, κρίσιμων ακόμη για την 
εξουσία του Οθωμανού ηγεμόνα. Από τη 
στιγμή, άλλωστε, που εξακολουθούσε να 
υπάρχει ένας Χριστιανός αυτοκράτορας 
κι ένα Πατριαρχείο που δρούσε ανεξάρ
τητα και έξω από τον έλεγχο της οθωμα
νικής εξουσίας, οι Χριστιανοί υποτελείς

του σουλτάνου (που στα μέσα του 15ου 
αιώνα αποτελούν την πλειονότητα του 
πληθυσμού του σουλτανάτου) μπορού
σαν να θεωρούνται πιθανοί φορείς ενδε
χόμενων ανατρεπτικών προσπαθειών.

7. θα πρέπει να τονίσω πως παρά 
το γεγονός ότι σύμφωνα με τη βυζαντι
νή πολιτική ιδεολογία, όπως αυτή απο- 
τυπώνεται στις Νεαρές της ιουστινιά
νειας νομοθεσίας και στην Εισαγωγή 
εκείνης των Μακεδόνων αυτοκρατόρων. 
ενώ προβλέπεται ο διαχωρισμός ανάμε
σα στις κοσμικές και τις εκκλησιαστι
κές αρχές (με τον αυτοκράτορα να ασκεί 
την πολιτική εξουσία στα κρατικά ζητή
ματα και τον Πατριάρχη να πρωτοστατεί 
στα πράγματα της Εκκλησίας αναφορικά 
με τα πνευματικά, δογματικά και εκκλη
σιαστικά ζητήματα), ο ελέω θεού αυτο
κράτορας. αντιπρόσωπος του θεού επί 
τπς Γης. ο έμψυχος νόμος, διατηρούσε 
το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπε
ρασπίζεται την Εκκλησία και τις διδαχές 
της. Πολλές ήταν μάλιστα οι περιπτώ
σεις που ο αυτοκράτορας αμφισβητού
σε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας στην 
προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει την 
πνευματική και εκκλησιαστική αρχή αυ
τής ως προέκταση της αυτοκρατορικής 
πολιτικής (χαρακτηριστικό είναι το πα
ράδειγμα του Ιωάννη Ε', 1341-1391).

8. Οι Βυζαντινοί διατείνονταν πως το 
Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πα
τέρα. ενώ οι Λατίνοι ότι εκπορευόταν 
«από τον Πατέρα και τον Υιό» (το γνω
στό filiogue). Οι τελευταίοι απαντούσαν 
στις βυζαντινές αιτιάσεις, ισχυριζόμενοι 
πως η θέση τους αυτή δεν αντιπαρερχό- 
ταν τις απόψεις της Οικουμενικής Συνό
δου της Νίκαιας, αλλά επρόκειτο για μια 
διαφορετική οπτική αυτού που ισχυρίζο
νταν οι Βυζαντινοί πως δηλαδή το Άγιο 
Πνεύμα εκπορευόταν «από τον Πατέρα 
διαμέσου του Υιού». 0  Μάρκος ο Ευγε
νικός θεωρούσε πως οι Λατίνοι προσέ- 
φευγαν σε διαστρεβλωμένα κείμενα, για 
να δικαιολογήσουν τις θέσεις τους. Παρά 
τις αντιρρήσεις του η Σύνοδος της Φλω
ρεντίας διακήρυξε ότι οι δύο θέσεις είναι 
ισοδύναμες, συμφωνώντας πως η εκπό- 
ρευση «εκ του Υιού» σημαίνει επίσης εκ- 
πόρευση «διαμέσου του Πατέρα και του 
Υιού».
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9. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινού
πολη τέθηκε επικεφαλής της ανθενωτι
κής παράταξης, στους κόλπους της οποί
ας προσχώρησαν αργότερα και ορισμένοι 
από τους πρωτεργάτες της Ένωσης, όπως 
ο πρώτος επί οθωμανικής αυτοκρατορίας 
πατριάρχης. Γεώργιος Σχολάριος.

10. Παρά το γεγονός πως ο αυτοκρά- 
τορας υποχρεώθηκε να προβεί σε πολ
λές υποχωρήσεις που έπλητταν το κύρος 
του σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο (οι 
Βυζαντινοί αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 
απόκτηση σχετικής άδειας για την ελεύ
θερη άσκηση των λειτουργικών τους ανα
γκών ■ υπήρξαν προβλήματα όσον αφορά 
στο πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολου
θηθεί. όπου προβλεπόταν πως ο Πατρι
άρχης θα έπρεπε να φιλήσει τα πόδια του 
Πάπα κατά το λατινικό έθιμο, κάτι το οποίο 
απορρίφθηκε από τους Βυζαντινούς · η δι
άταξη των θρόνων στην αίθουσα των συ
νεδριάσεων με αυτόν του Πάπα να τίθεται 
υψηλότερα από εκείνον του αυτοκράτορα 
-  παρά την πεποίθηση του τελευταίου πως 
μια Οικουμενική Σύνοδος, όπως χαρακτη
ριζόταν αυτή, συγκαλείται από τον αυτο
κράτορα και αυτός είναι που κατευθύνει 
τις συζητήσεις - .  ενώ ο Πατριάρχης πε
ριορίστηκε στην υποτιμητική θέση ενός 
απλού καρδιναλίου ■ η παρουσία των ονο
μάτων του Πάπα και του αυτοκράτορα στο 
Διάταγμα της Ένωσης, με αυτή τη σειρά, 
αποδεικνύοντας έτσι και συμβολικά την 
υπεροχή του πρώτου έναντι του δεύτερου, 
αν και ο Ιωάννης Η' διατεινόταν πως από 
τον καιρό του Κωνσταντίνου του Μεγάλου 
στο τελικό διάταγμα μιας Οικουμενικής 
Συνόδου έπρεπε να αναφέρεται πρώτο το 
όνομα του βασιλέως και όχι του εκκλησι
αστικού άρχοντα).

11. Η ανάληψη της σταυροφορίας υπό 
τον Ούγγρο άρχοντα Ιωάννη Ουννιάδη 
(1443-1444), τον Λαδίσλαο Γ  της Ουγγα
ρίας και τον Σέρβο Γεώργιο Μπράνκοβιτς, 
διευκολύνθηκε και από άλλα δυο γεγονό
τα: την εξέγερση του Γεωργίου Καστριώ- 
τη Σκεντέρμπεη. ενός τοπικού αρχηγού 
στην περιοχή της Βαλκανικής που σήμερα 
αποτελεί το κράτος της Αλβανίας, εναντίον 
των Οθωμανών και την επισκευή των οχυ
ρώσεων του Εξαμιλίου στην Πελοπόννησο 
από το (μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζα
ντίου) δεσπότη του Μιστρά. Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο, που ονειρευόταν την ανασύ

σταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στον 
ελλαδικό χώρο.

12. Ας μην ξεχνάμε και τη σύνδεση 
της Φλάνδρας, του οικονομικού κέντρου 
της επικράτειας των δουκών της Βουρ
γουνδίας. με την Κωνσταντινούπολη, κα
θώς μέλη από τον ηγεμονικό οίκο αυτής 
της κομητείας στη βορειοδυτική Ευρώπη 
αποτέλεσαν τους ηγεμόνες της Λατινικής 
Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. 
Οι Valois ως διάδοχοι των κομήτων της 
Φλάνδρας, και στα πλαίσια μιας καθαρά 
επεκτατικής -  με ευρωπαϊκές διαστάσεις 
-  πολιτικής, είχαν συνδεθεί με το σταυρο- 
φορικό ιδεώδες.

13. Deveraux R., "Reconstructing 
Byzantine Constantinople: Intercession 
and Illumination at the Court of Philippe 
Le Bon", French Studies LIX/3 (2005). σ. 
301.

14. Από αυτή την εποχή και με αφορ
μή αυτή τη συμβολική ενέργεια, που μετα
φράζεται σε πολιτική προπαγάνδα, ξεκινά 
η ηγεμονία της οικογένειας των Μεδίκων 
στην πόλη της Φλωρεντίας.

15. Στη θέση του Φιλίππου του Καλού 
προτιμήθηκε από τους συντελεστές της 
δημιουργίας αυτού του ζωγραφικού συνό
λου να απεικονιστεί ο γιος του και μελλο
ντικός δούκας της Βουργουνδίας. Κάρο
λος ο Τολμηρός, παρά το γεγονός πως κα
τά τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνό
δου στη Φλωρεντία ο ίδιος ήταν μικρός σε 
ηλικία, ενώ στην πόλη της Τοσκάνης είχε 
ηαρευρεθεί μια αντιπροσωπεία του δού
κα της Βουργουνδίας. Η επιλογή, μάλιστα, 
έχει να κάνει και με αισθητικά και συμ
βολικό κριτήρια (ο οίκος της Βουργουν
δίας διέθετε κύρος και ισχύ, ενώ η ανα
παράσταση ενός Βουργουνδού πρίγκιπα 
στην φλωρεντινή τοιχογραφία είχε σαφείς 
πολιτικές νύξεις που έδεναν το παρελθόν 
του 1437-1439 με το παρόν του 1459). ■

*0 Υπαρχιφύλακας Σάββας Μαυροματίδης 
είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας- 
Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Γ ΙΑ  Α Υ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Υ  Θ Ε Λ Ο Υ Ν  Μ Ο Ν Ο  ΤΟ  Α Π Ο Λ Υ Τ Ο  Ε Ρ ΓΑ Λ Ε ΙΟ  Κ Α Ι 

Δ Ε  Σ Υ Μ Β ΙΒ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι Μ Ε  Τ ΙΠ Ο ΤΑ  Λ ΙΓ Ο Τ Ε Ρ Ο .

• 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 παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

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

H A N D G U N  O F T H E  Y E A R  
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!
Α π ο κλ εισ τική  εισ α γω γή

E23 - 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 31 44
Δ ιά θ εσ η  για τη Θ εσ σ α λον ίκη :

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 , ΤΗ Λ : 2 31 0  8 6 0 3 9 0
Δ ιά θ εσ η  για τη ν  Κ ρήτη:

Ο ττλ ο υ ρ γ ε ίο  Κ υ ρ ια κ ά κ η ς  Α ν τώ ν η ς , Β ο λ ο υ δ ά κ ιδ ω ν  10, Χ α ν ιά , Τ Η Λ : 2 8 2 1 0  4 3 0 0 1 , 6 946  2 13 53 6  
Α σ ο ύ τη ς , Λ. Κ ν ω σ σ ο ύ  56, Η ρ ά κ λ ε ιο , Τ Η Λ : 2 81 0  3 60 48 4

Δ ιά θ εσ η  για το ν  Π ειραιά
Φ ώ τιο ς  Γ εω ρ γ α κ ό ττο υ λ ο ς , Μ ττο υ μ ττο υ λ ίν α ς  4, ΤΗ Λ : 2 12  1 0 1 9 6 9 3



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

Α ρκετο ί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μ ερικοί εκλεκ το ί και θα 
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

Α ν  ή ξ ;  ρ α ν ,  ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST κα τα σ κευά ζοντα ι από τη ν  πιο 
α ξιόπ ισ τη  ετα ιρ ία  κα τα σ κευής  α λεξίσ φ α ιρω ν γ ιλέκω ν παγκοσμίω ς σ την 
μ ικρή  πόλη N e llin ge n  τη ς  Γερμανίας απο το  1994.

Α ν  ή ξ ί  σ α ν , ό ,τι σ την  Ο λλανδία, σ τη  χώ ρα που κα τα σ κευά ζετα ι το  
Dyneem a, το  σ ύνολο τω ν Α σ τυνομ ικώ ν Υπηρεσιώ ν (ένσ τολο ι, ασφάλεια, ε ιδ ικές  
μονά δες) εμπ ισ τεύοντα ι και έχουν π ρ ο μ η θ ευ τε ί απ οκλεισ τικά  και μόνο, 
γ ιλέκα  BSST.

Α ν  η< p c ιν , ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν τις  α υ σ τη ρ ό τερ ες  
κα τα σ κευα σ τικές  π ροδ ια γρα φ ές  ISO και TUV.

Α ν  ρ α ν ,  ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν και ξεπ ερ νο ύ ν  τις 
π ροδ ια γρα φ ές NIJ ΜΙΑ, π ληρούν τη ν  π ροδ ια γρα φ ή  SK 1 τη ς  Γερμανικής 
Ασ τυνομ ίας, η οποία π ροβλέπ ει β ολές  ε ξ ' επ αφ ής με 10 κιλά πίεση το υ  
όπλου επί το υ  γ ιλέκο υ  και βύθιση ίση ή μ ικ ρ ό τερ η  από όση 
π ροβλέπ ετα ι βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γραπ τή  π ιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδ ινω ν β ολίδω ν επ ικα λλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
ε ξ ' ο λ ο κλή ρ ο υ  ατσ άλινω ν β ολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν 
β ολίδω ν A c tio n  4 Ruag και QD-PEP M en.

, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST δ ια θ έτο υ ν  ε ιδ ικο ύ ς  α π ορ ρ ο φ ητές  
κρούσ ης σ το  ηλ ιακό  π λέγμα  και στη σ π ονδυλική  σ τήλη , που μειώ νουν τη ν  
βύθιση κατα  15 χιλιοστά.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST είναι τα  λεπ τό τερ α , πιο άνετα , πιο 
εύκαμπ τα , ελ α φ ρ ύ τερ α  και πιο π ροηγμένα , κατασ κευασ τικά , γ ιλέκα  σ την 
παγκόσμια  αγορά.

, ό ,τι κα τα σ κευά ζοντα ι και σ τα μ έτρ α  τους, μέσω 
η λεκ τρ ο ν ικο ύ  υπολογισ τή  σε 30.000 μεγέθη , ώ σ τε να καλύπ τουν 
ακρ ιβώ ς ο π ο ιο νδ ήπ οτε  σ ω ματότυπ ο, δ ια φ ο ρ ετικά  για ά ν τρ ες  και 
δ ια φ ο ρ ετικά  για γυναίκες, χω ρίς καμία  επ ιβάρυνση τιμής , άσχετα  με το  
μέγεθος.

, ό ,τι οι φ ο ρ είς  είναι απ ολύτω ς
α ντιμυ κητικο ί, α ντιμ ικρ ο β ια κο ί, κα τα σ κευα σ μένο ι με ο ικολογ ικά  υλικά σε 
πάνω από 10 δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ ς  τύπ ους και τα  β έλκρ ο  είναι εγγυ η μ ένα  γραπτώ ς 
για π ερ ισ σ ότερα  απο 10.000 α νο ίγμα τα  - κλεισ ίματα .

Α ν  , ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν π λήρη π λευρ ική  προστασία.
, ό ,τι φ έρ ο υ ν  ε ιδ ικές  ε τ ικ έ τε ς  σ ήμανσης εκ τυπ ω μ ένες  με 

η λ εκ τρ ο ν ικό  υπολογισ τή  που α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπο, κα τα σ κευα σ τή , ημ. κα τασ κευής, ημ. λή ξη ς, σ ειρ ιακό  αριθμό , π ροδιαγραφ ές.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST α ντικα θ ισ τά ντα ι άμεσα σε περίπτω ση 
που β ληθ ού ν  σε κα τα γεγρ α μ μ ένο  π ερ ισ τατικό .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γρα π τή  εγγύησ η  10 ετών για τη ν  
α ντιβα λλ ισ τική  το υ ς  ικα νότη τα .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν  γραπ τή  εγγύησ η  20.000.000 € 
για όλη  τη  δ ιά ρ κεια  τω ν  10 ετώ ν.

ΤΩ ΡΑ Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν

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

Αποκλειστική εισαγωγή Ε23 - ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟ ΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑ ΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜ Η  
Α ΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Διάθεση: Ως άνω, Γεω ρ γ α κό π ο υ λ ο ς  Φ ώ τιο ς , Α κτή  Μ ια ο ύ λη  1 7 -1 9 , Μ π ο υ μ π ο υ λ ίν α ς  4  Π ειρ α ιά ς  
Τ Η Λ  / Φ Α Ξ : 2 1 0  4 1 7 4 7 8 4 , 2 1 2  1 0 1 9 6 9 3  

Μ π α λ λ ή ς , Η φ α ίσ το υ  4 -6 -8  Μ ο να σ τη ρ ά κ ι. Τηλ: 2 1 0  3 2 1 5 4 6 2  - 4 , 2 1 0  3 2 1 7 4 9 3  
Π ΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. Π ΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Υ 15, 

Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



I  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
► από την Ελευθερία Παπαϊωάννου. 

Αικηγόρο. Αστικολόγο-Εγκληματολόγο

31 ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η απαγόρευση του καπνίσματος
έγινε καπνός

Α) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το κάπνισμα και ο έλεγχός του αποτέλεσε διαχρονικά 

αντικείμενο προβληματισμού εκ  μέρους της ελληνικής πο
λιτείας, η οποία δεν εφείσθη νομοθετικών πρωτοβουλιών. 
Αξιοσημείωτη είναι ότι η πρώτη απόπειρα περιορισμού του 
καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, έγινε το 1856! Έκτοτε. 
παρατηρείται μια αυξανόμενη αυστηρότητα από πλευράς της 
Πολιτείας, στην επιβολή κάθε είδους περιορισμών που θα 
βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα η 
422/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κρά
τους που απαγορεύει τη διαφήμιση και τη δωρεάν διανομή 
δειγμάτων τσιγαρόχαρτου για διαφημιστικούς λόγους! Από 
την πλευρά τους, τα δικαστήρια έχουν εκδώσει πολλές απο
φάσεις. οι οποίες αποδέχονται περιορισμούς στο κάπνισμα, 
στους χώρους εργασίας, προς όφελος των ηροσφευγόντων. 
για λόγους υγείας. Χαρακτηριστικά, η πρόσφατη απόφαση 
του ΣτΕΛ171/2012 έκρινε, πως δεν είναι αντισυνταγματική η 
επιβολή της απόλυτης απαγόρευσης του καπνίσματος στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παρ.6 του ν.3868/2010. με το σκεπτικό πως « τι 
δικαίωμα στο κάπνισμα δεν περιλαμβάνεται στις εκφ άν
σεις της ιδιωτικής ζωής που τυγχάνουν συνταγματικής 
προστασίας...».

Ωστόσο, η πληθώρα νόμων και εγκυκλίων, δε φαί
νεται να άλλαξε την κατάσταση, περιορίζοντας το κά
πνισμα στους δημόσιους χώρους. Αν και οι σχετικές 
δημοσκοπήσεις/έρευνες. που έγιναν τελευταία, για 
το αν συμφωνούν οι πολίτες με την απαγόρευση του 
καπνίσματος, έδειξαν πως το 80% των πολιτών συμ
φωνεί, η απαγόρευση του καπνίσματος παραμένει 
κενό γράμμα. Οι μη καπνιστές απλώς περιορίζο
νται στο θεμελιω μένο δικαίωμά τους να καταγ- 
γέλουν τους «παρανόμως» καπνίζοντες. ώστε να 
επιβάλλονται πρόστιμα στους καταστηματάρχες, 
που το επιτρέπουν ή πειθαρχικές ποινές στους 
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ιδιαί
τερα σε όλους αυτούς που απασχο
λούνται στους χώρους υγείας.

Β) Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η νέα οδηγία 2 0Κ /4 0 /Ε Ε  για την πώληση καπνού και 
τσιγάρων στην ΕΕ

Τα τελευταία είκοσι, περίπου, χρόνια το κάπνισμα παρα
μένει η κύρια αποτρέψιμη αιτία θανάτου, από την οποία περί
που 700.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των χρόνων τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο την 
αποθάρρυνση, έχουν βοηθήσει να μειω θεί το ποσοστό των 
Ευρωπαίων πολιτών, που καπνίζουν, από 40% εντός της Ε.Ε. 
των 15 το 2002 σε 28% στην Ε.Ε. των 27 το 2012.

Στις 3 Απριλίου 2014 υπογράφτηκε η Οδηγία 2014/40/ΕΕ. 
η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει τα προϊόντα καπνού 
λιγότερο θελκτικά στους νέους. Μ εταξύ άλλων προβλέπε- 
ται, ότι οι αναγραφόμενες προειδοποιήσεις θα καλύπτουν το 
65% της επιφάνειας του πακέτου, τα αρώματα μενθόλης ή 
φρούτων στα τσιγάρα και τα μικρά πακέτα θα απαγορευθούν, 

ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να αναγνωριστούν 
ως φαρμακευτικά, εφόσον έχουν θεραπευτι

κές ιδιότητες. Τα κύρια σημεία της Οδηγίας 
εστιάζονται: α) στα προειδοποιητικά μηνύματα 
για την υγεία: στο 65% του πακέτου, μπροστά 

και πίσω. Σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομο
θεσία τα προειδοποιητικά μηνύματα έπρεπε να 

καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της μπροστινής 
επιφάνειας του πακέτου και το 40% της οπίσθιας. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία το ποσοστό 
πρέπει να αυξηθεί σε 65%. η μάρκα θα πρέπει να 

αναγράφεται στο κάτω μέρος του πακέτου, ενώ οι 
συσκευασίες με λιγότερο από 20 τσιγάρα θα πρέπει 

να απαγορευθούν. β) στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Σύμ
φωνα με τη νέα Οδηγία, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν θα 
υποβάλλονται σε ελέγχους και κλινικές δοκιμές, παρά 

μόνο εάν ο κατασκευαστής τα διαφημίζει ως προϊό
ντα για τη διακοπή του καπνίσματος. Λόγω της το ξι
κότητας της νικοτίνης, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν 

θα πρέπει να περιέχουν πάνω από 30m g/l ν ικο
τίνης και οι αμπούλες δεν πρέπει να ξεπ ερ 

νούν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. 0α πρέπει
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δε να φέρουν προειδοποιητικά μηνύματα για την υγεία και 
δεν θα πρέπει να πωλούνται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Οι 
αμπούλες θα πρέπει να προσφέρουν προστασία κατά των 
διαρροών και του ανοίγματος από παιδιά. Τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα χωρίς νικοτίνη δεν καλύπτονται από τη νέα οδηγία. 
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να προμη
θεύουν τις αρμόδιες αρχές με μια λίστα, όπου θα αναγρά
φονται τα συστατικά που περιέχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
Τέλος, το προϊόν θα υπόκειται στους ίδιους διαφημιστικούς 
περιορισμούς με τα προϊόντα καπνού, γ) στην απαρίθμηση 
πρόσθετων, κατάργηση αρωμάτων. Η νέα Οδηγία αντιτίθεται 
στη χρήση πρόσθετων και αρωματικών ουσιών στα προϊό
ντα καπνού, διότι κάνουν το προϊόν πιο ελκυστικό, δίνοντάς 
του μία χαρακτηριστική γεύση. Τα αναγκαία πρόσθετα για 
την παραγωγή του καπνού, όπως η ζάχαρη, θα επιτραπούν 
όπως και άλλες ρητά προβλεπόμενες ουσίες σε καθορισμέ
νες συγκεντρώσεις. Η χορήγηση άδειας για ένα πρόσθε
το προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης στην Επιτροπή από 
τους κατασκευαστές, και δ) στην καταπολέμηση του παρά
νομου εμπορίου. Σύμφωνα με την ίδια Οδηγία, για τη μείωση 
του αριθμού των παράνομα διακινούμενων προϊόντων κα
πνού στην αγορά, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού, 
που διατίθενται στην αγορά, επισημαίνονται με αποκλειστι
κό αναγνωριστικό κωδικό που επιτρέπει την ανίχνευση του 
δρομολογίου τους από τον παραγωγό μέχρι το πρώτο κατά
στημα λιανικής πώλησης.

Γ) Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
Το κάπνισμα έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Ορ

γανισμό Υγείας (WHO) ως η μεγαλύτερη επιδημία όλων των 
εποχών. Σήμερα, η αντιμετώπιση του προβλήματος γ ίνε
ται με μέθοδο, στρατηγική και διεθνή συντονισμό, υπό την 
αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, την τελευταία 
δεκαετία. Η Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του 
καπνού, είναι γνωστή διεθνώε cos Fram ework Convention 
for Tobacco Control ή FC.T.C. Η Σύμβαση αυτή υπεγρά- 
φη το 2003, επικυρώθηκε το 2005. αριθμεί 170 κράτη μ έ
λη και έχει γίνει Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίαε από το 
2005 (ν.3420/2005). Η ιστορία της Σύμβασης Πλαίσιο για τον 
Έλεγχο του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεί
ας. World Health Organization Fram ew ork Convention 
Tobacco Control (WHO/FCTC), αποτελεί ένα σημαντι
κό μέρος της ιστορίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς και το 
σοβαρότερο γνώμονα μέσα από τον οποίο η Παγκόσμια Κοι
νότητα επιχειρεί την επίλυση του μεγαλύτερου, ίσως, προ
βλήματος Δημόσιας Υγείας όλων των εποχών. 0 WHO είναι 
,παγκοσμίως, ο πρώτος οργανισμός για τη Δημόσια Υγεία 
και η διευθύνουσα αρχή για την Υγεία, εντός του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών. Είναι υπεύθυνος, με ηγετικό ρόλο σε 
ζητήματα Παγκόσμιας Υγείας, να διαμορφώνει τον ερευνητι

κό προγραμματισμό, να καθορίζει τα πρότυπα, να εκφράζει 
πολιτικές και να δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες. Παρέχει 
τεχνική υποστήριξη σε χώρες που την έχουν ανάγκη, παρα
κολουθεί και αξιολογεί τους τομείς υγείας αναμορφώνεται 
και εξελίσσεται και ο ίδιος για να αντιμετωπίζει τα ήδη υπάρ
χοντα προβλήματα και τις νέες απειλές για την υγεία.

Η FCTC. έδωσε νέες  δυνατότητες και νομική διάσταση 
στη Διεθνή Συνεργασία για την Υγεία. Είναι η πρώτη συνθή
κη που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του 
WHO και αποτελεί ένα επίτευγμα στην προαγωγή της Δημό
σιας Υγείας. Βασίζεται σε τεκμήρια και επιβεβαιώνει το δι
καίωμα όλων των ανθρώπων για το ανώτατο επίπεδο υγείας, 
παρέχοντας νέες νομικές διαδικασίες για συνεργασία στον 
έλεγχο του καπνίσματος.

Βρίσκεται σε ισχύ μόλις από το 2005. ωστόσο, είναι ήδη 
μία από τις ταχύτερα και ευρύτερα αποδεκτές συνθήκες 
στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, με περισσότερες από 
170 συμβαλλόμενες χώρες μέλη. Διαβάζοντας κανείς τα άρ
θρα τπς Σύμβασης αυτής, καθώς και τα παραρτήματα και τα 
πρωτόκολλα που τη συνοδεύουν, ανακαλύπτει πόσο «συ
ντονισμένα» διεθνώς είναι πλέον τα μέτρα που λαμβάνουν 
τα κράτη-μέλη και πόσο η ευρωπαϊκή και στη συνέχεια η 
ελληνική νομοθεσία προσαρμόζονται προς αυτές τις ρυθμί
σεις. Ενδεικτικά, λοιπόν, αναφέρεται το άρθρο 3 στο οποίο
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διαλαμβάνεται ο σκοπός της, ο οποίος περιγράφεται ως δ ιη
νεκής και ταυτόχρονα αφορά και τους παθητικούς καπνιστές
εφόσον ενδιαφέρεται για τον έλεγχο του καπνού και.... την
έκθεσή του σε αυτόν. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται 
εκφράσεις, όπως «αναλαμβάνεται η πολιτική δέσμευση...»,
«....στόχος είναι να ληφθούν μέτρα για την προστασία όλων
από την έκθεση στον καπνό....»,«.... να υπάρξει διεθνής συ
νερ γα σ ία ..», «..... αναγνωρίζεται η εκδήλωση των αντιδρά
σεων της Π ΟΎ., αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας των 
κρατών σε αυτή την προσπάθεια» κλπ. Στο άρθρο 6 ανα
γνωρίζεται πως τα φορολογικά και τιμολογιακά μέτρα είναι 
αυτά που θα συμβάλλουν στη μείωση της ζήτησης του κα
πνού, ιδιαίτερα των νέων. Στο άρθρο 8 αναγνωρίζεται πως η 
επιστήμη έχει αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η έκ 
θεση στον καπνό προκαλεί θάνατο. Στο άρθρο 11 παρατίθε
νται σειρά μέτρων που αφορούν τους τομείς σήμανσης και 
συσκευασίας των προϊόντων του καπνού και η μη αναφο
ρά σε αυτές ψευδών στοιχείων, αλλά και παραπλανητικών 
ή/και απατηλών μέσων που αφορά την προώθησή τους και 
συμφωνούν η επιφάνεια της συσκευασίας του κάθε κου
τιού να καλύπτεται από τουλάχιστον 50% με πληροφορίες, 
που θα αφορούν τα συστατικά και τις εκπομπές των προϊ
όντων καπνού. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν στο 
άρθρο 12, να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες τους με κάθε 
τρόπο, και στο άρθρο 13 αναγνωρίζεται πως η γενική απα
γόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης 
των προϊόντων καπνού, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση. 
Περαιτέρω βρίσκουμε ρυθμίσεις για τη μείωση της ζήτησης

σε σχέση με την εξάρτηση από τον καπνό, σχετικά με την 
προσφορά του και τις πωλήσεις του σε ανηλίκους κάτω των 
δεκαοχτώ ετών (αρθρ.16).

Δ) ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Η ελληνική αστυνομία είναι ο αποκλειστικός - μετά την 

κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας - μοχλός εφαρμογής 
των διατάξεων του Συντάγματος, των νόμων και των γενικών 
αρχών του δημοσίου δικαίου, σχετικά με την απαγόρευση 
του καπνίσματος. 0  νόμος 3730/2008 υπήρξε τολμηρός. Σε 
μια ελληνική κοινωνία που θεωρούσε απόδειξη ανδρισμού, 
χειραφέτησης και εθνικής ιδιαιτερότητας να ανακατεύει το 
αλκοόλ με τη νικοτίνη, ο νομοθέτης αποφάσισε να αφήσει το 
χέρι των καπνιστών ελεύθερο από τη δόση νικοτίνης και να 
προτάξει, όπως όφειλε, την προστασία της υγείας των ίδιων 
των καπνιστών, αλλά και των υπολοίπων, έναντι μιας δηλού- 
μενης ψευδοελευθερίας των υπέρμαχων του καπνίσματος. 
Τα σταχτοδοχεία εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
πλαστικά ποτηράκια, γλαστράκια, αλατοπιπεριέρες και ό,τι 
άλλο ο πολυμήχανος καταστηματάρχης ήταν διατεθειμένος 
να προσφέρει στην επίδοξη πελατεία του. Οι υποχρεωτι
κές σημάνσεις «απαγορεύεται το κάπνισμα» τοποθετημένες 
στους τοίχους των καταστημάτων διασκέδασης, απέκτησαν 
μια σκούρα του καπνού απόχρωση, ενώ ακριβώς κάτω από 
αυτές οι Έλληνες, είτε ενεργητικοί είτε παθητικοί καπνιστές, 
συνέχισαν να λικνίζονται αγκαλιά με τον πιο απεχθή παρ- 
τενέρ. τον καρκίνο.

Η Ελλάδα συνεχίζοντας τις αρνητικές πρωτιές, παρου
σιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των δυ
τικοευρωπαϊκών χωρών (37,6%). Κατά την τελευταία δεκα
ετία παρατηρείται μείωση του ποσοστού, αλλά παρόλα αυ
τά. παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης. Παρά τη διαφαινόμενη μείωση των καπνιστών, ο 
μέσος ετήσιος αριθμός τσιγάρων κατ' άτομο παρουσιάζει 
αύξηση. Στη δεκαετία 1991 - 2001 αυξήθηκε κατά 29,7% και 
έφτασε τα 3.089 Α  τσιγάρα και τελικά, το 2004 τα 3.199.8 τσι
γάρα. Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό καταναλισκό- 
μενων τσιγάρων κατ' άτομο στη Δυτική Ευρώπη. Μετά το 
2000. ο μέσος ετήσιος κατά κεφαλή αριθμός τσιγάρων στην 
Ελλάδα είναι διπλάσιος απ' ότι στις Γερμανία, Γαλλία και Μ. 
Βρετανία και πενταπλάσιος απ' ότι στη Νορβηγία.

Ο προαναφερθείς νόμος, ακόμα και αν δεν εφαρμόζεται, 
παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ειδικά, μετά τη διάλυση της Δ η
μοτικής Αστυνομίας, στην ΕΛ.ΑΣ. έλαχε ο κλήρος να φέρει 
σε πέρας τη ζω τικής σημασίας αποστολή της εφαρμογής 
του αντικαπνιστικού νόμου. Η δημόσια υγεία και η προστα
σία της είναι ένα αγαθό ιδιαίτερα σημαντικό με τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια για την προστασία των οποίων έχει να 
επ ιδείξει τεράστιες επιτυχίες η ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, η εφαρ
μογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί υποχρέωση της 
ΕΛ.ΑΣ., η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στην κατασταλ-
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πκή επέμβαση κατόπιν καταγγελίας πολιτών που δεν μπο
ρούν να ανέχονται πλέον το ελληνικό Κράτος να αδιαφορεί 
για την προστασία της υγείας τους. Μιας προστασίας επ ιβε
βλημένης βάσει του Συντάγματος (άρθρο 21 παρ. 3) και του 
ηροαναφερθέντος νόμου. Σημειώνεται, ότι σχετική αδρά
νεια θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για διεκδικήσεις 
αποζημιώσεων λόγω αστικής ευθύνης του Δημοσίου βάσει 
του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, π.χ. από εργαζομένους σε κέντρα 
διασκέδασης που ασθένησαν από καρκίνο, λόγω παράνο
μης παράλειψης των αρμοδίων οργάνων να συμβάλουν στην 
εφαρμογή του.

Σύμφωνα με την αναφερόμενη στην εφαρμογή του 
Ν.3868/2010 ΚΥΑ ΓΠ ικ 104720/25-08-2010 και την καινούρ
για παρ. 1 που προστέθηκε στο άρθρο 6 του Ν. 3730/2008 
εισήχθη ρητή απαγόρευση καπνίσματος για όλους τους δη
μοσίους υπαλλήλους στους χώρους εργασίας τους. Η σχετι
κή υποχρέωση των αστυνομικών οργάνων επιβάλλεται στα 
πλαίσια της αστυνομικής νομοθεσίας, όπου προβλέπεται 
ρητά, ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυ
νομικοί έχουν πάντοτε γνώμονα των ενεργειώ ν τους... την 
εξασφάλιση της δημόσιας τάξης στο εννοιολογικό περιε
χόμενο της οποίας εντάσσεται και η «υγιεινή» προσώπων 
και πραγμάτων που αποσκοπεί να κατοχυρώσει το έννομο 
αγαθό της κοινωνικής ειρήνης, την εξυπηρέτηση του δη
μοσίου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νομίμων συμ
φερόντων των πολιτών (α. 2 παρ. 5 ΠΔ 538/1989). Η προ
στασία της δημόσιας υγείας αποτελεί σπουδαία πλευρά του 
δημοσίου συμφέροντος και δικαιολογεί ή επιβάλλει τη λή
ψη περιορισμών ατομικών δικαιωμάτων, όπως η ελ εύ θ ε
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Σύμφωνα 
δε με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, τα δικαιώματα 
του ανθρώπου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και τα 
κρατικά όργανα, εν προκειμένω τα αστυνομικά, υποχρεού- 
νται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 
άσκησή τους.

Επιπλέον, ο σεβασμός και η προστασία των κατοχυρω
μένων από το Σύνταγμα και τους νόμους δικαιωμάτων των 
πολιτών ανάγεται από την αστυνομική νομοθεσία σε βασι
κό κανόνα υπηρεσιακής συμπεριφοράς των αστυνομικών, 
οι οποίοι «έχουν πάντοτε γνώμονα των ενεργειών τους τη 
διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών» (άρ
θρο 2 παρ. 1.5 ΠΔ538/1980). Άλλωστε η ΕΛ.ΑΣ υποχρεού- 
ται να παρέχει τη συνδρομή της σε κάθε ιδιώτη του οποίου 
προσβάλλονται παράνομα τα συνταγματικώς κατοχυρωμέ
να δικαιώματα (α. 159 ΠΔ 141/1991). Τέτοιο δικαίωμα είναι 
το δικαίωμα προστασίας της υγείας του ατόμου από τον κα
πνό, το οποίο βάσει του Συντάγματος και νομοθετικών δι
ατάξεων έχει αναχθεί σε αγώγιμο. Τα αστυνομικά όργανα 
οφείλουν να γνωρίζουν το νόμο, να ενημερώνονται για τον 
τρόπο της εφαρμογής του, ενόψ ει της επιτακτικής υποχρέ
ωσης του κράτους να προστατεύσει και να προάγει την υγεία

του πληθυσμού από τον καπνό σε δημόσιους κλειστούς χώ
ρους. Κατ' εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας η δέσμια 
στην περίπτωση αυτή αρμοδιότητα των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ 
- εν προκειμένω οι συστηματικοί έλεγχοι και η επιβολή των 
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στους παραβαίνο- 
ντες την αντικαπνιστική νομοθεσία - πρέπει όχι μόνο να μην 
παραβιάζει αλλά και να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του 
ευρωπαϊκού δικαίου, τους συνταγματικούς κανόνες και τις 
νομοθετικές πράξεις.

Σύμφωνα δε με την αρχή της δράσης, το ίδιο Π.Δ υποχρε
ώνει τους αστυνομικούς να εφαρμόζουν τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις, που ανάγονται στην αρμοδιότητα τους και 
να εκτελούν πιστά τις σχετικές νόμιμες διαταγές των ανωτέ- 
ρων τους, ευθυνόμενοι για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεσή τους. Επιπροσθέτως, η δράση των αστυνομικών 
διέπεται και από την αρχή της προσήκουσας συμπεριφο
ράς και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικού- 
μενου. ενώ η οκνηρία, η αμέλεια, η παράλειψη εκτέλεσης 
υπηρεσίας και η υπαίτια χαμηλή υπηρεσιακή απόδοση συ- 
νιστούν πειθαρχικά παραπτώματα (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. ε ' & 
θ' ΠΔ 120/2008).

Αναμφισβήτητα, η ΕΛ.ΑΣ. δύναται και υποχρεούται να 
συμβάλει καταλυτικά στη θεμελιώδη και επιτακτική υποχρέ
ωση του Κράτους, προβαίνοντας σε συστηματικούς ελέγχους 
και επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, 
να προστατεύσει και να προάγει την υγεία του πληθυσμού 
σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Και τούτο παρά την υπο- 
στελέχωσή της. τα ελλιπή υλικοτεχνικά μέσα που διαθέτει 
και τις απαράδεκτες από κάθε άποψη αντιδράσεις μιας μ ε
ρίδας καπνιστών και επιχειρηματιών, οι οποίες επειδή ε κ 
φράζουν επί μέρους ατομικά συμφέροντα υποχωρούν προ 
του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, κατ' εφαρμογή 
της αρχής της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος. Β ε
βαίως. πρόκειται πρωτίστως για θέμα πολιτικής βούλησης 
και απόφασης. Η αδράνεια, όμως, δεν είναι λύση. Είναι πα
ράνομη παράλειψη που με μαθηματική ακρίβεια θα θέσει 
το Δημόσιο και συνακόλουθα την ΕΛ.ΑΣ. ενώπιον των ευ 
θυνών τους. ■
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας

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

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει

της Ελληνικής Αστυνομίας τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
0  αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

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



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

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

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

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

μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των 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 
(www.eyeclinic.com.gr

www.eyedayclinic.gr) - Τηλ.: 2103614700

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


I  ΕΡΕΥΝΑ
► Του Αντιστράτηγου (ε.α) Ανδρέα Κορδολαίμη

Η αντιμετώπιση των 
τροχαίων ατυχημάτων

Είναι γεγονός ότι, χα οδικά ατυχήματα αποτελούν 
ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση 

του οποίου θεωρείται αναγκαία, πλέον, η ολοκληρωμέ
νη προσέγγισή του. Η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα οδικής ασφάλειας, με έναν υψηλό δείκτη 
τροχαίων ατυχημάτων ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε και 
με ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές συνέπει
ες. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα δυσβάστακτο φορτίο 
για την Ελληνική κοινωνία, η οποία «χάνει» ένα από τα 
παραγωγικά τμήματα του πληθυσμού της, καθώς τα θύ
ματα είναι κατεξοχήν νέοι άνθρωποι. Η αλλαγή αυτής της

κατάστασης και η άμεση βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στη χώρα μας αποτελούν βασικές προτεραι
ότητες της Πολιτείας, αλλά και όλων των εμπλεκομένω ν 
Υπηρεσιών, φορέων, ινστιτούτων, ιδιωτών κ.λπ.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων 

ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη 
χώρα μας, καταρτίστηκαν τρία Στρατηγικά Σχέδια Οδικής 
Ασφάλειας. Ήδη, εφαρμόστηκαν διαδοχικά το Ιο και το 
2ο Στρατηγικό Σχέδιο για τις περιόδους 2001-2005 και 
2006-2010 αντίστοιχα, με θετικά αποτελέσματα. Με βά-
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ETSC

ση τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των 
νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα το έτος 2010 
ήταν 1258 άτομα. Η μείωση του αριθμού των νεκρώ ν για 
την περίοδο 2001-2010 ήταν 37,1%. Υπήρξε στην ίδια περί
οδο ανάλογη μείωση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων 
και τραυματιών, που ήταν 34,5% και 39% αντίστοιχα.

Αξιολογώντας συνολικά την εφαρμογή των δύο πε
νταετών Στρατηγικών Σχεδίων, επισημαίνεται ότι ουσι
αστικά πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια συνολικής 
αντιμετώπισης των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας. 
Έγινε ένα πρώτο βήμα για την βελτίωση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας και τέθηκαν οι βάσεις για μια απο
τελεσματική αντιμετώπιση του προβήματος. Παρουσι
άστηκαν, όμως, αδυναμίες που αφορούσαν κυρίως το 
συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
εν λόγω σχεδίων, καθώς δεν λειτούργησε ποτέ ο μηχανι
σμός υποστήριξης της Διυπουργικής Επιτροπής, ενώ δεν 
διατέθηκαν και οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδό
τηση των δράσεων. Έτσι, οι προσπάθειες των αρμοδίων 
και συναρμοδίων φορέων παρέμειναν περιορισμένες.

Από την ανάλυση των στοιχείων των τροχαίων ατυ
χημάτων στη χώρα μας για το έτος 2013 προκύπτουν τα 
εξής:
► τα αίτια (παραβάσεις), τα οποία οφείλονται για τα πε

ρισσότερα ατυχήματα, είναι η απόσπαση της προσο
χής του οδηγού, η παραβίαση της προτεραιότητας, η 
υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 
πορείας, και

► τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο δείκτη ατυχημάτων, 
στο χρόνο και στο χώρο, έχουν οι ημέρες Κυριακή, 
Σάββατο και Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 24:00 και 
07:00, σε κατοικημένες περιοχές και στο δευτερεύον 
οδικό δίκτυο και τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν αυ
τοκίνητα Ι.Χ (ποσοστό 47,5%) και τα δίκυκλα (ποσοστό 
38,8%).
Οι Υπηρεσίες της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομί

ας, που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη των τροχαίων

ατυχημάτων (με εμφανή παρουσία και διενέργεια προλη
πτικών τροχονομικών ελέγχων), λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής, εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ και της λοιπής αυτοκινητιστικής νομοθεσίας 
και παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία για ρύθμιση, απο
συμφόρηση των οδών, ενεργούν προανάκριση για τρο
χαία ατυχήματα, πλην των υλικών ζημιών, συμπληρώ
νουν το ΔΟΤΑ προς την ΕΛΣΤΑΤ. συγκεντρώνουν στατι
στικά στοιχεία, τα οποία αξιοποιούνται στον απολογισμό 
των δράσεων και στην επικαιροποίηση των σχεδίων, αλλά 
και σε κάθε νέο προγραμματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Υπηρεσία Τροχαίας προβαί
νει άμεσα στη χαρτογράφηση των τροχαίων ατυχημάτων, 
τη χρονική ταξινόμηση επέλευσής τους, την κατηγοριο- 
ποίηση των εμπλεκομένων οχημάτων, την κωδικοποίηση 
των συγκεκριμένων αιτιών πρόκλησης ατυχημάτων και 
ιεράρχισή τους και γενικά καταρτίζει ένα ευέλικτο, ορ
θολογικό και πρακτικά εφαρμόσιμο σχεδίασμά επίτευξης 
του στόχου της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων για την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 
Από το 2011 βρίσκεται σε εφαρμογή, από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, το 3ο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 
που καλύπτει την περίοδο 2011-2020.

Σκοπός και Στόχος του 3ου Στρατηγικού Σχε
δίου Οδικής Ασφάλειας 2011-2020

Σκοπός: Η ανάπτυξη «Παιδείας Οδικής Ασφάλειας» 
(Road Safety Culture), αποτελεί θεμελίωση σκοπό του
Σχεδίου.

Η οδική ασφάλεια πρέπει να αναβαθμισθεί σε «αξία», 
δηλαδή να αποτελέσει μέτρο αξιολόγησης προσώπων 
και συμπεριφοράς, και σε ιδέα που να καθορίζει τη νο
οτροπία. Τότε, μπορεί να επέλθει μια προοδευτική αλ
λαγή στην παιδεία της οδικής ασφάλειας. Η ριζική ανα
βάθμιση της παιδείας οδικής ασφάλειας αποτελεί ένα 
μακροχρόνιο εξελ ικτικό  μετασχηματισμό. Είναι ερασιτε
χνική και ανεπαρκής η αντιμετώπιση της παιδείας οδι
κής ασφάλειας ως μιας βραχυπρόθεσμης διαδικασίας. Η 
Παιδεία Οδικής Ασφάλειας, που συνδέεται με τις αξίες, 
τις στάσεις και τις προσδοκίες, κατευθύνει και κινητο
ποιεί συμπεριφορές. Δεν αρκεί να επικεντρώσουμε το 
ενδιαφέρον μας μόνον στα άτομα, καθώς είναι αναγκαίο 
να διακρίνουμε στην Παιδεία Οδικής Ασφάλειας των Ορ
γανισμών και των Φορέων, που δραστηριοποιούνται στο 
σχεδίασμά μέτρων οδικής ασφάλειας και στην επιτήρη
ση της κυκλοφορίας, και στην Παιδεία Οδικής Ασφάλει
ας των οργάνων της Κυβέρνησης, που αποφασίζουν για 
τις πολιτικές και τις προτεραιότητες, καθώς και της κοι
νωνίας ευρύτερα.
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I  ΕΡΕΥΝΑ

I toxoc Στρατηγικού Σχεδίου 2011 -2020: στο Σχέδιο 
αυτό και σε συμφωνία με τον ευρωπαϊκό στόχο, έχουν 
καθοριστεί μεταξύ άλλων και τα εξής:
► Τελικόε Στόχοο: οι νεκροί στα οδικά ατυχήματα το 

έτος 2020 να είναι λιγότεροι από 640 (50% μείωση 
σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών το 2010)

► Ενδιάμεσοε Στόχοε για το 2015: οι νεκροί στα οδικά 
ατυχήματα για το έτος 2015 να είναι λιγότεροι από 
880.

Το 2012 είχαμε 976 νεκρούς, ενώ το 2013 είχαμε 865 
νεκρούς. Δηλαδή, διαπιστώνεται μια μείωση στα θύματα 
τροχαίων ατυχημάτων της τάξεω ς του 11,4% (111 νεκροί 
λιγότεροι). Ως κεντρικός στόχος για το έτος 2014 είχε τ ε 
θεί η περαιτέρω μείωση νεκρών από τροχαία ατυχήμα
τα κατά 80. τουλάχιστον, άτομα σε σχέση με τα θύματα 
του 2013. Τελικά υπήρξαν 801 νεκροί, ήτοι μείωση κατά 
64 θύματα. Για το τρέχον έτος, 2015, τέθηκε ως στόχος 
η μείωση κατά 50 θύματα, τουλάχιστον, σε σχέση με το 
2014.

Προϋποθέσεις Εφαρμογής του 3ου 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας
► η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης στο ανώ

τατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο.
► η ανάπτυξη της Παιδείας Οδικής Ασφάλειας.
► η ευαισθητοποίηση και η συναίνεση των πολιτών.
► η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.
► η δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή όλων των αρ

μόδιων φορέων.
► η συντονισμένη και διαχρονική εφαρμογή, παρακο

λούθηση και αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφά
λειας του Στρατηγικού Σχεδίου.

Μέτρα άμεσης προτεραιότητας
► ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/96 και οργάνωση των 

Υπηρεσιών για τη διαχείριση της ασφάλειας στο οδι
κό δίκτυο.

► καθιέρωση ως υποχρεωτικού του μαθήματος της κυ- 
κλοφοριακής αγωγής.

► αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εξετάσεω ν των 
υποψηφίων οδηγών.

► ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας.
► παρεμβάσεις χαμηλού κόστους σε θέσεις υψηλού 

κινδύνου στο οδικό δίκτυο.
► ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
► καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέ

τρων και δράσεων οδικής ασφάλειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ 
ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

4UUU

ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΜ Ιΐιιιιιι......
2005

ΙΐΐΙΠίιιιιιιιπ..... ...
- Illltlii

Πηγή: ΤΜΣΥ/ΕΜΠ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρά την επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων 

της ΕΕ. οι ευρωπαϊκοί δρόμοι εξακολουθούν να μην είναι 
καθόλου ασφαλείς. Το 2009 έχασαν τη ζωή τους από τρο
χαία ατυχήματα, σε αυτούς τους δρόμους. 35.000 άνθρω
ποι, ενώ πάνω από 1.700.000 υπέστησαν τραυματισμούς. 
Το οικονομικό κόστος, επίσης, είναι τεράστιο. Ενδεικτικά 
αναφέρω πως για το έτος αυτό, το 2009, ανήλθε στα 130 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι νέες  κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την οδι
κή ασφάλεια στοχεύουν στη μείωση των θανάτων από 
τροχαία στους δρόμους της Ευρώπης κατά 50 % μέχρι το 
2020. Για την επ ίτευξη του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί 
η λήψη των εξή ς  μέτρων: εθνική συνεργασία, ανταλλαγή 
υποδειγματικών πρακτικών, έρευνα και μελέτες, εκστρα
τείες  ευαισθητοποίησης του κοινού και -  σε ορισμένες 
περιπτώσεις -  θέσπιση ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό, 
θα ενισχυθεί το στοιχείο της ασφάλειας για τους χρήστες 
του οδικού δικτύου, τα οχήματα και τις σχετικές υποδο
μές. Ειδικότερα, θα επιδιωχθούν τα ακόλουθα:
► η ενθάρρυνση των χρηστών του οδικού δικτύου να 

οδηγούν ασφαλέστερα, χάρη στην εφαρμογή μιας ευ 
ρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση στην οδι
κή ασφάλεια.

► η επιβολή των κανόνων οδικής ασφάλειας σε όλη την 
ΕΕ. ώστε όλοι οι υπήκοοι της ΕΕ να τυγχάνουν της 
ίδιας μεταχείρισης, όταν παραβιάζονται οι κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας.

► η ενθάρρυνση των χωρών της ΕΕ να εφαρμόζουν τους 
κανονισμούς ασφαλείας στους αγροτικούς δρόμους, 
που λειτουργούν ήδη στους κύριους άξονες και στις 
σήραγγες.

► η αναγνώριση του τεχνικού ελέγχου σε όλες τις χώ-
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ρες της ΕΕ (π.χ. αν το αυτοκίνητό περάσει τον τεχνικό 
έλεγχο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θα ισχύει αυτο
μάτως και στις άλλες χώρες της ΕΕ),

► η αύξηση της ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες 
του οδικού δικτύου -  ιδιαίτερα τους μοτοσυκλετιστές 
-  μέσω της καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στις 
αρχές και τους συγκεκριμένους χρήστες, και η κα
θιέρωση περιοδικών ελέγχων για τις μοτοσυκλέτες. 
τα μοτοποδήλατα κ.λπ..

► η βελτίωση των εργαλείων συλλογής και ανάλυσης 
των στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα με σκοπό την 
καλύτερη παρακολούθηση της προόδου στον τομέα 
της οδικής ασφάλειας στις χώρες της ΕΕ, καθώς και 
η παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τη θέσπιση πε
ραιτέρω μέτρων οδικής ασφάλειας.
Στις προηγμένες, στην οδική ασφάλεια, χώρες, όπως 

η Σουηδία και η Ολλανδία, παρατηρούμε πως έχει αλλά
ξε ι σημαντικά ο τρόπος που προσεγγίζεται το πρόβλημα 
των οδικών ατυχημάτων. Στις χώρες αυτές έχει υιοθε
τηθεί η προσσέγιση του «Ασφαλούς Συστήματος». Σύμ
φωνα με τις αρχές του συστήματος αυτού:
► δεν είναι αποδεκτό να σημειώνονται θάνατοι ή σοβα

ροί τραυματισμοί στην οδική κυκλοφορία,
► η κύρια ευθύνη για την Οδική Ασφάλεια ανήκει στους 

αρμόδιους για το σχεδίασμά του Συστήματος Οδικής 
Κυκλοφορίας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τή 
ρηση του Κ.Ο.Κ..

► η αντιμετώπιση των θεμάτων οδικής ασφάλειας γίνε
ται με συστημική προσέγγιση και όχι με αποσπασμα
τική θεώρηση των επιμέρους θεμάτων. Λαμβάνεται 
υπόψη ότι τα μέρη του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας 
είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται, και

► απαιτείται η προσαρμογή του σχεδιασμού του συ
στήματος στις ανάγκες και στους περιορισμούς των 
χρηστών (και όχι το αντίστροφο) και η διαμόρφωση 
ενός συγχωρητικού οδικού περιβάλλοντος και συγ- 
χωρητικής συμπεριφοράς στην κυκλοφορία. 
Σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Οδικής Ασφά

λειας της Ολλανδίας, το οδικό περιβάλλον και οι απαι
τήσεις οδήγησης, που επιβάλλονται από αυτό, θα πρέπει 
να προσαρμόζονται στο επίπεδο που η πλειονότητα των 
χρηστών της οδού μπορούν να αντιμετωπίσουν, ώστε να 
προλαμβάνονται σοβαρά, ακούσια λάθη.

Ο.Η.Ε: ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κάθε χρόνο 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν 

παγκοσμίως ε ξ  αιτίας οδικών ατυχημάτων. Πάνω από 
τους μισούς είναι πεζοί. 0  αριθμός των τραυματιών από 
τροχαία ατυχήματα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 50 εκατομ

μυρίων. Οι τραυματισμοί αυτοί οδηγούν, σε μεγάλο βαθ
μό, τους παθόντες σε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουρ
γία. Το 90% των θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων γίνο
νται σε χώρες με μέσο ή χαμηλό οικονομικό δείκτη, που 
στο σύνολο τους κατέχουν λιγότερο από το μισό παγκό
σμιο στόλο οχημάτων. Τα θανατηφόρα οδικά ατυχήματα 
είναι μια από τις τρεις κυριότερες αιτίες θανάτου για τις 
ηλικιές μεταξύ 5 και 44 ετών. Εάν δεν ληφθούν άμεσα 
και αποτελεσματικό μέτρα, τότε τα οδικά ατυχήματα θα 
γίνουν η πέμπτη κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
με τα θύματα να φτάνουν τα 2.4 εκατομμύρια νεκρούς 
ανά έτος. Τα ανωτέρω, εν μέρει, είναι αποτέλεσμα της κα- 
τακόρυφης αύξησης της αυτοκινητοκίνησης, χωρίς την 
ανάλογη και αποτελεσματική βελτίωση των στρατηγικών 
οδικής ασφάλειας και του σωστού σχεδιασμού στη χρή
ση της γης. Οι οικονομικές συνέπειες των οδικών ατυχη
μάτων υπολογίζονται μεταξύ του 1 -  37ο του παγκοσμίου 
Α.Ε.Π (αθροιστικός των Α.Ε.Π των χωρών μελών), φθά- 
νοντας ετησίως τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μείω 
ση των θανάτων και των εν γένει απωλειών από τα οδικά 
ατυχήματα θα ελαττώσουν την προκαλούμενη ε ξ  αυτών 
οδύνη, θα αποδεσμεύσουν την ανάπτυξη και θα επιτρέ
ψουν τη διάθεση οικονομικών πόρων σε άλλες περισσό
τερο παραγωγικές δραστηριότητες. Η Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε, στην απόφασή της 64/255, το Μάρτιο του 2010, 
κύρηξε την περίοδο 2011 -2020 ως Δεκαετία Δράσεως για 
την Οδική Ασφάλεια, με στόχο τη σταθεροποίηση και στη 
συνέχεια τη μείωση, παγκοσμίως, των θανατηφόρων οδι
κών ατυχημάτων με την ανάπτυξη καταλλήλων ενεργειών 
σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Με την 
απόφαση 64/255 καλούνται ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και οι περιφερειακές υπηρεσίες των Ηνωμένων 
Εθνών να συνεργαστούν με τον Οργανισμό Συνεργασίας
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για την Οδική Ασφάλεια του ΟΗΕ και άλλους παράγοντες, 
προκειμένου να προετοιμάσουν ένα Σχέδιο Δράσης για 
τη δεκαετία 2011-2020, που θα καταστεί οδηγός ενερ 
γειών. ώστε να υποστηριχθεί ο συντονισμός και η υλο- 
ποίση των στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον, καλείται 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι περιφερειακές 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να συντονίσουν μια δι
αρκή παρακολούθηση της προόδου επ ίτευξης των στό
χων του Σχεδίου Δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσου 
του δικτύου εργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας για 
την Οδική Ασφάλεια. Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης υπέχει 
καθοδηγητική θέση και ταυτόχρονα αποτελεί εργαλείο 
υποστήριξης των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων 
Δράσης για την Οδική Ασφάλεια. Απευθύνεται δε, σε ευ 
ρύ αριθμό αποδεκτών, περιλαμβανομένων κυβερνήσεων,

δημόσιων, κοινωνικών ή ακόμα και ιδιωτικών υπηρεσι
ών, που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επ ίτευξη των 
κοινών αντικειμενικών σκοπών του Σχεδίου, εναρμονί
ζοντας τις ενέργειες τους με αυτό και προσαρμόζοντάς 
το λειτουργικά στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 
τοπικών κοινωνιών.

Πυλώνες Σχεδίου Δράσεως
Θα πρέπει να λάβουν χώρα ενέργειες σε τοπικό, εθνι

κό. περιφερειακό και δ ιεθνές επίπεδο. Παρ ολα αυτά η 
προσπάθεια εστιάζεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Παράλληλα με τις νομ ικές πλαισιώσεις οι χώρες παρο
τρύνονται να εφαρμόσουν τις αναγκαίες δράσεις τους, 
σύμφωνα με τον οδηγό εθνικών δράσεων των πέντε πυ
λώνων που αναφαίνονται παρακάτω:

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1ος Πυλώνας 2ος Πυλώνας 3ος Πυλώνας 4ος Πυλώνας 5ος Πυλώνας
Διαχείριση Οδικής Ασφαλέστεροι Οδοί Ασφαλέστερα Ασφαλέστεροι Μ ετα-ατυχηματική

Ασφάλειας και Κίνηση Οχήματα Χρήστες ανταπόκριση

Διεθνής Συντονισμός Δράσεων

Εν κατακλείδι, και σε ότι αφορά τη χώρα μας, ο κα- 
τεξοχή ν  φορέας εφαρμογής νομοθεσιών και μέτρων 
Οδικής Αφάλειας είναι οι Υπηρεσίες της Τροχαίας, οι 
οποίες έχοντας υπόψη τη διεθνή, αλλά κυρίως την εθνι
κή εικόνα του προβλήματος των τροχαίων ατυχημά
των. προσεγγίζουν το θέμα με υπευθυνότητα, με προ
τάσεις και δράσεις, πολλές φορές υπο δύσκολες συν

θήκες, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη και 
στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Όμως, για τη 
συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προ
βλήματος επιβάλλεται η συνεργασία όλων των συναρ- 
μόδιων κρατικών, ιδιωτικών και εκπαιδευτικών φορέων 
και κυρίως η συνεργασία των πολιτών (οδηγών, πεζών 
και επιβατών). ■
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ

Ο αρχηγός της Μαλαισιανής Αστυνομίας αποκάλυψε πως 17 άτομα 
συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες. Δύο από 
τους συλληφθέντες όπως έγινε γνωστό, είχαν μόλις επιστρέφει από 
τη Συρία και μαζί με τους υπόλοιπους 15 σχέδιαζαν τρομοκρατικά 
χτυπήματα στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απο
καλυφθεί οι ταυτότητες των συλληφθέντων, ενώ η αντιτρομοκρατική 
υπηρεσία της χώρας δεν έχει προβεί ακόμα σε ανακοινώσεις. Σύμ
φωνα με τα όσα αναφέρει το Reuters στο τηλεγράφημά του. πρόκει
ται για ισλαμιστές. υποστηρικτές του Ισλαμικού Κρότους. 
www.kathimerini.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Στη σύλληψη 23 προσώπων έχουν προχωρήσει οι Τυνησιακές Αρχές, 
καθώς τα πρόσωπα αυτά φέρεται πως διατηρούσαν σχέσεις με τους δρά
στες της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου στο Μουσείο 
του Μπαρντό της Τύνιδας. Ανάμεσά τους είναι ένας Αλγερινός και ένας 
Τυνήσιος, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. «Έχουν συλληφθεί 23 
πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία μία γυναίκα, τα οποία είχαν σχηματίσει 
έναν τρομοκρατικό πυρήνα», δήλωσε ο υπουργός Νάζεμ Γαρσάλι στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου και ηρόσθεσε πως έχει διαλυθεί «το 80% 
αυτού του πυρήνα», ο οποίος εμπλέκεται στην επίθεση στο μουσείου. 

Όλοι οι συλληφθέντες είναι Τυνήσιοι. Δύο Μαροκινοί, ένας Αλγερινός και ένας Τυνήσιος διαφεύγουν. Ο τελευταίος, ο 
Μάχερ Μπεν Μουλντί Γκαϊντί. κατηγορείται ότι προμήθευσε τα αυτόματα όπλα στους δύο δράστες που σκότωσαν 21 αν
θρώπους -20 ξένους τουρίστες και έναν αστυνομικό-, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο υπουργός δήλωσε πως «την τρομο
κρατική επιχείρηση διηύθυνε ο τρομοκράτης Λόκμαν Αμπού Σαχρ», ένας αλγερινής εθνικότητας αρχηγός τζιχαντιστών 
που θεωρείται ένας από τους ηγέτες της Όκμπα Ιμπν Νάφαα. της τζιχαντιστικής οργάνωσης που συνδέεται με την Αλ- 
Κάιντα και καταδιώκεται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια από τον στρατό στα βουνά στα σύνορα με την Αλγερία. Την 
ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ωστόσο η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. «Σ' αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να δώσουμε 
το όνομα (της οργάνωσης που ευθύνεται για την επίθεση στο μουσείο), αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχουν σχέ
σεις με την Όκμπα Ιμπν Νάφαα». υπογράμμισε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ύποπτοι διαιρούνται σε τρεις 
ομάδες: «την πρώτη που επιβλέπει, τη δεύτερη που σχεδιάζει και την τρίτη που εκτελεί». 
www.kathimerini.gr

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΗΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Οι Αστυνομικές Αρχές της Τραπεζούντας συνέλαβαν δύο Τούρκους ως 
ύποπτους για την επίθεση με πυροβολισμούς στο λεωφορείο που μ ετέφ ε
ρε τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε προς το αεροδρόμιο της πόλης. Τα δύο 
άτομα τέθηκαν υπό κράτηση με την κατηγορία της ένοπλης επίθεσης και 
απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ένας ε ξ ' αυτών φέρεται να είναι ο δράστης 
που πυροβόλησε προς το λεωφορείο και τραυμάτισε τον οδηγό ενώ ο άλλος 
είναι ο συνεργός του. ο οποίος τον ενημέρωσε μέσω κινητού τηλεφώνου 
ότι η ομάδα έφτανε στο κατάλληλο σημείο για να γίνει η επίθεση. Α ξίζει 
να σημειωθεί ότι οι δράστες είχαν μελετήσει λεπτομερώς το σχέδιό τους 
αφού ήθελαν οι πυροβολισμοί να γίνουν τη στιγμή που το λεω φορείο περνούσε πάνω από γέφυρα με σκοπό ο οδηγός 
να χάσει τον έλεγχο και να υπάρξει ανατροπή του οχήματος. 
www.madata.gr
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μεγάλη επιχείρηση-σκούπα εναντίον της διαβόητης 
αντιεξουσιαστικής οργάνωσης Συντονισμένες Αναρχι
κές Ομάδες εξαπέλυσε η Αστυνομία στην Ισπανία, προ
χωρώντας στη σύλληψη 26 συνολικά ανθρώπων. Δώδεκα 
από τους συλληφθέντες πιστεύεται πως είναι μέλη της 
οργάνωσης, στην οποία οι Αρχές αποδίδουν τρομοκρα
τικές φιλοδοξίες. Οι υπόλοιποι ΙΑ συλληφθέντες τέθη 
καν υπό κράτηση για αντίσταση κατά της Αρχής, καθώς 
εμπόδισαν τη δράση αστυνομικών που συμμετείχαν στην 
επιχείρηση. Η Αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχε
τικά με τη δράση της οργάνωσης. Οι συλλήψεις έγιναν στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, την Πανέλσια και την Γρενάδα. ■ 
www.skai.gr

Η Βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έ ξ ι άτομα στο λι
μάνι του Ντόβερ που θεωρούνται ύποπτα για τρομοκρατία, η οποία 
συνδέεται με τον εμφύλιο στη Συρία. Πρόκειται για πέντε άνδρες και 
μία γυναίκα, όλοι περίπου 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη ζώνη 
αναχωρήσεων του λιμανιού, ανακοίνωσε η Αστυνομία των Γουέστ Μί- 
ντλαντς. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση στην κεντρική Αγγλία 
και διεξάγονται έρευνες στο Μπέρμινχαμ όπου διέμεναν. Πάντως, η 
Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν συνιστούν άμεση απειλή για τη δη
μόσια ασφάλεια, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Οι βρε
τανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι περίπου 600 Βρετανοί έχουν μεταβεί στη Συρία ή στο Ιράκ για να ενταχθούν 
στις τά ξε ις  των τζιχαντιστών, περιλαμβανομένου του αποκαλούμενου "Jihadi John", ο οποίος έχει εμφανιστεί σε πολλά 
βίντεο του Ισλαμικού Κράτους με αποκεφαλισμούς ομήρων. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν επιστρέψει. 
www.madata.gr

«ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ» ΣΚΟΝΑΚΙΑ

Σε 1.000 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Ινδία μετά τη 
δημοσίευση φωτογραφιών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και την 
προβολή στην τηλεόραση πλάνων που έδειχναν γονείς, συγγε
νείς και φίλους μαθητών να σκαρφαλώνουν στους τοίχους ενός 
σχολικού συγκροτήματος, την ώρα που διεξάγονταν εξετάσεις, 
για να δώσουν χαρτιά με απαντήσεις στους εξεταζόμενους. Οι 
περισσότεροι συλληφθέντες είναι γονείς και συγγενείς μαθη
τών. οι οποίοι κρατώντας το κινητό τους τηλέφωνο στο χέρι, ε ί
χαν αναρριχηθεί στο τετραώροφο σχολικό κτίριο στο κρατίδιο 
Μπιχάρ. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και 

θα πρέπει να καταβάλουν 30 ευρώ τουλάχιστον για να αποφυλακιστούν, όπως δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της 
αστυνομίας του Μπιχάρ Γκουπτεσβάρ Πάντεϊ. Σε άλλες, μάλιστα, φωτογραφίες διακρίνονται μέλη του προσωπικού του 
σχολείου καθώς και αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούν αμέτοχοι τη σκηνή. Τουλάχιστον 750 μαθητές έχουν απο
βληθεί. σύμφωνα με το BBC. Μόνο στο Μπιχάρ περίπου 1,4 εκατομμύρια μαθητές δίνουν αυτή την περίοδο εξετάσεις 
για να πάρουν το απολυτήριο Λυκείου. 
www.newsbeast.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κπς Ιωάννης Ντελέζος

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΧΡΟΝΗΣ

Μετά από συστηματική και μεθοδική έρευνα εξιχνιάσθηκε, 
από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευ
θερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με 
την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων, η ανθρωποκτονία Αχρονης υπη
κόου Βουλγαρίας, πράξη που τελέστηκε κατά το χρονικό διά
στημα από 8 έως 9 Απριλίου 2015, σε υπόγειο διαμέρισμα επί 
της οδού Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας. Δράστης της 
ανθρωποκτονίας είναι ένας 27χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, 
βιολογικός πατέρας του θύματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθε
ση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του προαναφερόμενου 
δράστη, καθώς και σε βάρος 25χρονης υπηκόου Βουλγαρίας, 
μητέρας του θύματος και ενός 70χρονου ημεδαπού. Η δικο
γραφία υποβλήθηκε την 4-5-2015 στον κ. Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών και από το 10ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, 
σε βάρος του 27χρονου δράστη για ανθρωποκτονία από πρό
θεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, περιύβριση νεκρού, ηθική 
αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, κατά συρροή και οπλοχρη
σία και σε βάρος της 25χρονης για έκθεση ανηλίκου, από την 
οποία προκλήθηκε θάνατος και «ψευδορκία μάρτυρα». 
Αναλυτικότερα, στις 24-4-2015, η 25χρονη υπήκοος Βουλ
γαρίας, μητέρα του θύματος, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλεί
ας Ομονοίας και δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης κό
ρης της. Το Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης 
Ανηλίκων επιλήφθηκε προανακρίσεως, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, ενώ άμεσα συστάθηκε ειδική 
ομάδα αστυνομικών από διάφορες κεντρικές Υπηρεσίες της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την αναζήτηση της ανή
λικης και την συλλογή στοιχείων που αφορούσαν τα πραγμα
τικά περιστατικά της εξαφάνισης της. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
της προανάκρισης και των ερευνών, έγιναν όλες οι απαραί
τητες ενέργειες, ενώ η φωτογραφία και τα στοιχεία της εξα- 
φανισθείσας ανήλικης καταχωρήθηκαν στο σύστημα Amber 
Alert. Εξεταζόμενη η 25χρονη κατέθεσε ότι εμπιστεύθηκε 
την κόρη της σε φιλικό της πρόσωπο, ονόματι «Σύλβια», 23 
ετών, Βουλγαρικής υπηκοότητας, αγνώστων λοιπών στοιχεί

ων ταυτότητας, προκειμένου να μεταβεί στη Βουλγαρία και 
ότι αυτή έχασε την ανήλικη από την εποπτεία της σε περίπα
το που έκανε σε πάρκο. Σε νεότερη κατάθεση της αναίρεσε 
τα προαναφερόμενα και κατέθεσε ότι εμπιστεύθηκε το παιδί 
της στον 27χρονο, ο οποίος είναι ο βιολογικός του πατέρας. 
Εξεταζόμενος ο 27χρονος κατέθεσε ότι, ενώ αυτός βρισκόταν 
στη Βουλγαρία, συναντήθηκε την 23-04-2015 με την 25χρο- 
νη μητέρα της ανήλικης και σύντροφό του, η οποία είχε τα
ξιδέψει από τπν Ελλάδα στη Βουλγαρία και του ανέφερε ότι 
έχασε το παιδί τους επαναλαμβάνοντας την ίδια ιστορία (με 
τη Σύλβια). Σε νεότερη κατάθεσή του, αναίρεσε τα λεγόμενό 
του και ισχυρίστηκε ότι, κατά το μήνα Μάρτιο η 25χρονη τα
ξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία, του άφησε το παιδί και 
την 19/20-04-2015, όταν επέστρεψε από τη Γερμανία, της το 
παρέδωσε. Σε επόμενη κατάθεσή του αναίρεσε εκ νέου τους 
ισχυρισμούς του υποστηρίζοντας ότι π 25χρονη ταξίδεψε στη 
Γερμανία πριν το Πάσχα (12-4-2015) ενώ αυτός πρόσεχε το 
παιδί. Βραδινές ώρες του Σαββάτου 18-04-2015, κοιμήθηκε 
μαζί με το παιδί και περί την 06:45 ώρα της 19-04-2015 ξύ
πνησε και διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ήταν στο σπίτι, ενώ η 
πόρτα τπς οικίας ήταν μισάνοιχτη. Εξεταζόμενος ο 70χρονος 
ημεδαπός, ενώ αρχικά κατέθεσε ότι φιλοξενούσε στο δια
μέρισμα του την 25χρονη, μαζί με τη κόρη της. στη συνέχεια 
διαφοροποίησε τα λεγάμενα του αναφέροντας ότι το παιδί 
βρισκόταν υπό την επίβλεψη του 27χρονου. ενώ η 25χρονη 
έλειπε στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανέφερε στην 
αρχική του κατάθεση ήταν μετά από παραίνεσή του.
Μετά από ενδελεχή έρευνα σε πρόσωπα και χώρους και αξι
ολόγηση όλου του προανακριτικού υλικού εξακριβώθηκε ότι 
η 25χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία πριν το Πάσχα και εί
χε αφήσει την ανήλικη στον 27χρονο. Η 25χρονη επέστρεψε 
στην Ελλάδα την 21-04-2015. Για διάστημα δύο εβδομάδων το 
παιδί έμεινε στη μητέρα του 27χρονου. π οποία το επέστρε
ψε στο γιο της πριν το Πάσχα και πατέρας και κόρη διέμεναν 
στο υπόγειο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόδα. Εκεί, κατά το χρο
νικό διάστημα από 8 έως 9 Απριλίου 2015, ο 27χρονος δολο
φόνησε την ανήλικη και εξαφάνισε το σώμα της με ιδιαίτερα 
ειδεχθή τρόπο.
Από την έρευνα-εξέταση της Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βι
οχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος του 
παιδιού σε κατασχεμένα αντικείμενα και εσωτερικούς χώρους 
του διαμερίσματος της οδού Μ. Βόδα, καθώς και αίμα του δρά
στη σε κατασχεμένο μαχαίρι και σεντόνι από τον ίδιο χώρο. 
Ο δράστης ομολόγησε και περιέγραψε με λεπτομέρειες τις 
πράξεις του. Από το χρόνο που διαπράχθηκε το έγκλημα, αλ
λά και από τον τρόπο εξαφάνισης του σώματος της ανήλικης 
εκτιμάται ως αδύνατη η εύρεση αυτού. Την 5-5-2015 οδηγή
θηκαν και οι δύο στην ανακρίτρια του 10ου ανακριτικού τμή
ματος Αθηνών. Ο 27χρονος ζήτησε να απολογηθεί άμεσα, ενώ 
η 25χρονη ζήτησε προθεσμία για την 07-05-2015.
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ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 
Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας μετά από στοχευμένες 
και πολύμηνες αστυνομικές έρευνες, σημείωσε μια μεγάλη 
επιτυχία με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που 
πραγματοποιούσε συστηματικά και για μεγάλο χρονικό δι
άστημα. απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Ασφά
λισης Ελευθέρων Εηαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Για την υπόθεση 
αυτή συνελήφθησαν. την 23/03/2015. 8 άτομα, 4 άνδρες και 
4 γυναίκες, όλοι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 67 ετών. Ανά
μεσα στους συλληφθέντες είναι 53χρονο ηγετικό μέλος της 
εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και 45χρονος υπάλληλος 
του Ο.Α.Ε.Ε. Συγκατηγορούμενοί τους, οι οποίοι δεν συνε
λήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, είναι 9 ιδιώτες 
γιατροί, 8 γιατροί του Ι.Κ.Α. και 12 ημεδαποί, οι οποίοι κατη- 
γορούνται -κατά περίπτωση- για ψευδείς ιατρικές πιστοποιή
σεις. παράβαση καθήκοντος και απάτη.
Μετά από καταγγελία του Ο.Α.Ε.Ε.. προέκυψε ότι το 53χρονο 
ηγετικό μέλος της οργάνωσης, είχε συγκροτήσει εγκληματική 
ομάδα, με δομημένη και διαρκή δράση, στην οποία ενέταξε 
τους 7 συλληφθέντες. Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκλημα
τικής ομάδας, κατάρτιζαν φακέλους που αφορούσαν έκδοση 
αναπηρικών συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων και λοιπών 
κοινωνικών παροχών, καθώς και φακέλους ανύπαρκτων ερ
γατικών ατυχημάτων, για άτομα - πελάτες, που δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις, κατόπιν παραγγελίας στο ηγετικό στέλεχος, 
είτε στα άλλα μέλη της ομάδας. Ο 45χρονος υπάλληλος του 
Ο.Α.Ε.Ε., λόγω της θέσης του. είχε ειδικό ρόλο στη λειτουργία 
της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ήταν υπεύθυνος για την 
πληροφόρηση αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη κάθε 
«πελάτη», προκειμένου αυτή να είναι συμφέρουσα. Επιπλέ
ον. ο αρχηγός της οργάνωσης και δύο μέλη της. μεσολαβού
σαν και επικοινωνούσαν με τους εμπλεκόμενους σε αυτήν 
γιατρούς, ενώ άλλα δύο μέλη που δραστηριοποιούνταν στα 
εργατικά ατυχήματα, ήταν επιφορτισμένα με την υποστήρι
ξη και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων, είτε μεταφέρο- 
ντας και καταθέτοντας διάφορα έγγραφα, εξετάσεις, δικαι- 
ολογητικά στο όνομα των «πελατών», είτε παραλαμβάνοντας 
και παραδίδοντας χρηματικά ποσά. Σημειώνεται ότι για κάθε 
παράνομη χορήγηση προνοιακού επιδόματος, αναπηρικής σύ
νταξης ή «δημιουργίας εργατικού ατυχήματος», τα μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης απεκόμιζαν χρηματικό ποσό από
2.000 έως 5.000 ευρώ. Όπως εξακριβώθηκε, η μέχρι τώρα 
ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται τουλάχι
στον σε 360.000 ευρώ, ενώ η επαπειλούμενη ζημία δεν μπο
ρεί να προσδιοριστεί, καθόσον η απαλλαγή του κάθε φυσικού 
προσώπου με αναπηρική σύνταξη ή προνοιακό επίδομα, είναι 
διαφορετική σε κάθε περίπτωση.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής
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Αστυνομίας, έχουν ταυτοποιηθεί 133 φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία έλαβαν προνοιακά επιδόματα και αποζημίωση, χωρίς 
να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, προβάλλοντας ψευ
δή εργατικά ατυχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης έβρισκαν «υποψηφίους» με μεγά
λη ασφαλιστική κάλυψη, ύστερα από την πληροφόρηση του 
συλληφθέντα υπαλλήλου του Ο.Α.Ε.Ε.. ώστε να είναι συμφέ
ρουσα η αποζημίωση, με τελικό στόχο να αποκομίσουν και οι 
ίδιοι μεγαλύτερο μερίδιο, ως αμοιβή. Στο πλαίσιο των ερευ
νών που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 
στις οικίες, στα οχήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων. 
βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: περισσότερες από 
100 ακτινογραφίες διαφόρων παθήσεων. 46 ατομικά βιβλιάρια 
ασθένειας, περίπου 600 συσκευασίες διαφόρων φαρμάκων, 
το χρηματικό ποσό των 8.200 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής και 8.550 ευρώ, πλήθος ιατρικών γνωματεύσεων 
και ιατρικών φακέλων. 17 διαβατήρια Λιθουανίας, 29 σφρα
γίδες διαφόρων εταιρειών και δημοσίων υπαλλήλων και μία 
βαλλίστρα.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βά
ρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 
ενώ ενημερώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και οι 
αρμόδιοι φορείς ώστε να προβούν στις δικές τους ενέργειες. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώ
νυμα ή επώνυμα-.στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρο
νικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@ 
hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για 
να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και 
επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οι - 
κονομίας. της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής 
και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημα
τίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προκα
ταρκτικής εξέτασης, σε βάρος 4 χρηστών ιστοσελίδας κοινω
νικής δικτύωσης, που υπόσχονταν ψευδώς. έναντι χρηματι
κής αμοιβής, δήθεν προγνωστικά για παιχνίδια από το δελτίο 
στοιχημάτων του ΟΠΑΠ. Πρόκειται για έναν 19χρονο ημεδα-
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πό σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας και τρία άτομα σε χώρες 
του εξωτερικού.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση 
στοιχείων, διενεργήθηκε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα 
σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκαν χρήστες, 
με διαφορετικά προφίλ, να διαπράττουν τις ανωτέρω παρα
βάσεις. Ακολούθως, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης (Modus 
Operandi) των εμπλεκομένων και συγκεκριμένα, ότι είχαν 
δημιουργήσει προφίλ στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, με 
ονόματα που παρέπεμπαν στο στοίχημα και τα προγνωστικά, 
καθώς και με ψευδή ή ανύπαρκτα στοιχεία. Στη συνέχεια, εί
τε διαφήμιζαν, είτε προσέγγιζαν άλλους χρήστες της εν λόγω 
σελίδας, υποσχόμενοι ψευδώς ότι διαθέτουν και προσφέρουν 
έναντι χρηματικής αμοιβής, προγνωστικά σχετικά με την έκβα
ση ατομικών ή ομαδικών παιχνιδιών. αλλά κυρίως για αγώνες 
ποδοσφαίρου, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο Δελτίο Στοι
χημάτων του ΟΠΑΠ. είτε εκτός κουπονιού. Μάλιστα, ζητούσαν 
τη χρηματική αμοιβή κυρίως μέσω κωδικών προπληρωμένων 
καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές αγορές. 
Τέλος, για να είναι περισσότερο πειστικοί, ισχυρίζονταν ότι δι
αθέτουν έγκυρες πληροφορίες από μάνατζερ και λοιπά γρα
φεία στοιχηματισμού ανά την υφήλιο.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής ε ξέ 
τασης και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε ενδελεχής 
και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή 
έρευνα, όπου εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα προφίλ στη σε
λίδα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλύθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη 
και ψηφιακά δεδομένα-στοιχεία της υπόθεσης και πραγματο
ποιήθηκε αλληλογραφία με την αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία 
του κοινωνικού δικτύου, καθώς και με τους αρμοδίους ημεδα
πούς ηαρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. 
Από τη συνεκτίμηση - αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού 
και των αποτελεσμάτων της έρευνας, πρόεκυψαν τα ανωτέρω 
στοιχεία για τους διαχειριστές των προφίλ. Στο πλαίσιο νομό
τυπης έρευνας, στην οικία του 19χρονου διενεργήθηκε επι
τόπια ψηφιακή έρευνα από εξειδικευμένους Αξιωματικούς 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ψηφιακά μέσα του 
εμπλεκομένου και ταυτοποιήθηκε η παράνομη δράση του. Κα
τά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 φορητός Η/Υ, ο 
οποίος απεστάλη στη Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών

για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και την πλήρη και 
ολοκληρωμένη ψηφιακή διερεύνηση της υπόθεσης.
Η σχηματισθείσα για την υπόθεση δικογραφία τακτικής διαδι
κασίας. σε βάρος των U χρηστών, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών. Παράλληλα, εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή 
του 19χρονου σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ 
ΜΕΣΩ CYBER ALERT

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας, μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργει
ες. απέτρεψε ακόμα δύο περιπτώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας, 
οι οποίες εκδηλώθηκαν από δύο ημεδαπούς.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το Συντονιστικό Επιχειρη
σιακό Κέντρο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος. ενημερώθηκε μέσω της καινοτόμου online διαδικασί
ας «CYBER ALERT», στις 02-05-2015. ότι 39χρονος ημεδαπός 
εκδήλωσε σε οικείο του πρόσωπο, μετά από τηλεφωνική επι
κοινωνία που είχε μαζί του. την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. 
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος πραγματοποίησαν άμεσα έρευνα σε συνεργασία με την 
πάροχο εταιρεία τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα να ταυτο- 
ποιηθεί γεωγραφικά η περιοχή που βρισκόταν ο 39χρονος. 
ενώ ενημερώθηκε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για τον άμεσο 
εντοπισμό του. Μετά από άμεσες αστυνομικές αναζητήσεις ο 
39χρονος εντοπίστηκε εγκαίρως και αφού διασφαλίστηκε η 
σωματική του ακεραιότητα, ακολούθως μεταφέρθηκε σε νο
σοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και ψυ
χολογική υποστήριξη.
Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, η Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώθηκε την ίδια ημέρα, ότι 
άγνωστος χρήστης του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου, 
εκδήλωσε την πρόθεση του να αυτοκτονήσει. Από την εν
δελεχή αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε 
άμεσα, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία κοινωνι
κής δικτύωσης και την πάροχο εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύ
ου. διακριβώθηκαν τα σημεία διασύνδεσης του χρήστη με το
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προφίλ του στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, και προέκυψε 
ότι ήταν ανήλικη ηλικίας 13 ετών. Ενημερώθηκε το αρμόδιο 
Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας της και στο πλαίσιο 
εκτεταμένων ερευνών εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, 
ενώ ενημερώθηκαν οι οικείοι της και εκδηλώθηκαν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της σωματικής της 
ακεραιότητας. Για τη περίπτωση αυτή ενημερώθηκε η κατά 
τόπο αρμόδια Εισαγγελέας, η οποία διέταξε την άμεση μετα
φορά της ανήλικης σε Δημόσιο Νοσοκομείο για την παροχή 
σχετικής υποστήριξης.
Για τις προαναφερόμενες δύο υποθέσεις, το προανακριτικό 
υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες Εισαγ- 
γελικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι 
πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα στοιχεία επικοι
νωνίας:

► Τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88
► Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercnmeunit.gov.gr
► Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα 

(smart phones), με λειτουργικό σύστημα iOS - android: 
CYBER KID

► Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: h ttps :// twitter. 
com/CyberAtertGR

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανα- 
τολικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, εγκλη
ματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες 
κλοπές σε βάρος εταιρειών και καταστημάτων σε περιοχές 
των Νοτίων και Βορείων προαστίων της Αττικής. Συνελήφθη- 
σαν στο κέντρο της Αθήνας, μετά από συντονισμένη επιχεί
ρηση, U αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 25, 27, 28 και 
36 ετών, μέλη της σπείρας.
Μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα εξακριβώθηκε 
ότι οι συλληφθέντες, το τελευταίο εξάμηνο, είχαν συστήσει 
εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και διέπρατταν με
θοδικά και οργανωμένα κλοπές σε βάρος εταιρειών και κατα
στημάτων. Στοχοποιούσαν κυρίως εταιρείες εντός των οποί
ων πιθανολογούσαν τπν ύπαρξη χρηματοκιβωτίου. Η σπείρα 
δρούσε με «επαγγελματικό» τρόπο, διαθέτοντας τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και λαμβάνοντας ιδιαίτερες προφυλάξεις και μέτρα 
ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός της. Αναλυτικότε
ρα. οι δράστες κινούμενοι με διαφορετικά οχήματα, ιδιόκτητα 
ή ενοικιαζόμενα, εντόπιζαν γραφεία εταιρειών ή μεγάλα κατα
στήματα και τα έθεταν υπό παρακολούθηση, προκειμένου να 
διακριβώσουν τις επικρατούσες συνθήκες και να σχεδιάσουν 
τον τρόπο δράσης τους. Την ημέρα που αποφάσιζαν να δρά
σουν, προσέγγιζαν το στόχο τους μεμονωμένα, με διαφορετι-
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κά οχήματα, τα οποία στάθμευαν σε κοντινή απόσταση και σε 
διαφορετικές θέσεις. 0 ένας εκ των συνεργών παρέμενε εκτός 
του κτιρίου για να φυλάει «τσίλιες» και οι άλλοι εισέρχονταν 
στην εταιρεία. Άμεσα εξουδετέρωναν τα συστήματα συναγερ
μού, με την αποκοπή των τηλεφωνικών καλωδίων και τη χρήση 
ηλεκτρονικής συσκευής (jammer) απενεργοποίησης σημάτων 
κινητής τηλεφωνίας (για τπν απενεργοποίησπ της ασύρματης 
εκπομπής σήματος συναγερμού). Επιπλέον και για τπν απο
φυγή εικονοσκόπησής τους, αφαιρούσαντα καταγραφικά μη
χανήματα κλειστού κυκλώματος που διέθεταν οι εταιρείες. Για 
τις διαρρήξεις των γραφείων και των χρηματοκιβωτίων χρη
σιμοποιούσαν φιάλες οξυγόνου και προπανίου, επαγγελματι
κά τρυπάνια, κόφτες, φακούς και διάφορα ειδικά διαρρηκτι- 
κά εργαλεία. Έφεραν δε μαζί τους ενδύματα και υποδήματα 
προκειμένου να αλλάζουν μετά από κάθε επιχείρηση. Από τις 
εταιρείες και τα καταστήματα αφαιρούσαν ή παραβίαζαν τα 
χρηματοκιβώτια και έκλεβαν χρήματα, επιταγές, τιμαλφή, υπο
λογιστές, κινητά τηλέφωνα ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα 
αντικείμενα. Ενδεικτικό του «επαγγελματικού» τρόπου δρά
σης τους είναι ότι προ της αποχώρηση τους, ψέκαζαν με ειδι
κό υγρό τις επιφάνειες που είχαν έρθει σε επαφή ώστε να μπν 
είναι δυνατή η εύρεση και επεξεργασία βιολογικού υλικού. Τέ
λος, διέφευγαν μεμονωμένα και συναντιόντουσαν σε μεγάλη 
απόσταση για το διαχωρισμό και τη διανομή των κλοπιμαίων. 
Στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και σε έρευνα στα 
σπίτια και στα οχήματα τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το 
χρηματικό ποσό των 10.720 ευρώ και 500 δολαρίων Η.Π.Α.. 
πλήθος κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τι
μαλφή, ρολόγια. μία συσκευή απενεργοποίησης σημάτων κι
νητής τηλεφωνίας (jammer), πλήθος διαρρηκτικών εργαλεί
ων, γάντια, κουκούλες. 5 φιάλες οξυγόνου και προπανίου και 
2 οχήματα Ι.Χ.Ε. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν 
30 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών και ενδεικτικά τεχνικής 
εταιρείας, κοσμηματοπωλείου, εταιρείας πώλησης μηχανών 
καφέ, δισκογραφικής εταιρείας και εταιρείας υπολογιστών 
στο Νέο Ψυχικό, 2 ναυτιλιακών εταιρειών στη Γλυφάδα, εται-
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ρείας παιχνιδιών στην Κηφισιά, εταιρείας κινητής τηλεφωνίας 
στο Χολαργό και στην Αργυρούπολη, φαρμακευτικής εταιρεί
ας στην Παλλήνη κλπ. Το οικονομικό όφελος από την παρά
νομη δραστηριότητα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των
210.000 ευρώ σε μετρητά και το ποσό των 150.000 ευρώ σε 
αξία κλαπέντων αντικειμένων. Οι κατηγορούμενοι είχαν συλ- 
ληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και είχαν 
εκτίσει ποινές φυλάκισης. Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος 
τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέηεμψε 
για κύρια ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ληπτοί από τους ενοίκους δεν δίσταζαν να τους ληστεύουν. 
Σε πολλές από τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν κουκούλες 
τύπου full - face για να αποκρύφουν τα χαρακτηριστικά τους. 
Εξιχνιάσθηκαν συνολικά 32 περιπτώσεις εκ των οποίων: 30 
κλοπές και 2 ληστείες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 7 κυνηγετικές καραμπίνες. φυσίγγια, πλήθος κο
σμημάτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και 
διαρρηκτικά εργαλεία. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων που 
αφαίρεσαν οι δράστες, υπερβαίνει τις 83.000 ευρώ. Οι κατη
γορούμενοι είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρό
μοια αδικήματα και τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως 
Ποινών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 
συνεργών τους συνεχίζονται.

ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Βιοτεχνία δερμάτινων ειδών που παρασκεύαζε απομιμητι- 
κά προϊόντα και κατάστημα λιανικής πώλησης που τα διέθετε 
εντοπίσθηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ
τικής στην περιοχή του Ψυρρή. Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, 
ηλικίας 56 και 59 ετών, νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές και 
ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας και του καταστήματος. Αναζητού- 
νται οι προμηθευτές τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα, 
οι συλληφθέντες προέβαιναν στην εισαγωγή από άγνωστους 
προμηθευτές, την παραγωγή και τη διάθεση προς χονδρική 
και λιανική πώληση απομιμητικών προϊόντων που έφεραν τα 
εμπορικά σήματα διάφορων επώνυμων εταιρειών σε όλη την 
Αττική. Με αυτό τον τρόπο εξαπατούσαντους καταναλωτές και 
αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος.
Μετά από έρευνα στους χώρους της βιοτεχνίας και του κατα
στήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 306 τεμάχια απομιμη- 
τικών προϊόντων, γνωστών εμπορικών οίκων του εξωτερικού, 
όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια και φουλάρια, μία ηλεκτρική

με τους συνεργούς τους, είχαν συστήσει το τελευταίο εξάμη
νο εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές χρημάτων, 
κοσμημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς 
και άλλων αντικείμενων από οικίες στην ευρύτερη περιοχή των 
Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Οι δράστες, προέβαιναν στην 
παρακολούθηση των οικιών, περιμένοντας να αποχωρήσουν οι 
ένοικοι και εν συνεχεία εισέρχονταν, παραβιάζοντας τις πόρτες 
και τα παράθυρα αυτών. Στις περιπτώσεις που γίνονταν αντι-

Εξαρθρώθηκε. από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ατ
τικής και το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων, εγκληματική ομάδα, 
τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε περι
οχές της Δυτικής Αττικής. Μετά από συντονισμένη επιχείρη
ση αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη συνδρομή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων και της Ο.Π.Κ.Ε.. συνελήφθησαν, 
με εντάλματα σύλληψης στην περιοχή των Μεγάρων. 7 ημε
δαποί ΡΟΜΑ. μέλη της σπείρας, ηλικίας από 22 έως 32 ετών, 
ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλοι Α ημεδαποί συ- 
νεργοί τους.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες από κοινού
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μηχανή εκτύπωσης σημάτων, πλήθος μεταλλικών μητρών με 
εντυπώματα σημάτων επώνυμων εταιριών, ταινίες για εκτυπώ
σεις σημάτων και μεγάλη ποσότητα μεταλλικών εξαρτημάτων 
κατασκευής, πατρόν και σήματα-οδηγοί από χαρτόνι. Η προ- 
κληθείσα ζημία, απάτην παράνομη αυτή δραστηριότητα, υπο
λογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα από τη Δι
εύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διενεργείται οικονομικός- 
φορολογικός έλεγχος και για τις παραβάσεις της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους 
παρέπεμψε για κυρία ανάκριση σε τακτικό Ανακριτή.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Συνελήφθησαν μετά από συ
ντονισμένη επιχείρηση της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ
κωτικών της Δ ιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, στη Γλυ
φάδα. στη Βούλα και στο Βύ
ρωνα, 4 άτομα (δύο 33χρονοι 
ημεδαποί, μία 33χρονη ημε
δαπή και ένας δθχρονος υπή
κοος Λιβάνου), για κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλω
μάτων εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και μετά από πολυήμε
ρη έρευνα, εντοπίσθηκαν οι 4 συλληφθέντες, οι οποίοι δια
κινούσαν ναρκωτικά στα Νότια προάστια και συνελήφθησαν. 
Στην κατοχή τους και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 
οικίες και αυτοκίνητα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέ
θηκαν: ποσότητα κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας βάρους 
14.148 γρ„ ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βά
ρους 802 γρ„ ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1,3 γρ„ ποσότητα με- 
θαμφεταμίνης βάρους 0,8 γρ.. το χρηματικό ποσό των 28.450 
ευρώ, μία ζυγαριά ακρίβειας, ένας ηλεκτρονικός μετρητής 
χρημάτων, 9 κινητά τηλέφωνα και ένας γεμιστήρας πιστολι
ού. Επίσης, κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμο
ποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Η αξία των κατα- 
σχεθέντων προς πώληση ναρκωτικών υπερβαίνει τις 130.000 
ευρώ. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ

Ακέραια και καλοδιατηρημένα αντικείμενα της αρχαϊκής πε
ριόδου, εντοπίστηκαν έπειτα από αιφνιδιαστική επιχείρηση 
αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο

εσωτερικό σπιτιού σε χωριό του Δήμου Αριδαίας. Συνελή- 
φθη ο 55χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της οικίας, σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του 
Νόμου περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της εν γέ- 
νει Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 0 συλληφθείς κατείχε πα
ράνομα και απέκρυπτε: 3 κράνη της αρχαϊκής περιόδου και 
μία οινοχόη της ίδιας χρονικής περιόδου. Επιπρόσθετα, στο 
εσωτερικό της ερευνώμενης κατοικίας βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 3 συσκευές- ανιχνευτές μετάλλων. Ο συλληφθείς 
με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι κατασχεθείσες αρχαιότη
τες απεστάλησαν αρμοδίως για φύλαξη, εξέταση και τελι
κή εκτίμηση.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι πολύμηνες και επιστα- 
μένες έρευνες αστυνομι
κών της Υποδιεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Οργανωμέ
νου Εγκλήματος και Εμπο
ρίας Ανθρώπων της Δ ιεύ
θυνσης Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης, είχαν ως απο
τέλεσμα τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη διεθνώς διω

κόμενου προσώπου. Πρόκειται για 34χρονο υπήκοο Ρωσίας, 
ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ. για τα 
αδικήματα της ανθρωποκτονίας, συμμετοχής σε εγκλημα
τική οργάνωση και παράνομη μεταφορά, αποθήκευση και 
κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, ενώ σε βάρος 
του σχηματίσθηκε επιπλέον δικογραφία για πλαστογραφία, 
ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση του Νόμου περί 
αλλοδαπών.
Ο προαναφερόμενος. ο οποίος αποτελεί μέλος του Ρωσι-
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κού Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίσθηκε και συνελήφθη 
στην περιοχή της Νεάπολης, έπειτα από αξιοποίηση πληρο
φοριών, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις Ρωσικές Διωκτικές 
Αρχές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε υπέδειξε στους 
αστυνομικούς έγγραφα Βουλγαρικών Αρχών, τα οποία όπως 
διαπιστώθηκε ήταν πλαστά. Σε έρευνα που ακολούθησε στην 
οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 12 συ
σκευές κινητών τηλεφώνων, πλήθος καρτών κινητής τηλε
φωνίας, μεταξύ των οποίων Εσθονικών και Ρωσικών εται
ρειών. πιστωτικές κάρτες με στοιχεία κατόχου τρίτων ατό
μων και φορητή συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.
Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται 
οι έρευνες για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποι
νες πράξεις.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Ιωαννίνων. εγκληματική οργάνωση που διακινούσε πο
σότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, στην πόλη και την ευρύτερη 
περιοχή των Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που 
σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης 
Ναρκωτικών Ιωαννίνων. με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόλη
ψης & Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Ιωαννίνων, συνε
λήφθη 33χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, «εγκέφα
λος» της σπείρας και 7 ημεδαποί (5 άνδρες και 2 γυναίκες, 
ηλικίας από 30 ως 54 ετών), κύρια και περιφερειακά μέλη 
της οργάνωσης. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 2 ημεδα
ποί, έγκλειστοι σε κατάστημα κράτησης της χώρας και άλλα 
21 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και 
κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συμ
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση και για κακουργηματι- 
κές ή πλημμεληματικές παραβάσεις της νομοθεσίας για τα 
ναρκωτικά. Η σύλληψη των μελών της σπείρας καθώς και ο 
εντοπισμός των ποσοτήτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν,

είναι αποτέλεσμα στοχευμένης και κατάλληλα σχεδιασμένης 
αστυνομικής έρευνας, η οποία κλιμακώθηκε και οδήγησε 
στη διακρίβωση της εγκληματικής δραστηριοποίησής τους 
στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αστυνομικοί του Τμήμα
τος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων κατάφεραν να συστημα
τοποιήσουν τη δράση της σπείρας, τις διόδους διοχέτευσης 
των ναρκωτικών ουσιών στην αγορά καθώς και τους χώρους 
αποθήκευσής τους. Στα πλαίσια αστυνομικών ερευνών, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 3 ανισοβαρείς συσκευ- 
ασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 1.130 γραμμαρίων, 60 
φιξάκια με ηρωίνη, βάρους 253.3 γραμμαρίων, έτοιμα προς 
διάθεση, 20 φιξάκια κοκαΐνης, βάρους 39,3 γραμμαρίων, 
έτοιμα προς διάθεση. 18 ναρκωτικά χάπια και αμπούλες, 5 
ζυγαριές ακρίβειας, το χρηματικό ποσό των 955 ευρώ, 17 
κινητά τηλέφωνα, διάφορες σημειώσεις, σύνεργα, πλήθος 
κενών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στο διαμοιρα- 
σμό - διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και ένα Ι.Χ.Ε. αυ
τοκίνητο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα για την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυ
ρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, σπείρα που δι
ακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, κάνναβης και άλλες 
ναρκωτικές ουσίες, στην Αττική. Στο πλαίσιο οργανωμένης 
αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και πραγματο
ποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής, σε συνεργασία με την Υπο
διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
Αττικής, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 51. 58 και 
59 ετών. Ο εντοπισμός και η σύλληψη των τριών ημεδαπών
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καθώς και των ποσοτήτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, 
είναι αποτέλεσμα στοχευμένης και κατάλληλα σχεδιασμένης 
αστυνομικής έρευνας, η οποία κλιμακώθηκε και οδήγησε 
στην διακρίβωση της εγκληματικής δραστηριοποίησής τους 
στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κα
τά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αστυνομικοί του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας κατάφεραν να συστηματο
ποιήσουν τη δράση της σπείρας, τις διόδους προμήθειάς 
τους και περαιτέρω διοχέτευσης των ναρκωτικών ουσιών 
στην αγορά καθώς και τους χώρους αποθήκευσης τους.
Σε αστυνομικές έρευνες που επακολούθησαν, παρουσία Δι
καστικού λειτουργού, στις κατοικίες των δραστών, σε οχήμα
τα ιδιοκτησίας τους αλλά και σε διαφόρους αποθηκευτικούς 
χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότη
τες ναρκωτικών ουσιών και χρηματικά ποσά που προέρχο
νται από τις παράνομες δραστηριότητές τους. Συγκεκριμέ
να. στην οικία του 59χρονου, σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο (κρύπτη), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 18 ανισοβα
ρείς συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 4.584 γρ.. 
8 ανισοβαρείς συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συ
νολικού βάρους 2.733 γρ. και λευκή σκόνη βάρους 9.2 γρ. 
Στην κατοχή καθώς και σε έρευνα στην οικία του 58χρονου 
και σε Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
ποσότητα ηρωίνης 7.2 γρ.. 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρί
βειας και το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ. Στην οικία του 
51χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 19.5 γρ. ηρωίνης. 6.5 
γρ. κατεργασμένης κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακρίβειας. Επίσης, κατασχέθηκαν συνολικά 4 κινητά τηλέ
φωνα και 8 κάρτες διαφόρων τηλεφωνικών συνδέσεων. Η 
εκτιμώμενη εμπορική αξία των ποσοτήτων ναρκωτικών ου
σιών που κατασχέθηκαν ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των
300.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣΗ ΙΕΡΕΩΝ

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη 
έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Πατρών σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Νέων Μουδανιών. τριμελής εγκληματική ομάδα 
που ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις απάτης και από
πειρας απάτης σε βάρος κληρικών. Για την υπόθεση αυτή, 
συνελήφθησαν στην Πάτρα ένας 37χρονος ημεδαπός, ένας 
38χρονος υπήκοος Αλβανίας, οι οποίοι τυγχάνουν έγκλει
στοι του καταστήματος Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών 
και μία 46χρονη ημεδαπή.
Ειδικότερα το πρωί της 30-4-2015. τηλεφώνησε ο 37χρονος 
ημεδαπός, σε 69χρονο ιερέα, σε περιοχή της Χαλκιδικής και

προσποιούμενος τον υπάλληλο της Ιερός Μητρόπολης Κασ- 
σανδρείας. τον έπεισε να του καταθέσει το ποσό των 9.000 
ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η 46χρονη. με 
το πρόσχημα καταβολής αναδρομικών ποσών από επιδόμα
τα μισθοδοσίας. Λίγη ώρα αργότερα, η 46χρονη ενημερώ
θηκε από τον 38χρονο ότι είχε πραγματοποιηθεί η κατάθε
ση. πήγε σε τραπεζικό κατάστημα στην Πάτρα, και εκταμί- 
ευσε το παραπάνω χρηματικό ποσό. Άμεσα κινητοποιήθη
καν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών. 
οι οποίοι αξιοποιώντας τις πληροφορίες των αστυνομικών 
του αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών, κατάφεραν να 
συλλάβουν την 46χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε 
το χρηματικό ποσό των 9.000 και επεστράφη στο λογαρια
σμό του 69χρονου ιερέα.
Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προ- 
έκυψε ότι. τα μέλη της εγκληματικής επικοινωνούσαν τη
λεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους και προσποιούμε
νοι τους υπαλλήλους της Ιερός Μητρόπολης Κασσανδρεί- 
ας. τους έπειθαν με διάφορα προσχήματα, να καταθέτουν 
χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Χαρακτη
ριστική. είναι η περίπτωση εξαπάτησης 86χρονου ιερέα σε 
περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα μέλη της εγκληματικής 
ομάδας μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες 
κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 22.000 ευρώ, 
με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν για την εκταμίευση υποτι
θέμενης επιδότησης. Επίσης, προέκυψε ότι την 30-4-2015 
ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο και εφαρμόζοντας την ίδια 
μεθοδολογία προσέγγισης, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν 
3 ακόμα κληρικούς. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει απα
σχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές και Δικαστικές 
Αρχές για απάτες σε βάρος ιερέων και εξέτιε ποινή κάθειρ
ξης για παρόμοιες υποθέσεις ενώ ο 38χρονος εξέτιε ποινή 
ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία, ληστεία και διακί
νηση ναρκωτικών.
Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να 
διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποι
νες πράξεις. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ■
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ΟΤΑΝ Ο ΘΥΤΗΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΥΜΑ
ετη ΦΥΛΑΚΗ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 
ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

3) Jose Agostino Pereira
Τον Ιούνιο του 2010 ο Jose Agostino Pereira, ετών 55, κα- 

τηγορήθηκε ότι κρατούσε φυλακισμένη την κόρη του σε 
μια καλύβα για δώδεκα χρόνια, βιάζοντας την συστηματικά 
από την ηλικία των δεκαέξι της ετών. Ως αποτέλεσμα, η τ ε 
λευταία. μέχρι τα εικοσιοκτώ της χρόνια, είχε γεννήσει επτά 
παιδιά (τέσσερα κορίτσια και τρία αγόρια), εκ  των οποίων, 
όπως αποδείχθηκε στη δίκη, ο Pereira κακοποίησε σεξου
αλικά τα δύο. Η τοποθεσία στην οποία βρισκόταν η καλύβα 
(κοντά σε ένα ψαροχώρι στη βορειοανατολική Βραζιλία) 
ήταν τόσο απομονωμένη ώστε να είναι προσβάσιμη μόνο με 
κανό, ενώ ο Pereira, απειλούσε την κόρη και τα παιδιά του 
ότι θα τους σκότωνε εάν προσπαθούσαν να δραπετεύσουν ή

να ειδοποιήσουν κάποιον. Οι Αρχές είπαν ότι τα παιδιά ήταν 
υποσιτισμένα, τα περισσότερα χωρίς ρούχα και με υποτυ
πώδεις ικανότητες επικοινωνίας, ενώ οι κατά προσέγγιση 
ηλικίες τους κυμαίνονταν από δύο μηνών μέχρι δώδεκα 
ετών (λόγω του ότι οι γεννήσεις έλαβαν χώρα υπό αυτές τις 
συνθήκες, δεν είχαν δηλωθεί στο ληξιαρχείο). Αποτέλεσμα 
των ανωτέρω, ήταν η καταδίκη του Pereira, το Δεκέμβριο 
του 2010, σε κάθειρξη τριάντα ετών και ο εγκλεισμός του σε 
φυλακή στο Pinheiro, βόρεια του Rio de Janeiro.

Το Φεβρουάριο του 2011, στη φυλακή όπου κρατούνταν 
και ο Pereira, σημειώθηκε εξέγερση λόγω των συνθηκών 
εγκλεισμού (στη Βραζιλία παρατηρείται υπερπληθωρισμός 
των κρατουμένων στις φυλακές με άμεσο αντίκτυπο και
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στις συνθήκες διαβίωσής τους εντός αυτών). Με αφορμή 
την εξέγερση, τρόφιμοι μπήκαν στο χώρο που κρατούνταν 
όσοι είχαν καταδικασθεί για βιασμό και παιδοφιλία και δο
λοφόνησαν έξ ι ε ξ  αυτών, εκ  των οποίων οι τέσσερις απο
κεφαλίστηκαν ενώ οι υπόλοιποι δύο μαχαιρώθηκαν μέχρι 
θανάτου με αυτοσχέδια μαχαίρια. 0  Pereira ήταν μεταξύ 
αυτών που αποκεφαλίστηκαν.

U) Colin Hatch
0 Colin Hatch ήδη από την ηλικία των 15 ετών είχε ιστο

ρικό σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών αγοριών. Δικά
στηκε το 1994 για την απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση 
και στραγγαλισμό του επτάχρονου Sean W illiams. Κατά τη 
διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι πληροφορήθηκαν ότι βρι
σκόταν ήδη σε αναστολή τριετούς ποινής για την επίθεση, 
με σκοπό το βιασμό, εναντίον ενός οκτάχρονου αγοριού, 
το οποίο είχε χάσει τις αισθήσεις του έχοντας πέσει, και 
αυτό, σχεδόν θύμα στραγγαλισμού. Όσον αφορά τον Sean 
W illiams, το πτώμα του βρέθηκε τυλιγμένο σε σακούλα 
σκουπιδιών σε φρεάτιο ανελκυστήρα πολυκατοικίας στο 
Finchley, όπου ο ίδιος ο Hatch έμενε.

0  Hatch καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και μεταφέρ
θηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Full Sutton, μία από 
τις πιο ασφαλείς φυλακές της Βρετανίας, όπου και πέρασε 
17 χρόνια απομονωμένος από τους άλλους τροφίμους, δ ε
δομένου ότι λεπτομέρειες που αφορούσαν τα εγκλήματά 
του έγιναν ευρέως γνωστές κατά την διάρκεια της δίκης 
του αλλά και μετά από αυτή. Το 2011, σε ηλικία 38 ετών, 
στραγγαλίστηκε από έναν άλλον κρατούμενο τον Damien 
Fowkes. ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρ
ξη για ένοπλη ληστεία. Ο Damien Fowkes είχε σοβαρές 
φυχοπαθητικές τάσεις, ενώ. όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, 
έτρεφε ιδιαίτερο μίσος για τους ηαιδοκτόνους. Ιδίως για 
τον Hatch είχε πει ότι «δεν του αξίζει να ζει».

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί. στα πλαίσια 
συσχετισμού υποθέσεων, ότι ο Damien Fowkes παραδέ
χτηκε ότι προσπάθησε να σκοτώσει και τον Ian Huntley, 
έναν άλλον κρατούμενο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 
ισόβια κάθειρξη για τους φόνους δύο δεκάχρονων κορι- 
τσιών, της Holly W ells και της Jessica Chapman το 2002. 
Ειδικότερα, ο Fowkes. έχοντας φτιάξει ένα αυτοσχέδιο 
μαχαίρι, επιτέθηκε στον Huntley, με αποτέλεσμα ο τελευ
ταίος να γλιτώσει με 21 ράμματα και ένα βαθύ τραύμα στο 
λαιμό. Όταν ο Fowkes ρώτησε αν ο Huntley είναι ζωντα
νός. λαμβάνοντας θετική απάντηση από τους φύλακες, 
είπε «Εύχομαι να τον είχα σκοτώσει». Μάλιστα ο ίδιος ο 
Fowkes είχε δηλώσει ότι ο λόγος που προέβη και στις 
δύο επιθέσεις ήταν το ότι τόσο ο Ian Huntley όσο και ο 
Colin Hatch είχαν κακοποιήσει παιδιά, κάτι που τον εξόρ 
γιζε. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η καταδίκη του σε ποινή 
m in im um  είκοσι ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας του

Huntley και για το φόνο του Hatch, ο οποίος έλαβε χώρα 
σε χωριστή επίθεση.

Οι ανωτέρω περιγραφείσες περιπτώσεις δεν είναι οι μό
νες, σκιαγραφούν ωστόσο το εχθρικό κλίμα που επικρατεί 
γενικά στις φυλακές ως προς τους καταδικασθέντες για 
σεξουαλικά εγκλήματα, ιδίως με θύματα παιδιά. Μάλιστα, 
όπως προκύπτει, κάποιες φορές η απομόνωση σε χωριστή 
πτέρυγα, ειδικά διαμορφωμένη για τροφίμους-καταδικα- 
σθέντες τέτοιων εγκλημάτων δεν είναι αρκετή για να τους 
προστατέψει από τους συγκροτούμενους τους. Ήδη στην 
Αμερική, το ζήτημα της ασφάλειας των δραστών σεξουα
λικών εγκλημάτων, ιδίως εκείνων στα οποία εμπλέκονται 
παιδιά έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις. Στο σωφρο
νιστικό ίδρυμα Two Rivers Correctional Institution στην 
Umatilla, (εφ εξής TRCI), μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα πέθαναν τρεις κρατούμενοι, χωρίς να έχουν ανα
κοινωθεί ακόμα τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου τους, 
ο πιθανός δράστης (σε περίπτωση που πρόκειται για αν
θρωποκτονία) ή και το εάν οι θάνατοι αυτοί συνδέονται με
ταξύ τους, λόγω του ότι ακόμα διεξάγονται οι αντίστοιχες 
έρευνες στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας για 
τέτοια περιστατικά.

Ειδικότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2013 ο Larry Hurst, ετών 
67. βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και στη συνέχεια με
ταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο όπου και 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Hurst βρισκόταν στο TRCI 
από το Σεπτέμβριο του 2011 εκτίοντας ποινή για πέντε κα
τηγορίες προμήθειας μαριχουάνας σε ανήλικο καθώς και 
για μια κατηγορία για απόπειρα σοδομισμού, με δυνατότη
τα αποφυλάκισης τον Ιανουάριο του 2015. Στις 27 Ιανουά
ριου 2014, στην ίδια φυλακή, βρέθηκε επίσης αναίσθητος 
στο κελί του ο Shane Michael Morris, ετών 39. του οποίου, 
ομοίως, διαπιστώθηκε ο θάνατος σε τοπικό νοσοκομείο. 
Βρισκόταν στο TRCI από τον Οκτώβριο του 2009 εκτίοντας 
ποινή για τρεις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και 
μια κατηγορία σοδομισμού, με δυνατότητα αποφυλάκισης 
το Φεβρουάριο του 2019. Τέλος, ο Damion Aubrey Banks, 
ετών 31, πέθανε στο TRCI την 5η Φεβρουάριου 2014, χω
ρίς οι Αρχές να αποκαλύψουν πού βρέθηκε το πτώμα του 
ή την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ο Banks βρισκό
ταν στο TRCI από το 2013 εκτίοντας ποινή για πολλαπλές 
κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης καθώς 
και για μια κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα 
παιδί, με δυνατότητα αποφυλάκισης το Μάρτιο του 2015. Σε 
επίπεδο στατιστικών δεδομένων, το Φεβρουάριο του 2014. 
από τους 1.741 κρατούμενους του TRCI οι 792 ήταν δράστες 
σεξουαλικών εγκλημάτων, αποτελώντας το 45%. Από αυ
τούς, κάποιοι εκτίουν ποινή για αδικήματα μη σεξουαλικής 
φύσεως, όμως 185 έχουν καταδικαστεί για βιασμό. 214 για 
σοδομισμό και 291 για σεξουαλική κακοποίηση.

6 6  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΙ 2015



ΕΡΕΥΝΑ I

Οι ανωτέρω θάνατοι συνέπεσαν με την μήνυση του David 
George Chandler, ετών 41, ο οποίος μήνυσε το σωφρονιστι
κό ίδρυμα Eastern Oregon Correctional Institution (εφεξής 
EOCI) όπου εκτίει την ποινή του από το 2005 έχοντας κριθεί 
ένοχος για κατηγορίες βιασμού και σοδομισμού, υποστη
ρίζοντας ότι η φυλακή παραβίασε τα δικαιώματά του μέσω 
του μη διαχωρισμού των δραστών σεξουαλικών εγκλημά
των από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Συγκεκριμένα, ο 
Chandler, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το Φεβρουάριο 
του 2014, δήλωσε ότι εκείνος και άλλοι κρατούμενοι-κατα- 
δικασθέντες για σεξουαλικά εγκλήματα πλήρωναν «νοίκι» 
για να μην τους επιτεθούν οι συγκρατούμενοί τους, ενώ συ
χνά διέτρεχαν κίνδυνο επίθεσης κατά την διάρκεια του γεύ
ματος. όταν, λόγω συνθηκών υπερπληθωρισμού, έπρεπε να 
καθίσουν στον ίδιο χώρο με μέλη συμμοριών που τους ε ί
χαν ήδη απειλήσει. Κατά συνέπεια, υπόκειντο συστηματικά 
σε «παρενόχληση, απειλές, εκφοβισμούς, εκβιασμούς και 
επιθέσεις». Υπέρ του Chandler κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ως 
μάρτυρες τρεις δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων που ε ξέ -  
τιαν την ποινή τους στην ίδια φυλακή. Ο δικαστής απεφάνθη 
ότι δεν υπήρξε καταπάτηση των δικαιωμάτων του Chandler, 
καθώς δεν προέκυφε ότι αντιμετώπιζε αυξημένο κίνδυνο 
να υποστεί επίθεση από συγκροτούμενους του, ούτε ότι η 
φυλακή εσφαλμένως δεν τον έθεσε υπό καθεστώς προστα
σίας. Ωστόσο, ο ίδιος δικαστής ανέφερε στην απόφασή του 
ό τ ι«.. .Σε μία περίπτωση κάποιος αποπειράθηκε να εκβιάσει 
έναν από τους μάρτυρες. Όταν ζούσε στην πτέρυγα του γε
νικού πληθυσμού, του είπαν ότι όλοι οι κρατούμενοι για σε
ξουαλικά εγκλήματα που μένουν σε αυτή την πτέρυγα πρέ
πει να πληρώνουν «νοίκι». Εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει 
με αποτέλεσμα, στη συνέχεια, να πέσει θύμα «επίθεσης». 
Όσον αφορά το E0CI. από τους 1.708 κρατούμενούς του οι 
782 ήταν δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, αποτελώντας 
το 46%. Από αυτούς, 193 έχουν καταδικαστεί για βιασμό. 196 
για σοδομισμό και 307 για σεξουαλική κακοποίηση. 
Συμπερασματικά, οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων 
αποτελούν μια «ευάλωτη» κατηγορία κρατουμένων, τ ιθ έ
μενων στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπό καθεστώς 
προστασίας σε χωριστή πτέρυγα, στις φυλακές όπου εκτίουν 
την ποινή τους, ιδίως όταν η υπόθεσή τους εμπλέκει ανήλι
κα θύματα. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο τεταμένη στην πε
ρίπτωση που λεπτομέρειες των εγκλημάτων τους (θύματα, 
τρόπος τέλεσης, κτλ) έχουν μεγάλο δημοσιογραφικό ενδι
αφέρον με αποτέλεσμα να αναπαράγονται συνεχώς από τον 
Τύπο και να γίνονται γνωστές, εν τέλει. και στον μικρόκο- 
σμο της φυλακής. Ο τελευταίος, έχει τους δικούς του κα
νόνες και απονέμει τη δική του σκληρή δικαιοσύνη. Παρα- 
βλέποντας την ήδη επιβληθείσα δικαστική ποινή προτιμά, 
συχνά, για αυτούς τους τροφίμους την εσχάτη των ποινών: 
το θάνατο. ■
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► της Υ/Β (ΥΓ) ΜΑΛΚΑΚΗ Βασιλικής 

Νοσηλεύτριας Κ.Ι.Α.

Διαβητικό πόδι

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια 
μεταβολική διαταραχή που χα
ρακτηρίζεται από αύξηση της 

γλυκόζης του αίματος.Τα σταθερά υψη
λά επίπεδα του σακχάρου προκαλούν 
σταδιακά επιπλοκές στα όργανα, νεύρα 
και αγγεία. Μια από τις σημαντικές επι
πλοκές είναι το Διαβητικό Πόδι.

Το Διαβητικό Πόδι αποτελεί τη σύν
θετη παθολογία που περιλαμβάνει τη 
νευροπάθεια και/ή την αρτηριοπάθεια 
και τη λοίμωξη. Ένας στους τέσσερις 
διαβητικούς κινδυνεύει να αναπτύξει 
έλκος στο πόδι κατά τη διάρκεια της 
ζωής του.

Συνοπτικά, η νευροπάθεια αυξάνει 
την ευπάθεια των ποδιών σε τραυματι
σμούς με δύο τρόπους:
1) Οδηγεί στην απώλεια της αίσθησης 

του πόνου, της θερμοκρασίας, της 
αφής και της πίεσης με αποτέλε
σμα οι τραυματισμοί να μην γίνο
νται αντιληπτοί και να μην αντιμε
τωπίζονται άμεσα

2) Ε π ιφ έρει παραμορφώ σεις του 
άκρου (προπέτεια των κεφαλών των 
μεταταρσίων, γαμψοδακτυλία) .Οι 
πιέσεις που ασκούνται κατά τη στά
ση και βάδιση μετατοπίζονται προς 
ορισμένα σημεία και αναπτύσσονται 
τύλοι (κάλοι) και έλκη 

• Η έλλειψη καλής αιματώσεως, που 
οφείλεται στην Περιφερική Αρτηρι
ακή Νόσο, συμβάλλει στην εμφ ά
νιση εξελκώσεων, νεκρώσεων των 
ιστών και δυσκολεύει την επούλωση 
ήδη υφισταμένων ελκών 

• 0  συνδυασμός νευροπάθειας . κα
κής αιμάτωσης και λοίμωξης μπορεί 
να οδηγήσει σε εκτεταμένη νέκρω 

ση του άκρου καθιστώντας αναγκαίο 
τον ακρωτηριασμό αυτού.

Πρόληψη
Συνιστάται ετήσιος έλεγχος των δι

αβητικών για τον εντοπισμό προβλημά
των στα πόδια. Σε όσους διαβητικούς 
διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος για 
την εμφάνιση διαβητικού ποδιού πρέπει 
να γίνεται ενημέρωση και κατάλληλη 
εκπαίδευση για την καθημερινή φροντί
δα των ποδιών η οποία περιλαμβάνει
1) Καθημερινή επισκόπηση των πελ

μάτων και των διαστημάτων μετα
ξύ των δακτύλων για τυχόν πληγές, 
φουσκάλες, καλούς, αλλαγή χρώ
ματος στο δέρμα

2) Πλύσιμο των ποδιών με χλιαρό (όχι 
ζεστό) νερό και σαπούνι

3) Στέγνωμα καλό ιδίως ανάμεσα στα 
δάκτυλα

4) Ενυδάτωση του δέρματος των ποδιών 
με ειδικά σκευάσματα. Το ξηρό δέρμα 
μπορεί να σχιστεί και να δημιουργη- 
θούν πληγές (όχι εφαρμογή ανάμεσα 
στα δάκτυλα και στις πληγές)

5) Λιμάρισμα ονύχων (για αποφυγή 
τραυματισμών κατά την κοπή)

6) Καθημερινή αλλαγή καλτσών, καλ
σόν (κατά προτίμηση βαμβακερών, 
χωρίς λάστιχο)

7) Χρήση άνετων και μαλακών υποδη
μάτων, που να εφαρμόζουν σωστά 
και να προφυλάσσουντο πόδι. Πολ
λά έλκη οφείλονται σε ακατάλληλα 
υποδήματα

8) Περπάτημα πάντα με υποδήματα 
ακόμη και μέσα στο σπίτι και στην 
παραλία

9) Αποφυγή τοποθέτησης των ποδι
ών πολύ κοντά σε φωτιά και θερ
μάστρες καθώς και πολύωρης έ κ 
θεσης στον ήλιο

Βιβλιογραφία:

10) Τέλος, η αφαίρεση των κάλων πρέ
πει να γίνεται από ειδικούς και όχι 
από τους ίδιους τους ασθενείς

Θεραπεία
• Κατάλληλη τοπική φροντίδα: κα

θαρισμός, αφαίρεση νεκρωμάτων, 
αφαίρεση κάλων

• Αποφόρτιση στο σημείο του έλκους. 
Εάν το έλκος είναι στο πέλμα, κατα
σκευάζεται κατά περίπτωση ειδικό 
υπόδημα με κατάλληλα σχεδιασμέ
νους πάτους, για να αποφορτίζεται η 
περιοχή του έλκους και παράλληλα 
να μπορεί ο ασθενής να περπατά

• Αντιμετώπιση της τυχόν υπάρχου- 
σας λοίμωξης

Λοίμωξη
• Ως λοίμωξη στο διαβητικό πόδι ορί

ζεται οποιαδήποτε λοίμω ξη κάτω 
από το σφυρό σε διαβητικούς ασθε
νείς. Συμπεριλαμβάνονται παρωνυ- 
χία. αποστήματα, σηπτική αρθρίτι
δα και οστεομυελίτιδα, με πιο κοινή 
κλινική εκδήλωση το επιμολυσμένο 
διαβητικό έλκος

• Έχει αφετηρία μια τοπική λύση της 
συνεχείας του δέρματος ή ένα νευ- 
ροπαθητικό ή νευροϊσχαιμικό έλκος

• Η χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυ- 
ται για όλα τα έλκη με λοίμωξη

• Σε βαρύτερα περιστατικά ή σε εκ ε ί
να που δεν ανταποκρίνονται στη θε
ραπεία. συνιστάται λήψη υλικού για 
καλλιέργεια

• Σε βαριές λο ιμώ ξεις  με στοιχεία 
σήψης συνιστάται η εισαγωγή στο 
Νοσοκομείο

• Οι ασθενείς με εξέλκωση ή λοίμωξη 
και περιφερική αρτηριοπάθεια πρέ
πει να παραπέμπονται σε αγγειοχει- 
ρουργό. ■

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του 
ΣΔ. Επιστημονική εκδήλωση 4-6/3/2010 Στο: Νικόλαος Παπάνας «Εξελίξεις στη 
φροντίδα του έλκους στο διαβητικό πόδι»

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 2013.
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- 2 5 %  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των 

| «Αστυ νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυ
λακής» που ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

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

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0.75 €). διατίθενται στο μεγαλύ
τερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων ή 
των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιο
δικού.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται παράλληλα με το 
««Ιδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλφους που αντιμε
τωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό:
κατά το 2013 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό 

ποσόν των 288.700.00 ευρώ.
κατά το 201U εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό 

ποσόν των 278.900.00 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 Φύλα
κες) θα πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπη
ση» 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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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου -  Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής  
Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης συναντήθηκε 
(25.05.2015) στη Σόφια με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, 
κ. Boyko Borissov, στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας 
Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας σχετικά με την «Ίδρυση και 
Λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής με σκοπό την Αστυνομική και 
Τελωνειακή Συνεργασία». Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνοδέυσαν 
η Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης και ο 

Διπλωματικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος. Ειδικότερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, 
κ. Rumiana Bachvarova, με την οποία συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, ακολούθησε συνάντηση 
με τους Υπουργούς Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Bachvarova και Τουρκίας, κ. Sebahattin OztCirk. Οι τρεις Υπουργοί, 
παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borissov, συνυπέγραψαν τη Συμφωνία για την Ίδρυση και 
Λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής με σκοπό την Αστυνομική και Τελωνειακή Συνεργασία.
Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Πανούσης, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Η τριμερής συμφωνία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινούς κινδύνους. Η 
συμφωνία αποτελεί απάντηση σε όσους επιβουλεύονται τα σύνορά 
μας. Χρειάζεται, φυσικά, όχι μόνο αστυνομικός τρόπος αντιμετώπισης 
αυτών των προκλήσεων, αλλά και πολιτικός τρόπος. Ζούμε στον 
αιώνα της παγκοσμιοποίησης, αλλά και στον αιώνα της κατανόησης, 
της κοινής δράσης και της υπευθυνότητας. Πρόκειται για συμφωνία 
αντιμετώπισης από κοινού, όχι μόνο των εχθρών της κοινωνίας μας 
αλλά και της δημοκρατίας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν πρόκειται για τη 
δημιουργία ενός κέντρου επαφής των αστυνομικών αρχών μόνον, 
αλλά και των λαών μας που δείχνουν τη βούλησή τους να ζήσουν 
ειρηνικά. Κυρίως όμως θεωρώ ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τους 
δεσμούς φιλίας μεταξύ των τριών χωρών».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότη
σης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 
κ. Γιάννης Πανούσης επ ισκέφθηκε (21/5/2015) την Καρδίτσα και την 
Καλαμπάκα, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυ
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και των τοπικών αρχών. 
Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Διευθυντής 
του Πολιτικού του Γραφείου, κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του ο κ. Πανούσης συζήτησε θέ
ματα αστυνόμευσης και ασφάλειας στην περιοχή, αναφέρθηκε στις
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

πρωτοβουλίες του Υπουργείου και ιδιαίτερα στον Αστυνομικό της Γειτονιάς, που θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές 
της χώρας, στην αξιοποίηση του αρχείου της Αστυνομίας, στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής 
Αστυνομίας και προανήγγειλε την ενίσχυση των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές, καθώς επίσης ενημερώ θηκε και για θέματα της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός στη συνέχεια μετέβη στα Τρίκαλα και στο Κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», όπου επ ισκέφθηκε τον Αρχιφύλακα Ιωάννη Αναγνώστου που υπηρετεί στη ΔΙ.ΑΣ. Τρικάλων και 
είχε τραυματιστεί τον περασμένο Απρίλιο σε τροχαίο με υπηρεσιακή μηχανή, εν  ώρα υπηρεσίας. Το βράδυ της ίδιας 
ημέρας, ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συναντήθηκαν (19.05.2015) με 
τη Συνήγορο του Πολίτη, κ. Καλλιόπη Σπανού, το Βοηθό Συνήγορο 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Βασίλη Καρύδη και το Βοηθό 
Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Γιώργο Μόσχο. Παρόντες 
στη συνάντηση ήταν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, 
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Δημήτριος 
Γεωργατζής. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποστράτηγος Δη- 
μήτριος Δήμου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης και η Προϊσταμένη του 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Η συνάντηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της δέσμευσης του Αναπληρωτή Υπουργού ότι ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί εταίρο του Υπουργείου, μαζί 
με θεσμούς όπως το CPT και το Human Rights Watch, στο πλαίσιο της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, 
που εφαρμόζει, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερ ίες των πολιτών. Οι δύο πλευρές 
αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ υπήρξε διεξοδική συζήτηση επί των επισημάνσεων του 
Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, αναζητήθηκε κοινός τόπος και συγκλίσεις 
σε θέματα που απασχολούν και τις δύο πλευρές. Η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί, ενώ με πρωτοβουλία 
του Συνηγόρου του Πολίτη αναμένεται ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύσκεψη με 
τη συμμετοχή των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
προκειμένου να συζητηθούν θέματα κοινής ευθύνης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης. συνοδευόμενος από το Διευθυντή 
του Πολιτικού του γραφείου, κ. Βασίλη Μαστρογιάννη επισκέφθη- 
κε τη Λάρισα και την Κατερίνη (12.5.2015). τη Θεσσαλονίκη, την 
Κομοτηνή (13.05.2015) και την Ξάνθη (U .05.2015) Συναντήθηκε 

με τοπικούς παράγοντες (Αστυνομίας. Πυροσβεστικής, Περιφέρειας και Δήμων) και συμμετείχε σε συσκέψεις για 
θέματα που άπτονται τόσο στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια των περιοχών όσο και θέματα που αφορούν την τρέ-
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χουσα αντιπυρική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη ο Αναπληρωτής Υπουργός κατέθεσε λουλούδια στο Μ νημείο Πεσόντων 
Πυροσβεστών, που έχει πρόσφατα ανεγερθεί στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος. Οι δύο 
Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα επίσκεψης του 
Αναπληρωτή Υπουργού, πραγματοποιούν επίσης επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα, συνοδευόμενοι αντίστοιχα από τον 
Προϊστάμενο Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδάκη και τον Αρχηγό του Πυρο
σβεστικού Σώματος. Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαγεωργίου. Στην Κομοτηνή ο Αναπληρωτής Υπουργός παραβρέθηκε 
στην υποδοχή και περιφορά της Σεπτής Εικόνας της Παναγίας, στο πλαίσιο του εορτασμού των «Ελευθερίων» για 
την 95η Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης ενώ υπήρξε κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από 
το Δήμο Κομοτηνής, στο πλαίσιο των «Ελευθερίων Θράκης 2015». στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπανικολάου, με 
θέμα «Ελευθερίες -  Ασφάλεια -  Δικαιοσύνη: Το τρίπτυχο της Δημοκρατίας».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, Κ. MUTUMA RUTEERE

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συναντήθηκαν (05.05.2015) με 
τον κ. M utuma Ruteere. Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για 
τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, τις ρατσιστικές διακρίσεις, την 
ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία. Στη συνάντηση μετείχαν ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Ασφάλειας του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής. 
καθώς και ανώτατα και ανώτερα στελέχη αρμοδίων Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ τον κ. Ruteere συνόδευε ο κ. Th ierry del Prado , στέλεχος της Ύπατης Αρμοστείας για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εγκαρδιότητας, ο κ. Ruteere είχε 
την ευκαιρία να ενημερω θεί διεξοδικά για τις δράσεις και τα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, στον τομέα της δραστικής αντιμετώπισης του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφ ο
βίας, στο πλαίσιο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής. Υπήρξε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εισηγήσεων, 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας στα θέματα αυτά, που ενέχουν ιδιαίτερο κοινωνικό 
αντίκτυπο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα σχόλια και οι προτάσεις, που θα ακολουθήσουν από μέρους του Ει
δικού Εισηγητή του Ο.Η.Ε. μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στην Ελλάδα, θα συμβάλλουν περαιτέρω στην 
καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων στη χώρα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ότι «απέναντι στο ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τις κάθε είδους διακρίσεις, 
οφείλουμε να αντιτάξουμε τις βασικές αξίες, που συγκροτούν διαχρονικά την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τον αξιακό 
κώδικα της κοινωνίας μας. Την προσήλωσή μας στα ιδανικά της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της αλληλεγγύης, 
το σεβασμό στον άνθρωπο και την αναγνώριση της 
διαφορετικότητας». Σημειώνεται ότι πρόκειται για 
την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή 
του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας 
του σε διάφορες χώρες, όπου πραγματοποιεί συνο
μιλίες με αρμόδια στελέχη Υπουργείων, καθώς και με 
εκπροσώπους Αρχών, Υπηρεσιών. Μ.Κ.Ο. και άλλους 
Φορείς, σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων του.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ HUMAN RIGHTS WATCH

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης. συναντήθηκε (05.05.2015) με αντιπροσωπεία της Μ.Κ.Ο. Human Rights 
Watch (H.R.W.) (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έγινε στο πλαίσιο 
της επίσκεψης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα μας. συζητήθηκαν θέματα ρατσιστικής βίας 
και ξενοφοβίας, λίγο πριν τη δημοσίευση της έκθεσης του Παρατηρητηρίου, για την οποία προηγήθηκε έρευνα το διά
στημα Μάίου-Σεπτεμβρίου 2014.0  Αναπληρωτής Υπουργός ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από την 
ανάληψη των καθηκόντων του στα συγκεκριμένα πλαίσια, επισημαίνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στο 
συνταγματικό πλαίσιο της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία για τη στελέχωση του Γραφείου Αυθαιρεσίας, 
καθώς και στην πρότασή του για συγκρότηση Μόνιμης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημοκρατικού Ελέγχου της 
Αστυνόμευσης. Επιπλέον, ζήτησε πολιτικό χρόνο για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν οι πρωτοβουλίες αυτές. 
Υπογραμμίζεται ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός γνωστοποίησε στην αντιπροσωπεία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, με τον οποίο θα υπάρξει συνάντηση εργασίας 
στις 19 Μαΐου 2015. για να συζητηθούν κοινές λύσεις για τα θέματα της ρατσιστικής βίας και της ξενοφοβίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανού
σης επισκέφθηκε (04.05.2015) το Νομό Αχαΐας. στο πλαίσιο των προγραμ
ματισμένων επισκέψεών του σε Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
της χώρας. Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. ο Αρχηγός του Πυρο
σβεστικού Σώματος. Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Διευθυ
ντής του Πολιτικού του Γραφείου κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Ειδικότερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός επισκέφθηκε. τη Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου τον υποδέχθηκε ο Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής. Υποστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος. Εκεί συνάντησε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας των 
Νομών, καθώς και Αξιωματικούς και αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμιδών και ενημερώθηκε αναλυτικά για θέματα 
τοπικού ενδιαφέροντος σχετικά με την αστυνόμευση και την ασφάλεια στην περιοχή. Στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών στην Ημερίδα με θέμα «Ασφαλές διαδίκτυο -  Σχολικός και Διαδικτυακάς Εκφοβισμός», στο Ρίο Πατρών. την 
οποία διοργάνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Ακολούθως, επισκέφθηκε την Περιφερειακή 
Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας. Αρχιπύραρχος Βασίλειος Ματ- 
θαιόπουλος. Εκεί, συναντήθηκε με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος. Υποστράτηγο

Νικόλαο Νικολακόπουλο και τους Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος, ενώ 
ενημερώθηκε για θέματα της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Ο κ. Πανούσης 
μετέβη, επίσης, στα Καλάβρυτα, όπου είχε συνεργασία με τον Περιφερειάρ
χη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα και το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. 
Γιώργο Λαζουρά. Στη συνέχεια, μετέβη στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
όπου συναντήθηκε με το Διοικητή. Αντιπύραρχο Βασίλειο Αλεξόπουλο. Ιδιαίτερα 
ξεχωριστή στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού στο Δημοτικό 
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, αλλά και η κατάθεση στεφάνου στον 
Τόπο θυσίας. «Ποτέ πια φασισμός. Η Ελλάδα θα παραμείνει ζωντανή, όσο κι αν 
την πληγώνουν», δήλωσε ο κ. Πανούσης.
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε (22.04.2015) στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΚΕ.ΜΕ.Α. με την παρουσία και εναρκτήρια τοποθέτηση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αρμόδιου σε θέματα Δημόσιας Τάξης. 
Καθηγητή Ιωάννη Πανούση επιστημονική ημερίδα για την 
έναρξη του Έργου για τη «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των 
υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου 
Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης «κατά των 

διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος» που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α.. Στην Επιστημονική 
Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Κατριαδάκης και ο κ. Δανιήλ Εσδράς, Επικεφαλής Γραφείου Ελλάδας Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Στις εργασίες 
συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματικοί και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΚΕ.ΜΕ.Α., εκπρόσωποι εθνικών Αρχών 
και Υπηρεσιών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, και στο πλαίσιο των εργασιών της παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. Καθηγητή Μιχαήλ Τσινισιζέλη και το Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κ. Βασίλειο 
Γκρίζη οι στόχοι και το εκπαιδευτικό πλαίσιο του προγράμματος διαπολιτισμικής επιμόρφωσης. Ακολούθησαν τρία θεματικά 
πάνελ. το πρώτο για τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές για τη διαπολιτισμική επιμόρφωση και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων με τη συμμετοχή του Καθηγητή Στέλιου Περράκη, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου 
και Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, του κ. Ηρακλή Μοσκώφ. Εθνικού Εισηγητή 
για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, του Ταξιάρχου ΓεώργιουΤηλελή, Βοηθού Προϊσταμένου Επιτελείου και του 
Αστυνομικού Διευθυντή Γεώργιου Κανέλλου. Διευθυντή Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Το δεύτερο για τις επιστημονικές 
και ερευνητικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων με τη συμμετοχή του Καθηγητή Στέφανου Ροζάνη, 
της πολιτικής επιστήμονα κ. Ντάρας Γιαννάκη και του Λέκτορα του New York College Θεόδωρου Φούσκα. Το τελευταίο 
για την οπτική της Κοινωνίας των Πολιτών με τη συμμετοχή της κ. Λώρας Παππά αντιπροέδρου της ΜΕΤΑδρασης, της 
Δικαστικής Ψυχολόγου κ. Μαρίας Μουδάτσου και του Νομικού κ. Κωνσταντίνου Καζανά. Το έργο αφορά στην επιμόρφωση 
(350) υπαλλήλων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών, θα πραγματοποιηθούν 
συνολικά (14) εκπαιδευτικά προγράμματα σε Αθήνα, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Πάτρα, Καλαμάτα. Ρόδο, Χανιά και 
Θεσσαλονίκη. Η συνολική διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι (60) ώρες, και θα αναπτυχθεί σε τέσσερις (4) 
ενότητες των (15) ωρών καθεμία. Οι εκπαιδευτικές ενότητες των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν είναι:
1η: Βασικές αρχές Διαπολιτισμικότητας - Σκιαγράφηση του διαπολιτισμικού προφίλ των υπηκόων τρίτων χωρών με τους 
οποίους συναλλάσσονται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
2η: Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των επιπέδων διαχείρισης των θεμάτων πρόληψης και 
διαχείρισης διαπολιτισμικών κρίσεων σε καθημερινό επίπεδο.
3η: Ανάπτυξη θεμάτων διακρίσεων κατά υπηκόων τρίτων χωρών (εθνική καταγωγή, φύλο), καθώς και παρουσίαση 
και ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετώ ν διακρίσεων.
4η : Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές) κατά των διακρίσεων και ανάλυση των θεσμών 
καταπολέμησης τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης επισκέφτηκε (08.04.2015). τις εγκαταστάσεις του εθελοντικού οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην περιοχή Ζωγράφου. Ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του «Χαμόγελου του
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Παιδιού», κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους 
του Κέντρου και ενημερώθηκε για το συνολικό έργο και τις δραστηριότητες 
του οργανισμού, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις και 
προτάσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δύο πλευρές επιβε
βαίωσαν την πολύ καλή συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στο «Χαμόγελο 
του Παιδιού». 0 Υπουργός δήλωσε ότι θα εξεταστούν τρόποι περαιτέρω 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας αυτής, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα πε
ρισσότερο το ευαίσθητο κομμάτι της προστασίας των ανηλίκων. Ειδικότερα 

ανέφερε: «Στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας, επεξεργαζόμαστε ένα νέο ολοκληρωμένο σύμφωνο, που θα 
εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αποτελεσματικότητα των κοινών μας προσπαθειών και δράσεων».

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυ
γκρότησης, αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης και η Περιφερειάρχης Αττικής 
κ. Ρένα Δούρου υπέγραψαν (06.04.2015), προγραμματική συμφω
νία στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. Κατά 
την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας, η οποία πραγμα
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρέστησαν ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης 
και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιος Μαυρόπουλος. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέ
πει το σχεδίασμά και την υλοποίηση κοινών δράσεων, που αφορούν κυρίως στην πρόληψη, την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση μίας σειράς θεμάτων, που σχετίζονται 
με την ασφάλεια, τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία γενικότερα. Στόχος της συμφωνίας είναι 
να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια των δύο 
μερών, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών και να βελτιωθεί η ποιότητα της καθημερινής τους διαβίωσης. Ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης δήλωσε σχετικά με την υπογραφή της συμφω
νίας: «Σήμερα μ ε την Περιφέρεια Αττικής θέτουμε τις συντεταγμένες για μία εποικοδομητική συνεργασία στους 
τομείς της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Προηγήθηκε ένας δημιουργικός και γόνιμος διάλογος σε όλα τα 
επίπεδα, προκειμένου η συνεργασία μας αυτή να είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Είμαι αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα 
αυτών των κοινών δράσεων, που ξεκινούν άμεσα θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης, αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε (03.04.2015) τη 
Χαλκίδα και τη Λαμία, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέ
ψεων του σε Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας. 
Τον Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης και ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος. Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Πανούσης στις συναντήσεις που πραγματοποίησε, ευχαρίστησε το αστυνομικό 
και πυροσβεστικό προσωπικό για το σημαντικό έργο που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και με το πέρας των 
επισκέψεων εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των ενημερωτικών συναντήσεων.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 77



{  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟ 401 ΓΣ.Ν.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, επισκέφθηκε (08.04.2015). 
αστυνομικούς που νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο
κομείο. με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Κατά την επίσκεψή 
του συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδόκη, το 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου. Υποστράτηγο 
(ΥΓ) Ηλία Μαλεβίτη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βο

ρειοανατολικής Αττικής Ταξίαρχο Πέτρο Κωνσταντή. Ο Διοικητής του 401 ΓΣ.Ν., Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Φιλιππάκης 
υποδέχτηκε το Γενικό Γραμματέα και μαζί με τους θεράποντες ιατρούς, τον ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας των 
νοσηλευόμενων αστυνομικών. Ο κ. Αναγνωστάκης προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα στους αστυνομικούς, αντάλλαξε μαζί 
τους ευχές και μετέφερε τις θερμές ευχές του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Γιάννη Πανούση, για ταχεία ανάρρωση και καλό Πάσχα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος 
πραγματοποίησε (18-05-2015) διαδοχικές συναντήσεις α) με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θεόδωρο Δρίτσα στην 
οποία συμμετείχε η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση να ληφθούν όλα τα μέτρα 
που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση, ώστε να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες δυσκολίες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και 
Φορέων που ασχολούνται με το μεταναστευτικό πρόβλημα, με γνώμονα πάντα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και β) με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Αθανάσιο Αθανασόπουλο. στην οποία 
συμμετείχαν ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος. Αντιναύαρχος Νικόλαος Πατρινός. ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφαλείας του 
Λιμενικού Σώματος. Υποναύαρχος Ιωάννης Καραγεωργόπουλος και η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Στη συνάντηση, αναλύθηκαν διάφορα 
θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και συζητήθηκαν προτάσεις για 
τη βέλτιστη ανταπόκριση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στα 
νησιά του Αιγαίου και γενικά σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την πάγια θέση του ότι θα είναι 
αρωγός σε κάθε πρόταση που θα προάγει τις κοινές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. είτε αυτό αφορά προσωπικό είτε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο (2) εκπαιδευτικά «Σεμινάρια Επιμόρ
φωσης Αρχιφυλάκων». τα οποία πραγματοποιήθηκαν από 20/04 έως 
30/04/2015 και 04/05 έως 15/05/2015. στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, στο Πανόραμα Βέροιας. Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 
εξήντα οκτώ (68) αστυνομικοί, που στελεχώνουν Υπηρεσίες της Βόρει
ας Ελλάδας (περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης. Θεσσαλίας. Ηπείρου 
και Νήσων Βορείου Αιγαίου), ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν 
Αστυνομικοί, εξειδ ικευμένο ι στο αντικείμενο εκπαίδευσης, καθηγητές Πανεπιστημίων, απόστρατοι Αξιωματικοί και 
ιδιώτες. Η Επιμόρφωση είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές, τις νομικές και επαγγελματικές -  πρακτικές 
γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους. Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, Αστυνομικός Υπο
διευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ. ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.
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ΔΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (14.05.2015). η υλοποίηση Δράσης του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων «Εκπαίδευση προσωπικού από 
Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων», η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκατα
στάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Βέροια 
αντίστοιχα. Στην εν λόγω Δράση εκπαίδευσης, συμμετείχαν συνολικά σαρά
ντα οκτώ (48) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από Υπηρεσίες Ελέγχου 
Διαβατηρίων, σε δύο (2) εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας δέκα (10) ημερών η 
κάθε μία. κατά το χρονικό διάστημα από 04-05 έως 14-05-2015. Ειδικότερα, 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στην 
Αθήνα, μετεκπαιδεύτηκαν τριάντα (30) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδος, στη Βέροια 
Ημαθίας, μετεκπαιδεύτηκαν δεκαοκτώ (18) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 757. 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 257. από εθνικούς πόρους. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η 
κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα ελέγχου διαβατηρίων και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
αλλά και η γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην κατάρτιση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, για την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών στόχων, συνέβαλαν καθοριστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες. Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα, η επίδοση των πιστοποιητικών στους εκπαιδευόμενους 
πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής. Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα. Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης Βορείου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, σε αντίστοιχη τελετή, τα πιστοποιητικά σπουδών επιδόθηκαν στους 
εκπαιδευόμενους, από τον Διοικητή της Σχολής. Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.

ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "HERTZ·· ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 29.04.2015 ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης Αττικής Ταξίαρχος 
Βασίλειος Τζίγκος μαζί με τον Υποδιοικητή Αστυνομικό Δ/ντή Δημήτριο Στερ- 
γιόπουλο απένειμαν τιμητική πλακέτα στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας  
HERTZ κ. Δημήτριο Μαγγιώρο για την προσφορά του στην Άμεση Δράση. 
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία επισκεύασε -  συντήρησε δωρεάν συνολικά 
τριάντα πέντε (35) περιπολικά αυτοκίνητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (23-24.04.2015) στο αμφιθέ
ατρο «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» της Διεύθυνσης Εγκλημα- 
τολογικών Ερευνών, διημερίδα με θέμα «Βάσεις δεδομένων 
γενετικώ ν τύπων και η εφαρμογή των αποφάσεων της Συν
θήκης PRUM». με τη συμμετοχή εκπροσώπων αντίστοιχων 
εργαστηρίων Κρατών -  Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφά
λειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματο
λ ο γ ιώ ν  Ερευνών και ειδικότερα την Υποδιεύθυνση Βιολογι
κών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ISEC. που αφορά 
στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην εφαρμογή των Αποφάσεων P riim .
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μέσω του οποίου εξασφαλίσθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για τα 
Εργαστήρια DNA της Διεύθυνσης Ε γκληματολογ ιώ ν Ερευνών.
Εκ μέρους της Ηγεσίας του Σώματος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δ ιευ 
θυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Υποστράτηγος 
Δημήτριος Παπαναγιώτου. χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Υποστρά
τηγος (ε.α.) Βασίλειος Γκρίζης Δ ιευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α, ο οποίος 
τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του. καθώς και η Διευθυντής 
της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Ανα
λύσεων, Υποστράτηγος (Ε Κ.) Πηνελόπη Μηνιάτη.
Κατά τις εργασίες της διημερίδας, παρουσιάσθηκαν οι δράσεις του 

έργου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις τρέχουσες ε ξελ ίξε ις  στον τομέα της ανάλυσης DNA και γενετικώ ν 
τύπων και παρουσιάσθηκε το εργαστήριο της Υπηρεσίας και οι δυνατότητές του.

7ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε (19-23.04.2015) στο Εκπαιδευτικό Κέντρο King Abdullah 2. στο Αμμάν της Ιορδανίας ο 7ος 
Διαγωνισμός Ειδικών Δυνάμεων. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 37 ομάδες από 18 χώρες, μεταξύ των οποίων Ομά
δα Αστυνομικών από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας με 
συμμετέχοντες τους: Α /Α ' Παναγιώτης θέος, Α /Β ' Δημήτριος Βορύλλας, Ανθ/μος Δημήτριος Ιορδάνης, Αρχ/κας 
Εμμανουήλ Τσαμαδιάς, Αστ/κας Μανούσος Σμπυράκης. Ε.Φ Κωνσταντίνος Αθανασίου και Ε.Φ Δημήτριος Στεφάνου. 
Οι ομάδες διαγωνίστηκαν σε 10 σενάρια που απαιτούσαν ικανότητα σκοποβολής και φυσικής κατάστασης. Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα της Ρωσίας με δεύτερη την ομάδα της Κίνας και τρίτη την ομάδα της διοργανώτριας χώρας 
Ιορδανίας. 0  πενταήμερος διαγωνισμός προσέφερε μία μοναδική ευκαιρία στα μέλη και τους Αξιωματικούς των 
Ειδικών δυνάμεων να γνωριστούν μεταξύ τους, να υιοθετήσουν νέες  τακτικές και να ενημερω θούν για τα σύγχρονα 
μέσα και τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, παράμετροι που συμβάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν διπλωματικοί εκπρόσωποι από άλλες χώρες, στους οποίους η ελ 
ληνική αντιπροσωπεία είχε τη δυνατότητα να δείξε ι τη μεγάλη σημασία που δίνει στον παγκόσμιο πόλεμο κατά της 
τρομοκρατίας και στην εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στη χώρα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. ΒΑΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε (20.04.2015) στο γραφείο του Γενικού 
Αστυνομικού Δ/ντή Θεσσαλονίκης, Υποστρατήγου Βασιλείου 
Μωυσίδη. εκδήλωση προς τιμή του Επίτιμου Γενικού Αστυνομι
κού Δ/ντή Θεσσαλονίκης. Αντιστρατήγου ε.α. Βαϊου Χονδρού. 
Στην τελετή  παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. 
Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. ο ΓΠ.Α.Δ.Κ. Μα

κεδονίας. Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης. ο Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ.. Ταξίαρχος Θεόδωρος Τυριακίδης. ο Δ /ντής 
της Δ/νσης Ασφαλείας, Ταξίαρχος Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Δ /ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών. Ταξίαρχος Γεώργιος 
Παντελάκος. ο Δ /ντής της Δ/νσης Τροχαίας, Ταξίαρχος Φώτιος Δομζαρίδης. ο Δ /ντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης. 
Αστυν. Δ /ντής Μιλτιάδης Πουρσανίδης, ο Δ /ντής της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αστυν. Δ /ντής Κων/νος 
Βακρινός, ο Αν. Δ /ντής της Δ/νσης Αστυνομίας, Αστυν. Δ /ντής Νικόλαος Μάλαμας, ο Δ /ντής της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. . Αστυν. 
Δ /ντής θω μάς Φεύγας, ο Δ /ντής της Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.. Αστυν. Δ /ντής Κων/νος Ανεστίδης, ο Δ /ντής της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., Αστυν. 
Δ /ντής Ελευθέριος Ντουρουντούς. ο Δ /ντής της Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.,Αστυν. Δ /ντής Κων/νος Μπουτσικούδης. ανώτεροι και 
κατώτεροι Αξιωματικοί καθώς και το προσωπικό του Επιτελείου της ΓΑ.Δ.Θ.
0  ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυσίδης ευχαρίστησε τον Επίτιμο ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, Αντιστρά
τηγο έ.α Βάιο Χονδρό για την άριστη, αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία και του απένειμε τιμητική πλακέτα 
με το έμβλημα του Σώματος.
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Στη συνέχεια ο Αντιστράτηγος ε.α. Βάιος Χονδρός, αφού συνέχαρη το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος για 
την προαγωγή του και ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ευχαρίστησε το ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης, το Βοηθό ΓΑ.Δ.Θ, 
τους Δ /ντές Δ/νσεων και όλο το προσωπικό για τη γόνιμη συνεργασία που είχαν το διάστημα, κατά το οποίο διετέλεσε 
ΠΑ.Δ.Θεσσαλονίκης και τους παρότρυνε να συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό την προσφορά τους στην κοινωνία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΑΝ0ΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ", ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΡΟΒΕΣΗ. 
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης «Χρί
στος Τσολάκης» διοργάνωσε (20.04.2015) στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσα
λονίκης την παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου "Ανθρωποφύλακες" του Περικλή Κοροβέση. 
Το Βιβλίο πραγματεύεται τις συνθήκες φυλάκισης και βασανιστηρίων των πολιτικών κρατουμέ
νων κατά τη Δικτατορία. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι συγγραφείς Περικλής Κοροβέσης και 
θωμάς Κοροβίνης. ο πρώην Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρος Βούγιας καθώς και ο 

Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Σταύρος Καλαφάτης. Παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, 
Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Νικόλαος Ζησιμόπουλος. ο Διευθυντής 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Ταξίαρχος Γεώργιος Παντελάκος. ο Διευθυντής 
Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Φώτιος Δομζαρίδης, 
ο Δ ιευθυντής Υ.Ε.Ε.Β.Ε.. Αστυνομικός Δ ιευθυντής θω μάς Φεύγας. ο 
Διευθυντής Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων, Αστυνομικός Δ ιευθυ
ντής Κων/νος Ανεστίδης, ο Διευθυντής Αστυνομικών Επιχειρήσεων ,
Αστυνομικός Διευθυντής Κων/νος Βακρινός καθώς και ο Διευθυντής 
Άμεσης Δράσης, Αστυνομικός Διευθυντής Μιλτιάδης Πουρσανίδης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (17.04.2015) η υλοποίηση της Δράσης του 
προγράμματος έτους 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 
με θέμα την Εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα 
Ανθρώπινα -  θεμελιώδη Δικαιώματα κατά τη συνοριακή φύλαξη, μεχη συμ
μετοχή και προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλα
κής. Συμμετείχαν συνολικά τριάντα (30) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 
και πέντε (5) στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις (3) εκπαι
δευτικές σειρές, διάρκειας τριών (3) ημερών η κάθε μία και πραγματοποι
ήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 06-04 έως 17-04-2015 με μέριμνα της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 
εγκαταστάσεις της σε Αθήνα και Βέροια. Σκοπός της εκπαίδευσης, ήταν η 
ενημέρωση-πληροφόρηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναφορικά με τα Ανθρώπινα- 

θεμελιώ δη Δικαιώματα κατά τη συνοριακή φύλαξη, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να καλύψουν με 
επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες, στο εν λόγω αντικείμενο. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου συνέβαλαν 
καθοριστικά και ουσιαστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του συνολικού προγράμ
ματος χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα προς τιμήν των εκπαιδευομένων. μεταξύ των 
άλλων, δόθηκαν σε αυτούς πιστοποιητικά σπουδών από το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 
Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα. ενώ στη Βέροια, σε αντίστοιχη τελετή, τα πιστοποιητικά σπουδών επιδόθηκαν στους 
εκπαιδευόμενους, από την αναπληρώτρια Διοικητή της Σχολής, Αστυνόμο Α ' Σοφία Γαϊτανίδου.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης διοργάνωσε (16.04.2015) στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της για 
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερα συγκινητική 
ήταν η ανταπόκριση του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της ΓΑ.Δ.Θ.. 
οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα ανθρωπιάς, δείχνοντας τα φιλάνθρωπο 
αισθήματά τους και αποδεικνύοντας ότι στη σύγχρονη ατομιστική εποχή έχουν 

παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά, α ξίες και σημάδια ανθρωπισμού. Συγκεντρώθηκαν 78 φιάλες αίματος, οι οποίες 
αποτελούν θεραπευτικό μέσο, δώρο ζωής και συμβολίζουν την κοινωνική αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

50" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (05-08.04.2015) η 50η Επιστημονική Συνά
ντηση Νέων Ελλήνων Επιστημόνων και Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Η Επιστημονική Συνάντηση διοργα- 
νώθηκε από την Επιστημονική Υπεύθυνη κ. Βασιλική Δεληθέου (Επίκουρη 
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 
Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας) και το Σύμβουλο Προγράμματος Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αθανα- 
σόπουλο. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή Περιφερειών και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία των Βρυξελλών. Στην Αποστολή συμμετείχε επίσης και 
ο Στρατηγός Νικόλαος Ζαχαριάδης (Στρατιωτικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Ν.Α.Τ.Ο. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 
Στην Επιστημονική Συνάντηση συμμετείχαν οι κάτωθι Δόκιμοι Υπαστυνόμοί: 1. Δ.Υ. (IV) Γεώργιος Αποστολάκος (Αρχηγός 
Αποστολής) 2. Δ.Υ. (IV) Φίλιππος Αλεξανδράτος, 3. Δ.Υ. (IV) Αλέξανδρος Απόστολος. 4. Δ.Υ. (Ill)Κωνσταντίνος Κανούτας. 
5. Δ.Υ. (II) Γεώργιος Αντώνογλου. 6. Δ.Υ. (II) Δημήτριος Αντώνογλου. 7. Δ.Υ. (II) Νικόλαος Γεώργας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (294) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑ.Δ.Α..ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Ο λοκληρώ θηκε (0 2 -0 4 -2 0 1 5 ) με επ ιτυχία , εκπ α ίδευσ η  προσωπικού 
Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στην έδρα της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο 
θέματα ιατροδικαστικής. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 19-01-2015 έως 
02-04-2015 και την παρακολούθησαν συνολικά διακόσια ενενήντα τέσσερα 
(294) στελέχη της ΓΑ.Δ.Α. σε (10) εκπ α ιδευ τικές  σειρές. Σκοπός ήταν τα 
εκπαιδευόμενα στελέχη να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση σε 
θέματα ιατροδικαστικής, προκειμένου να συνεχίσουννα ανταποκρίνονται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της Υπηρεσίας τους. Το διδακτικό προσωπικό 

της εκπαίδευσης αποτέλεσαν μέλη της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας. Σε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των εκπαιδευομένων. μεταξύ άλλων, τους επιδόθηκαν πιστοποιητικά σπουδών από 
το Δ ιοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα. παρουσία και άλλων Αξιωματικώ ν της Σχολής.

m
1 1
ί> I*

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (30.03.2015) Ημερίδα με θέμα «Η κακοποίηση των ζώων και η αντιμετώπιση 
του φαινομένου σε μια σύγχρονη κοινωνία», που διοργανώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, τα Φιλοζωικά Σωματεία «Αγάπη» 
και «Κύων και Γαλή» και τη στήριξη του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. Την Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο

82 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, χαιρέτισε ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγος Βασίλειος 
Μωυσίδης. Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. κ. Καρ- 
τάλης. ο οποίος απηύθυνε μήνυμα και μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου 
για την επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης 
η Πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Πυλαίας «ΑΓΑΠΗ», κ. Ιζαμπέλα 
Μποτονάκη. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ενημέρωση του αστυνο
μικού και πολιτικού προσωπικού της ΓΑ.Δ.Θ. σχετικά με περιπτώσεις 
κακοποίησης ζώων και την ισχύουσα ελληνική Νομοθεσία. Η διοργάνωση, περιελάμβανε τρεις (3) θεματικές ενότητες, 
οι οποίες αναπτύχθηκαν εκτενώς από διακεκριμένους επιστήμονες, με αντικείμενο: τη νομική προστασία των ζώων 
στην Ελλάδα και τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας, τη συμβολή της κτηνιατροδικαστικής. σε περιπτώσεις κακοποίησης 
-βίαιης θανάτωσης των ζώων και την κακοποίηση ζώων και τη ψυχική υγεία του ανθρώπου-θύτη. Εισηγητές της ημε
ρίδας ήταν ου κ. Βάσω Τάκη. δικηγόρος, ο κ. Δημήτριος Τόντης, Αναπληρωτής Καθηγητής και ο Δρ. Δημήτριος Δούκας, 
κτηνίατρος. Την ημερίδα παρακολούθησαν Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της ΓΑ.Δ.Θ., Αξιωματικοί του 
Σώματος, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε (30.03.2015) εθιμοτυπική επίσκεψη του Αστυνομικού Συνδέσμου 
της Ιαπωνίας στην Αθήνα, κ. Ryuichi SATO, στο γραφείο του Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγου Βασιλείου Μωϋσίδη. Κατά τη συνάντηση τους 
συζητήθηκαν θέματα που άπτονταιτου αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και θέματα 
κουλτούρας και πολιτισμού των δύο χωρών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο 
κλίμα, με τις δύο πλευρές να προσδοκούν σε μία εποικοδομητική συνεργασία και στη 
συνέχιση των εδραιωμένων καλών σχέσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε (27.03.2015) 
επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Dr. 
Ingo von Voss, όπου και συναντήθηκε με το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος 
Αντιστράτηγο Δημήτριο Σοφιό και το Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
Βασίλειο Μωϋσίδη. Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία να αναπτυχθεί στενότερη 
συνεργασία. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος 
προσέφερε στο Γενικό Πρόξενο αναμνηστικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Την 27η Μαρτίου 2015 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Βαφειάδης» της
Δ ιεύθυνσ ης Υ γειονομικού /Α .Ε .Α  (Πειραιώ ς 153), πραγματοποιήθηκε η 
επίσημη τελετή  παράδοσης -  παραλαβής της εν  λόγω Διεύθυνσης από τον 
απερχόμενο Διευθυντή αυτής. Αντιστράτηγο (ΥΓ) ε.α Πλάτωνα Ζαφείρη στο 
νεοπροαχθέντα στη θέση αυτού Υποστράτηγο (ΥΓ) Ηλία Μαλεβίτη.
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ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Την 27.03.2015 στη Ραφήνα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν της 
κ. Πολύτιμης Μεταξά για τη δωρεά περιπολικού οχήματος στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ραφήνας.
Ο Δ ιο ικητής του Τμήματος. Αστυνόμος Β' Δ ημήτρ ιος Δελτσ ίδης την

ευχαρίστησε θερμά για τη γενναιόδωρη
πράξη της και στη συνέχεια της παρέδωσε τιμη τική  πλακέτα δείχνοντας την 
ευγνωμοσύνη όλου του Τμήματος λέγοντας ότι "όμοιο κίνηση δεν έχει υπάρξει ποτέ 
ξανά’ . Από τη μεριά της η κ. Μεταξά ευχαρίστησε το Διοικητή καθώς και το προσωπικό 
του Αστυνομικού Τμήματος Ραφήνας, τονίζοντας την ανταπόκριση που έχει η ίδια κάθε 
φορά από την Αστυνομία και δήλωσε ότι στο μέλλον θέλει να πραγματοποιήσει και 
άλλη μία παρόμοια κίνηση. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ραφήνας - 
Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, οι Αντιδήμαρχοι Ευάγγελος Μπουρνούς και Αντώνης 
Παλπατζής. ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Γεώργιος Ορκόπουλος, ο 
πατήρ Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος αλλά και συγγενείς της κ. Μεταξά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (21-03-2015), η συντηρητική εκπαίδευση 
διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην έδρα της Σχολής Μ ετεκπ α ίδευσ ης και Επιμόρφωσης (Λ. 
θρακομακεδόνω ν 101 -  Αχαρνές). το χρονικό διάστημα 09 έω ς 21- 
03-2015.
Το πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε σε τέσσερις 

εκπ α ιδευτικές σειρές, διάρκειας τριών ημερών η καθεμία. Το παρακολούθησαν συνολικά ενενήντα οκτώ (98) 
Αξιωματικοί - διαπραγματευτές και έντεκα (11) ψυχίατροι - ψυχολόγοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως παρατηρητές. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των 
Αξιω ματικώ ν-διαπραγματευτώ ν της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου 
χειρισμού, καθώς και η ανάλυση περιστατικών που διαχειρίστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων στην καθημερινή α-στυνομική πρακτική.
Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσε ομάδα Αξιωματικών -  διαπραγματευτών και απόστρατος ανώτατος Αξιωματικός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην διαπραγματευτής και εξω τερ ικός συνεργάτης του Κέντρου Μ ελετών Ασφάλειας, 
το οποίο και ανέλαβε τη χρηματοδότηση του κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε προς τιμή των εκπαιδευομένων. έγινε επίδοση των 
πιστοποιητικών σπουδών από τον Δ ιοικητή της Σχολής Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχο Αθανάσιο 
Κατσάρα. παρουσία και άλλων Αξιωματικών της Σχολής.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.ΡΑ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης I.RA. Λάρισας εν όψει των Αγιων Ημερών του 
Πάσχα, επισκέφθηκε τα Γραφεία του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» στη Λάρισα, όπου συναντήθηκε με τους υπευθύνους και ενημερώ θηκε 
για τις τοπικές δράσεις του Οργανισμού. Έγινε δωρεά χρηματικού ποσού για τις 
ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού». «Ευχόμαστε η Ανάσταση του Κυρίου να 
φωτίσει τις καρδιές μας και το Άγιο Φως να διαλύσει τα σκοτεινά μονοπάτια της 
δυστυχίας και του μίσους και να γεμίσει η πλάση με Αγάπη. Ευτυχία και φωτεινά, 
παιδικά χαμόγελα. Χρόνια Πολλά με υ γ ε ία !»
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε (02.03.2015) εκδήλωση στο
Γραφείο του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή Θεσσα
λονίκης, στην οποία ο απερχόμενος Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Αντιστράτηγος 
ε.α. Βάϊος Χονδρός, βράβευσε 27 Αστυνομικούς- 
Αθλητές, των Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
απονέμοντάς τους τιμητικό έπαινο, διότι πέτυχαν 
υψηλές Ολυμπιακές, Παγκόσμιες, Πανευρωπαϊκές και Πανελλήνιες νίκες και με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν στην 
εξύψωση του ελληνικού αθλητισμού και την προβολή του Σώματος γενικότερα. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο 
απερχόμενος Α ' Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ., Αντιστράτηγος Ιωακείμ Τσουκνάδης, ο απερχόμενος Β ' Βοηθός ΓΑ.Δ,Θ., Υποστρά
τηγος ε.α. Κων/νος Τζιμόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Δ /ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης, 
ο Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ. Ταξίαρχος Θεόδωρος Τυριακίδης, οι Δ /ντές Διευθύνσεων Δικαιοδοσίας, οι Δ /ντές της Υ.Ε.Ε.Β.Ε 
και Υ.Τ.Ε.Β.Ε, καθώς και προσωπικό της ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης.

ΔΩΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Οι Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σουφλίου και του Αστυνομικού 
Σταθμού Μικρού Δερείου προχώρησαν στη δωρεά τεσσάρων συσκευών 
τηλεόρασης και τεσσάρων συσκευών DVD PLAYERS στα Νηπιαγωγεία του 
Γονικού, Ρούσσας. Μεγάλου Δερείου και Σιδηρού. Η όλη αυτή προσφορά 
των Αστυνομικών εντάσσεται στην ευρύτερη κοινωνική τους δράση και 
είναι σύμφωνη με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας για μία Αστυνομία 
δίπλα στον πολίτη, όσο μικρός κι αν είναι στην ηλικία. Αυτή η κίνηση των 
Αστυνομικών έγινε δεκτή με μεγάλη χαρά από τους μικρούς μαθητές και από τους δασκάλους τους. Ιδιαίτερα χάρηκαν 
όταν οι Αστυνομικοί τους δώρισαν περιοδικά της "Αστυνομικής Ανασκόπησης".

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ «ΕΛΠΙΔΑ»

Το μήνυμα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς μετέφεραν με 
την παρουσία τους στην Ογκολογική Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- 
ΕΛΠΙΔΑ», μεταξύ άλλων και οι εκπρόσωποι του Ομίλου Φίλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», 
κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. ήταν εκεί για να τους υποδεχτεί και να τους ευ 
χαριστήσει από καρδιάς για τη συμπαράστασή τους στα άρρωστα παιδιά και τις οι- 
κογένειές τους. Η κ. Βαρδινογιάννη υποδεχόμενη τον Πρόεδρο του Ομίλου Φίλων 
Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Γιάννη Μαθιουδάκη και τον Αντιπρόεδρο, κ. Χαράλαμπο 

Παντελιά, τους ευχαρίστησε θερμά για την επίσκεψή τους και υπογράμμισε ότι η παρουσία τους στην Ογκολογική Μονάδα 
και η επιθυμία τους να στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» εκφράζει τη βαθιά τους ευαισθησία και την 
ανθρωπιστική τους συνείδηση. «Ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Απικής. α νέφ ερ ε μ εταξύ άλλω ν η κ. 
Βαρδινογιάννη. τίμησε πρόσφατα το Σύλλογό μας στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή του στις 18 Ιανουάριου και έστειλε  
μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Παράλληλα θελήσατε να ενισχύσετε τις προσπάθειες μας 
με συμβολική δωρεά που μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσου με το έργο μας. γνωρίζοντας ότι έχουμε 
στο πλευρό μας νέους συμμάχους και καινούργιους φίλους που συστρατεύτηκαν στο πλευρό μας μέσα από την πρωτο
βουλία σας. Εκ μέρους των μελών και των παιδιών της «ΕΛΠΙΔΑΣ» θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ  
κάθε επιτυχία στο δικό σας έργο που στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία η οποία μάχεται καθημερινά για την ασφάλεια 
ολόκληρης της κοινωνίας μας». Ο κ. Μαθιουδάκης την ευχαρίστησε για την τιμή που τους έκανε να τους υποδεχτεί 
στην Ογκολογική Μονάδα και δήλωσε για άλλη μια φορά ότι ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας 
το σημαντικό κοινωνικό έργο της «ΕΛΠΙΔΑΣ» θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟ ΠΗΣΗ I 85



I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Η «ΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»

Η «Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» 
καθιερώθηκε από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, με βάση τις 
κεντρικές κατευθύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη για τη νέα αντεγκληματική πολιτική. Πρό
κειται για μία καινοτόμο δράση, που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, με στόχο να ενισχυθεί η σχέση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης, αλλά και η άμεση διαπροσω
πική επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και Πολιτών. Το πρό
γραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε (Η ) Αστυνομικά Τμήματα 
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Ρόδο. Ηράκλειο, 
Γιάννενα και Λάρισα. Συγκεκριμένα:
Δύο φορές το μήνα, οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, 
μετά από προηγούμενη συνεννόηση, θα δέχονται στο Γραφείο 
πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να 
διατυπώνονται και να συζητούνται διάφορα θέματα, προτά
σεις. επισημάνσεις και απόψεις για ζητήματα που αφορούν 
στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Σε περίπτωση που η 
υπόθεση αφορά άλλη Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομί
ας ή άλλο Φορέα θα διαβιβάζεται αρμοδίως για περαιτέρω 
χειρισμό. Επίσης, εάν κάποιο ζήτημα έχει ευρύτερο τοπικό 
ενδιαφέρον, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος θα φρο
ντίζει να το εισαγάγει προς συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο 
Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.). Με τη δράση αυτή 
Πολίτες, Φορείς και Κοινωνικοί Εταίροι έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν απευθείας με το Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος, ο οποίος στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχηματίζει 
προσωπική άποψη και αντίληψη για τα διάφορα θέματα που 
τίθενται. Έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυσή 
τους ή να παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Υπηρεσία ή 
Φορέα με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
«Η Ώρα ίου Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» 
εφαρμόζεται πιλοτικά στα Αστυνομικά Τμήματα Αμπελοκήπων 
και Πατησίων στην Αθήνα. Κορυδαλλού στον Πειραιά, Άνω Λιο
σίων στη Δυτική Αττική. Αμαρουσίου στη Βορειοανατολική Ατ
τική, Ηλιούπολης στη Νοτιοανατολική Αττική, Σταυρουπόλεως 
και Τούμπας -  Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Α ' Πατρών στην 
Αχαΐα, Χαλκίδας στην Εύβοια, Ρόδου στα Δωδεκάνησα. Α Ηρα
κλείου στην Κρήτη, Ιωαννίνων στην Ήπειρο και Α ' Λάρισας στη 
Θεσσαλία.
Οι πολίτες, οι Φορείς και οι Κοινωνικοί Εταίροι μπορούν να 
επικοινωνούν με τις Γραμματείες των παραπάνω Αστυνομικών 
Τμημάτων, προκειμένου να ενημερώνονται για τον προγραμμα
τισμό των συναντήσεων με τους Διοικητές.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει σε πρώτο στάδιο δύο μήνες προ

κειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να πραγμα
τοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις, με 
στόχο να επεκταθεί το ταχύτερο δυνατό σε όλη την επικράτεια. 
Σημειώνεται ότι η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη από την υποχρέ
ωση του προσωπικού των αστυνομικών Υπηρεσιών να δέχονται 
πολίτες και να εξετάζουν υποθέσεις που τους απασχολούν.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης 
Πανούσης δήλωσε για τη νέα αυτή δράση: «Οικοδομούμε μία 
νέα σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρώντας σε καινοτόμες 
δράσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και 
αναβαθμίζουν το διάλογο και τη συνεργασία. Ο Αστυνομικός της 
Γειτονιάς και η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών 
Εταίρων αποτελούν απτά δείγματα στο πεδίο της συμφιλίωσης 
Αστυνομίας και κοινωνίας.»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΘΙΕ
ΡΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
καθιέρωσε από 30 Απριλίου 2015 την ανοιχτή επικοινωνία με 
τους πολίτες. Ειδικότερα, κάθε μήνα, για δυο ώρες, η Πολιτική 
Ηγεσία δέχεται πολίτες - μετά από προηγούμενη συνεννόηση 
- προκειμένου να διατυπώνονται και να συζητούνται διάφορα 
θέματα, προτάσεις, επισημάνσεις και απόψεις για ζητήματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν 
στον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης 210-6988.177, προκειμένου 
να προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους. Σημειώνεται ότι η 
πρωτοβουλία αυτή έχει διαδραστικό χαρακτήρα καθώς μέσω 
της αμεσότητας, που παρέχει η προσωπική επαφή με τους πο
λίτες. το Υπουργείο επιδιώκει να αφουγκράζεται την κοινωνι
κή πραγματικότητα και να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη 
και αντίληψη για τη διαχείριση των ζητημάτων που θέτουν οι 
πολίτες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
«1° ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ»

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας συμμετείχε (7-9.05.2015), μετά από σχετική 
πρόσκληση που έλαβε, στο « Γ  Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών 
Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής» Η εκδήλωση πραγματο
ποιήθηκε στην Αθήνα, στους χώρους του ξενοδοχείου Divani 
Apollon Hotel, υπό την υψηλή αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικου
μενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και μεταδόθηκε σε όλη την 
υφήλιο μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο (live streaming).
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Τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εκπροσώπησε 
ο Διευθυντής της. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, ο 
οποίος (09-05-2015) πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία σχε
τικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και τρόπους προστασίας 
των πολιτών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΟΣ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ TWITTER ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «CYBERALERTGR»

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας των καινοτόμων δράσεων που έχει αναπτύξει για την 
επικοινωνία με το κοινό προχώρησε στη δημιουργία σύγχρο
νου ψηφιακού καναλιού επικοινωνίας, μέσω της ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης TWITTER, με ονομασία «cyberalertGR». 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μετεξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος και 
τον αντίκτυπο του σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, καθίστα
ται σαφές ότι είναι άμεση η ανάγκη για αποτελεσματική ενημέ
ρωση του κοινού (παιδιών, γονέων, επιχειρηματικού κόσμου, 
χρηστών του διαδικτύου) σε πραγματικό χρόνο σχετικά με θέ
ματα που απασχολούν την επικαιρόχητα της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ειδικότερα την ασφαλή πλοήγη
ση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. 
Βασικός στόχος της λειτουργίας του λογαριασμού TWITTER με 
την ονομασία «cyberalertGR» είναι η άμεση και σε πραγματικό 
χρόνο (real time) ενημέρωση των πολιτών για νέους κινδύνους 
αλλά και για τάσεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος που 
ανακύπτουν καθημερινό στο διαδίκτυο.
Εκμεταλλευόμενοι την αμεσότητα στην επικοινωνία που προ
σφέρει το TWITTER . στο «cyberalertGR» πρόκειται να αναρ- 
τώνται σε καθημερινή βάση σύντομες ενημερώσεις σχετικά με 
φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. ηου άητονται των αρμο
διοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε 
πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η προστασία των πολιτών από 
κινδύνους για τους οποίους απαιτείται ουσιαστική και γρήγορη 
ενημέρωση προκειμένου να γίνει εφικτή η πρόληψη του κυβερ- 
νοεγκλήματος και οι χρήστες να προστατευτούν σε προσωπικό 
επίπεδο αλλά και να εξοικονομηθούν μεγάλα χρηματικά ποσά 
τα οποία διακινούνται μέσα σε δευτερόλεπτα στο διαδίκτυο σε 
όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες 
να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής στο διαδίκτυο. 
Σημειώνεται ότι το κανάλι επικοινωνίας μέσω TWITTER είναι ένα 
δυναμικό και διαδραστικό εργαλείο, που προσφέρει αμεσότητα, 
ευκολία στη διαχείριση, συντομία στις ενημερώσεις, ενώ άτομα 
ηου δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν να το χρησι
μοποιήσουν εύκολα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα 
στοιχεία επικοινωνίας:
► Τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88
► Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
► Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφω

να (smart phones), με λειτουργικό σύστημα iOS - android: 
CYBER KID

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

► ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ « ICLOUD» ΠΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΤΗΛΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

'Εχει εντοπιστεί προσπάθεια αλίευσης και υποκλοπής στοιχείων 
εισόδου, μέσω SMS, για τη διαδικτυακό υπηρεσία iCloud. Ειδι
κότερα, τα επίμαχα SM5, εμφανίζουν ως αποστολέα την Υποστή
ριξη Πελατών της εταιρίας που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη 
διαδικτυακό υπηρεσία, ενώ προτρέπουν τους παραλήπτες να 
ακολουθήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία παραπέμπει 
σε ιστοσελίδα για δήθεν εντοπισμό χαμένης ηλεκτρονικής συ
σκευής. Στην εν λόγω ιστοσελίδα, τους ζητείται να εισάγουν τα 
στοιχεία εισόδου που χρησιμοποιούν στη συγκεκριμένη υπη
ρεσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανεύρεσης 
της συσκευής.
Εφόσον ο παραλήπτης ανταποκριθεί. οι κωδικοί του αλιεύονται 
από τους δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια αποκτούν πρόσβαση 
στα προσωπικά του δεδομένα, που βρίσκονται αποθηκευμένα 
στην υπηρεσία iCloud (επαφές, φωτογραφίες, βίντεο, κωδικοί, 
σημειώσεις κ.λπ ). Τα μηνύματα αυτά χρήζουν μεγάλης προ
σοχής, καθότι οι ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπεται ο πα
ραλήπτης τους, χρησιμοποιούν λογότυπο της διαχειρίστριας 
εταιρίας της υπηρεσίας iCloud και παρουσιάζονται αληθοφα
νή. Καλούνται οι χρήστες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα να 
μην επιλέγουν τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους (links), να 
μην απαντούν σε αυτά, να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν 
προσωπικά δεδομένα.

► ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ. ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η Δ ΑΚ Ε, εφιστά την προσοχή του κοινού, για απάτες που δια- 
πράττονται σε βάρος εταιριών και επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στη χώρα μας. μέσω απατηλής δρομολόγησης πληρωμών σε
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τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων και όχι των πραγματικών δι
καιούχων. Ειδικότερα, τρίτα πρόσωπα διεισδύουν ηλεκτρονικά 
(cracking) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- 
mail) εταιριών και υποκλέπτουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
τους, αποσκοπώντας στον εντοπισμό ηλεκτρονικών εμπορικών 
συναλλαγών. Στη συνέχεια, αφού υφαρπάξουν τα στοιχεία των 
συναλλαγών, ενημερώνουν μέσω απατηλών ηλεκτρονικών μη
νυμάτων (e-mail), την εταιρία που πρόκειται να καταθέσει το 
οφειλόμενο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό συνεργα- 
ζόμενης εταιρίας, ότι πρέπει αυτά να κατατεθούν σε διαφορετικό 
λογαριασμό, λόγω αλλαγής του προηγούμενου.
Το αποτέλεσμα είναι η εταιρία, στην οποία υπάρχει η χρηματική 
οφειλή και για την οποία έγινε η κατάθεση του χρηματικού πο
σού, να μην το λάβει ποτέ.
Οι εμπορικές εταιρίες, προκειμένου να διασφαλίσουν τα ψηφι
ακά δεδομένα τους, αλλά και να προστατεύσουν τις τραπεζικές 
συναλλαγές τους, καλούνται να εντείνουν την προσοχή τους στις 
διαδικασίες πληρωμών που γίνονται μέσω των Τραπεζικών Ιδρυ
μάτων και να τηρούν τις ακόλουθες διαδικασίες:
► Να επαληθεύουν συνεχώς την ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των εταιριών -  επιχειρήσεων, με τις οποίες 
πραγματοποιείται η επικοινωνία για επικείμενες συναλλαγές.

► Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή χρημάτων με οποιον- 
δήποτε τρόπο, θα πρέπει να πραγματοποιούν επαλήθευση των 
στοιχείων αποστολής και με άλλο τρόπο, πλην του ηλεκτρονι
κού ταχυδρομείου (τηλέφωνο, διαδικτυακό συνομιλία κ.τ,λ.).

► Να επαληθεύουν τις συναλλαγές απευθείας με τους τραπεζι
κούς οργανισμούς, στους οποίους πρόκειται να γίνει η μετα
φορά των χρημάτων.

► Να τηρούν δεύτερο ή επιπρόσθετο κωδικό ασφαλείας κατά 
την διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομεί
ων. που λαμβάνουν -  αποστέλλουν ευαίσθητα ή τραπεζικά 
δεδομένα.

► Να ενημερώνουν συνεχώς τα προγράμματα προστασίας και 
ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

► Οι αρμόδιοι υπάλληλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δια
δικασίες πληρωμών, μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Η Δ.Δ.Η.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη των κακόβουλων αυτών 
συμπεριφορών και παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε περίπτωση σχε
τικής καταγγελίας ή ενημέρωσης.
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπο
ρούν να επικοινωνούν με τη Δ.Δ.Η.Ε. ακόλουθα στοιχεία επι
κοινωνίας:
► Τηλεφωνικά: 111  8Θ
► Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
► Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφω

να (smart phones) με λειτουργικό σύστημα iOS, Android ή 
Windows: CYBERKIDKID

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώ
ματος τέθηκαν σε αποστρατεία,

► Με το βαθμό του Αντιστράτηγου ο: Γκαλογιάννης Βασίλειος
► Με το βαθμό του Υποστράτηγου ο: Κώτσης Ευάγγελος.
► Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο: Τσιτωνάκης 

Νικόλαος.
► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι: Βαλκανιώτης 

Ηλίας, Πατσιάς Σταύρος.
► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οΐ: Βίτσας Νικόλαος, Τζανε- 

τάκος Κων/νος, Τσάτσος Νικόλαος.
► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι: Δέτσικα Σταυρούλα, Κυρ- 

γιάκης Νικόλαος. Πετσινάκης Σταύρος, Φουκάκης Ανδρέας.
► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Αγκορτσογιάννης Αθα

νάσιος. Αλευράς Παναγιώτης, Αντωνίου Θεόδωρος, Ιακωβίδης 
Πέτρος. Κακαφίκας Γεώργιος, Καλαβέσιος Παναγιώτης, Κα- 
τσαρός Νικόλαος, Κολλάτος Ιωάννης, Μηνάς Θεόδωρος, Μιχά- 
λα Αλεξάνδρα, Ντάτσιος Ευάγγελος. Οικονόμου Ιωάννης, Πήτ- 
τας Δημήτριος. Τσούκας Παναγιώτης, Χρυσάγης Κων/νος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

0 Αστυνόμος Α' (261273) Γεώργιος Βασιλιάγκος, ο οποίος υπη
ρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών/ Α.Ε.Α., επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑ,Δ.Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 935423.

Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Αττικής/Τμ. Ασφαλείας Χολαργού, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οηοιαδήποτε υπηρεσία 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Τηλ. επι
κοινωνίας: 6978 919399.

Αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα Αθηνών/Τμ. Ασφαλείας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Διεύθυν
σης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 990881.

Αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Φλώρινας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οηοιαδήποτε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυ
ρας. Τηλ. επικοινωνίας: 6981 898371.

Ειδικός Φρουρός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης 
Δράσης Αττικής / Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Πειραιά, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 
6937 399006. ■
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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Το υπό συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Δι

οίκησης. Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατά
ξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ  τύπου 
και άλλες διατάξεις», επιχειρεί να ρυθμίσει θέματα ποι
νικού και σωφρονιστικού δικαίου.

Από την πλευρά μας, αν και δεν είναι της αρμοδιό- 
τητάς μας να υπεισέρθουμε στην ουσία των προτεινό- 
μενων διατάξεων, θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι 
η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει με τον προσήκοντα 
σεβασμό τα ανακύπτοντα θέματα με την ελπίδα ότι αυτά 
θα επιλύονται αντί να οξύνονται και να παραπέμπονται 
στις καλένδες.

Υπό αυτήν την έννοια, θέλουμε να σας υπενθυμίσου
με ότι οι Ομοσπονδίες μας έχουν υποβάλλει στο Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν 
τους αστυνομικούς υπαλλήλους και τις αστυνομικές 
υπηρεσίες με αφορμή την εμπλοκή τους στη διαδικα
σία κράτησης -  απονομής δικαιοσύνης κλπ.

Ειδικότερα αιτούμαστε συγκεκριμένες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που κα
θημερινά ταλαιπωρούν μεγάλο αριθμό αστυνομικών. 
Α. Όπως έχουμε επισημάνει, ένας σημαντικός αριθμός 
αστυνομικών καλούνται καθημερινά ως μάρτυρες στα 
ακροατήρια, κατά την εκδίκαση εκατοντάδων υποθέ
σεων ενώπιον των Μονομελών Πλημμελειοδικείων της 
Χώρας. Πολλές ε ξ  αυτών αναβάλλονται λόγω ωραρίου, 
ή ύστερα από αίτημα των διαδίκων. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που ποινικές υποθέσεις δικάζονται τελικά ύστε
ρα από 3 -Α ή και περισσότερες αναβολές. Αποτέλεσμα 
της δεδομένης αυτής κατάστασης είναι οι αστυνομικοί 
που έχουν κληθεί ως μάρτυρες να ταλαιπωρούνται ε ι
δικότερα όταν μετακινούνται σε έδρες άλλων δικαστη
ρίων από αυτήν του τόπου όπου υπηρετούν και οι Υπη
ρεσίες τους να επιβαρύνονται υπέρμετρα, αποστερού
μενες της δύναμής τους.
Τις περισσότερες, δε, φορές, επιβεβαιώνουν το περιε
χόμενο των ενόρκων καταθέσεων που είχαν δώσει κατά 
το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
Φρονούμε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτι
κή η παρουσία μάρτυρα αστυνομικού, τουλάχιστον κατά 
την ακροαματική διαδικασία Μονομελών Π λημμελειο
δικείων. εκτός εάν η προσωπική τους εμφάνιση κρίνε-

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Νιελέζος

ται απαραίτητη από τον Εισαγγελέα που υπογράφει το 
κλητήριο θέσπισμα ή το Δικαστήριο, λόγω της σοβαρό
τητας της υπόθεσης.

Κατόπιν των προαναφερόμενων, προτείνουμε την 
τροποποίηση του άρθρ. 327 ΚΠΔ, στο εν θέματι εδά
φιο, ως εξής: « ..., πλην των αστυνομικών υπαλλήλων 
στο Πταισματοδικείο και Μονομελές Πλημμελειοδικείο, 
εφόσον κρίνουν ότι αρκεί η ανάγνωση των εκθέσεων 
και ενόρκων καταθέσεων, που έχουν σύμφωνα με τους 
νόμιμους τύπους συνταχθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 364 
και 365 ΚΠΔ.»
Β. Τις Ομοσπονδίες μας έχει απασχολήσει, επίσης, αρ
κετές φορές, η άσκηση ποινικής δίω ξης για ελευθέ- 
ρωση κρατουμένου σε αστυνομικούς, χωρίς να λαμ- 
βάνονται υπόψη ενδογενείς παθογένειες, η δεδομέ
νη πληθώρα των μεταγωγών, οι ανύπαρκτες υποδομές 
των νοσοκομείω ν που νοσηλεύονται κρατούμενοι, η 
υπερπληθώρα κρατουμένων και φυλακισμένων και η 
πανθομολογούμενη κακή κατάσταση των κρατητηρίων, 
που αποτελούν αιτία πολλές φορές των αποδράσεων 
φυλακισμένων. Η πρακτική δείχνει ότι ένα μεγάλο πο
σοστό αυτών που δραπετεύουν, συλλαμβάνονται εντός 
των προσεχών ωρών, ή με συντονισμένες ενέργειες του 
αστυνομικού προσωπικού, τις επόμενες ημέρες.

Κατά κύριο λόγο, η σύλληψή τους οφείλεται στους 
αστυνομικούς που ήταν, με οποιονδήποτε τρόπο, επι
φορτισμένοι για την φύλαξή τους. Πλην όμως, τις πε
ρισσότερες φορές αμέσως μετά το συμβάν α) συλλαμ- 
βάνονται και ακολουθείται γι' αυτούς η αυτόφωρη δια
δικασία και β) τίθενται σε διαθεσιμότητα. Το αποτέλε
σμα είναι η Υπηρεσία να στερείται της πολύτιμης συν
δρομής τους, αλλά και οι ίδιοι να μη μπορούν να συ
νεισφέρουν στην επιχείρηση, λόγω της ποινικής και 
πειθαρχικής δίω ξής τους.

θεωρούμε, επομένως, ότι δεν πρέπει να κινείται η αυ
τόφωρη διαδικασία και δεν πρέπει να τίθενται οι αστυνο
μικοί σε διαθεσιμότητα για ισόχρονο διάστημα (15 ημέ
ρες), κατά το οποίο μένουν εντελώς ατιμώρητοι αν με 
δική τους προσπάθεια συλληφθεί αυτός που απέδρασε, 
σύμφωνα με το εδάφιο β παραγρ. 2, αρθρ.172 Π.Κ.

Κατόπιν των προαναφερόμενων, προτείνουμε όπως 
η προσθήκη εδαφίου γ' στο τέλος της παρ. 2 του αρθρ. 
172 ΠΚ, τροποποιηθεί ως εξής: «Κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα αναστέλλεται η ποινική διαδικασία».
Τέλος, αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει κατά 
την τροποποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου του Αστυ
νομικού Προσωπικού.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
(www.poaxia.gr)

«Αναθεώρηση διατάξεων Κρίσεων 
- Προαγωγών Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας»

ΣΧΕΤ: Υπ. αριθ. 6003/1/17 από 12/09/2014 έγγραφο του Α.Ε.Α/ 
Επιτελείου/Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνου 
Δυναμικού/ Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού & Εσω
τερικών Λειτουργιών/Τμ. 1° Αξιωματικών.

Κύριε Υπουργέ.
Με το ανωτέρω σχετικό, συγκροτήθηκε επιτροπή με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.- 
Π.0.ΑΣ.Υ.), προκειμένου να μελετήσει και να επανεξετά
σει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις κρίσεις -  προαγωγές 
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτε
ρα τις διατάξεις που αναφέρονται στα τυπικά και ουσια
στικά προς προαγωγή προσόντα των Αξιωματικών.

Η εν λόγω επιτροπή προέβει στη σύνταξη πορίσμα
τος που υιοθέτησε και η Ομοσπονδία μας και το οποίο 
υποβλήθηκε προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, προ
κειμένου να λάβει την μορφή Π.Δ.. Μέχρι σήμερα όμως 
ουδεμία ε ξέλ ιξη  έχει υπάρξει, παρότι τα προς τροπο
ποίηση άρθρα χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμι
σης. λόγω των νέων συνταξιοδοτικών δεδομένων που 
έχουν δρομολογηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα στη 
χώρα μας.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως με βάσει το εν 
λόγω πόρισμα, και ύστερα από ενδεχόμενες βελτιώσεις 
ή τροποποιήσεις σ' αυτό, δρομολογήσετε άμεσα την 
τροποποίηση των σχετικών άρθρων των Π.Δ. 24/1997 
και Π.Δ. 373/2002. Παράλληλα κ. Υπουργέ και με αφορ
μή τις πρόσφατες ετήσιες Κρίσεις των Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αναδείχθηκε θεωρούμε για μία 
ακόμη φορά, η αδήριτη ανάγκη της ριζικής αναθεώρη
σης του υφισταμένου συστήματος κρίσεων και προαγω
γών. κάτι που η Ομοσπονδία μας εδώ και πολλά χρόνια 
έχει επισημάνει. Αναμένουμε λοιπόν από την πλευρά 
σας την εκδήλωση ανάλογων πρωτοβουλιών και για 
το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους θε
σμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήμα
τος κρίσεων και προαγωγών, μακριά από πολιτικές και 
εξω γενείς παρεμβάσεις, όπως αρμόζει σε μία σύγχρο
νό Αστυνομία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως πληροφορηθήκαμε κατά την κατάθεση των δυο 
τροπολογιών από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση 
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του νομοσχεδίου 
για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ . με τις οποί
ες μεταξύ άλλων ζητείται η κατάργηση των διατάξεων 
του Ν.3772/2009. αναφέρθηκε ότι αυτές τυγχάνουν της 
σύμφωνης γνώμης των συνδικαλιστικών ενώσεων. Δη
λώνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα η 
Ομοσπονδία μας έχει εκφράσει τέτο ιες θέσεις.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Είναι γεγονός ότι η σ ημε
ρινή δομή των υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τριάντα 
χρόνια μετά την ενοποίηση της 
Ελληνικής Χω ροφυλακής και 
της Αστυνομίας Πόλεων, στην 
πράξη και εκ  του αποτελέσμα
τος κρινόμενη, δεν είναι η δέ

ουσα έχοντας ολοκληρώσει τον βιοϊστορικό της κύκλο. 
Καθοριστικά λάθη ή αστοχίες που είχαν γίνει σε προ
ηγούμενες προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επικαι- 
ροποίησης του οργανωτικού μοντέλου του αστυνομι
κού οργανισμού, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
τον Ν.4249/2014 που καταργήθηκε επί της ουσίας κα
θώς εφαρμόζονται μόνο τα απολειφάδια του. αλλά και 
οι ραγδαίες αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικο- 
πολιτικών συνθηκών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
μιας εκ  βάθρων αναδιάρθρωσης. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα των ραγδαίων εξελ ίξεω ν  του κοινωνικού και 
εγκληματολογικού χάρτη της πατρίδος μας. είναι η τ ε 
ράστια επιδείνωση του μεταναστευτικού προβλήματος, 
που παρά την ύφεση που παρουσίασε τα 2 τελευταία 
χρόνια, σήμερα βρίσκεται και πάλι σε έξαρση. Το ανω
τέρω θέμα είναι τόσο οξύ και οι αναζητούμενες λύσεις 
τόσο επιτακτικές, έτσι ώστε να μονοπωλεί την πολιτική 
ατζέντα, αμέσως μετά την οικονομική κρίση.

