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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης
ολλά ία γεγονότα που συνέβησαν το

Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση του

τελευταίο δίμηνο. Όμως ξεχωριστή

αρχειακού υλικού, η ιστορική τεκμηρίω ση

θέση

η απόφαση του

και η ψηφιοποίηση του είναι οι δράσεις που

Αναπληρωτή Υπουργού Εσω τερικώ ν και

δρομολογούνται ώστε επιτέλους αυτό να δοθεί

Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασ υγκρότησης κ. Γιάννη

στο ευρύ κοινό αλλά και στην επιστημονική

Πανούση για την αξιοποίηση του αρχειακού

κοινότητα για μελέτη και έρευνα.

Π

κ α τέ χ ε ι

Απώτερος στόχος, όπως πολύ εύστοχα

υλικού της Αστυνομίας.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους

διατυπώ θηκε στην ημερίδα. « ε ίν α ι ένας

του Υπουργού όπως η ενεργοποίηση του

γόνιμος διεπ ισ τημονικός διάλογος, μέσω

Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας

του οποίου είνα ι δυνατός ο εμπλουτισμός

(Π.Ο.Κ.Ε.Α.) και η τοποθέτηση Δ.Σ. σε αυτό, η

της βιβλιογραφίας και η γνώση του άδηλου

διοργάνωση ημερίδας για τα ευαίσθητα αρχεία

παρελθόντος, αυτού που δεν φάνηκε και

των σωμάτων ασφαλείας, η προσπάθεια

σ υ νεχίζει να μην φ α ίνετα ι στα μάτια των

εξεύ ρ εσ η ς πόρων για την ψηφιοπ οίηση

πολλών, αλλά βρίσκεται εδώ, δίπλα στον καθένα

του αρχειακού υλικού, η σύσταση ειδ ική ς

από μας, για να δηλώνει - με την εκκωφαντική

επιστημονικής επιτροπής δείχνει ότι υπάρχει

σιωπή του - τη σημασία του, τη χρησιμότητα

η βούληση για συστηματική και οργανωμένη

του, και να αποφευχθούν από εδώ και στο

προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης του

εξής παρεξηγήσεις και προκαταλήψεις βαθιά

Ιστορικού Αρχείου.

ριζωμένες στην κουλτούρα του νεοέλληνα».

Κ α λ ό Κ α λ ο κ α ίρ ι·
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Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων
(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9010/1/16-γ από 5/1/0) 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. 9010/1/16-ιδ από 16/9/14
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
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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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ .Σ . ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Υ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εσω
τερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέμα

τα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης παρου
σίασε (11.06.2015) το Πολιτιστικό Κέ
ντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΚΕΑ) και ανακοίνωσε τη σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκδήλω
ση έγινε στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου, παρουσία
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας,
καθώς και συνδικαλιστικών φορέων
και ενώσεων αποστράτων. 0 Αναπλη
ρωτής Υπουργός χαρακτήρισε «ιστο
ρική στιγμή», τόσο για την Αστυνομία,
όσο και για τη Δημοκρατία τη λειτουρ
γία του ΠΟ.ΚΕ.Α., που στόχο έχει την
ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και
του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων,
την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ
μάτων για την ιστορία του αστυνομικού
θεσμού, την ανάπτυξη συνεργασιών σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο και την δι
οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδη
λώσεων. Να σημειωθεί ότι η λειτουρ
γία του ΠΟ.ΚΕ.Α. εκκρεμούσε από το
2008, οπότε και συστάθηκε με το Ν.
3688/2008, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν
είχαν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβου
λίου. Ο Υπουρ
γός. μιλώντας
στην εκδήλω
ση. τόνισε με
ταξύ άλλων:« Το

Πολιτιστικό Κέ
ντρο της Αστυ
νομίας αποτε
λ ε ί ένα μεγάλε πόβολο σχέδιο.
Ελπίζω ότι πολύ
γρήγορα θα βρούμε τα μέσα και τους
ανθρώπους, που θα συνδράμουν ώστε

να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν την
πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, ανοίγουμε και το Ιστορικό
Αρχείο της Αστυνομίας. Μία επιτροπή
από ιστορικούς, καθηγητές, ειδικούς
έχει ήδη έρθει σε επαφή μ ε αρμόδια
στελέχη της Αστυνομίας, για να γίνει η
πρώτη καταγραφή και κατηγοριοποίηση ενός τεράστιου υλικού εκατομμυ
ρίων σελίδων. που. ευτυχώς, διαφυλά
χθηκε μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι πολύ
σύντομα, μ ε χρηματοδότηση που θα
λάβουμε μέσω ΕΣΠΑ. μ ε τη βοήθεια
του ΚΕ.ΜΕΑ. και τη συνδρομή άλλων
φορέων, θα έχουμε τα πρώτα δείγμα
τα. περίπου ένα εκατομμύριο σελίδων
ιστορίας, που δεν αφορούν μόνο την
Αστυνομία. Μέσα από υλικό -σ ε ορι
σμένες περιπτώσεις και οπτικό- θαξαναδούμε την ελληνική ιστορία. Θα την
ξαναδούμε όμως στην πραγματική της
διάσταση κι όχι όπως γράφεται στην
Ελλάδα, δηλαδή μ ε ιδεολογήματα και
στερεότυπα της λογικής «οι καλοί και
οι κακοί», «οι φίλοι και οι εχθροί». Θα
την ξαναδούμε μ ε ντοκουμέντα όμως,
όχι μ ε βάση την άποψη του καθενός.
Ιδίως σε αυτή τη δύσκολη φάση της
προσπάθειας συμφιλίωσης της Ελλη
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νικής Αστυνομίας μ ε την κοινωνία και
της κοινωνίας μ ε την Αστυνομία, όπου
η οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή υποβάθμιση του ρόλου, του θεσμού της
Δημοκρατίας που είναι ή αστυνομία,
είναι αδιανόητη, έχουμε ανάγκη από
αλήθειες». Από την πλευρά του, ο Αρ
χηγός της Ελ
ληνικής Αστυ
νομίας. Αντι
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης ανέφε
ρε: «Είμαι στην
ευχάριστη θέση
να σας ανακοι
νώσω και εγώ
με τη σειρά μου
τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Πολιτιστι
κού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Μιας σημαντικής επιτυχίας που
επιτεύχθηκε μέσω της δικής σας προ
σπάθειας όλα αυτό τα χρόνια. Να είστε
σίγουροι ότι θα είμαι συμπαραστάτης
στην ανάδειξη και προβολή της ιστο
ρίας και του έργου των αστυνομικών
σωμάτων, στην εκπλήρωση του σκοπού
σας και σε κάθε συνεργασία σε Εθνικό
και σε Διεθνές επίπεδο. Πάνω απ'όλα
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όμως θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου. που με τις προσπάθει
ες που κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια,
βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του
στόχου. Κύριε Αντιπρόεδρε και μέλη
του Δ.Σ. του ΠΟ.ΚΕΑ. σας εύχομαι κα
λή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο
σας. Σας ευχαριστώ.»
Ο Αντιστράτη
γος ε.α. - Επί
τιμος Υπαρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας
κ. Αναγνώστου
Γρηγόριος και
μέλος του Δ.Σ.
του ΠΟ.Κ.Ε.Α
μεταξύ άλλων,
δήλωσε: «Σήμε

ρα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελ
ληνική Αστυνομία. για όλα τα μέλη, της
μεγάλης και αδιαίρετης αστυνομικής οι
κογένειας. στην ενέργεια και στην απο
στρατεία. Γιατί σήμερα, παίρνει σάρκα
και οστά, ένα μεγάλο όραμα, ένας πά
γιος και διαχρονικός στόχος όλου του
προσωπικού της Αστυνομίας. Γιατί σή
μερα. μετά τη θεσμοθέτηση του ΠΟΚΕΑ
μ ε το Ν. 3688/2008. γίνεται το δεύτερο
μεγάλο βήμα, η υλοποίηση του Νόμου.
Γιατί σήμερα, η πολιτεία, εκπληρώνει
ένα οφειλόμενο χρέος σε ένα κατα

πρώτη στιγμή αγκάλιασε το αίτημά μας
αυτό και σε χρόνο ασυνήθιστο για τα
μέχρι τώρα δεδομένα, προέβη στη συ
γκρότηση του Δ.Σ. του ΠΟΚΕΑ. Θέλω να
ευχαριστήσω τον κ. Αρχηγό και όλη τη
φυσική ηγεσία, γιατί, παρά τη δύσκολη
και πιεστική τους καθημερινότητα, το
θέμα του ΠΟΚΕΑ αποτελούσε για αυ
τούς σταθερή προτεραιότητα. Θέλω να
υπογραμμίσω ότι για την Πανελλήνια
Ομοσπονδία μας. η λειτουργία του ΠΟ
ΚΕΑ ήταν ο μεγάλος στρατηγικός μας
στόχος, στον οποίο μείναμε αταλάντευτα προσηλωμένοι, παρά την κρίση και
τις νέες προτεραιότητες που αυτή επέ
βαλε. έχοντας την αμέριστη συμπαρά
σταση όλων Ενώσεων τωνΑποστράτων
και της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ. Τους
ευχαριστώ όλους, γιατί όλα τα μεγά
λα και σημαντικά έργα, χωρίς να εξαι
ρούνται και τα μικρά, απαιτούν συλλο
γική προσπάθεια....... Στην εκδήλωση.
παρέστησαν μεταξύ άλλων: ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο Γενικός Γραμ
ματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος
Μαυρόπουλος. ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος
Δημήτριος Τσακνάκης. ο Υπαρχηγός

ξιωμένο και νευραλγικό για τη δη

της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Κωνσταντί

μοκρατία και την κρατική λειτουργία

νος Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρη

θεσμό, την Ελληνική Αστυνομία. Γιατί

τής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντι

σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η πρόοδος
έχει δύο σταθερές την παράδοση και
την εξέλιξη. Η Ελληνική Αστυνομία έχει
πλέον το θεσμικό πλαίσιο και τη δική
της στέγη για την ανάδειξη της ιστορίας
και της εξέλιξης του αστυνομικού θε
σμού στη χώρα μας. τη συγκέντρωση,
διάσωση, συντήρηση και έκθεση των
κειμηλίων, του αρχειακού υλικού και
άλλων αντικειμένων, την ανάπτυξη πο
λιτιστικών δράσεων και άλλων εκδηλώ
σεων. σύμφωνα μ ε τις επιταγές του νό
μου. Με την ιδιότητά μου ως μέλους του
Δ.Σ. του ΠΟΚΕΑ και από τη θέση του A '
Αντ-δρου της ΠΟΑΑΣΑ. θέλω να ευχα
ριστήσω τον κ. Υπουργό, γιατί από την

στράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας.
Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής,
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης.
Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο
Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ. κ. Βασίλειος
Γκρίζης. ο Διευθυντής του Πολιτικού
Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού,
κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης. εκπρόσω
ποι της ΠΟΑΞΙΑ. της ΠΟΑΣΥ. της ΠΟΑΑ
ΣΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων,
του Συνδέσμου Απόστρατων Αστυνομι
κών Αθηνών, του Συλλόγου Συνταξιού
χων Αστυνομικών της τέως Αστυνομίας

Η σύνθεση του Δ.Σ.
του ΠΟ.ΚΕ.Α.:
• Γρίβας Κωνσταντίνος. Διδάκτωρ
Γεωπολιτικής. Πρόεδρος
• Λούλος Κωνσταντίνος, Καθηγη
τής Διδάκτωρ Ιστορίας στο Εθνι
κό και Καποδιστριακό Πανεπι
στήμιο Αθηνών. Αντιπρόεδρος
•Α ντισ τρά τηγος

Τσουβάλας

Κωνσταντίνος. Υπαρχηγός Ελ
ληνικής Αστυνομίας, μέλος
• Αντιστράτηγος ε.α. Αναγνώστου
Γρηγόριος, επίτιμος Υπαρχηγός
Ελληνικής Αστυνομίας, μέλος
• Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρί
ας Ευσέβιος Πιστολάς, μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πο
λιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΠΟ.ΚΕ.Α.) συγκροτή
θηκε (26.06.2015) σε σώμα, στο
πλαίσιο της πρώτης του συνεδρί
ασης. που έλαβε χώρα στο Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
συζητώντας θέματα σύστασης του
διοικητικού οργάνου και αναλύο
ντας βασικές παραμέτρους σχετι
κά με τη χάραξη στρατηγικής. Κα
τά την πρώτη συνεδρίαση, συζητή
θηκε εκτενώς το πλαίσιο δράσης
του Δ.Σ. και οι ενέργειες που απαι
τούνται προκειμένου να βρεθούν
οι απαραίτητοι πόροι, σε μέσα και
προσωπικό, ώστε να καταστεί εφ ι
κτή άμεσα η λειτουργία του Κέ
ντρου. Επίσης, αναλύθηκαν γενικά
θέματα στρατηγικής για την επί
τευξη των σκοπών του ΠΟ.ΚΕ.Α..
που περιλαμβάνουν την ανάδειξη
και προβολή της ιστορίας και του
έργου των Αστυνομικών Σωμάτων,
τη συγκέντρωση, διάσωση, συντή
ρηση και έκθεση κειμηλίων και αρ
χειακού υλικού που αναφέρονται
στην ιστορική εξέλιξη του αστυνο
μικού θεσμού στην Ελλάδα, καθώς
και την ανάπτυξη συνεργασιών σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο .

Πόλεων «Άγιος Αθανάσιος». ■
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«ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ»
ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγ

ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας

ματοποιήθηκε (23.06.2015)

Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κων

σης αρμόδιου σε θέματα Δημόσιας

σ τις εγκα τα σ τά σ εις της

σταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Επι

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.

ρικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότη

πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνι

θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά

Γιάννη Πανούση το ιστορικό αρχείο

κής Αστυνομίας στο Κέντρο Μ ελε

δος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός

θα ψ ηφιοπ οιηθεί, θα ταξινομηθεί,

τών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), ημερίδα
με θέμα «Ιστορία, Μνήμη και« Ευαί

καθώς και άλλοι αξιωματικοί. Συντο

θα καταγραφεί και θα διαβαθμιστεί,

νιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Ηλίας

ώστε να μπορέσει σύντομα να φτά
σει στους ερευνητές, προκειμένου

σθητα» Αρχεία των Σωμάτων Ασφα

Νικολακόπουλος, Ομότιμος Καθηγη

λείας στην Ελλάδα». Στην ημερίδα

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την

η ερευνητική κοινότητα να αντλήσει

παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουρ

ημερίδα προλόγισαν απευθύνοντας

στοιχεία και πληροφορίες για τηνι-

γός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανα

σύντομο χαιρετισμό ο Γενικός Γραμ

στορία των Σωμάτων Ασφαλείας, αλ

συγκρότησης αρμόδιος σε θέματα

ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης

λά και της Ελλάδας εν γένει σε μία

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του

Αναγνωστάκης,

η Προϊσταμένη του

ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της Ελ

Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης, ο Γε

Τμήματος Ιστορίας - Εκδόσεων της

ληνικής Ιστορίας. Οι καθηγητές Σύγ

νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Διεύθυνσης Επικοινωνίας /Α.Ε.Α. κ.

χρονης, Μεσαιωνικής και νεότερης

κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενι

Κωνσταντοπούλου Μαρία και ο Καθη

Ελληνικής Ιστορίας καθώς και καθη

κός Γραμματέας Πολιτικής Προστα

γητής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος ΚΕ.ΜΕ.Α.

γητές Εγκληματολογίας συμμετείχαν

σίας κ. Τόσος Μαυρόπουλος και ο

κ. Τσινισιζέλης Μιχαήλ.

με εισηγήσεις στην ημερίδα προσπα

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Στην ημερίδα, μέσα από τις δύο συ

θώντας να παρουσιάσουν στο ακροα

του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ι

νεδρίες που αναπτύχθηκαν δόθηκε

τήριο τη χρησιμότητα του ιστορικού

οικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζα-

η ευκαιρία στην Ελληνική Αστυνο

αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

νέτος Φιλιππάκος, ενώ από τη Φυσι

μία, σε ιστορικούς, κοινωνιολόγους,

Στη πρώτη συνεδρία που πραγμα

κή Ηγεσία του Σώματος παρέστησαν

πολιτικούς και επιστήμονες να συζη

τοποιήθηκε μίλησαν και ανέπτυξαν

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί

τήσουν για τη διαδικασία διάσωσης/

τη δική τους θεματική ενότητα οΐ: κ.

ας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνά-

ψηφιοποίησης του Ιστορικού Αρχεί

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώ-

κης, ο Υπαρχηγός του Σώματος. Αντι

ου της Αστυνομίας. Με πρωτοβουλία

τρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας

στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας,

του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε

και Διεθνούς Πολιτικής. Αντιπρύτα-
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Αθηνών, - Φάκελοι πολιτικών φρο

σης, ο οποίος ανα

νημάτων: από την καταστροφή στην
έρευνα και στην ιστορική αξιοποίηση.

φέρθηκε στην προσπάθεια συμφιλί

Στη δεύτερη συνεδρία που ακολού

στο ιστορικό αρχείο των Σωμάτων

της αστυνομίας, στο όνομα της προ
στασίας της κρατικής ασφάλειας του
καθεστώτος, που αστυνομεύει τους
κάθε είδους αντιφρονούντες και εν
γένει πολιτικούς υπόπτους, διαχώρι
σε το κράτος από την κοινωνία μέσω
του φόβου και υπεισήρθε στον ιστο
ρικό χώρο ενοχοποιώντας πολιτικούς
εχθρούς του καθεστώτος». Επίσης,
πρόσθεσε ότι «ενώ η τάξη παραπέ
μπει στην τήρηση των κανόνων και η
αταξία σε αναρχία, η ελληνική αστυ
νομία λειτούργησε ιδιόρρυθμα. Δη
μιουργούσε η ίδια αταξίες και ανώ
μαλες καταστάσεις, στο όνομα της δι
ατήρησης της δημόσιας τάξης. Έτσι
λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και τα
ειδικά προνόμια της άρχουσας τάξης
υπήρξαν οι καθοδηγητές της δράσης
της αστυνομίας». Σε αυτό το πλαίσιο,

θησε μίλησαν και ανέπτυξαν τη δική

Ασφαλείας, αλλά και τη νέα πολιτι

επισήμανε ότι χ ρ ειά ζετα ι μια νέα

τους θεματική ενότητα οΐ: η κ. Νίκη

κή για την Αστυνομία. 0 κ. Υπουρ

μορφή αστυνομίας, που θα έχει ρό

Γράφοντας ιστορία πέρα από τα προ
φανή, ο κ. Νίκος Καραπιδάκης, Κα

ρία των Σωμάτων Ασφαλείας στην
Ελλάδα: σπάζοντας τη σιωπή : υπο
δείξεις για το παρόν και το μέλλον.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση
μ ε ερωτήσεις και τοποθετήσεις από
απόστρατους και εν ενεργεία αστυνο
μικούς και άλλους πολίτες που παρα
κολούθησαν την ημερίδα.

θηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιονί-

Στο κλείσιμο της

νης, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Το αρχειακό υλικό της Ελληνικής
Αστυνομίας: μια ιστορία που δεν έχει
ειπωθεί, η κ. Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπι
στημίου Κρήτης - Ευαίσθητα αρχεία:

ου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Εφορί

ημερίδας απηύθυνε

ας ΓΑ.Κ. -Τ α Γζνικά Αρχεία του Κρά

χαιρετισμό ο Ανα

τους και η πολιτική πρόσβασης στα
αρχεία και ο κ. Βαγγέλης Καραμα-

γός

Εσωτερικώ ν

νωλάκης. Επίκουρος Καθηγητής Νε-

και

Δ ιο ικ η τ ικ ή ς

ώτερης Ελληνικής Ιστορίας. Εθνικού

Α νασυγκρότησης

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

κ. Γιάννης Πανού-

πληρωτής Υπουρ

ωσης της Αστυνομίας με τον πολίτη,

Μαρωνίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ν ε

γός αναφερόμενος στην αξιοποίηση

λο συμφιλιωτικό, συμβιβαστικό, διαι

ότερης Ελληνικής Ιστορίας, Παντείου

του αρχειακού υλικού της Αστυνομί

τητικό. διαμεσολαβητικό. «Η αστυνο

Πανεπιστημίου - Όψεις της ιστορίας

ας, έκανε λόγο για 2.012 φακέλους

του ελληνικού κράτους και των θε
σμών του μέσα από ευαίσθητες αρ
χειακές σειρές, ο κ. Κώστας Δανού-

πολιτικών προσώπων, με ημερομηνία
τε ίν ει στον Πρωθυπουργό να ανοί

σης. Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α.

ξουν οι φάκελοι το 2017.0 κ. Πανού-

- Εισαγωγή στην Ιστορία της Αστυ

σης αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει

νομίας στην Ελλάδα. Ιστοριογραφι
κ ο ί προβληματισμοί, ο κ. Γιώργος

παίξει η αστυνομία στο παρελθόν, όχι

Παπανικολάου, Αναπληρωτής Κα

ως, με αποτέλεσμα την όξυνση των

θηγητής Εγκληματολογίας Teesside

ήδη τεταμένω ν σχέσεων κράτους-

university, UK - Σκέψεις για τη συμ

κοινωνίας-πολιτών. «Η εμπλοκή της

βολή της αρχειακής έρευνας στην
επιστημονική μελέτη της σύγχρονης
ιστορίας και η κ. Σοφία Βιδάλη, Κα-

αστυνομίας στην πολιτική ζωή του τό
που και. τελικά, η πολιτική εργαλειοποίησή της από πολιτικούς μηχανι
σμούς συνιστά έναν διαχρονικό, ελ
ληνικό και όχι μόνο, φαινόμενο. Αυ
τή η πολιτική αστυνομία, η εκτροπή

μία της μηδενικής ανοχής, του ρατσι
σμού και της επιλεκτικής παρέμβα
σης. αλλά και ο ειδικός κώδικας αξι
ών και συμπεριφοράς των αστυνομι
κών. η λεγάμενη «αστυνομική υποκουλτούρα» χρησιμοποιήθηκαν από
την εξουσία μ ε σκοπούς ανώτερους
από αυτούς. Αυτή τη στιγμή, καλού
μαστε να δώσουμε στην Αστυνομία
έναν άλλο ρόλο, με άλλους όρους και.
κυρίως, πλάι στον πολίτη. Αυτή ακρι
βώς τη νέα σχέση, τη νέα προσέγγι
ση και αυτή την ιστορική αλήθεια θα
επιχειρήσει να φέρει στο φως το αρ
χείο. ενώ έχουμε πολλές ελπίδες ότι
θα δούμε και τις δημοκρατικές ρίζες
της αστυνομίας». Μ

θηγήτρια Εγκληματολογίας & Αντεγκληματικής Πολιτικής. Δ ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. - Η Ιστο

ανοίγματος το 2029.0 ίδιος έχει προ

μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμί-
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ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΠΎΝΟΜΩΝ Β
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τ

ον καθιερωμένο όρκο έδω

τησης κ. Τζανέτου Φιλιππάκου, του

Εμμανουήλ, ως Εκπρόσωπος του

σαν οι εκατόν εξήντα εννέα

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε. Κ.Κ.Ε

Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη

κ. Δημήτρη Κουτσούμηα. οι Βου

(169) νέοι Υπαστυνόμοι Β'. που

και της Δ ιοικητού της Αστυνομικής

λευτές Αττικής κ. Ιωάννης Δέδες. κ.
Γεώργιος Μαυρωτάς, κ. Αθανάσιος

αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιω μα

Ακαδημίας Υποστρατήγου Σταματί-

τικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κα

νας Μίζη. Στην τελετή χοροστάτησε

Μπούρας, η Εισαγγελέας του Αρείου

τά τη διάρκεια τελετής που πραγμα

ο Μητροπολίτης Ιλίου. Αχαρνών και

Πάγου κα. Ευτέρπη Κουτζαμάνη. ο

τοποιήθηκε (23.06.2015) στις εγκατα

Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας. συ-

Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλα

στάσεις της Σχολής, στους θρακομα-

νεπικουρούμενος από τον Πανοσιο-

δέλφειας κ.κ. Γαβριήλ, ως εκπρόσω

κεδόνες Αττικής. Τα ξίφη στους ν έ 

λογιώτατο Αρχιμανδρίτη - Υποστρά

πος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και

ους Αξιωματικούς επέδωσε ο Πρό

τηγο ε.α. Νεκτάριο Κιούλο. Στην ορ

Πάσης Ελλάδος και ο πρώην Υπουρ

εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

κωμοσία παραβρέθηκαν ο Β ' Αντι

γός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευ

κ. Προκοπής Παυλόπουλος, παρου

πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

θέριος Οικονόμου.

σία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω

κ. Ιωάννης Μπαλάφας. ο Σ τ' Αντι

Παρέστησαν επίσης, ο Υπαρχη-

τερικώ ν & Δ ιοικητικής Ανασυγκρό

πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

γός ΓΕ.ΕΘ.Α. Αντιναύαρχος (ΠΝ) κ.

τησης αρμόδιο σε θέματα Δημόσιας

κ. Σπυρίδων Λυκούδης. ο Υφυπουρ

Σπυρίδων Δημητρίου ως εκπρόσω

Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.

γός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Αν

πος του Αρχηγού ΓΕ.ΕΘ.Α., ο Υπο

Γιάννη Πανούση. του Γενικού Γραμ

θρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτρι-

στράτηγος Παναγιώτης Φαραντάτος,

ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριου

ος Παπαγγελόπουλος. ο Βουλευτής

ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του

Αναγνωστάκη, του Γενικού Γραμμα

κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης. ως Εκ

ΓΕ.Σ.. ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύ

τέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσου

πρόσωπος του Αρχηγού της Μ είζο-

αρχος (ΠΝ) κ. Γεώργιος Γιακουμά-

Μαυρόπουλου, του Αναπληρωτή Γε

νος Αντιπολίτευσης κ. Αντώνιου Σα

κης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού

νικού Γραμματέα Υπουργείου Εσω

μαρά. ο Βουλευτής κ. Συντυχάκης

ΓΕ.Ν., ο Υποπτέραρχος κ. Γεώργιος

τερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρό
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Μπλιούμης ως εκπρόσωπος του Αρ
χηγού ΠΕ.Α., η Ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας με επικεφαλής τον
Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο
Δημήτριο Τσακνάκη καθώς και τον
Υπαρχηγό του Σώματος Αντιστράτη
γο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, τον Γενι
κό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας
Ελλάδας Αντιστράτηγο Δημήτριο Σό
φιά. τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνο
μίας Νότιας Ελλάδας Αντιστράτηγο
Κωνσταντίνο Μ ιχαιρίνα και ως ε κ 
πρόσωπος του Αρχηγού του Πυρο
σβεστικού Σώματος, ο Υπαρχηγός
Υποστήριξης Π.Σ. Αντιστράτηγος κ.
Βασίλειος Καπέλιος. Επίσης, παρα
βρέθηκαν επίτιμοι Αρχηγοί του Σώ
ματος της Ε λληνικής Αστυνομίας.
ουσα νομοθεσία των Γενικών εξετά

Αξιω ματικοί των Ενόπλων Δυνάμε

την ύψιστη τιμή που προσέδωσε με

ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ε κ 

την παρουσία του στη Σχολή Αξιωμα

σεων του Υπουργείου Παιδείας, για

τικών Ελληνικής Αστυνομίας.

την πρόσβαση των κατόχων απολυτη

πρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σω

ρίου Ενιαίου Λ υκείου στην τριτοβάθ

ματείων και Φορέων. Καθηγητές της

Υπενθυμίζεται όχι, η Σχολή Αξιω

Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και

ματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι

μια εκπαίδευση.Αποστολή της Σχο

συγγενείς και ο ικείο ι των νέων Υπα-

ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων

λής Αξιωματικών είναι η σύγχρονη,

στυνόμων.

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας

επιστημονική, θεωρητική και πρακτι

Οι ν έο ι Υπαστυνόμοι παρέδω

και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχο

κή εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυ-

σαν την πολεμική σημαία της Σχο

λές των Ενόπλων δυνάμεων. Οι εξερ-

νόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια

λής στους 3ετεις δοκίμους Υπαστυ-

χόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β'.

επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική

νόμους και στη συνέχεια, μετά τον

Α ξιω ματικο ί γενικώ ν καθηκόντων,

μόρφωση και την κατάλληλη σωμα

όρκο τους, ο Δ ιοικητής της Σχολής

έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι

τική και ψ υχική προετοιμασία των

Αξιωματικών. Αστυνομικός Δ ιευθυ

την κορυφή της ιεραρχικής πυραμί

εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγι

ντής Ιωάννης Χουζούρης ανέγνωσε

δας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και

στοποίηση της προσφοράς τους στην

την Ημερήσια Διατανή. ενώ μετά το

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο

Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.Η

πέρας της τελετής, επέδωσε συμβο

μίας.Η εισαγωγή των σπουδαστών

φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων

λικό δώρο στον Πρόεδρο της Ελληνι

στη Σχολή Αξιω ματικώ ν Ελληνικής

στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα

κής Δημοκρατίας, κ. Προκοπή Παυ-

Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγ

και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαι

λόπουλο. ως ένδειξη σεβασμού για

ματοποιείται σύμφωνα με την ισχύ-

δευτικό έτη. ■
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ

«ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜ Η Ν ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

0

εορτασμός της « Η μ έρ α ς

Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος,

προς τιμήν των Αποστρά-

ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

των» πραγματοποιήθηκε

Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικη

(07.06.2015), σε κεντρική εκδήλωση

τικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος

στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρ

Φιλιππάκος, σύσσωμη η Φυσική Ηγε

χών της πρώην Σχολής Αξιωματικών

σία της Ελληνικής Αστυνομίας με επι

Ελληνικής Αστυνομίας. Στην τελετή

κεφαλής τον Αρχηγό της Ελληνικής

χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος

Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο

Αρχιμανδρίτης - Υποστράτηγος ε.α.

Τσακνάκη, καθώς και άλλοι ανώτα

Νεκτάριος Κιούλος.

τοι και ανώτεροι Αξιω ματικοί, Επί

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Ανα

σης. παρέστησαν επίτιμοι Αρχηγοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κατά την

πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών &

και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυ

ομιλία του. μεταξύ άλλων, τόνισε:

Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδι

νομίας, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

«Φίλοι και φίλες της οικογένειας της

ος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προ

Οργανώσεων, επίτιμοι και απόστρατοι

Αστυνομίας. Η σημερινή γιορτή ε ί

στασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανού-

αστυνομικοί, λοιπό αστυνομικό προ

ναι ουσιαστικά μια γιορτή τιμής και

σης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής

σωπικό. καθώς και πλήθος κόσμου.

σεβασμού της ιστορίας και των πα-
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ραδόσεων της Αστυνομίας. Στην ου

τους αντίληφη για το νόμο και την

επίορκοι, δεν πρόσεξαν, παραβίασαν

σία, οι άνθρωποι που έχουν υπηρε

τάξη. Η ήπια διαχείριση που εφαρ

κάποιους κανόνες, μ ε ηπιότητα θα το

τήσει το Σώμα, δεν αποστρατεύονται

μόζουμε -κ α ι που έχει παρεξηγηθεί

χειριστούμε. Όμως, είμαι εναντίον

ποτέ μέσα τους. Γ ' αυτούς είναι τρό

στο παρελθόν-, δείχνει ότι ξέρουμε

του να «δείχνουμε μ ε το δάκτυλο».

πος ζωής. Και δεν αλλάζεις τον τρό

ανά πάσα στιγμή να σταθμίζουμε κιν

Είμαι εναντίον των γενικεύσεων τύ

πο ζωής. Όσο περνά από το χέρι μου.
δεν πρόκειται να αφήσω την Αστυνο

δύνους και καταστάσεις. Δεν ήμουν

που «όλοι οι αστυνομικοί είναι έτσι».

ούτε θεωρητικά, ούτε πρακτικά, ούτε

Είμαστε ένα Υπουργείο ανοιχτών χώ

μία. ως θεσμό της Δημοκρατίας, να

πολιτικά υπέρ της μηδενικής ανοχής.

ρων. κι όχι ένα υπουργείο γραφείων.

αμαυρωθεί ή να απαξιωθεί. Αντίθε

Δεν οδήγησε πουθενά. Η εικόνα της

τα. θα προσπαθήσω να αισθανθείτε

άμεσης αντίδρασης της αστυνομίας

Όλοι μας έχουμε ταξιδέφει στα 3Α
της Ελλάδας για να δούμε από κο

όλοι ενωμένοι, αναβαθμισμένοι και

σε ένα εγκληματικό ή αντικοινωνικό

ντά τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε.

τιμημένοι από την ελληνική κοινωνία.

γεγονός οδήγησε σε τεράστιες κατα

Δεν γίνεται να διοικείς μ ε στερεότυπα

Ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί στο

στροφές. σε διακινδύνευσα ή απώ

και ιδεολογήματα, ούτε μ ε την από

παρελθόν, ιστορικά, πολιτικά, κοινω

λεια ανθρώπινων ζωών. Οπότε δεν

λυτη γνώση. Έχω πει πολλές φορές

νικά. Είναι η στιγμή να τα αφήσου -

χρειάζεται. Αλλά, είναι άλλο πράγμα

μ ε όλα πίσω μας για να μπορέσουμε
να κάνουμε αυτό που από την πρώτη

η διαμεσολάβηση. άλλο η ήπια αντί
δραση. άλλο η διαχείριση της κρίσης

ότι θέλουμε να μοιράζεστε μαζί μας
τις σκέφεις σας. τις προτάσεις σας. Κι

στιγμή είχα θέσει ως στόχο μας·, τη

κι άλλο να αφήσουμε σε ομάδες να

σχεδίασμά μας. Κατά τις επισκέφεις

συμφιλίωση της Αστυνομίας μ ε την

κατακτούν χώρο, στο όνομα της δικής

μας έχω ακούσει ευφυέστατες προ

κοινωνία και της κοινωνίας μ ε την

τους αντίληφης περί νόμου και τάξης.

τάσεις αστυνομικών. Γα παράδειγμα,

Αστυνομία. Δεν είναι ώρα για ανα

Στις κρίσιμες στιγμές, σε αντικοινω

μου πρότειναν το εξής: «ένας βου

ζήτηση ευθυνών. Αυτά ας τα αναλά-

νικές ή εγκληματικές ενέργειες, η
Αστυνομία εκπροσωπεί το Κράτος

λευτής έχει στην επαρχία έναν αστυ

Δικαίου και τη Δημοκρατία. Όμως,
θα πρέπει να προσέχουμε κι εμείς.

κεια της εβδομάδας. Γ α τί λοιπόν, ο

βει ο ιστορικός του μέλλοντος. Είναι
ώρα να δώσουμε τα χέρια. Γ α τί δια
φορετικά δεν μπορεί να λειτουργή
σει η Δημοκρατία. Ο στόχος μας για
συμφιλίωση δεν αφορά στην κατα

Καμιά φορά, από υπερβάλλοντα ζήλο

εμείς θέλουμε να τις εντάξουμε στο

νομικό. αν και λείπει κατά τη διάρ
αστυνομικός αυτός να μη βρίσκεται
στο Αστυνομικό Τμήμα, στην υπηρε

ή μη επιτρεπόμενο πανικό, λόγω των

σία του. τις ημέρες που λείπει ο βου

επιθέσεων που δέχονται αστυνομικοί,

λευτής και το Σαββατοκύριακο μ ε το

τη λειτουργία της Δημοκρατίας, της

γίνονται λάθη. Έχω πει ότι τις επιτυ

βουλευτή, που βρίσκεται στην επαρ

κοινωνικής ειρήνης, της ασφάλειας

χίες της Αστυνομίας -που έχει πάρα

χία:». Πολύ σωστό, πολύ απλό.

των πολιτών.
Προσπαθούμε να πάμε εμ είς στην

πολλές- θα τις πιστώνεται η Αστυνο

Από τότε που αναλάβαμε, προχωρή

μία και τις αποτυχίες θα τις χρεώνεται

σαμε στο διορισμό για πρώτη φορά

κοινωνία, να της δείξουμε εμείς το

ο Υπουργός. Προσωπικά, δεν κορδώ

του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου

καλό πρόσωπο. Όλοι οι θεσμοί και

θηκα ποτέ πλάι στον Αρχηγό για να

της Αστυνομίας. Θέλουμε το Πολιτι

οι δράσεις που έχουν μέχρι στιγ
μής δρομολογηθεί - ο Αστυνομικός

πω «μπράβο μου», «έπιασα αυτούς».
Υπήρχε μια ωραία ρήση του Μεγά

στικό Κέντρο να είναι ο χώρος σας. το
σημείο που συναντιούνται οι γενιές,

της Γειτονιάς. τα Τοπικά Συμβούλια
Πρόληφης της Παραβατικότητας (που

λου Αλεξάνδρου: «μην κλέβουμε νί

οι ιστορίες σας.
Επίσης, ανοίγουμε το Αρχείο της

ξίωση ενός Σώματος, αλλά στην ίδια

θα αρχίσουν άμεσα να λειτουργούν

κες άλλων». Είναι λάθος.
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πο

μ ε νέα μορφή), η Ώρα του Πολίτη, η

λίτη. η Πολιτική Ηγεσία, δουλεύου

Ανοιχτή Επικοινωνία Υπουργείου με

μ ε ως ομάδα, που συζητά μεταξύ της

προκειμένου να βρει τον τρόπο που
θα καταγράφουμε και θα καταχωρή

τους Πολίτες, οι Κινητές Αστυνομικές

και μ ε τη Φυσική Ηγεσία. Δουλεύου

σουμε τις εκατομμύρια σελίδες του

Μονάδες. - στοχεύουν στο να πλησι

με ως ομάδα, ακόμη κι όταν εμφανί

Αρχείου. Το ζήτημα δεν είναι τεχνικό.

άσουμε πρώτοι εμείς τους πολίτες.

Άλλωστε ενδέχεται πολλά απ' αυτά

Και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε

ζονται προβλήματα. Δεν επιτρέπουμε
εσωτερικά προβλήματα να διασπά-

σε αυτούς. Βεβαίως, δεν θα αφήσω

σουν την ενότητα ή την εικόνα. Δεν

σε καμία περίπτωση -κ α ι θέλω να ε ί
μαι σαφής σε αυτό- χώρο να καταλη

είναι δυνατόν να τείνουμε το χέρι μας
στην κοινωνία και την ίδια ώρα να αλ-

Αστυνομίας είναι κομμάτι της ιστορί

φ θεί από ομάδες που έχουν τη δική

ληλοσπαραζόμαστε. Αν κάποιοι είναι

τον Οκτώβριο θα έχουμε 1 εκατομ-

Αστυνομίας. Συστήσαμε Επιτροπή

που έχουν καταλογισθεί στην Αστυ
νομία. να διαφευστούν. Η ιστορία της
ας της Ελλάδας. Αν όλα πάνε καλά,
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μύριο καταγεγραμμένα αρχεία. Και

δύσκολη καθημερινότητα. Σας νιώ

Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. όπως η ετήσια συν

αν μπορέσουμε να εντάξουμε το πρό

θουμε ότι είστε ακόμη στην ενεργό

δρομή των μελών της να κρατεί

γραμμα σε χρηματοδότηση, τότε στο

υπηρεσία, γιατί συνεχίζετε έως και

ται απευθείας από την μισθοδο

τέλος του χρόνου θα έχουμε 3 εκα

σήμερα να νοιάζεστε για την τύχη

τομμύρια καταχωρημένα αρχεία. Το

της αστυνομικής οικογένειας. Απο-

Αρχείο της Αστυνομίας θα ενταχθεί

δεικνύετε καθημερινά, παρόλα τα

εγκαταστάσεων της πρώην Σχο

στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η ιστορία η

χρόνια που πέρασαν, ότι η προσφο

λ ή ς Α ξιω μ α τικώ ν Ε λληνικής

δική σας ή των γονιών σας. θα βγει

ρά σας διακατέχεται από αισθήματα

Αστυνομίας στο ΚΕΜΕΑ προκει-

στο φως. Τα «σκοτάδια» δεν οδήγη
σαν και δεν οδηγούν πουθενά.

ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης. Γι'
αυτό και η ημέρα αυτή, δικαιωματι

μένου να γίνει ένα Συνέδριακό
Κέντρο διεθνών προδιαγραφών.

Κράτος Δικαίου που δεν εφαρμόζει

κά ανήκει σε όλους εσάς που μ ε το

► Υλοποιήθηκε η συγκρότηση του

τις δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι

έργο και την προσφορά σας. καθιε

Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου

Κράτος Δικαίου. Όμως, βλέπετε τι

ρώσατε στη συνείδηση του Έλληνα

της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε

περνάει η χώρα, οπότε το θέμα είναι

πολίτη πως η Ελληνική Αστυνομία

σκοπό τη συνεργασία σε εθνικό

να βρούμε τη δημοσιονομική στιγ

είναι εκείνη που προστατεύει και δ ι

και διεθνές επίπεδο μ ε οργανι

μή που θα προχωρήσουμε. Θέλω να
έχετε εμπιστοσύνη στην Πολιτεία, την

ασφαλίζει την εσωτερική ασφάλεια
και την τάξη στη Χώρα μας.

και εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύ

κυβέρνηση και σε εμένα. Είναι δικαί

Η Ελληνική Αστυνομία, παρ 'όλη την

ωμά σας και όχι δική μου παραχώ

υφιστάμενη δημοσιονομική κατά

ματα. φορείς και κυβερνητικές
οργανώσεις.

ρηση. Έχουμε ανάγκη από εθνικό

σταση. στέκεται στο πλευρό του πο

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας

χρόνο, ενδεχομένως και από πολιτι

λίτη και τον στηρίζει, εξασφαλίζο

πολυετούς προσπάθειας που ηρο-

κό. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους,
δύναμη ζωής, δύναμη προτάσεων και

ντας την κοινωνική συνοχή και στα
θερότητα που απαιτείται.

έκυφ ε από τη συλλογική δράση και

ηθικό ακμαιότατο, που το έχετε. Μην

Αυτή η σταθερότητα δεν δημιουρ-

χρόνια. Και τέλος, εγκρίθηκε η πα

ξεχνάτε κι εμάς, που φάχνουμε και

γήθηκε από τη μία μέρα στην άλλη,

ραχώρηση ειδικού χώρου, από το

νούρια πράγματα για να εφαρμόζου

αλλά σε βάθος χρόνου από ανθρώ

Δ ιοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑ-

με. συνδυάζοντας γνώση, πείρα και
διαχείριση.»

πους σαν εσάς που εργάστηκαν

ΣΑ. που θα φ ιλοξενεί ένα νέο περι

σκληρά και επίμονα, μ ε σκοπό να
δημιουργήσουν έναν συμπαγή πυ

φερειακό ιατρείο για τους ασφαλι
σμένους μας.

ρήνα και μια στιβαρή υπόσταση της

Οι αγώνες μας δεν σταματάνε εδώ.
Σας διαβεβαιώ ότι πάντοτε θα σας

σημερινής εικόνας της Αστυνομίας.
Η προοπτική της κατάκτησης ενός

σία τους.
► Παραχωρήθηκαν οι χώροι των

σμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά

την δική σας επιμονή όλα αυτά τα

αναγνωρίζουμε ως ενεργά και πο

κοινού στόχου αποτέλεσαν και τον

λύτιμα μέλη της ευρύτερης αστυνο

βασικό λόγο που όλα αυτά τα χρόνια

μική ς οικογένειας, καθόσον αποτε

η Αστυνομία έμεινε αναλλοίωτη και

λ είτε διαχρονικούς στυλοβάτες και

ψηλά στην συνείδηση του κόσμου.

πυλώνες που καθημερινά μ ε την
εμπειρία σας μας προσδίδετε δύνα

Και σε αυτήν την προσπάθεια υπήρ
ξατε εσείς οι αρωγοί και συμμέτοχοι

μη στο δύσκολο δρόμο που διανύου

και εμ είς οι συνεχιστές σας.

με. Η δική σας στήριξη είναι η δύ

Η βοήθεια σας και η προσφορά σας

ναμη μας. Εύχομαι σε εσάς και στις

παραμένει σημαντική, αφού οι προ

οικογένειες σας. υγεία και Χρόνια

τάσεις σας. μας βοηθούν να βελτι

Πολλά. Σας ευχαριστώ ».

ώσουμε στοιχεία ουσιαστικά για την
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο

αναβάθμιση της λειτουργίας του Σώ
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας,

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης

μίας στην Ημερήσια Διαταγή, υπο
γράμμισε μεταξύ άλλων: «..... Αγα

μέσω της πολύτιμης εμπειρίας σας.

λήνια ς Ομοσπονδίας Αποστράτων

πητοί εν αποστρατεία συνάδελφοι,
συνεργάτες, φίλοι, μα πάνω απ' όλα

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασί
ας:

Αξιω ματικώ ν Σωμάτων Ασφαλείας.

συνοδοιπόροι και συναγωνιστές στη

► Υλοποιήθηκε το αίτημα

στακόπουλος, ο Πρόεδρος της Πα-
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της

χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πανελ

Υποστράτηγος ε.α. Ευάγγελος Χρι-

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

δέσμου Αποστράτων Αστυνομικώ ν
Αθηνών. Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης
Σκλάβος. Σ ημειώ νεται ότι η εορτή
των Αγίων Πάντων (κινητή εορτή)
έχ ει καθιερω θεί ως επίσημη ημέρα
εκδήλω σης τιμ ής προς το εν απο
στρατεία προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας. Κατά την ημέρα αυτή
διοργανώ νονται εκδη λώ σ εις προς
τιμήν των αποστράτων τόσο σε κ ε 
ντρικό επίπεδο, όσο και π εριφ ερει
ακά στις Αστυνομικές Δ ιευθύνσ εις
της Χώρας. Η θεσμοθέτηση του εορ
τασμού της Ημέρας προς τιμήν των
αποστράτων έγινε από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και το Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας με
σκοπό την αναγνώριση της προσφο
ράς τους, καθώς και για την ενδυ
νελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Α ξι

τικού Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο

νάμωση των σχέσεων μεταξύ του εν

ωματικών Αστυνομίας Πόλεων, επί

μίας. Αντιστράτηγος ε.α Ηλίας Παπα-

ενεργεία και εν αποστρατεία αστυ

τιμος Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιο ικη 

ευθυμίου και ο Αντιπρόεδρος Συν

νομικού προσωπικού. ■

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Π. Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
...
Α{{°δαηών(ΙΙ
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ αισαριανή)
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Μπορούν να σιτιστούν οι Συνάδελφοι ε.ε. και ε.α. & οι οικογένειες τους

Ψ ημερησίως
Προσφέρονχαι 2-3 διαφορετικά φαγητά
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκά & κρασί
ή αναψυκτικό.
Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ
Μόνο δείπνο 2 ευρώ
Καθημερινά 12.00'-16.30' και 19.00'-23.00'
Κυριακε'ς & Αργίες προσψε'ρεται μόνον Γεύμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας
ΓΙΑΕΝΑΜΕΓΑΛΟΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
9
Του Γεωργίου
Χρονόπουλου
Επιστημονικού
Διευθυντή του
Οφθαλμοχειρουργικού
Ινστιτούτου Αθηνών
Eye day Clinic

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, και του
αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία
της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε άτι
η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη
χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε
να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά
γυαλιά ή φακούς επαφής.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μι
κρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και
αστιγματισμού: η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με
femtosecond laser και η PRK. Η διαφορά ανάμεσα στις
δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στη Femto-Lasik
η διόρθωση γίνεται στο 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 μικροενοχλήσεις τις 2-3 πρώτες ημέρες,. Το τελικά αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις τρείς περιπτώσεις. Ουσιαστικό ρόλο στην
απόφαση του ασθενούς να απαλλαχτεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του παίζουν η εμπιστοσύνη και η σχέση
γιατρού-ασθενούς. Το σημαντικότερο σημείο μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος,
ο οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και
σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης. Από πλευράς χρόνου,
η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. Ο γιατρός χρησιμοποιεί τοπική
αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση είναι μόνιμη και ακόμη και στις
πολύ σπάνιες περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί
η πλήρης διόρθωση. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρίσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η
εμπιστοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθανότητα
σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μάλιστα, σε θέση
να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανότητες
κάποιας επιπλοκής από μια διαθλαστική επέμβαση.

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
της Ελληνικής Αστυνομίας

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

Ο κεραχόκω νος 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. Παλαιότερα 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 κερατόκωνο. 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 απεικόνηση του κερατοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και τις υποκλινικές 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 Αμφιβληστροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε
χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ
χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic

(w w w .eyeclinic.com .gr
w w w .eyedayclinic.gr) - Τηλ.: 2103614700
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΗ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ (Ε.Κ.Α.Μ.)
οικογένεια. Θέλουμε μ α ζί μ ε το γυ
μνασμένο σώμα σας. να έχετε ψυχρό
μυαλό. Και να έχετε στην καρδιά σας
την Ελλάδα και τη Δημοκρατία. Γ α τί
είστε φύλακες του Συντάγματος. Ποτέ
στην Ελλάδα δεν ήταν εχθρός ο λα
ός. Άρα θα πρέπει να προστατεύσετε
τον καθένα από οποιονδήποτε κίνδυ
νο προέρχεται, αλλά κυρίως να προ
στατεύσετε τη χώρα από κινδύνους,
που καμιά φορά προκύπτουν και από
δικά μας λάθη. Θέλω να πιστέψετε ότι
η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία είναι
στο πλευρό σας. Θέλω να έχετε τόλ
μη. αλλά όχι απερισκεψία. Το μέτρο
και η σύνεση είναι και αυτά μέρος
τις εγκαταστάσεις της Δ ι

χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρω

της εκπαίδευσης. Μιας εκπαίδευσης

εύθυνσης Ειδικών Αστυνο

τής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικη

ενός σώματος που μπορεί να διαθέ

μικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.)

τικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε

τει τη δύναμη, αλλά αυτή τη δύναμη

στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρ-

θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασί

πρέπει να την κατευθύνει και σε σω

κόπουλου Αττικής, πραγματοποιή

ας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης.

Σ

θηκε (04.07.2015) ειδική τελετή για

ο οποίος απένειμε και τα διπλώματα

στό στόχο. Έτσι λοιπόν στις δύσκολες
ώρες που περνάει η πατρίδα είμαστε

τη λήξη του Σχολείου Βασικής Εκπαί

επιτυχόντων στους (21) αστυνομικούς

όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, για να τις

δευσης του αστυνομικού προσωπι

και Ειδικούς Φρουρούς.

διαχειριστούμε. Κι εσείς σαν γροθιά

κού. και την απονομή των διπλωμά

να είστε πάντα έτοιμοι να στηρίξετε το

των στους επιτυχόντες αστυνομικούς.
Συνολικά είκοσι ένα (21) αστυνομι

λαό. τη δημοκρατία, τις αξίες και τις
αρχές αυτών που κυβερνούν τη χώρα

κοί (17 Αστυφύλακες και 4 Ειδικοί

αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη».

Φρουροί), μετά την ιδιαίτερα απαι

Στην εκδήλωση παρέστησαν

τητική διαδικασία επιλογής (μεταξύ

επίσης οι Γενικοί Γραμματείς Δημό

287 υποψηφίων, που διήρκησε δύο

σιας Τάξης και Π ολιτικής Προστα

μήνες) εντάσσονται πλέον στο δυνα

σίας κ.κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης

μικό της Ε.Κ.Α.Μ.

και Τάσος Μαυρόπουλος, καθώς και

Στη τελετή χοροστάτησε ο Πανο

ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφεί

σιολογιότατος Αρχιμανδρίτης - Υπο

ου του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Βα

στράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, στον

σίλης Μαστρογιάννης. Από πλευράς

ενώ ο Διοικητής της Διεύθυνσης Ει

χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ

Φ υσικής Ηγεσίας παρευρέθησαν.

δικών Αστυνομικών Δυνάμεων. Αστυ

άλλων: «Είναι μια ευχάριστη στιγμή

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο

νομικός Διευθυντής Γεώργιος Ψωμάς,

για εσάς, για τις οικογένειες, για τους

μίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσα-

απηύθηνε σχετική ομιλία. Σύντομο

εκπαιδευτές, για όλη την αστυνομική

κνάκης. ο Υπαρχηγός του Σώματος,
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Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Προϊστάμενος Επιτελείου
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστράτηγος Εμμανου
ήλ Κατριαδάκης. ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μ ιχαιρίνας. ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευ 
θυντής Αττικής Υποστράτηγος Ιωάν
νης Διαμαντόπουλος, η Διοικητής της
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτη
γος Σταματίνα Μίζη. ο Προϊστάμενος
Κλάδου Δ ιοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγεί
ου. Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου,
καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτε
ροι Αξιω ματικοί του Σώματος.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσω

χρονες κτιρια κές υποδομές του

ποι της Ζ' Μοίρας Αμφίβιω ν Κατα

πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου

δρομών (Μ.Α.Κ.) και της Σχολής Α λε

Μαρκοηούλου. οι οποίες πληρούν

ξιπτωτιστών (ΣΧ.ΑΛ.) του Στρατού Ξη

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για

ρός, της 3 Γ ς Μοίρας Επιχειρήσεων

τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης

Έρευνας και Διάσωσης (Μ.Ε.Ε.Δ.) της

και τον άρτιο συντονισμό των Ειδικών

Π ολεμικής Αεροπορίας καθώς και

Αστυνομικών Δυνάμεων, με στόχο να

της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστο

διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επι

λών (Μ.Υ.Α.) του Λιμενικού Σώματος

χειρησιακή τους ετοιμότητα και αντα

- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλλη

πόκριση. Υπενθυμίζεται ότι η Ειδι

λα παρευρέθη εκπρόσωπος του Δή

κή Κατασταλτική Αντιτρομοκρατι-

μου Μαρκοηούλου Μεσογαίας Αττι

κή Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) αποτελεί την

κής. εκπρόσωποι συνδικαλιστικώ ν

επίλεκτη Ειδική Μονάδα της Ελλη

Φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας

νικής Αστυνομίας. Ανήκει στην Δ ι

και συγγενείς των επιτυχόντων αστυ

εύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δ υ

νομικών. Μετά το πέρας της τελετής

νάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) και εποπτεύεται

οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκα ι

από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής

ρία να παρακολουθήσουν σειρά εξει-

Αστυνομίας. Στη ίδια Διεύθυνση υπά

δικευμένων ασκήσεων και επ ιδείξε

γονται η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων

ων κλιμακούμενης δυσκολίας, από

Ελληνικής Αστυνομίας και η Υπηρε

και την επέμβαση σε επ ικίνδυνες

επίλεκτες Ομάδες της Ε.Κ.Α.Μ.. με

σία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μη

περιοχές που έχουν σκόπιμα μολυν-

τη συνδρομή ελικοπτέρου της Υπη

χανισμών και Συνοδών Αστυνομικών

θεί από χημικούς ή βιολογικούς πα

ρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελλη

Σκύλων. Η Ε.Κ.Α.Μ. έχ ει ως απο

ράγοντες ή έχουν ρυπανθεί από ρα-

νικής Αστυνομίας. Οι ασκήσεις και

στολή την αποτελεσματική αντιμε

διολογικές ή πυρηνικές ουσίες. Στο

οι επ ιδείξεις εκτελέστηκαν με τρό

τώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επι

ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής της

πο υποδειγματικό και επιβεβαίωσαν,

κίνδυνων καταστάσεων (όπως τρο

η ΕΚΑΜ υποστηρίζει και συμμετέχει

σε απόλυτο βαθμό, το υψηλό επιχει

μοκρατικές ενέργειες, πειρατείες σε

όταν κληθεί στις επιχειρήσεις έρευ 

ρησιακό επίπεδο της Ε.Κ.Α.Μ. . Ση

μέσα μεταφοράς, απαγωγές ομήρων,

νας και διάσωσης σε δύσβατες ή επι

μειώνεται ότι η Διεύθυνση Ειδικών

συλλήψεις επικίνδυνων κακοποιών,

κίνδυνες περιοχές, καθώς και στον

Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.)

αντιμετώπιση οχυρωμένων προσώ

απεγκλωβισμό θυμάτων σε μεγάλες

της Ελληνικής Αστυνομίας μ ετε-

πων. προστασία σε πρόσωπα υψ η

φυσ ικές ή τεχνολογικές καταστρο

γκαταστάθηκε πρόσφατα στις σύγ

λής επικινδυνότητας κ.λπ.), καθώς

φές ή μεγάλα ατυχήματα. ■
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
στράτηγος Σταματίνα Μίζη, ο Προϊστά
μενος Κλάδου Δ ιοικητικής Υποστήρι
ξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του
Αρχηγείου, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου, καθώς και άλλοι ανώτατοι
και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώμα
τος και αστυνομικό προσωπικό. Επί
σης παρέστησαν Επίτιμοι Πρόεδροι
και Διευθυντές του Δ.Σ. του Ιδρύμα
τος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, ο
Δ ιοικητής του Κέντρου Ετοιμότητας
Διασποράς Αεροπορίας (Κ.Ε.Δ.Α) της
Πολεμικής Αεροπορίας στο Ζούμπερι και ο Διοικητής του Λιμεναρχείου
Ραφήνας, καθώς και εκπρόσωποι των
Συνδικαλιστικών Φορέων της Ελλη

Τ

ελετή αγιασμού στις Παιδικές

Πανούσης, οι Γενικοί Γραμματείς Δ η

νικής Αστυνομίας και του Λιμενικού

Εξοχές της Ελληνικής Αστυνο

μόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστα

Σώματος. 0 Διευθυντής του Ιδρύμα

μίας, στον Άγιο Ανδρέα - Νέα

σίας κ.κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης

τος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας και

Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα Αττι

και Τάσος Μαυρόπουλος, ο Δήμαρχος

Αρχηγός της Κατασκήνωσης, Ταξίαρ-

κής, πραγματοποιήθηκε (09.07.2015),

Νέας Μάκρης - Μαραθώνα κ. Ηλίας

χος Νικόλαος Κοϊνάκης καλωσόρισε

παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής

Ψινάκης, καθώς και ο Διευθυντής του

τους προσκεκλημένους, τα παιδιά και

Ηγεσίας του Σώματος, με αφορμή την

Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή
Υπουργού κ. Βασίλης Μαστρογιάννης.

τους γονείς τους, και στην ομιλία του

έναρξη λειτουργίας των παιδικών κα
τασκηνώσεων για το φετινό καλοκαί

Από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας ηα-

ρι. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανο-

ρευρέθησαν. ο Αρχηγός της Ελληνι

σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Υπο

κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δη-

είναι εύκολο να διαπιστώσετε μ ε μια
ματιά γύρω σας ότι το προσωπικό του
Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνο
μίας εργάστηκε μ ε ζήλο όλο το χει
μώνα για να βελτιωθεί η εικόνα των
εγκαταστάσεών μας. εδώ στον Άγιο
Ανδρέα. έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε
τις καλύτερες δυνατόν παρεχόμενες
υπηρεσίες για τα παιδιά των συναδέλ
φων μας. τα δικά μας παιδιά. Οι ερ
γασίες συνεχίζονται μέχρι και σήμε
ρα μ ε εντατικούς ρυθμούς, με μεγάλη
προθυμία, ευσυνειδησία και αγάπη,
τόσο από το μόνιμό όσο και από το
αποσπασμένο αστυνομικό προσωπικό
της Κατασκήνωσης. (...) Το καλοκαί
ρι 2014 επιτεύχθηκε η φιλοξενία 920
παιδιών και στις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους (...) και φέτος αναμέ
νουμε να περάσουν από την Κατασκή-

στράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος,

μήτριος Τσακνάκης. ο Υπαρχηγός του

ενώ τους προσκεκλημένους υποδέ

Σώματος, Αντιστράτηγος Κωνσταντί

χτηκαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου

νος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επι

Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και

τελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής

Π ληροφορικής του Αρχηγείου της

Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Εμμανου

Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόεδρος

ήλ Κατριαδάκης, ο Γενικός Επιθεω

του Δ.Σ. του Ιδρύματος Εξοχές της

ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτη

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μ ιχαι-

γος Γεώργιος Κωτσάκης και ο Δ ιευ

ρίνας. ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευ 

θυντής του Ιδρύματος Εξοχές, Ταξί-

θυντής της Γενικής Αστυνομικής Δ ι

αρχος Νικόλαος Κοϊνάκης, μαζί με το

εύθυνσης Αττικής, Υποστράτηγος κ.

προσωπικό των παιδικών κατασκηνώ

Ιωάννης Διαμαντόπουλος, ο Προϊστά

σεων Στην εκδήλωση παρέστησαν

μενος Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος

ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι

Χρήστος Δραγατάκης, ο Προϊστάμε

κών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης

νος Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτη

αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης

γος Δημήτριος Γεωργατζής, η Δ ιοικη

& Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης

τής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υπο
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νωσή μας. συνολικά, πάνω από 1050
παιδιά».
Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Προ
ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο
ρικής του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ιδρύματος Εξοχές της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Υποστρατήγος Γε
ώργιος Κωτσάκης, ο οποίος, μεταξύ
άλλων, ανέφερε: «Το έργο του Ιδρύ
ματος τόσο στον τομέα των Λογαρια
σμών Αρωγής Ορφανών Τέκνων, όσο
και στον τομέα της κατασκήνωσης ε ί
ναι πάρα πολύ μεγάλο. (...) Σκοπός της
κατασκήνωσης είναι η απασχόληση
των παιδιών σε αθλητικές, ψυχαγω
γικές και εκπαιδευτικές δραστηριό
τητες και βασικός στόχος η κοινωνι
κοποίηση των παιδιών και η δημιουρ
γία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος.
Η κατασκήνωση αποτελεί το ιδανικό
περιβάλλον για να ενισχύσει το παι
δ ί τη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη
και την ψυχοσωματική του ωρίμανση. ενώ μέσα από την καλλιέργεια και
την ενίσχυση της ομαδικότητας. απο
βάλλει τον εγωκεντρισμό της παιδι
κής ηλικίας και γίνεται πιο υπεύθυνο.
Για να δει. όμως, το παιδί την ομάδα
ως θετική αξία, πρέπει το αίσθημα της
ασφάλειας και της σιγουριάς που ένι
ωθε στην οικογένειά του. να το νιώ
θει και στην κατασκήνωση. Από την
πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε ότι
θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για
την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
σε ένα. κατά το δυνατόν, νέο οικογε
νειακό περιβάλλον».

επαφή μ ε πολλές δραστηριότητες. Το
Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές της Ελληνι
κής Αστυνομίας είναι ο φορέας μ έ
σω του οποίου αποτυπώνεται. εμπράκτως. η πρόθεση του Σώματος για την
παροχή μιας -μικρής έστω - κοινωνι
κής προσφοράς στο προσωπικό, ενώ
παράλληλα ενώνει φιλικά τις οικογέ
νειες των συναδέλφων. Είναι ύψιστη
ευθύνη το γεγονός ότι συνάδελφοι
γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά
τους. (...) Θέλω να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος και το προ
σωπικό του για το έργο που επιτελούν
και για τις άοκνες προσπάθειες που
καταβάλλουν, ώστε ο χώρος που βρι
σκόμαστε σήμερα να έχει πλέον παγιωθεί στη συνείδηση του προσωπι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας ως τό
πος αναφοράς και να συγκαταλέγεται
επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες κα
τασκηνώσεις της Ελληνικής Επικρά
τειας». 0 Δήμαρχος Μαραθώνα, κ.

υπερήφανος για τους ανθρώπους μ ε
τους οποίους συνεργάζομαι και θέλω
όλοι, τα παιδιά όλα. να είναι υπερήφα
να για τους γονείς τους. Είμαστε μία
οικογένεια, θα αγωνιστούμε σαν οι
κογένεια. Η Ελλάδα δεν χάνει ποτέ, η
Δημοκρατία δεν θα χάσει ποτέ. Να ε ί
στε καλά, καλό καλοκαίρι». Ακολού
θησε απονομή τιμητικών πλακετών
από τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο
του Ιδρύματος Εξοχές σε φορείς και
ιδιώτες φίλους της Ελληνικής Αστυ
νομίας για την προσφορά τους στην
Κατασκήνωση. Επίσης, ο Λιμενάρχης
Ραφήνας απένειμε τιμητική πλακέτα
στον Πρόεδρο του Ιδρύματος Εξο
χές, ενώ εκπρόσωπος της Ένωσης
Λιμενικού Σώματος Αττικής. Πειραιά
και Νήσων επέδωσε τιμητική πλακέ
τα στον Διευθυντή του Ιδρύματος. 0
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
απένειμε πλακέτα στον Δήμαρχο Ν έ
ας Μάκρης-Μαραθώνα και, τέλος, ο

Ηλίας Ψινάκης. απευθύνθηκε με τη

Δ ιευθυντής του Ιδρύματος Εξοχές

σειρά του στους παρευρισκόμενους
και τα παιδιά, τονίζοντας την σημα

προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του

σία του έργου που επιτελούν οι γο

Πολίτη, στον Δήμαρχο Νέας Μάκρης-

νείς τους, που υπηρετούν στο Σώμα

Μαραθώνα. στους Γενικούς Γραμμα

της Ελληνικής Αστυνομίας και όπως

τείς Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής

ανέφερε «ρισκάρουν τη ζωή τους από

Προστασίας, καθώς και στον Αρχη

το πρωί ως το βράδυ για να είμαστε
όλοι ασφαλείς και μάλιστα με προσω
πικό κόστος και καμία φορά χάνουν
και τη ζωή τους γι' αυτό». Ακολού

γό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ε κ 

θως. σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε

τους. Σημειώνεται ότι την τρέχουσα

δήλωσε ολοκληρώθηκε με χορευτική
εκδήλωση που ετοίμασαν τα παιδιά
της κατασκήνωσης και οι ομαδάρχες

ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι

θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές

κών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο

αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης

Ανδρέα θα φιλοξενηθούν παιδιά από

& Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης

όλη την Ελλάδα, του προσωπικού της

Στη συνέχεια, σύντομο χαιρετισμό

Πανούσης. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικού

απεύθυνε ο Αρχηγός της Ελληνικής

«Είμαστε όλοι εδώ. οι Αξιωματικοί, οι
Δήμαρχοι, η Εκκλησία, οι γονείς, το
προσωπικό για να διατρανώσουμε
την κοινή μας προσπάθεια να παρα
δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτε
ρο κόσμο. Θα αγωνιστούμε όλοι. Αυτή
είναι η συμβολή της δικής μας γενιάς
για το μέλλον. Θέλω όμως να ακολου
θήσω τη σκέψη του Δήμαρχου, θέλω
να ξέρετε ότι η Πολιτεία είναι υπερή
φανη για την Αστυνομία της. εγώ είμαι

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. ο οποίος επισήμανε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε

σε ένα χώρο που διαμορφώθηκε,
συντηρείται και διατηρείται με μεγά
λη προσπάθεια και κόπο για να προ
σφέρει στα παιδιά του προσωπικού
του Σώματος, στα παιδιά μας. έστω
και για μικρό χρονικό διάστημα κάθε
χρόνο, τη χαρά, την ξεγνοιασιά και την

και πολιτικού (ενενεργεία και εν απο
στρατεία). Συνοριακών Φυλάκων και
Ειδικών Φρουρών σε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, διάρκειας 15 ημε
ρών η κάθε μία. Επίσης, στο πλαίσιο
της καλής συνεργασίας, θα φιλοξενη
θεί και αριθμός παιδιών, των οποίων
οι γονείς είναι στελέχη του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
καθώς και παιδιά αστυνομικών από
την Κύπρο. ■
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη
για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών την 26η Ιουνίου
σεβασμός στην υπέρτατη αξία

οικονομική συγκυρία που πλήττει την

της ζωής και της ανθρώπινης

Χώρα μας. τα προβλήματα στις διαπρο

πτύσσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας.

αξιοπρέπειας αποτελεί τη μέγι-

σωπικές σχέσεις, η εμφανής εξασθένι

αποδεικνύουν αναντίρρητα ότι η Ελληνι

0

αποτελέσματα των δράσεων που ανα

στη υποχρέωση κάθε σύγχρονης κοι

ση των ηθών και αξιών και η έλλειψη

κή Αστυνομία, ως μία εκ των Διωκτικών

νωνίας και απαραίτητη προϋπόθεση για

προτύπων και πνεύματος, αποτελούν

Αρχών της Χώρας μας, συνδράμει και

την πρόοδο και εξέλιξή της. Οι μηχανι

μερικούς από τους παράγοντες, που

συμβάλλει τα μέγιστα στον κοινό αγώ

σμοί που αναπτύσσει, αντανακλούν και

από τη μία πλευρά ωθούν τους νέους

να κατά των ναρκωτικών. Επιδιώκει με

την προσπάθεια της για την επίτευξη του

στην πλάνη μιας διεξόδου και από την

κάθε τρόπο την προστασία των νέων

σκοπού αυτού. Η Ελληνική Αστυνομία,

άλλη, τους εμπόρους του θανάτου στην

ανθρώπων, η οποία συνίσταται από την

ως ένας τέτοιος μηχανισμός και δη θε

ευκαιρία για γρήγορο και εύκολο πλου

εμφανή αστυνόμευση σε κάθε σχολείο
και την διενέργεια ενημερωτικών ημε

μελιώδης θεσμός, έρχεται με τη σει

τισμό. Αυτές οι ιδιαιτερότητες αποτέλε-

ρά της να υπηρετήσει τον πολίτη και να

σαν αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης,

ρίδων, μέχρι και την αρωγή των θυμά

τον προστατεύσει από κάθε απειλή, που

στο πλαίσιο εκπόνησης του Προγράμ

των αλλά και τη σύλληψη και παραπο

αναδύεται κάθε φορά στο κοινωνικό του

ματος Αντεγκληματικής Πολιτικής του

μπή των υπαιτίων στην Ελληνική Δικαι

περιβάλλον. Μία τέτοια απειλή αποτελεί

Αρχηγείου μας, το οποίο επικαιροποι-

οσύνη. Αναπτύσσει τον προληπτικό της

και η χρήση των ναρκωτικών ουσιών,

ήθηκε για την επόμενη πενταετία και

χαρακτήρα, ισάξια με τον κατασταλτι

η οποία φλερτάρει καθημερινά με τους

το οποίο περιλαμβάνει στις βασικές

κό, επιδιώκοντας παράλληλα την αντι

νέους ανθρώπους της Χώρας μας. Δ ι

του προτεραιότητες την καταπολέμηση

μετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων,

καίως χαρακτηριζόμενο ως «μάστιγα»,

της υπόψη εγκληματικότητας σε όλες

όπως είναι ειδικότερα η χρήση του δι

το φαινόμενο της διάδοσης και χρήσης

της τις διαστάσεις. Συμπληρωματικά και

αδικτύου για την εξυπηρέτηση διαφό

ναρκωτικών ουσιών έρχεται αντιμέτω

ήδη από το 2014 εφαρμόζεται το Ειδικό

ρων εγκληματικών δραστηριοτήτων, συ-

πο με την πολιτισμική υγεία κάθε χώρας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνι

μπεριλαμβανομένης και της διακίνησης

ανά την υφήλιο και κατ' επέκταση κάθε

κής Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών

ναρκωτικών (darknet). Κατά συνέπεια,
η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτι

πόλης αυτής έως και γειτονιάς. Η δρα

για τα έτη 2014-2016. Τα Προγράμματα

στηριότητα των διεθνών εγκληματικών

αυτά, ανταποκρινόμενσ πάντοτε στις ευ

κών δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο το

οργανώσεων αποδεικνύει περίτρανα την

ρύτερες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς

έναυσμα και την αφορμή για την επαύ-

παγκόσμια διάσταση και πολυπλοκότη-

πολιτικές, περιλαμβάνουν συγκεκριμέ

ξηση των ενεργειών όλων των υπευθύ

τα του φαινομένου, γεγονός που απειλεί
το δικαίωμα και την ευγενή απαίτηση

νους στόχους και επιμέρους δράσεις

νων στον κοινό αυτό αγώνα, αλλά ένα

για την επίτευξή τους. Κύρια χαρακτη

ηχηρό μήνυμα στους συμπολίτες μας

για δημόσια ασφάλεια σε κάθε πτυχή

ριστικά τους είναι η εξάρθρωση των ορ

ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι σύμμα

της κοινωνίας μας. Ευνόητη θεωρείται,

γανωμένων εγκληματικών οργανώσεων

χος ικανός στην καταπολέμηση του εν

λοιπόν, η άμεση ανταπόκριση και συμ

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και των

λόγω φαινομένου και άξιος συμπαρα

βολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην

εργαστηρίων παρασκευής εξαρτησιογό-

στάτης της στην προστασία της νεολαί

αντιμετώπιση της εν λόγω εγκληματι

νων ουσιών, η μείωση της προσφοράς

ας της. Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, απο

κότητας, εντάσσοντας αυτήν ως βασική

και ζήτησης, η περαιτέρω ανάπτυξη της

τελεί ημέρα δράσης για την Ελληνική

προτεραιότητα σε κάθε της πολιτική. Οι

υφιστάμενης διεθνούς συνεργασίας και

Αστυνομία, όπως κάθε μέρα του χρό

ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνί

της διοικητικής προσέγγισης με φορείς

νου. στον αγώνα κατά των ναρκωτικών,

ας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο

και οργανισμούς και η ευαισθητοποί-

δίπλα στον πολίτη και ειδικότερα στους

αφενός στην εξέλιξη και εξάπλωση του

ηση των Αστυνομικών υπαλλήλων στα

νέους, έχοντας πάντοτε ως ευσεβή πό

φαινομένου, αφετέρου στην διαμόρφω

πραγματικά θύματα (χρήστες) της εν λό

ση της προαναφερόμενης πολιτικής. Η

γω εγκληματικότητας.Τα μέχρι σήμερα

θο την εξάλειψη του φαινομένου για ένα
καλύτερο αύριο. ■
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Arsenal

Firearms

Τρεις αποκλειστικές καινοτομίες. Ένα πιστόλι που αλλόξε τα δεδομένα.

AF-1 STRIKE ΟΝΕ
Οταν π ιστορία του φορητού
οπλισμού γύρισε σελίδα...
Από την πρώτη εμφάνιση του AF-l STRIKE ΟΝΕτο 2012
τρεις αποκλειστικές καινοτομίες καταχωρήθηκαν
για το μηχανισμό κλειδώματος, την ασφάλεια σκανδάλης
και τον αναστολέα της γεμιστήρας. 0 πρωτοποριακός
τρόπος λειτουργίας του δεν έχει όμοιο οτα χρονικά
του φορητού οπλισμού. Παρέχει ταχύτερη επαναφορά
κλείστρου, καλύτερο έλεγχο του όπλου και τη μικρότερη
αναπήδηοη που έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα.
Το φαινόμενο ανοσήκωοης της κόννης κατά την
παλινδρόμηση του κλείστρου εξαλείφεται αφού
η κίνηση της γίνεται πάνω αε οδηγούς, σε αυστηρά
ευθύ άξονα, όπως και η τροφοδοαία των φυσιγγίων από
τη γεμιστήρα στην κάννη. Το σώμα του AF-1 STRIKE ΟΝΕ
είναι καταακευαομένο από super-polymer που αποτελεί
τρεις φορές πιο ανθεκτικό από ίο ηολυμερικό υλικό
που συναντάμε σε πιστόλια της κατηγορίας του.
Επίσης η λοβή του φέρει αντιολισθητικό 3D ανάγλυφο
και υποδοχή γεμιστήρας ISPCπου επιτρέπει ακόμο
και στις ειδικές δυνάμεις να το χειρίζονται ταχύτατο
όπως ένα ογωνιοτικό πιστόλι.
Δ ια μ έτρ η μ α

9x19 Para / .4 0 S&W

Σ κα νδά λη

Μ ονή ς ε ν έ ρ γ ε ια ς

Χωρ. Γεμ ισ τήρ ας

17+1 φ υσ ίγγια

Μ ή κ ο ς Κ άννης

128 χιλιοστά

Ο λικό Μ ή κ ο ς / Π λά τος / Ύ ψ ος

210 / 33 /1 4 3 χιλιοστό.

Β ά ρος

750 γρ ο μ μ ά ρ ιο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΘΗΝΑΣ 6 3 1 10552 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ. 210 3243 369 1 210 3243 129 | EMAIL: INFO@KALKANTZAKOS.COM

[ καλκαντζακος]
OUTDOOR
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ FAIRFAX 2015

F1
Προστασίας του

Πολιτική και Φυσική Ηγε

τριος Τσακνάκης και ο Αρχηγός του

σία της Ελληνικής Αστυνο

Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρά

μίας και του Πυροσβεστικού

τηγος ΠΣ Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Σώματος βράβευσαν (20.07.2015).

Επίσης, παρέστησαν ο Υπαρχηγόςτης

σε τελετή που πραγματοποιήθηκε

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη

στην αίθουσα Π. Μπακογιάννης του

γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενι

Η

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου

τους αθλητές των αντιπροσωπευτικών

Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντί

ομάδων των δύο Σωμάτων, οι οποί

νος Μιχαιρίνας, ο Προϊστάμενος του

οι συμμετείχαν στους Παγκόσμιους

Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος

Αγώνες Αστυνομικών και Πυροσβε

Δημήτριος Γεωργατζής, ο Προϊστά

στών FAIRFAX 2015 στη Βιρτζίνια των

μενος του Κλάδου Τάξης, Υποστρά

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

τηγος Χρήστος Δραγατάκης. ο Προ

Τη βράβευση των αθλητών πραγ

ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτε

ματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουρ

χνικής Υποστήριξης και Πληροφο

γός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανα

ρικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κω-

συγκρότησης κ. Γιάννης Πανούσης.

τσάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου

ενώ στην τελετή παραβρέθηκαν ο Γε

Δ ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ

νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.

πινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δη-

Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Γενικός

μήτριος Δήμου, η Προϊστάμενος του

Γραμματέας Π ολιτική ς Προστασί

Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας

ας κ. Τάσος Μαυρόπουλος. ο Ανα

Συνόρων, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα

πληρωτής Γενικός Γραμματέας του

Τσιριγώτη. ο Συντονιστής Υποστήρι

Υπουργείου Εσωτερικών & Δ ιο ικητι

ξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστι

κής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φι-

κού Σώματος, Υποστράτηγος Στέφα

λιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής

νος Σπανέας, καθώς και Διευθυντές

Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δ ημή-

των Δ ιευθύνσ εω ν του Αρχηγείου.
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θέλω να σας συγ
χαρώ. Η ημέρα ανήκει σε σας. Η τιμή
ανήκει σε εσάς. Η Ελληνική Αστυνο
μία το Πυροσβεστικό Σώμα, όλη η Πο
λιτική και η Φυσική ηγεσία είναι εδώ.
ακριβώς για να τιμήσουν την προσπά
θεια και την επιτυχία σας. Η Αστυνο
μία και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν
κοινωνικό πρόσωπο και προσφορά.
Κάθε αστυνομικός και κάθε πυρο
σβέστης είναι ταυτόχρονα οικογενει
άρχης και εργαζόμενος Προφανώς
υπάρχουν άνθρωποι της Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι
οποίοι έχουν ασχοληθείμ ε τις Τέχνες,
τα Γράμματα και τον Αθλητισμό. Πρέ
πει να προβάλλουμε αυτό το πρόσω
πο στην κοινωνία, ώστε ο κάθε πολί
της. παρά τις υποψίες, καχυποψίες ή
ενστάσεις, να μπορέσει να δει ότι πλάι
του στέκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος
είναι ένας σύγχρονος πολίτης, ένστο
λος πολίτης, που διαθέτει κοινωνικές,
πνευματικές και πολιτιστικές ευαισθη
σίες. Άρα λοιπόν, η σημερινή τελετή θα
μπορούσε να γίνει και χωρίς αυτά τα
εξαιρετικά αποτελέσματα, που απέδει
ξαν ότι ακόμα και σε δύσκολους και
ρούς καταφέρνουμε πάντα μέσα στο
fair play, να δείχνουμε την ελληνική
ψυχή. Άρα αυτήν την αισιόδοξη πλευ
ρά βραβεύουμε. Τον καθένα από εσάς,
την ίδια την ομάδα, τους προπονητές,
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τους τεχνικούς, όλο το team. Είναι για
μας. και όχι μόνο για μας. αλλά και για
την Ελληνική κοινωνία, αυτό ακριβώς
το αισιόδοξο που αναζητούμε. Η αισι
οδοξία του Έλληνα που πολεμά, που
ξέρει να κερδίζει, που ξέρει τι είναι
άμιλλα, τι είναι νίκη, τι είναι υπερηφά
νεια. Για εμάς είστε παράδειγμα, που
θα κρατήσουμε στη μνήμη μας Και
πάλι συγχαρητήρια».
Ο Αρχηγόςτης
Ελληνικής Αστυ
νομίας, ΑντιστράJ0P « ς ,
*
-.j*.

τηγος Δημήτριος
*

Τσακνάκης, τόνι
σε ότΐ: «Θα ήθελα

και εγώ μ ε τη σει
ρά μου να συγχα
ρώ τους αθλητές
-αστυνομικούς και πυροσβέστεςκαι τους προπονητές και όλη την απο
στολή. για τις διακρίσεις που πετύχα
τε σε αυτήν την αθλητική διοργάνωση
και για την εξαιρετική σας παρουσία.
Κατορθώσατε για μία ακόμα φορά να
ξεχωρίσετε ανάμεσα σε πολλούς συ
ναθλητές σας με την αγωνιστικότητα
και την αθλητική σας επάρκεια. Προ
σωπικά σας εγγυώμαι ότι θα σας στη
ρίζω και θα είμαι δίπλα σας σε κάθε
σας προσπάθεια. Εύχομαι να συνεχί
σατε πάντα μ ε επιτυχίες στην ζωή σας.
αλλά πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε
εσάς και στις οικ ο γ ε ν ε ιε ς σας.
\
Και πάλι συγχα
ρητήρια σε όλους
σας». 0 Αρχηγός
του

Π υ ρ ο σ β ε

σ τικ ο ύ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚΑΙ

Σώ μα 

τος, Αντιστράτη

γος Βασίλειος Παπαγεωργίου. στον
χαιρετισμό του ανέφερε: «Θα ήθελα

μ ε τη σειρά μου να επικεντρωθώ σε
δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον, χωρίς
να θέλω να μειώσω τα ατομικά αθλή
ματα και τις διακρίσεις στα ατομικά
αθλήματα, θα ήθελα να σταθώ στην
ομαδικότητα που χαρακτηρίζει και
τις δύο ομάδες του μπάσκετ. στο χα
ρακτηριστικό αυτό της ομαδικότητας.
η οποία οδηγεί πάντα σε καλά απο
τελέσματα. Δεύτερον, θα ήθελα να
αναφερθώ στον τελικό μεταξύ των
δύο ομάδων μπάσκετ -τη ς Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος- έναν αγώνα που
είχε ως χαρακτηριστικό το ελληνι
κό χρώμα. Ελληνικό χρώμα και στην
κερκίδα μ ε την ομογένεια. αλλά και
στον αγωνιστικό χώρο, που κυμάτιζε
η Ελληνική σημαία. Και μετά το τέλος
του αγώνα ήταν όλοι αγαπημένοι, οι
αθλητές των δύο ομάδων, στέλνοντας
μήνυμα ενότητας και συνοχής για τις
δύσκολες μέρες που περνάμε. Α ξί
ζουν πολλά μπράβο πρώτα στην ομογένεια. που βοήθησε πάρα πολύ τις
αποστολές και φυσικά πολλά μπράβο
και συγχαρητήρια στα μέλη των ομά
δων και στα τεχνικά επιτελεία. Σας
ευχαριστώ». ■

Πιο αναλυτικά, ως προς τις διακρί
σεις που έλαβαν οι αθλητές:

Για την Ελληνική Αστυνομία
► Η Ομάδα Καλαθοσφαίρισης των
ανδρών. αποτελούμενη από έντε
κα (11) αθλητές, κατέκτησε το χρυ
σό μετάλλιο.
► Η Ομάδα Τζούντο, στην κατηγορία
ανδρών 45 ετών και άνω στα 100 κι
λά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και
στην κατηγορία 30 ετών και άνω στα
66 κιλά, το αργυρό μετάλλιο.
► Η Ομάδα Tae - Kwon - D o , στην κα
τηγορία 60 κιλών, κατέκτησε το αρ
γυρό μετάλλιο.
► Η Ομάδα Άρσης Βαρών, στην κατη
γορία 50-55 ετών στα 82,5 κιλά, κα
τέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύ
νολο των κιλών (345 κιλά), καθώς
και το χάλκινο μετάλλιο στις πιέσεις
πάγκου (137,5 κιλά).

Για το Πυροσβεστικό Σώμα
► Η Ομάδα Καλαθοσφαίρισης των
ανδρών, αποτελούμενη από δέκα
(10) αθλητές, κατέκτησε το ασημέ
νιο μετάλλιο.
► Χρυσό μετάλλιο στο Τζούντο γυ
ναικών.
► Χρυσό μετάλλιο στο Άλμα εις μή
κος.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν από 26 Ιουνί
ου μέχρι 5 Ιουλίου 2015, επέχουν θέση μικρής Ολυμπιάδας, καθώς σε
αυτούς λαμβάνουν χώρα πληθώρα ατομικών και ομαδικών αθλημάτων,
με τη συμμετοχή τουλάχιστον 25.000 αστυνομικών και πυροσβεστών
από όλο τον κόσμο.
Σημειώνεται ότι την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε η Αθλητική
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας, ενώ η Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών
Ελλάδας εκπροσώπησε το Πυροσβεστικό Σώμα.
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I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΝΕΑ ΛΕΣΧΗ

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ε τη σύμφωνη γνώμη της

φορέα ελέγχου τροφίμων (ΕΦΕΤ).

κρασίες κ.λπ.) προκειμένου να εξυ 

φ υσ ικής ηγεσίας κατέστη

Το εστιατόριο της Λέσχης στελε

πηρετήσουν τους συναδέλφους τους.

δυνατή η έναρξη και η λ ε ι

χώνεται από είκοσι ένα (21) αστυ

Στο εστιατόριο παρασκευάζονται σε

τουργία ενός σύγχρονου εσ τιατο

νομικούς. οι οποίοι είνα ι υπεύθυ

καθημερινή βάση οκτακόσιες (800)

ρίου στις εγκαταστάσεις της Δ ιε ύ 

νοι για την εύρυθμη λειτουργία του

μερίδες φαγητού (γεύμα και δ εί

θυνσης Αλλοδαπών Αττικής, επί της

εστιατορίου (Οικονομική Διαχείριση

πνο), με στόχο την καθημερινή ε ξυ 

οδού Πέτρου Ράλλη 24 στον Ταύρο.

- Έρευνα Αγοράς - Παρασκευή Γευ

πηρέτηση του αστυνομικού προσω

Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 3 Δ ε

μάτων - Τροφοδοσία Κρατουμένων

πικού και άλλες εξακόσιες (600) με

κεμβρίου 2014. Η νέα λέσχη διαθέ

- service - Καθαριότητα και Υγιει

ρίδες για την ανάγκη σίτισης κρα

τει χώρους συνολικής έκτασης 350

νή Χώρων). Το προσωπικό, εξ'αρχής.

τουμένων της Δ/νσης Αλλοδαπών και

τ.μ.. η σάλα του εξυπ ηρετεί ταυτό

παράλληλα με τις μαγειρικές παρα

της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων

χρονα 140 άτομα και λειτουργεί κα

σκευές, εκπαιδεύτηκε και εκπαιδεύ

Αττικής. Το εβδομαδιαίο μενού του

θημερινά από τις 12:00 έως τις 16:00

εται σε θέματα που αφορούν τη μα

εστιατορίου διαθέτει μεγάλη ποικιλία

και από τις 19:00 εως τις 23:00.Έχει

γειρική τέχνη, δίνοντας καθημερινά

(περίπου 30 διαφορετικές μαγειρικές

εφοδιαστεί με σύγχρονο επαγγελ

τον καλύτερο εαυτό του στις δύσκο

παρασκευές) από την ελληνική και

ματικό εξοπλισμό και είναι πλήρως

λες συνθήκες που επικρατούν μέσα

διεθνή κουζίνα, καλύπτοντας πλήρως

εναρμονισμένο με τις ισχύουσες

σε μια επαγγελματική κουζίνα (κο

τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρο

υγειονομικές διατάξεις του ενιαίου

ψίματα, εγκαύματα, υψηλές θερμο

νου ανθρώπου για να είναι υγιής. Με

Μ
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τα ιδρυτικά στελέχη της Λέσχης, δι

επιχείρησης όπως οι προσιτές τιμές,

την ίδρυση και τη λειτουργία του. το

ότι πρώτον επιτεύχθηκε ο στόχος για

η ποσότητα, η γεύση, η εμφάνιση.

εστιατόριο τυγχάνει μεγάλης αποδο

τον οποίο ιδρύθηκε το εστιατόριο και

Η Δ ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

χής από το αστυνομικό προσωπικό,

δεύτερον η λειτουργία του εστιατο

πέραν του εστιατορίου διαθέτει κου

όχι μόνο των Διευθύνσεων που στε

ρίου είναι αποτέλεσμα της βασικής

ρείο. κυλικείο και γυμναστήριο που

γάζονται εκεί, αλλά και των υπηρε-

αρχής που έγκειται στην καλή έρευ

επίσης συντείνουν στην οικονομική

τούντων σε όλο το λεκανοπέδιο Αττι

να για αγορά πρώτων υλών αρίστης

ανακούφιση των συναδέλφων στην

κής, ξεπερνώντας τα προσδοκώμενα.

ποιότητας, συνδυάζοντας παράγοντες

παρούσα δύσκολη, οικονομικά, και

σημαντικούς στην υγιή διαχείριση της

όχι μόνον χρονική περίοδο. ■

την παρέλευση ενός εξαμήνου από

Το γεγονός αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας
(26.06.2015) στη Λέσχη συναντήσαμε
ένα από τα ιδρυτικά στελέχη αυτής .
ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο Chef
του εστιατορίου. Είναι ο ΑνθυπαστυνόμοςΤεχοβίτης Ευάγγελος, ο οποίος
υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία
από το 1993 και τοποθετήθηκε στη
Λέσχη το 2 0 U . Με τη μαγειρική
ασχολείται από δέκα ετών, αρχικά
ως χόμπι και εν συνεχεία φοιτώντας
σε ιδιωτική σχολή μαγειρικής παρα
κολουθώντας πληθώρα σεμιναρίων
με αντικείμενο τη μαγειρική και τη
ζαχαροπλαστική τέχνη, (σεμινάριο
Carving, αρχές οικονομίας και κο
στολόγηση μενού, χρήση Π.Ο.Π στην Ελληνική κουζίνα, βάσεις Ιαπωνικής κουζίνας, πατέ και τερίνες με Ελληνική
συνταγή, κυνήγι, μοντέρνες διακοσμήσεις με σοκολάτα κ.λπ.), αλλά και σύγχρονες μαγειρικές τέχνες, όπως είναι η
μοριακή γαστρονομία και το sous vide (μαγείρεμα σε κενό αέρος) κ.λπ. Ανήκει, ως μέλος, σε σωματεία, όπως το Chef
Club Αττικής, την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων WACS.
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής
• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη
• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας
• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο
·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής
Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι
S P R IN G F IE L D A R M O R Y X D M 9

XD M 40

Απο την π αλαιότερη ετα ιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής
2009
A M E R IC A N R IF L E M A N
HANDGUN OF TH E Y EA R
XDM

2003
A M E R IC A N R IF L E M A N
HAN DGUN OF TH E YEAR
X D P IS T O L
2006
A M E R IC A N R IF L E M A N
HAN DGUN OF TH E YEAR
X D 4 5 A C P P IS T O L
2006
S H O O T IN G IN D U S T R Y A C A D E M Y O F E X C E L L E N C E
HAN DGUN OF TH E YEAR
X D 4 5 A C P P IS T O L

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!

Αποκλειστική εισαγωγή
E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:
Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484
Διάθεση για τον Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693

Π Ο ΙΟ Σ Ο Α Π Λ Η Ρ Ω Ν Ε Π Ε ΡΙΣΣΟ ΤΕΡΑ Χ Ρ Η Μ Α ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟ ΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Ο
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ 3SS1 ΕΝΩ Μ Π Ο Ρ Ε Ι ΝΑ ΑΓΟ ΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Φ Τ Η Ν Ο
Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Ο ΓΙΛΕΚΟ;
Α ρ κ ε τ ο ί δ ε ν θ α τ ο έ κ α ν α ν ή δ ε ν θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν . Μ ε ρ ι κ ο ί ε κ λ ε κ τ ο ί κα ι θ α
μ π ο ρ ο ύ σ α ν κα ι θ α ή θ ε λ α ν , α ν ή ξ ε ρ α ν το γιατί.
Αν ήξ; ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.
Αν ή ξ ί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το
D yneem a, το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο,
γιλέκα BSST.
Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.
Αν
ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση
προβλέπεται βάσει NIJ.
Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινων βολίδων επικαλλυμένων με ατσάλι 7.62x25 Tokarev,
εξ' ολοκλήρου ατσάλινων βολίδων 9x18 Makarov και ορειχάλκινων
βολίδων Action 4 Ruag και QD-PEP Men.
, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.
, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο
εύκαμπτα, ελαφρύτερα και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην
παγκόσμια αγορά.
, ό,τι κατασκευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώστε να καλύπτουν
ακριβώς οποιονδήποτε σωματότυπο, διαφορετικά για άντρες και
διαφορετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το
μέγεθος.
, ό,τι οι φορείς είναι απολύτως
αντιμυκητικοί, αντιμικροβιακοί, κατασκευασμένοι με οικολογικά υλικά σε
πάνω από 10 διαφορετικούς τύπους και τα βέλκρο είναι εγγυημένα γραπτώς
για περισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.
Αν
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φέρουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπωμένες με
ηλεκτρονικό υπολογιστή που αναφέρουν:
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σειριακό αριθμό, προδιαγραφές.
, ό,τι τα γιλέκα BSST αντικαθιστάνται άμεσα σε περίπτωση
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την
αντιβαλλιστική τους ικανότητα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 €
για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡ Ο Υ Ν
Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΑΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΑΕΣ
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΑΚΕΣ.
Αποκλειστική εισαγωγή Ε 23 - 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 / FAX: 2 2 940 83 144
Διάθεση: Ως άνω, Γεωργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μπουμπουλίνας 4 Πειραιάς

Τ Η Λ / ΦΑΞ: 210 4 1 7478 4, 212 1019693
Μπαλλής, Ηφαίστου 4 -6 -8 Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3 2 1546 2 - 4, 21 0 3 2 1749 3
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Α Ρ Θ Ε Ν Α , Α. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ 15,
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Τ Η Λ : 23 10 860390

► Του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Β/Α τομέα Υμηττού*

Το Πρόβλημα
Των Δασικών
Πυρκαγιών
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και είναι φαινό
μενο σύνθετο που ακολουθεί τους νόμους της φύσης. Η πλήρης εξάλειψ η των δασικών πυρκαγιών, είναι αδύνατη και
αποτελεί ουτοπία έστω και αν υπήρχε ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός.Οι δασικές πυρκαγιές, με τη δημιουργία
τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώ
πινες δραστηριότητες, γιατί συμβάλουν στη σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχώνΈχει διαπιστωθεί ότι οι
δασικές πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στη φυσική ανανέωση και αύξηση της βιοποικιλότητας των δασικών
οικοσυστημάτων και αρνητικά, προκαλώντας την πλήρη υποβάθμιση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμε
νες σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.

Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

δύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογού

Οι δασ ικές πυρκαγιές ε ίν α ι ένα φυσικό φαινόμενο που

μενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία

εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικώ ν καταστροφών.Η

με αριθμό 5. κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η

διαχείριση κάθε φ υσ ικής καταστροφής έ χ ε ι σαν βασικό

κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με Κατάσταση Συναγερμού.

στοιχείο τον προκατασταλτικό σχεδίασμά και τη λήψη προ

Η έννοια των ανωτέρω κατηγοριώ ν κινδύνου αναλύεται

ληπτικών μέτρων, έτσι ώστε όταν συμβεί το φαινόμενο να

παρακάτω:

μπορεί να εκτονω θεί μέσα από τα μέτρα και τις υποδομές

► Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

του προκατασταλτικού σχεδιασμού και η συμπεριφορά του

0 κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρ

να μην ξεπεράσει τα όρια του μηχανισμού καταστολής.Εί-

καγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψπλή. Εάν εκδηλω θεί πυρκαγιά,

ναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν

οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεω ρολογικές

από φυσικά αιτία (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστη

συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

ριότητες (κάψιμο σκουπιδιών. υπολείμματα καλλιεργειών,

► Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

κλπ.). Στην Ελλάδα, ο κίνδυνος εκδήλω σης δασικής πυρ

0 κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές

καγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έ χ ε ι διαπιστωθεί

που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης

ότι είναι μεγάλος.

δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου

0 κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλω θεί αυξη

► Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των

μένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι

προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των

δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι

δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περι

ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

όδου. εκδ ίδ ει ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκα

► Κατηγορία Κινδύνου U (Πολύ Υψηλή)

γιών. υπό μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται

0 κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. 0 αριθμός των πυρκαγι

5 επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτά εκτιμώνται στα

ών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος

διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

αλλά, το κυριότερο. κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες

Στο χάρτη διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κιν

διαστάσεις εφόσον ξεφ ύγει από την αρχική προσβολή.
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► Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)
Ο κίνδυνος είναι ακραίος. 0 αριθμός των πυρκαγιών που

► Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους
υψηλού κίνδυνου.

αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

Ό λες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί

► Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι κα

να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν

θαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα

ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η
δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι
να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσ
σονται οι πυρκαγιές.

και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
► Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα
με την ηλικία και την κατάστασή τους.
► Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους
θάμνους.
► Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμηούν στους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα
αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
► Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλα

► Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους

διά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομα

θερινούς μήνες.
► Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
► Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρ
καγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου ερ
γαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
► Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
► Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.

κρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από
το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι
εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλ
λονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε
καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
► Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους
τοίχους του σπιτιού.
► Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα
παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
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► Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού,
αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρ
χει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
► Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε
να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
► Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και
τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους
καπνούς.
Μόλις περάσει η πυρκαγιά
* Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αε
ραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να

► Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες
που απομένουν.
► Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά δια

μην διεισδύσουν σπίθες.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
► Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγ-

στήματα. την περίμετρο και τους εξω τερικούς χώρους του
σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

μένους χώρους.
► Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κο

Αν η πυρκαγιά έχ ει φτάσει στο σπίτι σας
► Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι

ντά στο σπίτι.
► Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φρο

πλήρως εξασφαλισμένη.
► Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίω

ντίζετε για τη συντήρησή τους.
► Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της
περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία
που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα

σης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι
πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρί
σκεται σε καπνούς και φλόγες.
► Αν παραμείνετε στο σπίτι:
- Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

νερού.

- Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην
μπει μέσα ο καπνός.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
► Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
(τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Μ εταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα

- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξω τερι

- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση

κές πόρτες.
- Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την

της πυρκαγιάς.
- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

εξάπλωση της πυρκαγιάς.
- Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες
με εφεδρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

- Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μα
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας
► Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
► Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του
κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
► Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες
κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσω
τερικό του σπιτιού.
► Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων
μέσα και έξω από το σπίτι.
► Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
► Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων
ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.
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ζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
► Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε
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κτιστό σπίτι.
► Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πι
στά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας
δοθούν. ■

'Σωματείο Εθελ. Πολ. Προστασίας Β/Α Τομέα Υμηττού
Στοιχεία επικοινωνίας:
Έδρα: Λ. Λαυρίου 25, Παλλήνη. Τηλ.. 6978-808990.
Tel-Fax: 210-6658808
e-mail:info@seppvaty.com, web-site:Www.seppvaty.com
ΠΗΓΗ: h ttp ://civilp ro te ctio n .g r/

•

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. Α λεξάνδρας 119
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ
Γκύζη 18
Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
w w w .sism anis.gr
info@ sism anis.gr

HECKLER & KOCH

ΗΚ 45

USP

USPC
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
► Της Ανβ/μου Τίνος Βαλσαμοπούλου

Ψυχολόγος/Παιδοψυχολόγος Ε.Κ.Π.Α. MSc Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Πανελλήνιες εξετάσεις
Ένα «μπραντεφέρ» για γερά νεύρα

ανελλήνιες εξετάσεις. Τι σας έρχεται στο μυαλό στο

απασχοληθούν από εδώ κι από εκεί, να καταλάβουν τί πραγμα

άκουσμα της παραπάνω φράσης; Σίγουρα όχι η ανάμνη

τικά συμβαίνει γύρω τους και μέσα τους. Μονάχα στην Ελλάδα

ση ενός ευχάριστου κι ελπιδοφόρου γεγονότος (όπως

τα ταξίδια θεωρούνται αναψυχή πολυτελείας και οι ευκαιριακές

Π

κανονικά θα έπρεπε). Σκόρπιες λέξεις, όπως άγχος, ιδρωμένα

δουλειές παρηγοριά -και ταπείνωση παράλληλα- για τον άνερ

χέρια, ξενύχτια. λαχτάρα για σοκολάτες κι αναμνήσεις στομαχό

γο. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι

πονου. ανημποριάς, αμφιβολίας, αυτά έρχονται στο νου...

το μέσο για την εισαγωγή σε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαι

Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, θεσπίστηκαν οι ε ξε 
τάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας, με απο

δευτικά ιδρύματα της χώρας, και όχι το μέσο για τη μόρφωση,
ή για την εύρεση εργασίας.

κορύφωμα το 1983 οπότε και θεσμοθετήθηκε το σύστημα των

Στη χώρα μας. δυστυχώς, είναι υποβαθμισμένος κι ο ρόλος

δεσμών και λίγο αργότερα το σύστημα των δεκατεσσάρων μα

του σχολικού επαγελματικού προσανατολισμού. Υπάρχουν δι

θημάτων. για να καταλήξει σήμερα σε μια αντιπαιδαγωγική δι

άφορα εξατομικευμένα προγράμματα επαγγελματικού προσα

αδικασία. Οι πανελλήνιες είναι ένα γεγονός που φορτώνει με

νατολισμού. που αποτελούν μια ολοκληρωμένη συμβουλευτι

άγχος γονείς και υποψηφίους, καθ ολη τη διάρκεια των τριών

κή διαδικασία, η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των

τελευταίων τάξεων του λυκείου. Τις περισσότερες φορές οι μα

τάξεων του Λυκείου. Οι σύμβουλοι, μέσα από προσωπικές συ

θητές του λυκείου διδάσκονται κεφάλαια μαθημάτων, που σί

νεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματι

γουρα δεν αφορούν τις γενικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει

κών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους μαθη

κάποιος άνθρωπος για να τον βοηθήσουν στη ζωή του, όπως

τές στην ανακάλυψη, διερεύνηση και κατανόηση των κλίσεων

για παράδειγμα τα ολοκληρώματα ή οι πιθανότητες στα μαθη

τους, των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρα

ματικά. Όμως αφού αυτό είναι το ισχύον σύστημα, οφείλουν οι

κτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Εξασφαλίζουν στους

υποψήφιοι να προσαρμοστούν (ώσπου να καλυτερεύσει). Σε

μαθητές έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές, τα τμήμα

προηγμένες χώρες του εξωτερικού, οι μαθητές, αφού τελειώ 

τα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστή

σουν το αντίστοιχο, εκεί, λύκειο, θεωρείται σχεδόν αυτονόητο

μια - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές) καθώς και τις

πως θα πάρουν έναν χρόνο «απαλλαγή», για να ταξιδέψουν, να

επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει κάθε τμήμα. Βοη-
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θούν τους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα
με τις επιθυμίες τους και να θέσουν ένα συγκεκριμένο στόχο,
τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλα
δικές εξετάσεις.
Οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όσο στην περί
οδο πριν όσο και μετά τις πανελλήνιες. Οφείλουν, εκτός από
ψυχολογική υποστήριξη, να αφήνουν το παιδί τους να επιλέγει
μόνο του τις σπουδές του και το μέλλον του. Συχνά οι γονείς
«κατευθύνουν» είτε άμεσα είτε έμμεσα τα παιδιά τους προς δι
άφορα επαγγέλματα, ανταποκρινόμενοι στις δικές τους ανεκ
πλήρωτες επιθυμίες ή από φόβο, ένεκα των δύσκολων επαγ
γελματικών συνθηκών και τα επιβαρύνουν, χωρίς καν να κατα

τυπία του διδακτικού βιβλίου. Στην Έκθεση πρέπει να μάθετε

λαβαίνουν ότι κάνουν κάτι τέτοιο. Και δεν αναρωτιούνται ποτέ

να υποστηρίζετε τις πιο ανόητες απόψεις, ότι το διαδίκτυο απο

αν πράττουν σωστά. Όμως, όταν φορτώνετε το παιδί σας με μία

μονώνει δήθεν τους ανθρώπους, πως τα παιδιά νιώθουν βαριά

υποχρέωση που δεν την έχει επιλέξει. αλλά πρέπει να την επι-

στους ώμους τους την ευθύνη για τπ σωτηρία του περιβάλλοντος

τελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και μάλιστα στην τόσο

(πού τους κατέβηκαν όλα ετούτα του Υπουργείου Παιδείας;

νεαρή ηλικία των 17 χρονών. που δεν έχει δημιουργήσει ακό

Και τώρα, που δεν γράψατε το βαθμό που στοχεύατε, τι γίνε

μα προσωπικότητα, τότε οδηγείτε το παιδί στο σχηματισμό μιας

τε; 0α γραφτείτε στο ΤΕΙ. που περάσατε και δεν σας ενδιαφέρει

πολύ κακής ταυτότητας, μιας πολύ κακής ψυχολογίας, και πι

καν ή θα στρωθείτε και θα ξαναδοκιμάσετε;

θανώς σε μία αποτυχία, δεδομένου ότι μπορεί τελικά να βγάλει

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί μαθητές, στη σκέψη να ξανα

χρήματα, όντας στην πραγματικότητα δυστυχισμένο. Οι γονείς

δοκιμάσουν, απογοητεύονται. Η προοπτική να ξαναμπούν απ'

πρέπει να καταλάβουν ότι το παιδί χρειάζεται να επιλέξει το ίδιο,

το φθινόπωρο στα ίδια διαβάσματα, (γνωστό κείμενο, άγνω

ακόμα κι αν χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο π διαδικασία της

στο κείμενο, γραμματικά φαινόμενα, συνώνυμα και αντώνυ-

εκπαίδευσής του. Δηλαδή, να πάρει έναν χρόνο να σκεφτεί. να

μα) και στα φροντιστηριακά μαθήματα τους φαίνεται εφιάλ

δει τι του αρέσει.

της. Και υπάρχουν κι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν

Αν δεν πήγε καλά το παιδί στις εξετάσεις, χρειάζεται να του
πείτε ότι «δεν πειράζει αν δεν τα πας καλά τώρα, του χρόνου θα

νόημα όλα αυτά, καθ' ότι π ανεργία των νέων -και ειδικά των
πτυχιούχων- καλπάζει..

τα πας καλύτερα, αν θες να ξαναπροσπαθήσεις.» Αλλά και στην

Στην πραγματικότητα, ο μοναδικός λόγος να δώσετε δεύ

περίπτωση που δεν τα πάει καλύτερα, τότε πρέπει να σκεφτείτε

τερη φορά, πανελλαδικές είναι να λαχταράτε να μπείτε σε μια

«μήπως δεν έχει διαλέξει σωστά;». Και τότε θα το βοηθήσετε

συγκεκριμένη σχολή. Να ονειρεύεστε μέσα από την καρδιά σας

να αναζητήσει πιο προσεκτικά, να ανακαλύψει τι είναι αυτό που

να γίνετε αρχιτέκτονες ή δικηγόροι ή καθηγητές. Εάν δεν σας

πραγματικά θέλει στη ζωή του. Πρέπει οι γονείς να μιλάνε με τα

συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε απλώς χαλαρώστε. Εάν. κατά βά

παιδιά τους και αντί να τα μαλώνουν και να τους κάνουν διαλέ

θος. θα θέλατε να ακολουθήσετε μια τέχνη, ακολούθηστε την

ξεις. να συζητούν μαζί τους. Να τα ακούνε. να αναρωτιούνται

κλίση σας. Χίλιες φορές ευτυχισμένοι -και άρα επιτυχημένοι-

και να φιλοσοφούν από κοινού. Να ρωτάνε όχι «τί έχει γίνει»,

επαγγελματίες. παρά γιατροί με το στανιό, μόνο και μόνο για το

αλλά το «γιατί έχει γίνει», διερευνητικά, όχι επικριτικά.

κοινωνικό status.

Σε ό.τι αφορά εσάς, τους μαθητές, που δεν έχετε γράψει κα

Η ζωή είναι αδιανόητα μεγάλη και εξαιρετικά απρόβλεπτη.

λά. το χειρότερο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, δεν θα είναι

Ασφαλή σχέδια ή σίγουρες επενδύσεις δεν υπάρχουν το απέ

η δική σας τσαντίλα. Το χειρότερο τότε θά 'ναι η απογοήτευση

δειξε, άλλωστε, περίτρανα και η κρίση, η οποία μας ταλανίζει,

των γονιών σας. Το ελαφρώς αφ' υψηλού βλέμμα του πατέρα

από το 2009. Η μόνη, συνεπώς, πυξίδα που έχει νόημα να συμ

σας- εκείνος, βλέπετε, είχε πετύχει με την πρώτη το 1980 στο

βουλεύεστε, βρίσκεται μέσα σας. Όσοι την ακολούθησαν, ακόμα

πανεπιστήμιο, κι ας μεγάλωσε στο χωριό και χωρίς φροντιστή

και αν έχασαν, δεν χάθηκαν. Όσοι την αγνόησαν, καταδίκασαν

ρια. Το παρηγορητικό χάδι της μάνας σας και οι κουβέντες της

τους εαυτούς τους σε «επιτυχημένες» ίσως, αλλά μονότονες

με συγγενείς και φίλους; «Το παιδί είχε μιαν ατυχία... Ναι. εν

ζωές. Η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου είναι η επιλογή,

νοείται πως θα ξαναδώσει...». Το χειρότερο θα είναι οι νοεροί

η ελεύθερη βούληση. Επιλογές μπορείτε να κάνετε σε κάθε

τους υπολογισμοί, πόσα ξόδεψαν σε ιδιαίτερα τα τρία τελευ

φάση της ζωής σας. Μια αποτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ταία χρόνια και πόσα έχουν να πληρώσουν ακόμα. Πώς να τους

απέχει έτη φωτός από τις δυσκολίες και τις επιτυχίες, που είναι

εξηγήσετε ότι οι πανελλήνιες έχουν τόσο παράλογους κανόνες,

σε όλους μας γραφτές. Κρατήστε, λοιπόν, το κέφι σας, φυλάξ

ώστε το μόνο που μετράει ουσιαστικά είναι να βάζεις το κεφάλι

τε το σαν τα μάτια σας! Μην το ανταλλάξετε με καμία, ενήλικη

κάτω και να τρέχεις, δίχως να σκέφτεσαι και να κρίνεις τίποτε

δήθεν, σοβαρότητα.

απολύτως. Στο μάθημα της Ιστορίας, φερ' ειπείν. οφείλετε να
αποστηθίσετε δεκάδες σελίδες, με τα «και» και με τα κόμματα

Να σας κεράσω ένα παγωτό;

τους, ώστε το γραπτό που θα παραδώσετε να μοιάζει με φωτο

Καλό μας καλοκαίρι! ■
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► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

«Όταν τρεις ιταλικές τορπίλες έσκισαν τα νερά του Αιγαίου,

βυθίζοντας το καταδρομικό '"Ελλη",
σφράγισαν το πεπρωμένο της Ελλάδος για πάντα»
Για να ξεκινήσει, όμως, ο πόλεμος, που
Παρασκευή
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ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΙΘΗ ΧΘΕΣ
TO ΚΛΤΛΑΡΟΜ ΙΚΟΝ “ ΕΛΛΗ ,,
ΥΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
έξω τοϋ λιμένος της νήσου Τήνου

ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΝ
παρά τόν ήρωΐσμόν τοϋ πληρώματος
Χ β ίς τ ή ν πρωίαν ncp lu ραν β.30\ τό πολεμικόν μ
τοΟ ήμετέρου πολεμικοΟ
στόλου «Έλλη», ί νφ εύρίσ κετο ήγκυροβολτρένον
κα ί έν μεγόλφ οημαιοστολισμφ 800 περίπου μέτρα
t ζωΟεν τοΟ λιμέ νοβραχίονος τής Τήνου όπου είχ ε
μεταβή χόριν τής μ ίγά λης
θρησκευτικής έορτής τής
Θ εοτόκου, έτορπιλλίσδη
οίγνιδίω ς παρό Οποβρυχίου ό γνώστου έβ νικότη τος
κα ί ένκαταδύσ ει.

Ελλάδα θα αντιδράσει σπασμωδικά.
Εντούτοις, ο Ιωάννης Μ εταξάς φ ρ ό 
ντισ ε να θω ρ α κίσ ει την άμυνα της
χώρας απέναντι σε έναν αντίπαλο με
αρ ιθμ ητικά πολλαπλάσιες δυνάμεις.
Στις 15 Αυγούστου του 1940, οι προ
απρόκλητο τορπιλισμό του καταδρομι
κού «Έλλη». Το γέρικο σκαρί υπέκυψε
και όλα συνέτειναν πλέον στο συμπέ
ρασμα ότι ο πόλεμος δεν θα αργούσε.