Κυρίαρχο αίτημα της Ομοσπονδίας μας αποτελούσε 
και αποτελεί η δημιουργία μιας σύγχρονης αστυνομίας, 
με ευέλικτες και λειτουργικές δομές, ικανής να αντι
μετωπίσει τις διαρκώς ογκούμενες ανάγκες τις οποί-
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ες δημιουργούν οι ρευστές κοινωνικές ε ξελ ίξε ις  αλλά 
και η ποιοτική αναβάθμιση του εγκλήματος. Δυστυχώς, 
μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισακουστεί. Τώρα, που το 
θέμα ανακινείται εκ  των πραγμάτων λόγω των δραμα
τικών οικονομικών περικοπών, θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι το όλο εγχείρημα δεν θα προσκρούσει και πάλι σε 
αγκυλώσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Η υπάρχουσα πολυδιάσπαση των Υπηρεσιών με δι
άσπαρτες οργανικές μονάδες ανά την επικράτεια, απο- 
σκοπώντας πολλές φορές στην εξυπηρέτηση μικροπο
λιτικών λογικών περασμένων δεκαετιών, όπου «κάθε 
πόλη και Πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και Αστυνομικό 
Τμήμα», καθώς και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και 
ομάδων, συχνά αλληλοκαλυπτόμενων, από αφαίμαξη 
ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών, δημιούργησε ένα 
κοστοβόρο και υδροκέφαλο "μόρφω μα"' που συχνά 
ούτε διακρίνεται για την ευελιξία  του ούτε συνάδει με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις του πολίτη.

Ωστόσο είναι καθοριστικό, βασικό και ουσιώδες, να 
ξεκαθαριστεί ε ξ ' αρχής ποιο είναι το κίνητρο της επιδι- 
ω κόμενης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών. Το κίνητρο 
θα καθορίσει και το περαιτέρω σκεπτικό στη βάση του 
οποίου θα σχεδιασθεί το όποιο οργανόγραμμα. Εάν η 
όποια αλλαγή αποσκοπεί στη μείωση του λειτουργικού 
κόστους και μόνον, τότε θα πρέπει να έχουμε δεχθεί a 
priori ότι το εγχείρημα θα επιτύχει επικοινωνιακά αλλά 
θα αποτύχει παταγωδώς ως προς την αποτελεσματικό- 
τητά του. Η στόχευση ε ξ ' αρχής θα πρέπει να κινηθεί 
σε δυο άρρηκτα συνδεδεμένους άξονες σε ένα "οδικό 
χάρτη", δηλαδή τη μείωση του κόστους αλλά με απα
ραίτητη. απαρέγκλιτα, συνθήκη την εξασφάλιση όλων 
των απαιτούμενων κτιριακών, υλικοτεχνικώ ν υποδο
μών, μέσων και ανθρώπινων πόρων προκειμένου να 
λειτουργήσουν οι νέες δομές. Εάν δημιουργηθούν νέες 
δομές χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές θα έχουμε κ ι
νηθεί ξανά στην πεπατημένη λογική του "βλέποντας και 
κάνοντας" η οποία όμως, εν πολλοίς. ευθύνεται για την 
ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχουμε οδηγηθεί σή
μερα ως Οργανισμός.

Η αναδιάρθρωση άπτεται της εξυπηρέτησης των 
αναγκών της κοινωνίας, της καθημερινότητας των πο
λιτών αλλά και του υπηρεσιακού βίου του αστυνομικού. 
Η επιδίωξη και συνεπώς η επιτυχία μιας νέας στρατη
γικής θα πρέπει να στηρίζεται στο τρίπτυχο:

1. Σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη και παροχή ποιο
τικών υπηρεσιών

2. Ομαλή & απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών 
χωρίς όμως να παραγνωρίζονται τα οικονομικά δεδο

μένα και ο περιζήτητος περιορισμός του κόστους για 
τον οποίο μοχθεί η χώρα μας.

3.Αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των αστυ
νομικών.

Επιπρόσθετα και πέραν της όποιας υπηρεσιακής 
αναδίπλωσης που θα πραγματοποιηθεί, θεω ρούμε αυ
τονόητο ότι πρέπει συνάμα να δρομολογηθούν ενέρ 
γειες  για την απεμπλοκή της αστυνομίας από αλλότρια 
καθήκοντα, για την ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
προσωπικού, που συνολικά και εφ ' όσον υλοποιηθούν 
τα προτεινόμενά μας, θα επιφέρουν σημαντικά οικονο
μικά οφέλη και ανακατανομή των απαιτούμενων οργα
νικών θέσεων, σε ένα σχήμα πιο λειτουργικό , πιο απο
δοτικό και ευέλικτο.

Εν κατακλείδι, ο αριθμητικός περιορισμός των υπη
ρεσιών σήμερα σε συνδυασμό με τη κατάλληλη ανα
διάρθρωση των υπηρεσιών είναι σε θέση να συμβάλει 
τα μέγιστα στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος, την 
αναβάθμιση της εικόνας του Σώματος και την εμπέδω 
ση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους πολίτες. Η 
«γάγγραινα» της ύπαρξης υπηρεσιών με δύναμη που 
αρκεί μονάχα για την φύλαξη του αστυνομικού κατα
στήματος, χωρίς να συμβάλει στην αστυνόμευση της 
περιοχής, πρέπει να εξα λειφ θεί ε ξ ' ολοκλήρου και να 
αποτελεί μακρινό παρελθόν, με τη χάραξη μιας νέας πο
ρείας προς το αύριο, με καλύτερη εσωτερική αναδιορ
γάνωση και ποιοτικότερη αναβάθμιση του Σώματος.

Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α κοντό στους συναδέλφους

Τα φλέγοντα και χρονίζοντα προβλήματα των λ ε ι
τουργιών των Αστυνομικών Τμημάτων και των Τμημά
των Ασφαλείας που αποτελούν το κύτταρο της Αστυ
νομίας μας οδηγούν στην ανάληψη σειράς πρωτοβου
λιών για την αντιμετώπισή τους χωρίς χρονοτριβή και 
ολιγωρίες.

Ως πρώτη ανταπόκρισή μας σε σχετικά αιτήματα διοι- 
κούντων Αξιωματικών, υπήρξε η επίσκεψή μας σε δυο
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κεντρ ικές υπηρεσίες της Αθήνας, ήτοι στα Α.Τ. και Τ.Α. 
Ομονοίας και Ακροπόλεως, όπου συναντηθήκαμε με 
τους διοικητές των ανωτέρω υπηρεσιών και ακούσαμε 
τα ζητήματα και τα θέματα που τους απασχολούν.

Σημεία αιχμής του προβληματισμού που αναπτύχθη
κε. ήταν η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των τμημάτων 
καίτοι βρίσκονται στην πλέον κεντρική πλην όμως πε
ρισσότερο προβληματική περιοχή της πρωτεύουσας, 
αλλά και όλης της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
υπάρχουσα δύναμη των ανωτέρω υπηρεσιών είναι κάτω 
και από το μισό της προβλεπόμενης. Κραυγαλέο πα
ράδειγμα τα Α.Τ. και Τ.Α. Ακροπόλεως, τα οποία αφού 
καταργήθηκαν, στη συνέχεια επαναλειτούργησαν με τη 
μισή δύναμη από αυτήν που είχαν πριν την κατάργησή 
τους, στην οποία περιλαμβάνονται και 23 πρώην Δ ημο
τικοί Αστυνομικοί, αλλά και το προσωπικό της Λέσχης 
(10 άτομα) που λειτουργεί στο Α.Τ. Ακροπόλεως (άραγε 
γιατί να μην υπάγονται απευθείας στην κεντρική Λέσχη, 
ώστε να μην φαίνονται χρεωμένα στο Α.Τ. Ακροπόλε
ως;). χωρίς να έχουν βεβαίως βελτιωθεί τα δεδομένα. 
Αντιθέτως. έχουν επιδεινωθεί, ιδίως τα εγκληματολο- 
γικά δεδομένα της περιοχής, λόγω του νέου κύματος 
παράνομων μεταναστών που καταλήγουν στο κέντρο 
της πόλης και αναπτύσσουν εγκληματική δραστηριότη
τα στις περιοχές της Ακρόπολης, Πλάκας. Μοναστηρα- 
κίου. οι οποίες δέχονται αυξημένα κύματα τουριστών. 
Η μικροεγκληματικότητα στις παραπάνω περιοχές έχει 
πολλαπλασιαστεί. καθώς κλοπές και ληστείες είναι κα
θημερινά δεκάδες, όταν πριν μερικούς μήνες ήταν ελά
χιστες ή μηδενικές.

Πώς είναι αλήθεια δυνατόν να αστυνομευθεί μια τ έ 
τοια περιοχή με χιλιάδες καταστήματα και στην οποία 
κινούνται καθημερινά εκατομμύρια  ημεδαποί, του 
ρίστες και αλλοδαποί, παράνομοι ή όχι, με μόλις 24 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως. 
οι οποίοι δεν αρκούν ούτε για τα αυτόφωρα που κα
λείται να διαχειριστεί σε καθημερινή βάση η εν λόγω

υπηρεσία: Ή πώς το Τ.Α. Ομονοίας να παρακολουθήσει 
τους εκατοντάδες υπόδικους ή και κατάδικους, κυρί
ως αλλοδαπούς, που καλούνται να δίνουν παρών δυο 
φορές το μήνα, μετά το «άνοιγμα» των Κέντρων Κρά
τησης Κορίνθου και Αμυγδαλέζας και οι οποίοι δηλώ
νουν αορίστως «κάτοικοι Ομονοίας»; Μοιραία το Τμήμα 
καταλήγει να λειτουργεί ως απλή καταγραφική υπηρε
σία της εγκληματικότητας, αλλά και πάλι με τον κίνδυ
νο καταλογισμού ευθυνών, αφού η ταυτοπροσωπία των 
ατόμων αυτών είναι προβληματική λόγω της έλλειψης 
αποδεικτικών εγγράφων της ταυτότητάς τους.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές, όχι μόνο δεν έχουν 
ενισχυθεί με νέο αίμα, παρά τις ανακοινώσεις του Αρ
χηγείου ότι αποδεσμεύτηκαν πλέον των 1.000 αστυνο
μικών που εκτελούσαν υπηρεσία σε φρουρές επισήμων 
προσώπων ή άλλων στόχων, αλλά παρατηρείται και το 
φαινόμενο της απόσπασης ή διάθεσης προσωπικού από 
την υπάρχουσα δύναμή τους σε άλλες υπηρεσίες. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα, αστυνομικός, που ενώ δια
τέθηκε από τις παραπάνω υπηρεσίες στο Α.Τ. Ομονοίας 
για την ενίσχυση του, αποσπάστηκε σε μόλις δύο ημέ
ρες εκ  νέου για τη φύλαξη άλλου «στόχου».

Το υπάρχον αστυνομικό προσωπικό απασχολείται 
κυρίως στα διαρκή μέτρα τά ξης και ασφάλειας, στις 
μεταγωγές κρατουμένων και στη φρούρηση των δεκά
δων στόχων, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών 
κτιρίων, με αποτέλεσμα σε ολόκληρη την περιοχή της 
Ομονοίας να καθίσταται αδύνατη η ύπαρξη έστω και 
μιας απλής περιπολίας, που αποτελεί στοιχειώδες μ έ
τρο αστυνόμευσης και αστυνομικής παρουσίας.

Με έμφαση επίσης τέθηκε το γεγονός, ότι οι δ ιο ικη
τές διατίθενται διαρκώς σε μέτρα και με διαταγές που 
εκδίδονται την τελευταία στιγμή, καθιστώντας αδύνατο 
τον προγραμματισμό και την ουσιαστική διοίκηση με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, για τους υφιστα
μένους τους, αλλά και για την πόλη και την κοινωνία. 
Όσον αφορά δε τα οχήματα καλύτερα να μην γίνεται λό
γος. διότι είναι είτε απαρχαιωμένα είτε παροπλισμένα 
λόγω βλαβών, με χαρακτηριστικό και εδώ παράδειγ
μα το Τ.Α.. Ακροπόλεως να μην έχει διαθέσιμο όχημα, 
παρά μόνο ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, ενώ το περιπο
λικό του Α.Τ. σταθμεύει στον χώρο των πρώην σχολών 
της Μεσογείων, λόγω των γνωστών προβλημάτων από 
επιθέσεις (με μολότοφ κλπ) που έχουν λάβει χώρα κατά 
το παρελθόν.

Αυτά αποτελούν τα ελάχιστα όσων μας μετέφεραν, 
αλλά είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος 
που βιώνουν οι συνάδελφοί μας και οι οποίοι διερωτώ-
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νται μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, όταν αντί να 
επιλύονται προστίθενται νέα προβλήματα. Αρκούν μόνο 
το μεράκι και ο ζήλος για την εύρυθμη λειτουργία των 
εν λόγω υπηρεσιών;

Καλούμε το Αρχηγείο και την Πολιτική Ηγεσία εφ ό 
σον όσα εξα γγέλλει τα πιστεύει πραγματικά και δεν 
αποτελούν απλό επικοινωνιακή τακτική, να μεριμνή- 
σει αφενός για τη βελτίωση της κατάστασης, ενισχύ- 
οντας με προσωπικό τις υπηρεσίες αυτές και να υλο
ποιήσει αφετέρου αυτά που χρόνια τώρα ζητάμε, όπως 
θεσμοθέτηση κινήτρων για τις μάχιμες και κεντρικές 
υπηρεσίες (αυξημένη μοριοδότηση, επιπρόσθετες οι
κονομικές απολαβές κλπ), ώστε να μην θεωρείται, ως 
τιμωρία, η τοποθέτηση κάποιου σε αυτές.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει την προσπάθειά της 
με επισκέψεις και σε άλλες υπηρεσίες, επιβεβαιώνο
ντας το διαρκές ενδιαφέρον της για την ανάδειξη και 
επίλυση των προβλημάτων που μας καταγγέλλονται, 
αλλά και την θωράκιση των μελών μας από κάθε κίν
δυνο και αυθαιρεσία.

Συνεχίζοντας τις επ ισκέψ εις στις αστυνομικές 
υπηρεσίες, ώστε να βρεθούμε κοντά στο συνάδελφο 
και να καταγράψουμε δια ζώσης τα προβλήματά του. 
επισκεφθήκαμε την Πέμπτη ΙΑ.05.2015 την Διεύθυνση 
Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 
της Δ.Α. στον Πολύγυρο, συμμετείχαν από την Ομο
σπονδία μας ο Πρόεδρος Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ. ο A  
Αντιπρόεδρος Αριστείδης ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ και το μέλος 
του ΔΣ Σταύρος ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ. ενώ από τη Διεύθυνση, 
πέραν του Διευθυντού του Νομού Ταξιάρχου Αριστο
τέλη ΜΑΝΩΛΑ. του βοηθού του Α /Δ  Μιχαήλ ΡΙΖΑΚΗ. 
συμμετείχε και το σύνολο των Αξιωματικών που υπη
ρετούν στο νομό Χαλκιδικής.

Κατά τη συνάντηση που διήρκησε πάνω από δυο

ώρες, έγινε συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις για 
όλα τα θέματα που απασχολούντο προσωπικό, κυρίως 
όμως αναδείχθηκε η υποστελέχωση των υπηρεσιών, 
οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στον αυξημένο 
όγκο των προβλημάτων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες με το μεγάλο κύμα τουριστών που επισκέπτονται 
το Νομό, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενίσχυ
ση της Διεύθυνσης με επιπλέον προσωπικό κατά την 
περίοδο αυτή, προκειμένου η πατρίδα μας να δ ε ίξε ι 
τον καλύτερό της εαυτό σε θέματα ασφαλείας και όχι 
μόνο, στους ξένους που θα την επισκεφτούν. Σημειώ 
νεται χαρακτηριστικά, ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε 
εξασφαλιστεί η «λύση» με τη διάθεση εκατό (100) και 
πλέον δοκίμων αστυφυλάκων, κάτι που φέτος δεν ε ί
ναι εφ ικτό  λόγω της μη λειτουργίας των Αστυνομικών 
Σχολών από το 2013.

Μείζον θέμα, επίσης, αποτελεί η μη ανανέωση του 
στόλου των οχημάτων, που ενώ σε αριθμό μπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητικός, λόγω όμως της παλαιότητας 
και της μη συντήρησής τους είναι ε ίτε ακινητοποιημέ- 
να. ε ίτε επικίνδυνα κατά την χρήση τους.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης η έλλειψ η 
ανώτερων Αξιωματικών με αποτέλεσμα να σημειώ νε
ται στρεβλή άσκηση των διοικητικών καθηκόντων, επο- 
πτείας και συντονισμού του αστυνομικού έργου. Χαρα
κτηριστικά. αναφέρεται ότι υπηρετεί μόνο ένας Αστυ
νομικός Διευθυντής στο Νομό, ως βοηθός Διευθυντού 
και ουδείς Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κενό που η 
Υπηρεσία επιχειρεί να καλύψει με τρίμηνες αποσπά
σεις από άλλους όμορους Νομούς. Το αποσπασματικό 
αυτό μέτρο δεν αποτελεί λύση βεβαίως και το ζητού
μενο είναι να αντιμετωπιστεί σε μόνιμη βάση.

Οι συνάδελφοι έθεσαν επίσης με έμφαση, το διαρ
κές πρόβλημα με την αστυνόμευση στην περιοχή των 
Σκουριών και τη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού, 
όπου καλούνται να διασφαλίσουν την δημόσια τάξη και 
ασφάλεια είκοσι (20) εν συνόλω αστυνομικοί του AT Αρ- 
ναίας, αφού ως γνωστόν το AT Ιερισσού έχει κλείσει με
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πολιτική απόφαση και το προσωπικό του. μεταφέρθηκε 
στην έδρα της Διεύθυνσης στον Πολύγυρο, από όπου 
επιχειρείται η διαχείριση του προβλήματος (αποστολή 
σε καθημερινή βάση δυνάμεων από την έδρα).

Όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, τα κοινωνικά 
προβλήματα δεν αποτελούν αντικείμενο επίλυσης μέσω 
της αστυνομίας, ούτε όπου η πολιτεία αδυνατεί να δώ
σει η ίδια λύσεις, είναι ορθό και χρήσιμο να μετακυλύ- 
ει τις ευθύνες της στην αστυνομία, στοχοποιώντας την 
διαρκώς και θέτοντας σε κίνδυνο το ανθρώπινο δυνα
μικό της. Πολύ δε περισσότερο να της καταλογίζονται 
ευθύνες που δεν της αναλογούν.

Από την πλευρά μας, εκφράσαμε την αλληλεγγύη και 
τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους για το δύ
σκολο έργο που επιτελούν, τονίσαμε δε ότι θα είμαστε 
δίπλα τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε 
για την εξεύρεση λύσεων.

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

Μέλος της ΔΕΑΒ η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Την εκπροσώπησή μας στη Διαρκή Επιτροπή για 
την Αντιμετώπιση της Βίας εξήγγειλε ο υφυπουργός 
Αθλητισμού

Με αφορμή τα πρώτα επεισόδια που ξέσπασαν επί 
των ημερών της νέας κυβέρνησης, η Ομοσπονδία μας 
απευθύνθηκε τόσο στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτε
ρικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Πανού- 
ση όσο και στον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Χαράλαμπο- 
Σταύρο Κοντονή και έδωσε το στίγμα της.

Ως απάντηση, ήρθε η πρόσκληση του κ. Κοντονή 
για άμεση συνάντηση μαζί του, στις 6 Μαρτίου 2015. 
Αφού τον ενημερώσαμε για τις διαχρονικές μας θέσεις 
και τις ημερίδες που έχουμε πραγματοποιήσει τα τ ε 
λευταία χρόνια, εκφράσαμε την στήριξή μας στις πρω
τοβουλίες που έχουν εξαγγελθεί για την ασφαλή δ ιεξα 
γωγή του πρωταθλήματος και ζητήσαμε να υιοθετηθούν 
οι προτάσεις μας για τον οριοθετημένο ρόλο της Ελληνι
κής Αστυνομίας σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις.

Ο κ. υφυπουργός ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για 
το ενδιαφέρον της και εξέφρασε τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι η αστυνομία κάθε Κυριακή εμ 

φανίζεται υπόλογη για ό,τι συμβαίνει στα γήπεδα. Αυτό 
πρέπει να σταματήσει. Ανακοίνωσε δε ότι θεωρεί επιβε
βλημένη τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της Ομοσπονδί
ας ως μέλους πλέον, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμε
τώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), διότι ο ρόλος της αστυνομίας 
είναι σημαντικός για τη διασφάλιση γενικά του αγαθού 
της ασφάλειας των πολιτών και όχι με τη διαρκή αφαί
μαξη των αστυνομικών δυνάμεων χάριν των συμφε
ρόντων των ΠΑΕ. Αναφερόμενος στις προτάσεις που 
του υποβάλλαμε, συμμερίζεται τις θέσεις μας για την 
απεμπλοκή από τα μέτρα στο εσωτερικό των γηπέδων 
χωρίς να θίγονται κ ε ίμ ενες  δ ιατάξεις και φυσικά με 
την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των επ ιχει
ρησιακών δράσεων της αστυνομίας για την ασφάλεια 
των οποιωνδήποτε αθλητικών οργανώσεων. Επίσης, για 
τον έλεγχο των φιλάθλων, για τις μετακινήσεις οργανω
μένων φιλάθλων, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις κά
μερες, τους αστυνομικούς συνδέσμους κλη. τόνισε ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο αλλά και να εξεταστούν τα σημεία που χρήζουν 
βελτίωσης. Τέλος, μας τόνισε ότι θεω ρεί παραγωγική 
τη συνεργασία με την Ομοσπονδία μας στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης και του διαλόγου για τις πρωτοβουλίες 
που θα ανακοινωθούν προσεχώς από την Κυβέρνηση.

Σε συνέχεια των ενεργειώ ν μας αυτών, στις 20 Μαρ
τίου 2015, αποστείλαμε νέο έγγραφο (800/3/29) καλώ- 
ντας τον στο πλαίσιο του διαλόγου και των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών που λαμβάνει, να τύχουν υλοποίησης τα 
προεκτεθέντα, συμπεριλαμβανομένων όσων του εκ θ έ 
σαμε λεπτομερώς με την υποβολή σχετικού υπομνήμα
τος κατά την προαναφερόμενη συνάντησή μας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

0 πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος, τη 
στιγμή που κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα της Ελευθε
ρίας στη κεντρική πλατεία Κατερίνης, αποτίοντας φόρο
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τιμής στους αγωνιστές -  θύματα των εργατικών αγώ
νων. δήλωσε:

«Σε σας που δώσατε τη ζωή σας για ανθρώπινα δι
καιώματα και ελευθερία, για δικαιώματα της εργατιάς 
οι αστυνομικοί υπάλληλοι υπόσχονται ότι θα συνεχί- 
σουν τον αγώνα για συμπόρευση με όλους τους εργα
ζόμενους για την πραγματική συμφιλίωση του Έλληνα 
αστυνομικού με τον πολίτη, για μια φιλική αστυνομία 
προς την κοινωνία, δίπλα στους εργαζόμενους και τον 
πολίτη πάντα και μακριά από σκουριές και διαδηλώ
σεις. Σας ευχαριστούμε πολύ!»

Για να μην επαναληφθεί το φιάσκο της απο
δέσμευσης αστυνομικών από «στόχους», 
απαιτείται διαφάνεια

Με ενδιαφέρον αλλά και με αρκετή δόση σκεπτι
κισμού υποδέχτηκε η αστυνομική οικογένεια και κυ 
ρίως η κοινή γνώμη τις εξαγγελίες της νέας ηγεσίας 
του υπουργείου περί αποδέσμευσης αστυνομικών από 
τους λεγάμενους στόχους. Ήταν η πολλοστή φορά άλ
λωστε και ως εκ  τούτου, εύλογες οι απορίες και οι επι
σημάνσεις.

Η Ομοσπονδία μας πήρε θέση ξεκάθαρα, καλώντας 
τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του με πνεύ
μα διαφάνειας για να μην πάει χαμένη άλλη μια προ
σπάθεια.

«Η ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι
κού και εν προκειμένω η μείωση των αστυνομικών που 
απασχολούνται στη φύλαξη επισήμων προσώπων και 
«στόχων» εν γένει. είναι πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας 
μας, στα πλαίσια μιας επιτακτικά επιζητούμενης σύγ
χρονης πολιτικής δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η εν ί
σχυση της αποστολής του Σώματος για την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφάλειας και την ανταπόκριση στα πο

λυποίκιλα προβλήματα των συνανθρώπων μας σχετικά 
με την αστυνόμευση, έρχεται σε αντίθεση με τη διάθεση 
υπέρμετρου αριθμού αστυνομικών στις Υπηρεσίες Επι
σήμων Προσώπων και γι' αυτό ασφαλώς κι εσείς από τις 
πρώτες ημέρες της θητείας σας στο Υπουργείο, φροντί
σατε να παρέμβετε». σημειώνεται στο σχετικό έγγρα
φο. Τονίζεται δε ότι «αρκετές φορές, κατά το παρελθόν, 
άλλωστε, αναγγέλθηκε ο επανασχεδιασμός και η απε
μπλοκή δυνάμεων από αυτόν τον τομέα, αλλά πρακτι
κό αποτέλεσμα στο πέρασμα του χρόνου δεν υπήρξε 
και οι εξαγγελίες έμειναν μετέωρες. Ασφαλώς, αιτία γι' 
αυτό αποτελούσε η σθεναρή αντίδραση των προσώπων 
που κατέχουν πολιτική, οικονομική ή θεσμική εξουσία 
αλλά και η πλήρης αδιαφάνεια του συστήματος διάθε
σης αστυνομικών με αποτέλεσμα και αυτή τη φορά να 
υπάρχουν εύλογα ερωτήματα για την πραγματική απε
μπλοκή και την πραγματική επιστροφή των αστυνομι
κών στις ανάγκες της αστυνόμευσης, μέσω των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών».

Η Ομοσπονδία επικαλείται και το σχετικό έγγρα
φο της ΕΑΣΥ Νοτιοανατολικής Αττικής (2/3/2015) με 
το οποίο καταγγέλλεται ότι «στη Διεύθυνση Αστυνο
μίας Νοτιοανατολικής Αττικής έχει τοποθετηθεί μέχρι 
τώρα μόνο ένας αστυνομικός από αυτούς που έχουν 
απεμπλακεί». Το Αρχηγείο, λόγω ζητήματος που προ- 
έκυ φ ε στον Τύπο, αναγκάστηκε να αναφερθεί με αριθ
μούς στις δυνάμεις που αποδεσμεύονται από φρούρη
ση στόχων και συνοδείες προσώπων, καθώς επίσης 
και στην αποδέσμευση οχημάτων, αλλά η Ομοσπονδία 
παρατήρησε ότι «επιβάλλεται η έκδοση συμπληρωμα
τικού δελτίου τύπου, που να αναφέρει ονομαστικά τις 
Υπηρεσίες στις οποίες επιστρέφουν ή τοποθετούνται 
οι αποδεσμευόμενοι. ώστε να αντικρουστεί η δικαιο
λογημένη καχυποψία, λόγω των παρελθόντων κατα
στάσεων, ότι όλα αυτά εξυπηρετούν επ ικοινω νιακές 
ανάγκες αφού σε πρακτικό καθημερινό επίπεδο κα
θίστανται μη εφαρμόσιμα».

Επανασχεδιασμός μέτρων
Τέλος, η ΠΟΑΣΥ επισημαίνει και την άλλη διάσταση 

αυτού του προβλήματος, ότι «για τα διάφορα Αστυνο
μικά Τμήματα ή τις Υπηρεσίες Ασφαλείας, η φύλαξη 
των λεγάμενων «στόχων» αποτελεί επίσης πραγματική 
πληγή λόγω έλλειψ ης δύναμης. Γι' αυτό, πρέπει να τύ- 
χει ριζικού επανασχεδιασμού και επανακαθορισμού το 
πλέγμα των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με σύγχρο
νες πρακτικές και εγκληματολογικά κριτήρια, βάζο
ντας τέλος σε νοοτροπίες άλλων εποχών. Η Ομοσπον-
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δία στηρίζει κάθε προσπάθεια αποδέσμευσης προσω
πικού προς αυτήν την κατεύθυνση και επειδή όλα κρί- 
νονται εκ  του αποτελέσματος, παρακαλούμε να υπάρ
χει ανά διαστήματα, ξεκάθαρη δημόσια ενημέρωση για 
την πορεία υλοποίησης των στόχων αυτών ώστε και η 
κοινωνία να μας κρίνει όλους με βάση τα έργα και όχι 
τις προθέσεις μας», καταλήγει το έγγραφο.

Ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό το μεταναστευ- 
τικό πρόβλημα

Μετά από πολλά χρόνια, δικαιώνεται η θέση της ΠΟ- 
ΑΣΥ για λήψη μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Έντονη είναι η αγωνία των συναδέλφων μας σε όλη τη 
Χώρα και ιδίως στις νησιωτικές περιοχές αυτής, όπου το 
τελευταίο διάστημα καλούνται να διαχειριστούν τη μαζι
κή άφιξη μη νόμιμων αλλοδαπών - προσφύγων και με
ταναστών- χωρίς την απαραίτητη προς τούτο υποδομή. 
Από όλες τις κατά τόπο Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας, κα
ταγράφονται με έμφαση συσσωρευμένα προβλήματα και 
εηισημαίνονται οι επιπτώσεις της περαιτέρω όξυνσης του 
φαινομένου στη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, 
στους όρους υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και γενικότερα 
στην ελληνική κοινωνία.

Η Ομοσπονδία με έγγραφό της ενημέρωσε όλους τους 
συναρμόδιους υπουργούς, τονίζοντας τους ότι:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ομοσπονδία μας. έχει επι- 
δείξει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα των αλλοδαπών και 
σε ανύποπτο χρόνο είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύ
νου, όταν ακόμα άλλοι, θεωρούσαν ως μοναδικό και απο
τελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού 
ζητήματος τις επιχειρήσεις σκούπα και τους «φράχτες». 
Ενώ ήταν ορατά από όλους τα οξυμένα προβλήματα που 
προκαλούνταν στην Αστυνομία και κυρίως στην κοινω
νία από την μακρόχρονη απουσία μεταναστευτικής πολι
τικής. οι ηγεσίες εξακολουθούσαν επί χρόνια να σφυρί
ζουν αδιάφορα...

Ευρωπαϊκό το πρόβλημα
Παρακολουθώντας επί χρόνια την εξέλιξη  του μετα- 

ναστευτικού προβλήματος, τονίζαμε ότι δεν μπορεί η Ελ
λάδα να το αντιμετωπίσει μόνη της. κυρίως εξαιτίας της 
γεωγραφικής της θέσης, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων 
και σε απόσταση αναπνοής από εμπόλεμες ζώνες. Ακόμα 
κι όταν φάνηκε ότι ελέγχονται προς στιγμήν, οι μετανα- 
στευτικές πιέσεις, σημειώναμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί 
μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική σε συνεργα

σία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο βήμα προόδου 
την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, που με
τατρέπει ως γνωστόν τη Χώρα μας σε αποθήκη ανθρώ
πινων ψυχών και παραβλέπει την αναγκαιότητα ανακα
τανομής των βαρών και των πόρων που διατίθενται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έχουμε, επίσης, τονίσει και στην Ευρωπαϊκή Συνο
μοσπονδία Αστυνομικών, στην οποία συμμετέχουμε, ζη
τώντας τη δική της παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όργανα, 
όπου δραστηριοποιείται από την πλευρά της για την αντι
μετώπιση θεμάτων κοινού αστυνομικού ενδιαφέροντος. 
Γι' αυτό αισθανόμαστε ικανοποίηση όταν πληροφορούμα
στε ότι το όλο θέμα απασχόλησε επιτέλους (23/4/15) την 
έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, κατά 
την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση των 
κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα 
και τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, η χρηματο
δότηση του σχεδίου «Τρίτων» και «Ποσειδών», η ανάλη
ψη περαιτέρω πρωτοβουλιών κατά των δουλεμπόρων σε 
συνεργασία με την Europol κλπ.

Αναποτελεσματικά τα μέτρα
Τα αστυνομικής φύσεως αυτά μέτρα, ωστόσο, επιμέ

νουμε ότι πρέπει να συνοδεύονται και με άλλα, καθορι
στικά. τόσο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
όσο και για την θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού 
που εμπλέκεται σ' αυτήν την υπόθεση. Διότι προφανώς 
δεν αποτελεί λύση η παρατεταμένη τους κράτηση στις 
αστυνομικές εγκαταστάσεις ούτε η μετατροπή των αστυ
νομικών σχολών σε κέντρα φιλοξενίας.

Κύριοι Υπουργοί, το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας αντιμετωπίζει με αισθήματα συμπάθει
ας και ανθρωπιάς τους κατατρεγμένους συνανθρώπους 
μας που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες, αναζητώ
ντας ασφάλεια και ένα καλύτερο αύριο στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Για να πράξει όμως καλύτερα το χρέος του. ζη
τάμε από την Ελληνική Πολιτεία να δώσει προτεραιότη
τα στην παροχή των αναγκαίων μέσων (ατομικός εξοπλι
σμός, οχήματα, ηλεκτρονική υποδομή κλπ), καθώς επί
σης και στην άμεση ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρε
σιών με ανθρώπινο δυναμικό, όπου παρατηρείται έξαρση 
των μεταναστευτικών πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι. 
αυτή τη θερινή περίοδο, οι Υπηρεσίες δεν θα ενισχυθούν 
ούτε με τη διάθεση δοκίμων αστυνομικών, όπως συνέ- 
βαινε τα προηγούμενα χρόνια, πριν από το αναγκαστι
κό, ελέω μνημονίων, «πάγωμα» των προσλήψεων νέων 
αστυφυλάκων.
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Η απάντηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην πρόσκληση δια 
λόγου για τις Κρίσεις

Νέο έγγραφο με το οποίο ξεκαθαρίζει τη στάση μας για 
τον εκδημοκρατισμό του συστήματος Κρίσεων και Προ
αγωγών. απέστειλε η Ομοσπονδία στον Αναπλ. Υπουργό 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη 
ΠΑΝΟΥΣΗ, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντι
στράτηγο κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ και τον Προϊστάμε
νο Κλάδου Διοικ. Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού 
Υποστράτηγο κ. Δημήτριο ΔΗΜΟΥ.

«Με το υπ' αριθμ. 118 από 12/3/2015 έγγραφό σας. μας 
καλέσατε. στα πλαίσια των πρωτοβουλιών σας για την 
ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των κρίσεων 
στην ΕΛ.ΑΣ., να σας καταθέσουμε το ταχύτερο δυνατό 
τις σχετικές απόψεις μας. Χαιρετήσαμε, ως γνωστόν αυ
τήν την πρωτοβουλία, δεδομένου ότι ήταν και είναι πάγια 
θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, η θεσμοθέτη
ση. μετά από εμπεριστατωμένο διάλογο, μιας σύγχρονης 
διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς και της επαγ
γελματικής επάρκειας όλων των στελεχών, ανεξαρτήτως 
βαθμού και θέσεως.

Δυστυχώς, με το υπ' αριθμ. 6003/1/18-β από 20/3/2015 
έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας -  Κλά
δος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι
κού, πληροφορηθήκαμε ότι έχει συσταθεί επιτροπή προ- 
κειμένου να μελετήσει -επεξεργαστεί το συνολικό νομι
κό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση, τις κρίσεις και τις 
προαγωγές των Αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία, 
χωρίς τη δική μας εκπροσώπηση- συμμετοχή στην επι
τροπή αυτή, το έργο της οποίας πρέπει να αφορά όλο το 
αστυνομικό προσωπικό.

Επειδή θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την εκπρο
σώπησή μας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα παρακαλού- 
με όπως παρέμβετε και διασφαλίσετε τη λειτουργία της 
υπηρεσιακής αυτής επιτροπής όπως επιβάλλει ο θεσμι
κός μας ρόλος. Δεν είναι δυνατόν να «διεκπεραιωθεί» δι' 
αλληλογραφίας η θεσμοθέτηση ριζικών αλλαγών για την 
κορυφαία διαδικασία της ανάδειξης της Ηγεσίας και της 
αξιολόγησης όλων των στελεχών της Ελληνικής Αστυ
νομίας και μάλιστα να ζητούνται οι προτάσεις μας μόνο 
για μια κατηγορία αστυνομικού προσωπικού, χωρίς να 
γνωρίζουμε το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η νέα 
πολιτική ηγεσία.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ως ΠΟΑΣΥ 
επιζητούμε ουσιαστικές αλλαγές που κατά την άποψή μας 
πρέπει να στοχεύουν, αφενός στη θεσμοθέτηση ενός νέου

αξιοκρατικού πλαισίου αξιολόγησης των ανωτάτων αξιω
ματικών για την ανάδειξη της Ηγεσίας του Σώματος, μέσω 
μιας διαδικασίας κύρους που θα φέρει και την σφραγίδα 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφετέρου δε. σε μια παράλ
ληλη διαδικασία αξιολόγησης όλου του αστυνομικού προ
σωπικού με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του. Αλλά 
για να γίνουν όλα αυτά εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει 
ένα σύγχρονο οργανόγραμμα Υπηρεσιών και ένα σύγχρο
νο καθηκοντολόγιο, ώστε κάθε θέση εργασίας και κάθε 
υπάλληλος αστυνομικός, να ελέγχεται και να αξιολογείται 
επί συγκεκριμένων καταστάσεων και όχι συγκυριακά και 
κατά το δοκούν, όπως συμβαίνει σήμερα.

Η θεσμική κατοχύρωση, ειδικότερα, μιας διαδικασίας 
ακρόασης και επιλογής του Αρχηγού του Σώματος από 
αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, η συμμετοχή μας 
στα Συμβούλια Κρίσεων για μια αντικειμενική και δίκαιη 
βαθμολογική εξέλιξη  - αξιολόγηση όλου του αστυνομικού 
προσωπικού, η διαμόρφωση της νέας αστυνομικής ιεραρ
χίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αποτελούν μείζονα 
ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
(www.sefeaa.gr)

Ανακοίνωση

Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ειδικών 
Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής την Παρασκευή 
03/04/2015 επισκέφθηκε την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττι
κής και πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση των 
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.ίΟ. 
Π.Κ.Ε).

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Ατο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δι- 
εκδίκησε και πέτυχε την συμμετοχή των Ειδικών Φρου
ρών στην Ο.Π.Κ.Ε, σε μια υπηρεσία που για αρκετά χρόνια 
αποτελεί ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη με καθημε
ρινές επιτυχίες, στην αποστολή της πάταξης ιδιαίτερων 
μορφών εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα με την παρουσία 
των Ειδικών Φρουρών και σε αυτή την υπηρεσία, βελτιώ
νεται το αξιόμαχο και ενισχύεται η λειτουργία της.

θέματα της συνάντησης αποτέλεσαν τα γενικότερα 
προβλήματα της υπηρεσίας όπως ή συντηρητική εκπαί
δευση, ο πεπαλαιωμένος στόλος και η οργανικότητα των 
θέσεων των ήδη υπηρετούντων στις ομάδες που σήμερα 
είναι αποσηασμένοι.
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Επισημάνθηκε για ακόμα μία φορά η αναγκαιότητα 
χορήγησης ειδικού επιδόματος σε υπηρεσίες που έχουν 
ειδικές «απαιτήσεις», υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και 
η Ο.Π.Κ.Ε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρακτήρα.

Στη συνάντηση και πολύωρη συζήτηση διαπιστώθη
κε από κοινού η αναγκαιότητα του ενδιαφέροντος από 
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου μας στα 
προαναφερθέντα προβλήματα και στην άμεση επίλυσή 
τους. 0  κ. Διοικητής μας ενημέρωσε για το άριστο επαγ
γελματικό επίπεδο των Ειδικών Φρουρών που υπηρε
τούν στην συγκεκριμένες ομάδες και μας διαβεβαίωσε 
για την προσπάθεια και από μέρους του, για επίλυση των 
ανωτέρω θεμάτων.

Από πλευράς μας καταστήσαμε σαφές ότι θα είμαστε 
πάντα στον πλευρό τους και θα συνδράμουμε με όλες τις 
δυνάμεις μας προς την επίλυση των προβλημάτων που 
απασχολούν τους συναδέλφους.

Ημερίδα με θέμα την Οδική Ασφάλεια

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του 
Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Ατ
τικής με θέμα την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Έγκριτοι επιστήμονες στην οδική ασφάλεια, μίλησαν 
σε πλήθος συναδέλφων που βρέθηκαν το μεσημέρι της 
Τετάρτης (18/3/2015) στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την 
οδική τους συμπεριφορά.

Στόχος της ημερίδας και του ΣΕΦΕΕΑ δεν ήταν άλ
λος από την προσπάθεια στον περιορισμό των τροχαίων 
ατυχημάτων που έχουν λάβει τη μορφή μάστιγας για την 
Ελληνική Αστυνομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα
τείου αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει κάτι στη κατεύθυνση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συναδέλφων που 
χρησιμοποιούν όχημα κατά την ενάσκηση των καθηκό
ντων τους αλλά και εκτός.

Ως γνωστόν η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης 
στα τροχαία δυστυχήματα, καθώς κάθε χρόνο υπολογί
ζεται ότι 13,6 ανά 1.000 ανθρώπων χάνουν τη ζωή τους 
στην άσφαλτο.

Το θέμα αγγίζει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς -μ ο το - 
σικλετιστές και οδηγούς άλλων υπηρεσιακών οχημάτων 
- οι οποίοι λόγω της φύσης της δουλειάς τους οδηγούν 
καθημερινά πάρα πολλές ώρες και κάτω από αντίξοες 
συνθήκες. Το θέμα ανέδειξαν οι έγκριτοι ομιλητές της 
ημερίδας τους οποίους καλωσόρισε με θέρμη στο ξεκ ί
νημα της ημερίδας ο πρόεδρος του ΣΕΦΕΕΑ κ. Βασίλης 
Ντούρας.

Σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο κεντρικοί ομιλητές ήταν ο 
διευθυντής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνι
κού Ινστιτούτου «Μοτοθέσις» κ. θωμάς Κακαδιάρης. η 
ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. κ. Βασιλική Χριστοδούλου και ο 
οδηγός αγώνων αυτοκινήτου και συγγραφέας κ. Τάσος 
Μαρκουίζος (Ιαβέρης).

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυ
ντής του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού .Υπο
στράτηγος κ. Δήμου Δημήτριος, ο Διευθυντής Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, Υποστράτηγος κ. Ιω
άννης Διαμαντόπουλος. ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υγει
ονομικού. Υποστράτηγος κ. Ηλίας Μαλεβίτης, ο Διευθυ
ντής Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης. Ταξίαρχος κ. Βασίλει
ος Τζίγκος, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθη
νών, Ταξίαρχος Γεώργιος Παπουτσάκης, ο Υποδιευθυντής 
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Διευθυντής κ. Δημήτριος 
Κουλτούκης, ο Διοικητής Τροχαίας Αττικής Οδού Αστυ
νόμος κ. Ευάγγελος Κουντρομιχάλης, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ, Διευθυντής κ. Γιάννης Κατσιαμάκας. ο Πρόε
δρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. 
Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Γενικός Γραμματέας της ίδι
ας Ένωσης κ. Νικόλαος Ρήγας και μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής κ. Γιώργος Καλλι- 
ακμάνης, ο Επικεφαλής «ΑΝΑΣΑ» και μέλος της Ένω-
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σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής 
κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. ο αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Νίκος Τζί- 
μας. αξιωματικοί της ΔΙ.ΑΣ και ΔΕΛΤΑ Αττικής, όπως και 
αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών.

Επισκέψεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, κλιμάκιο της Ομοσπον
δίας βρέθηκε κοντά σε συναδέλφους που υπηρετούν στο 
Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (Π. 
ΚΕ.Κ.Α.) στην Ξάνθη και άκουσε τα ελάχιστα ως μηδα
μινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Απόρροια της άρι- 
στης συνεργασίας διοίκησης, εργαζομένων και κρατου
μένων το Π.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης αποτελεί για μας υποδειγμα
τικό κέντρο κράτησης κλειστού τύπου. Με τεχνολογικά 
εξελιγμένο σύστημα καμερώντου χώρου, με εξελιγμένο 
τεχνολογικά σύστημα τροφοδοσίας, με τη δημιουργία ε ι
δικών χώρων ψυχαγωγίας, με την αμεσότητα για την υγει
ονομική περίθαλψη, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων απέναντι στους κρατουμένους και με σεβασμό 
της αξιοπρέπειας της εργασίας από τους αλλοδαπούς στο 
προσωπικό, το κέντρο διαμορφώνει άλλη νοοτροπία δι
αχείρισης, πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα αλλά 
και της Ευρώπης.

Λυπηρό σημείο αναφοράς η πρόθεση του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν της τελευταίας διαταγής, να μειώ 
σει το ήδη έμπειρο προσωπικό διαχείρισης και φύλα
ξης του κέντρου κατά 30%. Σε μία περίοδο που τελικώς η

προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των παράνομων 
μεταναστών στα κέντρα τίθεται ως προτεραιότητα, πα
ράλληλα να μειώνεται η δύναμη φύλαξης και διαχείρισης 
στα κέντρα. Την ώρα μάλιστα που οι ενδείξεις για αύξηση 
των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εμφανείς το άμεσο 
χρονικό διάστημα.

Η Ομοσπονδία απο
στέλλει άμεσα στον 
κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
σ χετικό έγγραφο με 
τη θέση αυτή και ζητά 
την ανάκληση της δια
ταγής επιστροφής των 
συναδέλφων και απομάκρυνσης τους από τα κέντρα Πα- 
ρανεστίου και Ξάνθης αλλά και ΔΑΟρεστιάδας. Δεδομέ
νης της θέσης ότι τα Προαναχωρησιακό Κέντρα θα βρί
σκονται σε λειτουργία, αλλά και του γεγονότος ότι έκπτω
ση στη φύλαξη και τη διαχείριση δεν μπορεί να υφίστα- 
ται. την απομάκρυνση αυτών των συναδέλφων οφείλει η 
Ηγεσία να την επανεξετάσει. Ευελπιστούμε στην άμεση 
ανταπόκριση της Ηγεσίας στο αίτημα μας για τους συνα
δέλφους έτσι ώστε τέτοιου είδους προσπάθειες να επι
βραβεύονται αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση. Η 
Ομοσπονδία οφείλει εκτός από τα προβλήματα και τις 
καταγγελίες να αναδεικνύει και κάθε προσπάθεια που 
πραγματοποιείται και έχει τόσο φωτεινά αποτελέσματα.

Παράλληλα επισκεφθήκαμε τον Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης Ταξίαρχο κ. Μενεξίδη στην Κομοτηνή, καταθέ
τοντας τους προβληματισμούς μας τόσο για το Προανα- 
χωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης όσο 
και του Παρανεστίου και Φυλακίου. Η Ομοσπονδία έθ ιξε 
και επιμέρους ζητήματα εξοπλισμού, οχημάτων και λει
τουργίας των υπηρεσιών. Ευχηθήκαμε να υπάρξει μια 
άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που θα ω φελή
σει το προσωπικό και την κοινωνία.

Εργασίες του γενικού Συμβουλίου με τη 
συμμετοχή των πρωτοβάθμιων στην Καβάλα

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πραγματοποίησε σύγκλιση του Γενι
κού Συμβουλίου με την συμμετοχή των πρωτοβάθμι
ων σωματείων -  μελών της στην πόλη της Καβάλας. 
Με την παρουσία τους τίμησαν την Ομοσπονδία φ ο 
ρείς της τοπικής, πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας. Ειδι
κότερα, παρευρέθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κα

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

Αλ. Τσανάκα και Δ. Εμμανουηλίδης, ο βουλευτής Ν.Δ. 
κος Ν. Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ταξίαρχος κ. Ν. 
Μ ενεξίδης, ο Δ ιευθυντής Αστυνομίας Καβάλας Ταξί
αρχος κ. Αβρ. Κοσκερίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας κ. Γ Γραμμένος, η πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου Καβάλας κα Φ. Κόγια. Τις εργασί
ες του Συμβουλίου παρακολούθησαν και συνάδελφοι 
από την τοπική Ένωση της Καβάλας.