Κατά τοϋ «-Έλλη» έρρίφβπσαν
τρειςτορπίλλαι έκ τών όποιων τό έπληξεν ή μία

s # fs l

Έν μ έ ο ν Ακρήζεον καί φλογών τό πλήρωμα
ήγωνίσβη υπεράνθρωπος νά διάσωση τό πληγέν σκάφος

8881

κές προκλήσεις, με την ελπίδα ότι η

κλήσεις ξεπέρασαν κάθε όριο με τον

,» « ΪΕ Β £

•*rTi£?.?···?

ζόταν μία αφορμή. Έτσι, ήδη από το
1939. άρχισαν οι αλλεπάλληλες ιταλι

Ή 'Ελλάς dpnvcT τήν άπώλειαν τοΟ πολαμικοΟ της

Τό έγκλημα

τόσο επιζητούσε ο Μουσολίνι. χρ εια

■

«*χ< ναχύηρ· SB3

Η «εκδρομή στην Ελλάδα», που προσ
δοκούσε όμως ο Μουσολίνι, θα κατέ
ληγε σύντομα σε ναυάγιο...

,w*

sac

Οι ιτα λικές προκλήσεις
Στο ξεκίνημα του Β ' Παγκοσμίου Πο
λέμου, η σημασία του γεω γραφικού

ον Αύγουστο του 1940, η Γερ

θα εξυπηρετούσε και τα ιταλικά σχέ

χώρου και ο στόλος της Ελλάδας δεν

μανία είχε θέσει, ήδη, υπό τον

δια για απόλυτη κυριαρχία στη Μεσό

είχαν την αντίστοιχη βαρύτητα που εμ 

έλεγχό της το μεγαλύτερο μ έ

γειο. Εξάλλου, ουδέποτε σχεδόν, κατά

φάνιζαν το καλοκαίρι του 1914 (ξέσπα

ρος της Ευρώπης και η Luftwaffe βομ

τη διάρκεια του α' μισού του 20ού α ι

σμα του Α Παγκοσμίου Πολέμου). Το

βάρδιζε ανηλεώς (αν και χωρίς απο

ώνα, οι ελληνοιταλικές σχέσεις υπήρ

γεγονός αυτό συνδεόταν με μια σ ε ι

τέλεσμα) την τελευταία εστία αντίστα

ξαν αρμονικές: από την κατάληψη των

ρά άλλων παραγόντων, όπως ήταν η

σης που είχ ε απομείνει στην ήπειρο,

Δωδεκανήσων (στα πλαίσια του πολέ

προτεραιότητα που απέδιδε η Μεγάλη

τις Β ρετανικές Νήσους. Παράλληλα,

μου ανάμεσα στους Οθωμανούς και

Βρετανία στην προάσπιση των αυτο-

ο Χίτλερ κατέστρωνε το πλέον μεγα-

τους Ιταλούς, στα 1911) έως την αμ φ ι

κρατορικώ ν/αποικιακώ ντης συμφερό

λεπήβολο από τα σχέδιά του, την ε ι

λεγόμενη πολιτική της Ιταλίας έναντι

ντων στον Ινδικό Ωκεανό, η ρώμη του

σβολή στη Σοβιετική Ένωση. Το φασι

της ελληνικής απόβασης στη Σμύρνη

γαλλικού Ν αυτικού στη Μεσόγειο και

στικό καθεστώς της Ιταλίας, όμως, δεν

και από τον βομβαρδισμό της Κ έρ κυ

η αρχική ουδετερότητα της Ιταλίας, οι

είχε ανάλογες επιτυχίες να επ ιδείξει.

ρας έως τη σταθερή υποστήριξη των

οποίοι συνέβαλαν στην ανάδυση της

0 Μ ουσολίνι χρειαζόταν επειγόντως

αλβανικών θέσεων για την Ήπειρο, η

ελπίδας ότι η χώρα μας δεν θα χρ ει

μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη,

Ρώμη δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι

αζόταν να ανα μ ειχθ εί στο νέο αυτόν

ώστε να ενισχύσει το κύρος του. Η Ελ

θεω ρούσε την Αθήνα π ερ ιφ ερειακό

Αρμαγεδδώνα.

λάδα φάνταζε ιδανικός στόχος, καθώς

της αντίπαλο.

Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν με την

Τ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

πτώση της Γαλλίας στον Άξονα και την
έξοδο της Ιταλίας στον πόλεμο, στο
πλευρό της Γερμανίας, τον Μάιο του
1940. Τους μήνες που ακολούθησαν
η καχυποψία του Μουσολίνι, αναφο
ρικά με τις γερμανοσοβιετικές επ ιδι
ώ ξεις στα Βαλκάνια, η πιθανότητα ότι
ο αγγλικός στόλος θα κατέφ ευγε στα
ελληνικά ύδατα στην περίπτωση που
η αγγλοκρατούμενη Αίγυπτος κυρ ιευ
όταν από τους Ιταλούς και ο προσανα
τολισμός της κυβέρνησης Μεταξά στην
αγγλική πολιτική - κυριότερα δείγμα
τα του οποίου υπήρξαν η αποδοχή της
αγγλο-γαλλικής εγγύησης της Ελλάδας
έναντι πιθανής απειλής από τον Ά ξο 
να (Απρίλιος 1939) και η άρνησή της
να ανανεω θεί το Ελληνοϊταλικό Σύμ
φωνο Φιλίας και Συνεργασίας, τον Σε
πτέμβριο του 1939 - οδήγησαν στην
ωρίμαση των επεκτατικώ ν επ ιδιώ ξε
ων που ήδη έτρεφ ε η Ιταλία έναντι της
χώρας μας.
Η προετοιμασία του εδάφους για την
εφαρμογή της επεκτατικής αυτής πο
λιτικής επιχειρήθηκε με μια σειρά από
προκλήσεις, ο χαρακτήρας των οποίων
ήταν συχνά ναυτικός λόγω της θαλάσ
σιας γειτνίασης των δύο δυνάμεων. Η
πρώτη από αυτές έλαβε χώρα τη 12η
Ιουλίου 1940. όταν βομβαρδίστηκαν δι
αδοχικά από αέρος το βοηθητικό πλοίο
«Ωρίων» και το αντιτορπιλικό «Ύδρα»
ανοιχτά της Γραμβούσας στην Κρήτη.
Ύστερα απο τέσσερις μέρες, τέσσερα
ελ λ η νικά υποβρύχια β ομβ αρ δίσ τη
καν από ιταλικά αεροπλάνα, ενώ ήταν
μεθορμισμένα στον κόλπο της Ιτέας.
Στο τέλος του ίδιου μήνα τα ελληνικά
αντιτορπ ιλικό «Βασιλεύς Γεώργιος»
και «Βασίλισσα Όλγα» - ό,τι καλύτερο
είχε τότε το ελληνικό Ναυτικό - . κα
θώς και δύο ελληνικά υποβρύχια δ έ
χτηκαν αιφνιδιαστική επίθεση της ιτα
λικής αεροπορίας. Οι ιταλικές προκλή
σεις κορυφώ θηκαν στις 2 Αυγούστου
1940. όταν βομβαρδίστηκε η τελω νει
ακό ακτοφυλακίδα Α6. την ώρα που
έπλεε μεταξύ Σαλαμίνας και Αίγινας.

Το «Έλλη» συναντά την Ιστορία

να τονιστεί τόσο το αίσθημα ασφάλειας

Αντιμέτωποι με τον πόλεμο νεύρων της

και υπερηφάνειας του λαού στις δύσκο

Ιταλίας, ο Μεταξάς και η στρατιωτική

λες ώρες, όσο και το χρέος του ελλη

ηγεσία διέταξαν τη διασπορά των μονά

νικού πολεμικού ναυτικού στην τήρηση

δων του στόλου, ώστε να είναι σε θέση

των παραδόσεών του. οδήγησε την ηγε

να ανταποκριθούν σε μια αιφνιδιαστική

σία του να εγκρίνει την αποστολή του ευ

ενέργεια των Ιταλών είτε από τα Δωδε

δρόμου «Έλλη» στην Τήνο. Το βράδυ της

κάνησα. όπου διατηρούσαν ισχυρή αε

14/15 Αυγούστου το «Έλλη» απέπλευσε

ροναυτική παρουσία, είτε από την ίδια

από τον όρμο Αδάμαντος της Μήλου με

την Ιταλία. Η διασπορά έγινε παρά τις

προορισμό την Τήνο. Κατά την πορεία

αντιρρήσεις του στόλαρχου, υποναυάρ

τηρήθηκε αυστηρή επαγρύπνιση με τον

χου Επαμεινώνδα Καββαδία. που έβλε

κυβερνήτη και τον ύπαρχο να βρίσκο

πε τα αντιτορπιλικό του να καταπλέουν

νται στη γέφυρα και φυλακές περιμετρι

σε έρημους και απροστάτευτους όρμους

κά του σκάφους. Το «Έλλη» δεν διέθετε

μακριά από την κάλυψη των ναυτικών

σύγχρονα μέσα κατάδειξης, όπως συ

φρουρίων της Αττικής και της Εύβοιας. Ο

σκευές radar ή sonar ■στηριζόταν, έτσι,

Μεταξάς. όμως, ήταν ανένδοτος. Οι μνή

απλώς στην οπτική και ακουστική παρα

μες του 1916. όταν οι Αγγλογάλλοι εισήλ-

τήρηση. Στις 06:25 πρωινή της Πέμπτης.

θαν στο Ναύσταθμο και αφόπλισαν τον

15 Αυγούστου 1940. το εύδρομο αγκυρο

ελληνικό στόλο, ήταν ακόμα νωπές. Με

βόλησε. έξω από το λιμάνι της Τήνου, σε

παρέμβαση του στόλαρχου, ωστόσο, τα

μια συνάντηση με το πεπρωμένο του.

νεώτερα και ταχύτερα αντιτορπιλικό πα-

Η προκυμαία της Τήνου έσφιζε από χιλι

ρέμειναν στη Σαλαμίνα, ενώ στη Μήλο

άδες προσκυνητές. Τα ατμόπλοια «Έσπε

στάλθηκαν το εύδρομο «Έλλη» και το

ρος» και «Έλση. κατάφορτα κόσμου, γέ

αντιτορπιλικό «Αετός». Τα πλοία τελού

μιζαν το μικρό λιμάνι, ενώ δεκάδες βάρ

σαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότη

κες και ατμάκατοι πηγαινοέρχονταν με-

τας, ο ένας λέβητας του ευδρόμου ήταν

ταφέροντας κόσμο. Πάνω στο σημαιοστο

διαρκώς σε λειτουργία, το πλοίο κινείτο

λισμένο «Έλλη» το άγημα ναυτών ετοιμα

μέσα στον όρμο και φυλακές (βάρδιες

ζόταν να αποβιβαστεί, για να συμμετά-

παρατήρησης) επιτηρούσαν το πέλαγος

σχει στην περιφορά της εικόνας και το

και τον αέρα. Αν και η επιφυλακή του

πλήρωμα αναπαυόταν μετά από μια νύχτα

στόλου δεν άφηνε ελεύθερα πλοία για

γεμάτη ένταση. Ξαφνικά, στις 08:25 μια

παρουσία στον εορτασμό της Κοιμήσε

ισχυρή δόνηση κάνει κάθε βλέμμα στην

ως της Θεοτόκου στην Τήνο, η ανάγκη

προκυμαία να στραφεί προς το πολεμικό.
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Το θέαμα είναι συγκλονιστικό: «το πλοίο

σπάθειες να κλείσει το ρήγμα απέτυχαν.

του «Έλλη» στην προπέτεια του Ντε Βέκι,

υφώθη ολόκληρον» από πλώρη ως πρύ

διότι με την καταστροφή των λεβήτων

του Ιταλού διοικητή των Δωδεκανήσων

μνη αρκετά μέτρα πάνω από την θάλασ

κάθε ηλεκτρομηχανική λειτουργία είχε

και κορυφαίου στελέχους του φασιστι

σα. Κλονισμένο το «Έλλη» παλινδρόμησε

πάψει. ενώ αν και ζητήθηκε βοήθεια

κού καθεστώτος. Τέλος, οι επιχειρήσεις

βίαια μερικές φορές, ενώ μια υπόκοφη

για ρυμούλκηση από τα ατμόπλοια, που

που ανέλαβε ο Αίκάρντι, ο κυβερνήτης

βοή. ακολουθούμενη από υπερπίεση το

ναυλοχούσαν στο λιμάνι, αυτά άργη

του ιταλικού υποβρυχίου Delfino. που

συντάραξε από άκρο σε άκρο. Στο πλοίο

σαν υπερβολικά. Το «Έλλη» άρχισε να

τορπίλισε το «Έλλη» (και διέφυγε ανε

σήμανε συναγερμός. Η έκρηξη έδειχνε

παίρνει κλίση 15-20 μοιρών και όταν το

νόχλητο εκείνο το πρωινό), πιθανώς να

να έχει προέλθει από το λεβητοστάσιο,

νερό έφτασε στο ύψος των φινιστρινιών

εντάσσονταν στο ευρύτερο πλαίσιο πα-

καθώς τμήμα του καταστρώματος μετα

ο κυβερνήτης, πλοίαρχος Χατζόπουλος,

ρεμπόδισης των αγγλικών συγκοινωνιών,

ξύ των καπνοδόχων είχε εκτιναχθεί στον

έδωσε εντολή εγκατάλειψης του πλοίου,

από το ιταλικό Ναυτικό, προς τη Μαύρη

αέρα, αφήνοντας κρατήρα διαμέτρου δύο

η οποία έγινε με τάξη και με τη βοήθεια

θάλασσα, εάν λάβουμε υπόψη τουλάχι

μέτρων, το μεσόστεγο είχε καταστραφεί

των αλιευτικών, που είχαν φτάσει, αφού

στον την ασάφεια και την προχειρότητα

και τμήμα του πρωραίου ιστού κατέπεσε.

μόνο μία λέμβος είχε γλυτώσει από την

των οδηγιών, που αυτός έλαβε. Ιδιαίτερα

Στο κατάστρωμα κομματιασμένες λέμβοι

έκρηξη. Σε ένδειξη συναίσθησης του κα

διαφωτιστικές και χρήσιμες, προκειμέ-

και τραυματίες και συντρίμμια συνέθε

θήκοντος και των παραδόσεων του ναυ

νου να κατανοήσουμε τους λόγους αυ

ταν ένα χαοτικό σκηνικό. Μαύροι καπνοί

τικού μας. ο κυβερνήτης έμεινε τελευ

τού του κτυπήματος, είναι η συνέντευξη

έβγαιναν από την τρύπα πάνω από τους

ταίος. αρνούμενος να εγκαταλείψει το

που παραχώρησε στο περιοδικό «Ταχυ

λέβητες. Πολλοί ναύτες είχαν εκσφενδο

πλοίο. Μόνο με παρέμβαση των αξιω 

δρόμος» και συγκεκριμένα στο δημοσι

νιστεί στη θάλασσα από το ωστικό κύμα,

ματικών αποβιβάστηκε, σχεδόν δια της

ογράφο Ιωάννη Τσένη ο ίδιος ο Αίκάρντι

τα αυτιά όλων βούιζαν και εκκωφαντικοί

βίας. Το «Έλλη» βυθίστηκε στο σημείο

το 1980 (η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στα

κρότοι από θραύσεις ελασμάτων, θυρών

αγκυροβολιάς του. 550 μέτρα από τον

τεύχη 42 και 43), όπου δήλωσε ότι εκτέ-

και εξαρτημάτων αντηχούσαν σε όλο το

λιμενοβραχίονα, σε πλήρη σημαιοστο

λεσε διαταγές για τις οποίες δεν ένοιω

σκάφος. Το πλήρωμα γρήγορα συνήλ

λισμό και με την σημαία να κυματίζει

σε ούτε δισταγμό, ούτε αβεβαιότητα, ενώ

θε και άρχισε να αντιδρά: ο κυβερνή

ακόμα στις 10:20 το πρωί, σε συνθήκες

χαρακτήρισε το γεγονός ως δίκαιη τιμω

της διέταξε αναφορά ζημιών και απω

απόγνωσης και τρόμου. Ένα ερωτηματι

ρία για το «παιχνίδι» που έπαιζε η Ελ

λειών. Ρωγμή πλάτους δέκα εκατοστών

κό πλανάτο πάνω από το αφρισμένο και

λάδα με τους Άγγλους το καλοκαίρι του

ανακαλύφθηκε στα δεξιά του πλοίου στο

μαύρο από τα καύσιμα και ορυκτέλαια

1940. Αφήνει, μάλιστα, να εννοηθεί ότι ο

ύφος του λεβητοστασίου. Οργανώθηκαν

νερό που το σκέπασε.

τορπιλισμός του «Έλλη» υπήρξε δική του

ομάδες ερευνών που διέτρεξαν το εύ-

πρωτοβουλία, διότι αν η Ιταλία οδηγεί-

δρομο. σπάζοντας πόρτες και βοηθώ

Χτύπημα με ασαφή αίτια

το μοιραία σε πόλεμο με την Ελλάδα θα

ντας εγκλωβισμένους ναύτες, αφού οι

Τα άμεσα αίτια του τορπιλισμού του

είχε βγάλει από τη μέση το μόνο σκάφος

περισσότερες είχαν στρεβλώσει από την

«Έλλη» δεν είναι ακόμα σαφή. Ορισμέ

που θα μπορούσε να ενοχλήσει κάπως

έκρηξη. Δέκα λεπτά μετά το πλήγμα στο

νες πηγές κατατείνουν στο συμπέρασμα

τις ιταλικές δυνάμεις στο Αιγαίο.

καταδρομικό δύο απανωτές εκρήξεις συ

ότι ο Μουσολίνι είχε αποφασίσει να ε ι

To «Delfino» διέφυγε ανενόχλητο εκείνο

γκλόνισαν το νησί. Η πρώτη τίναξε στον

σβάλλει στην Ελλάδα ακριβώς τότε και

το πρωινό του τορπιλισμού. Η Νέμεσις

αέρα τον λιμενοβραχίονα δημιουργώντας

θεώρησε πως ο τορπιλισμός του ελληνι

όμως το πρόλαβε λίγα χρόνια αργότερα.

ένα ρήγμα επτά μέτρων, θρυμμάτισε τα

κού πολεμικού θα διευκόλυνε τα σχέδιά

Στις 23 Μαρτίου 1943, καθώς το υποβρύ

τζάμια των παραλιακών κτιρίων και «ψέ

του. Άλλοι, όπως ο τότε Ιταλός πρέσβης

χιο έβγαινε από τον λιμένα του Τάραντα,

κασε» με πέτρες και νερό το συγκεντρω

στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι. εικά

συγκρούστηκε με το ρυμουλκό που το

μένο πλήθος. Δεν σημειώθηκαν θάνατοι,

ζουν ότι η κίνηση αυτή υπήρξε προϊόν

συνόδευε και βυθίστηκε σε λίγα λεπτά

αλλά μόνο μικροτραυματισμοί. Ακολού

της οργής του Μουσολίνι. όταν πληροφο-

παίρνοντας και το μεγαλύτερο μέρος του

θησε, πέντε δευτερόλεπτα μετά, μία ακό

ρήθηκε την άποψη που εξέφρασε ο Με-

πληρώματος του μαζί στον υγρό τάφο. Ο

μα έκρηξη, μπροστά από τον λιμενοβρα

ταξάς στον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα,

Αίκάρντι είχε μετατεθεί λίγο πριν και δεν

χίονα σε φυσικό εμπόδιο. Πανικός κατέ

πρίγκιπα Έρμπαχ, ότι δηλαδή η Ελλάδα

επέβαινε στο σκάφος. ■

λαβε το πλήθος των προσκυνητών, που

δεν μπορούσε να αγνοήσει τη βρετανική

άρχισαν να τρέχουν προς τους λόφους

ναυτική ισχύ στη Μεσόγειο. Ο υφυπουρ

στο εσωτερικό του νησιού.

γός Εξωτερικών και γαμπρός του Μου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• www.eleftheroiellines.blogspot.gr

Στο μεταξύ, στο λαβωμένο πλοίο, οι προ

σολίνι. Τσιάνο, αποδίδει τον τορπιλισμό

• http://www.logiastarata.gr
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Προσφορά για
Αστυνομικούς και
πολιτικό προσωπικό
- 25% στα γυαλιά
ηλίου και οράσεως
Εντελώς δωρεάν οι
πρώτοι δοκιμαστικοί
φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ)
ΤΗΛ./FAX: 210 69 13 481
e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

Δεκτά ολα τα ταμεία
Δεκτες όλες οι
πιστωτικές κάρτες

Εξειδικευμένες Θεραπείες
Κατά της Τριχόπτωσης!
Ε ξ α σ φ α λ ε ίσ τ ε Έ κ π τω σ η

σε Όλες τις Θεραπείες
του DHI Medical Group με τη
Νέα Χρυσή Κάρτα*

GLOBAL MEDICAL GROUP

DHI, το αποτέλεσμα μετράει!

©210 92Π630

Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, Αθήνα 1Ί 743

www.dhi.gr

•Περιορισμένος αριθμός καρτών. Πριν την έκδοση της καρτας απαιτείται διάγνωση της αλωπεκίας και έκγριση από το επιστημονικό συμβούλιο του DHI Medical Group

] ΑΦΙΕΡΩΜΑ
► Του κ. Δημήτριου Καλλιαντζή, Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Αστυνομικό Μουσείο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

το κέντρο της πόλης της Καρδίτσας, στο παλαιό ιστορικό

με το σήμερα και ο πόθος της οπτικής αισθητικής επικοινωνί

Ιο Δημοτικό Σχολείο έχει αρχίσει ήδη να δημιουργείται

ας που θα σκιαγραφεί την ιστορική, διαχρονικής αξίας, πορεία

με ζήλο και μεράκι μία σωστική, ιστορικής μνήμης, «κι

των καταργηθέντων Σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής, της

βωτός». η οποία προσδιορίστηκε λεκτικά ως: «ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙ

Αστυνομίας Πόλεων και της Αγροφυλακής, τα οποία προσέφε-

Σ

ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩ

ραν πολλαπλές υπηρεσίες στην πατρίδα μας και στην κοινωνία.

ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥ

Τα λόγια του εθνικού μας ποιητή, Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμεσ'

ΛΑΚΗΣ». με ιδιοκτήτη τον κ. Δημήτριο Καλλιαντζή. Υποστράτη

όσους ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθούν. θα περάσουν. Κριτές θα μας

γο ΕΛ.ΑΣ. ε.α και συλλέκτη. Το δημιουργικό κίνητρο ήταν και

δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί» και το γνωστό αρχαίο απόφθεγ

εξακολουθεί να είναι η διατήρηση άσβεστης της ιστορικής

μα: «όλβιος όσης ιστορίης έσχεν μάθησιν» ενίσχυσαν την πε

μνήμης των Νεοελλήνων, η επιτυχημένη σύνδεση του χθες

ποίθησή μας και τη διατηρούν αμείωτη στις συνεχόμενες ηρο-
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

απάθειες για την περισυλλογή επιπλέον του υπάρχοντος μου

δημιουργηθέν Μουσείο και μέσα από τα δύο χιλιάδες (2000) και

σειακού υλικού σχετικά με την ιστορική μνήμη των Σωμάτων.

πλέον εκθέματα και μουσειακά αντικείμενα, τα οποία είναι προ

Παράλληλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι π ιστορική μνήμη πρέπει

σιτά σε όλους, μπορεί ο επισκέπτης να πληροφορηθεί για την

να στέκεται ενεργό και δημιουργικό εμπόδιο στην ιστορική μας

πορεία, τη δράση και την ποικίλη προσφορά των Σωμάτων. Στον

αμνησία, η οποία πολλές φορές καλλιεργείται σκόπιμα με πα

ευρύτερο μουσειακό χώρο εκτίθενται πέραν των εκατό (100)

ρενέργειες ορατές στο παρόν και με στόχο το μέλλον. Η ιστορία

στολών, πλούσιο αρχειακό υλικό αποτελούμενο από έγγραφα,

όμως δεν παύει ενα ερεθίζει την ιστορική μας μνήμη. Η ίδια δεν

εγκυκλίους, κανονιστικές Διαταγές, Εφημερίδες της Κυβερνή-

ψεύδεται ούτε λέει ανακρίβειες και δεν αποσιωπά την αλήθεια.

σεως. επίσημα Δελτία Χωροφυλακής, επίσημα Δελτία Δημόσιας

Αυτή είναι ο αδέκαστος κριτής που ξέρει να μετράει αλάνθαστα

Ασφάλειας, διάφορα έντυπα, παλαιούς φακέλους αστυνομικού

την ποιότητα και το έργο των ανθρώπων στην πορεία τους μέσα

ενδιαφέροντος, αστυνομικές διατάξεις, αγρονομικές διατάξεις,

στον χωροχρόνο. Αυτήν την ιστορική αναγκαιότητα υπηρετεί το

αγροτικές διατάξεις από το έτος 1930, περιοδικά, ημερολόγια.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ TOY 0Α ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ,
ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]
___________
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:30'
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00' -15:00'
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I ΑΦΙΕΡΩΜΑ

βιβλία ιστορικής αξίας, σφραγίδες και μήτρες σφραγίδων από

μουσειακό χώρο διασώζεται η ιστορική αλήθεια. Έτσι ακριβώς

το 1940. μολυβδοσφραγίδες. σφραγιδοστάτες, κονδυλοφόρους

όπως τηνβίωσε ο τόπος μας Και για τον λόγο αυτό αξίζουν πολ

με πένες, μελανοδοχεία, στιπόχαρτα από το πρώτο εμβατήριο

λά συγχαρητήρια στον ρέκτη στρατηγό Δημήτριο Καλλιαντζή. ο

της Χωροφυλακής του έτους 1947 σε πρωτότυπη Διαταγή του

οποίος δεν επέτρεφε στον χρόνο να τα φθείρει και να τα σβήσει

Αρχηγείου Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

από τη μνήμη και επιπλέον, διότι δεν αρκέ-

από το έτος 1850. εμβλήματα, σήματα, θη-

στηκε ο ίδιος εφησυχάζων ως απόστρα-

ρεοί, σημαίες και λάβαρα, πινακίδες Αστυ

τος στην οποιοσδήποτε μορφής αξίας και

νομικών Καταστημάτων, πηλίκια. κράνη, σή

εφήμερα επιθέματα της υπηρεσιακής του

ματα υπηρεσίας, παράσημα και αριστεία αν

σταδιοδρομίας αλλά υλοποίησε την εσωτε

δρείας με τα απονεμητήριά τους, κουμπιά

ρική του δύναμη της προσωπικής του υπό

από το έτος 1910, άρβυλα με ντοκ και πε

στασης. στίγμα ορατό της ενεργητικής του

ρικνημίδες, σφυριχτές, χειροπέδες από το

παρουσίας και προσφοράς του και δημι

έτος 1910, αστυνομικοί ράβδοι, ξίφη, παλαι

ούργησε τούτο το Κέντρο Ιστορικής Έρευ

ός οπλισμός, είδη εκστρατείας, είδη εστία

νας θετικό ερέθισμα για τις επερχόμενες

σης από το έτος 1920. είδη φωτισμού από το

γενιές». Μεταξύ των πολλών επισκεπτών

έτος 1900. είδη κλιμνοστρωμνής, χειροκίνη

και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

τα τηλέφωνα από το έτος 1918 και εντεύθεν,

& Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης

γραφομηχανές, αστυνομικά σήματα και πη

Πανούσης. ο οποίος ξεναγήθηκε από τον

λίκια ξένων χωρών, επετειακά αναμνηστι

κ. Καλλιαντζή, θαύμασε την αξιόλογη συλ

κά πιάτα τοίχου και κούπες. Κυρίαρχη θ έ

λογή και τον συνέχαρη για αυτήν την φιλό

ση κατέχει ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος

τιμη προσπάθεια και προσφορά του. Ο κ.

των πεσόντων Αστυνομικών με τους προ

Υπουργός συνοδευόταν από τον Δ ιευθυ

στάτες αγίους των Σωμάτων, με τις σημαίες

ντή του πολιτικού γραφείου του κ. Βασίλειο

των Σωμάτων και με την ειδική αναθεματική

Μαστρογιάννη, τον βουλευτή Καρδίτσας κ.

πλάκα, στην οποία αναφέρονται αριθμητικά

Νικόλαο Μιχαλάκη. τον Γενικό Επιθεωρητή

οι πεσόντες Αστυνομικοί της Χωροφυλακής

Βορείου Ελλάδας Αντριστράτηγο κ. Δημή-

(3.500), της Αστυνομίας Πόλεων (250) και

τριο Σόφιά, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυ

της Ελληνικής Αστυνομίας (200), οι οποίοι

νομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Ταξίαρχο κ.

θυσιάστηκαν υπέρ του καθήκοντος και του

Νικόλαο Γιαννέλο. και τον Αστυνομικό Δ ι

ιερού χρέους προς την πατρίδα και τον Έλ

ευθυντή Καρδίτσας κ. Βασίλειο Καραπιπέ-

ληνα πολίτη για να διασφαλιστεί έτσι η έν-

ρη. Σε όλους τους προαναφερόμενους δό

νομη τάξη, η κοινωνική ειρήνη και π συνο

θηκαν αναμνηστικά πιάτα τοίχου με το έμ

χή. όπως άλλωστε το Σύνταγμα και οι Νόμοι

βλημα του Μουσείου και στον κ. Υπουργό

της χώρας μας το επιτάσσουν. Το Μουσείο

ένα εικονογραφημένο συλλεκτικό λεύκωμα

παρουσιάζει ικανοποιητική επισκεψιμότη-

της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του θεσ-

τα. όχι μόνο από Αστυνομικούς, αλλά κυρίως

σαλού ζωγράφου Δπμητρίου Κατσικογιάν-

από νέους ανθρώπους, οι οποίοι για πρώ

νη. Ο ιδρυτής του Μουσείου κ. Δημήτριος

τη φορά πληροφορούνται για την ύπαρξη,

Καλλιαντζής ευχαριστεί από καρδιάς τους

τη δράση και την προσφορά των Σωμάτων.

ανωτέρω υψηλούς επισκέπτες, την τοπι

Εντυπωσιάζονται από τη ξενάγηση και την

κή διεύθυνση Ι.ΡΑ. που συμπαρίσταται στο

ενημέρωση που τους γίνεται από τον ιδρυτή

όλο έργο, τους επώνυμους και ανώνυμους

του Μουσείου τον κ. Δημήτριο Καλλιαντζή

δωρητές των εκθεμάτων και ιδιαίτερα τον

και σχολιάζουν με κριτική σκέψη και διά

άμεσο συνεργάτη, φίλο και συμπαραστάτη

θεση. την οποία στη συνέχεια διατυπώνουν

Ανθυπαστυνόμο κ. Δημήτριο Κωστάμη. ο

στο ύπαρχον βιβλίο επισκεπτών. Ένας μά

οποίος κατάγεται από την Καρδίτσα, υπη

λιστα από τους πολλούς επισκέπτες έγραψε
χαρακτηριστικά: «Άνθρωποί πολλοί περνούν από τη ζωή μας.

άλλοι με θόρυβο και άλλοι αθόρυβα. Γεγονότα θετικά ή αρνητικά

ρετεί στην ομάδα ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής
Αττικής και είναι κι αυτός συλλέκτης.
Το Μουσείο αυτοσυντηρείται μόνον από τον ιδρυτή του και

πολλά συμβαίνουν, τα οποία ξεχνιούνται ή πετιούνται στη σκό

η επίσκεψη σε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής

πιμη λήθη για να μην σηματοδοτήσουν την ιστορική μνήμη των

επικοινωνίας με τον κ. Καλλιαντζή στα τηλέφωνα: 24410

επερχομένων γενεών. Όμως σ'αυτόν τον πολύτιμο συλλεκτικό.

25651 και 6998 881 0 8 8 .·
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N IT E C E 3 R E
THE ALL-ROUND FLASHLIGHT EXPERT

STROBEREADYM
!
Απόλυτη Ευχρησία με το ένα χ έ ρ ι!

3R&

Ρ7 Π000
L U

LUMENS

Διακόπτης Άμεσου Strobe
Strobe / Επιλογή Λειτουργίας

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΙ ΔΙΑΚ ΡΙΤΙΚ Α
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 9-11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τ Η Λ .2 1 3 02 40 2 57 -6 9 48 81 3 55 1

A

Κεντρικός Διακόπτης
Επιχειρησιακός / Χρήση και με γαντια

Δύο Εκδόσεις

- 800 L u m e n s
- Αμεσο STROBE
- Απόσταση 210 m
- Δ ιά ρ κεια Λ ειτο υρ γ ία ς 4.5 ώ ρες

Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Λ ΙΑ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Σ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΙΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ
Τηλ,&Φάξ: 2610340135

- Α ν θεκτικό ς από πτώσεις 1,5 m
- Αδιάβροχος έω ς 2 m
- Βάρος 101 g r (χω ρίς μπαταρίες)
- Α ντιολησθητικός Δ ακτύλιος
- Ατσάλινο Κλίπ Ζώ νης
- Λ ειτο υ ρ γ εί με Μπαταρίες:
18650 ή 2 X CR 123
(δεν συνοδεύουν τον φακό)

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ
ΑΝΤΙΑΝΕΜ ΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ
ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

vl

υ uν

E x tra Α ξεσ ο υ α ρ

Ειδική
θήκη
Μεταφοράς
με θέση για
extra μπαταρία

Κεντρική Διάθεση

V

Διακόπτης
Απομακρυσμένου
Ελέγχου

a S I U K O S

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 / Τ.Κ. 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τπλ.: 2310 540847, 2310 536191 / Fax: 2310 536195
e-mail: info@vasilikos.com.gr

www.vasilikos.com.gr

I ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Του Υπαρχ/κα Σάββα Μουροματίδη

Γαλλική Επανάσταση
Οι απαρχές και ο ρόλος των αριστοκρατών
Οι έννοιες, όμως, αυτές είναι λεπτές και
λίγοι αντιλαμβάνονται τι πραγματικά ση
μαίνουν. Για να αντιληφθούμε τι ήταν
στην πραγματικότητα αυτό που χαρα
κτηρίζουμε ως Γαλλική Επανάσταση
θα πρέπει να γυρίσουμε όχι στο 1789,
αλλά στο 1787, διότι αυτοί που δίνουν
το έναυσμα για τις διαδικασίες της Επα
νάστασης είναι όσοι συμμετέχουν στα
πολιτικά πράγματα και έχουν έννομο
συμφέρον, αυτοί οι προνομιούχοι που
όμως νιώθουν δυσαρεστημένοι. καθώς
παραγκωνίζονται από τα ζητήματα της
Αυλής και του Κράτους, οι αριστοκρά
τες- σε καμία περίπτωση ο λαός, καθώς
Η σύγκληση των Γενικών Τάξεων την 5η Μαϊου 1789 στις Βερσαλλίες.

αυτός πέρα από το ότι δεν έχει πολιτικά
δικαιώματα (και δεν μπορεί να αρθρώ
σει πολιτικό λόγο) είναι πολύ λογικό να

λέξη επανάσταση (revolution)

τικά δρώντα υποκείμενα που έθεσαν

σημαίνει, σύμφωνα με την αρ

σε κίνηση την Επανάσταση; Επρόκειτο

ισχυρό, πριν αντιδράσει και καταφύγει

χική της σημασία, περιστροφή.

για μια ριζοσπαστική αλλαγή εξαρχής ή

στη βία. Το 1789 φτάνει στο αποκορύ

Ήταν ο Κοπέρνικος ο πρώτος που τη

αυτή η ριζοσπαστικότητα προέκυψε στο

φωμά της η «εξέγερση» που έχουν, ήδη,

χρησιμοποίησε στο χώρο της αστρονο

διάβα των εξελίξεων; Ποια τα πραγματι

υποδαυλίσει οι αριστοκράτες από το

μίας, για να προσεγγίσει με ένα νέο τρό

κά αίτια που οδήγησαν σε αυτές τις κλι

1787, στρεφόμενοι κατά των χειρισμών

πο τα φυσικά φαινόμενα. Όμως, το ση-

μακωτές εξελίξεις;

του βασιλικού ζεύγους (και - στοιχείο

Η

πρέπει να κινητοποιηθεί από κάποιον

μασιολογικό περιεχόμενο του όρου με

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ση

βαρυσήμαντο - όχι εναντίον του θεσμού

ταλλασσόταν. καθώς το φαινόμενο εμ 

μαντικών προσωπικοτήτων του πολιτι

της μοναρχίας). Η Επανάσταση ξεκινάει,

φανιζόταν όλο και πιο συχνά. Με τη ση

κού και πνευματικού χώρου της Γαλλίας

λοιπόν, στα 1787 και λήγει στα 1799.

μερινή του έννοια ο όρος άρχισε να χρη

στο σύγχρονο παρόν της Επανάστασης

Η αντίληψη που έχουμε συνήθως για

σιμοποιείται από τους ιστορικούς μετά

και στον 19ο αιώνα. Ενδεικτικά αναφέ

την Επανάσταση είναι πως επρόκειτο για

την Ένδοξη Επανάσταση στην Αγγλία το

ρω πως ο Ναπολέων διακηρύσσει την

τον ξεσηκωμό του λαού, των αστών, της

1688. ενώ μετά τη Γαλλική Επανάστα

15η Δεκεμβρίου 1799, απευθυνόμενος

Τρίτης Κατάστασης, μιας κατηγορίας

ση λαμβάνει την οριστική, σαφή έννοιά

προς τους Πολίτες ότι «η Επανάστα

που αποτελούσε το 85% του συνολικού

του: μια. αποφασιστικής σημασίας και

ση εδραιώθηκε στις αρχές, οι οποίες

πληθυσμού της Γαλλίας και ήταν, κοινω

καθοριστική για τον ρου της Ιστορίας,

την προκάλεσαν. Η Επανάσταση τελεί

νικά, τρομερά ανομοιογενής, καθώς πε

ριζοσπαστική αλλαγή σε πολιτικό, κοι

ωσε»1, ενώ ένας από τους κορυφαίους

ριλάμβανε τόσο καλλιεργητές, χαμηλό

νωνικό και πνευματικό επίπεδο, η οποία

εκπροσώπους της γαλλικής διανόησης,

μισθους εργάτες, τεχνίτες και υπηρέτες,

ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Ήταν, όντως,

ο Gustave Flaubert (1821-1880) εσω

όσο και την αποκαλούμενη αστική τάξη,

η Γαλλική Επανάσταση ένα τέτοιο φαινό

κλείει σε μια πρόταση την ιστορική αί

η οποία με τη σειρά της διακρίνεται στην

μενο; Ήταν, πράγματι, αστική επανάστα

σθηση που άφησε η Επανάσταση στα

υψηλή αστική τάξη (τραπεζίτες, πλοιο

ση ή μήπως κάτι περισσότερο περίπλο

πιο καλλιεργημένα πνεύματα της επο

κτήτες, εργοστασιάρχες). στη μεσαία και

κο και εγγύτερο στην εξίσου περίπλοκη

χής της, λέγοντας πως «το όνειρο της

στη χαμηλή αστική τάξη (έμποροι, βιο-

κοινωνική πραγματικότητα της Γαλλίας

Δημοκρατίας ήταν, όλο κι όλο, να ανε

τέχνες. ιατροί, δικηγόροι, δημοσιογρά

του 18ου αιώνα; Ποια ήταν τα πραγμα

βεί ο εργάτης στο επίπεδο του αστού».

φοι). Δεν είναι αυτή. όμως, η αλήθεια
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ή τουλάχιστον όλη η αλήθεια. Σε λίγες
γραμμές η πραγματικότητα στη Γαλλία
στα τέλη του 18ου αιώνα είναι η εξής:
ο λαός είναι ανενεργός και γενικά χρη

σιμοποιείται από τους λίγους που καταχρώνται την εξουσία, είναι υποχείριο
στα χέρια των πρωταγωνιστών, όπως
αυτοί διαμορφώνονται όσο εξελίσσεται
η Επανάσταση και αυτοί οι πρωταγωνι
στές αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα- οι
αστοί δεν συνιστούν ένα ενιαίο μέτωπο,
είναι διασπασμένοι και η υψηλή αστική
τάξη - κατέχοντας τεράστια οικονομι
κή ισχύ - «συνομιλεί» με τους ανώτε
ρους κύκλους της γαλλικής κοινωνίας,
την Αυλή και την αριστοκρατία και σί
γουρα όχι με τον όχλο, τον οποίο ε κ 
μεταλλεύεται. όπως ακριβώς και η αρι
στοκρατία (ευγενείς και Κλήρος), στα
πλαίσια της αναζήτησής της για συμμε
τοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων οι
αριστοκράτες (είτε η ιδιότητά τους αυτή
πηγάζει από καταγωγή - οι παλαιές οι
κογένειες. που η Ιστορία χαρακτηρίζει
ως αριστοκρατία του ξ ί φ ο υ ς είτε από
τα αξιώματα που κατέχουν στις πόλεις
και την κρατική διοίκηση, στηριζόμενοι
στα προσόντα τους, αλλά το 18ο αιώνα
και στην καταγωγή τους - οι οικογένει
ες που συνιστούν την αριστοκρατία της

τηβέννου και στις τάξεις της κυριαρχούν
οι Δικαστικοί) νιώθουν δυσαρεστημένοι
με τον παραγκωνισμό τους από τα ζη
τήματα της Αυλής, καθώς έχουν απέ
ναντι τους δυο νεαρούς μονάρχες (το
νεαρό της ηλικίας διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο), οι οποίοι προωθούν
καινούρια πρόσωπα στην Αυλή και την
κρατική διοίκηση και μην ακολουθώ
ντας το σύστημα που είχε εγκαινιάσει ο
Λουδοβίκος ΙΑ και συνέχισε ο Λουδοβί
κος ΙΕ'2, οδηγούν το θεσμό της αριστο
κρατίας - που αποτελεί το κύριο στή
ριγμα της μοναρχίας - στην περιθωρι
οποίηση. άρα γεννούν στις τάξεις της
τη δυσαρέσκεια, διευκολύνοντάς τη να
καταφύγει σε μια εκστρατεία πρωτο
φανούς δυσφήμισης της βασίλισσας,
στο πρόσωπο της οποίας βρίσκει ένα τέ
ρας. μια ξένη (η Μαρία Αντουανέτα είναι
Αυστριακή), μια μοιχό, η οποία απατό

το σύζυγό της και πατέρα του γαλλικού

τα να συνεχίσουν. όπως έχουν. Αλλιώς,

λαού - το βασιλιά - . ξοδεύει ακατάπαυ-

χάος και ίντριγκες στην Αυλή θα κατα

στα τα έσοδα της Αυλής, ενώ στρέφεται

στήσουν ανυπόφορη την κατάσταση και

και κατά του βασιλιά, ο οποίος επιχει

για τους δυο σας [εννοώντας το βασιλικό

ρεί να προωθήσει στο διοικητικό μηχα

ζεύγος]»2" ο Λουδοβίκος ΙΓΓ διαπράττει

νισμό και στη στρατιωτική διοίκηση την

ένα σφάλμα ηθικής φύσεως στην εγχώ

επαρχιακή αριστοκρατία, σε βάρος των

ρια υψηλή πολιτική: στην προσπάθειά

μέχρι πρότινος ευνοουμένωντου καθε

του να εμφυσήσει πειθαρχία και τάξη

στώτος, δηλαδή της υψηλής αριστοκρα

στο στρατό και τη διοίκηση του βασιλεί

τίας - δεν είναι τυχαίο πως ο μεγαλύ

ου, ώστε να δημιουργήσει μια γραφει

τερος όγκος των φυλλαδίων που διαχέ-

οκρατική μηχανή, βασισμένη σε επαγ

ονται στη δημόσια σφαίρα στα 1787-88

γελματικά και όχι κοινωνικά κριτήρια -

προέρχεται από τους δικαστικούς και

μέσω των στρατιωτικών μεταρρυθμίσε

εκπροσώπους της Τρίτης Τάξης- η Μα

ων και της στάσης του απέναντι στους

ρία Αντουανέτα δεν είναι η ελαφρόμυα

οκνηρούς αριστοκράτες, παραβλέπει τα

λη βασίλισσα, που αδιαφορεί για το λαό

διδάγματα των Διαφωτιστών και κυρίως

και ξοδεύει το δημόσιο χρήμα3, αλλά

του Montesquieu, που έβλεπε, δικαιο

διαπράττει ένα λάθος που η μέχρι τότε

λογημένα. τα Δικαστήρια ως εγγυητές

ευνοούμενοι του καθεστώτος δεν θα

της μοναρχίας, μιας μοναρχίας που θα

της συγχωρήσουν, καθώς τους αποξε

άρχει και θα υπόκειται σε ελεγκτικούς

νώνει από την Αυλή και προσκολλάται

μηχανισμούς, αποτελούμενους από το

σε ένα πολύ μικρό αριθμητικά και μη

σώμα των αριστοκρατών5 - ανοίγεται (σε

εναλλασσόμενο ανά τακτά χρονικά δια

συνέχεια της πολιτικής του προκατόχου

στήματα κύκλο ευνοουμένων. παραβλέ-

του) προς την επαρχιακή αριστοκρατία

ποντας τις σώφρονες προειδοποιήσεις

και τους λιγότερο προνομιούχους, ενώ

της μητέρας της, Μαρίας Θηρεσίας (αυ-

αυτές οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις

τοκρότειραςτης αψβουργικής αυτοκρα

είναι που θα ιδωθούν από την πλευρά

τορίας). η οποία στην αλληλογραφία της

της αριστοκρατίας, της οποίας σημαντι

με την κόρη της την συμβουλεύει: «Να

κοί εκπρόσωποι εντός του στρατεύματος

μην αλλάξεις τίποτε. Άφησε τα πράγμα

παραγκωνίζονται, ως ροπή του Ιτέμ μ α -
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τος προς το δεσποτισμό, εξέλιξη που

βιομηχάνιση. Έ χει, μάλιστα, υποτεθεί

κυβέρνηση του κράτους και ο βασιλιάς

έπρεπε να ελεγχθεί!6

από τον Cobban πως ήταν οι αγρότες

χτυπά όσους σφετερίζονται τα προνό

Όσον αφορά στη γαλλική κοινωνία

εκείνοι που επέτρεψαν τη διαιώνιση

μια των αριστοκρατών. Παρά τους πε

τον 18ο αιώνα, μπορούμε να κάνουμε

της φεουδαρχίας, αντιστεκόμενοι στην

ριορισμούς που θέτει η μοναρχία στους

λόγο για μια κοινωνία όπου ο πλούτος

είσοδο των καπιταλιστικών μεθόδων

αριστοκράτες, ώστε να ελέγχει τη δρά

ανοίγει καινούριες ευκαιρίες στον κά

στις γεωργικές δραστηριότητες (λόγω

στη τους, ωστόσο αυτοί είναι που απο

τοχό του' όπου οι φτωχοί αριστοκράτες

άγνοιας ή λόγω του φόβου τους μήπως

λαμβάνουν διαχρονικά τα προνόμια

επιδιώκουν και επιτυγχάνουν την προ

και οι ίδιοι αντικατασταθούν από τις μη

που απορρέουν από την κρατική διο ί

στασία του Κράτους ως δικλείδα ασφα

χανές ή φοβούμενοι τη διατάραξη της

κηση. 0 εγκλεισμός της αριστοκρατί

λείας αυτού έναντι των εσωτερικώ ν

εύθραυστης σταθερότητας της τοπικής

ας στο χρυσό κλουβί των Βερσαλλιών,

του «εχθρών», δηλαδή του νεποτισμού

τους κοινωνίας, μέσω των εμπορευμα-

αποδιοργανώνει μεν τα πελατειακά της

των αριστοκρατών και των νεόπλουτων

τικών μεθόδων που θα ενίσχυαν ακόμη

δίκτυα (χωρίς ωστόσο να τα εξαλείψει),

αστών, οι οποίοι επιδιώκουν να αναλά

λιγότερους).8 Και από αυτή την πορεία

της προσφέρει δε τη δυνατότητα να ε υ 

βουν πολιτικό ρόλσ όπου η οικονομική

προς την εμπορευματοποίησπ της αγρο

εργετείται από τη βασιλική πατρωνία:

ανάπτυξη που παρατηρείται στη διάρ

τικής παραγωγής και τον προσπορισμό

ο βασιλιάς προσφέρει την εύνοιά του

κεια του αιώνα αυτού προσφέρει στους

των οφελών που πηγάζουν από τη χω

σε άτομα και ομάδες στα πλαίσια ενός

περισσότερους Γάλλους επιπλέον διεξό

ροδεσποτεία ευεργετούνται όχι μόνο οι

σταθερά εναλλασσόμενου συστήματος

δους μέσω των οποίων θα μπορούσαν

αριστοκράτες, αλλά και οι αστοί κάτοχοι

παροχής ευεργεσιώ ν και αυτό το σύ

αυτοί να επιτύχουν τους κοινωνικούς

γαιών. Αυτό που επιβαρύνει την κατά

στημα διατηρείται στο 18ο αιώνα. Αυτό

τους στόχους. Έτσι, καταλαβαίνουμε

σταση είναι πως η δημογραφική άνο

που αλλάζει επί Λουδοβίκου ΙΣΤ' και

τις μεγάλες εντάσεις που σημειώνονται

δος και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης

στη συνέχεια οδηγεί σε κατακλυσμιαί-

στο κοινωνικό σώμα της Γαλλίας από τη

συντείνουν στην ανάδυση ενός πλεονά-

ες μεταβολές στη γαλλική κοινωνία ε ί

στιγμή που αυτό βρίσκεται εγκλωβισμέ

ζοντος εργατικού δυναμικού, καταδι

ναι πως ο νέος βασιλιάς όχι μόνο στε

νο μέσα σε δύσκολες περιστάσεις. Αν

κασμένου στην ανεργία. Το παράδοξο,

ρεί τους αριστοκράτες από την ισχύ που

και στο 18ο αιώνα στη χώρα επιβιώνει

λοιπόν, στη Γαλλία είναι πως σε περίοδο

απορρέει από την καταγωγή τους(απο-

η φεουδαρχία, ωστόσο όλοι οι βασικοί

οικονομικής άνθησης αναδύονται φαι

ξενώνοντάς τους από τις Βερσαλλίες),

πρωταγωνιστές, οι μεγάλοι κάτοχοι οι

νόμενα όπως φτώχεια, υπερπληθυσμός

αλλά συγχρόνως διακόπτει την παρο

κονομικού κεφαλαίου εισάγουν τεχνι

και ανεργία, που. σε συνδυασμό με τις

χή της εύνοιάς του σε πολλούς από αυ

κές που εκσυγχρονίζουν την παραγωγή,

δυσχέρειες του αγροτικού κόσμου και

τούς, επηρεαζόμενος από τον στενό κύ

συμβάλλοντας στην εκμηχάνιση της γε

τα παράπονα των αποκλεισμένων από

κλο των ευνοουμένων της συζύγου του.

ωργίας (εισαγωγή τεχνολογίας, μηχανη

την εξουσία ανώτερων κλιμακίων της

Οι κινήσεις του βασιλιά συνιστούν μια

μάτων, καινούριων μεθόδων καλλιέργει

κοινωνίας, οδηγούν στη στοχοποίηση

εκστρατεία «αιχμαλωσίας» του μέλλο

ας). εξέλιξη που δεν έχει τις ευεργετικές

της Αυλής ως φορέα αντιλαϊκών πολι

ντος ή και «αιφνιδιασμού» όσων ευ ερ 

συνέπειες που βλέπουμε στη Μεγάλη

τικών στρατηγικών

γετούνταν διαχρονικά από αυτόν, ώστε

Βρετανία, καθώς πολλοί είναι οι άνθρω

Στη Γαλλία που η κλασική ιστοριο

να εξασφαλιστούν οι βάσεις της αριστο

ποι που καθίστανται ευάλωτοι στις αλ

γραφία και τα σχολικά βιβλία ιστορίας

κρατικής πυραμίδας, να μην εκφυλιστεί

λαγές της αγοράς. Οι αγρότες - η μεγά

εμμένουν στην άποψη ενός απολυταρ

το θεμέλιο της μοναρχίας, κάτι που φυ

λη μάζα του γαλλικού πληθυσμού - δεν

χικού συστήματος, θα πρέπει να τονί

σικά εκλαμβάνεται από την υψηλή αρι

δυσφορούν για τη διαιώνιση των αγγα

σουμε πως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Το

στοκρατία ως απειλή για τα συμφέροντά

ρειών, που αποτελούν τη βιωμένη καθη-

κράτος, από το 1661, δομείται όχι πάνω

της. Η «εξέγερση των αριστοκρατών»,

μερινότητά τους (δυσκολευόμαστε να

στη μετωπική σύγκρουση με τις προ

όπως είναι γνωστό το πρώτο στάδιο της

αντιληφθούμε τον ξεσηκωμό του λαού

νομιούχες τάξεις της κοινωνίας, αλλά

χωρίς την παρότρυνση των πατρώνων

πάνω στο συμβιβασμό και στην προ

Επανάστασης - αυτό της προεπανάστασ η ς -, το καλοκαίρι του 1788, ήταν ένα

του, αυτών με τους οποίους οι αγρό

σεκτική άσκηση των ορίων της βασι

απεγνωσμένο κίνημα όσων είχαν απο-

τες διατηρούν σχέσεις κυρίου/αφέντη

λικής εξουσίας. Διαμορφώνεται, έτσι,

λέσει το δικαίωμα συμμετοχής στη δι

- εξουσιαζόμενου/πελάτη). αλλά εξαι-

ένα νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο

ακυβέρνηση του Κράτους απέναντι σε

τίας των δυσχερειών που προκαλούνται

ουσιαστικά η μοναρχία δεν καταφεύ

μια κυβέρνηση που έτεινε περισσότε

από την εμπορευματοποίησπ των φεου

γει σε ακρότητες, οριοθετεί τη δρά

ρο από οποιαδήποτε άλλη στο παρελ

δαρχικών δικαιωμάτων και της παραγω

ση της. ελέγχ ει και ελέγχεται, ενώ

θόν της Γαλλίας προς το συγκεντρω

γής,7 από αυτούς τους νέους κανόνες

οι υψηλοί αριστοκράτες δεν χάνουν

τισμό. επιδεικνύοντας μια στάση πε

που επιβάλλει η πορεία προς την ε κ 

την ισχύ τους, συμμετέχουν στη δια-

ριφρόνησης προς τους θεσμοθετημέ-
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νους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μη

ωστόσο, πάντοτε υπέρ της συνταγμα

χανισμούς της εξουσίας.

τούν γύρω από το βασιλιά ή να ακολου

τικής μοναρχίας. Με αυτούς συμπαρα

θήσουν μια περισσότερο μετριοπαθή πο

Στην εμπροσθοφυλακή της Επανά

τάσσεται και το Δικαστήριο του Παρισι

λιτική γραμμή.13

στασης, στο κίνημα για τη συνταγματική

ού (αριστοκρατία της τηβέννου). Αυτοί οι

Οι δυο αντίπαλες αριστοκρατικές

μεταρρύθμιση, διακρίνουμε ορισμένους

φιλελεύθεροι αριστοκράτες θεωρούσαν

παρατάξεις δεν προέβαλαν, ουσιαστικά,

αριστοκράτες - όχι ταπεινής καταγωγής

πως εάν ο βασιλιάς - εκ φύσεως άτομο

κανένα φιλολαϊκό μέτρο, αλλά δρούσαν

- χωρίς την υποστήριξη των οποίων, δεν

φιλελεύθερων απόψεων - ήταν ελεύθε

προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμ

ρος να δράσει, όχι υπό την επιρροή του

φερόντων και κινητοποιούσαν την κοινή

πράγματα, ενώ εάν τα μεγέθη τους στις

κύκλου της βασίλισσας12, τότε θα ηγού

γνώμη μέσω των φυλλαδίων που διέχε-

επαναστατικές διαδικασίες ήταν μεγαλύ

νταν των αλλαγών και η Γαλλία θα επι

αν στη δημόσια σφαίρα. Θύμα της κατά

τερα, τότε θα μιλούσαμε για κοινή συμ

τύγχανε τη μετάβασή της στη συνταγμα

στασης δεν είναι ο λαός, αφού κανείς

φωνία όλου του γαλλικού λαού. Οι αρι

τική αλλαγή χωρίς να επακολουθήσουν

δεν ενδιαφέρεται για τις τύχες του.

θα ήταν δυνατή η τροπή που πήραν τα

στοκράτες διακρίνονταν στους Φιλελεύ

αιματοχυσίες. Κρίσιμης σημασίας θεω

αλλά η βασίλισσα και ο ίδιος ο βασι

θερους (με πρωτεργάτες τον οίκο των

ρείται και το ότι ο δεσμός των αριστο

λιάς, που βρίσκεται εγκλωβισμένος

Noaiiles και άλλες οικογένειες του ξ ί

κρατών με την Αυλή ήταν προσωπικός

ανάμεσα στις ραδιουργίες των αριστο

φους). μέλη των οποίων σχημάτισαν, στα
1788 - 1789. την επονομαζόμενη Εται

και πως παρά την έχθρα τους απέναντι

κρατικών φατριών, μην μπορώντας να

στη βασίλισσα, αλλά και τους χειρισμούς

προβεί στις μεταρρυθμίσεις που θα συ-

του ίδιου του μονάρχη, δεν θα συναινού-

νέτειναν στην υγιή ανάπτυξη του κρά

σαν εύκολα ή και καθόλου με το σενά

τους. Οι φιλελεύθερες ιδέες δεν σχετί
ζονται με τα δικαιώματα του λαού, αφού

ρεία των Τριάντα και κατεύθυναν τις δρα
στηριότητες του Πατριωτικού ή Εθνικού
Κόμματος (Patriot Party), που πρωτο

ριο φυσικής εξόντωσης των βασιλέων.

στάτησε και θριάμβευσε στις εκλογές

Ήταν, δηλαδή, για τον Ροβεσπιέρο, άλλο

κάτι τέτοιο δεν υφίσταται σε ένα μοναρ

των Γενικών Τάξεων, όντας οι ίδιοι θια

πράγμα να ζητήσει την εκτέλεση των

χικό πολίτευμα, ενώ και επί Δημοκρατί

σώτες της ψηφοφορίας κατ' άτομο και

βασιλέων και κάτι εντελώς διαφορετικό

ας, μετά τον απαγχονισμό των βασιλέων,

στους Αυλικούς (Court party), που αντι-

το να λάβει τη συγκατάθεση προσώπων

η εξουσία μόνο κατ' επίφαση είναι στα

τίθεντο ακόμη και στις πλέον μετριοπα

αριστοκρατικής καταγωγής, ιδιαίτερα

χέρια του λαού, εφόσον ένας μικρός κύ

θείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της

ενεργών, δίπλα σε αυτόν, στη διάρκεια

κλος ισχυρών αστών και αριστοκρατών

Αυλής, κρατώντας το βασιλιά δέσμιο των

της Επανάστασης, σε μια τέτοια πρότα

υφαρπάζει τα ηνία αυτής. Αυτός ο δι

επιλογών τους. Ουσιαστικά, επρόκειτο

ση, παρά το γεγονός πως αυτά τα πρό

αχωρισμός ανάμεσα στους φιλελεύθε

για δυο κόμματα που συγκροτούνταν

σωπα είχαν αποκηρύξει ενθουσιωδώς τα

ρους και τους συντηρητικούς διαιωνί-

από τους παλαιούς ευνοούμενους του

προνόμια που απολάμβαναν (κυρίως η

ζεται στη διάρκεια της Επανάστασης και

καθεστώτος (που πιέζουν για αλλαγές

αριστερή πλευρά του Πατριωτικού Κόμ

της ναπολεόντειας περιόδου, όπως και
στη διάρκεια της Παλινόρθωσης (1815-

μόνο και μόνο επειδή οι ίδιοι νιώθουν

ματος - Αύγουστος 1789)... Αυτός, άλ

να τίθενται στο περιθώριο) και τους νέ

λωστε. ο συναισθηματικός δεσμός τους

1830) με την αντίθεση ανάμεσα στους

ους ευνοούμενους, αυτούς που προω

με την Αυλή ήταν που δεν τους ώθησε

φιλελεύθερους (όπου διακρίνουμε πρό

θεί η Μαρία Αντουανέτα, τους Polignac.

σε φαινόμενα ανοιχτής εξέγερσης ενά

σωπα που επιβίωσαν και συμμετείχαν

Η αντίθεση εντοπίζεται κυρίως μεταξύ

ντια στο θρόνο (όπως εκείνα στη διάρ

στην Εταιρεία των Τριάντα) και τους

των κομμάτων και όχι τόσο με τον Λου

κεια της Σφενδόνης στα μέσα του 17ου

Ultras, τους υπερσυντηρητικούς, στην

δοβίκο, καθώς οι Αυλικοί είναι που πι

αιώνα), περιοριζόμενοι κυρίως σε μια

καρδιά των οποίων βρίσκουμε και πάλι

δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον της

να πρωτοστατούν οι Polignacs. Το ενδι

γραμμές. Ωστόσο, η κεντρική κυβέρνη

βασίλισσας, χωρίς όμως να αντιλαμβά

αφέρον είναι πως μετά το 1815 οι δυο

ση βυθίζεται στη στασιμότητα, λόγω της

νονται πως υποσκάπτουν τα θεμέλια του

αυτές φατρίες λειτουργούν ως πολιτι

παρακώλυσης του έργου της από τις αρι

θεσμού που αποτελούσε το εχέγγυο της

κά κόμματα που αναλαμβάνουν τη δια

στοκρατικές φατρίες. Εντός των φ ιλ ε

ύπαρξής τους, δηλαδή της μοναρχίας.

κυβέρνηση της χώρας στα πλαίσια ενός

έζουν το βασιλιά προς συντηρητικές

λεύθερων εντοπίζουμε και εκείνους

Η αποξένωση που είχε επέλθει μετα

περιοριστικού εκλογικού συστήματος,

που είχαν επιστρέφει από την Α με

ξύ αυτών και του βασιλιά επρόκειτο να

όντας συνάμα φατρίες αριστοκρατικές

ρική (Lafayette), όπου έλαβαν μέρος

είναι προσωρινή, αλλά όταν και οι ίδιοι

που συνιστούν τους δυο αντίθετους πό

στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, οι οποί

ένιωσαν πως οι εξελίξεις των γεγονό

λους εντός της Αυλής των Βουρβόνων!

οι όντας εμφορούμενοι από φιλελεύθε

των έτειναν στο να επηρεάσουν αρνη

Θα πρέπει να εξετάσουμε τη Γαλλι

ρες ιδέες και λιγότερο ηροσκολλημένοι

τικά την ίδια τη φυσική τους υπόσταση,

κή Επανάσταση όχι ως ένα κοινωνικό

στην Αυλή, ωθούν τα πράγματα προς ρι

επιχείρησαν να διορθώσουν τις λανθα

κίνημα με πολιτικές συνέπειες, αλλά

σμένες κινήσεις τους και να στρατευ

ως ένα πολιτικό κίνημα με συνέπει-

ζοσπαστικές κατευθύνσεις, τασσόμενοι,
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ες κοινωνικές ΙΛΈτσι, θα κατανοήσου

κονομική άνοδο θα έπρεπε να επιτευ

ωστόσο, καθώς όποτε βρίσκεται στο

με τις απαρχές, τα αίτια και τις επιδι

χθεί στα πλαίσια ενός συστήματος έννο-

προσκήνιο, πίσω από αυτόν κρύβονται

ώξεις των πρωτεργατών της. Δεν δια

μης ισότητας. Έτσι μέσα σε μια χαοτική

φιλελεύθερα πνεύματα, πνεύματα που

κρίνουμε ένα πνεύμα ομόνοιας, καθώς

κατάσταση, με τα εξαγριωμένα πλήθη

ταυτίζονται (με) ή και επιδιώκουν να δι

ο κάτοχος προνομίων στρέφεται ενα

να προβαίνουν σε βιαιότητες εναντίον

ατηρήσουν την εξουσία (οι αριστοκρά

ντίον του λιγότερο προνομιούχου, κάτι

των ιδιοκτησιών των αριστοκρατών στη

τες και οι μεγαλοαστοί). Από εδώ και στο

το οποίο βλέπουμε όχι μόνο στην αρι

γαλλική ύπαιθρο, η Εθνοσυνέλευση θα

εξής, μετριοπάθεια θα επικρατήσει στη

στοκρατία. Και ενώ έχει διαμορφωθεί η

προσφέρει ένα χτύπημα όχι στην αρι

γαλλική πολιτική σκηνή (το καθεστώς

άποψη πως στα προ της Επανάστασης

στοκρατία. αλλά σε ένα σύστημα δομη

της Συμβατικής Συνέλευσης λαμβάνει

χρόνια οι αριστοκράτες είναι ευνοημέ

μένο πάνω στην αρχή των προνομίων.

μέτρα κατευνασμού απέναντι σε ε κ ε ί

νοι, ωστόσο στα χρόνια του Λουδοβίκου

Μήπως, όμως, έτσι, και οι αριστοκράτες

νους που επιχειρούσαν δράση υπέρ της

ΙΣΤ δεν είναι μόνο οι αριστοκράτες που

δεν χτυπούσαν και τον ίδιο τον εντολο-

μοναρχίας), ο πλούτος των παλαιών και

επωφελούνται και έχουν τη δυνατότη

δόχο της δικής τους εξουσίας, τη μο

νέων πρωταγωνιστών (ιερέων, επανα-

τα κατάληψης αξιωμάτων και κρατικών

ναρχία. η οποία ήταν ο φορέας αυτών

πατρισθέντων αριστοκρατών, εκπρόσω

λειτουργημάτων, καθώς οι θέσεις αυτές

των προνομίων: Η αριστοκρατία θα κα

πων της υψηλής αριστοκρατίας) επιδει

είναι πλέον ανοικτές σε ένα πολύ πιο δι

τανοήσει το σφάλμα της αργότερα, ενώ

κνύεται χωρίς συστολές καθώς το Δ ιευ 

αφοροποιημένο κοινωνικά δυναμικό.'5

τα πράγματα θα έχουν παρεκτραπεί και

θυντήριο υιοθετεί μια νέα συντηρητική

Σε μια κοινωνία, λοιπόν, όπου διασφα

πλέον θα είναι αργά να οπισθοχωρήσει.

τάση, ενώ η επάνοδος των φιλοβασιλι

λίζεται η κινητικότητα προς τα άνω, η

Η ισότητα που απορρέει από το νόμο,

κών στο επίκεντρο των πολιτικών συζη

υψηλή αριστοκρατία επιχειρεί να κρατή

φυσικά, δεν σημαίνει σε καμία περί

τήσεων τους καθιστά απειλή για τη Δη

σει ερμητικά κλειστές εκείνες τις οδούς,

πτωση και κοινωνική ισότητα. Έτσι και

μοκρατία. σε σημείο που έως το 1797 η

μέσω των οποίων η ίδια είχε αναρριχη-

η Εθνοσυνέλευση, αν και διακήρυξε

αντιπροσωπευτική τους ισχύς στις Συνε

θεί στα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνί

το τέλος των φεουδαρχικών δεσμών,

λεύσεις μεγεθύνεται ανησυχητικά, δη

ας και ο στρατός ήταν μια από αυτές.

άνοιξε το δρόμο προς μια νέα μορφή

μιουργώντας υπόνοιες για συνωμοσίες,

Αυτό που επιδιώκεται κυρίως στα χρό

εκμετάλλευσης, το κεφάλαιο

με αποτέλεσμα η παρέμβαση του Να-

νια μετά το 1780 είναι η κατάργηση των

Μπορούμε να αντιληφθούμε το κοι

προνομίων, τα οποία ο βασιλιάς χρη

νωνικό υπόστρωμα και τους πρωτεργά

απομακρύνει αυτούς από τις συνελεύ

σιμοποιεί. προκειμένου να πιέσει τους

τες αυτής της αλλαγής στην Ιστορία της

σεις). που συνιστά παραβίαση της νο

αριστοκράτες. Αυτοί στρέφονται στους

Ανθρωπότητας μέσα από τα λόγια του

μιμότητας, να υποθηκεύσει το μέλλον

συμμάχους τους στην Τρίτη Τάξη, ώστε

Juies Michelet: «Οι μεγάλοι μας τρομο

του καθεστώτος

να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή. Τα

κράτες δεν ήταν καθόλου κόσμος λα

Η Γαλλική Επανάσταση είναι μια

Δικαστήρια στο β' μισό του 18ου αιώνα

ϊκός, αλλά αστοί, ευγενείς, πνεύματα

ανεπανάληπτη στιγμή, συγκλονιστική

ηολέοντα Βοναπάρτη (προκειμένου να

είναι ο φορέας πίεσης προς τη μοναρχι

καλλιεργημένα, ευαίσθητα, ιδιόμορφα,

όχι λόγω της γέννησής της. αλλά εξαι-

κή εξουσία, προκειμένου να εκπληρω

σοφιστές και σχολαστικοί». Δεν είναι

τίαςτου διακυβεύματόςτης: συμβολίζει

θούν οι διεκδικήσεις της αριστοκρατίας,

ανυπόστατο να υποστηρίξουμε πως η

πως όλα είναι δυνατά, ενώ ο άνθρωπος

καθώς πίσω από την καλά οργανωμένη

Επανάσταση κατασπαράζει τα ίδια της

στέκεται έκπληκτος μπροστά στο ίδιο το

θεσμική υπόστασή τους κρύβεται ένας

τα τέκνα: κανείς από τους πρωτεργάτες

κατόρθωμά του. 0 Ουγκώ θα αναφέρει

συνασπισμός ανάμεσα στο ξίφος και την

της δεν θα ζήσει πέραν αυτής · η Τρο

χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα ρομαντικό

τήβεννο, που στρέφεται απέναντι στους

μοκρατία θα στείλει στη γκιλοτίνα αυτά

πνεύμα, πως «Η Επανάσταση είναι μια

νεαρούς μονάρχες. Έτσι εξηγείται και

τα πνεύματα, καθώς η πολιτική τρομο

αλλαγή που οφ είλεται στο Άγνωστο»,

η προθυμία μελών της αριστοκρατίας

κρατία που επικρατεί στη χώρα πριν την

ενώ εξίσου διαφωτιστικές είναι οι από

του ξίφους να καταργηθούν τα προνό

αντιστροφή του κλίματος (που θα συ-

ψεις δυο πολέμιων του προτύπου του

μια. καθώς εάν αυτά αίρονταν τότε και

ντελέσει στην επιστροφή μεγάλου μέ

bourgeois, αλλά και της επερχόμενης

ο θρόνος θα βρισκόταν ακάλυπτος απέ

ρους των εμιγκρέδων στη Γαλλία) δεν

βασιλείας του κεφαλαίου, του Μπαλζάκ

ναντι στις βασικές επιταγές της κεντρικά

ήταν τίποτε άλλο από την υποταγή των

και του Μαρξ: ο πρώτος θρηνεί για την

σχεδιασμένης πολιτικής του περί προ

«μεγάλων τρομοκρατών» στο ανεξέλε

καταστροφή των πύργων και τον κατα

ώθησης της χαμηλής ή της επαρχιακής

γκτο λαϊκό πάθος (πολιτική έκφραση

κερματισμό της γης, για τον πολιτισμό

αριστοκρατίας. Πίσω από την επίθεση

του οποίου αποτέλεσαν οι Ιακωβίνοι)

που χάνεται οριστικά στο βωμό της αξί

εναντίον του φεουδαλισμού υπέφωσκε

για ισότητα και τιμωρία. 0 όχλος είναι

ας, που απελευθερώνει ως μπροστά

η αίσθηση ότι η πρόσβαση στα μέσα που

πρωταγωνιστής σε φάσεις της Επανά

ρη της η Επανάσταση, του ατομικισμού.

θα εξασφάλιζαν την κοινωνική και οι

στασης, όχι ο μεγάλος πρωταγωνιστής

ενώ ο δεύτερος διατυπώνει με εκπλη-
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κτικό τρόπο την «κοινωνική παλινόρθω

των φεουδαρχικών υποχρεώσεων που

λισμό, το δρόμο δηλαδή που φοβούνταν

ση». που βλέπουμε στο έργο του Γάλ

συνδέονται με τη γη και το αστικό κ ε

στα χρόνια προ της Επανάστασης. ■

λου λογοτέχνη, αναφέροντας ότι «στη

φάλαιο τη θέση του αριστοκρατικού

διάρκεια του 19ου αιώνα ο τοκογλύ

τσιφλικιού», υποδεικνύοντας, έτσι, το

φος της πόλης παίρνει τη θέση του φ ε

δρόμο που άνοιξαν οι χειραγωγούμε

ουδάρχη άρχοντα, η υποθήκη τη θέση

νοι. πεινασμένοι χωριάτες στον καπιτα

* Ο Υ π α ρ χιφ ύ λα κα ς Σ ά β β α ς Μ α υ ρ ο μ α τίδ η ς ε ίν α ι

α π ό φ ο ιτο ς το υ Τ μ ή μ α το ς Ιο το ρ ία ς -Α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς το υ
Ε θ ν ικ ο ύ Κ α π ο δ ισ τρ ια κ ο ύ Π α ν ε π ισ τη μ ίο υ Α θ η ν ώ ν .
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Α ς προστατεύσουμε το κ εκτη μ ένο της

«Αστυνομικής Ανασκόπησης»
Συνάδελφε,

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από ία μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των
«Αστυνομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής»
που ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».
Πέραν του ενημερωτικού - επιμορφωτικού - χαρακτήρα η Αστυνομική Ανασκόπηση
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες έτερο
σκοπό. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομικής
οικογένειας.

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €). διατίθενται στο μεγαλύτερο
μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων ή των οικο
γενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδικού.
Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται παράλληλα με το
««Ιδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλφους που 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 2014 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 Φύλακες)
θα πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπηση»
το οποίο λειτουργεί ενισχύοντας οικονομικά τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους.
Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην
πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 51

ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΑΔΕΙΑΣΑΝ 300 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
την ασφάλεια της εταιρείας. Η Αστυνομία πιστεύει ότι οι δρά
στες χρησιμοποίησαν βαρύ εξοπλισμό για να καταφέρουν να
φτάσουν στην αίθουσα του χρηματοκιβωτίου, ανοίγοντας 60 με
70 περίπου θυρίδες. Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα
ούτε από πλευράς Αστυνομίας ούτε από πλευράς της εταιρεί
ας, τι ακριβώς έχει κλαηεί. Η εφημερίδα, ωστόσο, στηριζόμενη σε μαρτυρίες πελατών, εκτιμά ότι η λεία μπορεί να φτάνει
ακόμη και τα 200 εκατ. βρετανικές λίρες. Η ειδική εκτιμήτρια
πολύτιμων λίθων που έσπευσε στο σημείο, δήλωσε στον προ
Η μητροηολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει εξαπολύσει

σωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι οι

ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσει ληστές που άρ

απώλειες είναι τεράστιες. Ωστόσο, δεν είναι πρώτη φορά που

παξαν λεία περίπου 300 εκατ. ευρώ. Οι εξονυχιστικές έρευ

η συγκεκριμένη περιοχή αποτέλεσε στόχο επίθεσης, με μι

νες διεξάγονται στη περιοχή του Χάτον Γκάρντεν του Λον

κρότερη βέβαια λεία. 1,5 εκατ. λίρες το 2003 σε άλλη εταιρεία

δίνου, με στόχο να εντοπιστούν οι διαρρήκτες που άρπαξαν

φύλαξης. Οι Αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση

αντικείμενα αξίας που φυλάσσονταν στην εταιρεία Hatton

έχουν ενημερώσει τα θύματα για τα δυσάρεστα νέα και έχουν

Garden Safety Deposit Ltd. μία από τις παλαιότερες και με

προβεί σε ενέργειες που θα τους οδηγήσουν στα ίχνη των δρα

γαλύτερες εταιρείες φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων της

στών. Στην υπόθεση έχουν παρέμβει και δυνάμεις της Σκότλαντ

βρετανικής πρωτεύουσας. Στη συγκεκριμένη συνοικία στε

Γιαρντ, δηλώνοντας ότι η έρευνα μπορεί να διαρκέσει καιρό,

γάζονται περισσότερα από 50 καταστήματα και 300 γραφεία

διότι είναι μια αργή και σχολαστική διαδικασία με αυξημένες

εμπορίας διαμαντιών. χρυσού και πολύτιμων λίθων, τα οποία

απαιτήσεις. Έδωσαν επίσης τη δυνατότητα σε πολίτες μέσω

όμως ήταν κλειστά για τις διακοπές του Πάσχα. Πολλοί κο

ειδικής γραμμής να καταθέσουν πληροφορίες ανώνυμα.

σμηματοπώλες και έμποροι συνηθίζουν να μεταφέρουν τα

Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου ε ί

εμπορεύματά τους στις θυρίδες της εταιρείας για λόγους

δους συμβάντα και η είδηση αποτέλεσε σοκ για πολλούς,

ασφαλείας, και δη όταν λείπουν για μεγάλο διάστημα.

προκαλώντας μπαράζ δημοσιευμάτων εντός και εκτός της

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, η συμμορία μεθόδευσε τη

χώρας. Η μεγαλύτερη λεία που άρπαξαν ποτέ διαρρήκτες

δράση της με χειρουργική ακρίβεια, αφού είχε μελετήσει όλα
τα πιθανά σενάρια. Οι δράστες τρύπησαν τον τοίχο, περνώντας

στη Βρετανία ήταν περίπου 53 εκατ. σε μετρητά, από τις θυ
ρίδες ασφαλείας της εταιρείας Securitas στο Τόνμπριτζ του

μέσα από το φρεάτιο του ασανσέρ του κτιρίου, χωρίς να κινή

Λονδίνου το 2006,

σουν καμία υποψία και φυσικά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από

w w w .k a th im e rin i.g r

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συμβόλαια ύψους 25 εκατ. € εξετάζουν οι Ιταλικές Αρχές για πιθανή
απάτη. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η ανάθεση των έργων επηρεά
στηκε από δω ροδοκίες σε ορισμένους αξιωματούχους. Οι συλλήψεις
έγιναν στη Ρώμη και το Μιλάνο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο
Ercole Incalza, πρώην διοικητής στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Επιπλέον 51 άνθρωποι είναι ύποπτοι για το συγκεκριμένο ζήτημα, μεταξύ
των οποίων και μερικοί πολιτικοί. Το Δεκέμβριο, η Ιταλική Αστυνομία συνέλαβε 37 υπόπτους στην ευρύτερη περιοχή της
Ρώμης, σε μια ανάλογη περίπτωση ενδεχόμενης δωροδοκίας σε ανάθεση δημοσίων έργων.
BBC, w w w .s k a i.g r

«ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΕΠΙΘΕΣΗ» ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε «μία ή δύο ε κ 
κλησίες» στην περιοχή του Παρισιού ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.
Πρόκειται για ένα φοιτητή με καταγωγή από την Αλγερία που βρισκόταν από πέρυσι
σε «λίστα επικίνδυνων προσώπων» και ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποστηρίζουν πως
ανακαλύφθηκε όταν αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος και κάλεσε ασθενοφόρο. Σύμ-

ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

φωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ, η επίθεση θα γινόταν άμεσα. «0 άνδρας. ο οποίος
ήταν γνωστός στις υπηρεσίες Πληροφοριών, και είχε την πρόθεση να αναχωρήσει για τη Συρία ηροκειμένου να ενταχθεί
στις τάξεις των τζιχαντιστών. είχε στην κατοχή του ένα οπλοστάσιο πολεμικών όπλων», δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο υπουργός. Φ έρεται επίσης να εμπλέκεται στη δολοφονία μίας νεαρής γυναίκας 32 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή σε
ένα αυτοκίνητο στη Βιλζουίφ. κοντά στην πρωτεύουσα, πρόσθεσε.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΛ «LOS ZETAS»
Οι Αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Όμαρ Τρεβίνιο Μοράλες, ηγε
τικού στελέχους του καρτέλ Los Zetas. Οι μεξικανικές Αρχές προσέφεραν δύο
εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, ενώ οι
αρχές των ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει από τη δική τους πλευρά για $5 εκατ. Η σύλ
ληψη του Τρεβίνιο σημειώνεται μόλις μερικές ημέρες έπειτα από εκείνη του Σερβάντο Γκόμες, ή «Λα Τούτα», του ηγέτη της συμμορίας των Ναϊτών Ιπποτών, του πλέον
καταζητούμενου «αφεντικού» συμμορίας που παρέμενε ασύλληπτος στο Μεξικό. Στη
συμμορία των Σέτας εηιρρίπτεται η ευθύνη για μερικές από τις πιο πολύνεκρες ακρότητες που έχουν διαπράξει καρτέλ των ναρ
κωτικών στο Μεξικό, όπου το κύμα της βίας των συμμοριών που ξέσπασε το 2007 έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 100.000
ανθρώπους από το 2007. Η συμμορία είχε αποδυναμωθεί μετά το θάνατο του πρώην επικεφαλής της. του Εριμπέρτο Λασκόνο.
το 2012, και τη σύλληψη του διαδόχου του Μιγκέλ Άνχελ Τρεβίνιο το 2013. Ο Όμαρ Τρεβίνιο αναδείχθηκε κατόπιν σε έναν από
τους βασικούς ηγέτες της συμμορίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Ανάμεσα στις πιο μακάβριες ενέργειες οι οποίες αποδί
δονται στους Σέτας είναι οι σφαγές δεκάδων μεταναστών εργατών, ο εμπρησμός ενός καζίνου στο Μοντερέι το 2011 όπου είχαν
χάσει τη ζωή τους 52 άνθρωποι, αλλά και το ότι μέλη της συμμορίας αυτής είχαν εγκαταλείψει 49 ακέφαλα πτώματα κοντά στην
ίδια πόλη το 2012. Η συμμορία Λος Σέτας, η οποία ιδρύθηκε από απότακτους άνδρες των ειδικών δυνάμεων στα τέλη της δε
καετίας του 1990. αρχικά δρούσε ως μια ομάδα εκτελεστών του καρτέλ του Κόλπου, το οποίο δρα κατά μήκος των μεξικανικών
συνόρων με την πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ και είναι μια από τις παλαιότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μ εξι
κό. Αλλά οι Σέτας αυτονομήθηκαν στις αρχές του 2010, εξέλιξη που συνέπεσε με την πιο βίαιη, αιματηρή φάση του λεγάμενου
πολέμου των ναρκωτικών στη χώρα της κεντρικής Αμερικής. Πάντως οι περισσότεροι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι συλλήψεις
ορισμένων από τους ηγέτες των συμμοριών ασφαλώς δεν θα σημάνει το τέλος της δράσης τους, η κυριότερη δραστηριότητα
των οποίων είναι η διακίνηση ναρκωτικών, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μικρότερων, πιο αποφασισμένων και πιο
επιθετικών συμμοριών. Το 2010 ο Όμαρ είχε πει σε έναν πληροφοριοδότη ότι έχει σκοτώσει πάνω από 1.000 ανθρώπους και ο
αδελφός του 2.000. σύμφωνα με μια κατάθεση που έχει στη διάθεσή του ένα αμερικανικό δικαστήριο.
ΑΜΠΕ/Γαλλικό Πρακτορείο/Reuters

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΙΤΡΙΚΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Ένας άνδρας 62 χρόνων από το Λίβανο, κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, συνελήφθη
από την Αστυνομία ως ύποπτος για την υπόθεση εντοπισμού πέντε τόνων νιτρικής
αμμωνίας στο σπίτι ομοεθνή του στη Λάρνακα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνα
κας. σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
ανανέωσε για άλλες οκτώ μέρες το διάταγμα κράτησης του 26χρονου. Σύμφωνα με
την εφημερίδα «Πολίτης» ο 26χρονος ονομάζεται Χουσεΐν Μπασάμ Αμπντάλα και
είναι μέλος της Χεζμπολάχ. Είναι Σιίτης και έζησε για αρκετά χρόνια στον Καναδά,
εξ ου και είναι κάτοχος καναδικού διαβατηρίου. Για τη σύλληψη η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια ερευνών και
εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία, που φαίνεται να εμπλέκει τον 62χρονο στην εισαγωγή στην Κύπρο της νιτρικής αμμωνίας
σε ice packs, ως μέρος κουτιών πρώτων βοηθειών. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας. Ανδρέας Αγγελίδης.
δήλωσε ότι η ποσότητα νιτρικής αμμωνίας, που εντοπίστηκε στο σπίτι του 26χρονου ύποπτου, μετακινήθηκε σε αδειούχα
μονάδα ανακύκλωσης παρουσία λειτουργών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Έγινε επεξεργασία του υλικού, το οποίο προω
θήθηκε στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας για να το χειριστεί. 0 κ. Αγγελίδης υπογράμμισε πως
η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και ότι το παραχθέν νιτρικό διάλυμα προωθήθηκε για γεωργικούς ή άλλους σκοπούς.
www.kathimerini.gr ■
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Α Π Ο Τ ΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

βρίσκονταν εντός.
Μετά την ανάπτυξη των δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ. στον προ
αύλιο χώρο της οικίας, ζητήθηκε από τους άντρες που βρί

(30 Μαΐου 2015) Δηλώσεις

σκονταν στο εσωτερικό της να παραδοθούν. Άντρας βγή

Αρχηγού Ελληνικής Αστυ

κε στο μπαλκόνι, φέροντας σακίδιο πλάτης και κρατώντας

νομίας Αντιστρατήγου Δη-

όπλο τύπου Kalashnikov. Αφού ζήτησε διαβεβαίωση για τη

μήτριου Τσακνάκη:

σωματική τους ακεραιότητα, προκειμένου να παραδοθούν,

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο

δήλωσε ότι άντρας εντός της οικίας είχε αυτοκτονήσει. Επι-

πλαίσιο συστηματικών και

σημαίνεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα είχαν ακουστεί πυροβο

μεθοδικών ερευνών, κατά-

λισμοί από το εσωτερικό της οικίας.

φερε τις τελευταίες ημέρες

Μετά από δέκα λεπτά περίπου, δύο άντρες εξήλθαν της ο ικί

να εντοπίσει στην ευρύτερη

ας άοπλοι και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

περιοχή του Βόλου, τρεις (3)
ημεδαπούς, που έχουν απασχολήσεις κατ' επανάληψη τις
Αστυνομικές Αρχές και εμπλέκονται σε σωρεία κακουργη-

Κατά την είσοδο των ανδρών της Ε.Κ.Α.Μ. στην οικία, προς
διασφάλιση του χώρου, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πράγματι
νεκρός άντρας.

ματικών πράξεων.

Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε και διακριβώθηκε ότι πρόκειται για

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής

34χρονο καταζητούμενο, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκαν και

Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντι-

οι δύο συλληφθέντες.

τρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α Μ.), συνελήφθησαν την 29-

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικές δυνάμεις

05-2015 δύο εξ αυτών, ηλικίας 37 και 45 ετών, ενώ ο τρίτος
βρέθηκε νεκρός.

του οπλισμού τους.

Ως προς την εξέλιξη των ερευνών και το χρονικό του εντο

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες στην οικία στην Χρυσή Ακτή

που συμμετείχαν (Δ.Α.Ε.Ε.Β και Ε.Κ.ΑΜ) δεν έκαναν χρήση

πισμού των δραστών, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία είχε

Παναγιάς, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα:

αναπτύξει τις τελευταίες ημέρες δυνάμεις στην ευρύτερη

- Τρία (3) πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov

περιοχή της Θεσσαλίας, αξιοποιώντας στοιχεία και πληρο

- Τέσσερα (4) πιστόλια

φορίες ότι στις δύο πρόσφατες ληστείες στην περιοχή της

- Τέσσερις (4) κάλυκες

Λάρισας (σε Φαρκαδόνα την 2 Απριλίου και σε Αμπελώνα

- Στον προαύλιο χώρο της οικίας (3) οχήματα τα οποία είχαν

την 30 Απριλίου) συμμετείχε και άτομο που καταζητείται για
συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ότι διαμένει και

κλαπεί από περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα:

κινείται στην ευρύτερη περιοχή.
Στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης, το πρωί της 29-

► όχημα VW PASSAT CC. το οποίο είχε κλαπεί από 1205-2015,

05-2015, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρα-

► όχημα JAGUAR Χ-ΤΥΡΕ. το οποίο είχε κλαπεί από 2112-2013 και

τικής Υπηρεσίας, στον Βόλο, άτομο το οποίο προσομοίαζε

► όχημα NISSAN NAVARA , το οποίο είχε κλαπεί από 19-

με 34χρονο καταζητούμενο για ληστεία, υπόθαλψη εγκλη
ματία. κλοπή, πλαστογραφία και άλλα αδικήματα, ο οποίος

01-2015.
Τα ανευρεθέντα και κατασχεθέντα πειστήρια μεταφέρονται

ήταν συνεργός του καταζητούμενου με Ένταλμα Σύλληψης

στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ

Βασίλη Παλαιοκώστα.

νών για την περαιτέρω εξερεύνησή τους.

0 ύποπτος εντοπίστηκε να οδηγεί φορτηγό όχημα NISSAN
NAVARA. στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμα άτομα. Το όχημα

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρι
σας για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

έφερε καταφανώς πλαστές πινακίδες, ενώ φορτηγό NISSAN

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούν εντάλ

NAVARA. με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, είχε εντοπιστεί

ματα σύλληψης για ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πα

στις ληστείες σε Αμπελώνα και Φαρκαδόνα.

ράβαση του Νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, για παρά

Τα τρία άτομα κατέληξαν στην περιοχή της Χρυσής Ακτής

νομη βία και άλλα αδικήματα. Μάλιστα, το 2009 είχε επικη-

Παναγιάς, σε διώροφη οικία που βρίσκεται εντός περιφραγ

ρυχθεί για τη δράση του, μαζί με δύο ακόμα άτομα, με το

μένου χώρου, με μαντρότοιχο ύψους δύο (2) μέτρων, σε

ποσό των 600.000€.

χωματόδρομο, παραπλεύρως της Εθνικής Οδού ΚαρδίτσαςΒόλου.

Σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για
συμμετοχή σε ληστείες, παραβάσεις του Νόμου περί όπλων,

Η συγκεκριμένη οικία τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση και

εκρηκτικών και ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊό

την 16:00 ώρα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρη

ντων εγκλήματος και άλλα αδικήματα.

ση της Ε.Κ.Α.Μ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πα

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζο
νται».

ρουσία Εισαγγελέα, με σκοπό την σύλληψη των ατόμων που
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Α Π Ο ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Blue Amber»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διεθνούς κλίμακας κοινή
αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του οργανω
μένου εγκλήματος, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και
εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνο
ντας επιμέρους αστυνομικές δράσεις κατά των ναρκωτικών,
της κλοπής μετάλλων, καθώς και των απατών μέσω διαδι
κτύου στον τομέα των αερομεταφορών. Πιο συγκεκριμένα,
η Επιχείρηση με την κωδική ονομασία « Blue Amber», αφο
ρά σε σειρά διεθνών δράσεων, που υποστηρίχθηκαν από τη
Europol και πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από Α Μαΐου
μέχρι και 24 Ιουνίου 2015. Συμμετείχαν αστυνομικές υπη

Χάγη, στην Interpol στη Σιγκαπούρη και στην Am eripol στην

ρεσίες από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και

Μπογκοτά, με την υποστήριξη του Καναδά και των Αμερι

33 ακόμα χώρες και άλλοι διεθνείς εταίροι, που ένωσαν τις

κανικών Αρχών επιβολής του νόμου. Αξιωματικοί από το

δυνάμεις τους και αξιοποίησαν τους υπάρχοντες πόρους

Ευρωπαϊκό Κέντρο της Europol για εγκλήματα στον κυβερ

σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, ενάντια στο οργανωμένο

νοχώρο (EC3) ήταν παρόντες στη Σιγκαπούρη και την Μπο

έγκλημα. Από το Κέντρο Επιχειρησιακού Συντονισμού της

γκοτά. ενώ η Europol ανέπτυξε επίσης, κινητά γραφεία στην

E uropol. ειδικοί και εμπειρογνώμονες, αξιωματικοί - σύν

Αθήνα, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και το Παρίσι, δίνοντας άμε

δεσμοι και συνεργάτες από τους διεθνείς εταίρους επιβολής

ση, ασφαλή πρόσβαση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων της

του νόμου, όπως SELEC, TISPOL και PCC-SEE, επεξεργάζο

και εργαλεία ανάλυσης. Στην κοινή επιχείρηση συμμετείχαν

νταν συνεχώς τις εισερχόμενες πληροφορίες ποινικού χα

αστυνομικές Αρχές από 49 χώρες. 38 εταιρείες (33 αεροπο

ρακτήρα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ενημέρωναν όσους

ρικές εταιρείες και 5 ταξιδιωτικά γραφεία) και 140 αεροδρό

ασχολούνταν με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις. Οι

μια από πέντε ηπείρους (Ευρώπη. Ασία. Αυστραλία. Αμερική

δράσεις και οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε 260 σημεία σε όλο

και Αφρική). Υποστηρικτικό ρόλο στην κοινή επιχείρηση, ως

τον κόσμο, ενώ αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιή

προς την παροχή πληροφοριών αναφορικά με την επιβεβαί

θηκαν σε αεροδρόμια, συνοριακά σημεία διέλευσης, λιμά

ωση των ύποπτων για απάτη συναλλαγών, είχαν εκπρόσω

νια. καθώς και σε συγκεκριμένες αστικές τοποθεσίες. Στο

ποι από εταιρείες έκδοσης καρτών πληρωμής, η Διεθνής

πλαίσιο της επιχείρησης « Blue Amber », συνελήφθησαν

Ένωση Αερομεταφορών ΙΑΤΑ και η πρωτοβουλία Perseuss.

περισσότερα από 500 άτομα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέ

ενώ οι διεθνείς οργανισμοί Eurojust και Frontex. ενίσχυσαν

θηκαν. μεταξύ άλλων. 2.8 τόνοι κοκαΐνης. 390 οχήματα και

με εκπροσώπους τους. 12 αεροδρόμια της Ευρώπης. Κατά

περίπου 1.300 τόνοι κλεμμένων μετάλλων. Η Επιχείρηση

τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης, αναφέρθηκαν 222 ε ι

«Blue Amber», επικεντρώθηκε στους τομείς-προτεραιότη-

δοποιήσεις αναφορικά με ύποπτες για απάτη συναλλαγές

τες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «EMPACT»: εμπο

από τις εταιρείες (163 στην Ευρώπη. 23 σε Ασία-Ειρηνικό.

ρία ανθρώπων, διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών, διακί

18 σε Λατινική Αμερική και 18 σε Καναδά). Ως αποτέλεσμα

νηση πυροβόλων όπλων, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και

της προαναφερθείσας κοινής επιχείρησης, απαγορεύτηκε

φορολογικές απάτες, έγκλημα στον κυβερνοχώρο. διευκό

η πραγματοποίηση πτήσης και διενεργήθηκε έλεγχος από

λυνση παράνομης μετανάστευσης, διακίνηση κοκαΐνης και

τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, σε 130 επιβάτες (101 σε

ηρωίνης, πλαστά εμπορεύματα και οργανωμένο έγκλημα

Ευρώπη. 11 σε Ασία - Ειρηνικό. 10 σε Λατινική Αμερική. 2

κατά της ιδιοκτησίας. Οι δράσεις υποστηρίχθηκαν. επίσης

στις Η.Π.Α. και 6 στον Καναδά).

από τη Μόνιμη Επιτροπή της Ε.Ε. για την Εσωτερική Ασφά

«Γα άλλη μια φορά διαπιστώσαμε ότι η επιτυχής διεθνής συ
νεργασία μπορεί να επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στο οργα
νωμένο έγκλημα. Το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης, με
πάνω από 500 συλλήψεις, είναι μια υπενθύμισα προς τους
εγκληματίες ότι δεν πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς πουθε
νά. Η Europol θα συνεχίσει να στηρίζει τις εθνικές υπηρεσί
ες επιβολής του νόμου με τις μοναδικές πληροφοριακές και
τεχνικές δυνατότητες, που διαθέτει», δήλωσε χαρακτηριστι

λεια (COSI). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση
των απατών, μέσω διαδικτύου, στον τομέα των αερομετα
φορών. Στο πλαίσιο αυτό, στις 16 και 17 Ιουνίου 2015 πραγ
ματοποιήθηκε δράση σε 140 αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο,
στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT «Απάτες με χρήση
καρτών πληρωμής». Συνολικά ελέγχθηκαν 130 άτομα, που
είχαν στην κατοχή τους αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία αγο
ράστηκαν με κλεμμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών. Η επι

κά ο Rob Wainwright. Διευθυντής της Europol. Η Ελληνική

χείρηση διοργανώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω τριών

Αστυνομία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα σκέλη της Κοινής

συντονιστικών κέντρων, που συστάθηκαν στη Europol στη

Αστυνομικής Επιχείρησης, όπως αναλύεται παρακάτω:

Α Π Ο ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
■ Η

Καταπολέμηση κλοπής μετάλλων

Στο πλαίσιο της Επιχείρησης συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθ

Κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 28 Μαΐου, η Ελληνι

μός πληροφοριών, που μπορούν να αξιοποιηθούν για μελ

κή Αστυνομία υλοποίησε δράσεις για την καταπολέμηση της

λοντικές έρευνες και επιχειρήσεις, ενώ καθοριστικής ση

Κλοπής Μετάλλων, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT

μασίας για τη διεξαγωγή των δράσεων ήταν η συνεργασία

«Οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας». Στις εν λόγω

των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και σχετι

δράσεις « Blue A m b e r». εντάχθηκε και το εγχώριο επιχει

κά γραφήματα σχετικά με την Επιχείρηση « Blue A m b e r»,

ρησιακό σχέδιο δράσης με την κωδική ονομασία «ΗΦΑΙ

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL, ως εξής:

ΣΤΟΣ», στο πλαίσιο σύγκλισης της εθνικής αντεγκληματι-

EUR0P0L SUPPORTS HUGE INTERNATIONAL OPERATION

κής πολιτικής με τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

TO TACKLE ORGANISED CRIME

Κατά την επιχείρηση συμμετείχε πλήθος αστυνομικών και

GLOBAL

υπάλληλοι συναρμόδιων Αρχών (ΣΔΟΕ - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.).
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Αντιμετώπιση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών
Κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 19 Ιουνίου, η χώρα μας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA»

συμμετείχε σε δράσεις για την αντιμετώπιση της εισαγωγής
και διακίνησης ναρκωτικών στην Ελληνική επικράτεια, μέσω

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλη

των κεντρικών και περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας,

νικής Αστυνομίας σχημάτισε δικογραφίες τακτικής διαδι

στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων EMPACT «Ηρωίνης, Κο

κασίας για 3 ιστοσελίδες, οι οποίες προωθούσαν παράνο

καΐνης και Συνθετικών Ναρκωτικών». Στους Αερολιμένες

μα φαρμακευτικά σκευάσματα επικίνδυνα για τη Δημόσια

Αθηνών, Μακεδονίας. Ρόδου, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Αλε

Υγεία, για τα οποία υπήρξαν και σχετικές καταγγελίες ως

ξανδρούπολης, Μυτιλήνης, Χανίων. Σάμου και Καλαμάτας

προς την προέλευση και τις προκληθείσες παρενέργειες

διεξήχθησαν συντονισμένοι και συστηματικοί αστυνομικοί

από την κατανάλωσή τους. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δίω

έλεγχοι. Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση

ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συμμετείχε ενεργά κατά το

Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με

χρονικό διάστημα από 10 έως 16 Ιουνίου 2015 στη διεθνή

τη συμμετοχή των κατά τόπους αρμόδιων Τμημάτων Δίωξης

επιχείρηση «PANGEA» που συντονίζεται από την Ιντερπόλ,

Ναρκωτικών, ενώ στους Αερολιμένες Αθηνών και Θεσσα

η οποία αφορούσε στον εντοπισμό ιστοσελίδων, στις οποίες

λονίκης, αναπτύχθηκε συνεργασία και με τις συναρμόδιες

διακινούνται και πωλούνται παράνομες φαρμακευτικές ου

Τελωνειακές Αρχές. Στόχος ήταν η διενέργεια στοχευμένων
ελέγχων επιβατών και δεμάτων αποστολής με προορισμό

σίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 236 αστυνομικές υπηρε
σίες, τελωνεία και κανονιστικά τμήματα υγείας από συνολι

την Ελλάδα ή μέσω αυτής (transit), από χώρες παραγωγής

κά 115 χώρες και διερευνήθηκαν 5.907 ιστοσελίδες, από τις

ή προέλευσης ναρκωτικών (Λατινική Αμερική. Ασία, Ανατο

οποίες οι 2.414 απενεργοποιήθηκαν. Επίσης, από τις έρευ

λική Ευρώπη), με σκοπό την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτι
κών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

νες που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως, επιθεωρήθηκαν
149.623 πακέτα και κατασχέθηκαν 50.068 πακέτα. Επιπρό
σθετα, έγιναν 429 κατ' οίκον έρευνες, στο πλαίσιο των οποί

Καταπολέμηση των απατών μέσω διαδικτύου στον τομέα

ων συνελήφθησαν 156 άτομα, ενώ εκδόθηκαν 176 εντάλμα

των αερομεταφορών

τα σύλληψης. Συνολικά, κατασχέθηκαν 20.709,886 τεμά

Η συμμετοχή της χώρας μας στη Δράση για την αντιμετώπι

χια φαρμάκων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα

ση των απατών, μέσω διαδικτύου, στον τομέα των αερομε

81.060,037 δολάρια Η.Π.Α. Αρχικά, από ελληνικής πλευράς,

ταφορών. υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Δ ιεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας, σε συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές των αερολι
μένων της Χώρας μας. Διενεργήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι
επιβατών, βάσει πληροφοριών που περιήλθαν από αερο
πορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία, αναφορικά με
ύποπτες για απάτη συναλλαγές - κρατήσεις αεροπορικών
εισιτηρίων μέσω Διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της παγκό
σμιας δράσης, διαβιβάσθηκαν συνολικά 6 ειδοποιήσεις, για
7 επιβάτες, με πληροφορίες αναφορικά με ύποπτες για απά
τη συναλλαγές - κρατήσεις αεροπορικού εισιτηρίου, μέσω
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
και Ρόδου «Διαγόρας».
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εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομης διακίνησης και διάθεσης,
μέσω Διαδικτύου, μη εγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευ
άσματος. Σχηματίστηκε δικογραφία, τακτικής διαδικασίας
για παράνομη διακίνηση, διάθεση και πώληση μέσω διαδι
κτύου. φαρμακευτικού προϊόντος, μη εγκεκριμένου από τον
Ε.Ο.Φ.. σε βάρος του ιδιοκτήτη της εταιρείας, με έδρα την
Ιρλανδία. Επιπλέον, προέκυψε η εμπλοκή ιστότοπου, μέσω
του οποίου διατίθεντο και πωλούνταν παράνομα, διαδικτυ
ακά, φαρμακευτικά σκευάσματα και φάρμακα. Τα στοιχεία
της έρευνας τέθηκαν υπ οψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, η οποία εξέδωσε σχετική εισαγγελική παραγγελία.
Ακολούθως ενημερώθηκε για την παράνομη δραστηριότητα
του εν λόγω ιστότοπου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων, η οποία ενήργησε ώστε να μην καθίστα
ται δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Πα

στοιχείων, εξακριβώσεις χώρων και ατόμων και δημιουρ

ράλληλα με τη Διεθνή Επιχείρηση «PANGEA», η Διεύθυνση

γία προφίλ των εμπλεκομένων ( p ro filin g ). πιστοποίησε την

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισε και δεύτερη

εγκληματική δράση των μελών της διεθνικής οργάνωσης

δικογραφία, σε βάρος ακόμα δύο ιστοσελίδων.

καθώς και τη μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi),
η οποία συνίστατο στην προμήθεια από το εξωτερικό και στη
συνέχεια μεταφορά, με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μετα
φορών και εισαγωγή στη Χώρα μας σημαντικών ποσοτήτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ναρκωτικών τις οποίες διακινούσαν στην εσωτερική αγορά

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύ

σικής και υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

θυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εντοπίσθηκε φορτηγό αυ

Αττικής, εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που

τοκίνητο διεθνών μεταφορών, στον λιμένα της Ηγουμενί

δραστηριοποιείτο στην προμήθεια από το εξωτερικό και στη

τσας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και

συνέχεια μεταφορά, με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μετα

κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάν

καθώς και η οργάνωση και η χρηματοδότηση φυτειών φυ

φορών και εισαγωγή στη Χώρα μας σημαντικών ποσοτήτων

ναβης. που είχαν παραληφθεί στο Βέλγιο και στην Ολλαν

ναρκωτικών τις οποίες διακινούσαν στην εσωτερική αγορά.

δία με σκοπό την παράδοσή τους στα μέλη της οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση επιπλέον οργάνωνε και χρημα

στην Ελλάδα.

τοδοτούσε φυτείες φυσικής και υδροπονικής καλλιέργειας

Επίσης εντοπίσθηκαν σε ορεινή περιοχή της Τροιζηνίας και

κάνναβης. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της εγκληματικής

σε αγροτική περιοχή της Μεσσηνίας 2 φυτείες δενδρυλλίων

δράσης της ανωτέρω οργάνωσης εντοπίσθηκε και εξαρθρώ

κάνναβης με πλήρη εξοπλισμό για την καλλιέργειά τους.

θηκε και δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριο

Συνολικά από τις έρευνες σε χώρους, οικίες και οχήμα

ποιεί™ στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή

τα που χρησιμοποιούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις

της Αττικής. Μετά από πολυήμερη επιτήρηση της δράσης του

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 φυτείες κάνναβης με 1.448

εγκληματικού κυκλώματος, στις 21-6-2015 οργανώθηκαν

δενδρύλλια, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 2.373 γραμμ.. πο

παράλληλες επιχειρήσεις, σε συνεργασία κατά περίπτωση

σότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 60.967 γραμμ.. πο

με τη Δ.Α. Μεσσηνίας, τη Δ.Α. Πειραιά και τη συνδρομή της

σότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και

βάρους 11.330 γραμμ., πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίων-

της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στις περιοχές της Τροιζηνίας,

φυτωρίων καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερι

της Μεσσηνίας, της Ηγουμενίτσας καθώς και σε διάφορες

κών και εξωτερικών χώρων, το χρηματικό ποσό των 53.170

περιοχές της Αττικής (Βουλιαγμένη. Γλυφάδα. Σαρωνίδα.

ευρώ. 2 πιστόλια. 2 κυνηγετικά όπλα. 404 φυσίγγια, 5 Ι.Χ.Ε

Άλιμος. Π. Φάληρο. Καλλιθέα. Αγία Βαρβάρα), κατά τη δι

αυτοκίνητα και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές.

άρκεια των οποίων συνελήφθησαν 12 μέλη των εγκλημα

Τα προσδοκώμενα κέρδη από την παράνομη δραστηριότη

τικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

τα των 2 παραπάνω εγκληματικών οργανώσεων ανέρχονται

Πρόκειται για 10 ημεδαπούς ηλικίας 38 έως 57 ετών και για

στα 4.700.000 ευρώ.

2 αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 33 και 37 ετών.

Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-

Αναλυτικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών με

λειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια ανά

τά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, διασταύρωση

κριση σε Τακτικό Ανακριτή.
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ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Συνελήφθη σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από αστυνο
μικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιω 
μάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία
με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής και το οικείο Τμήμα
Ασφαλείας. 49χρονος ημεδαπός Διευθυντής υποκαταστή
ματος πιστωτικού ιδρύματος, για εξαπάτηση πελατών-καταθετών. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική
έρευνα, ο 49χρονος τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2013,
με την ιδιότητα του Διευθυντή υποκαταστήματος πιστωτικού
ιδρύματος, έπειθε πελάτες να τοποθετήσουν τις καταθέσεις
τους σε επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα τους παρείχε

4
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«ασφάλεια καταθέσεων», σε περίπτωση «κουρέματος» και
στη συνέχεια προέβαινε εν αγνοία τους και για λογαριασμό
του σε τμηματικές εκταμιεύσεις, υπογράφοντας αντ' αυτών

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας

τα σχετικά παραστατικό ανάληψης. Από τη μέχρι στιγμής

Αττικής εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη

έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι έχει εξαπατήσει, με τον πα

των οποίων εκβίαζαν συστηματικά ιδιοκτήτες καταστημάτων

ραπάνω τρόπο, τουλάχιστον 4 καταθέτες με το παράνομο

με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας». Μετά από συ

περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 1.227.000 ευρώ.

ντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν στην Αττική, την Κο

Από τις πραγματοποιηθείσες έρευνες στην οικία και το Ι.Χ.Ε

ρινθία, την Αχαΐα και τη νήσο Γαύδο Κρήτης, συνολικά 10

αυτοκίνητο του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματι

άτομα. Πρόκειται για 5 ημεδαπούς άνδρες ηλικίας 29,33,39.

κό ποσό των 56.045 ευρώ. 3 περίστροφα. 2 πιστόλια, μία

42.62. μία ημεδαπή ηλικίας 36 ετών και ένα 35χρονο υπήκοο

καραμπίνα. 3 κυνηγετικά όπλα και πλήθος βιβλιαρίων κα

Αλβανίας, μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης και 3

ταθέσεων, καρτών και εγγράφων διαφόρων φυσικών προ

ημεδαπούς ηλικίας 42. 4Θ και 56 ετών, μέλη τπς δεύτερης

σώπων. Ο συλληφθείς. με την σε βάρος του σχηματισθείσα

εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, αναζητείται 40χρονος

δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

ημεδαπός, μέλος της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Ως

κών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση
σε Ειδικό Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον
εντοπισμό και άλλων θυμάτων.

προς το χρονικό της εξάρθρωσης, στο πλαίσιο τπς πολύμηνης
έρευνας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία
που προέκυψαν, ενώ από τη συνδυαστική ανάλυσή τους εξα
κριβώθηκε πλήρως η εσωτερική δομή και η ιεραρχική σχέση
των μελών των εγκληματικών οργανώσεων, διευκρινίστηκαν
οι επιμέρους ρόλοι και οι μεταξύ τους λειτουργικές διασυν
δέσεις και διακριβώθηκε ο τρόπος και η μεθοδολογία δρά
σης τους (modus - operandi). Ειδικότερα, ως προς τη μεθο
δολογία δράσης τους, τα μέλη των οργανώσεων προσέγγιζαν
ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιδεικνύοντας ή χρησιμοποι
ώντας όπλα, σε συνδυασμό με απειλές για την ζωή και την
περιουσία τους, προκαλούσαν το φόβο των ιδιοκτητών, από
τους οποίους απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα, προκειμένου
να «προστατεύουν» τα καταστήματά τους. Οι καταστηματάρχες
που ενέδιδαν, πλήρωναν για «προστασία» από 200 έως 600
ευρώ μηνιαίως. Όπως εξακριβώθηκε, οι δύο σπείρες, η δρά
ση των οποίων προσδιορίζεται από το έτος 2008, συνεργά
ζονταν στην κατανομή των περιοχών με τα καταστήματα που
εκβίαζαν και άλλαζαν σύνθεση κατά την προσέγγιση των κα
ταστηματαρχών. Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι παρείχαν
προστασία σε 26 καταστήματα στην Αττική και στην Κορινθία.
Οι δύο σπείρες σχέδιαζαν επίσης, να επεκτείνουν τη δράση
τους και σε άλλα καταστήματα της Κορινθίας και της Πάτρας.
Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν
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και κατασχέθηκαν: 2 χειροβομβίδες. 1 πυροκροτητής, κα-

λουθούσε. ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει της

ραμπίνα, 23 φυσίγγια, αλεξίσφαιρο γιλέκο, ξύλινο κλομπ, 2

σύλληψης. Η υψηλή ταχύτητα και οι επικίνδυνοι ελιγμοί που

μαχαίρια. 4 αυτοκίνητα, μοτοσικλέτα, το χρηματικό ποσό των

διενήργησε ο 17χρονος, είχαν ως αποτέλεσμα την εκτροπή

1.810 ευρώ. 2 εκκενωτές αναισθητικών αερίων, σκληρός δί

του οχήματος, το οποίο αφού προσέκρουσε σε κολώνα φω

σκος. συσκευή αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ και 26 κινητά

τισμού, ανετράπη και ακινητοποιήθηκε. Όπως διαπιστώθηκε,

τηλέφωνα. Σημειώνεται ότι. ο 42χρονος αρχηγός της πρώτης

εντός του οχήματος επέβαιναν συνολικά 9 παράτυποι μετανά

εγκληματικής ομάδας έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν

στες (υπήκοοι Συρίας και Πακιστάν), μεταξύ των οποίων και

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιάσεις, εκρή

δύο ανήλικα παιδιά, ενώ ένας εξ' αυτών βρίσκονταν κρυμ

ξεις. οπλοκατοχή, ναρκωτικά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,

μένος στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Ο λαθροδια-

σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και για

κινητής και η πλειοψηφία των μεταφερόμενων αλλοδαπών,

άλλα αδικήματα. Σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική από

μεταφέρθπκαν σε νοσοκομεία του Κιλκίς και της Θεσσαλονί

φαση. με ποινή κάθειρξης 15 ετών και χρηματική ποινή 5.500

κης, όπου και παρέμειναν για νοσηλεία. Από την αστυνομική

ευρώ. Επίσης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν κατηγο

έρευνα προέκυψε ότι έκαστος διακινούμενος θα κατέβαλε

ρηθεί κατά το παρελθόν, για παρόμοια αδικήματα. Οι συλλη

το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, για τη μεταφορά τους στα

φθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

τελικό προορισμό χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

ελληνικά σύνορα, απ' όπου θα εξέρχονταν από τη χώρα, με
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βά
ρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσ

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

σαλονίκης είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλλη
ψη μελών κυκλώματος, το οποίο δραστηριοποιείται σε διευ

Πολυάριθμες υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων ηλικιω

κόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από την Ελληνική

μένων πολιτών από μέλη σπείρας, τα οποία απέσπασαν με

επικράτεια σε χώρες του εξωτερικού. Συνελήφθησαν συνο

γάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από τα θύματά τους, προ

λικά 3 διακινητές (ένας υπήκοος Κύπρου και δύο υπήκοοι

σποιούμενα άλλοτε τους νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλο

Πακιστάν), ηλικίας 43, 20 και 17 ετών αντίστοιχα, σε βάρος

τε τους δικηγόρους, κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί

των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίσταση

του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της

αδικήματα της «Εγκληματικής Οργάνωσης», «Προώθησης-δι-

Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από αιφνιδι

ακίνησης παράτυπων μεταναστών στο εξωτερικό της Χώρας

αστική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με

από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής» και «Απείθειας».