Στο γενικότερο πλαίσιο των εργασιών του Συμβου
λίου. υπήρξε εποικοδομητικός και ουσιαστικός διάλο
γος μεταξύ των εκπροσώπων των αρχών αλλά και των 
εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων που συμ
μετείχαν. Κύρια ζητήματα που απασχόλησαν, ήταν το 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ. και η αναγκαιότητα 
του για μια λειτουργική αστυνομία προς το συμφέρον 
της κοινωνίας. Η ανάγκη καθετοποίησης του κλάδου 
αλλοδαπών λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου 
στέκεται μονόδρομος για την ηγεσία κατά την διαμόρ
φωση του νέου πλαισίου. Το βάρος της ευθύνης για 
την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από την 
ελληνική αστυνομία επιβάλλει την καθετοποίηση του 
κλάδου και την απαρέγκλιτη λειτουργία προς την κα
τεύθυνση της απρόσκοπτης αντιμετώπισης του μετα- 
ναστευτικού ζητήματος. Η επαναδραστηριοποίηση και 
η ενίσχυση των υπηρεσιών δίω ξης παράνομης μετανά
στευσης σε β' και γ' ζώνη προς αντιμετώπιση των κυ
κλωμάτων λαθροδιακίνησης αλλά και προς εδραίωση 
του αισθήματος ασφάλειας των κοινωνιών, κρίνονται 
από όλους αναγκαία και άμεσα μέτρα. Επισημάνθηκε, 
πλέον από κάθε συμμετέχοντα, η αναγκαιότητα νέων 
προσλήψεων συνοριακών φυλάκων τόσο στα νησιά του 
Αιγαίου όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Πέραν των ζητημάτων που τέθηκαν σχετικά με την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και του κώδικα μεταθέ
σεων. αξιολογήθηκαν και διατυπώθηκαν οι δυσκολίες 
πάνω στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής 
που ακολουθεί η χώρα από το ίδιο το προσωπικό που 
καλείται να την υπηρετήσει. Τα πολυμέτωπα πλέον με-

ταναστευτικά μονοπάτια εισόδου αλλά και εξόδου από 
τη χώρα δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν από 
τις δυνάμεις της συνοριακής φύλαξης και δίωξης της 
παράνομης μετανάστευσης τόσο λόγω της τεράστιας 
λειψανδρίας όσο και λόγω των ελλείψεω ν στις δομές 
των υπηρεσιών. Κοινή διατύπωση όλων των φορέων, η 
εφαρμογή μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής που 
θα μπορεί να ακολουθηθεί και να εφαρμοσθεί προα
σπίζοντας παράλληλα τα σύνορα αλλά και την ασφάλεια 
της κοινωνίας μας.

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. παράλληλα ζήτησε και εξέλα β ε την 
στήριξη των παρευρισκομένων φορέων, για μια σειρά 
προτεινόμενων και δίκαιων θεσμικών, ασφαλιστικών 
και εργασιακών ζητημάτων που χρίζουν νομοθετικής 
πρωτοβουλίας για άρση χρόνιων αδικιών στο προσω
πικό του κλάδου. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διά
στημα η Ομοσπονδία μας θα συντάξει και θα καταθέ
σει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πλαίσιο με τις 
θέσεις που συζητήθηκαν και διαμορφώθηκαν τόσο για 
την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών όσο και για ζητήματα 
μεταθέσεων, πειθαρχικού δικαίου και εκσυγχρονισμού 
της εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση του Νεοεκλεγέντος Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. 
του Ν. Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: ΚΟΤΟΥΛΑΣ Βασίλειος 
Αντιπρόεδρος: ΓΚΙΟΚΑ Ελένη 
Γενική Γραμματέας: ΝΟΜΙΚΟΥ Ειρήνη 
Ταμίας: ΣΦΥΡΗΣ Σπυρίδων
Μέλη: ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ Μαρίνα. ΚΙΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος. 
ΧΑΤΖΗ Π ΑΥΛΗ Κωνσταντία
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ΠΕΝΘΗ I

t  Αρχ/κας Μιχαήλ Καμαρίτης. Γεννήθηκε 
ίο  έτος 1967 στο Ρέθυμνο. Κατετάγη το 1991 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της ΓΑ.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και 

πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 4/3/2015 από 
παθολογικά αίτια.

ΟΜΙΛΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

t  Αρχ/κας Αναστάσιος Δήμος. Γεννήθηκε το έτος 
1980 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2002 και υπηρέτησε στο 
Τ.Δ.Λ. Αθηνών. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29/1/2015 
συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

fT n v  08 Μάιου 2015 κηδεύτηκε στο 
Α Νεκροταφείο Αθηνών η αείμνηστη 
Κοίτη Ψημένου, Επίτιμη Πρόεδρος 
του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας 
Αθηνών».
Στην Εξόδιο Ακολουθία παρέστη 
σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τα μέλη του Ομίλου.
Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας 
παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος 

Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου και αντιπροσωπεία από το 
Αρχηγείο.
Επικήδειους λόγους εκφώνησαν η Πρόεδρος και η Γενική 
Γραμματέας του Ομίλου κ.κ. Καίτη Καλαμαράκη και Εύα 
Γερογιαννοπούλου αντίστοιχα.
Η εκλιπούσα υπηρέτησε επί 60 συναπτά έτη τους σκοπούς 
του Ομίλου ως Έφορος, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος αυτού. 
Διακρινόταν για την αγάπη και την αφοσίωσή της στον Έλληνα 
αστυνομικό και την οικογένεια του και υποστήριζε με θέρμη 
τη χορήγηση κάθε δυνατής οικονομικής ενίσχυσης του 
Ομίλου, προς αυτούς που προέβλεπε το καταστατικό του. Η 
επί σειρά δεκαετιών θητεία της συνέβαλε αποτελεσματικά 
στην εδραίωση της 70χρονης πορείας του Ομίλου.

Στη μνήμη της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, 
αποφάσισε να διαθέσει το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων 
(500) ευρώ στο Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση».

Το Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του για το θάνατο της Επίτιμης Προέδρου του 
Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» Καίτης Ψημένου και 
ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για τη δωρεά 
του χρηματικού ποσού.

Μετά από σχετική ψηφοφορία, η σύνθεση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας
Αθηνών», που προέκυψε έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αικατερίνη (Καίτη) Καλαμαράκη
Αντιπρόεδρος: Ασπασία Ράλλη
Γενική Γραμματέας: Εύα Γερογιαννοπούλου
Ειδική Γραμματέας: Ράνια Νικολοπούλου-Λαζαροπούλου
Ταμίας: Ελένη Παπαηλιού
Σύμβουλοί: Κ. Βάγια. Ε  Κεφαλά. 0. Μπισκίνη. Τζ. Αρεταίου, 
Α θεοφανίδου.

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α

t  Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1933, 
στον Αβρακόντε Λασιθίου. αηό τους 
γονείς του Κωνσταντίνο και Δέσποινα 
Δερμιτζάκη.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο του 
χωριού Αβρακόντε (Πετρά) και 
συνέχισε στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
(Καπετανάκειο). Α κολούθω ς 
φοίτησε στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό 

φροντιστήριο Κατερίνης. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε τις σπουδές του στο Νομικό 
τμήμα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. Επίσης παρακολούθησε σεμινάρια ανωτάτων 
σχολών στη ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Αθηνών.
Υπηρέτησε το Δημόσιο επί μακράν ως Αγρονόμος, 
δημόσιος κατήγορος και εν συνεχεία ως Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως με παράλληλη συνδικαλιστική δράση. 
Συνταξιοδοτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του έτους 2000.
Με τη σύζυγό του. Πόλυ Δερμιτζάκη απέκτησαν δύο παιδιά, 
τον Κωνσταντίνο και τη Δέσποινα, τα οποία του χάρισαν 
τρία εγγόνια. το Λυκούργο Καλλέργη. τη Ρέα και το Γιάννη 
Δερμιτζάκη.
Έφυγε από τη ζωή στις 9 Μάιου του έτους 2015.
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Ημίμποτο Κωδικός 6030

Υφασμάτινη Κωδικός 6031

Με Φερμουάρ Κωδικός 6032

Σκαρπίνι
Αστυνομίας

Δέρμα 4θ€
Λουστρίνι 45€ Κωδικός 4001

40€

Σκαρπίνι
Λιμενικού Κωδικός 4001

2.850 ώρες ορθοστασίας 
3.500.000 βήματα το χρόνο

η λύση;

PELITlfl
Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Αφρώδες
Κολάρο

-------  Σχέδιο
Αποβολής

Λάσπης

Αρνητική Γωνία 
Στάσης

Τακούνι__
Απορρόφησης

Κραδασμών

Αρβύλα Δερμάτινη Κωδικός 6000

Σε όλα τα μοντέλα αεροπέλμα 
πραγματοποιείται test αντοχής 
στον εξομοιωτή βάδισης, 

μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ψ

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 -16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 -19 :00

____________ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ____________
—  Παραλαβή από το πρατήριο της εταιρείας
—  Ομαδική αποστολή στα τμήματα
—  Ταχυδρομικά με αντικαταβολή

(Σπς τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π Α )

ΘΕΜΑΓΙ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Λ. Κ ηφ ισ ού 1 5 , Αγ. I. Ρ έντη , Τ.Κ .: 1 8 2 3 3
Τηλ.: 2 1 0  4 9  1 8  9 3 7  , Fax.: 2 1 0  4 2  5 6  1 3 7
E-mail: info@astinomika.com
www.aeropelma.com - www.astinomika.com

mailto:info@astinomika.com
http://www.aeropelma.com
http://www.astinomika.com


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ν ιελέζος

Rally -  22ος Γύρος Αττικής

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος στα πλαίσια ανάπτυξης 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού δήλωσε και έλαβε μέρος στον 
αγώνα Rally Regularity «Γύρος Αττικής» που πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με μ έ
ριμνα και ευθύνη του Συλλόγου Ιστορικών Σπορ Αυτοκινήτων (Σ.Ι.Σ.Α.). Η 
Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Υπαρχ/κα ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ Νικόλαο οδη
γώντας ένα αυτοκίνητο μάρκας Subaru Impresa GT στην κατηγορία GT 
(αυτοκίνητα χρονολογίας, 1985-1995).
Ο σ υγκεκριμένος αγώνας διοργανώνεται για 22" συνεχόμενη χρονιά, 
αποτελώντας παράδοση και ανοίγει όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 
την αυλαία του Πρωταθλήματος Regularity της συγκεκριμένης Λέσχης. 
Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών (64 πληρώματα) εγγυήθηκε το υψηλό 

επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των πληρωμάτων και έδωσε ακόμα μεγα
λύτερο ενδιαφέρον τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους θεατές που 
παρακολούθησαν τον αγώνα με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο αγώνας ξεκ ίνη 

σε από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων και κάλυψε περίπου 140 χλμ. συμπεριλαμβάνοντας παλαιές Ακροπολικές δι
αδρομές καθώς και περιοχές της Πάρνηθας, των Αφιδνών και του Ωρωπού, όπου πραγματοποιήθηκε και ο τερματισμός. 
Η πολύ καλή προετοιμασία σε συνδυασμό με την οδηγική συμπεριφορά αλλά και τη μηχανική υποδομή του αυτοκινήτου, 
έφ ερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μια καλή παρουσία ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η εμφάνιση ενός οχήματος 
με τα χρώματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος σχολιάστηκε θετικά τόσο 
από τους διοργανωτές όσο και από τους «αντιπάλους». ■

Α υ το κ ίν η το  μ ά ρ κα ς  (S u b a ru  Im p re s a  GT) 
σ τη ν  κ α τη γο ρ ία  GT. οδηγούμ ενο  από τον  Υπαρχ/κα  
ΑΜ Ο ΛΟ ΧΙΤΗ Ν ικό λα ο

Αγώνες Άρσης Βαρών Ε.Δ. & Σ.Α.

Π ραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 στο Ολυμπι
ακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) οι αγώνες Άρσης Βαρών 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2014. Τη δι

οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων είχε αναλάβει το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και 
την εποπτεία της Γραμματείας (Α.Σ.Α.Ε.Δ.). Στους αγώνες αυτούς έλαβαν 
μέρος αθλητές και αθλήτριες Άρσης Βαρών των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν oi: Α/Β  ΚΑΡ- 
ΠΑΘΑΚΗ Μαρία ως αρχηγός αποστολής. Υ/Β ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερί
νη ως αρχηγός ομάδας. Αρχ/κας ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χρήστος ως προπο
νητής και οι Αρχ/κας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης, Υπαρχ/κας ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 
Γεώργιος, Υπαρχ/κας ΓΚΑΡΙΠΗΣ Κωνσταντίνος, Υπαρχ/κας ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ θεοχάρης, Αστ/κας ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Χρήστος. Αστ/ 
κας ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ιωάννης, Ειδ. Φρ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης, Ειδ. Φρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος ως αθλητές.
Η Ελληνική Αστυνομία στο εν θέματι πρωτάθλημα κατέλαβε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας συνολικά 75 βαθμούς.
Αποτελέσματα αγώνων
Κατηγορία -69 kg : 2η θέση Υπαρχ/κας ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ θεοχάρης. 3η θέση Ειδ. Φρ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης.
Κατηγορία -77 kg ; 3η θέση Αρχ/κας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης.
Κατηγορία -85 kg : 2η θέση Αστ/κας ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ιωάννης.
Κατηγορία -105 kg : 1η θέση Αστ/κας ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Χρήστος, 3η θέση Ειδ. Φρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος.
Κατηγορία +105 kg : 1η θέση Υπαρχ/κας ΓΚΑΡΙΠΗΣ Κωνσταντίνος, 2η θέση Υπαρχ/κας ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Γεώργιος.
Ομαδική κατάταξη: 1π θέση Ελληνική Αστυνομία. 2η θέση Στρατός Ξηράς, 3η θέση Πυροσβεστικό Σώμα, 4" θέση Πολεμικό 
Ναυτικό, 5η θέση Πολεμική Αεροπορία. 6" θέση Λ ιμενικό Σώμα. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγώνες ζΐφασκίας 
Στρατιωτικών Σχολών Ε.Δ. & Σ.Α.

6° Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου Δρόμου στο Γκρατς 
της Αυστρίας

Υπαστυνόμος A ' ΖΑ Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ  
Γ ;ώ ρ γ ιο ς

H U.S.PE. (Πανευρωπα
ϊκή  Α θλητική  Έ νω 
ση Αστυνομιώ ν) σε 

συνεργασία με την Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Αυστρί
ας κατά το χρονικό διάστη
μα από 10 έω ς και 13 Οκτω
βρίου 2014 διοργάνωσε το 6ο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου Αστυνομικώ ν 
στο κέντρο της πόλης Γκρατς της Αυστρίας, παράλληλα με 
τον αγώνα δρόμου (GRAZ MARATHON 2014) στον οποίο συμ
μετείχαν 12.000 δρομείς περίπου. Στο εν λόγω πρωτάθλημα 
συμμετείχαν 116 αθλητές -  αστυνομικοί από 20 χώρες. Στην 
τελετή έναρξης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρέλασαν 
όλες οι αποστολές, παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας 
του Γκρατς, του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
USPE, τοπικών φορέων και πλήθους πολιτών.
0  αθλητής της Α.Ε.ΑΈ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος συμμετείχε 
στο 6ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των 42 χλμ., καταφέρ- 
νοντας να ολοκληρώσει τον αγώνα, τερματίζοντας σε χρόνο 
3:27:56. Η απόδοση του ήταν καλύτερη του αναμενόμενου 
μιας και λίγες μέρες πριν είχε αναβιώσει τον άθλο του Φει
διππίδη τρέχοντας την απόσταση Αθήνα -  Σπάρτη -  Αθήνα. 
Ο Πρόεδρος καί το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος συγχαίρουν τον αθλητή υπεραποστάσεωνΖΑΧΑΡΙΑ
Δ Η  Γεώργιο για την επιτυχία του και το τεράστιο ψυχικό του 
σθένος. ■
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Δ ιεξήχθησαν στις 30-31 Μαρτίου 2015 στη Στρα
τιωτική Σχολή Ευελπίδων οι αγώνες Ξιφασκίας 
Στρατιωτικών Σχολών Ε.Δ. & Σ.Α. Η ομάδα Ξιφα

σκίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
κατάκτησε την τρίτη θέση τόσο στην ομαδική κατάταξη 
Ξίφους Μονομαχίας όσο και στη γενική κατάταξη.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα αποτελούσαν οΐ: ΠΑ- 
ΤΜΙΟΥ Μιχαήλ ως προπονητής και οι Δ.Υ ΤΡΥΦΕΡΗΣ 
Παναγιώτης. Δ.Υ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δημήτριος (20η θέση). Δ.Υ. 
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Χρήστος (8" θέση). Δ.Υ. ΤΣΙΓΚΑΣ Δημήτρι- 
ος (25η θέση), Δ.Υ. ΚΟΛΕΝΤΣΗΣ Αναστάσιος (7η θέση). 
Δ.Υ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γεώργιος (26η θέση). Δ.Υ. ΑΝΤΩ- 
ΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος (26η θέση) ως αθλητές. ■

10η Φορά στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες

ΟΕ.Φ. ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ανδρέας του Α.Τ. Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, μπήκε 
για 10η φορά στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο «Κάτοχος των Περισσο
τέρων Πιστοποιήσεων Διαιτητή /  Κριτή Αθλημάτων». 0  ΚΩΛΕΤΤΗΣ είναι 

πιστοποιημένος διαιτητής /  κριτής σε 27 αθλήματα: Στίβο, Αντισφαίριση, Χειρο
σφαίριση επί Άμμου (Beach Handball). Αντισφαίριση επί Άμμου (Beach Tennis). 
Πετοσφαίριση επί Άμμου (Beach Volleyball), Ποδηλασία. Παραποδηλασία, Πο
δόσφαιρο Τυφλών. Μπριτζ, Σκάκι, Ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο Σάλας, Ορειβα
σία -  Αγωνιστική Αναρρίχηση, Μηχανοκίνητος Χερσαίος Αθλητισμός, Ιστιο
πλοΐα. Αθλητική Αλιεία Επιφάνειας, Κολύμβηση. Συγχρονισμένη Κολύμβηση, 
Ξιφασκία. Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση και Γουσού 
Κουνγκ -  Φού. Πυγμαχία, Τρίαθλο. Δίαθλο, Παρατρίαθλο. Καλαθοσφαίριση και 
Υποβρύχια Σκοποβολή. ■



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ε.Δ. & Σ.Α.

Α ρισ τερά  στη φω τογραφία διακρ ίνετα ι ο Υπαρχ/κας 
ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος, ο οποίος κατέλαβε τη 2η θέση  
στα 7.500μ. ανδρών

Στο κέντρο της φω τογραφίας δ ιακρ ίνεται ο Υ/Β ΚΟΛΕΘΡΑΣ 
Σταμάτιος. ο οποίος κατέλαβε την  1η θέση στα 7.500μ. 
ανδρών βετεράνω ν αθλητών Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ ιεξήχθησαν, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Στρατιωτικού Αθλητισμού, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στις εγκα 
ταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι οι αγώνες ανωμάλου δρό

μου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στους αγώνες έλαβαν 
μέρος αθλητές και αθλήτριες ανωμάλου δρόμου των τριών Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η δι
οργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, υπό 
την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και με τη συνδρομή της Τεχνικής Επιτροπής 
Ανωμάλου Δρόμου και Στίβου της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν oi: Α/Υ ΓΕΩΡ- 

ΓΑΚ0Π0ΥΛ0Σ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής, Υ/Β ΜΑΜΕΚΑΣ Ιωάν
νης ως αρχηγός ομάδος. Αρχ/κας ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος ως προπονητής 

και οι Α/Υ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχάλης, Υ/Α ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος. Υ/Α 
ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης. Υ/Β ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος, Ανθ/μος ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 
Δημήτριος, Ανθ/μος ΚΛΑΔΗ Νεκταρία, Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστό
φορος, Υπαρχ/κας ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ θεοχάρης, Υπαρχ/κας ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ 
Ξένια, Υπαρχ/κας ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Πέτρος, Υπαρχ/κας ΔΡΙΤΣΟΥ Σωτηρία 
- Ευαγγελία, Αστ/κας ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Κατερίνα, Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 
Αθανάσιος, Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαραλαμπία, Ειδ. Φρ. ΜΠΑΛΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, Ειδ. Φρ. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Αλέξανδρος, Ειδ. Φρ. ΠΕ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, Ειδ. Φρ. ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ Αμανάτιος ως αθλητές 
-  αθλήτριες.

Αποτελέσματα:
7.500μ. Ανδρών: 2η θέση Υπαρχ/κας ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος, 8η θέση 
Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανάσιος. 15η θέση Αστ/κας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κωνσταντίνος, 38η θέση Δοκ. Υπ/μος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Νικόλαος, 52η θέση 
Ειδ. Φρ. ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ Αλέξης, 64η θέση Δοκ. Υη/μος ΑΝΤΩΝΗΣ 
Γεώργιος, 69η θέση Υ/Β ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος, 73η θέση Δοκ. Υπ/μος 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος. 77η θέση Ειδ. Φρ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος, 
91η θέση Υ/Α ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης, 92η θέση Υπαρχ/κας ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 
Πέτρος, 99η θέση Υ/Α ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος, 111η θέση Α/Υ ΧΑΡΑ- 
ΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχάλης, 135η θέση Ειδ. Φρ. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Αλέξανδρος, 
161η θέση Ειδ. Φρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και 185η θέση Ειδ. Φρ. 
ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ Αμανάτιος.

4.500μ. Γυναικών: 2η θέση Υπαρχ/κας ΚΑΖΙΡΟΒΑ Ξένια, 12η θέση Δοκ. 
Υπ/μος ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ Στέλλα. 18η θέση Αστ/κας ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ Χαρα
λαμπία, 42η θέση Υπαρχ/κας ΔΡΙΤΣΟΥ Σωτηρία -  Ευαγγελία, 58η θέση 
Αστ/κας ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ Αικατερίνη και 69η θέση Ανθ/μος ΚΛΑΔΗ Ν ε
κταρία.
Ο Υ/Β ΚΟΛΕΟΡΑΣ Σταμάτιος κατέλαβε την 1η θέση στα 7.500μ. ανδρών 
βετεράνων αθλητών Ε.Δ. & Σ.Α.
Ομαδική κατάταξη ανδρών πρωταθλήματος Ε.Δ. & Σ.Α.: 1 η θέση Στρα
τός Ξηρός, 2η θέση Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση Πολεμικό Ναυτικό. 
4η θέση Πολεμική Αεροπορία, 5η θέση Λ ιμενικό Σώμα, 6η θέση Πυρο
σβεστικό Σώμα.
Ομαδική κατάταξη γυναικών πρωταθλήματος Ε.Δ. & Σ.Α.: 1 η θέση Στρα

τός Ξηράς, 2η θέση Πολεμική Αεροπορία, 3η θέση Πολεμικό Ναυτικό, 4η 
θέση Ελληνική Αστυνομία, 5η θέση Λιμενικό Σώμα. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Ε.Δ. & Σ.Α.

Δ ιεξήχθησαν στην Αθήνα (Κλειστό Γυμναστήριο Πάρ
κου Γουδή), το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, οι αγώνες 
Καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 

έτους 2014. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές-τριες Κα
ράτε των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγεί
ων των Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.). Η ορ
γάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Καράτε, υπό την εποπτεία της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ..

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν:
Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής 
-  ομάδας, Αρχ/κας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος ως προπονητής 
και οι Υ/Α ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Ιωάννης. Υ/Β’ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 
Δημήτριος, Αρχ/κας ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ Σοφία, Υπαρχ/κας ΡΑ- 
ΧΟΥΤΗΣ Δημήτριος, Υπαρχ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ελευθέριος. Υηαρχ/κας ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ Γεώργιος, Αστ/κας 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος, Αστ/κας ΠΟΥΛΙΔΟΥ Ασημένια. 
Αστ/κας ΒΟΥΡΑΚΗΣ Χρήστος. Αστ/κας ΓΙΔΑΚΟΣ Νικόλαος. 
Αστ/κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/νος, Αστ/κας ΛΥΚΟΠΑΝ- 
ΝΗΣ Θεόδωρος, Αστ/κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
Ειδ. Φρ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειρήνη, Ειδ. Φρ. ΣΤΕΡΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Παναγιώτης, Ειδ. φρ. ΦΛΕΣΣΑΣ Θεμιστοκλής, Ειδ. φρ. 
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗ Μαρία. Ειδ. Φρ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Δημήτρι- 
ος, Ειδ. Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ θω μάς και Ειδ. Φρ. ΔΟΒΑΣ 
Αριστογένης ως αθλητές-τριες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑ 
Κατηγορία ΚΑΤΑ Ανδρών
1η θέση Υπαρχ/κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος 
2η θέση Ειδ. Φρ. ΔΟΒΑΣ Αριστογένης

Κατηγορία ΚΑΤΑ Γυναικών
1η θέση Αρχ/κας ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ 
Σοφία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
KUMITE
Κατηγορία -67 κιλών 
ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Αστ/κας ΓΙΔΑΚΟΣ 
Νικόλαος 
2η θέση Αστ/κας 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος 
Κατηγορία -75κιλών 
ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση Υ/Β' ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 

Δημήτριος 
2η θέση Ειδ. Φρ. ΦΛΕΣΣΑΣ Θεμιστοκλής 
5η θέση Ειδ. Φρ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 
Κατηγορία -ΘΑκιλών ΑΝΔΡΩΝ 
1η θέση Υπαρχ/κας ΡΑΧΟΥΤΗΣ Δημήτριος 
3η θέση Ειδ. Φρ. ΔΟΒΑΣ Αριστογένης 
3η θέση Ειδ. Φρ. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς 
5η θέση Αστ/κας ΒΟΥΡΑΚΗΣ Χρήστος 
Κατηνορία +84 κιλών ΑΝΔΡΩΝ 
1η θέση Αστ/κας ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Κων/νος 
2η θέση Ειδ. Φρ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Δημήτριος 
3η θέση Αστ/κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
5η θέση Υπαρχ/κας ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ Γεώργιος 
Κατηνορία -68 κιλών ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1η θέση Αρχ/κας ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ Σοφία 
2η θέση Ειδ. Φρ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειρήνη 
Κατηγορία +68 κιλών ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1η θέση Αστ/κας ΠΟΥΛΙΔΟΥ Ασημένια 
2η θέση Ειδ. Φρ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗ Μαρία

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 44 βαθμοί 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 28 βαθμοί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 90 βαθμοί 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 21 βαθμοί 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 15 βαθμοί 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 8 βαθμοί 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 8 βαθμοί ■
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Πανελλήνιο Κύπελλο Χιονοδρομίας

Π ραγματοποιήθηκε την 24 & 25 Φεβρουάριου 2015, 
με μεγάλη επιτυχία, το Πανελλήνιο Κύπελλο Χι
ονοδρομίας Αστυνομικών στο Εθνικό Χιονοδρο

μικό Κέντρο Σελίου Ν. Ημαθίας με μέριμνα και ευθύνη 
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. Οι 40 και 
πλέον συμμετέχοντες Αστυνομικοί που αγωνίστηκαν στα 
αθλήματα της γιγαντιαίας κατάβασης και στη χιονοσανίδα 
απόλαυσαν τον καλά οργανωμένο αγώνα και διεκδίκησαν 
μία θέση στο βάθρο στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθε. Τον 
αγώνα χαιρέτησε ο Υποστράτηγος κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ 
Νικόλαος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευθυ
ντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, τον αγώνα τίμησε με 
την παρουσία του ο Αστυν. Υποδ/ντής ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσι
ος, Δ ιοικητής Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Βορείου Ελλάδος.
Το Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πρό
εδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας. 
Ανθ/μο ΜΟΥΡΤΗ Απόστολο καθώς και τον Πρόεδρο της 
Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας/Διεθνούς Ένωσης Αστυνο
μικών, Ανθ/μο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Γεώργιο για την ουσια
στική προσφορά τους στη διεξαγωγή του αγώνα. Τέλος, 
για τη διεξαγωγή του ανωτέρω αγώνα, σημαντική ήταν η 
συμβολή της Διοίκησης και του προσωπικού του Εθνικού 
Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου Ν. Ημαθίας καθώς και 
του Σ.Χ.Ο. Βέροιας.
Ο αγώνας όπως κάθε χρόνο έχει την πιστοποίηση της Ελ
ληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας και τα αποτελέσματά 
του ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα vwvw.eox.
gr.

Οι θέσεις στο βάθρο διαμορφώθηκαν ως εξής:
Α1 κατηγορία
1 Υ /Β ' ΤΟΚΑΣ Γεώργιος
2 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης
3 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΟΚΑΣ Δημήτριος 
Α2 κατηγορία
1 ΑΝΘ/ΜΟΣ ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος
2 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Βασίλειος
3 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΔΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης 
Χιονοσανίδα
1 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΑΚΟΣ Ιωάννης
3 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος ■
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► Του Αρχ/κα Αλέξανδρου Ταγπρόηουλου

Ιστιοπλοϊκή ομάδα της
Ελληνικής Αστυνομίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας δη- 

μιουργήθηκε στην Αθήνα το 1991 από αστυνομικούς ιστιο
πλόους με πρωτοβουλία του Υπαστυνόμου Β' ε.α. ΑΛΕΞΑΝ- 
ΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου και τη συμπαράσταση της Δ ιεύ
θυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
Η ομάδα συνέβαλε καθοριστικά, στην προβολή του Σώματος 
μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες τα μέλη της 
συμμετέχουν ενεργά, παράλληλα με τα καθήκοντά τους.

Η καθιέρωση της ομάδας στον αθλητικό χώρο επ ιτεύ
χθηκε με τη μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια και τις αξιόλο
γες εμφανίσεις της στις ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις. Η ουσι

αστική της παρουσία στα ιστιοπλοϊκά δρώμενα ξεκίνησ ε το 
1993 με τη δημιουργία της Ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνι
κής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε μέλη αυτής ομα
δικά ή ατομικά έχουν συμμετάσχει σε εκατοντάδες αγώνες 
σε διάφορες κατηγορίες σκαφών στην Ελλάδα και το εξω τε
ρικό έχοντας εγγράφει χιλιάδες ναυτικά μίλια αγώνων.

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα μέσω του Σωματείου της Αθλη
τικής Ένωσης Αστυνομικών, από το 1992 είναι μέλος της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Από το 1997 με Προεδρικό Διάταγμα, το άθλημα της 
ιστιοπλοΐας εντάχθηκε στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας επαν
δρώνεται από αστυνομικούς από διάφορες υπηρεσίες της 
επικράτειας και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη όπου ελλιμενί
ζονται τα σκάφη και προπονούνται τα μέλη της. (Ταχ. δ/νση: 
Ταξιαρχών 1 Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη)

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα βραβεύθηκε από την Υπηρεσία 
με έπαινο τρεις φορές. Την πρώτη για τη συνδρομή της σε 
διάσωση σκάφους που κινδύνευε (1993). τη δεύτερη για τη 
διάκρισή της (Χρυσό μετάλλιο) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
ένστολων (2003) και την τρίτη φορά για την επιτυχή διοργά
νωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας σκαφών 
J/24 με την ταυτόχρονη συμμετοχή και διάκρισή της σ' αυτό 
(2005). Το 2013 στην εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων 
αθλητών της Θεσσαλονίκης από όλα τα αθλήματα, η οποία 
καλύφθηκε ε ξ  ολοκλήρου από το κρατικό τηλεοπτικό κα
νάλι. αθλητές της ομάδας προσκλήθηκαν και βραβεύτηκαν 
από τον Υπουργό Αθλητισμού. Επίσης η ομάδα βραβεύτη
κε από διάφορους φορείς για την κατάκτηση της πρώτης 
και δεύτερης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κα
τηγορίας σκαφών J/24, το 2009 και 2010 αντίστοιχα. Επι
πλέον βραβεύθηκε ως μία από τις καλύτερες ομάδες, από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Αρχηγό και τον Υπαρχη- 
γό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης, 
το Γ' Σώμα Στρατού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τη Δ ιε
θνή Ένωση Αστυνομικών, την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
και το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ομοίως της απονεμήθηκαν έπαθλα, ένεκα των διακρίσεών 
της. από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Υφυπουργό Εσω
τερικών, τον Υφυπουργό Άμυνας, το Δήμαρχο Καλαμαρι
άς και άλλους πολιτειακούς φορείς και Ναυτικούς Ομίλους 
στην Ελλάδα και στο εξω τερικό.

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει κα
θιερωθεί πλέον στον αθλητικό χώρο της Ελλάδας αλλά και 
στο εξω τερ ικό καθώς η πορεία της είναι συνεχής και στα
θερά ανοδική. Πλήθος αποτελούν τα δημοσιεύματα στον 
τύπο αλλά και οι αναφορές σε τηλεοπτικές εκπομπές και 
αθλητικές ειδήσεις.

Β. ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Τα άτομα που συγκροτούν την Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελ

ληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής: Ανθ/μος ΚΟΚΚΟΡΗΣ Δη- 
μήτριος (αθλητής. Υ.Φ.Α.Α.), Αρχ/κας ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α λέ
ξανδρος (Προπονητής-Κυβερνήτης. Υ.Φ.Α.Α.). Υ/Α ΦΑΚΑΣ 
Ιωάννης (αθλητής). Υ/Α ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος (αθλητής). 
Υ/Β' ΠΕΤΣΙΑ Ευσταθία Ελένη (αθλήτρια). Αρχ/κας ΤΣΙΛΙΓΚΙ- 
ΡΗ Μαρίνα (αθλήτρια), Υπαρχ/κας ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος (αθλητής). Υπαρχ/κας ΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος (αθλητής). 
Αστ/κας ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αλκιβιάδης (αθλητής). Αστ/κας 
ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Ευάγγελος (αθλητής), Αστ/κας ΤΖΕΛΕΤΑΣ 
Βασίλειος (αθλητής), Αστ/κας ΑΪΔΗΝΙΔΗΣ Περικλής (αθλη
τής). Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος (αθλητής).

Τεχνικοί Σύμβουλου Υ/Β' ε.α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος 
(πρώην αρχηγός Ομάδας, αθλητής). Ανθ/μος ΚΑΡΑΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Αντώνιος (πρώην Προπονητής Ομάδας).

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας όμως, 
δεν είναι μόνο τα άτομα που τώρα την επανδρώνουν και την 
εκπροσωπούν, αλλά και μια σειρά πολλών άλλων αθλητών 
οι οποίοι για μικρό ή μεγάλο διάστημα έχουν αγωνισθεί και 
έχουν συνεισφέρει και αυτοί με την σειρά τους στην Ομάδα 
αυτή ώστε τώρα να αποτελεί μια ενεργή οντότητα με πλού
σια αγωνιστική και κοινωνική δραστηριότητα.

Αυτοί οι αθλητές-αστυνομικοί είναι ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος (εμπνευστής, ιδρυτής & αθλητής της Ομάδας) 
και ου ΓΟΥΣΙΑΣ Μενέλαος, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Κυριακή, ΚΑΜΑ- 
ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΚΑΡΑΣΛΑΝΗΣ Ηλίας. ΚΑΠΕΡΩ- 
ΝΗΣ Λεωνίδας. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΛΟΚΟΥ- 
ΡΗΣ Πέτρος, ΚΟΣΜΑΣ Γεώργιος, ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Κωνστα
ντίνος. ΚΩΣΤΑΛΑΣ Ιωάννης. ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία. ΜΑΣΤΟΡΗΣ 
Γεώργιος. ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αναστάσιος, ΜΙΑΟΥΛΗΣ Νικόλαος. 
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ Ιωάννης, ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος. ΜΠΟΥ
ΚΑ Βασιλική. ΜΥΡΟΒΑΛΗΣ θωμάς. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κωνστα
ντίνος, ΝΤΕΡΟΥ Αναστασία. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Χρήστος. ΠΑ- 
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος.
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ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ Παναγιώτα. ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ! Δημήτριος, ΤΣΙ- 
ΜΠΟΥΡΗΣ Ευάγγελος. ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗΣ Θεόφιλος. ΤΣΟΛΑ- 
ΚΗΣ Σωτήριος ως αθλητές-αθλήτριες.

Γ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας διαθέτει 

τα εξής  υπηρεσιακά μέσα που κάνει αποκλειστικά χρήση για 
τις δραστηριότητές της :
► Ε.Α.-18266 υπηρεσιακό όχημα jeep Cherokee
► Ε.Α.-22003 υπηρεσιακό όχημα Nissan terrano 4X4
► Ε.Α.- 5 υπηρεσιακό ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου J24 (7μέ- 

τρων) με σχετικό εξοπλισμό και tra ile r μεταφοράς
► Ε.Α.- 12 υπηρεσιακό φουσκωτό σκάφος (6 μέτρων) με 

σχετικό εξοπλισμό και tra ile r μεταφοράς.

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Ομάδα έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στις εξής  ιστιοπλο

ϊκές  κατηγορίες σκαφών:
Laser, 470, optim ist, soling. J/24, Benetton 25. Bavaria 

31. Corel, tornado, catamaran.
Επίσης έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

Πανευρωπαϊκά Πρωτ/τα, Νότιοευρωπαϊκό Πρωτ/μα. Πα
γκόσμιο Ενστολων, Διεθνή Κύπελλα Αστυνομιών. Πανελλή
νια Πρωτ/τα. Διασυλλογικά Πρωτ/τα, Πρωτ/τα Ομίλων και 
Πρωτ/τα Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας. Πρωτ/ 
τα Ανοικτής θαλάσσης (regatta) Ελλάδα και Ευρώπη. Αγώ
νες offshore πολλών ημερών, κλπ.

Από τις συμμετοχές αυτές έχει διακριθεί πολλές φορές 
τόσο σε επίπεδο αγώνων όσο και σε επίπεδο Πρωταθλημά
των τα οποία έχει κατακτήσει. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες 
σε όλους σχεδόν τους Ομίλους της Ελλάδας και έμβλημα 
της ομάδας υπάρχει στην τροπαιοθήκη τους. Δεκάδες από 
τα τρόπαια -  κύπελλα που έχει κατακτήσει κοσμούν την ε ί
σοδο του Αστυνομικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης τοποθε
τημένα σε ειδική γυάλινη τροπαιοθήκη.

Οι διακρίσεις της Ομάδας αναλυτικά βρίσκονται στην ιστο

σελίδα της (http://hellenicpolicesailingteam .blogspot.
gr/), από τις οποίες οι σπουδαιότερες είναι:

Κατηγορία J24:
► 1η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 2009
► 2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 2010
► 1η θέση Παγκόσμιο Ενστολων 2003
► 1η θέση Νοτιοευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 2007
► 1η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 2006 - 2007 

- 2009

Κατηγορία Tornado:
► 4η θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα tornado 2012
► 2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα tornado 2012
► 3η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα tornado 2011- 2013
► 2η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα tornado 2011-2013

Κατηγορία match race 25 platu:
► 2η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα m atch race 2014

Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ομάδα το έτος 2002 προέβει σε διάθεση χρηματικού 

επάθλου (1200€) στα τέκνα του εκλιπόντος συναδέλφου και 
αθλητή της Υ.Φ.Α.Α. ΜΠΟΝΑΝΟΥ Εμμανουήλ, ο οποίος χάθη
κε σε τροχαίο ατύχημα τον Ιούνιο του 2002. Το συγκεκριμένο 
ποσό της είχε απονεμηθεί για διάκρισή της σε επαμοιβόμε- 
νο αγώνα. Η παράδοση έγινε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της 
Υπηρεσίας και σε χώρο αυτής. Επίσης μέλη της ομάδας το 
έτος 2003 ευρισκόμενοι σε αποστολή στα Χανιά για αγώνες 
προέβησαν στην ενέργεια να γίνουν δωρητές μυελού των 
οστών, ώστε να βοηθήσουν την εξέυρεση συμβατού δότη για 
ένα παιδί της τοπικής κοινωνίας που το είχε ανάγκη.

ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες η ομάδα, επί διετίας 

και σε μηνιαία βάση, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, κά
νοντας χρήση του υπηρεσιακού φουσκωτού σκάφους και με
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επιβαίνοντες μέλη της ομάδας και ερευνητές από το Αριστο- 
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προέβαινε σε δειγματο
ληψ ίες νερού σε όλο τον κόλπο του Θερμαϊκού για ολοκλή
ρωση σχετικής μελέτης. Επίσης προέβη στην εκπαίδευση 
ομάδας Ναυτοπροσκόπων σε θέματα ιστιοπλοΐας, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος τους και έγκρισής από την Υπηρεσία.

* 0  Αρχ/κας Αλέξανδρος ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι απόφοι
τος της Γυμναστικής Ακαδημίας του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης και είναι προπονητής της Ιστιοπλο
ϊκής Ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει εξα ιρετικές 
αθλητικές διακρίσεις ιστιοπλοΐας τριγώνου:
► 1996 470 Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων 10η θέση
► 1997 470 Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων 3η θέση
► 2007 470 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Master 1η θέση
► 1993-97 470 Πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων 1η θέση
► 1994-96 470 Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών 3η θέση
► 1997-98 470 Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών 2η θέση
► 1999-00 Tornado Πανελλήνιο πρωτάθλημα καταμαράν 

1η θέση
► 2005 470 Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών 3η θέση
► 2008 470 Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών 2η θέση
► 2000 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 4η θέση, ως κυβερ

νήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυνο
μίας .

► 2001-03 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 3η θέση, ως
κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2004-05 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση, ως 
κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2006-07 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 1η θέση, ως 
κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2008 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση, ως κυβερνή
της της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας

► 2003 J24 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ενόπλων δυνάμεων κα 
Σωμάτων ασφαλείας 1η θέση, ως κυβερνήτης της ιστιο
πλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας

► 2007 J24 Νότιο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 1η θέση, ως 
κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2004 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα match race 3η θέση
► 2006 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα match race 2η θέση
► 2009 TORNADO Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση
► 2009 TORNADO Παγκόσμιο πρωτάθλημα 8η θέση
► 2009 J24 Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση
► 2009 J24 1η θέση στην Πανελλήνια κατάταξη, ως 

κυβερνήτης
► 2009J24 Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 1η θέση, ως 

κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2010 J24 Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2η θέση, ως 
κυβερνήτης της ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

► 2010 TORNADO Παγκόσμιο πρωτάθλημα 6η θέση
► 2010 TORNADO Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 4η θέση
► 2010 TORNADO Πανελλήνιο πρωτάθλημα 3η θέση
► 2011 TORNADO Παγκόσμιο πρωτάθλημα 4η θέση
► 2011 TORNADO Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3η θέση
► 2011 TORNADO Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση
► 2012 TORNADO Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2η θέση
► 2012 TORNADO Παγκόσμιο πρωτάθλημα 4η θέση
► 2013 TORNADO Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3η θέση
► 2013 TORNADO Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2η θέση
► 2013 PLATU 25 Πανελλήνιο πρωτάθλημα Match Race 

2η θέση

Βραβεύσεις:
► Ως καλύτερος νέος αθλητής της Καλαμαριάς για το έτος 

1998.
► Χρυσό μετάλλιο  από το Α ρχηγείο  της Ελληνικής 

Αστυνομίας
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Εξαιρετικές αθλητικές διακρίσεις ανοιχτής θάλασσας:
► 2007 Πρωτάθλημα Βορείου Αιγαίου με σκάφος IMS- 

ΙΜΧ38 "M aistra to". Ως κυβερνήτης και tactic ian. 2η 
θέση

► 2007 Aegean Regatta με σκάφος IMS-IMX 38 "M aistrato” 
Ως κυβερνήτης και tactician. 10η θέση

► 2008 Πρωτάθλημα Βορείου Αιγαίου με σκάφος Χ-35 
"Okyalos". Ως κυβερνήτης και tactician. 1η θέση

► 2008 Πρωτάθλημα Βορείου Αιγαίου με σκάφος Χ-35 
"Okyalos". Ως κυβερνήτης και tactician. 6η θέση στο IRC 
overall

► 2008 Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βορείου Αιγαίου με σκά
φος Χ-35 "O kyalos” . Ως κυβερνήτης και tactician. 2η 
θέση

► 2009 LVPS Auckland με την ομάδα Greek Challenger. 
Ως runner

► 2009 Valenthia practice camp . με την ομάδα Greek 
Challenger Ως "main trim m er".

► 2009 Ράλι Αιγαίου με σκάφος Farr 45"ACESS". 3η θέση. 
Ως mam tr im m e r και co-skipper

► Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βορείου Αιγαίου με σκάφος Farr 
45"ACESS", 1η θέση. Ως main tr im m e r και co-skipper.

Τεχνική εμπειρία: Ερευνητικό πρόγραμμα βελτίωσης ιστί
ων ολυμπιακής κατηγορίας 470. 2000-08. Ερευνητικό πρό
γραμμα βελτίωσης ιστίων κατηγορίας J24 κατά την τετρα
ετία 2008-12.

Δραστηριότητες: Εκπαιδευτής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας 
στη σχολή ανοιχτής θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Θεσ
σαλονίκης από το 2004 έως το 2008.

Αθλητική πορεία: Συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακές προετοι
μασίες. Πρώτη κατά την τετραετία 1998-2000 με καταμαράν 
Tornado και 2004-2008 με 470. Έλαβε μέρος σε διάφορες 
διεθνείς διοργανώσεις Palma, Hyeres, Kiel Week καθώς και 
σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα κατηγορι
ών Tornado και 470. Συμμετείχε στο Rolex Cup από Giraglia 
στο Saint Tropez. έπειτα Genoa, και Malta με το σκάφος 
“DIESEL". Ως tr im m e r jib  and main. ■

Την 22 και 23 Νοεμβρίου 2014. διεξήχθησαν στο λιμάνι του Ρέθυμνου, από την Ελληνική Ενωση σκαφών J/24 και τον 1.0.R, 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, οι αγώνες «match race Ρέθυμνου» του Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας 
σκαφών J/24 2014.

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα του Σώματος, αποτελούμενη από τους: Ανθ/μο ΚΟΚΚΟΡΗ 
Δημήτριο ως αθλητή-αρχηγό αποστολής. Αρχ/κα ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο ως προπονητή-κυβερνήτη, Υ/Α' ΦΑΚΑ Ιωάννη, 
Αστ/κα ΑΙΔΗΝΙΔΗ Περικλή και Αστ/κα ΜΑΥΡΟ Νικόλαο ως αθλητές. Επίσης κατόπιν επιθυμίας τους συμμετείχαν ως τεχνικοί 
σύμβουλοι αφιλοκερδώς οι Υ/Β' ε.α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Νικόαλος και ο Ανθ/μος ε.α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος. Στους αγώνες 
συμμετείχαν επτά ομάδες, οι οποίες αγωνίζονταν ανά δύο και αναλόγως το αποτέλεσμα προκρίνονταν στην επόμενη φάση. Η 
αντιπροσωπευτική Ομάδα του Σώματος κατέκτησε την 1η θέση στη διοργάνωση, κερδίζοντας όλους τους αγώνες πρόκρισης 
και τελικής φάσης.
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SLmpleACT■ Α2ΦΑΛΙ2ΤΙΚΕ2 ΥΠΜΡΕΙΚΖ 
Σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς  ic i  in s u r a n c e  c lu b

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Π Ρ Ο ΣΦ Ο Ρ Α
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ε Ξ Α Μ Η Ν Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Ε ΙΧ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΔΡΑ 4 ΕΔΡΑ 5
AMTRUST AMTRUST AMTRUST AMTRUST

έως 928 cc 85,1 68,0 68,0 74,8
AMTRUST AMTRUST AMTRUST AMTRUST

929 -1214  cc 90,8 73,4 73,3 81,7
INTERASCO AMTRUST AMTRUST INTERASCO

1215 -1499  cc 98,0 87,8 87,7 98,0
INTERASCO AMTRUST AMTRUST INTERASCO

1500 -1785  cc 96,0 92,4 92,3 96,0
INTERASCO INTERASCO INTERASCO INTERASCO

1786 - 2071 cc 102,0 102,0 102,0 102,0

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥAMTRUST 
ΣΩΜ. ΒΛΑΒΕΣ 1,000,000 €
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1,000,000 (
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦ. Ή 
ΠΡΟΕΞ.ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ARAG

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥINTERASCO 
ΣΩΜ. ΒΛΑΒΕΣ 1,000,000 €
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1,000,000 € 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ5.000 € 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΪΤΟ ΑΝΑΣΦ. 30.000 € 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

(ΕΔΡΑ 4) Νομοί: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΟΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΙΟΥ.
(ΕΔΡΑ5) Νομοί: ΑΡΤΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΑΣ, 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ.

< Α ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
ΚΕΧΑΓΙΔΟΥΕΥΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΓΛΟΥ 

Π ολυ τεχνείου  3 5  (6ος όροφ ος), Θ εσσ αλονίκη. 
Τηλ: 2 3 1 0 5 2 3 3 1 2 , Τ η λ /Φ α ξ: 2 3 1 0 5 1 9 9 1 8 ,  

6 9 7 0 0 1 6 6 0 6  (cosm ote), 6 9 4 6 1 4 0 5 2 8  (v odafone), 
6 9 8 3 5 1 9 6 5 6  (vpn), *7806 80 . 
e -m a il: papoglou<S>yahoo.gr 

faceb o o k: S im ple  Act, w ebsite: w w w .s lm p leact

Τ κ ο μ η ,  ρ ω τ ή σ τ ε  μ α ς :

• για το οικογενειακό νοσοκομειακό σας, το οποίο σας δίνει πρόσβαση σ ε 1 
k όποια κλινική θελήσετε, για όλη σας την οικογένεια, μόνο με 1€ την ημέρ<

■ για την κάρτα, που σας δίνει δωρεάν γιατρούς, για όλη σας την 
οικογένεια.

- για το συμβόλαιο, που έχετε για το σπίτι σας (είτε αφορά το δάνειό σας," 
είτε όχι) και θα σας μειώσουμε το ασφάλιστρο που πληρώνπχ^.

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

Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ).

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

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

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

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

Επισήμανση: Παρακαλούνχαι οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή 
τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των 
Υπηρεσιών μας.
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{  ΕΟΡΤΕΣ
► Του Αρχ/κα Σπυρίδωνος Χαλκιά'

Λόγος περί του
Αγίου Πνεύματος

πάντα χορηγείτο Πνεύμα τό'Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν 

έδίδαξεν, άλιεΤς θεολόγους άνέδειξεν, δλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής’Εκκλησίας

Η Εκκλησία
Η Εκκλησία δημιουργήθηκε με τη δημιουργία του κτιστού 

κόσμου και σε κάθε φάση της φανερωνόταν. Η κτίση είναι η Εκ
κλησία. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως ο κόσμος δεν 
έχει μέρη, αλλά μέλη. Δηλαδή ο νοητός κόσμος είναι ένα μέλος 
μιας ολότητας, η εκκλησία των πρωτοπλάστων είναι ένα μέλος 
μιας ολότητας, ο αισθητός κόσμος είναι μέλος μιας ολότητας. 
Το κάθε ένα από αυτά δεν αποτελεί μέρος, είναι μέλος μίας ενι
αίας πραγματικότητας, που έχει εξέλιξη. Ολόκληρο το σύμπαν, 
αισθητό και νοητό, είναι ένας οργανισμός με ολότητα και ενότη
τα. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, πρέπει να διευκρινιστεί, πως οι 
ενέργειες του θεού είναι κοινές των Τριών Προσώπων και όχι 
ατομική «πράξη» κάθε προσώπου, παρά εκάστη αυτών φανε
ρώνεται ως ιδιωτική κάθε προσώπου, προσκείμενη στη συγκε
κριμένη υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει πως από 
κοινού εκτελούν μία ενέργεια, η οποία δύναται να φανερώνεται 
ως δράση ιδιωτική του ενός προσώπου σε αυτήν. Οι φάσεις της 
Εκκλησίας είναι πέντε, εδώ θα αναφερθούν οι τέσσερις:
1) Η Εκκλησία των πρωτοτόκων, του πρώτου νοητού κό

σμου. Αποτελεί το Α της δημιουργίας. Η παγίωση της αγγελι
κής κοινωνίας και η δαιμονοποίηση ενός μέρους της νοητής 
τούτης δημιουργίας. Έχει ιστορία και χρονική εξέλιξη, ως 
ένα κτιστό μέρος και μέλος της δημιουργίας. Υφίσταται εδώ, 
λοιπόν, η ύβρις των κτισμάτων προς την τριαδική θεότητα.

2) Η Εκκλησία της αισθητής και νοητής παραδείσιας κοι
νωνίας, της μικτής κατάστασης. Είναι η Εκκλησία των 
πρωτοπλάστων κατά τη Γένεση. Εδώ επαναλαμβάνεται η 
ύβρις των κτισμάτων, των ανθρώπων, προς την τριαδική 
θεότητα.

3) Η εκλογή και η ιστορία του περιούσιου λαού. 0 άσαρ
κος Λόγος, τώρα πια, ενδημεί στους Προφήτες και τους Πα
τριάρχες. Δεν εγκαταλείπει τα δπμιουργήματά Του, είναι πα
ρών με τις θεοφάνειες, τις φωτοφάνειες και τις δόσεις των 
αγαθών, ο ίδιος ο τριαδικός θεός, διά μέσου του άσαρκου 
Λόγου.

Α) Η Εκκλησία του Παρακλήτου. Μία νέα φάση της Εκκλη
σίας αρχίζει με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους 
Αποστόλους. Εδώ έχουμε την τελειότερη φανέρωση μιας 
φάσης της Εκκλησίας. Το μήνυμα της οικουμενικότητας και 
της συμπαντικότητας γίνεται περισσότερο φανερό σ' αυτή τη

φάση και η Εκκλησία ως εικόνα του τριαδικού θεού, διακη
ρύσσει πια έντονα και ανοικτά αυτόν τον ενοποιητικό ρόλο.
Όπως επισημαίνει ο Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στη Μυ

σταγωγία του, η Εκκλησία ενεργεί ανάμεσά μας, όπως ο θεός 
αρχέτυπο Εκείνος, αρχέτυπο κι εκείνη ως εικόνα Του. Η ενέρ
γεια του θεού διά της Εκκλησίας πάνω στα μέλη της, είναι μια 
ενισχυμένη μορφή της ενέργειας του θεού μέσα στον κόσμο. Η 
Εκκλησία παρουσιάζεται σαν το ορατό μέσο και μ ' αυτήν ασκεί
ται ορατά η αόρατη ενέργεια του θεού. Κάθε μέλος της κτίσης 
συγκροτείται στην ενότητα του Όλου μέσω του συνδέσμου που 
τα συγκρατεί και τα συνέχει σε ΈΝΑ- ο σύνδεσμος αυτός είναι 
ο θεός και διά μέσου των ενεργειών Του επιτελείται η σύνδε
ση αυτή. Αυτό το'ΕΝΑ - η μία ολότητα, είναι το σώμα του Ιησού 
Χριστού. Η ένωση όλων μέσα στο θεό, είτε με την ενέργεια του 
θεού σαν αιτία μέσα σε όλο το σύμπαν, είτε με τη χάρη του Ιη
σού Χριστού μέσα στην Εκκλησία, είναι ο επιδιωκόμενος σκο
πός, στα πλαίσια του σύμπαντος και της Εκκλησίας, χωρίς να 
εξαφανιστούν οι οποιεσδήποτε διαφορές ανάμεσα σε κάθε κτί- 
σμα, σε κάθε δημιούργημα.

Η Εκκλησία του Παρακλήτου -  
Η Εκκλησία του σήμερα

Με την Ανάληψη του Χριστού κατήλθε στη γη το Άγιον 
Πνεύμα ως Κύριον και ξεκίνησε η τέταρτη φάση της Εκκλησί
ας, η Εκκλησία του Παρακλήτου, η περίοδος δηλαδή που ζού- 
με σήμερα.

Στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα, καθοδηγεί, τελεσιουργεί, 
αγιάζει τα θεία μυστήρια και μέσω αυτών αγιάζει τους πιστούς, 
δείχνοντας την πορεία προς την ορθή πίστη και κατευθύνοντας 
τον κάθε ένα από εμάς στη σωτηρία.

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά και ο Άγιος Σεραφείμ του 
Σάρωφ:

«0 σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση από τον 
άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος». Όχι απλώς να γίνει ο άνθρω
πος ένας καλός άνθρωπος, με αντίληψη που είναι ευρέως δια
δεδομένη στην κοινωνία μας, ότι δηλαδή αρκεί να είναι κάποιος 
καλός άνθρωπος και όλα είναι εντάξει. Εάν συμβεί αυτό, τότε, ο 
άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το στόχο της ζωής του, την 
προσωπική του σχέση με το θεό και την απόκτηση του Αγίου 
Πνεύματος. Απλώς οι άνθρωποι επαναπαύονται στο ότι εκείνοι
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θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι. Μέγα σφάλμα, σκοπός είναι 
να μπορέσει κανείς να ζήσει μέσα ίου τον ίδιο το θεό. 0 Χρι
στός ήρθε στη γη, ενανθρωπίστηκε, προκειμένου κάνει τον άν
θρωπο θεό, τον έκανε προέκταση του εαυτού Του! «Έγώ εΐμι ή 
άμπελος, υμείς τά κλήματα». Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ανα- 
φέρεταί: «Μέλη Χριστού έσμεν». Με μόνο μία υποχρέωση από 
το ανθρώπινο γένος... τη συνέργεια... δηλαδή τη θέληση του 
ανθρώπου να γίνει θεός. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Μετέχο
ντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, μετέχοντας Στο Χριστό ενΑγι'ω 
Πνεύματι. Ποτέ δε μπόρεσα να καταλάβω τη νοοτροπία πολλών 
ότι «εγώ πιστεύω στο Χριστό, αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία». 
Το θέμα είναι να πιστεύει κανείς στην ύπαρξη ή να κάνει έργο 
την πίστη του; Η απάντηση είναι εύκολη. Και ο σατανάς πιστεύ
ει περισσότερο απ’ όλους μας στην ύπαρξη του Κυρίου και Τον 
τρέμει και Τον φοβάται. Ποία η διαφορά στην πίστη της ύπαρξης; 
ΟΥΔΕΜΙΑ! Η διαφορά έγκειται στο να πράττει κανείς την πίστη 
του στο Χριστό, στο λόγο του Χριστού που ήρθε να τον τελειο
ποιήσει ή πιο σωστά να μας κάνει ικανούς να καταλάβουμε αυ
τό το Λόγο με ερμηνείες κατάλληλες για το νου μας. Για το λόγο 
αυτό ήρθε να μας διδάξει με τη ζωή Του πως είναι το τέλειο πρό
τυπο ζωής, που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ας μη μπορούμε να 
γίνουμε καθ’ όλα τέλειοι. Αυτός μας έδειξε το δρόμο προς τον 
οποίο πρέπει να κατευθυνόμαστε. Με την Ανάληψη του Κυρίου 
Ιησού Χριστού κατήλθε ο Παράκλητος, ο οποίος είναι Κύριος! 

«δταν έλθη ό παράκλητος δν έγώ πέμψω ύμίν παρά τού Πα-

τρός, τό Πνεύμα τής άληθείας... οδηγήσει ύμας εις πάσαν τήν 
αλήθειαν» (ιωάν. ιε’ 26, ιστ’ 13) Λέγει 0 Κύριος! ! !

θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως ο Χριστός αποτελεί την κε
φαλή της Εκκλησίας, το Άγιον Πνεύμα συνιστά την ψυχή αυτής, 
τη δύναμη δηλαδή που δίνει ζωή στο σώμα της Εκκλησίας και 
συνδέει τα μέλη αυτής προς την κεφαλή, αλλά και μεταξύ τους. 
Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία αποτελεί τη συ
νέχιση του έργου του Ιησού Χριστού και την, σε κάθε μέλος, με
τάδοση των καρπών του έργου Του. Με πιο απλά λόγια εναν
θρωπίστηκε ο Χριστός και μας δίδαξε με τη ζωή Του πώς να δι
άγουμε το βίο μας, πώς να υπερβαίνουμε τα ανθρώπινα όρια. 
Το Άγιον Πνεύμα, λοιπόν, μεταδίδει εις έκαστον τις αρετές και 
τις αυξάνει, ξεπερνώντας το ανθρώπινο επίπεδο σε κάθε αρετή, 
σε κάθε δεδομένο. Σκοπός του ανθρώπου είναι να διαγράψει 
μία πορεία με κατάληξη την αγιοσύνη, τη βίωση της Ανάστασης 
και της Βασιλείας των Ουρανών και αυτή τη δυνατότητα μετα
λαμπαδεύει και ενισχύει το Άγιο Πνεύμα στον καθένα μας, αρκεί 
να το επιθυμούμε και να αγωνιστούμε γι' αυτό, να εκδηλώσου
με δηλαδή τη συναίνεσή μας.

ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Στο μυστήριο του αγίου Χρίσματος αναφέρεταί: «Σφραγίς 

δωρεάς Πνεύματος Αγίου»
Οι αρετές που εμποτίζουν έναν άνθρωπο, είναι χαρίσματα 

που εμφυτεύει στην ψυχή το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του 
Χρίσματος. Όπως μας παραδίδει ο Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ:

«το Άγιον Πνεύμα προετοιμάζει την ψυχή και το σώμα μας 
για κατοικία Του». Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει και εμείς να 
αγωνισθούμε με όσες δυνάμεις έχουμε, για να το αποκτήσουμε. 
Αν μετά τη βάπτισή μας δεν κάναμε αμαρτίες, θα παραμέναμε 
αιώνια άγιοι, δηλαδή δεν θα είχαμε ούτε σωματικό ούτε ψυχι
κό «μόλυσμα», δε θα κάναμε παράχρηση των δυνατοτήτων μας 
(των πραγμάτων, όπως το ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολο
γητής). Αντ’ αυτού όμως, όπως όλοι οι άνθρωποι, αμαρτάνου
με, αστοχούμε προς το θεό και έτσι χάνουμε τη θεία Χάρη. Τη 
θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος τη λαμβάνουν όλοι οι Χριστι
ανοί στο μυστήριο του αγίου Χρίσματος, (την ημέρα της βάπτι- 
σήςτους) το οποίο θεωρούν ως μία τελετή. Πολύ σημαντικό εί
ναι ότι, όταν κάποιος αμαρτωλός μετανοήσει ειλικρινά, το Άγιο 
Πνεύμα εξαλείφει κάθε ίχνος αμαρτίας και τον ενδύει πάλι με 
την άφθαρτη στολή. Αν λοιπόν, κάποιος μετανοήσει και αποφα
σίσει να αφιερώσει τη ζωή του στο θεό θα αρχίσει να αποκτά κά
ποιες αρετές και με την εξάσκηση αυτών των αρετών θα απο
κτήσει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί μέσα μας και θεμελιώ
νει τη Βασιλεία του θεού.

Τι είναι όμως αυτό το οποίο μας παραχωρεί Το Άγιο 
Πνεύμα;

Όπως μας παραδίδει ο Άγιος Ιννοκέντιος Βενιαμίνωφ:
«Τό'Άγιο Πνεύμα ζωογονεί, εμψυχώνει και ενδυναμώνει 

τά πλάσματα. Αύτο δίνει στα ζώα τη ζωή, στους ανθρώπους 
το νοϋ και στους χριστιανούς τήν ανώτερη ζωή, τήν πνευ
ματική. Αύτο φωτίζει τον άνθρωπο καί τον βοηθάει νά μπει 
στή βασιλεία των ούρσνών.»
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Όταν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα, του 
δίνει πίστη και φωτισμό, δύναμη για να αντιστέκεται στους πει
ρασμούς του κόσμου, γεννάει στην καρδιά την αληθινή αγάπη. 
Το Άγιο Πνεύμα δίνει στον άνθρωπο σοφία, όχι μόνο στα λόγια 
του, αλλά και στις πράξεις του, χαρίζει την αληθινή χαρά, την 
καρδιακή ευτυχία και την ασάλευτη ειρήνη, δίνει την αληθινή 
ταπείνωση, εξοβελίζοντας την περηφάνια. Το Άγιο Πνεύμα μας 
διδάσκει την αληθινή Προσευχή! Με λίγα λόγια μας παρέχει τον 
πλούτο της ψυχής ! ! !  Είναι αδιανόητο να ακούω προσευχές ή 
να τις βλέπω σε χαρτάκια, που προορίζονται για την προσκομι
δή, και η αίτηση να λέει, για αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα και ένα 
καλό γαμπρό που να υπακούει! Μπορεί εκ πρώτης όψεως να 
φανεί αστείο, μονάχα αυτό δεν είναι. Είναι τραγικό και συμβαί
νει καθημερινώς.

Το Άγιο Πνεύμα, βεβαίως, δρούσε και δρα καθ’ όλες τις φά
σεις της Εκκλησίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος 
Γρηγόριος ο θεολόγος, «ενεργούσε πρώτιστα στις αγγελικές 
και ουράνιες δυνάμεις, έπειτα στους πατέρες και τους προφή
τες της Παλαιός Διαθήκης και στους μαθητές του Κυρίου». 0 
τρίτος σεισμός, όπως ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος 
τη φάση της Εκκλησίας Του Παρακλήτου (πρώτος είναι η Πα
λαιό Διαθήκη, δεύτερος η Καινή Διαθήκη), πραγματοποιείται 
διά των προσθηκών. (Λόγος ΛΑ 26). Οι περίοδοι, δηλαδή, του 
πρώτου και δεύτερου σεισμού, χαρακτηρίζονται αφαιρετικές, 
γιατί ο τριαδικός θεός αφαιρούσε κάτι από τα ήθη και τις αντι
λήψεις των ανθρώπων· ενώ εκείνη του τρίτου σεισμού, της 
Εκκλησίας του Παρακλήτου, χαρακτηρίζεται ως προσθετική 
περίοδος διά τον λόγο των προσθηκών, με την έννοια όχι της 
συμπλήρωσης αλλά της ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης της 
γνώσης με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρόκειται 
για νέες γνώσεις ή αλήθειες αλλά για περισσότερες γνώσεις,

έχουμε δηλαδή αύξηση ή αν θέλετε επεξήγηση των ήδη υπαρ- 
χουσών γνώσεων.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Γίνεται εύκολα κατανοητό, έτσι πως όσα θεμελιώθηκαν, θε

μελιώνονται και πρόκειται να θεμελιωθούν ως παράδοση της 
Εκκλησίας, αποτελούν έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι Πατέρες 
της Εκκλησίας, είτε ιερωμένοι, είτε λαϊκοί, επλήσθησαν Αγίου 
Πνεύματος και μας παρέδωσαν τις διδαχές Αυτού, προκειμένου 
να αυξηθεί η αλήθεια, προκειμένου να πληρωθεί η γνώση για 
την Αγία Τριάδα και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, που 
πολλοί απαρνούνται ιδίως τη σημερινή εποχή, να έλθει ο αγια
σμός του καθενός από εμάς, αρχικώς με την κάθαρσή μας, την 
ενδυνάμωσή μας, κατόπιν με την επίτευξη της αυθαρσίας μας 
και τελικώς τη θέωση, μέσα από την πορεία που έχει προανα- 
φερθεί μέσω των Πατέρων της Εκκλησίας η οποία αποτελεί τη 
συναίνεσή μας έναντι της προπατορικής άρνησης του Αδάμ και 
της Εύας. Σκοπός του έργου του Ιησού Χριστού είναι να συνεχι
στεί διά του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία η πορεία προς τον 
Παράδεισο, διαδικασία που έχει διακοπεί, να γίνει ο άνθρωπος 
δεκτικός του Αγίου Πνεύματος, όπως ήταν προ της πτώσεως 
και να επανέλθει στο Αρχαίον Κάλλος.

Βιβλιογραφία:
• Η Παλαιό Διαθήκη, υπό ΙΩΑΝΝΟΥ θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ, αδελφό

της θεολόγων Η ΖΩΗ, Αθήνα 1973
• Καινή Διαθήκη Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα 2006
• Ψαλτήριον, υπό ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αδελφότης θεολόγων 

Ο ΣΩΤΗΡ, Αθήνα 1967
• Ελληνική Πατρολογία J-P Migne PG 91, Εκδόσεις ΚΕΝΤΡΟΝ 

ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Αθήνα 2009
• Ελληνική Πατρολογία J-P Migne PG 38, Εκδόσεις ΚΕΝΤΡΟΝ 

ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Αθήνα 2009
• Πατρολογία τ. Β \  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα 

1999
. Μάξιμος ο Ομολογητής Μυσταγωγία (στην δημοτική) 

Εισαγωγή - Σχόλια: πρωτοπρεσβύτερος ΔημήτριοςΣτανιλο- 
άε, Μετάφραση: Ιγνάτιος Σακαλής. έκδ. Άποστολικής Δια
κονίας τήςΈκκλησίας τής'Ελλάδος, Άθήναι 1997.

• Επόμενοι τοις θείοις Πατράσι -  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδω
ρος Ζήσης, Εκδόσεις Βρυέννιος Θεσσαλονίκη 1997

• Άγιος Αντώνιος του Βορονέζ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ, 
Αποκαλυπτικό Υπόμνημα του Νικόλ. Μοτοβίλωφ και ο Αγιος 
Σεραφείμ του Σάρωφ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

‘· Απόσπασμα άπό τό βιβλίο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ 
Έκδ.Ίερός Μονής ΠαρακλήτουΏρωπός Αττικής 1991

• Δογματική και συμβολική θεολογία Β ' Νίκου Α. Ματσούκα, 
Εκδόσεις Πουρνάρα 2000 Θεσσαλονίκη ■

* Ο Α ρχ /κο ς  Σπυρίδων Χαλκιάς είναι φ ο ιτητή ς της  Α νώ τα τη ς Εκκλησιαστι
κ ή ς  Ακαδημίας Α θηνώ ν και Ιερ ατικώ ν  Σπουδών.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

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

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
__________________ ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

« Η

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30' 
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή) 
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

' ^ ρ 7 ι ί Ζ \ Ψώη' ε ·Α'£·

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

Προαφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερηοίως
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα 
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκά & κρασί 
ή αναψυκτικά.

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00 '-16 .30 'και 19.00'-23.00' 
Κυριακε'ς & Αργίες προσφέρεται μάνον Γεύμα.



ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Acrtuv. Β ' ΚΑΡΑ- 
ΦΥΛΛΙΔΗ Νικόλαο. Ανθ/μο ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο 
ΧΡΟΣΤΟΔΟΥΛΟ θωμά. Αρχ/κα ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΑ Αχιλλέα. 
Αρχ/κα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο, Αρχ/κα ΦΑΚΑ Ηλία, 
Αρχ/κα ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία και Υπαρχ/κα ΧΙΟΝΑ 
Κων/νο. διότι υπηρετούντες στο Τ.Δ.Ν. Λάρισας εργα
ζόμενοι πέραν των κανονικών ωρών εργασίας τους και 
υπερβαίνοντας σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπηρε
σιακό καθήκον, κατόρθωσαν να συλλάβουν την 31-3-2015 
στην περιοχή της Λάρισας έναν ημεδαπό δράστη για δια
κίνηση ηρωίνης, προσφέροντας σπουδαία υπηρεσία στη 
δημόσια ασφάλεια, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του 
κοινού και των Μ.Μ.Ε. υπέρ αυτών και του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ 
ντή ΧΑΛΚΙΑ Αθανάσιο, Αστυν.Β' ΛΙΤΑΙΝΑ Κων/νο, Αστυν. 
Β ' ΘΟΛΟΥΛΗ Αθανάσιο, Αστυν.Β' ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ Χρήστο. 
Αστυν.Β' ΤΑΝΟ Πέτρο, Υπαστ.Α ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγε
λία. Υπαστ.Α ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννα, Υπαστ.Α' ΞΑΝΘΗ 
Χρυσούλα. Υπαστ.Β' ΓΟΥΛΑ Ανδρέα. Υπαστ.Β' ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΥ Γεώργιο. Ανθ/μο ΠΑΛΙΟΚΑ Αννέτα. Ανθ/μο ΑΣΜΕ- 
ΝΟΥΔΗ Αθανάσιο. Ανθ/μο ΒΑΒΙΑΚΟ Θεόδωρο, Ανθ/μο 
ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑ Πούλιο. Ανθ/μο ΚΡΕΤΣΟ Γεώργιο, Αρχ/ 
κα ΜΑΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΔΑΒΑΚΗ θωμά, 
Αρχ/κα ΠΑΠΑΝΙΔΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Φίλιπ
πο, Αρχ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΓΑΡΟΥ- 
ΦΑΛΙΔΗ Αργύριο, Υπαρχ/κα ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ Φώτιο, Υπαρχ/ 
κα ΗΛΙΑΔΗ Χριστόφορο, Υπαρχ/κα ΚΛΑΣΙΔΗ Κων/νο, 
Υπαρχ/κα ΜΑΛΛΙΩΤΑ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΑΛΗΜΕΡΗ 
Παναγιώτα, Υπαρχ/κα ΚΟΚΟΤΑ Δανιήλ, Υπαρχ/κα ΠΑΠΑ- 
ΣΤΟΙΚΟ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΤΣΙΟΒΑΛΑ Θεοφάνη, Υπαρχ/ 
κα ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ Αναστάσιο, Υπαρχ/κα ΤΖΙΔΡΗ Πέτρο, 
Υπαρχ/κα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΜΑΓΔΑΛΙΔΗ 
Αναστάσιο, Αστ/κα ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ Νικόλαο, Αστ/κα ΤΣΑ
ΓΑΝΟ Δημήτριο, Αστ/κα ΚΕΧΑΙΔΗ Θεόδωρο, Αστ/κα ΔΙΑ- 
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία, διότι υπηρετούντες στη Δ.Α.Ο./ 
Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α.. επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και ερ- 
γόσθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο, προθυμία, εργατικότητα, με- 
θοδικότητα και κατόρθωσαν να εξαρθρώσουν εγκλημα
τική οργάνωση, που είχε στόχο τη διακίνηση παράνο
μων μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
τέλεση πλαστογραφιών κατ' επάγγελμα, προσφέροντας 
σπουδαία και εξα ιρετική υπηρεσία στη Δημόσια Ασφά
λεια. προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και του 
τύπου για την Υπηρεσία και το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ 
ντή ΟΨΙΜΟ Θεόδωρο, Αστυν.Β ' ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαο. 
Υπαστ.Α' ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο. Υπαστ.Β' ΦΛΩΡΟ

Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΛΥΚΑΚΗ Ευάγγελο, διότι υπηρε
τούντες στο Τ.Α. Ναυπλίου εργαζόμενοι από κοινού με 
εξαιρετικό ζήλο, κατάφεραν να εξαρθρώσουν εγκληματι
κή οργάνωση η οποία από τα τέλη Μαρτίου 2014 μέχρι τη 
σύλληψή της είχε διαπράξει τουλάχιστον 48 περιπτώσεις 
κλοπών-διαρρήξεων καθώς και κλοπές οχημάτων, εδραι
ώνοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προκαλώ
ντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Β' ΜΟΥΤΑ- 
ΦΙΔΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΤΖΙΚΑ Σπυρίδων, Αρχ/κα ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΥ Ιωάννη. Αρχ/κα ΛΙΟΛΙΟ θωμά, Υπαρχ/κα ΔΑΝΙ
ΗΛ Απόστολο, Υπαρχ/κα ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗ Ηρακλή, Υπαρχ/κα 
ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ Λάζαρο, Ειδικό Φρουρό ΦΛΕΓΓΑ Αλέξαν
δρο διότι υπηρετούντες στο Α.Τ. Ελασσόνας, επέδειξαν 
εξαιρετική δραστηριότητα και κατόρθωσαν να συλλάβουν 
στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, ημεδαπό δράστη ο 
οποίος είχε διαμορφώσει πλήρως και με κατάλληλο ε ξο 
πλισμό εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλ
λίων κάνναβης και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες 
δενδρυλλίων και κατεργασμένης κάνναβης, προκαλώ
ντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Α' ΑΓΡΑΝΙ- 
ΩΤΗ Ζαχαρία, Ανθ/μο ΘΗΒΑΙΟ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΣΤΑ- 
ΡΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, Ανθ /μο ΒΑΧΑΒΙΩΛΟ Δημήτριο, 
Ανθ/μο ΓΚΟΥΒΑΤΣΟ Χρήστο. Αρχ/κα ΚΟΚΚΩΝΑ Βασί
λειο, Αρχ/κα ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Στέφανο, Αρχ/κα ΓΙΟΛΔΑ- 
ΣΕΑ Ευγένιο, Αστ/κα ΡΟΖΑΚΛΗ Γεώργιο, διότι υπηρε
τούντες στο Τ.Α. Σπάρτης, Α.Τ. Π. Σπάρτης και Α.Τ. Σπάρ
της εργασθέντες με εξα ιρετικό  ζήλο, συνεργασθέντες 
αρμονικά πέτυχαν τη σύλληψη δύο ημεδαπών δραστών, 
καθόσον στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
χρυσά αντικείμενα, ποσότητα κάνναβης, ένα περίστρο
φο, σφαίρες πυροβόλου όπλου, τέσσερα κυνηγετικά όπλα 
κ.α.. προσφέροντας σπουδαία υπηρεσία στην δημόσια 
ασφάλεια και στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού 
και των Μ.Μ.Ε.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν. Δ/ντή ΜΑ- 
ΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο, Αστυν.Α' ΚΑΛΟΥΣΙΟ Χρήστο, Αστυν.Β' 
ΓΑΤΣΙΟ Βάιο, Αστυν.Β' ΚΩΣΤΑΡΕΛΟ Μαργαρίτη, Υπαστυν. 
Α ' ΜΗΤΣΙΟ Γεώργιο, Υπαστυν.Β' ΚΟΥΤΟΒΑ Βασίλειο, 
Αρχ/κα ΓΚΕΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Βασί
λειο, Αρχ/κα ΤΣΙΟΓΚΑ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΡΑΝΑ Αθηνά, 
Υπαρχ/κα ΤΖΗΚΑ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΧΑΛΑΤΣΗ Ν ικό
λαο. Υπαρχ/κα ΣΟΥΦΛΕΡΗ Νικόλαο διότι υπηρετούντες 
στην Υ.Α. Λάρισας, εργαζόμενοι με μεθοδικότητα πέραν 
του ωραρίου εργασίας τους κατόρθωσαν να συλλάβουν 
στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας δύο ημεδαπούς δρά-
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στες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης με ιεραρχική δομή, 
και διαρκή δράση στην διάπραξη απατών σε βάρος πα
ραγωγών αγροτικών προϊόντων και ταυτοποιήθηκαν τέσ
σερα ακόμη μέλη της εν λόγω οργάνωσης εξιχνιάζοντας 
πέντε περιπτώσεις απάτης αποσπώντας μεγάλη ποσότητα 
σιτηρών. Με τη σύλληψή τους και την παραπομπή τους 
στην δικαιοσύνη προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία την 
δημόσια ασφάλεια και στην εμπέδωση του αισθήματος 
ασφαλείας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των ΜΜΕ υπέρ αυτών και του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ 
ντή ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάμπρο. Αστυν.Β' ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ 
Βασίλειο. Αστυν.Β' ΣΠΑΡΑΓΓΗ Γεώργιο. Αρχ/κα ΜΑΤΖΑ- 
ΒΙΝΟ Δημήτριο, Αρχ/κα ΑΣΚΟΥΝΗ Κων/νο. Αρχ/κα ΚΩ- 
ΤΣΙΝΑ Γεώργιο. Αρχ/κα ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αστ/ 
κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο διότι υπηρετούντες 
στο Τ.Α. Τρίπολης εργασθέντες με υψηλό αίσθημα ευθύ
νης μεθοδικότητα. ζήλο, προθυμία, πέραν του ωραρίου 
εργασίας, ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα κα
τόρθωσαν να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος δώδεκα 
(12) αλλοδαπών και αγνώστου αριθμού συνεργών τους, 
για εγκληματική οργάνωση, ληστείες και δ ια κεκρ ιμ έ
νες περιπτώσεις κλοπών, σε βάρος ηλικιωμένων πολι
τών με χρήση σωματικής βίας, αφαιρώντας χρυσαφικά, 
κοσμήματα, χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές. Με 
την πράξη τους αυτή προσέφεραν έργο που υπερβαίνει 
το καλώς ευνοούμενο υπηρεσιακό καθήκον, ενισχύο- 
ντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, προκαλώντας 
τα ευμενή  σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για 
τους ιδίους όσο και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομί
ας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Α /Β ' ΓΑΤΟ Παρα- 
σκευό. Υ /Β ' ΛΟΥΚΟΥΖΑ Χαράλαμπο. Ανθ/μο ΚΡΥΣΤΑΛΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο. Αρχ/κα ΣΚΡΕΚΑ Δημήτριο, Αρχ/κα 
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο. Αρχ/κα ΤΣΟΜΩΚΟ Βασίλειο. 
Υπαρχ/κα ΜΠΟΥΖΑΛΑ Στέφανο. Αστ/κα ΒΑΡΣΑΜΑ Ευ
άγγελο διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Χαλκίδας, επιδεικνύ
οντας ζήλο μεθοδικότητα και δραστηριότητα που υπερ
βαίνει σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό κα
θήκον κατάφεραν να συλλάβουν δύο ημεδαπούς δράστες 
οι οποίοι είχαν διαπράξει πληθώρα κλοπών -  αρπαγών 
τσαντών από πεζές κινούμενες γυναίκες στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Με την σύλληψη των ανωτέρω οι προα- 
ναφερόμενοι Αστυνομικοί εδραίωσαν το αίσθημα ασφά
λειας των πολιτών, προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στη 
Δημόσια Ασφάλεια και προκάλεσαν τα ευμενή  σχόλια 
του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ιδίους όσο και 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ 
ντή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιο. Αστυν.Α' ΠΛΕΣΣΙΑ Αν- 
δρέα, Αστυν.Α ' ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ Ιωάννη. Αστυν.Β ' ΔΕΛΗ- 
ΜΑΡΗ Κων/νο. Αστυν.Β' ΜΕΙΝΤΑΝΗ Νικόλαο. Υπαστ. 
ΒΆΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο. Ανθ/μο ΚΑΡΑΠΑΝΟ 
Αλέξανδρο. Ανθ/μο ΓΑΛΑΝΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΥ Γεώργιο. Αρχ/κα ΜΑΣΤΟΡΑΚΟ Αθανάσιο. Αρχ/κα 
ΤΟΓΑΝΤΖΗ Θεόδωρο, Αρχ/κα ΒΟΓΙΑΤΖΗ Παντελή. Αρχ/ 
κα ΓΙΑΝΝΟ Μιχαήλ. Αρχ/κα ΚΑΡΒΟΥΝΗ Φίλιππο. Αρχ/ 
κα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ- 
ΠΟΥΛΟ Ανδρέα. Υπαρχ/κα ΜΑΣΤΟΡΑ Δημήτριο, Υπαρχ/κα 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΧΡ0Ν0Π0Υ- 
ΛΟ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδω
να. Υπαρχ/κα ΘΩΜΑ Ανδρέα. Υπαρχ/κα ΞΥΠΟΛΙΑ Πέτρο, 
Υπαρχ/κα ΡΑΒΑΝΗ Γεράσιμο, Υπαρχ/κα ΚΩΛΕΤΗ Πα
ναγιώτη. Αστ/κα ΧΡΥΣΙΚΟ Δημήτριο διότι υπηρετούντες 
στην Υ.Α. Πατρών επέδειξαν εξα ιρετική δραστηριότητα, 
εργασθέντες με ζήλο, επιμονή, υπομονή, πολύ πέραν των 
ηροβλεπόμενων ωρών εργασίας τους κατόρθωσαν να 
συλλάβουν πέντε (5) ημεδαπούς δράστες και να εξα ρ 
θρώσουν δω δεκαμελή εγκληματική ομάδα -  συμμορία, 
οι οποίοι διέπρατταν σωρεία διακεκριμένων περιπτώσε
ων κλοπών οχημάτων και μίνι μάρκετ σε περιοχές των 
νομών Αχαΐας και Ηλείας. Με την πράξη τους αυτή προ
σέφεραν εξα ιρετική  υπηρεσία στην Δημόσια Τάξη και 
Ασφάλεια, προκαλώντας συγχρόνως τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ιδίους όσο και 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στον Υπαρχ/κα ΚΕ- 
ΝΤΡΙΣΤΑΚΗ Δημήτριο. διότι υπηρετών στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 
της Δ.ΑΜ.ΔΡ θεσ /νίκης ευρισκόμενος εκτός διατεταγμέ
νης υπηρεσίας επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προθυμία ζήλο 
και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο, μετέβη 
στην οικία ΘΛχρονου. παθόντα ληστείας, τον μετέφ ερε 
σε νοσοκομείο, έμεινε μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια των 
εξετάσεω ν και τον συνοδέυσε με ταξί στην οικία του, κα
ταβάλλοντας ο ίδιος το σχετικό κόμιστρο. Με την πράξη 
του αυτή, η οποία εκφ εύγει των ορίων του καλώς εννο
ούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος προκάλεσε τα ευ μ ε
νή σχόλια του κοινού και του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου για την Υπηρεσία και το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας γενικότερα, εδραιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ντή 
ΧΗΝ0Π0ΥΛ0 Παρασκευό. Αστυν.Α' ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ Ελευ
θέριο. Αστυν.Β' ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ θωμά. Υπαστ.Β' ΣΤΑΥΡΙ- 
ΑΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο. Ανθ/μο ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Παναγιώτη, 
Ανθ/μο ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗ Χρήστο. Αρχ/κα ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ Ιω
άννη. Αρχ/κα ΒΑΡΑΝΑΚΗ Αρτέμιο. Αρχ/κα ΔΟΞΑΚΗ Ιω-
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aw n. Αρχ/κα ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ιωσήφ. Υπαρχ/κα ΜΠΑΝΤΣΗ 
Βασίλειο, Ε.Φ. ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ Πρόδρομο διότι υπηρετού- 
ντες στην Δ/νση Αστυν. Χανίων, εργάσθηκαν από κο ι
νού. με μεθοδικότητα, πέραν του ωραρίου εργασίας και 
κατόρθωσαν να συλλάβουν έναν αλλοδαπό κατηγορού
μενο για απόπειρα ληστείας, απόπειρα ανθρωποκτονίας 
και των διατάξεων της νομοθεσίας «περί όπλων». Με την 
επιτυχία τους αυτή τονώθηκε το αίσθημα ασφαλείας των 
πολιτών και προκάλεσαν ευμενή σχόλια των Μ.Μ.Ε. τόσο 
για τους ιδίους όσο και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΚΛΕΙ- 
ΤΣΙΩΤΗ Σπυρίδωνα, Αστυν.Β ' ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗ Ανδρέα, 
Αστυν.Β' ΑΓΓΟΥΣΗ Αθανάσιο. Αρχ/κα ΓΟΥΛΗ Παντελε- 
ήμων. Αρχ/κα ΚΑΣΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο. Αρχ/κα ΣΤΑΥ- 
ΡΑΚΑΚΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ Νικόλαο. 
Υπαρχ/κα ΛΕΩΝΙΔΗ Σπυρίδων. Υπαρχ/κα ΠΕΣΚΕΤΖΗ Θε
μιστοκλή. Υπαρχ/κα ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ Αριστοτέλη, Υπαρχ/κα 
ΑΡΜΠΑΡΑ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΑΚΡΙΤΙΔΗ Χάρη, Αστ/κα 
ΚΕΠΠΑ looawn. Αστ/κα ΛΑΠΟΥΡΙΔΟΥ Αγγελική, Αστ/κα 
ΣΑΜΑΡΑ Ηλία. Αστ/κα Χ0ΤΖ0ΓΛ0Υ Γεώργιο, Αστ/κα ΜΗ- 
ΤΣΑΝΗ Δήμο διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσ/νίκης επ ιδει
κνύοντας εξα ιρετική δραστηριότητα και εργαζόμενοι με 
ζήλο και αποφασιστικότητα, πέραν του καλώς εw o o ύ μ ε- 
νου υπηρεσιακού καθήκοντος κατόρθωσαν, σε συνεργα
σία με τις Αλβανικές Αρχές, να εξαρθρώσουν κύκλωμα 
εισαγωγής ιδιαίτερα μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών 
στη χώρα μας από την Αλβανία και να συλλάβουν τρία 
(3) μέλη του κυκλώματος και να κατασχέσουν σημαντική 
ποσότητα ναρκωτικών. Με την πράξη τους αυτή προσέ- 
φεραν εξα ιρετική υπηρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια προ- 
καλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και του έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου για την Υπηρεσία και το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα, εδραιώνοντας το 
αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Α' ΤΑ- 
ΧΤΣΙΔΗ Icoawn. Αστυν.Β' ΔΑΡΟΥΣΗ Αθανάσιο, Ανθ/μο 
ΔΑΡΟΥΣΗ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΛΑΦΤΣΗ Χρήστο, Υπαρχ/ 
κα ΜΑΛΑΔΕΝΗ Χρήστο, Υπαρχ/κα ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Δ ημή- 
τριο διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Ξάνθης εργάσθηκαν με 
φιλοτιμία, υπομονή και μεθοδικότητα και κατόρθωσαν να 
συλλάβουν επτά (7) ημεδαπούς δράστες, οι οποίοι είχαν 
συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διαρκή και δομη
μένη δράση με διακριτούς ρόλους με σκοπό τη διάπρα- 
ξη  κλοπών -  διαρρήξεων, διαπράττοντας συνολικά τρι
άντα έξ ι (36) κλοπές -  διαρρήξεις στο νομό Ξάνθης και 
έναν εμπρησμό. Με την εξα ίρετη αυτή πράξη τους, όλοι 
οι προαναφερόμενοι Αστυνομικοί προσέφεραν εξα ιρε
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τική υπηρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια και στην καταπο
λέμηση του εγκλήματος, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των Μ.Μ.Ε. για την Υπηρεσία και το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΝΙ- 
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο. Υπαστ/Α' ΑΝΔΡΕΟΥ Παρασκευά. 
Υπας.Β' ΣΙΜΑΚΟ Δίκαιο. Ανθ/μο ΚΑΡΑΙΣΚΟ Δημήτριο, 
Ανθ/μο ΡΑΜΙΩΤΗ Αναστάσιο, Ανθ/μο ΙΑΚΩΒΑΚΗ Βασί
λειο, Ανθ/μο ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΙΚΑ Θε
όδωρο. Αρχ/κα ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ Γεώργιο. Υπαρχ/κα ΠΑΤΡΑ 
Παναγιώτη. Υπαρχ/κα ΙΑΚΩΒΙΔΗ Κων/νο. διότι υπηρετού
ντες στην Δ/νση Αστυν. Βοιωτίας εργάσθηκαν με αίσθημα 
ευθύνης, ζήλο, αποφασιστικότητα και κατάφεραν να συλ
λάβουν τρεις (3) ημεδαπούς, οι οποίοι είχαν αφαιρέσει 
σταθμευμένο όχημα από την περιοχή της Λειβαδιάς και 
να εξιχνιάσουν δεκατρείς (13) ακόμη υποθέσεις κλοπών 
οχημάτων από την ευρύτερη περιοχή. Με την πράξη τους 
αυτή προσέφεραν εξα ιρετική  υπηρεσία στην Δημόσια 
Τάξη και Ασφάλεια, προκαλώντας συγχρόνως τα ευμενή 
σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ιδίους 
όσο και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Α' ΣΙ- 
ΜΟΥΔΗ Κων/νο. Αστυν.Β' ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Αλέξανδρο. 
Ανθ/μο ΒΡΑΝΑ Βασίλειο. Ανθ/μο ΔΡΑΓΟΥΜΗ Δημήτριο. 
Ανθ/μο ΖΩΤΙΔΗ Χαράλαμπο. Αρχ/κα  ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗ 
Αντώνιο, Αρχ/κα ΒΑΦΕΙΑΔΗ Δημήτριο. Αρχ/κα ΚΑΡΑΚΑ- 
ΣΙΔΗ Κυργιάκο, Αρχ/κα ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ Γεώργιο, Υηαρχ/ 
κα ΣΙΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο. Υπαρχ/κα ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Δημήτριο. 
Υπαρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ελευθέριο διότι υπηρετούντες 
στο Τ. Α. Καβάλας εργάσθηκαν με φιλοτιμία, υπομονή και 
μεθοδικότητα και κατόπιν αξιοποιήσεως τηλεπικοινωνια
κών δεδομένων και συνεχή αστυνομική έρευνα διάρκει
ας περίπου τριών μηνών κατόρθωσαν, μετά από ευρεία 
αστυνομική επιχείρηση, τη σύλληψη είκοσι τεσσάρων 
(24) ατόμων -  μελών εγκληματικής οργάνωσης που δρα
στηριοποιούνταν στη παρασκευή και διακίνηση κάw aβnς 
και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσι
ών. φυτά κάw aβnς, σύστημα τεχνικού φωτισμού για την 
ανάπτυξη των φυτών, ηλεκτρονικές ζυγαριές, κροτίδες, 
πλαστές στρογγυλές σφραγίδες του Τ.Α. Καβάλας. ΙΧΕ 
αυτ-τα, μοτοσυκλέτες. κινητά τηλέφωνα, μεγάλο χρημα
τικό ποσό κ.α.. Με την εξα ίρετη αυτή πράξη τους, όλοι οι 
προαναφερόμενοι Αστυνομικοί προσέφεραν εξα ιρετι
κή υπηρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια της χώρας και στην 
καταπολέμηση του τομέα των ναρκωτικών, προκαλώντας 
τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο υπέρ 
της Υπηρεσία τους όσο και του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας γενικότερα. ■



► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη
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0 Δήμαρχος Αγρίνι
ου εκφράζει τις ευ 
χαριστίες του προς 
την Α.Δ. Ακαρνανίας 
για την πολύτιμη στή
ριξή της, στη διοργά
νωση του final for του 
κυπέλλου γυναικών 
βόλεϊ που πραγματο
ποιήθηκε στο Αγρίνιο.

0 Ακόλουθος Ά μυνας της Πρε
σβείας της Μεγάλης Βρετανίας ευ 
χαριστεί την Ελληνική Αστυνομία 
για την υποστήριξη που προσέφερε 
στην «Anatolian Eagle Outward and 
Return», που διέσχισε τη Βόρεια Ελ
λάδα τον Ιούνιο του 2014.

Εκ μέρους της Τουρκικής πρεσβεί
ας ο κ. Kerim Urus με επιστολή του 
στον Υπουργό Προστασίας του Πολί
τη ευχαριστεί τον ίδιο, την Υποστρά
τηγο κ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και 
την Ελληνική Αστυνομία για τα μέ
τρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του Πρωθυπουργού της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας κ, Ahmet 
Davutoglu και του Υπουργικού Συμ
βουλίου στην Αθήνα.

0 Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης 
Καραγιάννης ευχαριστεί το Γενικό 
Αστυνομικό Δ/ντή θεσ /νίκης Υπο
στράτηγο Βάιο Χονδρό για την άριστη 
συνεργασία τους σε θέματα ασφα
λείας των πολιτών του Δήμου Λα
γκαδά

Ο Δήμαρχος Αλίμου 
κ. Ανδρέας Κονδύλης με επιστολή 
του στον Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. 
κ Δημήτριο Γεωργατζή ευχαριστεί 
για την παραχώρηση της Μουσικής 
Μπάντας της Αστυνομίας στη Λιτά- 
νευση της Ιεράς Εικόνας του Ιερού 
Ναού του Αγίου Νικολάου.

0 κ. Ηλίας Σχορετσανίτης Δημοτι
κός Σύμβουλος Καρδίτσας- Επικε
φαλής Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ με επιστολή του 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνά- 
κη ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνο
μία για την παρουσία της θεατρικής 
της ομάδας στο 31ο Φεστιβάλ Ερασι
τεχνικού Θεάτρου που πραγματοποι
ήθηκε στην Καρδίτσα.

Εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ η προϊστάμε
νη Τομέα Αθηνών κ. Ουρανία Μ ε- 
σημέρη ευχαριστεί την Τροχαία Και- 
σαριανής και ιδιαίτερα το Διοικητή 
κ. Παπαφιλίππου για τη βοήθεια που 
προσέφερε κατά τη διάρκεια εργασι
ών του Δικτύου Ύδρευσης.

K itx . f f - o  
_Λ-Ή~

0 κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος Δ/
ντής Ε ΣΎ. του Γενικού Νοσοκομεί
ου Ανατολικής Αχαΐας ευχαριστεί τον 
Αρχιφύλακα Νικόλαο Σαραϊλίδη για 
την πολύτιμη βοήθειά του στο σο
βαρό ατύχημα που του συνέβη στην 
Εγνατία οδό.

0 Δ/ντης, οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές του 1ου Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Κορυδαλλού ευχαριστούν 
τον Αστυνομικό Υποδ/ντή Μουτζού- 
ρη Βασίλειο και την πρώην Δημοτική 
Αστυνομικό κ. Παρασκευά Κωνστα
ντίνα οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετι
κά στο αίτημά τους και επισκέφτηκαν 
το σχολείο τους.

Το 3ο 12/θέσιο Δημ. Σχολ. Χαλκίδας
ευχαριστεί την Αστυνομική Διεύθυν
ση Εύβοιας, το τμήμα Τροχαίας Χαλ
κίδας και ιδιαίτερα τον Αστυνόμο Α ' 
Κουκουβίνο Κων/νο για τις επισκέ
ψεις που πραγματοποίησε στο σχο
λείο και την ενημέρωση των μαθητών 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

0  Δ/ντής του 5ου (εσπερινού) ΕΠΑΛ 
Θεσ/νίκης κ. Ιωάννης Τζούμας, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μα
θητές ευχαριστούν τον Αστυν/κό Ν  
ντή Φεύγα Θωμά, τον Αστυν. Α ' Μαρ- 
σουβανίδη Νικόλαο, τον Υπαστυνόμο 
Κρινίδη Μιχαήλ και όλο το προσωπι
κό της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών Θεσ/νίκης για τη φιλοξενία 
και διεξοδική παρουσίαση του Τμή
ματος Ψηφιακών Πειστηρίων στους
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της πολυεθνικής ανώνυ
μης εταιρείας «ΥΠΗΡΕ
ΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ» 
κ. Ιωάννης Κολοβός ευ 
χαριστεί τον Τμηματάρχη 
της Υπηρεσίας Προστασί
ας Περιουσιακών Δικαιω
μάτων κ. Αθανάσιο Πράπα 
καθώς και την Υπαστυνό- 
μο της Υπηρεσίας κ. Βα
σιλική Καψάλη για τη βο- 
ήθειά τους σε προσωπική 
του υπόθεση.

Ο Γραμματέας του ΒΙΑ
ΣΤΩ Π κ. Νικόλαος Κα- 
ραγιαννίδης συγχαίρει 
τον Αστυνομικό κ. Μυλω
νά διότι ως τηλεφωνητής 
του «100» διαχειρίστηκε 
με επαγγελματικό τρόπο 
ένα περιστατικό ενδοοι- 
κογενειακής βίας.

/ t o y
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μαθητές του τμήματος Πληροφορι
κής του Σχολείου.

0 Διοικητής του Πολυεθνικού Κ έ
ντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων 
Υποστήριξης Ειρήνης κ. Ιωάννης 
Μποζίνης ευχαριστεί με επιστολή 
του τον Υποστράτηγο Μωϋσίδη Βα
σίλειο. Γενικό Αστυν. Δ/ντή Θεσ/νί- 
κης, τους: Ανθ/μο Αλεκίδη Αλέξαν
δρο, του Τ.Α. Πολίχνης - Ευκαρπίας. 
Αρχ/κα Μαλλούση Θεόδωρο του Τ.Α. 
Πλατείας Δημοκρατίας. Αρχ/κα Γε- 
ωργουλέτη Νικόλαο της ΟΠΚΕ. Αστ/ 
κα Νιτσιόπουλο Χρήστο του Τμ. Εκ- 
παίδευσης/ΓΑΔΘ και Υπαρχ/κα Πε- 
τρουλίδη Γεώργιο του Α.Τ. Ωραιοκά- 
στρου για τη βοήθεια και την υπο
στήριξη που παρείχαν στην εκτέλε
ση της πρακτικής εκπαίδευσης στα 
πλαίσια του Πολυεθνικού Βασικού 
Σχολείου Επιχειρήσεων Υποστήρι
ξης Ειρήνης.