τη συνδρομή δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας «ΔΙ.ΑΣ». Για

Ειδικότερα αστυνομικοί εντόπισαν τους ανωτέρω να κινού

την υπόθεση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης δι

νται. με δύο επιβατικά αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών

αδικασίας , δύο ημεδαποί, ηλικίας 50.35 ετών, σε βάρος των

- Ευζώνων και πραγματοποίησαν σήμα στάσης με τη χρήση

οποίων καθώς και των υπολοίπων συνεργών τους, σχημα-

φωτεινών και ηχητικών σημάτων, προκειμένου να διενεργή

τίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της

σουν έλεγχο των οχημάτων. Άμεσα ακινητοποιήθηκε το πρώ

«Εγκληματικής οργάνωσης» της «Απάτης», παράβασης του

το όχημα, το οποίο λειτουργούσε ως προπομπός, όπου επέ-

«Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών». Ειδικότερα . όπως

βαιναν ο 43χρονος (οδηγός) με τον 20χρονο σύνεργό του. ενώ

προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμο

ο 17χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, το οποίο ακο

ρίας. έχοντας διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, άλλοτε προ
σποιούμενα τους νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλοτε τους
δικηγόρους, πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές
κλήσεις στις οικίες ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, υποστηρί
ζοντας ψευδώς ότι. συγγενικό τους πρόσωπο έχει εισαχθεί
εσπευσμένα για νοσηλεία ή ότι έχει προκαλέσει με υπαιτιότπτά του τροχαίο ατύχημα. Με το συγκεκριμένο τρόπο δράσης
οι προαναφερόμενοι δράστες προσπορίζονταν παράνομο πε
ριουσιακό όφελος από χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, που
τους παρέδιδαν τα θύματά τους και τα οποία προορίζονταν
δήθεν για αγορά των απαιτούμενων υλικών για την αποκατά
σταση τπς σωματικής βλάβης των προσφιλών τους προσώπων
ή την άμεση παροχή νομικής υποστήριξης λόγω της εμπλοκής
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τους σε τροχαία ατυχήματα Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία,
προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης: εξαπάτησαν συνολικά
13 ηλικιωμένους, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν επιπλέον
20 άτομα, αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους, το ποσό

ζονταν σε παντοπωλείο του κέντρου, είχαν αναλάβει το ρόλο

των 68.840 ευρώ, αποπειράθηκαν να αποσπάσουν επιπλέον

του μεσάζοντα σε παραγγελίες λαθραίων τσιγάρων και φύ

το χρηματικό ποσό των 225.600 ευρώ.

λαξη χρηματικών ποσών. Σημειώνεται ότι. οι δράστες προμη

Σημειώνεται ότι, στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέ-

θεύονταν τα λαθραία τσιγάρα από συνεργάτες τους στην Αθή

ντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικροδέματα εξαρτη-

να, κατά κύριο λόγο μέσω υπεραστικής συγκοινωνίας και με

σιογόνων ουσιών (ηρωίνη, κάνναβη) καθώς και ποσότητες

αποστολή δεμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας. Στην κατοχή

ναρκωτικών δισκίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, σχη-

των συλληφθέντων, αλλά και σε έρευνες που πραγματοποι

ματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 52χρονου ιδιοκτήτη ενεχυ

ήθηκαν σε οικίες που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση

ροδανειστηρίου, διότι παραλάμβανε τα χρυσαφικά, τα οποία ο

και απόκρυψη των λαθραίων τσιγάρων "καβάτζες", βρέθηκαν

50χρονος συλληφθείς αποσπούσε δόλια από τα θύματά του.

συνολικά και κατασχέθηκαν: 24.866 πακέτα τσιγάρα, που δεν

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βά

έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνι

ρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυ

κού Δημοσίου. 32 αδασμολόγητα πακέτα καπνού, 14.995 ευ

νομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων
παθόντων.

ρώ προερχόμενα από αγοραπωλησία λαθραίων τσιγάρων, 13
κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταξύ τους
συνεννοήσεις και 2 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη με
ταφορά του λαθραίου εμπορεύματος. Εκτιμάται ότι, από την

ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος, οι διαφυγόντες

Τέλος στη δράση πολυμελούς συμμορίας που δραστηριοποι

Δημόσιο υπερβαίνουν τις 85.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες με

ούταν στη διακίνηση και διάθεση χιλιάδων λαθραίων τσιγά

τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν

ρων στην ελληνική αγορά, κατάφεραν αστυνομικοί της Διεύ

στον αρμόδιο εισαγγελέα

δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που απώλεσε το Ελληνικό

θυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης έπειτα από πολυήμερη
έρευνα και αιφνιδιαστική επιχείρηση που πραγματοποίησαν
στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης. Στο πλαίσιο των

ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

αστυνομικών ερευνών, συνελήφθησαν συνολικά 11 μέλη του
κυκλώματος, αλλοδαποί ηλικίας 21 έως 69 ετών, μεταξύ των

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Κω, εγκληματική

οποίων και δύο ηγετικά στελέχη 27 και 28 ετών. Όπως προ-

οργάνωση, που κατάρτιζε και διέθετε πλαστά υπηρεσιακά

έκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας, τα

σημειώματα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς. Συνελήφθησαν 3

οποία λειτουργούσαν με συγκεκριμένη δομή και συνολικό

υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 39, 23 και 20 ετών, σε βάρος των

σχεδίασμά και με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περι

οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περί

ουσιακού οφέλους, ενεργούσαν με πυραμιδικό σύστημα "δι

πτωση αδικήματα της σύστασης - συμμετοχής σε εγκλημα

οίκησης''. στην κορυφή του οποίου βρισκόταν τα δύο ηγετι

τική οργάνωση, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών και της

κά στελέχη, που συντόνιζαν και κατεύθυναν τις κινήσεις των

παράνομης διαμονής στη χώρα. Όπως εξακριβώθηκε, οι κα

υπολοίπων μελών, αλλά και τις λεπτομέρειες των χρηματικών

τηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δι-

συναλλαγών. Επιπρόσθετα. 7 από τα μέλη λειτουργούσαν ως

ακριτούς ρόλους (αρχηγού, πλαστογράφου, διαμεσολαβητή)

λιανέμποροι, ενώ οι υπόλοιποι 2 συλληφθέντες, που εργά-

και με σκοπό την κατάρτιση πλαστών υπηρεσιακών σημει-
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τέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του
25χρονου καθώς και σε αγροτεμάχιο και Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο τα
οποία χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς. Κατά τη διάρκεια των
ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μαρμάρινη προτομή, η
οποία χρονολογείται στους Ρωμαϊκούς χρόνους, 5 δενδρύλ
λια κάνναβης τα οποία καλλιεργούντο επιμελώς μέσα σε γλά
στρες και βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, κυνηγετικό
όπλο και φυσίγγια. Σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση αρμόδιου
αρχαιολόγου Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Ηρακλείου, πρόκειται
για μαρμάρινη προτομή ανδρός, η οποία χρονολογείται στους
Ρωμαϊκούς χρόνους. Η παραπάνω αρχαιολογικής σημασίας
προτομή αποδόθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων. Η
σε μπ νόμιμους αλλοδαπούς, προκειμένου να διευκολύνουν

προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας

την παράνομη διαμονή τους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο

Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος

39χρονος αναπαρήγαγε έγχρωμα αντίγραφα γνήσιων υπηρε

του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

σιακών σημειωμάτων, στα οποία επικολλούσε φωτογραφίες
ενδιαφερομένων μη νόμιμων αλλοδαπών, που «ψάρευαν» οι
δύο ομοεθνείς του. Σε έρευνα που έγινε σε κατάστημα υγει
ονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του 39χρονου, βρέθη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

καν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: λ έγχρωμα αντίγραφα
υπηρεσιακών σημειωμάτων, 2 φωτογραφίες αλλοδαπών. Α κι

Συνελήφθησαν στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας, από αστυνομι

νητά τηλέφωνα και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

κούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου. 2 αλλοδαποί υπή

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 39χρονου ισχύουν περιοριστι

κοοι Αλβανίας, ηλικίας ΑΑ και 57 ετών αντίστοιχα, για κυκλο

κοί όροι για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, μαστροπεία και

φορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Επιπλέον, ο ΑΑχρονος

σωματεμπορία, ενώ ο 23χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα

κατηγορείται και για πλαστογραφία. Ειδικότερα, οι ανωτέρω

μας. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δι

αποπειράθηκαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγή σε κατά

κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

στημα ημεδαπού στο Κιάτο Κορινθίας, χρησιμοποιώντας πλα
στό χαρτονόμισμα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Αστυνομι
κού Τμήματος Κιάτου. εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στο Κάτω

ΑΡΧΑΙΑ, ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ...

Διμηνιό Κορινθίας και συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε από
Συνελήφθη

σε

περιοχή

την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω πραγματοποίησαν 2 συ

του Δήμου Ηρακλείου, από

ναλλαγές σε καταστήματα ημεδαπών, στο Κιάτο και στο Κάτω

αστυνομικούς, του Τμήματος

Διμηνιό Κορινθίας αντίστοιχα, όπου χρησιμοποίησαν πλαστά

Αστυνομικών Επιχειρήσεων

χαρτονομίσματα. Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και

Ηρακλείου. 25χρονος ημε

κατασχέθηκαν: A3 πλαστά χαρτονομίσματα, διαφόρων τύπων,

δαπός. για παραβάσεις της

το χρηματικό ποσό των Α15.Α0 ευρώ, ως προερχόμενο από

Νομοθεσίας περί προστασί

την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης

ας Αρχαιοτήτων και εν γένει

αξιόποινων πράξεων και 2 κινητά τηλέφωνα. Επιπρόσθετα,

της πολιτιστικής κληρονο

στην κατοχή του ΑΑχρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε έγγρα-

μιάς. τπς Νομοθεσίας περί
όπλων και της Νομοθεσίας
περί ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο κα
τάλληλης αξιοποίησης στοι
χείων για την καταπολέμηση
παράνομων δραστηριοτήτων
που εμπίπτουν στη Νομοθε
σία περί προστασίας αρχαιοτήτων και τπς εν γένει πολιτιστι
κής κληρονομιάς καθώς και για την καταπολέμηση της καλλι
έργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς της ανω
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φο (σχετικό με τη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα),

Ως προς τον τρόπο δράσης ο 46χρονος μέσω εγκληματικών

το οποίο όπως προέκυψε ήταν πλαστό, ενώ σε βάρος του

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία εισήγα-

εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

γε τις ναρκωτικές ουσίες και τις αποθήκευε στην οικία του

Αθηνών, για πλαστογραφία. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος

28χρονου στο Μεσολόγγι που χρησίμευε ως χώρος αποθή

τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο

κευσης των ναρκωτικών ουσιών. Στη συνέχεια ο ίδιος με τον

εισαγγελέα. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο,

23χρονο διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών

διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου.

σε τρίτα άτομα που εμπορεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες, σε
περιοχές της Δυτικής Ελλάδας καθώς σε μικρότερες ποσό
τητες. σε τοξικομανείς. Ο συλληφθείς με την σε βάρος του

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγ
γελέα. ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη

Συνελήφθη τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, από αστυνομι
κούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν

σύλληψη του 46χρονου και του 23χρονου. Την προανάκριση
και τις έρευνες ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Συνελήφθη στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, από αστυνομι
κούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, σε συνεργασία με
αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, 38χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογρα
φία για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για
σης Ασφαλείας Πατρών σε συνεργασία με αστυνομικούς του

παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Ειδικότε

Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, ένας 28χρονος άνδρας,

ρα οι αστυνομικοί, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχεί

υπήκοος Αλβανίας σε βάρος του οποίου και δύο ακόμη ομοε

ων, εντόπισαν και προσήγαγαν τον 38χρονο και σε νομότυπη

θνών συνεργών του, ηλικίας 46 και 23 ετών σχηματίστηκε δι

έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του, βρέθηκαν σε

κογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα,
κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από υπότροπο. Για

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αυτής και κατασχέθη
καν συνολικά: 408 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 15 έως

την υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρ

και 90 εκ. το καθένα, εμφυτευμένα σε γλάστρες (βεράντα -

κωτικών, διεξήγαγαν μεθοδική και πολυήμερη έρευνα, κατά

ταράτσα), αλλά και διάσπαρτα, σε διάφορα σημεία στην αυλή

την οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη δράση των μελών

της οικίας του. 38,1γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 1.800 γρ. αδα

της εγκληματικής ομάδας και να συλλέξουν στοιχεία για τους

σμολόγητου καπνού, τα οποία εστάλησαν στο Τελωνείο Στυλί-

τόπους απόκρυφης και μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

δας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στο Μεσολόγγι,

και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο, λαμπτήρας φωτισμού και

κατά την οποία εντόπισαν το 46χρονο και τον 23χρονο να φορ

αερόθερμο, 4 σακούλες με λίπασμα. 2 μπουκάλια υγρού λι

τώνουν δέματα με κάνναβη σε αυτοκίνητο εξωτερικά της οι

πάσματος και 2 ρολά αλουμινόχαρτου, μήκους 2,5 μέτρων το

κίας του 28χρονου. Οι δύο δράστες στη θέα των αστυνομικών

καθένα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας

τράπηκαν σε φυγή, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με το αυ

Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθεί-

τοκίνητο τους και απορρίπτοντας στο οδόστρωμα τα δέματα

σα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. ■

με την κάνναβη, ενώ εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ήταν
γνώστες του τοπικού οδικού δικτύου κινήθηκαν σε αγροτική
περιοχή και κατάφεραν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το οδόστρωμα και κατάσχεσαν 27 ανισοβαρή δέ
ματα που περιείχαν κάνναβη βάρους 18 κιλών και 173 γρ. Στη
συνέχεια εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο σε περιοχή
του Μεσολογγίου, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην
οικία του βρήκαν και κατάσχεσαν: 13 κιλά και 500 γραμμάρια
κάνναβης, σε 34 ανισοβαρή δέματα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά
ακρίβειας, μικροποσότητα ηρωίνης και 1 κινητό τηλέφωνο.
Συνολικά κατασχέθηκαν 3 κιλό και 673 γραμμάρια κάνναβης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικώ ν & Δ ιο ικ η τικ ή ς
Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, συναντήθηκε
(18.06.2015) με τον Πρόεδρο της Δ ημοκρατίας, κ. Προκοπή
Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να συζητήσουν
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε «τον ρόλο της Αστυνομίας, την
εξαιρετική δουλειά που κάνει και στα θέματα της τρομοκρατίας
και, γενικότερα, σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε ό.τι αφορά
στην δημόσια τάξη υπό όρους Δημοκρατίας». Επίσης, τόνισε ότι
το μεταναστευτικό ζήτημα δεν αποτελεί ελληνικό πρόβλημα,
αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Ασυλο, όπως άλλωστε η χώρα μας υλοποιεί στο ακέραιο τις δικές της υποχρεώσεις έναντι όλων. Από την πλευρά
του, ο Αναπληρωτής Υπουργός, επισήμανε, ότι την ώρα που η Ευρώπη μας πιέζει - μ ε σκληρότητα κάποιες φ ο ρ ές - η
Ελλάδα δείχνει ευρωπαϊκό πολιτισμό και ευρωπαϊκό ανθρωπισμό στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η χώρα
μας, πρόσθεσε, δίνει μαθήματα στην Ευρώπη με τον τρόπο που χειρίζεται τις ροές αυτές εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Πανούσης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Γχωριζόμαστε μ ε τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας από τα ακαδημαϊκά έδρανα, εδώ και 35 χρόνια. Μιλήσαμε ως θεσμικοί παράγοντες, ως ακαδημαϊκοί και
ως φίλοι, για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. {...} Μιλήσαμε για θέματα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής,
το μεταναστευτικό και την αντιπυρική περίοδο. {...} Του έθεσα και τους δικούς μου προβληματισμούς, σε σχέση μ ε το
τρίπτυχο Ευρώπη-Δημοκρατία-Αριστερά. που πρέπει να πηγαίνει μαζί. Μιλήσαμε για τα δικαιώματα, τα δικαιώματα των
πολιτών αλλά και των αστυνομικών. {...}».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ.,
ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης. συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρη
Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, επισκέφθηκε (14.7.2015) το
νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τραυματίστηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα (08.07.2015), κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Άνοιξη Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησαν
με τους τραυματίες και τους οικείους τους και εξέφρασαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση. Επίσης, ενημερώθηκαν
αναλυτικά από τους θεράποντες ιατρούς για την εξέλιξη της υγείας των δύο αστυνομικών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, επισκέφθηκε (08.07.2015) τη Ραφήνα
στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε αστυνομικά τμήματα, αλλά και
των επαφών του με τους τοπικούς φορείς. Τον Αναπληρωτή Υπουρ
γό συνοδέυσαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης
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Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί
ας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Υποστράτηγος
Ιωάννης Διαμαντόπουλος και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Αρχικά, ο Αναπληρωτής Υπουργός επισκέφθηκε το Δήμαρχο Ραφήνας, κ. Βασίλειο Πιστικίδη. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την αστυνόμευση στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο και τα Σαβ
βατοκύριακα. ενώ έμφαση δόθηκε στην εμφανή αστυνόμευση στην πόλη. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο Λιμεναρχείο, όπου τους υποδέχθηκε ο Λιμενάρχης Ραφήνας, Πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Ιωάννης Ρουσάκης.
ο οποίος και τους ενημέρωσε για τα θέματα της αρμοδιότητας του. Τέλος, ο κ. Πανούσης επισκέφθηκε το Αστυνομικό
Τμήμα Ραφήνας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος. Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης, ξεναγήθηκε στους χώρους του Αστυνομικού Τμήματος. Επίσης, συζήτησε με το αστυνομικό
προσωπικό θέματα αστυνόμευσης της περιοχής, κυρίως όσον αφορά στα θέματα καθημερινότητας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης μετέβη (08.06.2015) στο Βόλο, όπου
και εγκαινίασε το νέο ιδιόκτητο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Μαγνησίας, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Τον Αναπληρω
τή Υπουργό συνοδέυσαν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστα
σίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Διευθυ
ντής του Πολιτικού Γραφείου του, κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Ο Υπουργός, κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

....Είναι το πρώτο κτίριο Διεύθυνσης Αστυνομίας, που εγκαινιάζουμε ως Κυβέρνηση. Φαίνεται ότι θα είναι η αρχή και το
σύμβολο της συμφιλίωσης της Αστυνομίας με τους πολίτες και των πολιτών με την Αστυνομία. Πρέπει να είναι ένα σχολείο
η συγκεκριμένη Διεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι θα τη στηρίξουμε όλοι, ότι το κοινωνικό, προληπτικό και αποτρεπτικό έργο της
Αστυνομίας, αυτή η αποστολή της θα κατισχύει της -καμιά φορά αναγκαίας- κατασταλτικής λειτουργίας. . . . Στη συνέχεια
επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου και μίλησε στο προσωπικό για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ενώ στη
συνέχεια, μετέβη στη Στυλίδα και στη Λαμία, όπου και επισκέφθηκε Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του και συναντήθηκε με
τοπικούς Φορείς. Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Δήμου Λαμιέων και απηύθυνε χαιρετισμό σε Ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίας, με θέμα «Διαπολιτισμική επιμόρφωση των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών & Διοι
κητικής Ανασυγκρότησης, κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΩ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε (05.06.2015) τη Ρόδο
και την Κω, ολοκληρώνοντας το διήμερο των επισκέψεών του σε
νησιά του Αιγαίου. Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνοδέυσαν ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Ανα-
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πληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος,
ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου
Αιγαίου Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, κ.
Βασίλειος Μαστρογιάννης. Συναντήθηκε με το προσωπικό της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, συνομίλησε μαζί τους
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε Σώμα, για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο όσον αφορά την Πυροσβε
στική και για την σωστή λειτουργία της Αστυνομίας και τη συμφιλίωση της με την κοινωνία. 0 Αναπληρωτής Υπουργός
συναντήθηκε και με τοπικούς παράγοντες με κύριο θέμα την μετανάστευση, ενώ μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η κυβέρνηση

αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό μ ε ανθρωπισμό και πολιτισμό. Θα συνεχίσουμε να το χειριζόμαστε μ ε ευαισθησία
- ο κάθε Υπουργός στον τομέα που έχ ει αναλάβει. Χρειάζονται λύσεις σε ζητήματα που αφορούν στη διάσωση των
μεταναστών, στη στέγασή τους και στη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών τους υποθέσεων το ταχύτερο δυνατό.
Προϋπόθεση για όλα αυτά είνα ι να υπάρξουν συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στενή συνεργασία
της Πολιτείας μ ε την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΣΤΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη, κ. Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε (04.06.2015) τη Λέσβο, τη
Χίο και τη Σάμο, στο πλαίσιο των επισκέφεών του σε αστυνομικά
τμήματα και πυροσβεστικούς σταθμούς όλης της χώρας, αλλά και των
επαφών του με τους τοπικούς φορείς. Τον Αναπληρωτή Υπουργό
συνοδέυσαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος
Μαυρόπουλος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασί
λειος Παπαγεωργίου και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του
Αναπληρωτή Υπουργού κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης. Συναντήθηκε
με τους τοπικούς παράγοντες (Αστυνομίας. Πυροσβεστικής. Περιφέρειας και Δήμων) και συμμετείχε σε συναντήσεις και
συσκέψεις για θέματα που άπτονται τόσο στην αστυνόμευση και ασφάλεια των περιοχών όσο και θέματα που αφορούν
την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Επιπλέον κατά τη διάρκεια των επαφών του. είχε συζήτηση για τις προτεραιότητες
και τον στόχο του Υπουργείου για τη συμφιλίωση της Αστυνομίας με την κοινωνία. Ο Αναπληρωτής Υπουργός μεταξύ
άλλων τόνισε: «Οι επισκέψεις μας σε όλη την Ελλάδα δεν είναι συμβολικές. Θεωρώ ότι ένας Υπουργός καταλαβαίνει τα

προβλήματα όταν δει τους ανθρώπους, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή κι όχι όταν κάθεται στο γραφείο
του. Βασικός στόχος μας είναι η συμφιλίωση της Αστυνομίας μ ε την κοινωνία. Γ α να τον πετύχουμε. χρειάζεται αλλαγή
νοοτροπίας, αλλαγή σχέσεων, αλλαγή ρόλων. Μέσα από τις δράσεις μας επιδιώκουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα των
πολιτών και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη δράση της Αστυνομίας.»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε (27.05.2015) το Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας. όπου και πραγματοποίησε σειρά επαφών, με
θέμα τα προβλήματα της περιοχής και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν
σε ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνό-
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δευσαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήχρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δυτικής Αττικής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κορδολαίμης και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού,
κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Ειδικότερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός μετείχε σε σύσκεψη που διοργανώθηκε στο Αστυνομικό
Τμήμα Μάνδρας, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η περιοχή σε θέματα αστυνόμευσης και στη συνέχεια, ο κ. Πανούσης συνάντησε τη Δήμαρχο της πόλης,
κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, όπου και πραγματοποίησε διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς με κύρια θέματα την
αστυνόμευση αλλά και την αντιπυρική προστασία. Ο Αναπληρωτής Υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στόχος του είναι
να προωθήσει δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια των
πολιτών. Υπογράμμισε ότι στη Μάνδρα, το Υπουργείο σκοπεύει να εφαρμόσει σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης, ενώ εξετά
ζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης Κινητής Αστυνομικής Μονάδας. Επίσης, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους τη μέγιστη
δυνατή συνεργασία και διαβεβαίωσε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου θα σταθεί στο πλευρό τους με κάθε τρόπο.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυ
νομίας. υπέγραψαν (22.06.2015) Πρωτόκολλο συνεργασί
ας με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (Ε0Ν.
Ο.Α.). με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας και κοινών δρά
σεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής
βίας απέναντι στα παιδιά και την ενημέρωσή τους σχετικά
με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο
συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.). κ.
Ισίδωρος Κούβελος, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Παύλος Μηακογιάννης» του Υπουργείου Προ
στασίας του Πολίτη. Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων κ. Σταύρος Κοντονής.
καθώς και ολυμπιονίκες - μέλη της ΕΘΝ.Ο.Α. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ελλάδας από κοινού, θα υλοποιήσουν στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις σε ένα πλαίσιο σύμπλευσης των
αξιών του Ολυμπιακού Πνεύματος και της προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου με αφορμή την «Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα 2015» (23.06.2015), σηματοδοτεί την
άμεση έναρξη κοινών δράσεων για την εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου και την προώθηση του αθλητισμού στη νεολαία ως εργαλείο anti - bullying.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν (18.6.2015) η Διεύθυνση Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος και ο Δήμος Μαραθώνα, στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα
«Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Ρίσκου - Πρόληψη & Προστασία», που
διεξήχθη στο Αθλητικό και Πολιτιστικό πάρκο Νέας Μάκρης. Το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης και ο Δήμαρχος Μαραθώνα, κ. Ηλίας Ψινάκης. Στόχος του Πρω-
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τοκόλλου Συνεργασίας είναι η συστηματική και συνεχής συνεργασία των δύο
φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί η στοχευμένη ενημέρωση των 30.000 κατοί
κων, παιδιών, γονέων, εμπόρων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, τουριστι
κών επιχειρήσεων κ.α. σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, ηλεκτρονικού
εμπορίου, προώθησης της ιστορίας του Δήμου αλλά και του τουρισμού. Απώτερος
στόχος είναι η θωράκιση των δημοτών απέναντι στις προκλήσεις που εισάγουν οι
νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα τους όσο και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου αλλά και η προβολή του Δήμου μέσα από νέες τεχνολογίες για την προ
σέλκυση επισκεπτών σε αυτόν.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με πρωτοβουλία του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσου Μαυρόπουλου,
διοργάνωσε (18.6.2015) ημερίδα ενημέρωσης για θέματα αντιπυρικής
περιόδου, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Στην ημερίδα, που είχε στόχο το μέγιστο
δυνατό συντονισμό των συναρμόδιων φορέων κατά την τρέχουσα αντι
πυρική περίοδο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γι
άννης Πανούσης. απευθύνοντας χαιρετισμό στην έναρξη της ημερίδας,
ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τη μέγιστη δυνατή συστράτευση στα θέματα της αντιπυρικής προστασίας.
Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο λειτουργεί σύμφωνα με το τρίπτυχο πρόληψη - συνέργεια - συνευθύνη. Έχει γίνει δε,
εξορθολογισμός της κατανομής των διαθέσιμων μέσων και πόρων, όπως και κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου. Από την
πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ, Τάσος Μαυρόπουλος. αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν
γίνει το προηγούμενο διάστημα, εξηγώντας ότι από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα
που αφορά στην πρόληψη. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέργειας μεταξύ του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των οργανώσεων και των φορέων και διευκρίνισε ότι έχει υπάρξει μέριμνα για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση
των κονδυλίων που προορίζονται για την αντιπυρική προστασία. 0 Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος
Βασίλειος Παπαγεωργίου, επισήμανε ότι οι επιτυχίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στηρίζονται στη σκληρή και συστηματική
δουλειά των εμπλεκόμενων φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους συναρμόδιους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και
να λάβουν μέτρα για να προλάβουν την εκδήλωση των πυρκαγιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ, κ. BUI VAN NAM
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, συναντήθηκε (30.6.2015) με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Δημόσιας Ασφάλειας του Βιετνάμ, κ. Bui Van Nam , στο Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη.Ο κ. Bui Van Nam είναι μέλος της
Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής για την αναδιάρθρωση του
δικαστικού συστήματος του Βιετνάμ, η οποία επισκέπτεται την Ελ
λάδα και έχει συναντήσεις και επαφές με αρμόδιους πολιτικούς και
υπηρεσιακούς παράγοντες. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του
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Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος και ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας του Βιετνάμ, κ. Pham
Huu Due . 0 Αναπληρωτής Υπουργός του Βιετνάμ παρουσίασε στον κ. Αναγνωστάκη το οργανόγραμμα του Υπουργείου
και των υπηρεσιών, ενώ εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος. Πρότεινε την ενίσχυση στην ανταλλαγή πληροφοριών και την προετοιμασία των υπηρεσιών για κατάρτιση
συμφωνίας διμερούς αστυνομικής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο κ. Αναγνωστάκης καλωσόρισε τον Αναπληρωτή
Υπουργό, εξέφρασε την επιθυμία της χώρας μας για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και αναγνώρισε ότι υπάρχουν
μεγάλα περιθώρια καλλιέργειας σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ. Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να δεχθεί τις προτάσεις της βιετναμικής πλευράς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, κ. ΤΑΣΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος, επισκέφθηκαν (19.06.2015) την Κέρκυρα, όπου πραγματοποίησαν επισκέψεις
σε Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ενώ είχαν σειρά επαφών με
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τους Γενικούς Γραμματείς συνο
δέυσαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος
Παπαγεωργίου και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων που
πραγματοποιήθηκαν, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με θέματα
που αφορούν στην αστυνόμευση των Νησιών του Ιονίου, τους νέους θεσμούς
της ΕΛ.ΑΣ (Αστυνομικός της Γειτονιάς, η Ώρα του Πολίτη), καθώς επίσης την πυροπροστασία και την αντιπυρική περίοδο,
την ανάπτυξη των νέων θεσμών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη δυνατότητα αξιοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, καθώς και τη σχεδιαζόμενη αναδιάταξη των αστυνομικών Υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας
και της προστασίας των τοπικών κοινωνιών. Ο κ. Αναγνωστάκης, συνομιλώντας με τους Διοικητές, τους Αξιωματικούς και
το προσωπικό, αναφέρθηκε στο στόχο του Υπουργείου για αστυνόμευση με ανθρώπινο πρόσωπο αλλά και στην σχεδιαζό
μενη αναδιάταξη της Αστυνομίας. Όπως τόνισε, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας
των πολιτών, πάντα βέβαια σε συνεργασία και διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας και συνομίλησε με
το προσωπικό για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Ο κ. Μαυρόπουλος επισήμανε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας έχει διαμορφώσει τις συνθήκες σχετικά με την πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ προσέθεσε ότι υπάρχει ανάγκη
συνέργειας μεταξύ του κρατικού μηχανισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων και των Φορέων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης
(12-13.06.2015), συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδάκη,
τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, Υποστράτηγο
Γεώργιο Καραΐτση και τον Βοηθό Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού
Διευθυντή Ηπείρου, Ταξίαρχο Δημήτριο Κοτσιάφτη, επισκέφθηκε περι
οχές της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα την Πρέβεζα και
την Αρτα (12.06.2015), τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα (13.06.2015).
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, πραγματοποίησε σειρά επαφών και
συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής) και τοπικούς φορείς (Περιφέρειας και Δήμων),
προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για θέματα αρμοδιότητάςτου, που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Στις συναντήσεις
που πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα συμμετείχε και ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημή-
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τριος Σοφιός. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Αναγνωστάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων,
μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Συζητήσαμε για τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τους Δήμους. Θέλουμε να είμαστε

αποτελεσματικοί στην κοινή προσπάθεια να εδραιωθεί και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.
... Πρέπει να οικοδομήσουμε μια σχέση συνεργασίας μ ε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να εφαρμόσουμε μία συμμετοχική

αντεγκληματική πολιτική. Στην προσπάθεια αυτή δεν είμαστε μόνοι μας. είμαστε μαζί με το λαό. για να αντιμετωπίσουμε
μ ε αποφασιστικότητα τα όποια προβλήματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ένα
πολύτιμο σύμμαχο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών.»

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, πραγ
ματοποίησε από την Παρασκευή 22/05 ως την Κυριακή 24/05/2015 τριήμερη
επίσκεψη στην Κρήτη. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε τον Άγιο Νικόλαο και το
Ηράκλειο (22.05.2015) και εν συνεχεία το Ρέθυμνο και τα Χανιά (23.05.2015).
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σε κάθε περιοχή. πραγματοποίησε σειρά
επαφών και συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και τοπικούς φορείς,
προκειμένου να ενημερω θεί διεξοδικό για θέματα αρμοδιότητάς του, που
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης, ώστε να συμπεριληφθούν στον
γενικότερο σχεδίασμά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διευθέτησή τους. Τον Γενικό Γραμματέα συνοδέυσε
κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων και ειδικότερα ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. Ο κ. Αναγνωστάκης παραβρέθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη θέση «Λατζιμάς»,
στο Ρέθυμνο, όπου και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων, με αφορμή τη συμπλήρωση 74 ετών από την
ιστορική Μάχη της Κρήτης. Ο κ. Αναγνωστάκης παρέστη (24.05.2015) στην επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό
των Εισοδίων της Θεοτόκου, στο Ρέθυμνο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ.κ. Ευγενίου. Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ άλλων τόνισε: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια

ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας και δημόσιας τάξης στον Έλληνα πολίτη. Η Ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται
την Ελληνική Αστυνομία, άρα είναι στο χέρι μας. τόσο της Πολιτικής όσο και της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, αυτή
την εμπιστοσύνη να την εδραιώσουμε και να την ενισχύσουμε».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ατυπου Συμβουλίου
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που
πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο την 09 και 10 Ιουλί
ου 2015, επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, η οποία ξεκίνησε
την 01.07.2015. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δι
οικητικής Ανασυγκρότησης, εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι
κητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης Υπουργών Εσωτερικών. Προστα
σίας του Πολίτη και Μετανάστευσης, που πραγματοποιήθηκε
την 09.07.2015, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο στη
συνεργασία των Υπηρεσιών Ασφαλείας και Πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της κυβερνοτρομοκρατίας και της κυβερνο-ασφάλειας, όσο και στο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της διακίνησης
ανθρώπων. Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του
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FRONTEX, κ. Fabrice Leggeri. καθώς και με τον Διευθυντή της EUROPOL, κ. Rob Wainwright. Κύριο θέμα της συζήτη
σης ήταν η μεταναστευτική πίεση που δέχεται η Χώρα μας. ιδιαίτερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τόσο ο κ. Leggeri όσο
και ο κ. Wainwright. αναγνώρισαν την αναγκαιότητα παροχής συνδρομής στη Χώρα μας. με όλα τα μέσα και εργαλεία
που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Τέλος, και μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Π.ΓΔ.Μ., κατά
την οποία αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο της διμερούς αστυνομικής συνερ
γασίας. Τον κ. Φιλιππάκο συνοδέυσαν η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του κ. Αναπληρωτή
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α. Να σημειωθεί ότι τα Ατυπα Συμ
βούλια Υπουργών Δ.Ε.Υ. διοργανώνονται από την εκάστοτε Προεδρία στην Ε.Ε., με σκοπό να δοθεί το στίγμα της χώρας
που προεδρεύει, ως προς τις προτεραιότητές της. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω Άτυπων Συμβουλίων, δεν λαμβάνονται
αποφάσεις από τους υπουργούς, αλλά ανταλλάσσονται απόψεις επί συγκεκριμένης θεματολογίας.

!)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, κ. EMILIO BAOS ARRABAL
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. κ.Τζανέτου Φιλιππάκου την 25 και 26 Ιουνίου 2015. στη Μαδρίτη Ισπα
νίας. όπου είχε συναντήσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε αστυνομικό
επίπεδο, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γενικός συναντήθηκε με το Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Εσωτερικών Ισπανίας για θέματα μετανάστευσης,
κ. Emilio Baos Arrabal, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους Α ξιωματούχους της Ισπανικής Αστυνομίας. Σκοπός της επίσκεψης
ήταν η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών, τόσο για τη
διαχείριση των μεταναστών, επιστροφών/επαναπροωθήσεων. όσο
και την προστασία συνόρων. Επιβεβαιώθηκε σε πολιτικό επίπεδο,
η κοινή θέση αντιμετώπισης του θέματος της μετανάστευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδιορίστηκαν
οι τρόποι συνεργασίας για κοινές επιστροφές. Επιπλέον, συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του Ορ
γανισμού FRONTEX και η συνεργασία με τη EUROPOL. για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παρά
νομης διακίνησης μεταναστών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε το θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
και της απορρόφησης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών
(E.R.F). Τέλος, ο κ. Γενικός συναντήθηκε και με τον Επιτετραμμένο της Διπλωματικής μας Αρχής στη Μαδρίτη κ. Αραβό
σιτό Γεώργιο όπου συζητήθηκε η εθνική θέση, επί θεμάτων μετανάστευσης. Τον κ. Γενικό συνοδέυσαν, η Προϊσταμένη
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα
Τσιριγώτη. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/Α.Ε.Α.. Ταξίαρχος Μενέλαος Κωστάρης και
ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υ.Δ.Ε.Α.Π./Α.ΕΑ, Αστυνομικός
Διευθυντής Παναγιώτης Μαρκετάκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ FRONTEX, κ. FABRICE LEGGERI
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φ ιλιππόκος συναντήθηκε (18.06.2015). με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού FRONTEX. κ. Fabrice Leggeri. Η
συνάντηση επικεντρώθηκε στην εκρηκτική μεταναστευτική πίεση που δέχεται η χώρα μας στα νησιά του Βορειο-ανατολικού Αιγαίου και στην ανάγκη ενδυνάμωσης της επιχείρησης του FRONTEX στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε
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η ενίσχυση της θαλάσσιας επιχείρησης του FR0NTEX «Ποσειδών
- Θαλάσσια Σύνορα» («Poseidon Sea») στα νησιά του Αιγαίου ως
απάντηση στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία.
0 Οργανισμός του FR0NTEX. στο πλαίσιο συνεργασίας και υποβο
ήθησης του έργου των ελληνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου (Ελ1

| I U M

ληνι κή Αστυνομία - Λιμενικό Σώμα), έκανε αποδεκτές τις ελληνικές

προτάσεις και παραλληλα αναγνώρισε την αναγκαιότητα συνδρομής
του 0 Ε κτελεσ τικός Δ ιευθυντής του Οργανισμού του FRONTEX, κ.
Fabrice Leggeri. υιοθέτησε τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, για
ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης μικτών μεταναστευτικων ροών
στο Βορειο-ανατολικό Αιγαίο, με άμεση εφαρμογή. 0 συνολικός σχε-

διασμός περιλαμβάνει δραστηριότητες τόσο στο θαλάσσιο πεδίο, όσο και στο πεδίο της διαχείρισης των μεταναστών
στα νησιά μας, με άμεση προτεραιότητα και εφαρμογή στη Μυτιλήνη. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός του FRONTEX
θα υποστηρίξει οικονομικά τις ανάγκες ενίσχυσης με προσωπικό και τεχνικά μέσα της κοινής επιχείρησης «Ποσειδώνας - Θαλάσσια Σύνορα 2015». Ομοίως, η Ελληνική Αστυνομία θα συνδράμει με προσωπικό και τεχνικά μέσα
την όλη προσπάθεια, στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Διοικητι
κής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, πραγματοποίησε
διήμερη επίσκεψη στην Πελοπόννησο, από την Παρασκευή 29/05
έως και το Σάββατο 30/05/2015. Κατά τη διάρκεια αυτής, πραγμα
τοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με υπηρεσιακούς παρά
γοντες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και με
τοπικούς φορείς, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για θέματα
της αρμοδιότητάς του, που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ώστε
να συμπεριληφθούν στο γενικότερο σχεδίασμά για το συντονισμό
των Υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική διευθέτηση των ζη
τημάτων. Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα συνοδέυσε κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων και συγκεκριμένα: ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος και ο Διευθυντής Αστυνομίας Λα
κωνίας, Αστυνομικός Διευθυντής Σταύρος Τουφεξής. Στις επισκέψεις του στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Λακωνίας,
τον κ. Φιλιππάκο συνοδέυσε επίσης ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου.
Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Γιόβας. Ο κ. Φιλιππάκος συνοδευόταν και από το Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου κ.
Πέτρο Κουτσολιάκο, καθώς και από τον Υπασπιστή του, Αστυνόμο Β' Δημήτριο Καραπατάκη. Στο πλαίσιο των επισκέψεών του στις αστυνομικές Υπηρεσίες της Λακωνίας, συναντήθηκε με αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμιδών, με το
οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να ενημερωθεί για σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις τοπικές αστυνομικές
Υπηρεσίες και ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν στην αστυνόμευση και ασφάλεια στην περιοχή. Στο πλαίσιο των
επισκέψεών του σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Λακωνίας, ενημερώθηκε για θέματα πυρόσβεσης της τρέχουσας
τουριστικής περιόδου και συνομίλησε με προσωπικό όλων των βαθμιδών για θέματα των τοπικών πυροσβεστικών Υπη
ρεσιών. Τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στη Λακωνία, ο κ. Φιλιππάκος επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Γυθείου και το
Λιμεναρχείο Νεάπολης. Εκεί ενημερώθηκε μεταξύ άλλων, για το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος και
συζήτησε με προσωπικό όλων των βαθμιδών, προτάσεις για τη βέλτιστη συνεργασία και ανταπόκριση των εμπλεκομένων
Υπηρεσιών. Ο κ. Φιλιππάκος τέλος, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα «Παλαιολόγεια 2015» στο Μυστρά, όπου
παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκοπής Παυλόπουλος. καθώς και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και ειδικότερα το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών, επισκέφθηκαν (22.05.2015) από κοινού,
η Αναπληρώιρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου
και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Στην συνάντηση
συμμετείχαν επίσης, η Προϊσταμένη Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Υποστράτη
γος Ιωάννης Διαμαντόπουλος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχος Εμμανουήλ Γρηγοράκης. Η
κ. Χριστοδουλοπούλου και ο κ. Φιλιππάκος συζήτησαν με τον Διευθυντή, τους Αξιωματικούς και το αστυνομικό προσωπικό
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ακόυσαν προβληματισμούς και προτάσεις
που αφορούν τις συνθήκες κράτησης παράτυπων μεταναστών, αλλά και τις συνθήκες παραμονής προσφύγων οι οποίοι τις
περισσότερες φορές αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης από οργανωμένα κυκλώματα και γενικά τα προβλήματα και τις ελ
λείψεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη Υπηρεσία. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε την Υπουργό για
την επίσκεψή της στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, τονίζοντας ότι η Πολιτική Ηγεσία των εμπλεκομένων Υπουργείων και
ειδικότερα οι Υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
συνεργάζονται αρμονικά και συντονισμένα για την υλοποίηση της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Κυβέρνησης, αλλά και για
την επίλυση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση στον τομέα του μεταναστευτικού ζητήματος. Τέλος,
αμφότεροι συνέχαρησαν το προσωπικό της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, το οποίο ακούραστα εργάζεται κάτω από αντίξοες
συνθήκες για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αναγνωρίζοντας έτσι το δύσκολο έργο που επιτελούν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. FULVIO DELLA ROCCA
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συναντήθηκε (29.06.2015) ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης με
τον Υπαρχηγό της Ιταλικής Αστυνομίας κ. Fulvio Della Rocca. Ο Υπαρχηγός
της Ιταλικής Αστυνομίας αρχικά συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό του Σώματος,
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκπροσώπους του Λιμενικού
Σώματος, για να συζητήσουν και να αναλύσουν θέματα αρμοδιότητας τους.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, παρουσία του Υπαρχηγού του Σώματος. Ο Υπαρχηγός της Ιταλικής
Αστυνομίας, κατά την επίσκεψή του, συνοδευόταν από αντιπροσωπεία υψηλών
Αξιωματούχων της Ιταλικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
στη Ρώμη, Στρατηγό κ. Gennaro Capoluongo, τον Προϊστάμενο για θέματα Ευρώπης μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής της
In te rp o l, Υποστράτηγο κ. Filippo Dispenza και άλλους Αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αναδείχτηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των δύο πλευρών.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ., ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΗΑΚΙCAKO, ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (29-05-2015) στα Ιωάννινα, επίσημη συνάντηση εργασίας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη με τον ομόλογό του. Γενικό Διευθυντή Αστυνομίας Αλβανίας, κ. Haki Cako.
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Οι δυο Αξιωματούχοι συνοδευόταν από αντιπροσωπείες ανώτατων Αξιωματικών, οι οποίοι
προΐστανται ή εποπτεύουν Υπηρεσίες και περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο της αστυνομικής
συνεργασίας των δυο χωρών. Ειδικότερα, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. η Προϊστάμενη
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου. Υποστράτηγος Γεώργιος Καραΐτσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ..
Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής
Μακεδονίας, Ταξίαρχος Δημοσθένης Χρήστου και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ιωαννίνων, Αστυνομικός Διευθυντής Πέτρος Μοσκοφίδης. Από την πλευρά της Αλβανικής
Αστυνομίας συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής για το οργανωμένο έγκλημα, κ. Ardian Cipa.
ο Γενικός Διευθυντής για τα σύνορα και τους μετανάστες, κ. Gene Merepeza. ο Διευθυντής
Αστυνομικής Συνεργασίας κ. Arjan Rugji. ο Διευθυντής Αστυνομίας Νομού Αργυροκάστρου κ.
Kastriot Skenderi και ο Διευθυντής Αστυνομίας Νομού Κορυτσάς για τα σύνορα, κ. Dashamir
Spaho. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σχετικά μ ε την καταπο
λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης και του
διασυνοριακού εγκλήματος και πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της υπάρχουσας αστυνομικής συνεργασίας. Αναδεί
χτηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των δυο πλευρών και διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω βελτίωση
των διμερών σχέσεων στο πεδίο της αστυνομικής συνεργασίας. Επιπλέον, προσδιορίσθηκαν τα περαιτέρω βήματα για
την ολοκλήρωση νομικού πλαισίου συνεργασίας επί θεμάτων επανεισδοχής και αστυνομικής συνεργασίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία τιμήθηκε για την προσφορά της στην
Τελετή Αφής της Φλόγας της Ελπίδας, από εκπροσώπους των
Special Olympics Hellas, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθη
κε (25.06.2015). στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, η Πρόεδρος
των Special Olympics Hellas κα Γιάννα Δεσποτοπούλου απένειμε πιστοποιητικά αναγνώρισης προσφοράς και αναμνηστι
κά σε υπηρεσιακούς παράγοντες της Ελληνικής Αστυνομίας,
που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της Τελετής Αφής της
Φλόγας της Ελπίδας (14.05.2015) στον Ιερό Λόφο της Πνύκας
και στη Λαμπαδηδρομία που ακολούθησε για τους XIV Παγκό
σμιους Αγώνες Special Olympics. Στην τελετή παραβρέθηκαν
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος
Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος. Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του
Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης. ο Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. Επίσης παρέστησαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστρά
τηγος Δημήτριος Γεωργατζής. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης. Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής. Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου, Διευθυντές των Διευθύνσεων του
Αρχηγείου, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων. Υποστράτηγος
Φώτιος Νικητάκης, καθώς και αστυνομικό προσωπικό. Η Πρόεδρος της διοργανώτριας Αρχής Special Olympic Hellas,
κα Γιάννα Δεσποτοπούλου ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους των αθλητών και των οικογενειών τους, των προπονητών, των
εθελοντών και του Δ.Σ. των Special Olympic Ελλάς τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που βρέθηκαν
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κοντά τους τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας και της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, όσο και γιατί στέκονται πάντα
αρωγοί στο έργο τους. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, παρέλαβαν «Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Προσφοράς», ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός του Σώματος, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων
Τάξης, Ασφάλειας και Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης
Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και αθλητές της
εν λόγω Υπηρεσίας που έλαβαν μέρος στη Λαμπαδηδρομία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ (80) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 65 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε (11.06.2015) στις εγκαταστάσεις
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, (80) διπλωματικών υπαλλήλων χω
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών (Young Diplomats
Forum), με τη συνεργασία του Global Diplomatic Forum και του Geo Routes
Cultural Institute. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή τους για το
μεταναστευτικό φαινόμενο, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τους διπλωματικούς υπαλλήλους υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδα
πών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Στην ομιλία της καλωσόρισε τους διπλωματικούς εκπροσώπους εκ μέρους του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Δημητρίου Τσακνάκη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στη
μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζει η Χώρα μας. όσο και στις επιπτώσεις αυτής, στην οικονομική και κοινωνική
ζωή του τόπου. Σχετικές ομιλίες-ηαρουσιάσεις πραγματοποίησαν επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνό
ρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αλέξανδρος Σούκουλης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης
Παράνομης Μετανάστευσης του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Μενέλαος Κωσταρής και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Αττικής. Ταξίαρχος Εμμανουήλ Γρηγοράκης. Στις ομιλίες αναπτύχθηκαν, σε στρατηγικό επίπεδο, θέματα όπως η Νομοθεσία
περί Αλλοδαπών, ο τρόπος αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη Χώρα μας. καθώς
και της κράτησης και επιστροφής τους, ενώ σε επιχειρησιακό επίπεδο, έγινε αναφορά σε θέματα των μεταναστευτικών
οδών και χωρών προέλευσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, της
προστασίας και ελέγχου συνόρων, τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στην επικράτεια, κτλ. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά
στη διαχείριση των μεταναστών και στη διαδικασία επιστροφών, με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Η επίσκεψη των διπλωματικών υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων και επισκέψεών τους, με διαφόρους Φορείς και Υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Λιμενικό Σώμα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ (169) ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Τελετή απονομής πτυχίων στους εκατόν εξήντα εννέα (169) αποφοιτήσαντες Δοκίμους Υπαστυνόμους έτους 2015, πραγματοποιήθηκε
(22.06.2014) στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
στους θρακομακεδόνες Αττικής. Στην τελετή παρέστησαν, ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης ο
οποίος, παρουσία της Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστρά
τηγου Σταματίνας Μίζη και του Διοικητή της Σχολής, Αστυνομικού Δ ι
ευθυντή Ιωάννη Χουζούρη, απένειμετα πτυχία στους αποφοιτήσαντες
Δοκίμους Υπαστυνόμους, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας,
ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου. Υποστράτηγος Δη-
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μήτριος Γεωργατζής. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου. Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. ο Προϊστάμενος
Κλάδου Διοικητικής Υποσήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου, ο Διοικητής
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ταξίαρχος Λάμπρος Κατσίφας και άλλοι Αξιωματικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας. Κατά
την εκδήλωση ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας απηύθυνε χαιρετισμό στους αποφοιτήσαντες Δοκίμους Υπαστυνόμους.
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε λιτή δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΓΓΥΝΟΜΩΝ Β \ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (Τ.Ε.Μ.Α.)
Τελετή ορκωμοσίας ογδόντα εννέα (89) συνολικά νέων Υπαστυνόμων Β', αποφοίτων των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευ
σης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.). πραγματοποιήθηκε (12.06.2015).
στις Σχολές Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυ
νομίας, σε Αθήνα και Βέροια. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι
κών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, μαζί με τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσο Μαυρόπουλο, τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανα
συγκρότησης. κ. Τζανέτο Φιλιππάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη επέδωσαν τα ξίφη
σε πενήντα δύο (52) νέους Υπαστυνόμους Β’, σε τελετή που πραγ
ματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής, στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης-Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Νομού
Αττικής κ. Βασίλειος Οικονόμου και ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Παρέστησαν επίσης,
ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, η Δ ιοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος
Σταματίνα Μίζη, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσάρας, και άλλοι
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθηγητές της
Σχολής, καθώς και συγγενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στο Πανόραμα Βέροιας, τα ξίφη στους τριάντα επτά (37) νέους
Υπαστυνόμους Β' επέδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης. συνεπικουρούμενος από
τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο
Δημήτριο Σόφιά, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
Κεντρικής Μακεδονίας. Υποστράτηγο Νικόλαο Μπαντουβάκη και το
Διοικητή της Σχολής. Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέροιας,
Ναούσης & Κομπανίας κ.κ. Παντελεήμων. Στην τελετή παρέστησαν
ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Π εριφέρει
ας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης
- Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης κ. Αργύριος
Δημόπουλος. κ. Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης. ο Διευθυντής Επιτελικού
Γραφείου της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Συνταγματάρχης Στυλιανός
Γασπαράκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Τουλίκας. ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, Επιπυραγός Αλέξαν
δρος Κουβακάς. άλλοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθηγητές
της Σχολής, καθώς και συγγενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών. Οι ογδόντα εννέα (89) νέοι Αξιωματικοί ολοκλήρωσαν
επιτυχώς τη φοίτησή τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, διάρκειας τεσσάρων (4) περίπου μηνών. Στόχος της με
τεκπαίδευσης υπήρξε η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων. η συζήτηση
και ανάλυση προβλημάτων που προέκυφαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως Υπαξιωματικοί και η ενημέρωσή
τους σε σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα, θέματα διοίκησης προσωπικού.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.»
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (03.07.2015). επιστημονική
διημερίδα με θέμα: «Αντιμετώπιση Χημικών. Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών (Χ.Β.ΡΠ.) Απειλών και ο Ρόλος της Διεύθυνσης
Εγκληματολογιών Ερευνών», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέ
ατρο «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διημερίδα, η όποια
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με τη
συνδρομή του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α). συμμετεί
χαν ανώτατοι Αξιωματικοί και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,
εκπρόσωποι Εθνικών Αρχών και Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι
εγκληματολογικών εργαστηρίων από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης (πάνω από 140 εκπρόσωποι). Αφορμή για την υλοποίηση της διημερίδας αποτέλεσε η παραλαβή και η
εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού στο Τμήμα Εξερευνήσεων, στο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων και στο
Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων της Δ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ISEC - CBRN . Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
προγράμματος ISEC - CBRN . που αφορά στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για διερεύνηση σε Χ.Β.ΡΠ. περιβάλλον, από τα εμπλεκόμενα Τμήματα της. Επιπλέον, προσδιορίστηκε ο
ρόλος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών & Αυτοσχέδιων Βομβών (Τ.Ε.Ε.Μ.Α.Β.).
καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, του Εργαστηρίου
Μικροβιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Χ.Β.ΡΠ περιστατικά. Τέλος από τη διημερίδα αναδείχθηκε η σημασία της συνεργα
σίας και της διαρκούς εκπαίδευσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, σε ανάλογα περιστατικά, καθώς και της αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών και γενικότερα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Επισημαίνεται ότι για χημικούς παράγοντες η Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους, για βιολογικούς παράγοντες με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων και για ραδιολογικούς - πυρηνικούς παράγοντες με την Ελληνική Επιτροπή Ενέργειας.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ»
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας
διοργάνωσε (29.06.2015) ημερίδα, σε συνεργασία με στελέχη της Δ η
μοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας (Fiscal Information
and Investigation Service of Netherlands, FI.O.D.) της Ολλανδίας, με
θέμα «Τεχνικές ανάκρισης» ( "Interview techniques '). Η ημερίδα πραγ
ματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής, με τη συμμετοχή εκατό (100) εκπροσώπων: από την Εισαγγελία
Εγκλημάτων Διαφθοράς. τηνΑρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου
σιακής Κατάστασης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.0.Ε.), από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Δ/νση Ελέγχων, Γραφείο Γενικού Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων) και τη Γενική Γραμματεία για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Επιπλέον, συμμετείχαν και Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας από τη Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, τη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και τη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας
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Ταξίαρχος Εμμανουήλ Πλουμής, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, η ποινική ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια σε θέματα τεχνικών ανάκρισης/κατάθεσης της Ακαδημία Φορολογικής και Τελωνιακής Διοίκησης
της Ολλανδίας με τους συμβούλους της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας της Ολλανδίας (Fiscal
Information and Investigation Service of Netherlands, FI.O.D.). ανέπτυξαν στους συμμετέχοντες τις θεματικές ενότητες
της ημερίδας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Ο Πανελλήνιος Αντιναρκωτικός Αγώνας, αποφάσισε με την ευκαιρία
της καθιερώσεως από τον ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου ως «Παγκόσμιας
Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής
τους», να απονείμει σε αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας
τιμητική διάκριση γα την ενεργό συμβολή τους στην καταπολέμηση
των ναρκωτικών αλλά και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αντιναρκωτικού
Αγώνα κ. Ιωάννης Δαραβίγκας σε εκδήλωση που πραγματοποι
ήθηκε (26.06.2015) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και
συγκεκριμένα στο γραφείο του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Ατ
τικής Υποστράτηγου κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλου απένειμε τιμητική
πλακέτα στους κάτωθι Αξιωματικούς: τον Υποστράτηγο κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής,
τον Υποστράτηγο κ. Αντώνιο Μπάκα. Δ/ντη Δ/νσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, τον Ταξίαρχο κ. Χρήστο
Παπαζαφείρη, Δ/ντη Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, τον Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Τζίγκο. Δ/ντη Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττι
κής. τον Ταξίαρχο κ. Εμμανουήλ Γρηγοράκη, Δ/ντη Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής,
τον Ταξίαρχο κ. Βλάση Βαλατσό. Δ/ντη Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, τον Ταξίαρχο κ.
Κων/νο Φώσκολο, Επιχειρησιακό Διοικητή Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και ΔΕΛΤΑ, τον Ταξίαρχο
κ. Κων/νο Καρακατσούλη. Υποδ/ντή Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, τον Αστυν. Δ/ντή
κ. Κων/νο Καλύβα. Υποδ/ντή Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, τον Αστυν. Δ/ντή κ. Γε
ώργιο Καστάνη. Υποδ/ντή Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τον Αστυν. Δ/ντή
κ. Βασίλειο Καριανάκη, Υποδ/ντή Δ/νσης Αστυν. Ν/Α Αττικής, τον Αστυν. Υποδ/ντή
κ. Δήμητριο Γιοβανίδη. Αναπλ. Τμηματάρχη Τμ. Δίωξης Παράνομης Μετανάστευ
σης/ Δ/νσης Αλλοδαπών Ατικής. τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. Γεώργιο Μάγγα. Αναπλ.
Προϊσταμένου Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών Ασφάλειας Αττικής, τον Αστυνόμο
Α ' κ. Νικόλαο Νταβαρίνο. Τμηματάρχη Τμ. Δίωξης Εκβιαστών ΔΑΑ. την Αστυνόμο
Β 'κα. Φωτεινή Καραμέτου. Διοικητή Τμ. Ασφάλειας Φιλοθέης, τον Αστυνόμο Β '
κ. Γεώργιο Τζιλιάνο. Αναπλ. Τμηματάρχη Τμ. Δίωξης Εκβιαστών ΔΑΑ και τον Π.Υ.
Παναγιώτη Παπαπετρόπουλο. Προϊστάμενο Γρ. Ενημέρωσης Δημοσιογράφων ΓΑ.Δ.Α. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Μιχαιρίνας Κωσταντίνος. ο Αναπληρωτής Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ασημακόπουλος Αλκιβιάδης, καθώς και ο Α ' Βοηθός του Γενικού Αστυ
νομικού Διευθυντή Αττικής Ταξίαρχος Λουκόπουλος Διονύσιος.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη τελέστηκε (24.06.2015)
στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που φέρει και το όνο
μά του («όροφος Γεωργίου Βασιλάκη»), παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας του Σώματος. Στην τελετή παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης, ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας
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Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Από τη Φυσική Ηγεσία παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας.
Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής. η Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής. Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου, Διευθυντές των Διευθύνσεων του
Αρχηγείου και αστυνομικό προσωπικό. 0 αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010 από
αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, που είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλληλογραφίας και εξερράγη στο γραφείο του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΧΗΣ»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (20.06.2015) Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα
«Τακτική Διάσωσης Μάχης», που διοργανώθηκε από εταιρεία παροχής
υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των πρώτων βοηθειών,
σε συνεργασία με το Κεντρικό Ιατρείο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης σε χώρους του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Σκο
πός, ήταν η ενημέρωση και η επιμόρφωση του αστυνομικού προσωπικού σε
βασικές αρχές διάσωσης μάχης και στην παροχή πρώτων βοηθειών σε πολεμικά τραύματα. Το σεμινάριο παρακολούθη
σαν προσωπικό του Υγειονομικού, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και των
Διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς και Φλώρινας, η επιλογή των οποίων αφορά στην άμεση και πρώτη ανταπόκρισή
τους σε τέτοιου είδους περιστατικά. Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, απονεμήθηκαν πιστοποιήσεις για την
επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, διάρκειας 14 εκπαιδευτικών ωρών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (20) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (19.06.2015). η εκπαίδευση είκοσι
(20) Αξιωματικών της Αλβανικής Αστυνομίας, σε θέματα Τροχαί
ας, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 15 έως
19-06-2015, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ

Μ Hi

H

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙ

Μ

φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στις εγκαταστάσεις αυτής, στην
Αμυγδαλέζα Αττικής. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επιμόρ
φωση των εκπαιδευόμενων σε θέματα Τροχαίας, σε θεωρητικό
και πρακτικό επίπεδο, ώστε αυτοί να αποκομίσουν τις απαραίτητες
γνώσεις για να καλύψουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες
της πατρίδας τους, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελληνοαλβανικής συνεργασίας. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας πέντε
(5) ημερών, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά καταρτισμένοι καθηγητές, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) και
τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) της Αττικής και Ολυμπίας Οδού, για τη πληρέστερη ενημέρωσή τους. Στην
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συμμετεχόντων, τους επιδόθηκαν από τον Διοικητή
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα τα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Την εκ 
δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η εκπρόσωπος της Αλβανικής Πρεσβείας, A ' Σύμβουλος κ. Enkeleda M e rk u ri, ο
Αξιωματικός Σύνδεσμος, Ταξίαρχος Andi Likaj και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Ελευθεράκης. Στο τέλος της αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης,
ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα στην εκπρόσωπο της Πρεσβείας
της Αλβανίας, στον Αξιωματικό Σύνδεσμο αυτής και στους εκπαιδευόμενους.
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Ο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάσθηκε (15.06.2015), στην πλατεία Δαβάκη,
ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς». Στην εκδήλωση ηαρέστησαν
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος, η Καθηγήτρια Εγκλημα
τολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, ο Προϊστάμενος
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ
Κατριαδάκης καθώς και ο Διοικητής του Α.Τ. Καλλιθέας, Νικόλαος Γιαννόπουλος αλλά και πλήθος κόσμου, δείχνοντας έτσι τη στήριξη τους στο νέο αυτό
θεσμό. Συντονίστριας της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου. Επίσης, στην εκδήλωση μεταξύ άλλων
παραβρέθηκαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Διαμαντόπουλος Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Δραγατάκης Χρήστος, ο Βοηθός του Διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών
Ταξίαρχος Καρακατσούλης Κωνσταντίνος, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι κομμάτων αλλά και πολίτες της
Καλλιθέας. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή εκδήλωση, είναι πολύ

σημαντική για την Καλλιθέα γιατί παρουσιάζεται ένας νέος θεσμός για την πάλη μας. από τον οποίο περιμένουμε πολλά.
Με τον Αστυνομικό της γειτονιάς, έχουμε τη βάσιμη ελπίδα ότι θα δούμε βελτίωση στους δρόμους και τις γειτονιές μας.
γιατί πίσω από αυτό το νέο θεσμό κρύβεται ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης. Η ανθρώπινη αστυνόμευση».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΤ.Ε.Μ.Α. (20Η-2015)
Πραγματοποιήθηκε (08.06.2015) εκπαιδευτική εκδρομή του Τμήματος Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (εκπαιδευτικής σειράς 20142015), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
στην Αθήνα, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας και στην περιοχή του Διστό
μου, όπου και προέβησαν στην κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο, προς τιμή
των πεσόντων κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής. Η επίσκεψη πραγμα
τοποιήθηκε στα πλαίσια της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής εκδρομής, από το πρόγραμμα εκπαίδευσης με την συμμετοχή
των πενήντα δύο (52) σπουδαστών και του Διοικητή του Τμήματος της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
Την 05 Ιουνίου 2015 η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, τίμησε τον κ. Αδαμάντιο Βαριά του
Σίμου, απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα για τη διαχρονική του προσφορά στην τοπική
αστυνομία και ιδιαίτερα στην Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου. η οποία διαχειρίζεται τον Ιερό Ναό Αγίου
ΑΡΤΕΜΙΟΥ, τον Ξενώνα «Αγίου Αρτεμίου» και το Κέντρο Νεότητας Αγ. Αρτεμίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, πραγματο
ποιήθηκε (03.06.2015) επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο τα επίκαιρα
θέματα Ενδοκρινολογίας και Μ αιευτικής Γυναικολογίας. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης και σκοπός της ήταν η
ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης στις
ακόλουθες θεματολογίες: Παθήσεις του θυμοειδούς: Προσέγγιση και θε
ραπευτική αντιμετώπιση, υπογόνιμο ζευγάρι: Τι πρέπει να γνωρίζουμε και
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τι μπορούμε να κάνουμε, προληπτικός Έλεγχος, σχετιζόμενος με το γεννητικό σύστημα, στη γυναίκα και τον άνδρα
Εισηγητές της ημερίδας στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες ήταν ο Αστυνομικός Υποδ/ντής (ΥΙ) Παναγιώτης Αναγνώστης,
Ενδοκρινολόγος-Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.0., που υπηρετεί στο Κεντρικό ιατρείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτριος Γούλης,
Ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας-Αναπαραγωγής Α.Π.Θ και ο κ. Δημήτριος Βαβίλης, Μ αιευτήρας-Γυναικολόγος , καθηγητής Μ αιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. Το συντονισμό της επιστημονικής ημερίδας έκανε
ο Αστυνομικός Δ/ντής (ΥΙ) Βασίλειος Τζαλοκώστας, Δ/ντής του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμφορούμενη από αι
σθήματα ανιδιοτελούς αλληλεγγύης και φιλαλληλίας, έχει αναπτύξει ένα
ευρύ πλέγμα φιλανθρωπικών δράσεων, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση
και την ηθική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δεινοπαθούντων
ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του Γενικού Αστυνομικού
Δ/ντή Θεσσαλονίκης, Υποστρατήγου κ. Βασιλείου Μωϋσίδη. πραγμα
τοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επαφές με ομογενειακό σωματείο που δρα
στηριοποιείται ενεργά στη χώρα της Σουηδίας και προσφέρθηκε εθελοντικά να συνδράμει πρακτικά και οικονομικά
στη διοργάνωση φιλανθρωπικής συναυλίας. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε (03.06.2015) μουσική συναυλία,
στην πόλη της Στοκχόλμης, σε συνεργασία της ΓΑ.Δ.Θεσ/νίκης με τον Ελληνικό Λαογραφικό Σύλλογο Σουηδίας στην
οποία συμμετείχε αφιλοκερδώς, ο καλλιτέχνης Γιάννης Πλούταρχος. Τα έσοδα της μουσικής εκδήλωσης, διατέθηκαν
εξ ολοκλήρου για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών, δυο νέων ανθρώπων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βρί
σκονται σε άγρυπνο κώμα, συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων. Πρόκειται για τον 28χρονο Αναστάσιο, καταγόμενο από το
Αγιονέρι Κιλκίς και της 23χρονης Βασιλικής, με καταγωγή από την πόλη της Βέροιας. Επίσης, την εν λόγω πρωτοβουλία,
στήριξε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης, ευχαρίστησε
τους συντελεστές και συμμετέχοντες στην εν λόγω εκδήλωση και προσέφερε τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του
Σώματος, στον καλλιτέχνη κ. Γιάννη Πλούταρχο, στην Πρόεδρο του Ελληνικού Λαογραφικού Συλλόγου Σουηδίας κ.
'Ελλη Χριστάκη και το συνεργάτη της κ. Αλέξανδρο Καλπακίδη.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΥΣΙΔΗ,
ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Την Πέμπτη 2Θ Μαίου 2015. σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Makedonia
Palace», στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση του Ροταριανού

ί ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ1
ΟΜΙΛΆΣ

Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυ
ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης παρέστη σε
συνεστίαση και πραγματοποίησε προς τους παρευρισκομένους, ομιλία
με αντικείμενο το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. Γενικός, αναφέρθηκε στην κοινωνική αποστολή και δράση
της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταξύ άλλων, τόνισε: «Είναι μεγάλη

ι

μου τιμή και μ ε ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, για
να μιλήσω για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως για τον κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας το κοινωνικό της
πρόσωπο, καθώς και τη θέση της στην Ελληνική κοινωνία...... Με τη δράση του ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» καθίσταται
αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και καλείται να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των
πολιτών και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της γειτονιάς, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας,
ανάπτυξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και κοινωνικής διαμεσολάβησης ....Η Αστυνομία μ ε τις εν λόγω δράσεις
προτάσσει φιλικά το χέρι, προσδοκώντας την ανταπόκριση καθενός από εσάς....» Μετά το πέρας της ομιλίας, ακολούθησε
συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Ανατ. Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ, απένειμε
στον κ. Γενικό, αναμνηστικό μετάλλιο του Ομίλου.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (25.05.2015) στην Έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, ημερίδα για θέματα κα
ταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), την οποία παρακολούθησαν συνολικά (32) στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η ημερίδα υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γραμμής Πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων «1109»,
στο πλαίσιο συνεργασίας με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν τρία στελέχη
της Μ.Κ.Ο. Α21 και της Γραμμής Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων «1109». Σκοπός ήταν, η ενημέρωση και
η πληροφόρηση των συμμετεχόντων, αναφορικά με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, ως μία από τις σοβαρότερες
παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να καλύψουν με
επάρκεια τις ανάγκες, που ανακύπτουν σε υπηρεσιακό επίπεδο.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ο Οργανισμός Frontex για 6η συνεχή χρονιά διοργάνωσε (21.05.2015)
στη Βαρσοβία τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνοριακής Φύλα
ξης. όπου προβάλλεται το έργο των αρχών φύλαξης συνόρων των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε
έκθεση με τη συμμετοχή 39 Εθνικών Αρχών φύλαξης συνόρων από 2Θ
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων ευρωπαϊκών και
διεθνών οργανισμών (1.0.Μ.. E.A.S.O.. κλπ). Η Ελληνική Αστυνομία, με
πρωτοβουλία της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α. και την υποστήριξη
της Δ/νσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.. συμμετείχε με ξεχωριστό σημείο προβο
λής στην εν λόγω εκδήλωση, προβάλλοντας το έργο της όσον αφορά τη
φύλαξη των συνόρων της χώρας, αναδεικνύοντας την προσπάθεια των στελεχών της στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αλλά και την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Το σημείο προβολής της Ελληνικής Αστυνομίας
επισκέφθηκε. μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ε.Ε. κ. Δημήτρης
Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FRONTEX κ. Fabrice LEGGERI, ενώ ταυτόχρονα
δέχθηκε πλήθος επισκεπτών προσφέροντας αναμνηστικά δώρα. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, πραγματο
ποιήθηκαν επιδείξεις αστυνομικών σκύλων από πέντε επιλεγμένους εκπαιδευτές από το σύνολο των πιστοποιημένων
εκπαιδευτών του FRONTEX, όπυ η χώρα μας εκπροσώπησε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ (CEPOL) ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ CEPOL ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»
Πραγματοποιήθηκε (09.05.2015)στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης ημερίδα της CEPOL, με τη συμμετοχή ογδόντα (80) εκπαιδευομένων
από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Τελωνειακών Αρχών του Νομού Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε με τη συνδρομή του Τμήματος
Εκπαίδευσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία - CEPOL. ως καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία
για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου και ο ρόλος που αυτή διαδραματίζει, μέσω της
παροχής σύγχρονης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Αστυνομικής Συνεργασίας των
Κρατών - Μελών της Ε.Ε., στην αντιμετώπιση του διεθνικά οργανωμένου εγκλήματος. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική Ημε
ρίδα. έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις παρεχόμενες, μέσω της CEPOL . ευκαιρίες δια βίου
εκπαίδευσης, σε μια περίοδο μάλιστα όπου ο Κανονισμός Λειτουργίας της βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαπραγμάτευσης,
για υιοθέτηση από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. και προβλέπει την επέκταση της ομάδας στόχου της. σε όλο το Προσωπικό των
Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου όλων των βαθμών. Την ευθύνη για τον συντονισμό της Ημερίδας είχε ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης Εθνικού Τμήματος της CEPOL. Υπαστυνόμος Α Γεώργιος Χασάπης, ο οποίος έχει οριστεί Υπεύθυνος Διοργάνωσης
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της Ημερίδας. Την Ηγεσία ίου Σώματος εκπροσώπησε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος
Δημήτριος Σόφιάς. Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε η Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βασίλειος
Μωυσίδης. Στο πλαίσιο της Ημερίδας απονεμήθηκε στον Αστυνόμο Α (ΥΓ) Απόστολο Καλιαμπό, Πτυχίο για τη συμμετοχή του
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Αστυνομικών της CEP0L, κατά το έτος 2014-2015.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. χοροστατούντος
του Παναγιωτάτου κ.κ. Ανθιμου, γιορτάστηκε (07.05.2015) η «Ημέρα προς Τιμή
των Αποστράτωντης Ελληνικής Αστυνομίας», όπου τελέσθηκε Δοξολογία και
Δέηση υπέρ Αποστράτων Αστυνομικών. Μετά το τέλος της Δοξολογίας και της
Δέησης υπέρ Αποστράτων Αστυνομικών, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρατήγου Δημήτριου Τσακνάκη. Την
εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, οι βουλευτές του Νομού Θεσσα
λονίκης, κ. Κων/νος Γκιουλέκας και κ. Χριστίνα Ταχιάου. η Αντιπεριφερειάρχης
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου, εκπρό
σωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Διοικητή του Ρ Στρατού- NCD - GR. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Β. Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής θεσ/νίκης. Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυσίδης,
ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης. ο Βοηθός του
ΓΑ.Δ.Θ.. Ταξίαρχος Θεόδωρος Τυριακίδης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών θεσ/νίκης, Ταξίαρχος Γεώργιος Παντελάκος. ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας
θεσ/νίκης . Αστυν. Δ/ντής Δημήτριος Μπουραζάνας, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχ/σεων θεσ/νίκης, Αστυν. Δ/ντής
Κων/νος Βακρινός. εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Αεροπορίας, του Πολεμικού
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων, επίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Ελληνικής
Αστυνομίας, Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΓΑ.Δ.Θ., Απόστρατοι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας,
προσωπικό της ΓΑ.Δ.Θ., ο Πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής-Ελληνικής Αστυνομίας Νομού
Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και μέλη του Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Αστυνομίας.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (11.06.2015), επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα
«Η Συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών στην εξιχνίαση
εγκλημάτων παραποίησης στοιχείων ταυτότητας οχημάτων» και διοργανώθηκε
από τη Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.
Σκοπός της Ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών
Ερευνών, ήταν να ενημερωθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της κυκλοφορίας
των οχημάτων, αλλά και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (Τελωνεία, Κ.Τ.Ε.Ο.. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών κ.λπ.), για τον
αποτελεσματικό έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας των οχημάτων που κυκλοφορούν με πλαστούς και παραποιημένους αριθμούς
αναγνώρισης (πλαίσιο - κινητήρα). Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, Υποστράτηγος
Δημήτριος Παπαναγιώτου και ο Τμηματάρχης του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, Αστυν.
Υποδιευθυντής Αθανάσιος Κωστορρίζος. Την ημερίδα παρακολούθησαν πενήντα τρεις (53) αστυνομικοί από διάφορες
Υπηρεσίες της Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογιώ ν Ερευνών Βορείου Ελλάδος, καθώς και δεκατέσσερις
(14) εκπρόσωποι Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις που εφαρμόζει το Εργαστήριο Επανεμφάνισης
Αριθμών Πλαισίου - Κινητήρα Οχημάτων του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων'Οπλων και Ιχνών Εργαλείων, την εξακρίβωση
των στοιχείων αναγνώρισης οχημάτων, αλλά και τις μεθόδους και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιούν οι δράστες
για την παραποίηση αυθεντικών αριθμών πλαισίου και κινητήρα οχημάτων. ■
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 2" ΚΑΙ Η 3η
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΥΡΕΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ευρεία τηλεδιάσκεψη της Πολιτικής και Φυσικής

Τη δεύτερη (2η) και τρίτη (3η) «Ανοιχτή Επικοινω

Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με τους επι

νία με τους πολίτες» πραγματοποίησε (28.05.2015

κεφ αλής των δεκατεσσάρων Γενικών Αστυνομι

κ α ι 25.06.2015 αντίστοιχα) η Πολιτική Ηγεσία του

κών Διευθύνσεω ν της χώρας, πραγματοποιήθηκε

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κατά τη διάρ

(10.06.2014) στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

κεια της «Ανοιχτής Επικοινωνίας», η Π ολιτική Ηγεσία

Από την Πολιτική Ηγεσία συμμετείχε ο Αναπληρωτής

του Υπουργείου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης,

Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης

συναντήθηκε με πολίτες, οι οποίοι συζήτησαν προβλή

αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας

ματα. προτάσεις και επισημάνσεις αρμοδιότητας του

του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης και ο Γενικός Γραμ

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τόσο για προσω

ματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης.

πικά, όσο και για θέματα ευρύτερου κοινω νικού εν

Από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας συμμετείχε ο Αρχη

διαφέροντος. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

γός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος

& Δ ιο ικη τική ς Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα

Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος,

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος του Επιτε

Πανούσης, υποδέχθηκε τους πολίτες στην αίθουσα

λείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατρι-

«Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου, όπου τους

αδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου

μίλησε εξηγώ ντας τους τόσο τη διαδικασία, όσο και

Ελλάδας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός, ο Γενικός

το σκοπό της πρωτοβουλίας, ο οποίος μεταξύ άλλων

Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας. Αντιστρά

τόνισε: «Δεν σας καλέσαμε να έρθετε ούτε για εκτόνω

τηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας καθώς και Προϊστάμε
νοι Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ση, ούτε για δημοσιότητα. Θέλουμε να ακούσουμε τις
σκέψεις σας. τις επισημάνσεις σας. τα προβλήματά σας
και να τα λύσουμε. Πάγια θέση μου είναι ότι ο Υπουρ
γός δεν πρέπει να μένει κλεισμένος στο γραφείο, αλλά
θα πρέπει να βρίσκεται στο δρόμο, στο πλευρό των
πολιτών. Σκοπός της «Ανοιχτής Επικοινωνίας» είναι να
κάνουμε άνοιγμα στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και Πολίτη»....
Στηριζόμαστε στην προσωπική επαφή, θέλουμε ένα

Από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώ
ρας συμμετείχαν οι Γενικο ί Α σ τυνο μ ικοί Δ ιε υ θ υ 
ντές και οι Δ ιευ θ υ ντές των ο ικ είω ν Διευθύνσεω ν.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία του Σώματος, έδωσε οδηγίες και κατευ
θύνσεις σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται κυρίως
με την εφαρμογή του στρατηγικού και επιτελικού σχεδιασμού, τη βέλτιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντα

«ανοικτό» υπουργείο. Στόχος μας είναι να πάμε εμ είς

πόκριση των Υπηρεσιών και την κατάλληλη αξιοποίηση

στους πολίτες, να σπάσουμε τα στεγανά, ιδιαίτερα σε

του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων.

ένα Υπουργείο όπως αυτό» . Εν συνεχεία, ο Αναπλη

Οι βασικές κατευθύνσεις επικεντρώθηκαν σε δύο βα

ρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικη τική ς Ανασυ

σικούς πυλώνες που αφορούσαν: στην εφαρμογή ενός

γκρότησης κ. Γιάννης Πανούσης, ο Γενικός Γραμματέας

συστήματος διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου μέσω μ ε

Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενι

τρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών «στόχων», που συ-

κός Γραμματέας Π ολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυ-

ναρτώνται με την αποτελεσματική δράση των Υπηρεσιών

ρόπουλος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του

του Σώματος και στον ειδικότερο σχεδίασμά για την ανα

Υπουργείου κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Δ ιευθυντής

διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων και των Υπηρεσιών

του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού,

της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά Περιφέρεια, ώστε με τη

κ. Βασίλης Μαστρογιάννης, είχαν κατ' ιδίαν συναντή

νέα δομή να αναβαθμιστεί το περιβάλλον ασφάλειας σε

σεις με τους πολίτες. Ενδεικτικά, οι πολίτες έθεσαν

τοπικό και εθνικό επίπεδο. Δόθηκαν ακόμα ειδικότε

ζητήματα που αφορούσαν σε αστυνόμευση περιοχών,

ρες κατευθύνσεις και οδηγίες για την αποτελεσμα

πυρόσβεσης, τροχαίας, αλλά και προβλήματα δ ιο ικ η 

τική αστυνόμευση των νησιωτικών και ηπειρωτικών

τικής ή γραφ ειοκρατικής φύσεως κ.λπ.

περιοχών, που παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα και τουριστική κίνηση το διάστημα της καλοκαι-
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ρινής περιόδου. Από την πλευρά τους οι κ.κ. Γενικοί

νική Αστυνομία και η Δίω ξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Αστυνομικοί Διευθυντές, ανέλυσαν την κατάσταση που

επαγρυπνούν, σε κάθε περίπτωση, για την άμεση ανί

επικρατεί στις περιοχές ευθύνης τους, για τα ζητήματα

χνευση και πρόληψη σχετικών συμβάντων, καθώς λόγω

της ασφάλειας και περιέγραψαν ειδικότερα θέματα που

της μεγάλης επικινδυνότατος, το φαινόμενο ενδέχεται

σχετίζονται με τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότη

να λάβει πραγματικές και εξαιρ ετικά επικίνδυνες δια

τες της κάθε περιοχής. Παράλληλα εξέφρασαν απόψεις

στάσεις. Τέλος, εάν κάποιος γονέας υποπτευθεί πως το

και προτάσεις σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος,

παιδί του σχεδιάζει να προβεί στο «παιχνίδι - πρόκλη

που αφορούν κυρίως στην εφαρμογή ολοκληρωμένων

ση» των 72 ωρών ή όποιος πολίτης γνω ρίζει σχετικές

προγραμμάτων αστυνόμευσης και ανάπτυξης αστυνο

πληροφορίες για αυτό, καλείται να επικοινω νήσει άμε

μικών δράσεων. Τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης

σα με τη Διεύθυνση Δ ίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

εκτιμήθηκαν από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ως

με τους ακόλουθους τρόπους:

ιδιαίτερα εποικοδομητικά, ενώ τα συμπεράσματα που

► Τηλέφωνο: 11188

εξήχθησαν θα αξιολογηθούν - αξιοποιηθούν στο πλαίσιο

► F a x :210-6476462

του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

► Email: ccu@CYbercrimeunit.qov.qr
► Facebook: www.facebook.com/cyberkid.qov.qr
► Twitter: @cyberalertGR
► Ιστότοπος: w w w .cyberkid.gr

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ GAME OF
72" («ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ 72 ΩΡΩΝ»)

► Και μέσω της εφαρμογής CYBERKID για φορητές
συσκευές.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ «FACEBOOK»

Η Δ ιεύθυνσ η Δ ίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας εφιστά την προσοχή των

Η Διεύθυνση Δίω ξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος ενη 

πολιτών, και ιδίως των γονέων, αναφορικά με φ α ι

μερώ νει τους πολίτες για την ε κ νέου διάδοση κα

νόμενο, το οποίο απ οκαλείται «Game of 72» («Π αι

κόβουλου λογισμικού (Backdoor Trojan), που είχ ε

χνίδι των 72 ωρών»). Το εν λόγω «παιχνίδι» φέρεται

εμφανιστεί ξανά κατά το παρελθόν και εξαπλώνεται

να λαμβάνει χώρα στα Μέσα Κοινω νικής Δικτύω σης

με την εμφάνιση ανάρτησης με πορνογραφικό βίντεο

(Social Media), με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ

στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook».

εφήβων, οι οποίοι προκαλούν ο ένας τον άλλον, να

Σ υγκεκριμ ένα, όπως και στο παρελθόν, η επίμαχη

εξαφανιστούν από το σπίτι τους, χωρίς καμία επ ικοι

ανάρτηση εμφ ανίζεται να έχ ει κοινοποιηθεί από «φί

νωνία για 72 ώρες. Ειδικότερα, το επικίνδυνο αυτό

λο» του χρήστη στην ιστοσελίδα κοινω νικής δικτύωσης

δ ιαδικτυακό «παιχνίδι» φ έρ εται να ξεκίνη σ ε από τη

«Facebook» και να έχουν επισημανθεί σε αυτήν με ε τι

Γαλλία, όπου 13χρονη η οποία εξαφανίστηκε από την

κέτα (tag) πλήθος «φίλων» του. Εάν ο χρήστης πατήσει

ο ικία της για 72 ώρες, δήλωσε ότι προσπαθούσε να
ανταποκριθεί στο «παιχνίδι - πρόκληση των 72 ωρών».

στο σύνδεσμο της ανάρτησης, μεταφέρεται σε απατηλή
ιστοσελίδα, όπου παίζουν τα πρώτα δευτερόλεπτα του

Οι Αστυνομικές Αρχές πολλών κρατών εξέδω σαν ε ι

βίντεο και στη συνέχεια σταματάει η αναπαραγωγή του,

δοποιήσεις προς γονείς και παιδιά, ενώ πολλά είναι

εμφανίζοντας μήνυμα, το οποίο ενημερώ νει τον χρή

και τα σχετικά δημοσιεύματα από πολυάριθμα Μέσα

στη ότι απαιτείται να «κατεβάσει» μια αναβάθμιση του

Μ αζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού, που αναφέρουν

λογισμικού Adobe R ash Player (InstallFLashPlayer.

πως το φαινόμενο λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Βάσει

exe). Στην περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει και

του γεγονότος ότι δεν έχουν ακόμη βρεθεί αποδεικτικά

«κατεβάσει» το αρχείο, τότε μολύνεται από το κακό

στοιχεία στο διαδίκτυο για την ύπαρξη του επικίνδυνου

βουλο λογισμικό (Backdoor Trojan), το οποίο έχ ει τη

«παιχνιδιού», μερίδα των ξένω ν μέσων εικ ά ζ ε ι ότι η

δυνατότητα να «παρακολουθεί» το πληκτρολόγιο και το

έκταση που έλαβε το περιστατικό μπορεί να οφ είλεται

«ποντίκι» του μολυσμένου υπολογιστή, με αποτέλεσμα

σε αυτοδιαδιδόμενη φάρσα (hoax).lTn χώρα μας δεν

να μπορούν να υποκλαπούν κω δικοί και επικοινω νίες

έχ ει σημειω θεί αντίστοιχο περιστατικό, όμως η Ελλη

πάσης φύσεως (κωδικοί e-banking, αριθμοί πιστωτικών

84 I

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ |

καρτών, κω δικοί πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομεί

Ιρλανδός Αξιωματικός για μια εβδομάδα από Αξιωματικό

ου κ.ά.). Επιπρόσθετα, το κακόβουλο λογισμικό έχ ει τη

της Διεύθυνσης σε θέματα τήρησης Δημόσιας Τάξης και

δυνατότητα μετά την εγκατάστασή του και τη μόλυνση

Ασφάλειας. Στη συνέχεια Έλληνας Αξιωματικός θα ε κ 

του υπολογιστή, να αναρτά αυτόματα στο λογαριασμό

παιδευτεί στην Ιρλανδία στην ίδια θεματολογία. Επιπλέ

«Facebook» του χρήστη το επίμαχο πορνογραφικό βί

ον, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση

ντεο. κάνοντας ταυτόχρονα επισήμανση (tag) φίλους

Πελοποννήσου θα εκπαιδευτεί Αξιωματικός της Αστυνο

του, με σκοπό την περαιτέρω αυτοδιάδοσή του. Με

μίας της Κύπρου για μία εβδομάδα από Αξιω ματικό της

αυτό τον τρόπο, το κακόβουλο λογισμικό εξαπλώνεται,

Διεύθυνσης σε θέματα ηγεσίας, μάθησης και κατάρτισης,

μέσω της πλατφόρμας «Facebook», μολύνοντας μ ε

ενώ την προηγούμενη εβδομάδα Έλληνας Αξιωματικός

γάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σημειώ νεται

εκπαιδεύτηκε στην Κύπρο, στην ίδια θεματολογία. Επι-

ότι πρόκειται για νεότερη έκδοση του προηγούμενου

σημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής

ιού με κύριο χαρακτηριστικό τη γρηγορότερη εξάπλω-

Αστυνομικών παρουσιάζει αντίστοιχη φιλοσοφία με το

σή του. Οι χρήστες του διαδικτύου καλούνται να είναι

πανεπιστημιακό πρόγραμμα ERASMUS και προτάθηκε

ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ακόλουθα

από το Συμβούλιο της Ε.Ε. το 2010, στοχεύοντας στην

ελάχιστα μέτρα προστασίας:

ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμε

► Να μην πατάνε σε αναρτήσεις με περίεργο περιε
χόμενο ή αναρτήσεις οι οποίες δεν εμφανίζεται να
οδηγούν σε κάποια γνωστή ιστοσελίδα.
► Από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του «Facebook»,
να ενεργοποιήσουν την επιλογή στην οποία δεν
θα μπορεί κάποιος να τους προσθέσει με ετικέτα
(tag), χωρίς να το εγκρίνουν.

τώπιση του διεθνικά οργανωμένου εγκλήματος, μέσω

► Να χρησιμοποιούν εφ αρμογές ασφαλείας, όπως

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Επίσημων Αρχών

της αμοιβαίας μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών. Βασίζεται στο Πρόγραμμα της
Χάγης (2004) για την ενίσχυση της Ελευθερίας, της
Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης στον ευρωπαϊκό χώρο
και στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009). Επιχειρεί
να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και αύξησης της

λογισ μικό A ntivirus, το οποίο θα πρέπει να είνα ι

και Φορέων των Κρατών Μελών, αποσκοπώντας στην

πάντοτε ενημερωμένο.

αποτελεσματική συνεργασία τους. Στο συγκεκριμένο

► Να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερω μένη

πρόγραμμα, εκτός από τα είκοσι οκτώ (28) Κράτη Μ έ

την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπο

λη της Ε.Ε., συμμετέχουν και χώρες της Ευρωπαϊκής

λογιστή.
Υπενθυμίζεται όχι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες

Π ολιτικής Γειτονίας ( European Neighborhood Policy
Countries - ENP Countries ) και χώρες των Δυτικώ ν

μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης

Βαλκανίων (Western Balkan Countries - WB Countries),

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία

όπως η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσ

επικοινωνίας:

νία, η Π.ΓΔ.Μ.. η Γεωργία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το

► Τηλεφωνικά στο: 111 88

Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Το

► Στέλνοντας e-m ail στο: ccu@cybercrimeunit.qov.gr

έτος 2014 συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν για πρώτη
φορά, 5 Έλληνες Αστυνομικοί, οι οποίοι εκπαίδευσαν
5 Αστυνομικούς από Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., αντίστοι

ΈΝΑΡΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - CEP0L

χα. Φέτος, ο αριθμός των συμμετεχόντων εκ μέρους της
Ελληνικής Αστυνομίας πρόκειται να είναι ΙΑ στελέχη,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 180%. Η συμμετοχή
των Ελλήνων αστυνομικών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Ανταλλαγής της C EP0L, κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για

Ξεκίνησε (08.06.2015) το Πρόγραμμα Ανταλλαγής

την Ελληνική Αστυνομία, καθώς μετά την ολοκλήρωση

Αστυνομικών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδη

του. οι συμμετέχοντες σε αυτό θα κληθούν να εκπαιδεύ

μίας - CEP0L για το έτος 2015, με την υλοποίηση δύο

σουν συναδέλφους των Υπηρεσιών τους, με αντίστοιχο

(2) εκ των δεκατεσσάρων (ΙΑ) συνολικά ανταλλαγών Ελ

αντικείμενο καθηκόντων. Τέλος, αναφέρεται ότι για πρώ

λήνων αστυνομικών με συναδέλφους τους από αντίστοι

τη φορά θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

χες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση

Ανταλλαγής 6 στελέχη των Τελωνειακών Αρχών της Χώ

Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής θα εκπαιδευτεί

ρας, λαμβάνοντας εκπαίδευση στις εξής θεματολογίες:
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Καταπολέμηση απώλειας ενδοκοινοτικών φόρων, λόγω
απάτης. Καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων

Λουκάς του Νικολάου, διότι τιμήθηκε με το μετάλλιο
«Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας».

προϊόντων και Ευρωπαϊκή Αστυνομική και Δικαστική Συ

► Προάγεται επ'ανδραγαθία, στο βαθμό του Υπαστυ-

νεργασία. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στο Ευρωπα

νόμου Β ' (θέση σε αποστρατεία), σύμφωνα με τα

ϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Αστυνομικών, ο συνολικός

οριζόμενα του από 27-11-2014 Π.Δ. ο Ανθυπαστυνό

αριθμός συμμετεχόντων εκ μέρους της Χώρας μας θα

μος (232216) ΦΑΜΠΡΙΚΗΣ Αναστάσιος του Ηρακλή,

ανέλθει σε 20 άτομα, σημειώνοντας αύξηση της τάξης

διότι τιμήθηκε με το μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο

του 300% σε σχέση με το 2014, θέτοντας την Ελλάδα

Ανδραγαθίας».

στις πέντε πρώτες χώρες με υψηλότερη συμμετοχή
στο εν λόγω πρόγραμμα.

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού
του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

Με το βαθμό του Αντιστράτηγου οι: Αλειφέρης Παναγι
ώτης, Ζάγκας Δημήτριος. Νίτσας Γεώργιος, Σαλαμάγκας

| Σ τις 13-15 Μ αρτίου 2015

Γεώργιος, Τσουκνάδης Ιωακείμ. Χονδρός Βάϊος.

πραγματοποιήθηκε το «4°

Με το βαθμό του Υποστράτηγου οι: Αρκουμάνης Γε

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό

ώργιος, Γιαρεντζίδης Βασίλειος, Γκοδοσίδης Γεώργι

Συνέδριο - Ψ υχική Υγεία,

ος, Δήμας Ιωάννης. Λουλακούδης Στέφανος, Μαμούτος

τεχνολογία και τηλεματικές

θωμάς, Μητσέας Ηλίας, Τζιμόπουλος Κων/νος. Φρα

εφαρμογές » στο Μέγαρο

γκίσκος Ιωάννης.

Μ ουσικής . το οποίο διορ -

Με το βαθμό του Ταξιάρχου οΐ: Αρβανίτης Δημήτριος,

Υανώθηκε υπό την αιγίδα

Αυγέρης Ανδρέας, Βερβεσός Νικόλαος. Βερναδάκης

I του Υπουργείου Υγείας . της

Νικόλαος, Γάτσιος Δημήτριος, Γεωργούλης Δημήτριος,

Ε θνικής Σχολής Δ ημόσιας

Γιαννακάκος Βασίλειος. Γιάντσιος Χρηστάκης, θεοδω -

Υγείας, της Ελληνικής Ψ υχι

ρογλάκης Ιωάννης. Κ α γκελίδης Ιωάννης, Κολομβός

'

ατρικής Εταιρείας και του Πανελλήνιου Ψυχολογικού

Παντελεήμων, Λάππας Βασίλειος, Μάγγου Κωνστα

Συλλόγου. Ο Δόκιμος Υπαστυνόμος (Σ.Α.Ε.Α.) Δημή-

ντίνος, Μ αραγκάκης Ιωάννης, Μ π ιζίκος Δ ημήτριος,

τριος Αντώνογλου , Μ.Β.Α., MSc„ BSc., Οικονομολόγος

Νάκιας Φώτιος, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Παπαδάτος

Υγείας και η ομάδα του βραβεύτηκαν για την επιστημο

Σπυρίδων, Παπασταύρου Περικλής, Ρήγας Αναστάσιος,

νική τους εργασία με τίτλο«Παραοικονομία στην υγεία:

Σακκάς Ιωάννης, Σταυρακάκης Νικόλαος. Τζουρμπάκης

Ποσοτική (άμεση) προσέγγιση στην Ελλάδα την εποχή

Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης.

του Μνημονίου», ως η καλύτερη από τις πενήντα πέ

Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οΐ: Καρα

ντε (55) συνολικά που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Τη

γκούνης Δημήτριος, Σίνδρα Πηνελόπη.

βράβευση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Μετο βαθμό του Αστυνόμου Α ' ο: Μπατσίλας Δημήτριος.

κ. Ορέστης Γιωτάκος. Ψυχίατρος.

Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οΐ: Γιωτόπουλος Θεόδω
ρος. Διπλαρος Θεόδωρος, Σημαντηράκης Εμμανουήλ.
Μετο βαθμότου Υπαστυνόμου Α ' οΐ: Βιτουλαδίτης Δημή-

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

τριος, Καρβέλης Παναγιώτης, Ντρίλιζας Σταύρος. Πορνάρη Χρυσούλα Τσουκαλάς Γεώργιος, Φουκαράκης Μιχαήλ.

► Προάγεται επ'ανδραγαθία, στο βαθμό του Υπαστυ-

Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οΐ: Γυπάρης Εμ

νόμου Β ' , σύμφωνα με τα οριζόμενα του από 27-04-

μανουήλ, Π ετσ ινάκης Σταύρος, Σιαπέρας Κω νστα

2015 Π.Δ. ο Ανθυπαστυνόμος (257831) ΚΑΡΑΓΙΑΝ-

ντίνος, Σταυρόπουλος Ιωάννης, Τσαούσης Χαρίτων.

ΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Νικολάου, διότι τιμήθηκε με το

Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Εργαζίκης Εμ

μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας».

μανουήλ. Ζανίκας Ιωάννης, Ζώης Παναγιώτης, Δ ημη-

► Προάγεται επ'ανδραγαθία, στο βαθμό του Υπαστυ-

τριάδης Κων/νος, Θεοχάρης Βασίλειος, Καρακίτσος

νόμου Β ' , σύμφωνα με τα οριζόμενα του από 27-04-

Χρήστος, Καρμπας Κω ν/νος. Κ ουτσούκος Α λέξιος.

2015 Π.Δ. ο Ανθυπαστυνόμος (241964) ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μανάρας Νικόλαος, Μανωλόπουλος Θεόδωρος. Μ ε-
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νύχτας Δημήτριος, Μ ερμίγκης Δημήτριος. Μπριάκος

► 0 Α ρχιφ ύλακας Λεσκαλέλπς Γεώργιος, ο οποί

Αθανάσιος, Νόλης Ηλίας, Παπαθανασίου Ιωάννης. Πα-

ος υπ ηρετεί στην Δ.Α. Χ α λ κ ιδ ικ ή ς / Α.Τ. Κασσαν-

ραδείσης Γεώργιος, Παρασκευόπουλος Πέτρος, Πουλά-

δρείας. επ ιθ υ μ εί να μ ετα β εί αμ οιβα ία με συνά

κος Μιχαήλ. Σακίτας Αθανάσιος, Σαραντινού Γεωργία,

δελφ ό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γε

Σπανός Κων/νος, Τροχίδης Χρήστος.

ν ικ ή ς

Α σ τυ ν ο μ ικ ή ς

Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς

Θ εσ σ α λο νίκη ς,

τηλ. επικοινωνίας: 6993 526664

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

► 0 Υπαρχιφύλακας Φ ούκας Ιωάννης, ο οποίος
υπ ηρετεί στο Τμήμα Δ ίω ξης Π αράνομης Μ ετανά

► Η Υπαστυνόμος Β ' Καπετανίδου Κωνσταντίνα,

στευσης Α νατολικής Αττικής, επ ιθ υ μ εί να μ εταβ εί

η οποία υπηρετεί στην Δ.Α. Χ α λκιδ ικής/ Α.Τ. Κασ-

αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήηοτε υπη

σανδρείας, επ ιθ υ μ εί να μ ετα β εί αμοιβαία με συ

ρεσ ία τη ς Δ ιεύ θ υ ν σ η ς Α σ τυνομ ίας Θεσπρωτίας,

νάδελφ ό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γε

τηλ. επικοινωνίας: 6958 463540

ν ικ ή ς

Α σ τυ ν ο μ ικ ή ς

Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς

Θ εσ σ αλονίκης,
► Αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση

τηλ. επικοινωνίας: 6937 341160

Αστυνομίας Φλώρινας επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με
► Α νθυπ ασ τυνόμος,

ο ο π οίος

υ π η ρ ετεί

στην

συνάδελφό του. από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ ιεύ 

ΓΑ.Δ.Αττικής/ Τ.Α. Χολαργού. επιθυμεί να μεταβεί αμοι

θυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας,

βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία

τηλ. επικοινωνίας: 6981 898371

της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης,
τηλ. επικοινωνίας: 6978 919399

Συνάδελφος πω λείτο ιδιω τικό του πιστόλι «CLOCK 22»

► Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετεί στο Α.Τ. Πόρου/

Τιμή 450 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6983 386635.

4ης generation σε άριστπ κατάσταση με δύο γεμιστήρες.
Κυκλάδες επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Αττικής (Διεύ

Ιδρύθηκε και λειτουρ γεί Υποκατάστημα του Στρατιω

θυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής),

τικού Φ αρμακείου Αθηνών εντός του ΕΚΕΜΣ (Ειδικό

τηλ. επικοινωνίας: 6984 780670

Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού) (Στρατόπεδο
ΣΑΚΕΤΤΑ Β.. Βύρωνος τηλ. 210 7675481).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.ΤΑ , Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ).

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
(Λ. Κηφισίας 23,151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - φαξ. 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)
► Έστειλα το ποσό των........ ευρώ, με tjiv 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:....................................
Ε π ισ ή μ α ν σ η : Παρακαλοόνται 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.

I ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ__________________________________________
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

βλεπομένων από τον Κανονισμό λειτουργίας του Σώ
ματος.

Προς: Την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κα. Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΓΓ αυτό και προς άρση κάθε παρεξήγησης, αλλά κυ 
ρίως γιατί επιθυμούμε και την δική σας στήριξη στην
επίλυση των χρονιζόντω ν προβλημάτων του Κλάδου

Αξιότιμη κα. Πρόεδρε,

μας, Σας παρακαλούμε όπως έχουμε συνάντηση μαζί

0 αστυνομικός θεσμός, ως γνωστόν, από αρχαιότατων

σας σε ημέρα της επιλογής σας, ώστε δια ζώσης, με

χρόνων, έχει αποτελέσει αντικείμενο εντόνων πολιτικών

άνεση και ειλικρίνεια , να Σας εκθέσουμε τις απόψεις

αντιπαραθέσεων και κοινωνικών συγκρούσεων, ωστό

μας τόσο επί των γενικότερω ν ζητημάτων όσο και αυ

σο, δεν παύει να διατηρεί στο ακέραιο τη σημασία της

τών της συγκυρίας που συνολικά αφορούν την παροχή

ύπαρξής του και μάλιστα, στη σύγχρονη πολυτάραχη

αστυνομικού έργου.

ζωή που διανύουμε, να έχ ει εξελιχ θ εί και σε σταθερό
παράγοντα - συνιστώσα των λειτουργιών του δημοκρα

Ανακοίνωση

τικού μας πολιτεύματος.

(Αθήνα. 17 Ιουνίου 2015)

Τις τελευ τα ίες ημέρες, οι Ομοσπονδίες μας παρα
κολουθούν με ζωηρό ενδιαφέρον αλλά και ιδιαίτερη

Παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελ

ανησυχία τη δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται στα

ληνικής Αστυνομίας τελέστηκαν σήμερα τρισάγια στην

ΜΜΕ και όχι μόνο, με αφορμή δηλώσεις και ενέργειές

μνήμη των αδικοχαμένω ν συναδέλφων μας Ν εκτάρι

σας, ως προς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των

ου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποί

ένστολων πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βου

οι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου

λή και στους ηέρ ιξ αυτής χώρους.

2009 από αδίστακτους τρομοκράτες στην οδό Λάμπρου

Οι ε ξε λ ίξ εις αυτές, δυστυχώς, ήρθαν να διαταράξουν

Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος στις 17 Ιουνίου

το πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργασίας, γεννώ 

2013 στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης

ντας εύλογα ερω τηματικά, δεδομένου ότι αυτές κρί-

αδίστακτων δραπετών.

θηκαν από τους συναδέλφους μας ως μη αποδεκτές

Τα τρισάγια τελέστηκαν, αντιστοίχως, στην οδό Λά

και μη συμβάλλουσες στην εξυπηρέτηση των κυβερ

μπρου Πορφύρα στα Πατήσια και στον ναό του Αγίου

νητικών σχεδιασμών και αιτηθέντων από μας αλλαγών,

Χαραλάμπου στο Δίστομο, στο χώρο που έχουν τοποθε

όπως ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό

τηθεί μαρμάρινες στήλες για να θυμίζουν ότι δυο συνά

της Χώρας κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ κατά την επίσκεψή του στο

δελφοί μας, θυσιάστηκαν στο καθήκον, υπερασπιζόμενοι

Υπουργείο μας, αλλά και από τον Αναπληρωτή Υπουργό

τη Δημοκρατία και το αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη.

κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ, με στόχο τη συμφιλίωση της αστυ
νομίας με τον πολίτη.
Ό λοι μας, άλλωστε, έχουμε ενστερνιστεί τις προαναφερόμενες εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης για ανα

Χοροστάτησαν ο τέω ς Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος
ε.α. Αρχιμανδρίτης Ν εκτάριος Κιούλος και οι εφ η μ έ
ριοι των δυο ενοριών.

βάθμιση του ειρηνικού έργου της Ελληνικής Αστυνομί
ας και τη συμφιλίωση των μελών της με τους πολίτες,
κατεύθυνση προς την οποία δεν βλέπουμε, δυστυχώς,
να γίνονται αποφασιστικά βήματα.
Εμείς, ως συνδικαλιστικό κίνημα, είμαστε δια τεθει
μένοι και ε κ δημοσίου καθήκοντος ταγμένοι, να συζη
τήσουμε όλες τις γνώμες που εκφράζονται ως προς τον
τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας, πολύ περισσό
τερο δε όταν αυτές εκφέρονται και διατυπώνονται από
τους Μ είζονες Π ολιτειακούς Παράγοντες της Χώρας.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μας δ ια φ εύγει της
προσοχής ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νό

Στην Αθήνα, την Κυβέρνηση και τον Αναπληρωτή

μους, η αστυνομική δράση περιχαρακώνεται εντός των

Υπουργό Εσωτερικών & Δ ιο ικητική ς Ανασυγκρότησης

ορίων της αυστηρά δομημένης ιεραρχίας και των προ-

κ. Γιάννη Πανούση, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμ-
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μια φορά τον οφειλόμενο φόρο τιμής και σεβασμού
προς τους Ή ρω ες της Ελληνικής Αστυνομίας, καλεί
την Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
να λάβει σε πρώτη προτεραιότητα μέτρα ουσιαστικής
προστασίας του Έλληνα Αστυνομικού, ως πραγματικός
αρωγός του λειτουργήματος του, αναγνωρίζοντας την
επικινδυνότητα των συνθηκών εργασίας δ ιότι αν δεν
αισθάνεται ασφαλής ο ίδιος, δεν θα είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του.
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης.
ενώ παρέστησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ανακοίνωση

Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητική ς Ανασυγκρό
τησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Γενικός Γραμματέας
Π ολιτικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Δ ι
ευθυντής του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού κ.
Βασίλειος Μαστρογιάννης, ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δ ημήτριος Τσακνάκης,
ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Κων/νος Τσουβόλας, ο
Προϊστάμενος του Επιτελείου Εμμανουήλ Κατριαδάκης,
Ανώτατοι Α ξιω ματικοί του Αρχηγείου και της ΓΑΔΑ, ο
Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ και Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο συντονιστής

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γι

κ. Δημήτρη Στρατούλη και τον Γενικό Γραμματέα Κοι

ώργος Μαλαγκωνιάρης, ο υπεύθυνος του Τομέα Προ

νωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Ρωμανιά συναντήθηκαν

στασίας του Πολίτη του ΠΟΤΑΜΙΟΥ κ. Ανδρέας Αθανα-

αντιπροσωπείες της ΠΟΑΞΙΑ, της ΠΟΑΣΥ, της ΠΟΕΥ

σάκης, ο πατήρ Ιωάννης Κοκκώνης. τα Προεδρεία της

ΠΣ, της ΕΑΠΣ και της ΠΕΑΛΣ προκεψένου να εκφ ρά-

ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ. ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ.

σουν την ανησυχία τους για το μέλλον του ασφαλιστικού

Δημήτρης Σταθόπουλος. ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιω

μας συστήματος και ειδικότερα για τη μη αντιμετώπιση

άννης Σταμούλης, ο εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ, συντονι

των εκκρεμοτήτω ν και των δυσλειτουργιών που έχουν

στής Αττικής κ. Γεώργιος Μαραγκός, ο Πρόεδρος του

προκληθεί από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της προη

ΣΕΦΕΑΑ κ. Βασίλης Ντούμας και ο Γενικός Γραμματέας

γούμενης Κυβέρνησης, παρά τις ρητές διαβεβαιώ σεις

κ. Ιωάννης Φαναριώτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Φ ί

τους πριν και μετά από τις εκλογές της 25ης Ιανουά

λων Αστυνομίας Δ υτικής Αττικής κ. Ιωάννης Μ αθιου-

ριου 2015. Όπως μας διαβεβαίωσαν προφορικά, αλλά

δάκης. ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

και γραπτώς με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το

-

Ελληνικό Εθνικό Τμήμα κ. Ιωάννης Καραπατάκης.

εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, συγγενείς και

Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

φ ίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων.
Στο Δίστομο, παρέστησαν οι Δ ιευθυντές Αστυνομίας
Βοιωτίας και Φωκίδας, κ.κ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος
και Ιωάννης Πολύζος, οι Πρόεδροι και γραμματείς των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας και Φω
κίδας αντίστοιχα, κ.κ. Κων/νος Τσαμούρας, Ζαχαρίας
Καρακώστας, Παρασκευάς Δρόσος και Χρήστος Ντελής, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αξιω ματικώ ν Στερε
ός Ελλάδας κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, συνάδελφοι εν
ενεργεία και εν αποστρατεία, οι συγγενείς και οι φίλοι
του αδικοχαμένου συναδέλφου.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αποτίοντας για άλλη

«Η Κυβέρνηση
1.

0α δώσει νέα προθεσμία μέχρι 31-10-2015 για την

εφαρμογή του άρθρου 220 του Νόμου Λ281/2014 για τα
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ασφαλιστικά ταμεία τους και ότι θα συνεχίσει σε αυτό
το χρονικό διάστημα το διάλογο με τις Ομοσπονδίες των
ένστολων, ώστε να προωθηθεί η κατάργηση αυτής της

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

νομοθετικής ρύθμισης.
2.

0α προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την

«Απαιτούμε σεβασμό στο θεσμικό μας ρόλο»

κατάργηση του δείκτη βιωσιμότητας στις εφάπαξ πα
ροχές τους, η οποία, εάν εφαρμοζόταν, θα οδηγούσε
σε μειώ σεις τους από 30% έως 80%».

Η Ομοσπονδία μας με αφορμή το περιστατικό της λεκτι
κής «επίθεσης» της Πρόεδρου της Βουλής κ. Ζωής Κ.ων-

Κατόπιν τούτων, οφείλουμε να εηισημάνουμε για μια

σταντοπούλου στον επικεφαλή Αξιωματικό των μέτρων

ακόμα φορά ότι οηοιαδήηοτε άλλη ενέργεια ή απόφα

τάξης κατά την πορεία της ΠΟΕΔΗΝ έξω από τη Βουλή

ση που θα αμφισβητούσε τις ρητές αυτές δεσμεύσεις,

και μεταφέροντας τα αισθήματα του συνόλου των Αξιω 

θα εκλ η φ θ εί από την πλευρά μας ως εμπαιγμός και

ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που εκπροσωπεί, ε κ 

αφερεγγυότητα έναντι του συνδικαλιστικού μας κινή

φράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την θεσμική αυτή

ματος.

εκτροπή του τρίτου στην τάξη πολιτειακού άρχοντα.