Το Επαγγελματικό Επι
μελητήριο Θεσ/νίκης με
επιστολή του στον Αρχη

γό της Ελληνικής Αστυνομίας ευ 
χαριστεί τον Αστυν. Δ/ντή θεσ/ 
νίκης κ. Βασίλειο Μωϋσίδη για 
τις ενέργειές του που αφορούν 
την ευταξία της πόλης. Επίσης 
επισημαίνει ότι η παρουσία της 
Τροχαίας Θεσ/νίκης βελτιώνει 
το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλη
μα της πόλης.

χώρων ο «ΦΑΡΟΣ», κ. Διονύσιος 
Πλέσσας. το Δ.Σ. καθώς και τα μέλη 
συγχαίρουν τη Διοικητή και το προ
σωπικό του τμήματος Αυτ/μων Θεσ/ 
νίκης (Μάλγαρα), για το έργο τους.

Η ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κεντρικής Μακεδονίας
ευχαριστεί την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και 
ειδικότερα το προσωπικό του Τμήμα
τος Εκπαίδευσης της Γενικής Αστυ
νομικής Δ/νσης Θεσ/νίκης για την 
έγκριση και πραγματοποίηση της εκ 
παίδευσης του προσωπικού του Κλι
μακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων 
Εμπρησμού Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και ανακριτικών υπαλλήλων 
της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπη
ρεσιών Νομού Θεσ/νίκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικη
γορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης ευχα
ριστεί τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή 
Θεσ/νίκης καθώς και την Α/Β' Βασι
λική Μεταξιώτου για την παρουσία 
της στην εκδήλωση του Συλλόγου με 
θέμα «Ενδοοικογενειακή βία» καθώς 
και για την ομιλία της. τη σχετική με 
το θέμα της εκδήλωσης.

Κωστοπούλου Σοφίας 
Κατοίκου Θεσσαλονίκης 
Βελλισαρίου 49 
Τ.Κ. S4640 
θεσ/νικη

Κύριε Δ/ντα, ήμουν υπάλληλος στη Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και τώρα 
συνταξιούχος.

Σας αναφέρω αυτά yia να οας πω άτι σαν εργαζόμενη πρέπει να 'μουν λίγο πιο Ψημένη στη 
ζωή. αλλά λίγο η ηλικία, λίγο τα απανωτά προβλήματα με έκαναν να πέσω κι εγώ θύμα κλοπής σε 
αστική συγκοινωνία, χάνοντας αρκετά χρήματα, βιβλία τραπέζης, ταυτότητα κ.λ.π.

Ο κ. Γεώργιος Τσαουσόγλου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ROTA 
Α.Ε. ευχαριστεί την Γενική 
Αστυν. Δ/νση Αττικής και τη Δ/ 
νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα 
Αθηνών για την άριστη συνερ
γασία και την αμέριστη βοήθεια 
στο πλαίσιο της έκθεσης 5η Fur 
Excellence in Athens

Ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Φορτηγών Αυτ/των Δημοσίας 
χρήσεως Ν. Αχαΐας και περί-

Οταν κάλεσα στο 100 και ήρθαν το περιπολικό της Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος 
Καλαμαριάς και με μετέφεραν για κατάθεση στην Ασφάλεια του πρώτου Αστυνομικού τμήματος 
Αναλήψεως, διότι η κλοπή έγινε στην περιοχή του τμήματος αυτού, η αντιμετώπιση που είχα με άφησε 
κατάπληκτη.

Ήρεμοι όλος χαμογελαστοί, άκουγαν τα μπερδεμένα λόγια μου από το ισχυρό σοκ που είχα 
πάθει και μάλιστα προθυμοποιήθηκαν όλοι να μου δώσουν το αντίτιμο του εισιτηρίου για να 
επιστρέφω σπίτι μου ή να με μεταφέρουν αν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό έχοντας καταλάβει ότι 
μάλλον βρισκόμουν εκτός τόπου και χρόνου

Την ίδια αντιμετώπιση είχα και στην Ασφάλεια Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας όταν πήγα για 
έκδοση νέας ταυτότητας.

Γι αυτό κύριε Διευθυντά ζητώ από σας να δημοσιευτούν στο διμηνιαίο περιοδικό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ οι ευχαριστίες μου από τα βάθη της ψυχής μου με την ευχή να μην ξ ανασυναντηθώ 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες μαζί τους.

Στους κους κους:
ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟ Αρχ. και 
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΑΘΑΝ Υπαρ
Πλήρωμα του περιπολικού Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς.

Στον κο ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔ Ανθυπ. Ασφαλείας του πρώτου Αστυνομικού 
Τμήματος Αναλήψεως 

Καθώς και στις
Κυρίες της Ασφάλειας Αστυνομυιού Τμήματος Τούμπας όπου μου εξέδωσαν νέα ταυτότητας 
ΓΚΕΚΑ ΒΑΪΑ και ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗ ΦΩΤ. Αρχιφύλακας και στην Διοικ. Υπάλληλο ΔΑΝΔΑΛΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Κοινοποίηση:
Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Π Κανελλοπούλου 4,
10177, Αθήνα

Με εκ^ιήση , 

ί  Κώστοπούλου
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣ...
Τα ξημερώματα της 4ης Μ άρτιου σταμάτησε να χτυπά η καρδιά 

του πολυαγαπημένου μας συντρόφου, πατέρα, γιου, αδελφού Μιχάλη 

ΚαμαρΙτη. Σ ’ αυτόν τον ανείπωτο πόνο συμπαραστάτες ήταν όλοι 

οι συνάδελφοι του Μιχάλη, άξια δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, 

των ανδρών της Υ.Α.Τ.. της Υ.Μ.Ε.Τ. και κυρίως η διμοιρία 378(523) 

της οποίας για χρόνια ήταν μέλος.

ας Άννπ ς Περιβολίων Ταύρου 
πρεσβ. Σπυρίδων Οικονομί- 
δπς. οι ιερείς του I. Ναού και οι 
ενορίτες ευχαριστούν τη φιλαρ
μονική της Ελληνικής Αστυνο
μίας για την παρουσία της κατά 
τη Λιτάνευση της Ιερός Εικόνας.

0  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χριστο- 
δούλειου Ορφανοτροφείου θηλέων 
κ. Χριστοφοράκης Γεώργιος ευχα
ριστεί την Ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικής Ατ
τικής και ειδικότερα τον Υ/Β' Βουλή 
Παναγιώτη για τη φύλαξη που παρεί
χαν στο ίδρυμα κατά την διάρκεια εκ 
δήλωσης.

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου ευχα
ριστεί την Αστυν. Δ/νση Κυκλάδων 
για την παρουσία της στην Ακολουθία 
του Πανσυριανού Δρόμου του Σταυ
ρού του Κυρίου Ιησού Χρηστού.

0  Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου 
Δημητρίου των Όπλων Αρχιμ. Φ ι- 
λούμενος Ρούμπης ευχαριστεί τη 
Δ/νση Ά μ εσ η ς  Δράσης και συγκε
κριμένα τους: Αρχ/κα Παναγιώτη 
Κάζα και Αστ/κα Ευστράτιο Παπα- 
ναστάση για τη συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση περιστατικού που συ
νέβη στον Ιερό Ναό.

0  πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγί-

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου
ευχαριστεί την Αστυν. Δ/νση 
Κυκλάδων για τη βοήθεια που 
προσέφερε κατά την Πανήγυρη 
της Παναγίας της Φανερωμένης 
στα Χρουσά.

Η Lou is  V u itton  με επιστολή 
στον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη ευχαριστεί την Ελληνι
κή Αστυνομία για την προσπά
θεια της στην αντιμετώπιση του 
υπαίθριου παράνομου εμπορί
ου προϊόντων απομίμησης/πα- 
ραποίησης.

0 Ανθ/μος Κόγιας Κωνσταντίνος
με επιστολή του ευχαριστεί το πε
ριοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
για την οικονομική βοήθεια που του 
προσέφερε για την αντιμετώπιση 
σοβαρού προβλήματος υγείας της 
οικογένειας του.

Η Αρχιφύλακας Σωτήρη Κατερί
να και ο σύζυγός της Αρχιφύλακας 
θεοδωράκης Νίκος που υπηρετούν 
στο Τμήμα Περιφέρειας Βόλου ευ 
χαριστούν τον Πρόεδρο Α/Β ' Δίχτα 
Ανάργυρο και το Δ.Σ. της ΕΑΥ Μα
γνησίας. το Ίδρυμα «Εξοχές Ελλη
νικής Αστυνομίας» και το περιοδικό 
«Αστυνομική Ανασκόπηση» για τις 
ο ικονομικές ενισχύσεις που τους 
προσέφεραν για την αντιμετώπιση 
σοβαρού οικογενειακού τους προ
βλήματος.

0 Αντισμήναρχος Νεκτάριος Σα
μαράς ευχαριστεί το προσωπικό 
του 100 και τους Αστυνομικούς που 
υπηρετούν στο Τμήμα Παλαιού Φα
λήρου για τον τρόπο που χειριστή-

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την υλική, αλλά κυρίως την 

ηθική συμπαράσταση τους στο βαρύ πένθος μας. Ο Μιχάλης δεν είναι 

πια κοντά μας. όμως συνεχίζει να ζει μέσα στα λόγια αγάπης και 

ειλικρινούς φιλίας, που «α ν τή χ η σ α ν »  στις δικές μας καρδιές εκείνη 

την ημέρα που ταξίδεψε στον Παράδεισο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που μπορεί κανείς να αναρωτηθεί είναι.. 

«Μήπως είν' η αλήθεια στο θάνατο 

Κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη:

Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε 

Κ ι είν’ αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει.»

Ο Κύριος να σε καλοδεχτεί και να σε αναπαύσει πολυαγαπημένε μας.

Η Οικογένε

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ I

καν σοβαρό οικογενειακό του πρό
βλημα.

0 κ. Σπυρίδων Τεσσέρης Υποπλοί
αρχος Ε.Ν. ευχαριστεί όλο το προ
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ιδιαίτερα την ομάδα ΔΙΑΣ για τη 
συνολική τους προσφορά στο κοι
νωνικό σύνολο.

0 κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλης
ευχαριστεί τον κ. Μανώλη Ζαχα- 
ριουδάκη για τη βοήθειά του στην 
προσπάθεια ενίσχυσης του παιδικού 
χωριού SOS.

0 κ. Δαρζέντας Εμμανουήλ ευχαρι
στεί το Διοικητή, το προσωπικό και 
ιδιαίτερα την Αστ/κα Τσεκούρα Χα- 
ρίκλεια του Αστυν. Τμήματος Θήρας 
για την άμεση επίλυση του προβλή
ματος του.

Ο κ. Πόκας Ετεοκλής συγχαίρει 
το Διοικητή του Α.Τ. Νάουσας διότι 
φροντίζει για την εφαρμογή του νό
μου απαγόρευσης του καπνίσματος 
σε δημόσιους χώρους.

Η κ. Κυριακή Στίκα ευχαριστεί τον 
Αστυν. Υποδ/ντή κ. Χρήστο Παπαφι- 
λίππου και τον Αρχιφύλακα κ. Από
στολο Παυλόπουλο για την τάχιστη 
διεκπεραίωση του αιτήματος της.

0  κ. Γρισκομάτης Θεόδωρος ε υ 
χαριστεί το Διοικητή, το προσωπικό 
και ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο Μπα- 
κασούλα Γεώργιο του Τμήματος 
Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής για 
τον επαγγελματικό τρόπο που χειρ ί
στηκαν προσωπική του υπόθεση.

Η κ. Μάγκα Κατερίνα με επιστολή 
της στον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη ευχαριστεί το Διοικητή, το 
προσωπικό και ιδιαίτερα τον αστυ
νομικό Βόσση Ευστράτιο του Αστυ
νομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευ
ής για την άμεση διευθέτηση προ
σωπικού της προβλήματος. ■
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. ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ
► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Δημητρακοπούλου

| Ο μοναδικός μπαμπάς στον κόσμο 
που «γεννάει»

Ο ιππόκαμπος ή αλλιώς το γνωστό 
«αλογάκι της θάλασσας» είναι ένας 
παράξενος θαλάσσιος οργανισμός. Όχι 
μόνο γιατί μένει με την ίδια «γυναίκα» 
όλα τα χρόνια της ζωής του αλλά κυ
ρίως γιατί το αρσενικό... γεννάει τα 
«μωρά» της οικογένειας! Μάλιστα κα
λά διαβάσατε! Ο ιππόκαμπος κυοφορεί 
(αν μπορούμε να το θέσουμε τοιουτο
τρόπως!) τα αβγά και όταν φτάσει η κα
τάλληλη στιγμή φέρνει στον κόσμο τα 
μικρά... ιπποκαμπάκια. περιχαρής και 
υπερήφανος πατέρας! Πιο συγκεκρι
μένα. την εποχή της αναπαραγωγής το 
ζευγάρι των ιππόκαμπων κάθεται το

ένα δίπλα στο άλλο, λες και φιλιούνται! 
Στην πραγματικότητα, όμως, η θηλυκή 
«ιπποκαμπίνα» μεταφέρει τα αβγά της 
σε μια «τσέπη» που έχει το αρσενικό 
κάτω από την ουρά του, όπου μένουν 
εκεί μέχρι να φτάσει η πολυπόθητη 
στιγμή της γέννησης. Ο αρσενικός ιπ
πόκαμπος. λοιπόν, μένει... έγκυος και 
μετά από 10 έως 60 μέρες «εγκυμοσύ
νης» (ανάλογα με το είδος) η κοιλιά του 
έχει φουσκώσει επικίνδυνα! Όλα τα 
σημάδια δείχνουν ότι η ώρα του... το 
κετού έφτασε.Τότε το αρσενικό πιάνε
ται από ένα φύκι και. κάνοντας εξω θη- 
τικές κινήσεις, τα πρώτα ιπποκαμπά-

κια αρχίζουν να βγαίνουν από την κοι
λιά του! Η διαδικασία μπορεί να κρατή
σει από δύο έως τρεις μέρες, μέχρι να 
βγουν όλα τα μωρά (πάνω από 1.500!). 
ενώ το θηλυκό παρακολουθεί διακρι
τικά τη «γέννα». Από τα παράξενα της 
φύσης που αποδεικνύουν, όμως, ότι... 
«μόνα δεν είναι μόνο μία!». ■ 
www.hellasforce.gr

| Θράψαλο «γίγας» στο Κατάκολο
Οι κάτοικοι του Κατάκολου εντόπισαν 
στην παραλία ένα τεράστιο θράψα
λο, το οποίο είχε ξεβράσει η θάλασ
σα. Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό 
το εύρημα τράβηξε το ενδιαφέρον του 
κόσμου, που έσπευσε να το φωτογρα
φίσει. καθώς το μήκος του ξεπερνού- 
σε το ένα μέτρο. Μάλιστα, σύμφωνα

με το ilialive.gr. το συγκεκριμένο δεν 
ήταν το μοναδικό, καθώς κι άλλοι πο
λίτες ανέφεραν ότι είδαν αντίστοιχου 
εντυπωσιακού - για την περιοχή- μ ε
γέθους θράψαλα. τα οποία είχε ξ ε 
βράσει η θάλασσα. ■ 
www.koutipandoras.gr

| Η «κρεμαστή» γέφυρα του... τρόμου!
Η γέφυρα Capilano βρίσκεται στο βό
ρειο Βανκούβερ του Καναδά, συγκε
ντρώνοντας πάνω από 800.000 «τολ
μηρούς» επισκέπτες κάθε χρόνο. Και 
πώς αλλιώς, άλλωστε, αφού κρέμεται 
κυριολεκτικά στο κενό, σε ύψος 70 
μέτρα από το έδαφος, συνδέοντας τις 
δύο άκρες ενός απότομου φαραγγιού. 
Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 
1889 από σχοινιά και σανίδες κέδρων, 
με σκοπό να διευκολύνει το πέρασμα 
των κυνηγών στα δύο άκρα του δά
σους. Από την πρώτη στιγμή της κα
τασκευής της πήρε την ονομασία «γέ
φυρα του τρόμου», ακριβώς επειδή η 
προσπέλασή της ήταν το λιγότερο... 
τρομακτική! Ειδικά όταν χιόνιζε ή ο

άνεμος «λυσσομανούσε» η γέφυρα 
Capilano «μεταμορφώνονταν» σε... 
αιώρα! Ξέρετε, πήγαινε πέρα δώθε... 
μαζί με τους περιπατητές! Άλλωστε 
για να φτάσεις από το ένα σημείο στο 
άλλο έπρεπε πρώτα να συντάξεις τη ... 
διαθήκη σου! Με το πέρασμα του χρό
νου. όμως, η γέφυρα ενισχύθηκε με 
χάλυβα και αποτελεί σήμερα μία από 
τις πλέον γερές κατασκευές, προσφέ- 
ροντας στους επισκέπτες μια μονα
δική εμπειρία να περπατήσουν στο... 
κενό, ανάμεσα στα δέντρα, απολαμ
βάνοντας το εκπληκτικό φυσικό τοπίο. 
Η γέφυρα έχει μήκος 136 μέτρα, ενώ 
13 τόνοι μπετόν και στις δύο πλευρές 
του φαραγγιού υπόσχονται απόλυτη

ασφάλεια κατά τη διάβαση. Βέβαια, 
α ξίζει να σημειώσουμε, ότι οι πάσχο- 
ντες από υψοφοβία ή όσοι έχουν τά
σεις ναυτίας... καλύτερα να την απο
φύγουν! ■ 
www.perierga.gr
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| Η παράξενη κουκουβάγια της Ολλανδίας
Μια κουκουβάγια που της αρέσει να 
προσγειώνεται στα κεφάλια των αν
θρώπων έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη 
στη μικρή ολλανδική πόλη Zaandam. 
προκαλώντας εντύπωση στους κατοί
κους. Η κουκουβάγια εμφ ανίσ τηκε 
ξαφνικά στην πόλη και από την αρχή 
έδ ε ιξε  πολύ φιλική με τον κόσμο, ενώ 
της άρεσε να κάθεται στα κεφάλια ή 
στους ώμους των περαστικών. Στην

αρχή αυτή της η συνήθεια προκάλε- 
σε πανικό αλλά σύντομα όλοι κατάλα
βαν ότι το πτηνό ήταν άκακο. Μάλιστα 
πολλοί φωτογράφοι και ρεπόρτερ από 
όλη τη χώρα έσπευσαν για ένα πλά
νο. Κάπως έτσι το χωριό έγινε διάση
μο και απέκτησε τουρισμό, ενώ πλέον 
όλοι προσέχουν την κουκουβάγια σαν 
τα μάτια τους! ■ 
www.perierga.gr

| Εστιατόριο καλλιεργείτο λαχανικά... δίπλα στα τραπέζια

Το εστιατόριο «Tender Greens» στο 
Χόλιγουντ καινοτομεί και παράγει όλα 
τα λαχανικά και τα βότανα που χρη
σιμοποιεί στις συνταγές του. σε κάθε
τους κήπους δίπλα στα τραπέζια των

πελατών, «θέλαμε να ενισχύσουμε 
την ιδέα της αστικής καλλιέργειας και 
να παρακινήσουμε τους ανθρώπους 
να πειραματιστούν με τους κάθετους 
κήπους. Βρήκαμε τον τρόπο να δη
μιουργήσουμε κάθετες φόρμες στο 
εστιατόριο όπου καλλιεργούμε λαχα
νικά και βότανα για τις συνταγές μας. 
Το πράσινο σε έναν εσωτερικό χώ
ρο μπορεί κάλλιστα να μην είναι 
μόνο διακοσμητικό». λέει ο Erik 
Oberholtzer. συνιδρυτής του εστιατο

ρίου. 0  χώρος διαθέτει 2Λ πύργους- 
φάρμες όπου εκ ε ί φυτεύονται και 
καλλιεργούνται μαρούλια, βασιλικός, 
μαϊντανός, κρεμμύδια, ραπανάκια, 
χόρτα κ.λη. τα οποία κόβονται επιτό- 
που για την παρασκευή των πιάτων. 
«Συλλέγουμε μία φορά την εβδομά
δα και χρησιμοποιούμε τα λαχανικά 
όχι για ενιαία πιάτα ή για μια συνταγή 
αλλά για πολλά και διαφορετικά εδ έ 
σματα». συμπληρώνει. ■ 
www.perierga.gr

| Νέο είδος διάφανου βατράχου είναι σαν δίδυμος του 
Κέρμιτ

Είναι ένα νέο είδος δενδρόβιου βατρά
χου που ανακαλύφθηκε στην πλούσια 
ζούγκλα της Κόστα Ρίκα, και ενθου
σίασε τους βιολόγους που το εντόπι
σαν με το διάφανο δέρμα της κοιλιάς 
του, κάτω από το οποίο διακρίνονται 
τα εσωτερικά του όργανα. «Το βολβώ- 
δες ήπαρ και τα όργανα του πεπτικού 
καλύπτονται από λευκό περιτόναιο» 
γράφουν στην επιθεώρηση Zootaxa οι 
ερευνητές του Ερευνητικού Κέντρου 
Αμφιβίων της Κόστα Ρίκα. «Η καρδιά 
και η κοιλιακή φλέβα είναι κόκκινες 
σαν αίμα. Πνεύμονες διαφανείς με ένα 
δίκτυο κόκκινων αιμοφόρων αγγείων.

Η χοληδόχος κύστη είναι διάφανη και 
κίτρινη σαν θειάφι» περιγράφουν.
Το νέο είδος κατατάχθηκε στο γένος 
Hyalinobatrachium. ενδημικό της Κε
ντρικής και Νοτίου Αμερικής. Ονομά
στηκε Hyalinobatrachium dianae προς 
τιμήν της θεάς Άρτεμης (Dianae στα 
Λατινικά) αλλά και της Νταϊάν Κιουμπί- 
κι, μητέρας του επικεφαλής της μελέ
της Μπράιαν Κιουμπίκι. Οι ερευνητές 
πιστεύουν πως το εντυπωσιακό αμφίβιο 
δεν απειλείται, τουλάχιστον προς το πα
ρόν. καθώς ελάχιστοι δρόμοι οδηγούν 
στην περιοχή όπου ζει. Το Η.dianae 
ανήκει στην οικογένεια Centrolenidae,

της οποίας αρκετά μέλη έχουν διάφανη 
κοιλιά. Είναι η πρώτη ανακάλυψη νέου 
είδους αυτής της οικογένειας στην Κό
στα Ρίκα από το 1973. ■ 
www.perierga.gr
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|  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
Επιμέλεια: Αρχ7κας Ιωάννης Ντελέζος

Οστυνομικό πρόβλημα
\

(παιχνίδι1)

Ήταν απόγευμα Τρίτης όταν 
ο Αστυνόμος Στεργίου κλήθηκε 
να διαλευκάνει άλλη μία περί
εργη υπόθεση. Έτσι μετέβηκε 
αμέσως στο τεράστιο κτήμα, 
ιδιοκτησίας του Κακουριώτη 
Νικόλαου, προκειμένου να αρ
χίσει να ξετυλίγει το νήμα της 
υπόθεσης.

Μόλις είδε τον Αστυνόμο, ο 
Κακουριώτης με πολύ ταραγμέ
νο ύφος, του δήλωσε:

«Κύριε Αστυνόμε, έχω να σας κάνω μια τρομερή κα
ταγγελία! Έκανα βόλτα στο πάρκο, προσέχοντας να μην 
μπω στη ζώνη όπου συνηθίζει να κάνει προπόνηση στην 
τοξοβολία ο ανιψιός μου, όταν ξαφνικό ακόυσα έναν ψί
θυρο: ένα βέλος, αφού πέρασε λίγο πάνω από ένα φρά
χτη, με άγγιξε και τελικά σφηνώθηκε στον κορμό ενός 
δέντρου, πίσω μου...».

«Υποθέτω λοιπόν ότι υποψιάζεστε τον ανιψιό σας», εί
πε ο Αστυνόμος Στεργίου.

«Φυσικό! Είμαι σίγουρος ότι απομακρύνθηκε από 
την περιοχή όπου κάνει προπόνηση και προσπάθησε να 
με σκοτώσει, σκηνοθετώντας ένα ατύχημα. Είναι ένας 
άχρηστος, που ξέρει μόνο να σπαταλάει χρήματα και εί
ναι χωμένος στα χρέη μέχρι το λαιμό».

Στη συνέχεια ο Αστυνόμος μπήκε στο κτήμα για να 
κάνει μια επιτόπια έρευνα. Έλεγξε τη γωνία που βρι
σκόταν ο νεαρός και από όπου έφυγε το επίμαχο βέλος. 
Ακολούθως μέτρησε, σε μια απόσταση πενήντα μέτρων 
από το σημείο που βρέθηκε το βέλος, το φράχτη που 
είχε αναφέρει ο Κακουριώτης. Είχε ύψος ακριβώς ένα 
μέτρο. Τέλος εξέτασε το δέντρο, στον κορμό του οποίου 
είχε καταλήξει το βέλος. Βρισκόταν ακόμα εκεί, σε ύψος 
ενός μέτρου.

θεώρησε ότι είδε αρκετά και πήγε να ανακρίνει τον 
ανιψιό. Μόλις ο νέος είδε τον Αστυνόμο να φτάνει, έτρε- 
ξε αμέσως κοντά του και άρχισε να κατηγορεί το θείο 
του:

«Είναι ένας τσιγκούνης και κακός άντρας, που τρέφει 
για μένα ένα μίσος εντελώς παράλογο. Οι κατηγορίες του 
εναντίον μου είναι εντελώς ψεύτικες! Φυσικά, παραδέ
χομαι ότι δεν είμαι αυτό που λένε νέος-πρότυπο. αλλά 
δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να του κάνω κακό».

0  Αστυνόμος Στεργίου κούνησε το κεφάλι του:
«Ναι. νεαρέ μου. σε πιστεύω. Η ιστορία του θείου σου 

είναι όλη στημένη και τώρα θα πρέπει να δώσει εξηγή
σεις ενώπιον του δικαστηρίου...».

Ποια λεπτομέρεια οδήγησε τον Αστυνόμο Στεργίου 
να κάνει αυτή τη διαπίστωση και γιατί δεν πείστηκε από

Οδηγείτε αυατά; (παιχνίδι 2>

1. Πώς συμπεριφέρεστε βλέποντας αυτό το σήμα:
Α. Συνεχίζετε με την ίδια ταχύτητα.
Β. Φρενάρετε.
Γ Φρενάρετε και κατεβάζετε ταχύτητα.

2. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο.
Β. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως 

ποδηλατιστών.
Γ Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα.

3. Ποια πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης 
σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα:
Α. Η πινακίδα Α.
Β. Η πινακίδα Γ 
Γ Η πινακίδα Β

4. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
Β. Κίνδυνος λόγω κυκλοφορίας ζωηλάτων οχημάτων.
Γ Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ζωήλατα οχήματα.

5. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
Β. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα εκτός των 

χειραμαξών.
Γ Απαγορεύεται η στάθμευση χειραμαξών.

Οπαζοκεφαλιά (π α ιχ ν ίδ ι 4 )

Σπαζοκεφαλιά με τη γέφυρα και το φακό
Στη μια άκρη της γέφυρας βρίσκονται 4 άνθρω
ποι και έχουν μόνο έναν φακό. Υπάρχει απόλυτο 
σκοτάδι και θέλουν να διασχίσουν τη γέφυρα.
Η γέφυρα αντέχει ακριβώς δύο ανθρώπους. Αν 
προσπαθήσουν να περάσουν τρεις η γέφυρα θα 
καταρρεύσει. 0  Α μπορεί να διασχίσει την γέφυ
ρα μέσα σε 1 λεπτό. 0 Β μπορεί να διασχίσει την γέφυρα σε 2 λεπτά. 0  Γ 
μπορεί να διασχίσει τη γέφυρα μέσα σε 4 λεπτά και ο Δ μέσα σε 7 λεπτά. 
Με ποιο τρόπο μπορούν να διασχίσουν τη γέφυρα μέσα σε 74 λεπτά; 
Περιορισμοί:
► Σε κάθε δρομολόγιο, τουλάχιστον ένας πρέπει να κρατάει το φακό 

για να βλέπουν.
► Όταν βαδίζουν δύο μαζί, ο χρόνος που κάνουν για να περάσουν τη 

γέφυρα είναι του πιο αργού.
► Δεν μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα 3 άτομα διότι η γέφυρα θα 

καταρρεύσει.
► Απαγορεύεται να πετάξει κάποιος τον φακό από μακριά. Η αλλαγή 

του φακού πάντα γίνεται χέρι με χέρι.
(Βοήθεια: Η λύση έχει να κάνει με την επιλογή των σωστών δρομολο
γίων).
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Π α ιχ ν ίδ ια  γνώσης (παιχνίδι 3)

1. Ποιον αιώνα κυκλοφόρησε το πρώτο γραμματόσημο 
στην Ελλάδα;
Α) 18ο αι.. Β) 19ο αι.. Γ) 20ο αι.

2. Στο στάδιο ηοιάς πόλης διεξάγονταν οι αρχαίοι αγώνες. 
Πύθια;
Α) Δελφών, Β) Δωδώνης. Γ) Μυκηνών.

3. Σε ποιο νομό υψώνεται το όρος Γκιόνα;
Α) Φωκίδας, Β) Σερρών Γ) Τρικάλων.

Π  γλώσσα μας
ιδεολόγος -  ιδεαλιστής -  ιδαλγός. Το ιδεολόγος σημαίνει τον 
οπαδό μιας ιδεολογίας (πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής), 
τον αγνό υπερασπιστή των ιδεών και ιδανικών που πιστεύει, τον 
αγωνιστή -και ενίοτε "αιθεροβάμονα" κατά την αντίληψη των 
περισσότερο "ρεαλιστικά" σκεπτομένων Το ιδεαλιστής (< γαλλ. 
ideal: ιδανικός < ιδέα) σημαίνει τον οπαδό τού ιδεαλισμού και 
αντίπαλο τού ρεαλισμού, αυτόν που κινείται στον χώρο των ιδε
ών και πιστεύει στην κυριαρχία τής νόησης τού ανθρώπου (νοη
σιαρχία) πέρα και πάνω από όποια άλλη προσέγγιση τού κόσμου 
ο χαρακτηρισμός κάποιου ως ιδεαλιστή μπορεί να χρησιμοποιη
θεί και κακόσημα. για να σημάνει τον στερούμενο τής αίσθησης 
τού πραγματικού, τον αιθεροβάμονα. Τελείως διαφορετική στη 
σημασία της -αλλά ενίοτε συγχεόμενη στη χρήση της- είναι η λ. 
ιδαλγός Το ιδαλγός, ισπανική λέξη (αρχική σημασία "ο γυιος κά

ποιου" < hijo de algo, σημαντικός, ανήκων στην τάξη 
των ευγενών), σημαίνει τον "ευγενή" και επο

μένως. δεν έχει σχέση με τις ιδέες και τα 
ομόρριζα (ιδεαλιστής και ιδεολόγος).

^ )  ΠΗΓΗ: Λεξικό της Ν. Ελληνικής 
Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο
λογίας Γ  Μηαμηινιώτη

Υ ια τί το λέμε έτσι;
«Έγινε τσάμικος ταμπάκος»
Όταν κανείς μας γίνεται φορτικά ενοχλητικός, 
λέμε συνήθως ότι μας έγινε «Τσάμικος τα
μπάκος». Τσάμηδες λέγονται όλοι σχεδόν οι 
Αλβανοί, κυρίως όμως εκείνοι που κατοικούσαν μέσα και γύρω 
από την Τσαμουριά την ελληνική δηλαδή Θεσπρωτία. Οι Τσάμηδες 
συνήθιζαν να καπνίζουν βαρύ κι ακατέργαστο καπνό καθισμένοι 
γύρω σε πάγκους, μέσα στους στενόχωρους καφενέδες της επο
χής, αδιαφορώντας αν ενοχλούσαν τους άλλους που δεν κάπνιζαν. 
Η κακή αυτή συνήθεια μεταφέρθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα 
-  την εποχή της Τουρκοκρατίας -  και διατηρήθηκε ως την εποχή 
του Όθωνα. Αλλά ένας μοίραρχος, ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, 
που είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για υποθέσεις του Κράτους, μό
λις γύρισε στην Αθήνα, τα πρώτο που έκανε ήταν ν' απαγορεύσει 
το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους εκτός αν τα καφενεία είχαν 
ολάνοιχτες τις πόρτες και τα παράθυρα τους. Φυσικά οι παλαιοί 
Αθηναίοι παρά λίγο να επαναστατήσουν με την απαγόρευση αυτή. 
Με τον καιρό όμως κατάλαβαν πως αυτό ήταν το σωστό και έτσι το 
μακάριο εκείνο κάπνισμα έγινε σιγά -  σιγά παροιμία .

ΠΗΓΗ: «»Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστούλη 
εκδ. Σμυρνιωτάκη

ι άγια σοφών ανδρών

«Άμιλλα είναι η τόση 
να φτάσει κανένας τον 
άλλον που τον θαυμάζει 
ή και να τον ξεπεράσει, 
χωρίς να αισθάνεται 
φθόνο αν ο άλλος τον 
ξεπερνάει.»

Αριστοτέλης 
384 π.Χ. -  322 π.Χ.

Ονέκδοτο
Μια ξανθιά ήθελε να πουλήσει το 
αυτοκίνητό της, αλλά δεν έβρισκε 
αγοραστή. Αποφασίζει να ρωτήσει ένα 

φίλο της τι φταίει. Αυτός τη ρωτάει πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει 
και αυτή του απαντάει 300.000. Τότε αυτός τη συμβουλεύει να 
βρει ένα μηχανικό, να αλλάξει τα χιλιόμετρα σε λιγότερα και ίσως 
τότε το πουλήσει...
Αυτή πηγαίνει στο μηχανικό και της αλλάζει τα χλμ. από 300.000 
σε 40.000.
Μετά από λίγες μέρες της τηλεφωνεί:
-Τι έγινε το πούλησες το αμάξι σου;
-Όχι.
-Γιατί;
-Με έχεις για χαζή; Αφού έχει κάνει μόνο 40.000 χλμ.!!!
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Ο  ταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τέχνη της κατασκευής αντικειμένων από 

πηλό.
2. Γνώμη, αντίληψη (μτφ.) - Πρώτα στο... έθιμο.
3.... Βέγκας: καζινούπολη των Η.Π.Α. - Σε μια

κουταλιά... πνίγονται μερικοί.
4  Χαλινάρια, γκέμια - Παλιά μάρκα αυτοκινήτων.
5. Μισά... νώτα - Άλαν...: παλιός ηθοποιός.
6. Τηλεοπτική σειρά (ξ.λ.).
7. Μυστήριο της Εκκλησίας, 
β. Φιλοσοφικός όρος του ταοϊσμού - Το υδατώδες μέρος του

αίματος.
9. Δεν πλησιάζονται αυτά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Βραδινός αποχαιρετισμός.
2. Σε ανώτερη θέση (επίρρ.) - Είδος ξένης μουσικής.
3. Τίνο...: περίφημος τενόρος - Διονύσιος του... θεάτρου Σκιών. 
4  Βρίσκονται σε κάθε... ταψί -... Κούηερ: ροκ τραγουδιστής.
5. Εκφράζει και απαγόρευση - Σημείο σύνδεσης ή συναρμογής.
6. Ένα τραπουλόχαρτο.
7. Χαρακτηριστικά του... τάρανδου - Βρίσκονται στο... νότο.
8. Δεν έχει... ο εκβιαστής - Συνθετικό ναυτικού προστάγματος.

Τεσ τ αστυνομικών γνώσεων
1) Ως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το αρ.

187 §1 ΠΚ, νοείται:
α) η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της, 

όπου οι συγκροτούντες αυτήν απαιτείται να είναι και οι ίδιοι μέλη 
της. χωρίς να αρκεί μόνη η ιδιότητα του μέλους στο στάδιο της 
συγκρότησής της

β) η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της. 
όπου οι συγκροτούντες αυτή δεν είναι αναγκαίο να είναι και οι ίδιοι 
μέλη, αλλά αρκεί η ιδιότητα του μέλους στο στάδιο της συγκρότησής της

γ) η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της, όπου 
οι συγκροτούντες αυτή δεν είναι αναγκαίο να είναι και οι ίδιοι μέλη, ούτε 
όμως αρκεί μόνη η ιδιότητα του μέλους στο στάδιο της συγκρότησής της

2)0 δόλος στην υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος του αρ. 187 
ΠΚ -  εγκληματική οργάνωση - έγκλημα με υπερχειλή υποκειμενική 
υπόσταση νοείται:

α) ως ενιαίος (συνολικός), δηλαδή τα μέλη να έχουν προαποφασίσει ήδη 
κατά την ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί με την 
τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, χωρίς να έχουν καταστρωθεί ή 
αποφασιστεί οι λεπτομέρειες και δεν αρκεί η ομάδα να συγκροτήθηκε 
αρχικά για την τέλεση ενός συγκεκριμένου εγκλήματος και μετά 
να αποφάσισε την εξακολούθηση της δράσης για τη διατήρηση των 
κτηθέντων

β)ως ενιαίος (συνολικός), δηλαδή τα μέλη να έχουν προαποφασίσει 
ήδη κατά την ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί 
με την τέλεση ενός κακουργήματος, όπου θα έχουν καταστρωθεί ή 
αποφασιστεί οι λεπτομέρειες και αρκεί η ομάδα να συγκροτήθηκε αρχικά 
για την τέλεση ενός συγκεκριμένου εγκλήματος και μετά να αποφάσισε 
την εξακολούθηση της δράσης για τη διατήρηση των κτηθέντων 

γ) ως ενιαίος (συνολικός), δηλαδήτα μέλη να έχουν προαποφασίσει ήδη κατά 
την ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί με την τέλεση 
περισσότερων κακουργημάτων όπου έχουν καταστρωθεί ή αποφασιστεί 
οι λεπτομέρειες και δεν αρκεί η ομάδα να συγκροτήθηκε αρχικά για την 
τέλεση ενός συγκεκριμένου εγκλήματος και μετά να αποφάσισε την 
εξακολούθηση της δράσης για τη διατήρηση των κτηθέντων

ατάκες από τον ελληνικό 
κινηματογράφο

Ή τα ν  ψ η λ ό ς , μ έ τ ρ ιο υ  α ν α σ τή μ ι  
π α χ ο υ λ ο ψ ^ το λ ύ ... π ρ ο ς  το α δ ύ  
μ ε  μ ια  μ ο Ο σ τα κ ά ρ α ... ν α  έ τ σ ι δ < 
έ ν α  μ ο υ σ τα κ ά κ ι. ..
«Ζ η τείτα ι Ψ εύτης** (1961)
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 289

[ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015]
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Το θύμα κοίταζε με τα κιάλια αφού έβγαλε τα γυαλιά του. που 
όπως παρατήρησε ο Αστυνόμος είναι πολύ χοντρά με μεγάλη 
μυωπία. Είναι φανερό λοιπόν ότι τα κιάλια ήταν ρυθμισμένα για 
μειωμένη όραση. Άρα είναι αδύνατο τόσο γρήγορα η γυναίκα να 
τα πήρε και να είδε με αυτά καθαρά το δολοφόνο του άντρα της. 
Για να δει θα έπρεπε να διορθώσει τη ρύθμιση της εστίας αφού η 
ίδια βλέπει καλά.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
Ι.Α. 2.Β. 3.Β.4Β

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 3)
Ι.Β. 2.Α. 3.Β. 4Γ5.Β

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Η απάντηση είναι 15 αυγά. Όταν θα συναντήσει τον πρώτο 
φρουρό θα έχει 15 αυγά και θα πρέπει να του δώσει τα μισά 
και μισό παραπάνω δηλαδή 7.5 + 0.5 = θ. Άρα θα του μείνουν 
7 αυγά και με αυτά θα συναντήσει τον δεύτερο φρουρό. Εκεί 
θα του δώσει τα μισά αυγά και μισό παραπάνω δηλαδή 3.5 +
0.5 = Α αυγά. Άρα θα του περισσέψουν 3 αυγά και με αυτά θα 
συναντήσει τον τελευταίο φρουρό. Σε αυτόν θα δώσει τα μισά του 
αυγά και μισό αυγό παραπάνω δηλαδή 1.5 + 0.5 = 2 αυγά. Άρα 
θα του περισσέψει 1 αυγό και θα το δώσει στο βασιλιά.

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ι.γ, 2.α. 3.β

ΝΙΚΗΤΈΣ:
Τ.ΤΙΕΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή

\

ΛΥΣΗ
Sudoku

9 2 5 3 6 4 1 8
4 1 3 9 8 5 6 2 7
8 6 4 2 1 9 3 5

8 9 2 3 6 5 4 1
6 5 4 7 1 8 3 9 ?
1 3 2 5 4 9 8 7 6
3 9 8 1 5 2 7 6 4
5 4 1 6 7 3 2 8 9
2 6 9 4 3

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

κ Ε Ρ A Μ □ Κ Η
A Π 0 Ψ Η □ Ε Θ
Λ A Σ μ Ν Ε Ρ 0
Η Ν 1 A ■ Ν A Σ
Ν Ω ■ Λ A Ν Τ ■
Υ Π Σ 1 Ρ 1 A Λ
X Ρ 1 Σ Μ A Π Ε
Τ A 0 ■ 0 Ρ 0 Σ
A Π Ρ θ Σ 1 Τ A

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Μ ΑΙΟ Σ

1 Μαίου Ιερεμίας
5 Μαίου Ειρηναίος, Ειρήνη, Ευφραίμ
6 Μαίου Ιώβ, Σεραφείμ
8 Μαίου θεολόγος, Μ ήλιος, Μηλίτσα
9 Μαίου Ησαίας, Χριστόφορος
10 Μαίου Σίμωνας
11 Μαίου Αρμόδιος, Διόσκορος, Μ εθόδιος, Ολυμπία
12 Μαίου Επιφάνειος
13 Μαίου Γλυκερία
14 Μαίου Αριστοτέλης, Ισίδωρος

15 Μαίου Παχώμιος, Καλή
17 Μαίου Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σάλωνας
18 Μαίου Γαλάτεια, Ιουλία
19 Μαίου θεόγνω οτος, Μάγδα, Μαριλένα, Μ ένανδρος, Πατρίκιος
20 Μαίου Λήδα, Λυδία
21 Μαίου Ελένη, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Νάντια
22 Μαίου Αιμίλιος, Αιμιλία
24 Μαίου Φωτεινή
26 Μαίου Αλφαίος

ΙΟ ΥΝΙΟ Σ

1 1ουνίου Γερακίνα, Ιουστίνος, Πύρος
2 Ιουνίου Μ αρίνος, Νικηφόρος
3 Ιουνίου Υπατία
4 Ιουνίου Μάρθα
5 Ιουνίου Απόλλων, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη
6 Ιουνίου Ιλαρίωνας
8 Ιουνίου Καλλιόπη
9 Ιουνίου Ροδάνθη
1 1 1ουνίου Βαρθολομαίος
12 Ιουνίου Ονούφριος
13 Ιουνίου Τρκρύλιος
14 Ιουνίου Ελισαίος
15 Ιουνίου Αυγουστίνος, Μάνικα, Ιερώνυμος
16 Ιουνίου Ήχων
18 Ιουνίου Έρασμος, Λεόνπος, Λεοντία
19 Ιουνίου Παϊσιος
20 Ιουνίου Μ εθόδιος
21 Ιουνίου Αφροδίσιος
22 Ιουνίου Ευσέβιος, Σέβη
23 Ιουνίου Αριστοκλής
25 Ιουνίου Φεβρωνία
26 Ιουνίου: Μακάριος
29 Ιουνίου Παύλος, Παυλίνα, Π έτρος, Πετρούλα
30 Ιουνίου Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μ ελίτος

(*) Κινητή γιορτή
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΜΥΡΑΣ Νικόλαος ΓΤΥΑ ΑΡΜΥΡΑΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας - Σ.Τ. Αμφιλοχίας

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ ρηγόριος Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Παύλος Αστυν. Υποδ/ντής - Σχολή Μετεκπαίδευσης 
& Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΑΛ0ΥΔΑΣ Χριστόφορος ΤΕΙ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα ΚΑΛ0ΥΔΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου

Κ0ΥΣΗΣ Μιχαήλ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κ0ΥΣΗΣ Γεώργιος Υ/Β'- Α.Τ. Κατούνας

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος Αρχ/κας - Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου

ΝΙΤΣ0ΛΑ Σοφία Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης ΤΕΙ Κιλκίς ΝΙΤΣΟΛΑΣ Δημήτριος Υ/Α'- Δ.Α. Σάμου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος ΤΕΙ - Ηλεκτρονικών Μηχανικών Χανιά ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ Αρχ/κας - Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ασημίνα Νομική Σχολή - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος Αστυν. Υποδ/ντης - Α.Τ. Αγρινίου

ΣΑΜΑΝΤΑΣ Αλέξιος φυσικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος Αρχ/κας - Α.Τ. Αγρινίου

ΣΚΕΝΤ0Σ Χριστόφορος Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΚΕΝΤΟΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας - ΤΜΔ Αγρινίου

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Λάμπρος Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος Ανθ/μος - Α.Τ. Κατούνας

ΣΤΡΑΤ0Π0ΥΛ0Σ Ιωάννης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας ΣΤΡΑΤ0Π0ΥΛ0Σ Νικόλαος Αρχ/κας - ΤΤ Αγρινίου

ΤΣΙΤΣΕΛΗ Ευφροσύνη ΤΕΙ Νοσηλευτικής Ιωαννίνων ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - Σ.Τ. Αμφιλοχίας

ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Κωνσταντίνος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Ιωαννίνων ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - Σ.Τ. Αμφιλοχίας

φΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πάτρας φΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας - ΤΤ Αγινίου

ΧΑΪΚΑΛΗ Βασιλική Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος - Α.Τ. Αμφιλοχίας

ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ - ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ

Η &Κ

ΤΥΦΕΚΙΑ
S T E Y R ISSC FAS A L F A -P R O J S T E Y R  S P O R T

H&K S TE Y R S A V A G E ISSC

ΦΥΣΙΓΓΙΑ - ΒΟΛΙΔΕΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ - ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ - ΘΗΚΕΣ ΟΠΛΩΝ - ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

LA P U A P RV I P A R TIZA N C CI Η & Ν M E G -G A R H O G U E K IN G  C O B R A  H O N E Y W E LI

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ - ΦΑΚΟΙ - ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΠΡΟΣ. ΓΥΑΛΙΑ - ΒΑΛΙΤΣΕΣ

VALKRE BRINKM AN NIG HT PO W ER M O SCHENI - M EGA LINE S H O O TER ’S CHO ISE NEG R IN I H O NE YW E LL M EG A LINE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

“ ■ Β Β 9 Η Η ·
www.iperifanos.gr - www.aliveriwebtv.gr - email:info@iperifanos.gr
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cmo αττο

1 2 7 c  l c / m 2

α π ο  αττο

5 4 c  4 8 c

έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη

ασφάλιση
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ 
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 
ΡΩΤΗΣΤΕ Μ ΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Λ

Περιφέρεια | Υπόλ. Ελλάδα 
ΒΜ  = 01

1-50 ατιό 60,00 από 35,00 από 35,00
51-125

126-250
251-500
501ανω
Κ α λ ύ ψ ε ις

85,01
95,72

126,88
148,76

» 55,00 
» 60,00 
.. 116,00 
» 116,00

» 55,00 
» 60,00 
» 116,00 
>» 116,00

Αστική ευθυνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνέπεια 
ατυχήματος

210 92 33650
801 300 3069

w w w .re a l-in s .g r
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ο ς  ο ρ .) | 117 45  Α Θ ΗΝ Α  

F.: 211  8 0 0 .2 1 6 1  | e -m a il: in fo@ real-ins .gr

Περιφέρεια 
ΒΜ = 01

Υπόλ. Ελλάδα

1-6 από 83,70 από 75,94 από 70,32
7-8 .» 91,46 » 81,97 » 74,50

9-10 110,59 » 98,02 » 87,69
11-12 » 113,85 » 97,32 >, 85,19
13-14 » 121,53 » 97,73 >» 87,95
15-20 >» 130,50 » 102,02 » 90,00

Κ α λ ύ ψ ε ις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

ι  τ ιμ ές  ε ίν α ι 
ενδ εικτικές κα ι εκτός της 
έκπτωσης της ιδ ιότητας  
δ ια μ ο ρ φ ώ νο ντα ι ανάλογα  
με τα  ιδ ια ίτερ α  
χαρακτηρισ τικά  οχήματος, 
ιδ ιοκτήτη , οδηγού

Λ  Α π ο τελεσ μ α τική  I 
δ ια χείρ ισ η  

α π οζημιώ σ εω ν

Σ υ νερ να ζό μ ενα  
σ υ ν ερ γ ε ία  γ ια  ά μεσ η

Τηλ. ανάγκης: 6944.478885
Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)
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LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE BODYARMOR

FOOTWEAR
W it h  Q  C R O S S T E C h T

The TLR HL'“ lights provide
6 3 0  LUMENS of

I room filling illumination.
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2 0 %

o t o u s  νεο  - εξερ χ ό μ ενο υ ε 
Αστυφύιϊακεε

ΠΛΗΡΕΣ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΗΝ ΘΗΚΗΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΦΑΚΗΝ & ΑΛΛΗΝ ΑΣΤΥΝΘΜΙΚΗΝ ΠΡΗΙΟΝΤΗΝ. T a r g e t  E r a u p  L td  ι

LEARN MORE; AT WWW.TARGETGRDUP.GR D e f e n s i v e  E q u i p m e n r
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