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

του Προέδρου της Βουλής, απαιτούν όμως τον αντίστοιχο

Οι Έλληνες Αστυνομικοί τιμούν και σέβονται τον θεσμό
σεβασμό να δείχνουν και οι πολιτικοί άρχοντες προς την
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Ελληνική Αστυνομία που αποτελεί θεσμό του δημοκρα

Σας ενημερώ νουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου

τικού μας πολιτεύματος και εγγυάται τις δημοκρατικές

28 του ν.4331/2015, που δημοσιεύθηκε την 02-07-2015

ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ελλήνων Πολιτών. Οι

στο ΦΕΚ 69-Α. δίδεται νέα παράταση στις προθεσμίες

ρόλοι του καθενός όμως είναι απόλυτα διακριτοί. γι' αυτό

που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 220 του

και η ιδιότητα της κ. Κωνσταντοπούλου ως Προέδρου της

ν.4281/2014 για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Βουλής των Ελλήνων, σε καμία περίπτωση δεν της δί

Συγκεκριμένα, με τις ως άνω διατάξεις παρατείνε-

νει το δικαίωμα να παρεμβαίνει ζητώντας εξηγήσεις για

ται μέχρι την 31.12.2015 η προθεσμία: α) υπαγωγής

τον επιχειρησιακό σχεδίασμά της Ελληνικής Αστυνομίας,

των Τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του

επιπλήττοντας μάλιστα δημόσια και ενώπιων των τηλε

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο ΕΤΕΑ ή μετατροπής τους σε Επαγγελ

οπτικών καμερών ανώτερο Αξιω ματικό της Αστυνομίας,

ματικά Ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης και
β) εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού εφάπαξ

για τον οποίο λησμόνησε ότι είναι και αυτός εργαζόμε
νος και βρισκόταν στο σημείο της συγκέντρωσης, εκτε-

στους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

λώντας διαταγές των ανωτέρων του.

ή μετατροπής τους σε Επαγγελματικά Ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.)

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Πολιτεία, πρέπει να
ξεκαθαρίσει επιτέλους για το πώς θ έλει την Ελληνική

υποχρεωτικής ασφάλισης.
Σε κάθε περίπτωση, δεν εφησυχάζουμε, δεδομένου

Αστυνομία, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν

ότι παραμένουν οι εκκρεμό τητες που τορπιλίζουν το

αμφισβητείται η επιχειρησιακή της δραστηριότητα από

ασφαλιστικό μας μέλλον και τη βιωσιμότητα του Τα

πολιτειακούς άρχοντες και πολύ περισσότερο, όταν δεν

μείου (μνημονιακή δέσμευση- διασύνδεση του ασφα

υπάρχει ξεκάθαρος σχεδιασμός και κατεύθυνση από

λιστικού με το προσδόκιμο ζωής, ρήτρα μηδενικού ε λ 

την Πολιτική Ηγεσία, της οποίας υποτίθεται πρωταρχι

λείμματος. μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του

κός της στόχος είναι η συμφιλίωση με τους πολίτες,

εφάπαξ, αίτημά μας για επιστροφή στο ταμείο των απο-

κάτι όμως που σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνεται

θεματικών -περίπου 360.000.000 ευρώ που κουρεύτη

με παρόμοιες συμπεριφορές.

καν με το PSI- κλπ).
Το αμέσως προσεχές διάστημα, όλα αυτά θα αποτε
λόσουν πεδίο αγωνιστικών μας δράσεων, με στόχο την
διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας.
χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις στα δίκαια αιτήμα-

ΠΡΟΣ:
Τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ

τά μας.
Αγαπητέ φ ίλε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία της εκλογής σου στη θέση του Προ-
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έδρου της Π ανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών

(οργάνωση υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ., Αναδιοργάνωση υπη

Υπαλλήλων, σε συγχαίρω θερμά και σου εύχομαι καλή

ρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικού συστή

δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανα

ματος.)

λαμβάνεις σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και για

δ. Ενημέρωση για τα θέματα του ΤΕΑΠΑΣΑ.
ε. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκόψει κατά

το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Με την ΠΟΑΣΥ. όπως γνωρίζεις, μας συνδέουν κο ι
νοί αγώνες για την αναβάθμιση του λειτουργήματος και

τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος
του Δ.Σ.

της θέσης στην ελληνική κοινωνία του Έλληνα Αστυ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κυριάρχησε ο προ

νομικού.
Είμαι βέβαιος ότι η κοινή αυτή προσπάθεια θα συνε

βληματισμός για τις τρέχουσες εξελίξεις όπως αυτές δ ι
αμορφώνονται με τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση της

χιστεί και θα ενδυναμωθεί επί της προεδρίας σου για

Κυβέρνησης με τους δανειστές, καθόσον με ανησυχία

το καλό όλων των συναδέλφων μας. αφού αυτό είναι ο

διαπιστώνουμε ότι αντί να υπερπηδούνται τα εμπόδια,

κοινός σκοπός του αγώνα μας.

συνεχώς αναφύονται νέα με αποτέλεσμα όχι μόνο να

Άλλωστε, όπως είπα και στον απερχόμενο πρόεδρο

μην αντιμετωπίζεται η κρίση, αλλά να καθίσταται ακόμα

κ. Χρήστο Φωτόπουλο. όλα αυτά τα χρόνια αφήοαμε

βαθύτερη και να πλήττει συνεχώς και περισσότερο την

πίσω μας το ΤΙΠΟΤΑ που μας χω ρίζει και αναδείξαμε

κοινωνία, με τα νέα επαπειλούμενα μέτρα.
Δυστυχώς η όλη κατάσταση έχ ει οδηγήσει την Ελ

τα ΠΑΝΤΑ που μας ενώνουν.
Με βαθιά εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

ληνική Αστυνομία και το ανθρώπινο δυναμικό της στα
όριό τους, χωρίς να διαφαίνεται η παραμικρή έστω ε λ 

0 Πρόεδρος

πίδα ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα επαλειφθούν
τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν τον Οργανισμό

Ιωάννης ΚΑΤΙΙΑΜΑΚΑΣ

μας. Ειδικότερα τα δυο σημαντικά ζητήματα που απα
σχόλησαν επί μακράν το προηγούμενο διάστημα το συν
δικαλιστικό μας κίνημα, ήτοι, η αποκατάσταση των μ ι-

Αποτελέσματα εργασιών συνεδρίασης
του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

σθολογικών αδικιώ ν σύμφωνα με τις αποφάσεις του
ΣτΕ και η διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ εξακολουθούν να τ ε 
λούν σε εκκρεμότητα.
Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί της. παρά
τις π ροεκλογικές και μ ετεκλογικές τους δεσ μεύσ εις
δεν έχουν καν στην ατζέντα τους την υλοποίηση της
δικαστικής απόφασης υπό την επίκληση διαφόρων δ ι
καιολογιών. όπως η δημοσιονομική στενότητα, οι δ ε
σμεύσεις των μνημονίων κλπ, «επιχειρήματα» όμως
που προτάσσονταν κατά κόρον από την προηγούμενη
κυβέρνηση και που συναντούσαν την σφοδρότατη κρ ι
τική των σημερινών κυβερνώντων.
Παράλληλα, δε, για το ΤΕΑΠΑΣΑ καίτοι υπήρξε από
λυτη δέσμευση για άμεση κατάργηση του άρθρου 220

Συνεδρίασε την 25-6-2015 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

του 4281/14 δεν ακολούθησε η αναμενόμενη πολιτική

μας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α. Ενημέρωση για την πορεία των θεμάτων που ανα
δείχτηκαν από το 24ο Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο.
β. Ενημέρωση για την τροποποίηση του Π.Δ. 120/2008
(Πειθαρχικό Δίκαιο) από τον εκπρόσωπό μας που συμ
μ ετέχει στη συσταθείσα προς τούτο επιτροπή του Αρ
χηγείου - Προτάσεις - Παρατηρήσεις
γ. Συζήτηση για την τροποποίηση του συστήματος κρίσεων-προαγωγών, πορεία εφαρμογής Π.Δ. 178/2014
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βούληση δεδομένου ότι μέχρι και χθες δεν είχε συ-

γραμμάτων στην κατεύθυνση της αποστρατικοποίησης

μπεριληφθεί σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του αρ

και της επαγγελματικής κατάρτισης των δοκίμων Αστυ

μόδιου υπουργού που κατατέθηκε και ήδη συζητείται

φυλάκων και Αξιω ματικώ ν ούτως ώστε να εισέρχονται

στη Βουλή. Η εκ νέου μετάθεση της επίλυσης του προ

στον υπηρεσιακό βίο οπλισμένοι με τις απαραίτητες

βλήματος στο απώτερο μέλλον με νέα αναβολή απλώς

γνώσεις και εφόδια. Επειδή όμως και κατά το παρελθόν

παρατείνει την αβεβαιότητα και δεν απαντά στα αιτήμα

έχουν συσταθεί αντίστοιχες επιτροπές που έχουν κατα-

τα μας. Ωστόσο θεωρούμε θετικό βήμα την εξαγγελία

λήξει σε σχετικά πορίσματα ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά

για κατάργηση του συντελεστή βιωσιμότητας από τον

θα εφαρμοστούν και δεν θα μείνουν στα συρτάρια. Εκ

μαθηματικό τύπο υπολογισμού του εφάπαξ, καθότι θα

μέρους μας έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες έγγραφες

αποφευχθούν μεγάλες μειώ σεις και θα ξεμπλοκάρει

προτάσεις και προς τον υπουργό και προς την Επιτροπή,

επιτέλους η χορήγησή τους.

μέσω του εκπροσώπου μας. Επειδή προφανώς η Επι

Την ίδια ώρα βέβαια λαμβάνουμε ανησυχητικά μηνύ

τροπή δεν θα έχ ει περατώσει τις εργασίες της έως την

ματα όσον αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό αλλά

έναρξη της νέας εκπ αιδευτικής περιόδου, θεωρούμε

και για νέες παρεμβάσεις των δανειστών στα ειδικά μ ι

ότι ένα πρώτο βήμα πρέπει να είναι η κατάργηση του

σθολόγια. Καλούμε την κυβέρνηση να μην ενδώσει και

στρατωνισμού των δοκίμων Υπαστυνόμων, άμεσα όσον

να μην συναινέσει σε μια τέτοια καταστροφική πολιτι

αφορά τουλάχιστον τους τεταρτοετείς. Προς τούτο κα

κή, αλλά επιτέλους να προβάλλει τα δίκαια και καθο

λούμε τον κ. υπουργό να αποδεχτεί το αίτημά μας.

λικά αιτήματά μας και να σεβαστεί τις αποφάσεις της
Δικαιοσύνης.

Το Δ.Σ. απασχόλησε ακόμα το ζήτημα του κύματος
προσφύγων και μεταναστών που κατακλύζουν καθημε

Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης τις θεσμικές αλλαγές

ρινά τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,

που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες υπηρεσιακές

με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να προσπαθούν ν'

επιτροπές στις οποίες και συμμετέχουμε (για την ανα

ανταπεξέλθουν με τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα, θ εω 

μόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου και την μεταρρύθ

ρούμε ότι επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων για την

μιση του εκπαιδευτικού συστήματος). Για τα δυο αυτά

αντιμετώπιση του προβλήματος και η αλλαγή πολιτικής

θέματα έχουμε ήδη υποβάλλει σ υγκεκριμένες προτά

για την παράνομη μετανάστευση όχι μόνο στο Εσωτερι

σεις. αλλά επειδή κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέ 

κό της Χώρας αλλά και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

θηκαν εκ μέρους της Ηγεσίας πρόσθετα ζητήματα, θ ε
ωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Τέλος, το ΔΣ τοποθετήθηκε για το εν ε ξ ε λ ίξ ε ι ζήτημα
της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών, για το οποίο έχουν

Α. Η πρόταση για συμμετοχή δικαστικών λειτουργών

συγκεντρω θεί ήδη οι προτάσεις των Π εριφ ερειακώ ν

ή και καθηγητών κατά το στάδιο της διενέργειας δ ιο ι

Ενώσεων, ώστε να υποβληθούν μετά από σχετική επε

κητικών εξετάσεων ή η συμμετοχή τους στα Πειθαρχικά

ξεργασία. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε την εν

Συμβούλια, μπορεί σε άλλες συνθήκες και εποχές να

ε ξε λ ίξ ει διαδικασία και αναμένουμε την σύσταση της

εξυπηρετούσε το αστυνομικό συμφέρον, σήμερα όμως

αρμόδιας επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούμε

δεν μπορεί να λειτουργήσει εφόσον θεωρούμε ότι ως

συνολικά.

Σώμα έχουμε κατακτήσει ένα θεσμικό επίπεδο λειτουρ
γίας και απονομής δικαίου χωρίς σκιές και αμφισβητή
σεις ως προς την επάρκεια του. Αυτό δεν σημαίνει ότι

Αθήνα. 10 Ιουλίου 2015

απορρίπτουμε τυχόν εγγυήσεις για περαιτέρω διαφ ά
νεια. αξιοπιστία και ορθή απονομή δικαιοσύνης. Προς
επίρρωση των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα βελτιώσει το
ισχύον πλαίσιο η στελέχωση των Συμβουλίων με Α ξ ι

ΠΡΟΣ
1. Πρόεδρο του CESP κ. ΑΝΤΡΕΟΥ ΣΥΜΕΟΥ
2.
Μέλη του Δ.Σ. του CESP

ω ματικούς μόνιμης θητείας με κριτήρια επιστημονικής
κατάρτισης (απόφοιτοι Νομικών Σχολών) και πιστοποί

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε

ησης μέσω συγκεκριμένω ν διαδικασιών, όπως π.χ. στο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιω ματικώ ν Ελληνικής

Δικαστικό Σώμα (παρακολούθηση εκπαιδευτικώ ν σε
μιναρίων κλπ).

Αστυνομίας απ ευθύνεται σε σας, ως προέδρου του
CESR προκειμένου να σας ζητήσ ει να παρέμβετε με

Β. Εκπαίδευση: Διαχρονικά η θέση της Ομοσπονδίας

την ιδιότητά σας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής

ήταν υπέρ της αναβάθμισης των εκπαιδευτικώ ν προ

Ένωσης, με στόχο την υιοθέτηση της πρότασης της ελ-
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ληνικής κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων που

Ενώπιον των ιστορικών μας ευθυνών. Συνεχίζουμε

συντάσσονται με αυτήν και την ευρωπαϊκή πορεία της

τον αγώνα μας χωρίς ακροβασίες, με στοχοπροσήλω

χώρας μας.

ση, ενότητα και αγωνιστικότητα!

Όπως γνωρίζετε, και διαπιστώσατε και ο ίδιος κατά

Κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών, χαιρετισμό

την πρόσφατη επίσκεψή σας και τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

απηύθυναν εκ μέρους της Κυβέρνησης η εκπρόσωπος

του CESP στην Αθήνα, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει

της Υφυπουργού Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυ

τα τελευταία πέντε χρόνια, βαρύ τίμημα από τα μέτρα

γκρότησης κας Μαρίας Κάλλια -Τσαρουχά, κα Κατερίνα

που εφαρμόστηκαν για την εξυγίανση της οικονομίας.

Χεμπεκίδου. του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γιάννη Πα-

Δυστυχώς όμως, βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε μια

νούση, κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης. ο Γενικός Γραμμα

νέα δυσβάσταχτη κατάσταση, που απειλεί ακόμα και με

τέας Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Ρωμανίας, εκ μέ

έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη.

ρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής κ. Σωκράτης Φάμελλος, της

Αυτήν την δύσκολη ώρα για την πατρίδα μας. παρακα-

Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος

λούμε όπως μεταφέρετε στους αρμόδιους επικεφαλής

της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης. του ΚΚΕ κ. Ιωάννης

των θεσμών, ήτοι στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο του Ευρω

Ζιώγας, του ΠΑΣΟΚ κ. Δήμος Γόγολος, ο εκπρόσωπος
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Ανηστρατήγου κ.

παϊκού Κοινοβουλίου M artin Schulz και τον Πρόεδρο

Δημητρίου Τσακνάκη. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατρια-

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tousk, ότι η βού

δάκης. εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των στελεχών των

ληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας είναι

Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρό

η συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρα μας. όχι

εδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CESP)

όμως με την παράταση αδιέξοδων πολιτικών, που δο

και πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου κ. Αν-

κιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς.

δρέας Συμεού και άλλοι.

Αυτή τη φορά οι θυσίες πρέπει να συνοδεύονται με

Εισηγήσεις έγιναν από τον καθηγητή κ. Διονύσιο Τε-

προοπτική αναπτυξιακών μέτρων και κυρίως με τη δ ι
ευθέτηση του χρέους, που τείνει δυστυχώς να αφανίσει

μπονέρα με θέμα «Το συνταξιοδοτικό στις συμπληγάδες
της κρίσης» και τον πρόεδρο του Ε.Λ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε. Καθηγη

ό,τι με κόπο κτίζεται τα τελευταία χρόνια.

τή Ιατρικής κ. Θεοδώρου Κωνσταντινίδη με θέμα «Υγιεινή
και Ασφάλεια - επικινδυνότητα - Ιατρός εργασίας στην
Ελληνική Αστυνομία», ενώ ο Στρατηγικός Σύμβουλος Ν ί

Με τιμή

κος Λυγερός ανέπτυξε το κεντρικό θέμα του συνεδρίου
0 Πρόεδρος

0 Γενικός Γραμματέας

«Φρόνημα στις δοκιμασίες», με συγκεκριμένες αναφορές

της Ομοσπονδίας

της Ομοσπονδίας

και αναγωγές στο αστυνομικό λειτούργημα και τις παρα

KATSIAMAKAS IOANNIS

VELLIOS ANDREAS

στάσεις που σχηματίζουν γι' αυτό τόσο οι αστυνομικοί
όσο και οι πολίτες.
Στο συνέδριο, το πιο μαζικό στην ιστορία του συνδικα
λιστικού μας κινήματος συμμετείχαν 467 αντιπρόσωποι
από 58 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, οι οποίοι ενέκριναν τον
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και προχώρησαν
στη συνέχεια στην ανάδειξη του νέου 27μελούς Δ ιοικη
τικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν για δεύτερη φορά στα

Εργασίες 25ου Πανελλαδικού Συνεδρίου

συνδικαλιστικά χρονικά με βάση τον συνδικαλιστικό νόμο
3938/2011. συμμετείχαν έξι συνδυασμοί από τους οποί

Ολοκληρώθηκαν. (25 Ιουνίου 2015) στη Θεσσαλονίκη
οι τριήμερες εργασίες του 25ου Εκλογοαπολογιστικού

ους εκλέχθηκαν οι κάτωθι:
► «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - Ε.Κ.Α.» (10 σύμ

Πανελλαδικού Συνεδρίου μας (22- 24 Ιουνίου 2015) με

βουλοι)

κεντρικό θέμα:

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγό-

Φρόνημα στις δοκιμασίες. Διάκριση - προαίρεση κα

ριος (πλειοψηφών σύμβουλος), ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μα-

θαρή - βούληση σταθερή, «Ποτέ από το χρέος μη κι-

νούσος. ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑ-

νούντες» (Καβάφης).

ΝΗΣ Γεώργιος. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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Επίσης, οι συναδέλφισσες, σύνεδροι, εξέλεξαν
τη νέα Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ, η οποία
t f * . } ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

συνήλθε σε Σώμα στις 24 Ιουνίου 2015 και κατένειμε τους ρόλους της Γραμματείας, ως εξής:
Γραμματέας Γυναικών: Γιαννακοπούλου Μαρία.
Αναπληρώτρια Γραμματέας Γυναικών: Γκιουζέλη
Ελένη, Οργανωτική Γραμμματέας Κουρέτα Αναστα
σία, Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Μπούκα Βα
σιλική και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Σφενδό
νη θεοδώρα.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδί
ας μας, το νέο Δ ιοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να
συγκροτηθεί σε Σώμα τις επόμενες ημέρες από
τον σύμβουλο που πλειοψήφησε, τον ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο, οπότε και θα αναλάβειτα καθήκοντά

Χρήστος, ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανά
σιος, ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος.

>

της η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και θα ανα
κοινωθούν και οι εκλεγέντες για τα λοιπά όργανα - φ ο 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (6)

ρείς (Εξελεγκτική Επιτροπή, Συμβούλια Μεταθέσεων, Γι-

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος.

ουροκόπ).

ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος, ΣΥΝΤα κυριότερα σημεία του ψηφίσματος:

ΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (5)

Εμείς οι σύνεδροι του 25ου Εκλογοαπολογιστικού Συ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. ΒΕΡΡΑΣ Βασίλειος, ΚΕ

νεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών

ΦΑΛΑΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος, ΤΖΑ-

Υπαλλήλων, εκπροσωπώντας το σύνολο, σχεδόν, των

ΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

Αστυνομικών της Χώρας, μετά από τις τριήμερες εργα

«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ

σίες του συνεδρίου μας. κατά τις οποίες εγκρίναμε τον

ΚΩΝ - Α.Σ.Κ.Α.» (3)

Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό του απερχό

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος. ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστα

μενου Δ.Σ., εκδίδουμε το παρόν Ψήφισμα, με δεσμευτι

ντίνος. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος

κές αναφορές και εξειδικευμένα αιτήματα, ως πλαίσιο

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

δράσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος:

(ΔΗ.Κ.ΑΣ.Ε.)» (2)
Α ' ΘΕΣΜΙΚΑ

ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος. ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχαήλ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ (Α.Κ.ΣΥ.Α.) (1)

1. Αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος και
απάλειψη του απόλυτου περιορισμού για το δικαίωμα της

ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

απεργίας στους Αστυνομικούς, Η Ελληνική Αστυνομία διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς λειτουργίας,
ως πολιτικό και όχι στρατιωτικό σώμα. Διεκδικούμε τον
εκδημοκρατισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, επαγρυπνούμε για να μην περά
σουν οι οπισθοδρομικές προτάσεις της τρόικας, αναφορι
κά με τον βασικό συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 που διέπει
ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα της Χώρας.
2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος
και θωράκιση του λειτουργήματος μας με την έμπρακτη
διασφάλιση της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό
εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Η απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιει
νής και Ασφάλειας πρέπει να γίνει καθημερινή υπόθεση
mmmmm

94 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

I

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

mmmmm

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ \

του Σώματος με αυτοψίες και ελέγχους αλλά και του συν

λιστικής ιστορίας, οργάνωσης και λειτουργίας.

δικαλιστικού μας κινήματος με δράσεις και παραστάσεις

γ) Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-ηροα-

διαμαρτυρίας όταν τα κακώς κείμενα δεν διορθώνονται.

γωγών, επιλογή αρχηγού με διαφανή κριτήρια από κοινο

Το συνεχιζόμενο φαινόμενο των απωλειών συναδέλφων

βουλευτική επιτροπή και υπηρεσιακή εξέλιξη των Αστυ

μας, δεν τιμά κανέναν μας. Η πολιτεία οφ είλει να ανα-

νομικών με ένα αξιοκρατικό, αδιάβλητο και δίκαιο σύστη

λάβει τις ευθύνες της. αναβαθμίζοντας την ιατρική πε

μα, Συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργα

ρίθαλψη του αστυνομικού προσωπικού με προσλήψεις

νώσεων σε όλα τα συμβούλια που αφορούν το αστυνο

ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ψυχολόγων στα υπη

μικό προσωπικό.

ρεσιακά ιατρεία, με προσλήψεις Ιατρών εργασίας στις
Υπηρεσίες κλπ.

δ) Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυ
νομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την απο

3. Άρση της μνημονιακής δέσμευσης για «πάγωμα» των

στολή της έργα. Εξορθολογισμός της λειτουργίας και των

προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία έως το 2016 και

προτεραιοτήτων των Υπηρεσιών και εναρμόνισή τους με

άμεση λειτουργία των Σχολών με τους ήδη επιτυχόντες.

τις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες των μάχιμων

Προκήρυξη θέσεων εισαγωγής στην Ελληνική Αστυνομία,

Αστυνομικών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότη

ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος και με μοναδικό

τας, την πάταξη της γραφειοκρατίας και την εξάλειψη της

τρόπο εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομί

νοοτροπίας του «μεταθέτειν την ευθύνη αλλού», που αλ

ας, το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουρ

λοιώνει και φαλκιδεύει την κύρια αποστολή του Σώματος.

γείου Παιδείας.
Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της Αστυνομι

Ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος των δραστηριο
τήτων των αστυνομικών υπηρεσιών ώστε να αρθούν οι

κής Σχολής της Ξάνθης όπως τούτο πραγματοποιήθηκε

καχυποψίες, να περιοριστούν οι εξω θεσμικές παρεμβά

με την Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής, με την άμεση

σεις και να αποκτήσει το αστυνομικό οικοδόμημα τη θέση

μεταφορά σε άλλο χώρο των κρατουμένων, παρανόμων

που του αξίζει στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας.

μεταναστών και λειτουργία των Σχολών, ως Ανώτερων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ε) Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρχικών
μέτρων σε περίπτωση αυθαιρεσίας εκείνω ν που έχουν

4. Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προϊ

την ευθύνη αλλά δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τους

όν ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς, επι

κανονισμούς (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού προ

στημονικούς και κοινωνικούς φορείς -αλλά και μέσω της

σωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση κλπ).

ουσιαστικής συμβολής μιας διακομματικής επιτροπής του

Ο νέος θεσμός του Συνηγόρου του Αστυνομικού πρέπει

Ελληνικού Κοινοβουλίου- που θα περιλαμβάνει:

να αναβαθμιστεί και προς αυτήν την κατεύθυνση.

α) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - με όρους κοινωνίας

5. Αναμόρφωση του Κώδικα Μεταθέσεων, ώστε να αντι

και όχι με όρους μνημονίου και που θα επαναφέρει τις

μετωπιστεί η «επιτηδειότητα», κλείνοντας τα «παραθυρά

6.700 οργανικές θέσεις που καταργήθηκαν με τον νόμο

κια» ορισμένων διατάξεων. Να απαλεκρθούν οι διακρί

4249/14. χωρίς κριτήριο εντοπιότητας.

σεις. να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύ

β) Αναβάθμιση - Επανακαθορισμό του συστήματος ε κ 

νη του θεσμικού πλαισίου κατά την εφαρμογή του και να

παίδευσης -μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και δια βίου

εξασφαλιστεί η προοπτική μετακίνησης στον τόπο συμ

εκπαίδευσης. Διαβάθμιση - αντιστοίχιση των Σχολών της

φερόντων, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.

ΕΛ.ΑΣ. με Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπι

6. Χαιρετίζουμε την επανασύσταση της Δ ημοτικής

στημίου. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Δοκίμων των

Αστυνομίας και καλούμε την Κυβέρνηση να στηρίξει

Σχολών της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να παρέχεται ουσιαστική εκπαί

εμπράκτως το διακριτό ρόλο και τις αρμοδιότητες που

δευση, με κύριο προσανατολισμό την πλήρη επαγγελ

καλείται να αναλόβει με την αφαίρεση των καθηκόντων

ματική κατάρτισή τους και όχι να χρησιμοποιούνται για

της που προστέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και

εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας, με μισθό κατά πολύ

την αφαίρεση κάθε επιπρόσθετου έργου που δεν της ανα

μικρότερο ακόμα και από αυτού του ανειδίκευτου εργάτη.

λογεί.

Αναπροσαρμογή του περιεχομένου της εκπαίδευσης στις

7. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Κέντρα

σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες και διαφανές σύστημα

κράτησης παράνομων μεταναστών και σε ό,τι αφορά τις

αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως π.χ.

συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού και την ασφαλή

άρση της στέρησης του δικαιώματος αναβαθμολόγησης

φύλαξή τους. Ενίσχυση και θωράκιση των συνόρων με

των γραπτών. Εισαγωγή μαθήματος στοιχείων συνδικα

σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και εξοπλισμό υπό το πρί-

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 9 5

1 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

σμα μιας αποφασιστικής για το θέμα εξω τερικής πολι

συνθηκών, να καταστεί αυτή περισσότερο πρακτική, εύ 

τικής. Αναθεώρηση των Συνθηκών του Δουβλίνου, που

χρηστη και λειτουργική προς όφελος του παραγόμενου

έχουν μετατρέφει τη Χώρα μας σε «αποθήκη ψυχών».

έργου.

Ό χι αστυνομικά κρατητήρια - φυλακές. Σεβασμός των
ανθρωπινών δικαιωμάτων των κρατουμένων με την:
-άμεση εξάλειψ η του ανεπίτρεπτου φαινομένου της
μακροχρόνιας κράτησης κρατουμένων στα αστυνομικά
κρατητήρια. Απαρέγκλιτη εφαρμογή των σχετικών κα
νονισμών και διαταγμάτων.

13. Κατάργηση της διαδικασίας των ειδικώ ν εκλογικών
καταλόγων στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του
αστυνομικού προσωπικού στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές.
ΙΑ. Δημιουργία Λεσχών Εστίασης σε κεντρικές υπηρε
σίες και σε όλες τις έδρες των ΓΑ.Δ.Π. Επέκταση των ήδη

-άμεση εξάλειψη της κράτησης υπεράριθμων κρατου

υπαρχόντων ιδίως για την σίτιση νέων συναδέλφων που

μένων στα αστυνομικά κρατητήρια και αντιστοίχισή τους

οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές και δεν επαρ

με την προβλεπόμενη χωρητικότητα του εκάστοτε χώ

κούν ούτε για τα αυτονόητα.

ρου κράτησης.
-άμεση εξάλειψη του φαινομένου κρατητηρίων που δεν
πληρούν τους ασφαλείς όρους κράτησης και όρους υγι
εινής, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Β ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Απαιτούμε άμεση και πλήρη συμμόρφωση της Κυ
βέρνησης στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του

8. θέσπιση ενός σύγχρονου βαθμολογίου για το αστυ

Συμβουλίου της Επικράτειας, με τις οποίες κρίθηκαν

νομικό προσωπικό. Άμεση ρύθμιση της αδικίας (ώστε να

αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον

σταματήσει η ταλαιπωρία και η επιβάρυνση για δικαίωση

Νόμο 4093/2012. Απορρίπτουμε την καινοφανή θεωρία

μέσω δικαστικών προσφυγών) που υφίστανται Ανθυπα-

της μερικής εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων με το

στυνόμοι με προαγωγές νεοτέρων τους στο βαθμό του

επιχείρημα «δεν δύναμαι» λόγω της δημοσιονομικής κα

Υπαστυνόμου Β '.

τάστασης της χώρας... Αλίμονο, αστυνομικοί υπάλληλοι,

9.

Εντατικοποίηση και αύξηση των σεμιναρίων αυτο-

εντεταλμένοι να εφαρμόζουμε το Νόμο, να υιοθετήσουμε

άμυνας-αυτοπροστασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την ερ 

τέτοιες επικίνδυνες λογικές. Απαιτήσαμε και απαιτούμε

μηνεία και πρακτική εφαρμογή του Νόμου 3169/2003

να ειπωθεί προς τους τροίκανούς ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ για

«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από Αστυνομι

τις συνεχιζόμενες περικοπές των λειτουργικών δαπανών

κούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» και

της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως εργαζόμενοι στον ευαί

ίδρυση- λειτουργία των επιβαλλόμενων απ' αυτόν σκο

σθητο τομέα της δημόσιας τάξης, έχουμε υποστεί από το

πευτηρίων, σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης, πα

2010 σοβαρότατες απώλειες που δεν αναπληρώνονται

ράλληλα με την εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού

με «ψίχουλα».

νομικού πλαισίου σ' ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων.

Οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανι

10. Διασφάλιση των μεταγωγών σύμφωνα με τους κα

σότητες που θα οδηγεί στην οικονομική αναβάθμιση των

νονισμούς και ιδιαίτερα αυτών που πραγματοποιούνται

Αστυνομικών και ειδικότερα των νέων χαμηλόβαθμων

από και προς τις νησιωτικές περιοχές. Άμεση εξάλειψη

συναδέλφων μας:

των οξύτατων προβλημάτων των μεταγωγών αυτών με

α) με αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης

την πρόβλεψη ασφαλών χώρων κράτησης στα επιβατικά

και την χορήγηση επιδόματος με τους ίδιους όρους και

πλοία και την υλοποίησηεφαρμογή των κανόνων για τη

προϋποθέσεις όπου έχει ήδη χορηγηθεί στον Δημόσιο

διασφάλιση των συνοδών Αστυνομικών.

Τομέα. Η αστυνόμευση και η ασφάλεια δεν είναι έννοι

11. Άμεση κοστολόγηση της μετακίνησης αστυνομικών
δυνάμεων για αθλητικά ή άλλα μέτρα και δημόσια ανάρ
τηση του κόστους στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ώστε να
σταματήσει η άμετρη κατασπατάληση δυνάμεων σ' αυτόν

ες αφηρημένες. Είναι εργασία επικίνδυνη, που πρέπει
να αμείβεται.
β) με αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με ω ρι
αία αποζημίωση - αμοιβή μέσω κλαδικής σύμβασης.

τον τομέα. Σ' ό,τι αφορά τις αθλητικές συναντήσεις, με-

γ) με πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας

τακύλιση αυτού του κόστους στις ιδιωτικές εταιρείες των

(πέραν του πενθημέρου) και θεσμοθέτηση για τις Κυρι

εμπόρων του αθλητισμού.

ακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες, μέσω κλαδικής

12. Αναμόρφωση του κανονισμού στολής, σύμφωνα με

σύμβασης.

τις ανάγκες του μάχιμου προσωπικού, ώστε ανάλογα με

δ) την χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων περιοχών

το είδος της εκτελούμενης υπηρεσίας και των καιρικών

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε
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στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των κοι
νοτικών κονδυλίων για την αστυνομική εκπαίδευση - με

νικής πρόνοιας και της επικουρικής σύνταξης. Δεν είναι
και δεν θα γίνει συνένοχος στα μέτρα που λαμβάνονται
εναντίον των εργαζομένων.

τεκπαίδευση, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (οχήματα, γι

3. Προσαρμογή του ελάχιστου χρόνου απόδοσης του

λέκα κλπ) και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ελ

εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.ΑΣ. -Τ.Π.Υ.Α.Π. στον ασφα

ληνικής Αστυνομίας.

λιστικό χρόνο του Ν.3865/2010.

3. Προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του

4. Δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου κύριας ασφάλισης

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

μισθωτών όλων όσων εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και

στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και του ανθρώ

όχι με την ένταξη στο Ι.Κ.Α. των νεοπροσλαμβανομένων

πινου δυναμικού τους.

από το έτος 2011.

4. Αναπροσαρμογή από 1-1-2014 στα 20.000€ από τα

5. θεσμοθέτηση των ιδίων προϋποθέσεων χορήγησης

12.000€ του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει σήμερα,

και υπολογισμού σύνταξης των Αστυνομικών παθόντων

βάσει του οποίου παρακρατείται η ειδική εισφορά αλλη

εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής που ασφαλίζονται από

λεγγύης. για την καταπολέμηση της ανεργίας που θεσπί

1-1-2011 και μετά στο Ι.Κ.Α. με βάση την ισχύουσα ευμ ε

στηκε με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.3986/2011, κατά

νέστερη νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007).
6. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως. στο Υπουρ

ποσοστό 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
5. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών προαγω

γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανε

γών και στους Αστυνομικούς εκείνους που πέτυχαν στη

ξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, των μελών

Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του έτους 1995, οι οποίοι

οικογένειας αστυνομικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε

για λόγους ανωτέρας βίας -σεισμού στην ευρύτερη περι

ποσοστό άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης διατεταγ

οχή Γρεβενών-Κοζάνης- εισήχθησαν προς φοίτηση στην

μένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Σχολή Αστυφυλάκων Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά την 19-6-1995.

7. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για

αναδρομικά, όπως ίσχυσε και στους συμμετέχοντες στον

τους ένστολους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις

ίδιο διαγωνισμό και εισήχθησαν στα άλλα Τ.Δ.Α. της χώ

που δόθηκε στον Δημόσιο Τομέα, για τα τέκνα και του

ρας μέχρι την 19-6-1995.

ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες επαγγελματικές

6. Περικοπή - μείωση του κεφαλαίου των στεγαστικών δανείων, κατά 25% σε συνδυασμό με παράταση του

σχολές αποκλειστικά και μόνο για όσους θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.

χρόνου εξοφλήσεως και την μείωση του επιτοκίου, για

8. Επέκταση του Ν. 3865/2010 για την προσαρμογή του

τις συμβάσεις των στεγαστικών δανείων αγοράς πρώτης

χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος παλαι

κατοικίας με τις εμπορικές τράπεζες και το Ταμείο Πα

ών και νέων ασφαλισμένων με προσαύξηση κατά ένα (1)

ρακαταθηκών και Δανείων.

έτος και εφαρμογή του νόμου όταν θα συμπληρώνουν 35
έτη για την εφαρμογή των 40 ή 60 ετών.

Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των
ένστολων με το προσδόκιμο ζωής.

9. Την αναπλήρωση - κάλυψη της διαφοράς που εηήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών - μετοχικών Τα
μείων μας από το «κούρεμα» - ανταλλαγή των ομολόγων

2. Αμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014

του ελληνικού δημοσίου το έτος 2012, εν μέρει από το

για το ΤΕΑΠΑΣΑ με την απροσδιόριστη ρήτρα αξιομάχου

Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε. και εν

και τον επονείδιστο συντελεστή βιωσιμότητας.

μέρει από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι

Ό χι στον εμπαιγμό και στον εξευτελισμό μας. Μη βάζε

στωτικής Σταθερότητας.

τε χέρι ακόμα και στο ισχνό εναπομείναν επικουρικό φ ι

10. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος του

λοδώρημα των 100 ευρώ περίπου, που ήταν αποτέλεσμα

Μ.Τ.Σ. και αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης

επίπονων μέτρων αυτορρύθμισης του ΤΕΑΠΑΣΑ. Οποια

ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξωτερικό δανεισμό, αλλά

δήποτε μείωση αυτού του ποσού, σημαίνει την εξαέρωσή

με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους από

του και ουσιαστικά την κατάργησή του. Ουδείς άλλος κλά

το Υπουργείο Οικονομικών. Αξιοποίηση της ακίνητης πε

δος λαμβάνει τέτοιες ευτελιστικές επικουρικές συντάξεις.

ριουσίας του Ταμείου.

Ας το καταλάβει αυτό η τρόικα και όσοι άλλοι θέλουν να

Κατάργηση του αρθ. 27 του Ν.1911/1990 και συμμετοχή

ψηφίσουν τέτοια μέτρα. Δεν θα διαχειριστεί το συνδικα

στο Δ.Σ. του Ταμείου κατά 50% εκπροσώπων προερχόμε

λιστικό κίνημα την επιχειρούμενη αποδόμηση της κοινω

νων από την Ελληνική Αστυνομία.
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11. Διασφάλιση του αποθεμαχικού κεφαλαίου του ε ιδ ι

ου- Αρμαγεδδώνα. Κοινή εκτίμηση των Προεδρείων ήταν

κού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοήθειας του Ιδρύ

ότι πρόκειται για νέα επαχθή, άδικη και αντιλαϊκή επίθεση

ματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας» με κατάργηση

ενάντια στα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων

της εξαναγκαστικής υποχρέωσης κατάθεσης αυτών, στο

που σφαγιάζουν ό,τι απέμεινε από το φτωχοκάμματό μας.

κοινό κεφάλαιο ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας της

την πενιχρή μας σύνταξη και τα κοινωνικά μας δικαιώμα

Ελλάδας και την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστη

τα. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες αντί να

με την χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

καταργήσουν με ένα νόμο τα καταστροφικά μνημόνια 1

12. Ενιαίο κλάδο υγείας για όλο το αστυνομικό προ

και 2. έφεραν ένα νέο Μνημόνιο, το ίδιο σκληρό, υφεσι-

σωπικό (ένταξη νέων Αστυνομικών σε βάθος δεκαετίας

ακό που βυθίζει την ελληνική κοινωνία ακόμα περισσό

στον Κ.Υ.Υ.Α.Π.).

τερο στη φτώχεια, επεκτείνει την κηδεμονία των δανει

13. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο δια

στών και «νομιμοποιεί» τον κοινωνικό εξανδραποδισμό,

γωνισμό του 1989. αλλά ηροσελήφθησαντο 1994 με τους

την ίδια ώρα που μέχρι χθες υπόσχονταν πλήρη εφαρ

υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί

μογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την αποκατάσταση των

από το 1989. με την καταβολή του ασφαλίστρου μόνο του

μισθολογικών αδικιών, κατάργηση του άρθρου 220 για τα

ασφαλισμένου.

ταμεία, κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και

ΙΑ. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010. ως
εξής:

κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό
του εφάπαξ. Ειδικότερα, για τους ένστολους εργαζόμε

«5. Ένστολο προσωπικό που έχει καταταγεί στην Ελλη

νους το νέο Μνημόνιο προβλέπει ανατροπή του ασφα

νική Αστυνομία μέχρι την 31-12-1992 δύναται για τη θε-

λιστικού συστήματος, διαλύει τα Ταμεία μας και προα

μελίωση και μόνο συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-

ναγγέλλει δήθεν εξορθολογισμό του μισθολογίου, ήτοι

01-2011 μέχρι 31-12-2014 να αναγνωρίσει ως συντάξιμο

νέες περικοπές. Μπροστά σ' αυτή τη νέα λαίλαπα και την

χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας το χρόνο της

ανακολουθία των κυβερνώνχων, συνεχίζουμε σταθερά

παραγράφου 15 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/2007 με τους

τον αγώνα μας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των

ίδιους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία, υπό τους πε

μελών μας. την αξιοπρέπειά μας και το μέλλον των ερ

ριορισμούς που τίθενται στην παρούσα διάταξη.»

γασιακών μας χώρων.

Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου αίρεται μια μακρο
χρόνια ανισότητα σε βάρος κυρίως των γυναικών αστυ
νομικών υπαλλήλων, που εισήχθησαν στο Σώμα έως την

Το νέο προεδρείο της ΠΟΑΣΥ

31-12-1992, δίνοντάς τους το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου
λόγω τέκνων, με βάση το Ν. 3865/2010, υπό τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπαλλή
λους του δημόσιου τομέα.
Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000€ για μι
σθωτούς - συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολο
γικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που καταργήθηκαν, όπως οι τόκοι στεγαστικών δανείων, οι ιατρικές
αποδείξεις κλπ.
Μετά την διεξαγωγή του 25ου Πανελλαδικού Εκλογο-

Πανστρατιά κατά του νέου μνημονίου

απολογιστικού Συνεδρίου και την εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε αυτό σε

Συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση τα Προεδρεία των

σώμα την 1η Ιουλίου 2015, και αφού προέβη στην εκλογή

Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πανελλή

του νέου Προεδρείου και της νέας Εκτελεστικής Γραμ

νιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, προκειμένου

ματείας, ανέλαβε τα καθήκοντά του, σε μια ιδιαίτερα κρί

να εξετάσουν τη στάση του συνδικαλιστικού κινήματος

σιμη για τη χώρα μας περίοδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με

των ένστολων, ενόψει της ψήφισης του τρίτου Μνημονί

τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας
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συνδικαλιστικού μας κινήματος τόσο για την απόκρου
ση των επιπτώσεων των παλιών Μνημονίων, που τόσο
πολύ έχουν κοστίσει στην αστυνομική οικογένεια και τον
αστυνομικό οργανισμό, όσο και για την αποτροπή νέων
δυσμενών εξελίξεων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία, λαμβάνοντας υπόψη τις
αγωνίες των αστυνομικών της χώρας θα παρακολουθεί
κάθε στιγμή και κάθε ώρα τα αστυνομικά δρώμενα και με
συνεχή λειτουργία των Γραφείων (απογευματινή βάρδια,
αργίες κλπ) θα αφουγκράζεται τον παλμό των συναδέλ
φων, τα προβλήματα, τα παράπονα και τις προτάσεις τους
διαδικασίες, η νέα διοίκηση έχει ως εξής:

ώστε να παγιωθεί μια νέα σχέση επικοινωνίας και αμφί-

Πρόεδρος: ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

δρομης συνεργασίας σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας

Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων: ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ

της λειτουργίας όλων των συνδικαλιστικών οργάνων.

Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Οικονομικών Θεμάτων: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βα
σίλειος
Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών & Επιμόρφωσης
Αστυνομικών: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος
Γενικός Γραμματέας: ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Η οργανωτική ανασυγκρότηση της λειτουργίας μας,
τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο είναι
καθολική απαίτηση των μελών μας και τούτο απομένει να
εκδηλω θεί εμπράκτως. Προς τούτο αποφασίστηκε ήδη η
σύγκληση των Διοικητικών και Γενικών Συμβουλίων στην
περιφέρεια, κατά μεγάλο ποσοστό, όπου τούτο απαιτείται,

Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας: ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης

κατόπιν συνεννόησης με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και

Ταμίας: ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος

τις προτεραιότητές τους.

Οργανωτικός Γραμματέας: ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώρ
γιος

Άμεσα επίσης, αποφασίστηκε να υπάρχει συνεχής πα
ρουσία στην Ομοσπονδία νομικού συμβούλου, ώστε να

Γραμ. Δημ. Σχέσεων: ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος

παρέχει νομικές συμβουλές για τρέχοντα ζητήματα τόσο

Γραμ. Διεθν Σχέσεων: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

προς το Δ.Σ. όσο και προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Ειδικός Γραμματέας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

μας.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Επίσης, τονίστηκε η σημασία της ουσιαστικής συμβο

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος

λής των Ομάδων Εργασίας οι οποίες θα στελεχωθούν

Γραμματέας Δ .Σ .: ΚΑΡΑΠΑΙΜΟΣ Νικόλαος

τις προσεχείς ημέρες με νέα πρόσωπα ώστε να παίξουν

Μέλος Ε .Γ : ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχαήλ

κι αυτές το ρόλο τους για όλα τα θεσμικά, εργασιακά,

Μέλη Δ.Σ.: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ ΑΦΟΥΚΑΤΟΥ-

οικονομικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που περιλαμ

ΔΗΣ Ιωάννης, ΒΕΡΡΑΣ Βασίλειος, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημή-

βάνονται στο διεκδικητικό μας πλαίσιο (Ψήφισμα 25ου

τριος, ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος, ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Πανα

συνεδρίου).

γιώτης, ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος, ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος,

Όπως γνωρίζετε, η Πολιτική Ηγεσία έχει ζητήσει την

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ΡΗΓΑΣ Νικόλαος, ΤΖΑΤΖΑΝΑ

υποβολή προτάσεών μας για αλλαγές στο θεσμικό πλαί

Σταυρούλα και ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος.

σιο που διέπει το Πειθαρχικό Δίκαιο, τον Κώδικα Μ ε
ταθέσεων. τις Κρίσεις-προαγωγές, την Εκπαίδευση, τα

Οι πρώτες αποφάσεις της νέας Εκτελεστικής Γραμμα

Ασφαλιστικά- Οικονομικά κλπ, ζητήματα που θα συζη

τείας

τηθούν συλλογικά το προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη

Συνεδρίασε στις 9 Ιουλίου 2015, για πρώτη φορά μετά

δρομολογούμε άμεσα συναντήσεις με τη διοίκηση του

το 25ο Πανελλαδικό Συνέδριο, η νέα Εκτελεστική Γραμ

ΤΕΑΠΑΣΑ στα πλαίσια της νέας παράτασης που έχει δο

ματεία της Ομοσπονδίας, προκειμένου να εξετάσει τη δι-

θεί (31/12/2015) προκειμένου να εξετάσουμε σε βάθος τα

αμορφωθείσα κατάσταση και να δρομολογήσει διαδικα

πραγματικά δεδομένα, την προοπτική του Ταμείου και την

σίες προς επίλυση των πολλών εκκρεμών ζητημάτων που

επίλυση των πολλών προβλημάτων που έχουν ανακύψει

μας απασχόλησαν άλλωστε και κατά τη διάρκεια των ερ

από τις συνεχείς παρατάσεις.

γασιών του συνεδρίου. Χωρίς χάσιμο χρόνου με ενότητα

Συνεχίζουμε δυναμικά στο δρόμο του αγώνα και ζητάμε

και αποφασιστικότητα ξεκινάμε τη νέα προσπάθεια του

από όλους την υποστήριξή σας σε κάθε πρωτοβουλία και
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ενέργεια που θα προάγει τον συνδικαλιστικό μας ρόλο με
στόχο την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Καλό Αγώνα και Καλή Δύναμη σε όλους και όλες.

► ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Σταύρος: εκπρόσωπος της Ε.Ε. της
ΑΔΕΔΥ
► ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης: Πρόεδρος του Ελλ.Τμ. της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
► ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας: ΓΓΠΟΑΞΙΑ
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ήταν: Διοικητικός και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Οικονομικός Απολογισμός και Εκλογές για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ελεγκτικής Επιτροπής,
Αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ. τα Ασφαλιστικά Ταμεία και
το Ίδρυμα Εξοχές ΕΛ.ΑΣ.

19° Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Σπς 12-6-2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με επι
τυχία, το 19° Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας, με τη συμμετοχή των εκλεγμένων
αντιπροσώπων από 8 Πρωτοβάθμια Σωματεία από όλη
την Ελλάδα.
Στο Συνέδριο μας τίμησαν με την παρουσία τους και
απηύθυναν χαιρετισμό οι κ.κ.:
► ΣΥΡΙΓΟΣ Αντώνιος: Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ
► ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος: Βουλευτής της Ν.Δ. και
πρώην Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.
► ΛΑΓΑΡΗΣ Δημήτριος: Εκπρόσωπος από το ΠΟΤΑΜΙ
► ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος: Δ/ντης Πολ. Γραφείου
Αν. Υπουργού κ. Γ Πανούση.
► ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ιω άννης: Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού

Στις 19-6-2015 έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νέου
Δ. Σ. της Ομοσπονδίας μας, ως εξής:
Πρόεδρος: Κολοβός Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τζώρτζη Χριστίνα
Γεν. Γραμματέας: Κολοβού Μαργαρίτα
Οργανωτικός Γραμματέας: Μαλακάτας Ευάγγελος
Ταμίας: Μιαούλης Διονύσιος
Υπ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Καγκάλου Ελισσάβετ
Μέλη: Χρήστου Νικόλαος. Μητρόπουλος Νικόλαος. Γεωρ
γίου Βασιλική. Γουναλάκης Ιωάννης, Δελδήμος Νικόλαος.
Εκλέχθηκαν επίσης για:
Ελεγκτική Επιτροπή: Κομποθανάση Αθηνά, Παπαπετρόπουλος Παναγιώτης, Τσάρα Παρασκευή. ΑΔΕΔΥ: Χρή
στου Νικόλαος, Ασφαλιστικά Ταμεία: Μαλακάτας Ευάγγε
λος καΓΙδρυμα «Εξοχές ΕΛ.ΑΣ.»: Μπράμου Χριστίνα.
Το Δ.Σ. με απόφασή του όρισε ως εκπρόσωπό του στο
περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» το Χρήστου
Νικόλαο.

| ΠΕΝΘΗ_________________________________________________________
t Ανθυπαστυνόμος Ευθύμιος Μπιλάλης. Γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αγρίνιο. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε

διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 13/2/2015 συνέπεια τροχαίου
ατυχήματος.
f Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Μαλαχιάς. Γεννήθηκε το έτος 1971 στην Κόρινθο. Κατετάγη το 1993 και υπηρέτησε σε

διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 17/2/2015 συνέπεια τροχαίου
ατυχήματος.
t Υπαρχιφύλακας Απόστολος Κεραμιτσόγλου. Γ ζννήθηκε το έτος 1986 στις Σέρρες. Κατετάγη το 2005 και υπηρέτησε στη
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΥΑΤ). Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 7/11/2016 από παθολογικά αίτια.
f Υπαρχιφύλακας Ταξιάρχης Βίγλης. Γζννήθηκε το έτος 1992 στην Καρδίτσα. Κατετάγη το 2011 και υπηρέτησε στη Διεύθυνση

Αστυνομικών Επιχειρήσεων Απικής (ΥΜΕΌ· Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 28/8/2014 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.
t Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Τζώρτζης. Γ ζννήθηκε το έτος 1989 στην Καλαμάτα. Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε στην

ομάδα Ζ της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Απικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29/6/2015 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος εν
ώρα υπηρεσίας.
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______________
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

"ΒΑΣΑΡΜΙΔΕΙΑ 2015”
ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΜΑΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ
Μια σημαντική προβολή για την Ελληνική Αστυνομία
ακρίσεις στο στίβο τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος. Σε
ηλικία μόλις 12 ετών έτρεξε τα 300μ. σε 43.2' , στα 15 της
τα ΙΟΟμ. σε 12.20'. τα 200μ. σε 24.26 κ α ιτα 300μ. σε 39.34'.
ενώ στα 18 της ήταν 6η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ν εανίδων. Ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας για 20 χρόνια, γεγονός
το οποίο αποτελεί ρεκόρ για Ελληνίδα αθλήτρια Έ χει κερ
δίσει 28 φορές πανελλήνιους αγώνες και έχ ει καταρρίψει
43 πανελλήνιες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες! Αρωγός
σε όλη αυτή την προσπάθεια στάθηκε προσφέροντάς της τα
μέγιστα, ο προπονητής της κ. Ν ίκος Ασπραδάκης. για τον
οποίο χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αποτέλεσε για εμένα έναν

δεύτερο πατέρα, αποτέλεσα γ ι' αυτόν ένα έβδομο παιδί».

Μ ερ ικ ές από τις επ ιτυχίες τη ς :
Νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1991 στα ΙΟΟμ
και 200μ, το 1992 στα 400μ, το 1997 στα 200μ, το 2000 στα
400μ και το 2003 στα ΙΟΟμ
Έ τρεξε τα 400μ
σε 53"58 (1990) ως νεανίδα - πανελ. ρεκόρ νεανίδων
σε 54”28 (1989) ως κορασίδα - πανελ. ρεκόρ κορασίδων
Ατομικά ρεκόρ
1Γ47 στα ΙΟΟμ (2004)
23”48 στα 200μ (1999)
53"01 στα 400μ (2000)
23"65 στα 200μ κλειστού (2002)

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Παγκρήτιοι
αγώνες στίβου

ΒΑΣΑΡΜΙΔΕΙΑ 2015 . που δ ιεξή -

χθησαν στο Βουζουνεράκειο στάδιο, στην Ιεράπετρα. την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τα Βασαρμίδεια συνδιοργανώθηκαν. φέτος, για πρώτη φορά από κοινού με την Π εριφ ε
ρειακή Ενότητα Λασιθίου. το Δήμο Ιεράπετρας και την ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Κρήτης, προς τιμήν της "χρυσής" αθλήτριας από την
Ιεράπετρα. Μαρίνας Βασαρμίδου. για την προσφορά της
στον ελληνικό αθλητισμό. Τα Βασαρμίδεια αποτελούν αγώ
νες κλασσικού αθλητισμού με συμμετοχή αθλητών και αθλη
τριών από όλη την Κρήτη.
Η Μαρίνα Βασαρμίδου γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1972
στην Ιεράπετρα. Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό
στον τοπικό σύλλογο, τον ΓΣ Λιβυκό Ιεράπετρας. Το ταλέ
ντο της αναδείχθηκε γρήγορα, ενώ έκανε πολλές φορές τον
τόπο της περήφανο με τις συμμετοχές και τις τεράστιες δ ι
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53"54 στα 400μ κλειστού (2000)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |

To 2000 τελείωσε το Πανεπιστήμιο των ΤΕΦΑΑ στην Αθήνα

Μήνυμα της Μαρίνας Βασαρμίδου. αναφορικά με τους

και το 2007 διορίστηκε στην Ελληνική Αστυνομία ως Πολιτικός

αγώνες: «Σε λίγο θα πάρω το δρόμο της επιστροφής προς

Υπάλληλος. Υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων, στη Δ ι

τηνΑΘήνα. έχοντας στις βαλίτσες μου τις ομορφότερες ανα

εύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

μνήσεις από κάθε άλλη φορά που ερχόμουν στην πόλη μου.

Η Μαρίνα, με βάση τις μετρήσεις, είναι η γρηγορότερη

Θέλω να πω ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες

σπρίντερ. η οποία συγκεντρώνει 3274 βαθμούς από τις ατο

μου που βρέθηκαν στο στάδιο, σε αυτή τη μεγάλη τιμή που

μ ικές της επιδόσεις στα τρία αγωνίσματα, (100μ.,200μ. και

μου έγινε. Να ευχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς μου το

400μ.), οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η μικρή επαρ

ΓΑΣ Ιεράπετρας. το Δήμαρχο κ. Καλατζάκη. την Περιφερεια

χιακή πόλη της Ιεράπετρας, χάρη στη Μαρίνα Βασαρμίδου,

κή ενότητα Αασιθίου. την ΕΑΣΣΕΓΑΣ Κρήτης, και ιδιαίτερα

προωθήθηκε και διαφημίστηκε μέσω Παγκόσμιων, Ευρω

την Κατερίνα Μιχελάκη , το Μιχάλη Φιλανδαράκη, το Νίκο

παίων, Μ εσογειακών και Βαλκανικών πρωταθλημάτων, κά

Φιλανδαράκη. τη Χριστίνα Αιοντάκη. την Ιουλία Χειλιώτη.

νοντας τους δημότες της Ιεράπετρας υπερήφανους .

και όλους όσους συνέβαλαν για να γίνει το όνειρο πραγμα

Για αυτό το λόγο, λοιπόν, ο Δήμος Ιεράπετρας την βράβευσε

τικότητα. Εύχομαι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να

θέλοντας να ενθυμήσει την προσπάθειά της. αλλά και να παρα

γίνει ένα μεγάλο meeting. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα

δειγματίσει την νέα γενιά και τους νέους αθλητές της Ιεράπε

την Ελληνική Αστυνομία για την τιμή που μου έκανε και τον

τρας. Η υπομονή και η επίμονη προσπάθεια της. την οδήγησαν

Ταξίαρχο κ. Πετάση. για το λόγια που είπε για εμ έν α . αφού

στο δρόμο προς την κορυφή και την επιτυχία. Στα Βασαρμίδεια

ανήκω στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας και με

παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πετράκη Πελαγία. ο

έχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη, όπως και τη Διεύθυνση

Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Καλαντζάκης θεοδόσης, ο Πρόε

Επικοινωνίας, όπου υπηρετώ».

δρος ΓΑ.Σ. Ιεράπετρας κ. Μιχάλης Φιλανδαράκης. ο Πρόεδρος

Τέλος, όραμα του ΓΑ.Σ. Ιεράπετρας. σύμφωνα με τον Πρό

Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης κ. Λαβούτας Σωτήρης,ί οι οποίοι απηύ-

εδρο κ. Μιχάλη Φιλανδαράκη είναι οι αγώνες αυτοί τα επό

θυναν και χαιρετισμό), οι προπονητές του ΓΑ.Σ. Ιεράπετρας.

μενα χρόνια να αναβαθμιστούν σε GRAND PRIX ή ακόμα

μικροί και μεγάλοι αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες και

καλύτερα σε ένα διεθνές μίτινγκ στίβου, το οποίο θα ωθήσει

πλήθος κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες και παρακολού

πολλούς Έ λληνες και ξένους αθλητές να επισκεφτούν την

θησε τους αγώνες και την τελετή βράβευσης. Κατά τη διάρκεια

πόλη της Ιεράπετρας και να πραγματοποιήσουν την αθλητι

της διεξαγωγής των αγώνων απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα

κή προετοιμασία τους, λόγω των αθλητικώ ν υποδομών και

από τον Ταξίαρχο Μανώλη Πετάση στη Μαρίνα Βασαρμίδου

των άριστων κλιματολογικώ ν συνθηκών, που προσφέρει η

και στον προπονητή της κ. Νίκο Ασπραδάκη.

πόλη αυτή. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

U 01 Θερινοί Παγκόσμιοι Αγώνες «Special Olympics»
I αρουσία ίου Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκοπή Παυλόπουλου,
έλαβε χώρα την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ιερό Βράχο της Πνύκας η
I τελετή αφής της Φλόγας για τους 14ους θερινούς Παγκόσμιους
Αγώνες Special Olympics, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Λος
Άντζελες το διάστημα από 25 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Μετά την έπαρση
των σημαιών της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Special
Olympics, χαιρετισμό απηύθυνε ο αθλητής της ιστιοπλοΐας, Γιάννης
Στρατηγόπουλος. Η πρόεδρος του οργανισμού Special Olympics Ελλάς,
Γιάννα Δεσποτοπούλου εξέφρασε την ευχή «οι αγώνες σας να εμπνεύσουν

όλο τον κόσμο», ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος της διεθνούς επιτροπής
Special Olympics, Τζάνετ Φρέτσερ, τόνισε ότι η Φλόγα και οι αγώνες θα
βοηθήσουν «να ενωθούμε μ ε ένα πνεύμα αποδοχής καί σεβασμού». Χαιρετισμό απηύθυνε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο
υπουργός Επικράτειας, Νίκος Παππάς, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκοπής Παυλόπουλος, στην ομιλία του επισήμανε
ανάμεσα σε άλλα ότι «το ολυμπιακό πνεύμα αναδύεται ατόφιο μέσα και από τη διοργάνωση των Special Olympics». Στη συνέχεια
η Πρωθιέρεια Ηλιάνα Συμεωνίδου, αθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής των Special Olympics, άναψε με κάτοπτρο από τον ήλιο
τη Φλόγα της Ελπίδας, την οποία παρέδωσε στον αθλητή Παναγιώτη Κουτάτζη. Αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής των Spe
cial Olympics Ελλάς και σπουδάστριες των Σχολών Χορού «Φωκά Ευαγγελινού» είχαν επωμισθεί τον ρόλο των Ιερειών στο
Χορόδραμα της Αφής της Φλόγας. Επιμελητής του χοροδράματος ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε
ο Αλέξης Κωστάλας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των 14ων Παγκόσμιων Αγώνων
Special Olympics «Λος Άντζελες 2015», Πάτρικ ΜακΚλέναχαν, στον οποίο η κα. Δεσποτοπούλου μεταλαμπάδευσε τη Φλόγα
για τη διοργάνωση. Στη λαμπαδηδρομία συμμετέχουν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα oi: Υ /Β ' ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος, Υ /Β ' ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ Χρυσοβαλάντου Ειρήνη, Υ/
Β ' ΓΚΟΥΡΑ Παρθένα, Υ /Β ' / ΗΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος, Υ /Β ' ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χρήστος, Υ /Β ' ΚΟΛΕΟΡΑΣ Σταμάτιος. Υ /Β ' ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ
Γεώργιος, Υ /Β ' ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Ξενοφών, Υ /Β ' ΚΥΔΡΟΣ Νικόλαος, Υ /Β ' ΠΑΠΠΑΣ Ηλίας. Υ /Β ' ΣΧΙΖΑΣ Αναστάσιος, Υ /Β '
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Δημήτριος, Ανθυπαστυνόμος ΔΑΒΙΛΛΑΣ Βασίλειος, Αρχιφύλακας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος, Αρχιφύλακας
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος, Αρχιφύλακας ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος, Υπαρχιφύλακας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος, Αστυφύλακας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Μαργαρίτα και ο Ειδικός Φρουρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος, αθλητές Special Olympics και μαθητές του 7ου Γυμνασίου
Κορυδαλλού, των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, των Σχολείων της Αμερικανικής Κοινότητας και του βρετανικού σχολείου "St.
Catherines". Η Λαμπαδηδρομία θα περάσει από ιστορικά μνημεία της Αθήνας, όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τους Στύλους
Ολυμπίου Διός, το Ζάππειο και το Καλλιμάρμαρο, ενώ η Λαμπαδηδρομία επί αθηναϊκού εδάφους θα ολοκληρωθεί στην πρεσβεία
των ΗΠΑ, όπου ο πρέσβης Ντέιβιντ Πιρς θα υποδεχθεί τη Φλόγα, η οποία στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το «Ελευθέριος
Βενιζέλος» και από ε κ ε ί με ειδική πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. ■

www.tovima.gr

Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2015
65^ Ατομικό Ανδρών
Γ
>μικό Γοναικώ ν

λοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα

Ο

ανδρών - γυναικών σκάκι 2015, που διεξήχθησαν στο ιστορικό νησί της

Tl

Ύδρας, στο φιλόξενο χώρο του Ιστορικού Μουσείου - Αρχείου Ύδρας,

,

από 21 έως 29 Απριλίου 2015.

2? Απριλίου
5 s k a k ih y d ra .e c

Στο 65° πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών σκάκι, πρωταθλητής Ελλάδας
αναδείχτηκε ο Θ εσσαλονικιός αθλητής GM Αθανάσιος ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ,
σημειώνοντας 7 βαθμούς σε 9 αγώνες, 2ος ο GM Βασίλειος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ με
6β. και 3ος ο GM Ιωάννης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ με 6β.
Στο 3Θ° πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών σκάκι, πρωταθλήτρια Ελλάδας
στέφθηκε για 3η φορά η αθλήτρια - αστυνομικός WIM Αικατερίνη ΠΑΥΛΙΔΟΥ

_■

'*

J ir

I

με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες, 2η η WFM Χαριτωμένη ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ με 6β.

Η Αστυφύλακας ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α ικατερίνη

και 3η η WGM Μαρία ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ με 5,5β. ■

αναδείχτηκε πρωταθλήτρια στο 38ο
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πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών σκάκι

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ

12° Συνέδριο της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών &
2° Βαλκανικό Πρωτάθλημα Futsal Αστυνομιών

Υπαρχ/κας ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος, της Δ/νσης Επικοινωνίας/
Α.Ε.Α., ως αρμόδιος επί θεμάτων αθλητισμού του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας. Π.Υ. ΚΑΣΒΙΚΗΣ Δημήτριος. της
Δ/νσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.. ως διερμηνέας και ου
Υπαρχ/κας ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Μάριος. Υπαρχ/κας ΤΖΑΝΕΤΟΣ Δ ιο
νύσιος, Αστ/κας ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ θωμάς. Αστ/κας ΝΤΟΣΚΑΣ
Εμμανουήλ. Αστ/κας ΣΚΟΥΡΑΣ Χρήστος, Ε.Φ. ΟΥΣΙΟΣ Σταύ
ρος. Ε.Φ ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος ως αθλητές.
Αποτελέσματα Αγώνων:
Ρουμανία - Ελλάδα 4-5. Βουλγαρία - Κύπρος 4-2, Ρουμανία
- Κύπρος 8-0. Ελλάδα - Βουλγαρία 4-1, Ρουμανία - Βουλ
γαρία 2-2 και Ελλάδα - Κύπρος 7-7.
ιεξήχθησαν την 9 και 10 Ιουνίου 2015. στην πόλη Κω-

Βαθμολογία ομάδων: 1η θέση Ελλάδα (7 βαθμοί). 2η θέση

στάντζα της Ρουμανίας, το 12° Συνέδριο της Βαλκανι

Ρουμανία (4 βαθμοί), 3η θέση Βουλγαρία (4 βαθμοί). 4η θ έ

κής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών και το 2° Βαλκα

νικό Πρωτάθλημα Futsal Αστυνομιών. Η αντιπροσωπευτική

ση Κύπρος (1 βαθμός).
Την απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου πραγματο

ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατόρθωσε να τερματίσει

ποίησε η πολύ - Ολυμπιονίκης Ελιζαμπέτα Λίπα και έγινε με

αήττητη στην πρώτη θέση, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμ 

ιδιαίτερη επισημότητα, παρουσία ανωτέρων αξιωματικών της

φανίσεις, κερδίζοντας στον πρώτο αγώνα τη διοργανώτρια

Αστυνομίας της Ρουμανίας.

Δ

Ρουμανία και στο δεύτερο τη Βουλγαρία με σκορ 5 - 4 και 4

Η επιτυχία της αντιπροσωπευτικής ομάδας της Ελληνικής

- 1 αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και το χρυσό

Αστυνομίας επισφραγίστηκε με τις ειδ ικ ές βραβεύσεις στο

μετάλλιο αηό την πρώτη μέρα. Α ξίζει να σημειω θεί ότι η αντι

Διονύσιο ΤΖΑΝΕΤΟ. ως τον καλύτερο παίκτη και στο Σταύρο

προσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας είχε μικρό

ΟΥΣΙΟ, ως τον καλύτερο τερματοφύλακα της διοργάνωσης.

τερη αποστολή από τις υπόλοιπες ομάδες και την ατυχία να

Την 10/6/2015, σε αίθουσα του

μείνει με παίκτη λιγότερο από τον πρώτο κιόλας αγώνα λόγω

ξενοδοχείου που φιλοξενήθηκε

τραυματισμού, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές του προπονητή

η αποστολή, πραγματοποιήθηκε

της ομάδας. Παρόλα αυτά δείχνοντας ιδιαίτερη αποφασιστι

το 12° Συνέδριο της Βαλκανικής

κότητα και ομαδικό πνεύμα κατάφερε να προσθέσει άλλη μία

Α θλητικής Ένωσης Αστυνομι

μεγάλη επιτυχία, στις πολλές που έχει επιδείξει ο αθλητισμός

ών. Ot χώρες που συμμετείχαν

της Ελληνικής Αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια.

ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η

Την αποστολή αποτελούσαν oi: Α /Β ' ΠΛΑΚΙΑΣ Θεοφάνης,

Κύπρος και η Ρουμανία. Τα μ έ

της Δ/νσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α., ως Εκπρόσωπος της Ελλη

λη της Επιτροπής που εκπροσώ

νικής Αστυνομίας στο 12° Συνέδριο της Βαλκανικής Αθλητι

πησαν την Ελληνική Αστυνομία ήταν ο Α /Β ' ΠΛΑΚΙΑΣ Θεο

κής Ένωσης Αστυνομιών U.S.PB. και αρχηγός αποστολής.

φάνης, ο Υπαρχ/κας ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος και ο Π.Υ. ΚΑΣΒΙ-

Αρχ/καςΤΣΙΜΠΑΚΗΣ Αντώνιος, της Υ.Φ.Α.Α., ως προπονητής.

ΚΗΣ Δημήτριος. ■
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Διεθνής Μαραθώνιος στο Αμβούργο της Γερμανίας
τις 26 Απριλίου 2015 διεξήχθη στο Αμβούργο της Γερ

Σ

μανίας ο ομώνυμος διεθνής Μαραθώνιος. Ο αγώνας συ

γκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αγώνες του κόσμου

αλλά και στους πιο δυνατούς από πλευράς συναγωνισμού δ ιε
θνών αθλητών. Ο Υηαρχιφύλακας Χριστόφορος ΜΕΡΟΥΣΗΣ της
ΥΦΑΑ πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ 2.19.00 καταρρίπτονταςτο 2.22
που είχε πετύχει στο Ρόττερνταμ το 2013. Η επίδοση αυτή είναι
πολύ κοντά στο όριο των Ολυμπιακών Αγώνων. 0 αθλητής κα
Η

Μ

τέλαβε την 22η θέση μεταξύ χιλιάδων συμμετεχόντων.
Στον ίδιο αγώνα ο Κων/νος (ΙΟΥΛΙΟΣ, ο οποίος είναι πρώην δη
μοτικός αστυνομικός και νυν πολιτικό προσωπικό του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη, πέτυχε επίδοση
2.20.01 καταλαμβάνοντας την 25η θέση.
Να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις αυτές είναι οι καλύτερες επιδό

0 Υηαρχιφύλακας Χριστόφορος ΜΕΡΟΥΣΗΣ στο Δ ιεθνή Μαραθώνιο

σεις στην Ελλάδα για το 2015 ■

θοςΤελικός Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης
Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Τ

ην Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 έλαβε χώρα ο τελικός του
8ου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης αστυνομικών υπη
ρεσιών Ν. Αττικής που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση

Αστυνομικών Ελλάδος. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο βιοκλιματικό κλειστό γυμναστήριο του Καρέα και φιναλίστ ήταν

η ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης και η ομάδα του Β ' Τ.Τ. Αυτ/μων
Αττικής.
Το Α.Τ. Πεντέλης κατέκτησε με σχετική άνεση το έκτο Κύπελ
λο Α.Ε.Α.Ε. Ειδικότερα, ο αγώνας έληξε με σκορ 72-50 (ημ.
33-23) υπέρ του Α.Τ. Πεντέλης.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του A.T. Πεντέλης αποτελού
σαν οΐ: ΦΟΡΟΣ X. ως προπονητής και οι ΚΟΥΠΙΔΗΣ (16π), ΓΕ-

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ του Α.Τ. Πεντέλης.

ΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (12π). ΤΣΟΥΤΣΟΣ (12π). ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/ντής της Δ/νσης

(8π). ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ (8π). ΘΕΟΣ (7π). ΜΑΛΟΥΚΟΣ (6π). ΓΑΤΟΣ

Αστυν. Β/Α Αττικής Ταξίαρχος κ. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Πέτρος, ο Δ ιοι

(3π), ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ, ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ. ΚΟΘΡΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΑ-

κητής του Β ' Α.Τ. Ν. Ιωνίας Α/Υ' κ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Αθανάσιος,

ΚΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ε. και ΤΣΟΛΑΚΟΣ Κ. ως αθλητές.

ο Α /Β ' Βλάχος Αλβέρτος της Υπηρεσίας Ασφαλείας Βουλής

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Β ' Τ.Τ. Αυτ/μων αποτελού

των Ελλήνων, τα μέλη των Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. και του παραρτή

σαν οΐ: ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Φ. ως προπονητής και οι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-

ματος Αττικής καθώς και πλήθος συναδέλφων.

ΛΟΣ Γ (17η), ΒΑΪΝΑΣ (10η), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (8π). ΚΑΤΣΙ-

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχα
ρίστησε τους παρευρισκόμενους για την στήριξη τους στον
αστυνομικό αθλητισμό και στις διοργανώσεις της Αθλητικής
Ένωσης, συνέχαρη τους αθλητές όλων των ομάδων για την
συμμετοχή τους στο θεσμό του κυπέλλου και δεσμεύτηκε πως
η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος θα στηρίξει οποιονδήποτε αστυνομικό αθλητή θελήσει να αθληθεί σε εγχώριο
και πανευρωπαϊκό επίπεδο σεβόμενος τους στόχους και τον
σκοπό της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. ■

ΩΤΗΣ (5π), ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ (3π). ΝΤΟΥΦΑΣ (3η). ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (2π). ΒΑΡΣΑΜΟΥΛΗΣ (2η), ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΚΟΛΕΓΚΑΣ ως αθλητές.
Διαιτητές του αγώνα ήτανοί: κ. ΓΙΑΚΕΙΜΗΣ, ΚΑΤΣΙΜΑΔΡΟΣ
και ΤΗΓΑΝΗΣ. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ανακηρύ
χτηκε κατόπιν ψηφοφορίας ο ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ του Α.Τ.
Πεντέλης.
Νικητής του διαγωνισμού τρίποντων αναδείχτηκε ο ΓΕΩΡΓΟ
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Η ° Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Η

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος την Πέμπτη ΙΑ Μα-

ΐο υ 2015 διοργάνωσε την τελική φάση του ΙΑου πρωταθλή
ματος καλαθοσφαίρισης αστυνομικών υπηρεσιών Ν. Αττι

κής για την αγωνιστική χρονιά 2014-2015. Ο μικρός και ο μεγάλος
τελικός πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Γέρα
κα. Αντιμέτωπες στο μικρό τελικό ήταν οι ομάδες του A.E.A7 Γρ.
Τύπου και της Δ.Α.Ε.Α ενώ στο μεγάλο τελικό για ακόμα μια φορά
έδωσαν το παρών το Α.Τ. Πεντέλης και το Α.Τ. Καλλιθέας.
Ειδικότερα, ο μικρός τελικός έλη ξε με σκορ 65-60 υπέρ του
Α.Ε.Α./ Γρ. Τύπου.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Ε.Α./ Γρ. Τύπου αποτελού
σαν οι: ΚΑΛΥΒΑΣ και ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ως προπονητές και οι ΚΟΥΟμάδα καλαθοσφαίρισης του Α.Τ. Πεντέλης

ΤΣΟΥΜΠΑΣ (19η). ΠΛΟΥΜΗΣ (19π). ΑΝΥΦΑΤΑΚΗΣ (ΙΑπ), ΟΡΛΩΦ
(7π). ΚΑΛΥΒΑΣ (3π), ΚΟΚΚΩΝΗΣ (2π) και ΠΟΠΩΛΗΣ (1π) ως αθλη
τές.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Δ.Α.Ε.Α. αποτελούσαν oi: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ως προπονητής και οι ΔΗΜΗΤΣΑΣ (ΙΑπ), ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ (13π). ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ (10η), ΔΡΑΤΑΝΗΣ (10η). ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (7π). ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (6π). ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΣ, ΤΣΕΛΕΠΗΣ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ως αθλητές.
Ο μεγάλος τελικός έληξε με σκορ 92-7Α υπέρ του Α.Τ. Πεντέλης.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης αποτελούσαν οΐ:
ΦΟΡΟΣ X. ως προπονητής, ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ ως βοηθός προπονητή
και οι ΚΟΥΠΙΔΗΣ (Ιθπ), ΘΕΟΣ (19π). ΤΣΟΥΤΣΟΣ (Ιθπ), ΝΙΚΟΥ (10η),
ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (9π). ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ (5π). ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
(Απ). ΓΑΤΟΣ (3π). ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ (3π). ΜΑΛΟΥΚΟΣ (3π), ΚΟ0ΡΑΣ

Ομάδα καλαθοσφαίρισης του Α.Τ. Καλλιθέας

και ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ως αθλητές.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Τ. Καλλιθέας αποτελούσαν
οι: ΛΟΥΝΤΖΗΣ ως προπονητής. ΧΑΛΚΙΑΣ ως βοηθός προπονητή
και οι ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ (2θπ). ΚΟΛΛΙΑΣ (15π). ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ (12η), ΚΑΝΕΛΛΗΣ (12π), ΚΑΝΕΛΛΗΣ (8π). ΚΩΤΟΥΛΑΣ (5η). ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ
(Απ), ΘΕΟΧΑΡΗΣ (2π). ΦΙΛΙΟΣ. ΝΟΙΔΗΣ, ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ, ΠΕΤΡΕΚΑΣ
και ΡΑΝΤΖΟΣ ως αθλητές.
Πολυτιμότερος παίκτης του παιχνιδιού αναδείχτηκε ο ΘΕΟΣ Σ ε
ραφείμ του Α.Τ. Πεντέλης.
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Αστυνομικός
Δ ιευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν
νης, ο Δ ιοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος κ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος, ο Δ/ντής της Υ.Α.Β/Α.Α. Α /Δ ' κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Εμμανουήλ, η Α /Δ ' κ. ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Πούλια του Επιτελείου της
Δ.Α.Β/Α.Α.. ο Υποστράτηγος ε.α. κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, τα
μέλη των Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. και του παραρτήματος Αττικής καθώς
και πλήθος συναδέλφων.
Το Α.Τ. Πεντέλης βράβευσε τους αθλητές κ. ΚΩΤΟΥΛΑ Δημήτριο για
την προσφορά του, το ήθος του και την αγωνιστικότητά του καθώς
και τον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ο οποίος υπήρξε από τους
πρώτους αθλητές της ομάδας του Α.Τ. Πεντέλης.
Τέλος η Α.Ε.Α.Ε. τίμησε τον κ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ Διονύσιο για την ανιδι
οτελή προσφορά του και την έμπρακτη στήριξη στο έργο της. ■
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2ος Τελικός Κυπέλλου Φιλίας Καλαθοσφαίρισης
Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλά

Η

δος την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 διοργά-

νωσε τον 2ο Τελικό Κυπέλλου Φιλίας

Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών
Ν. Αττικής. 0 αγώνας πραγματοποιήθηκε στο
κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς Άνω Λιοσίων.
Αντιμέτωπες στον τελικό ήταν οι ομάδες του
Α.Τ. Ζεφυρίου και του Α.Τ. Βύρωνα με τελικό
σκορ 61-71 υπέρ του Α.Τ. Βύρωνα.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Τ. Ζε
φυρίου αποτελούσαν οΐ: ΝΤΕΛΗΣ ως προ
πονητής. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ως βοηθός προπονητή και οι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (27π), ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (19π), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (5π). ΚΑΙΔΑΝΤΖΗΣ (2π). ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ (2π). ΜΑΡΚΟΣ (2π). ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ (2π). ΒΑΖΟΥΡΑΣ, ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ. ΚΟΡΕΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ΒΕΛ0Π0ΥΛ0Σ ως αθλητές.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Α.Τ. Βύρωνα αποτελούσαν οΐ: ΜΠΑΤΙΛΑΣ ως προπονητής. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ως βοηθός προπο
νητή και οι ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ (2θπ), ΧΑΤΣΕΡΑΣ (14π). ΖΑΡ0Π0ΥΛ0Σ (13π), ΛΑΙΟΣ (8π). ΠΟΛΥΖΟΣ (3π), ΛΟΤΣΙΟΣ (3π), ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚ0Π0ΥΛ0Σ (2π). ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ (1π). ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ και ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ως αθλητές.
Πολυτιμότερος παίκτης του παιχνιδιού αναδείχτηκε ο ΖΑΡ0Π0ΥΛ0Σ Γεώργιος του Α.Τ. Βύρωνα και νικητής στο διαγωνισμό τρί
ποντων ο ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Ευάγγελος του Α.Τ. Βύρωνα.
Τον αγώνα τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γεώργιος, μέλη του Δ.Σ της Α.Ε.Α.Ε καθώς και
πλήθος συναδέλφων. Η Α.Ε.Α.Ε. τίμησε για την προσφορά τους, τους υπευθύνους των ομάδων Α.Τ. Δημ. θεάτρου. Αστυνομικής
Ακαδημίας, Α.Τ. Βύρωνα, Α.Τ. Παγκρατίου και Α.Τ. Ζεφυρίου.

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχαρίστησε τους παίκτες όλων των ομάδων για το ήθος που επέδειξαν
όλη την αγωνιστική περίοδο, συνχάρη τις ομάδες για την παρουσία τους και δεσμεύτηκε για την πρόοδο των διοργανώσεων της
Αθλητικής Ένωσης δίνοντας νέο ραντεβού την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Εν κατακλείδι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟ Αλέξανδρο καθώς και στο λοιπό προσωπικό της Υπηρεσίας, για την αγαστή συνεργασία
αλλά και τη συνδρομή που παρείχαν στα πλαίσια της διοργάνωσης και της διεξαγωγής του 14ου Πρωταθλήματος, του 8ου Κυ
πέλλου και του 2ου Κυπέλλου Φιλίας καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής. ■

Beach Volley
ιεξήχθη στις 6 - 7 Ιουνίου στη Χαλκιδική και συγκεκριμέ

Δ

να σε παραλία της Ν. Καλλικράτειας το Γ Τουρνουά Beach
Volley με κατηγορίες ανδρών, γυναικών και μεικτό.

Στην κατηγορία των ανδρών την 1η θέση κατέλαβε το ζευγά
ρι ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ / ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, τη 2η θέση το ζευγάρι ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ / ΣΑΒΒΙΔΗΣ και την 3η θέση το ζευγάρι ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Γ / ΖΩΛΟΣΤΑΘΙΑΔΗΣ.

Στην κατηγορία των γυναικών την 1η θέση κατάλαβε το ζευγάρι
ΛΑΔ0Π0ΥΛ0Υ / ΚΑΨΑΧΕΙΛΗ, τη 2η θέση το ζευγάρι ΚΟΛΛΕΤΑ
/ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ και την 3η θέση το ζευγάρι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
Ομαδική φωτογραφία των αθλητών που συμμετείχαν στους

ΝΟΥ/ΛΑΛΑΤΖΗ.

αγώνες Beach Volley στη Χαλκιδική

Στο μεικτό την 1η θέση κατέλαβε το ζευγάρι ΖΩΛΟΣΤΑΘΙΑΔΗΣ /
ΒΑΣΙΛΑ, τη 2η θέση το ζευγάρι ΡΑΜΠΙΔΗΣ / ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
και την 3η θέση το ζευγάρι ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ / ΚΑΨΑΧΕΙΛΗ. ■
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81° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Υ/Β ΠΑΠΠΑΣ Ηλίας

Δ

ιεξήχθη από 17 έως 19 Απριλίου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά το 81° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπη
λασίας ανδρών. γυναικών, νέων και ελαφρών βαρών.
Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος οι κάτωθι αστυνομικοί - αθλητές, οι οποίοι στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος

κατακτώντας τις παρακάτω νίκες:
► Υ/ΕΓ ΠΑΠΠΑΣ Ηλίας: 1η Πανελλήνια νίκη στην Οκτάκωπο με πηδαλιούχο ανδρών.
► Υ /Β ' ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος: 1η Πανελλήνια νίκη στο τετραπλό Σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών.. 2η Πανελλήνια νίκη στο
διπλό Σκιφ ανδρών. 3η Πανελλήνια νίκη στο τετραπλό Σκιφ ανδρών.
► Υπαρχιφύλακας ΛΙΟΛΙΟΣ Αθανάσιος: 1η Πανελλήνια νίκη στην Οκτάκωπο με πηδαλιούχο ανδρών. ■

ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ - ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ
MHW* :

■ Ί *

Λ .
·.
FAS

ISSC

STEYR

Η&Κ

STEYR SPORT

ALFA-PROJ

ΤΥΦΕΚΙΑ

ISSC

SAVAGE

STEYR

Η&Κ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ - ΒΟΛΙΔΕΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ - ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ - ΘΗΚΕΣ ΟΠΛΩΝ - ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

LAPUA

PRVI PARTIZAN

CCI

Η&Ν

KING COBRA

HOGUE

MEG-GAR

HONEYWELL

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ■ ΦΑΚΟΙ - ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΠΡΟΣ. ΓΥΑΛΙΑ - ΒΑΛΙΤΣΕΣ

«

VALKRE

4^ 6 Β Α
BRINKMAN

NIGHT POWER

MOSCHENI - MEGA LINE

SHOOTER’S CHOISE

NEGRINI

HONEYWELL

MEGA LINE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
^ ίλ Υ Ι Ι Α ί ^ ϊ ΐ / Α ^ ? Μ π Ν 1> Μ ί » \ / ί \ ί Ν Μ ? ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 85 , ΣΕΠΟΛΙΑ · ΑΘΗΝΑ λ ΑττοκτεΙστε Δωρεάν την εφαρμογή μας Iperifanosguns
V lllllH n n K ^ A u L U / A
τηλ. 210 5139330 -210 5155760 Ι · Ι στο Google Play Store και είστε πάντα ενημερωμένοι
ΐΙ ■i n tfo
A if h ln a r if a n n e n r
w w w .ip e rifa n o s .g r - w w w .a liv e riw e b tv .g r - e m a il:in
@ ip e rifa n o s .g r

tablets &
smartphones

για τις προσφορές μας!

I Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Ι___________________________________________________
► Των Αρ Στάβη Αβραμίδη, PhD*
Ε.Φ Ανδρέα Κωλέπη. Bed*

Ιστορία της Ελληνικής
Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
Η αθλη τική ναυαγοσω στική (ΑΘ.Να.) δεν ε ίν α ι καινούριο άθλημα. Κ α λ λ ιερ γ είτα ι εδώ κ α ι δ ε κ α ε τ ίε ς σε
επίπεδο εθνικό , πολυεθνικό, κοινοπολιτειακό κα ι παγκόσμιο. Η παρακάτω περιληπτική ιστορική ανασκό
πηση, π αρουσιάζει δραστηριότητες κ α ι άτομα που σ υνέβ α λα ν στην ε ξ έ λ ιξ η τη ς ΑΘΝα στην Ελλάδα.

της ΠΑΣΧΝΑ οργανώνουν επίσης αγώνες
ναυαγοσωστικής ανοιχτής θαλάσσης.
Το 1999. ο Στάθης Αβραμίδης και η
Ελευθερία Αβραμίδου καλούνται σε κλι
μάκιο εθνικής ομάδας του RLSS UK. Η
Ελευθερία κάνει καλούς χρόνους, αλλά
δεν επιλέγεται επειδή δεν είναι Αγγλίδα.
Το 2000. οι Χρήστος Γιαννέλος, Θα
νάσης Σακκάς, Εριέττα Παϊδούση, Νίκος
Γιοβανίδης, συμμετέχουν στους παγκό
σμιους αγώνες «Rescue 2000» στην Αυ
στραλία. Το ίδιο έτος, ο Στάθης Αβραμί
δης. καταλαμβάνει την 3η θέση στο αγώ
νισμα «Σκυταλοδρομία Κολύμβησης-Ρυο 1950. ο Λουκάς Μπισταράκης μα

βετεράνων αθλητών όλων των αθλημά

μούλκησης» στο πρωτάθλημα του Leeds

θαίνει κολύμπι στην στέρνα του χω

των. Στη «Μεταφορά Ανδρεικέλου», τερ

City Council.

ριού όπου έπιναν νερό τα πρόβατα.

ματίζει πρώτη με άλλη μια αθλήτρια.

Τ

To 2001, ο Στάθης Αβραμίδης. τιμάται

Τα χρόνια που ακολούθησαν αποτέλεσε

Το 1996. ο Λέανδρος Στεφανάκης

με τ ο " The Aussie Barra s' από τον επικε

την «ατμομηχανή» της ναυαγοσωστικής

συμμετέχει σε αγώνες ανοιχτής θαλάσ

φαλής της εθνικής ομάδας ΑΘΝα της Αυ

στην Ελλάδα, με τη δημιουργία νομο

σης ΑΘΝα. της Εθνικής Αθλητικής Ακα

στραλίας, Les Mole, για την συνεισφορά

θεσίας, παρελάσεων, διαφήμισης, διδα

δημίας Σόφιας με τον Βουλγάρικο Ερυ

του στην εθνική ομάδα Αυστραλίας (RLSS

σκαλίας. ίδρυσης σχολών και σωματεί

θρό Σταυρό, στη Μαύρη θάλασσα του Νε-

Australia) κατά τους Κοινοπολιτειακούς

ων. οργάνωση συνεδρίων και δράσεων

σεμπάρ της Βουλγαρίας, και τερματίζει

αγώνες στο Eastborne της Αγγλίας.

σε επαγγελματικό, ανθρωπιστικό επί

1ος στο αγώνισμά του.

Το 2003. στις 19 Ιουλίου, ο Γιώργος

πεδο. Παρόλο που έκανε ενέργειες για

Το 1998, ο Στάθης Αβραμίδης και η

Τζίκας και ο Τάσος Δοντάς συμμετέχουν

την καθιέρωση της ναυαγοσωστικής ως

Ελευθερία Αβραμίδου συμμετέχουν στον

στο σεμινάριο «Coaching in Lifesaving

άθλημα, δίνοντας συνεντεύξεις, κάνοντας

διαγωνισμό «Iron Guard» στην Κύπρο, με

Sports» που διοργανώθηκε από το ILS/

επαφές με υπουργεία και σημαντικούς

ναυαγοσώστες 7 χωρών. 0 Στάθης κατα

ILSE στο Prerow της Γερμανίας.

παράγοντες, οργανώνοντας αγώνες επί

τάσσεται θ0' και η Ελευθερία 2ηστις γυναί

Το 2006. οι Κωνσταντίνος Μηακαν-

δειξης, παίρνοντας την πρώτη και μοναδι

κες και 11ηστην γενική κατάταξη (αντρών-

δρέας, Αντωνία Χέλμη, Νίκος Γιοβανίδης

κή άδεια (έως σήμερα) Προπονητή ΑΘΝα

γυναικών). 0 Ναυτικός Όμιλος Χανιών, με

και Ευγενία Κατσαρού συνθέτουν Ελλη

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι

ενορχηστρωτή τον Στέλιο Ξενάκη. διορ-

νική εθνική αποστολή ΑΘΝα. που συμμε

προσπάθειες του απέβησαν άκαρπες.

γανώνει τους « 1ους Πανελλήνιους Αγώνες

τέχει στους Παγκόσμιους Αγώνες ανοι

Το 1990, η Ρένα Αναγνώστου με 5 συ

Ναυαγοσωστικής» (της προ-ΕΟΥΔΑ πε

χτής θαλάσσης της Αυστραλίας «Rescue

ναθλητές. εκπροσωπούν το Δήμο Αθη

ριόδου) υπό την αιγίδα του Υπουργείου

2006».

ναίων στην ναυαγοσωστική και στην κο

Εμπορικής Ναυτιλίας στα Χανιά. Το ίδιο

Το 2008, πραγματοποιείται σεμινά

λύμβηση. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

έτος η Νιόβη Σαχινιάν και η Βάνια Βήχου

ριο για αθλητές και διαιτητές ΑΘΝα θα-
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λάσσης και πισίνας στην Πάτρα από την
Σχολή Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Εκπαιδευτής ήταν ο
Frans Kenis. Μέλος της Αθλητικής Επι
τροπής ILS/ILSE.
Το 2010, ο Σαμαρείτης του ΕΕΣ, Γι
ώργος Τζίκας. συμμετέχει στο σεμινάριο
«International Referee Β Pool and Open
Water» και πιστοποιείται ως Διεθνής Κρι
τής από την Διεθνή Ομοσπονδία Διάσω
σης στο Βέλγιο. Αργότερα, η Ελένη Γιαννοπούλου του ΕΕΣ, συμμετέχει στους πα
γκόσμιους αγώνες «Rescue 2010» στην

«Σεμινάριο ΑΘΝα» υπό την αιγίδα των

Championship" κατατάχθηκε 15ος στο

Αίγυπτο.

ΚΕΕΛΠΝΟ. ΕΣΔΥ. ΣΕΕΔΑ. ΠΕΝΕΛΦΑ,

"800m Surfboat" 6ος στο "4x100m Beach
Sprint", Ιθ * στο 'Taplin Relay", ενώ η ομά

Το 2011. υπογράφεται σύμβαση εργα

Βραβείων Giuseppe Sciacca. Υπουργεί

σίας για την καλλιέργεια της ΑΘΝα από

ων Ναυτιλίας και Υγείας. Συμμετείχαν 150

δα του, "Jacksonville Beach Competition

την ΕΟΥΔΑ από τους Κώστα Αναγνώστου

σύνεδροι. Για την προσφορά τους στην

Team", κατατάχθηκε 5n στην Αμερική. 0

(Αντιπρόεδρος ΕΟΥΔΑ). Δρ Στάθη Αβραμί-

ΑΘΝΑ, τιμήθηκαν η Δρ. Ρένα Αναγνώ

Ειδικός Φρουρός. Ανδρέας Κωλέττης.

δη (Διευθυντή) και την Ελευθερία Αβρα-

στου και ο Ανθυποπλοίαρχος ε.α. Στυλι

γίνεται υπεύθυνος του Σώματος Κριτών

μίδου (Ομοσπονδιακή Προπονήτρια).

ανός Ξενάκης.

ΑΘΝα της ΕΟΥΔΑ.

Το 2012, η Παγκρήτια Σχολή Ναυαγο

Το 2014, ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης. ορ

Το 2014. προβάλλεται το μήνυμα: "Έλ

σωστικής διοργανώνει Τουρνουά ΑΘΝα.

γανώνει πρόγραμμα από απόσταση του

ληνα Προφυλάξου" υπό την αιγίδα των

Το 2013. η Ελεονώρα Χατζηπασχάλη

International Swimming Hall of Fame,

ΚΕΕΛΠΝΟ, Βραβείων Giuseppe Sciacca,

παραλαμβάνει «Τιμητικές Ευχαριστίες»

που δίνει την ευκαιρία απόκτησης γνώσε

ΣΕΕΔΑ. ISHOF

από την ΕΟΥΔΑ και το «Πιστοποιητικό της

ων και βεβαίωσης επίτευξης στην ΑΘΝα

Στο τέλος του 2014, ο Δρ. Στάθης

Κοινωνίας των Φίλων» από το RLSS UK.

(www.ishof.org/safetv). Λίγο αργότερα,

Αβραμίδης προσκαλείται από τον Πρε

Αργότερα, ολοκληρώνεται το υπό έκδοση

χιλιάδες παιδιά διδάσκονται ΑΘΝα. με

σβευτή ΑΘΝα. Dr. David Szpilman στη

παραμύθι «Μια Ευκαιρία Γα Παιδιά» υπό

το πρόγραμμα "Πνιγμός: Πρόληψη. Διά

Βραζιλία. Παρακολουθεί σεμινάριο Προ

την αιγίδα της ΕΟΥΔΑ και άλλων οργανι

σωση. Φροντίδα" υπό την αιγίδα των ορ

πονητών/ Κριτών ΑΘΝα. αγωνίζεται στο

σμών. Κάνει αναφορά στο «ευ αγωνίζε-

γανισμών ΕΟΥΔΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Υπουργείο

ετήσιο πρωτάθλημα και πραγματοποιεί

σθαι», σε αγώνες ταχύτητας στο νερό, τη

Εθνικής Άμυνας. Princess Charlene of

2 ομιλίες το Διεθνές Συμπόσιο Διάσω

διάσωση και πρώτη βοήθεια. Βασίζεται

Monaco Foundation, ISHOFTo πρόγραμ

σης. Του απονέμονται μετάλλια συμμε

σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του

μα εκπονείται χάρη στην χορηγία της Πρι-

τοχής και συνεισφοράς. Περισσότερες

σκηνοθέτη του "Baywatch” Greg Bonann

γκίπισσας H.S.H. Charlene του Μονακό.

πληροφορίες στο http://sportlifesaving.

και της γυναίκας του και σεναριογράφου,

Διδάσκει ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης.

b lo g s p o lg r/. ■

Tai Collins. Ο Greg έγραψε στον συγγρα

Το 2014, ο Βασίλης Πλέκης λαμβά

φέα: «Ουάου! Φανταστικό! Στάθη μόλις

νει μέρος σε 4 διοργανώσεις ΑΘΝα ανοι

* Ο Δρ Στάθης Αβραμίδης είναι Διευθυντής

γύρισα από το Κέιπ Τάουν και το παρα
μύθι σου με περίμενε! Είναι τόσο όμορ
φο και φανταστικό αυτό που έκανες για
μας! Η Τέι ξέσπασε σε δάκρυα., και γέ
λια ενώ μου το διάβαζε στο αυτοκίνητο,
καθώς επιστρέφαμε από το αεροδρόμιο
στο σπίτι. Δεν μπορούμε να σε ευχαρι
στήσουμε αρκετά. Ευχαρίστησε τον σκιτσογράφο σου Νίκο που είναι τόσο ταλα
ντούχος! Είσαι τόσο ταλαντούχος... ΤΩΡΑ πρέπει να έρθεις στο Cape Town να
με δεις! Με πολλές ευχές και πρωτοφανή
εκτίμηση. Γ<ρεγκ».

χτής θαλάσσης στην Αμερική αποκο

Αθλητικής Ναυαγοσωστικής, ΕΟΥΔΑ. και Συ

Το 2014. η ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το 1°

μίζοντας σημαντικές θέσεις και εμπει
ρία. Στο "2014 USLA National Lifeguard

νεργάτης ΚΕΕΛΠΝΟ
* 0 Ε.Φ. Ανδρέας Κωλέττης, υπηρετεί στο Α.Τ.
Δημοτικού θεάτρου Πειραιά και εργάζεται
εθελοντικά στην Επιτροπή Αθλητικής Ναυα
γοσωστικής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπο
βρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας.
Η Επιτροπή Αθλητικής Ναυαγοσωστικής της
Ομοσπονδίας, έκρινε ότι οι σπουδές, η εμπει
ρία του στον εθελοντισμό και τον αθλητισμό και
οι διακρίσεις του. οι οποίες έχουν αναγνωριστεί
επανειλημμένα από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. τον καθιστούν επαρκή για την ανάληψη της
θέσης του Υπευθύνου στο Σώμα Κριτών Αθλη
τικής Ναυαγοσωστικής (ΣωΚρΑΘΝα).
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I ΕΟΡΤΕΣ
► Του Π.Υ. Ευστάθιου Κούρου

Δεκαπενταύγουστος
Το «Πάσχα του καλοκαιριού»

Κ

άθε καλοκαίρι στις 15 Αύγουστού, οι Ορθόδοξοι Χρι

σωνύμια είναι: Παναγία Σουμελά (η αετοφωλιά του Πόντου).

στιανοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα μία από

Παναγία των Βλαχερνών (στον μυχό του Κερατίου). Παναγία

τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

της Τήνου, η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, Παναγία του Ιερού

την Κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ θεω ρείται και ως μία από

Καθίσματος (λίγα μίλια από την Βηθλεέμ), Παναγιά η Παντά-

τις επίσημες αργίες στη χώρα μας, Η Εκκλησία μας εορτά

νασσα στον βράχο της Φολεγάνδρου, Παναγία η Παντάνασσα.

ζει. πρώτον το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και, δ εύ 

η Κρεμαστή, η Επανωχωριανή, η Σπηλιανή, η Γκρεμιώτισσα,

τερον την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς.

Γλυκοφιλούσα, η Κοσμοσώτειρα. η Χοζοβιώτισσα. η Εικοσι-

Όπως λένε τα τροπάρια της Κοιμήσεως, ο θάνατός της προ-

φοίνισσα κ.ο.κ. Σε κάθε σπίτι, σχεδόν, υπάρχει κάποιος που γι

μνηστεύεται τη ζωή. Αυτή που γέννησε τη ζωή, έχ ει μεταβεί

ορτάζει: Μαρία, Δέσποινα, Μάριος, Παναγιώτης και άλλα ονό

στη ζωή. Κατά την παράδοση, όταν η Παναγία πληροφορή-

ματα έχουν την τιμητική τους, ενώ συγχρόνως σε κάθε χωριό,

θηκε άνωθεν τον επ ικείμενο θάνατό της. προσευχήθηκε στο

νησί και πόλη υπάρχει μια εκκλησία που τιμάται. Πολλά είναι

όρος των Ελαιών. ετοιμάστηκε και ανέφερε το γεγονός στους

τα έθιμα και οι παραδόσεις που λαμβάνουν χώρα και κάθε μέ

Αποστόλους. Επειδή κατά την ημέρα της Κοίμησης δεν ήταν

ρος έχει να αφηγηθεί τη δική του ιστορία για την προστάτιδά

όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, μια νεφέλη τους άρπαξε

του Παναγία. Η εορτή αυτή είναι μια αφορμή για θρησκευτική

και τους έφ ερ ε κοντά της. Την τοποθέτησαν στο μνήμα της

κατάνυξη σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρεθούμε, αφού

Γεσθημανής. Μετά από τρεις ημέρες ο τάφος ήταν άδειος.

συμμετέχουμε με το πνεύμα και την ψυχή μας στις θρησκευτι

Η Παναγία ανελήφθη στους ουρανούς.

κές τελετές και στους εορτασμούς για την Κοίμηση της Θεοτό

Η προετοιμασία των πιστών αρχίζει από την 1η Αυγούστου

κου. Από όλα τα μέρη, η Παναγία Ευαγγελίστρια στην Τήνο, η

με νηστεία που διαρκεί μέχρι το Δεκαπενταύγουστο. Έτσι, ο

Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και η Παναγία Σουμελά

εορτασμός αυτός αποτελεί το λεγόμενο «Πάσχα του Καλοκαι

στο όρος Βέρμιο θεωρούνται οι πιο γνωστοί τόποι ιερού προ

ριού». Μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά ξωκλήσια έχουν

σκυνήματος. κατάνυξης και εορταστικής λαμπρότητας.

αφιερωθεί στην Παναγία Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά εκα
τοντάδες είναι τα προσωνύμια που της έχ ει δώσει ο λαός. Η

Νησιω τική Ελλάδα

ονοματοδοσία γίνεται, συνήθως, ανάλογα με τον εικονογραφι-

Σε πολλά νησιά του Α ιγαίου και του Ιονίου Πελάγους

κό τύπο παραστάσεως της Παναγίας, την παλαιότητα ή την κα

θα δούμε μεγάλους και μικρότερους ναούς, αφιερω μένους

τάσταση της εικόνας, την τοποθεσία όπου βρίσκεται η εκκλη 

στην Παναγία, όπου αναβιώνει κάθε χρόνο το «Πάσχα του

σία, τη θέση και τον τρόπο εύρεσης της εικόνας, ή μπορεί να

καλοκαιριού», ένα «χαρμόσυνο πένθος» και ένα προσκύνη

σχετίζεται με ένα θαύμα. Χαρακτηριστικά, κάποια από τα προ

μα που μαγνητίζει τα πλήθη.
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ΕΟΡΤΕΣ [
δοξολογίες σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής συγκίνη
σης, ενώ το απόγευμα της 15ης Αυγούστου. στους δρόμους
της Παροικίας, οι επισκέπτες συμμετέχουν στην περιφορά
της ιερής εικόνας και του επιταφίου. Οι εορταστικές εκ δ η 
λώσεις κορυφώνονταιτο βράδυ με θεαματικά πυροτεχνήμα
τα. Παριανοί - από τις μικρές τους ψαρόβαρκες - ανάβουν
φωτοβολίδες, ενώ άλλοι χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια,
ντυμένοι με πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές.

Τήνος - Ναός της Ευαγγελίστριας

Κεφαλονιά - Παναγία η Φιδιώτισσα

0 ιερός ναός της Παναγίας της Τήνου, γνωστός επίσης

Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, τα φ ι

και ως Παναγία Ευαγγελίστρια, είναι ένας από τους σημα

δάκια της Παναγιάς προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες προ

ντικότερους τόπους ιερού προσκυνήματος στη χώρα, αλλά

σκυνητές. που βεβαιώνουν ότι την ημέρα της Κοιμήσεως μ ι

και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κτίστηκε στο σημείο όπου βρέ

κρά άκακα φιδάκια εμφανίζονται στον τρούλο της εκκλησ ί

θηκε, το 1823. η εικόνα της Παναγίας, κατά τη θρησκευτική

ας. Σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται για τις καλόγριες ενός

παράδοση, μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Αγίας

παλιού μοναστηριού, οι οποίες παρακάλεσαντην Παναγιά να

Πελαγίας. Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. το νησί

τις μεταμορφώσει σε φίδια, προκειμένου να μην πέσουν στα

στολίζεται εορταστικά και πλήθος πιστών συρρέουν στην

χέρια των πειρατών. Την ώρα του εσπερινού τα φιδάκια κυ

Τήνο, αναζητώντας παρηγοριά, δύναμη και στήριξη από την

κλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα προσκυ-

Παναγία. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών και μετά το πέρας

νητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται ή να πειράζουν

της θ εία ς Λειτουργίας, ακολουθεί μεγαλοπρεπής λιτόνευση

κανέναν. Μετά τη 15η Αυγούστου. αναχωρούν και τα φίδια.

στους δρόμους της πόλης. Το πανηγύρι διαρκεί έως τις 23
Αυγούστου. Την ίδια ημέρα η Τήνος γιορτάζει, επίσης, τον

Κάρπαθος - Παναγία της Ολύμπου

τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου «Έλλη» (1940). που βρι

Πολλοί επισκέπτονται την Κάρπαθο για να βρεθούν στην

σκόταν αγκυροβολημένο στον όρμο του νησιού, για να απο

Όλυμπο, ένα από τα ωραιότερα παραδοσιακά χωριά της Ελ

δώσει τις καθιερω μένες τιμές στη χώρα.

λάδας. όπου μπορεί κανείς να φτάσει μέσα από μια διαδρο
μή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, είτε από τη θάλασσα στο
λιμάνι του χωριού, το Διαφάνι, με καΐκια που κάνουν καθη
μερινά τη διαδρομή από τα Πηγάδια. Εκεί, γιορτάζει το Δ εκαπενταύγουστο η εκκλησία της Παναγίας, με το εξα ιρ ετι
κό τέμπλο. Οι προσκυνητές εισέρχονται από την κεντρική
είσοδο, κρατώντας μεγάλες αγκαλιές βασιλικό, τον οποίο
αφιερώνουν στην Παναγία, ενώ γυναίκες με παραδοσιακές
φορεσιές, καταφθάνουν με ένα στολισμένο - με λουλούδια
και μυρτιές - πανέρι στο κεφ άλι τους. Μετά την απόλυση, η
εικόνα της Παναγίας βγαίνει στο Πλατύ για να την ασπαστούν
όλοι. Οι λειτουργίες είναι βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος,
που χαρακτηρίζει αυτή τη μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού,

Πάρος - Παναγία Εκατονταπυλιανή
Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή ή Παναγία η Καταπολιανή,

το μαποκορύφωμα της οποίας είναι ο χορός που λαμβάνει
χώρα στη μικρή πλατεία, μπροστά από την εκκλησία.

βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Πάρου, την Παροικία, και ε ί
ναι ένα από τα σπουδαιότερα, καλοδιατηρημένα, παλαιοχρι

Νίσυρος - Παναγία Σπηλιανή

στιανικά μνημεία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια

Στη Νίσυρο, εξέχουσα σημασία έχ ει η λατρεία της Πα

και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος. Ονομάστηκε έτσι,

ναγιάς. Το μοναστήρι της Παναγιάς Σπηλιανής, ορατό σχε

καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, οι 99 πύλες (πόρτες)

δόν από παντού, γιορτάζει από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου,

της είναι φανερές, ενώ η 100η θα φανερω θεί με το άνοιγμα

με μεγάλο πανηγύρι. Βρίσκεται χτισμένο στην κορυφή ενός

αντίστοιχης μυστικής πόρτας που βρίσκεται στην Αγιό Σόφιά.

υψώματος, στα βορειοδυτικά του Μανδρακίου. Εννέα η μ έ

Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής που είναι

ρες πριν απο το Δεκαπενταύγουστο, φτάνουν από τα γύρω

έργο του 17ου αιώνα, αποτελεί τη δεύτερη προσκυνηματική

νησιά γυναίκες, οι λεγάμενες «εννιαμερίτισσες». οι οποίες

εικόνα των Κυκλάδων μετά την ιερή εικόνα της Παναγίας

διαμένουν στη μονή. Καθημερινά κάνουν 300 μετάνοιες και

της Τήνου. Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται, εδώ. με

ψάλλουν το μοιρολόι της Παναγίας καθώς και διάφορα αυ-
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\ ΕΟΡΤΕΣ
Παναγία Πανάχραντος Άνδρου
Σύμφωνα με τον κώδικα της Μονής το Μοναστήρι κτίστη
κε από τον αστοκράτορα Ν ικηφόρο Β' Φωκά τον 10ο αιώνα.
Η ιερά εικόνα βρέθηκε από δύο μοναχούς, οι οποίοι έβ λ ε
παν κάθε βράδυ ένα δυνατό φώς στο μέρος, όπου σήμερα
βρίσκεται το μοναστήρι. Οι δύο ασκητές βρήκαν την εικόνα
μέσα σε ένα σπήλαιο και αφού την προσκύνησαν την πήραν
στο κελί τους. Τη νύχτα, όμως, η εικόνα ξαναγύρισε στο σπή
λαιο. Αυτό έγινε πολλές φορές. Οι μοναχοί, φω τισμένοι από
την Παναγία, άφησαν τα ασκητήριά τους, εγκαταστάθηκαν
κοντά στο σπήλαιο και με υπόδειξη της Παναχράντου έχτι
σαν ε κ ε ί τον πρώτο της Ναό στο χώρο, όπου σήμερα είναι το
τοσχέδια «τραγούδια». Τα «εννιάμερα» της Παναγιάς είναι
ένα έθιμο, που διατηρείται αναλλοίωτο εδώ και 100 χρόνια.
Το γλέντι ξεκινά από τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χω
ριό. με τον τοπικό χορό της «κούπας», τραγούδια και άφθονο
κρασί, ενώ οι «εννιαμερίτισσες» αποσύρονται.

Λέσ βος - Παναγία Αγιασώτισσα
Στο κέντρο της γραφικής κωμόπολης της Αγιάσου, βρί
σκεται ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου. Η εκκλησία είναι
γνωστή, κυρίως, για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

μοναστήρι. Π ανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου και ανήκει στην
Ιερά Μητρόπολη Σύρου.

Παναγία Χρυσολεόντισσα Αίγινας
Στο κέντρο της Αίγινας υψώνεται το ξακουστό μοναστή
ρι της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας. Κτίστηκε με τη βοή
θεια της Παναγίας στα 1600-1614 και ανακηρύχτηκε σταυ
ροπηγιακή και πατριαρχική μονή. Π ανηγυρίζει στις 15 Α υ
γούστου και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών
και Αιγίνης.

της Βρεφοκρατούσας και στεγάζει Εκκλησιαστικό Μουσείο
με μια σημαντική συλλογή χειρογράφων, σκευών και άλλων
εκκλησιαστικώ ν αντικειμένων. Εκεί, ο Δεκαπενταύγουστος
αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς πιστοί, επισκέπτες
και ντόπιοι, απολαμβάνουν ένα από τα ωραιότερα πανηγύ
ρια του ανατολικού Αιγαίου. Πολλοί προσκυνητές, με αφ ε
τηρία την πόλη της Μυτιλήνης, διανύουν μια απόσταση 25
χιλιομέτρων, για να φθάσουν στην εκκλησία, όπου και διανυκτερεύουν. Την ημέρα της εορτής της Παναγίας, ύστερα
από την καθιερω μένη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της
εικόνας γύρω από το ναό. ενώ οι εορταστικές εκδηλώ σεις
συνοδεύονται από μουσ ικές και χορευτικές παραστάσεις
στην πλατεία του χωριού.

Το εκκ λη σ ά κ ι της Παναγίας στο Κάτω
Κουφονήσι
Το εκκλησ άκι της Παναγίας στο Κάτω Κουφονήσι είναι
κτισμένο πολύ κοντά σε παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία.

Παναγία Θαλασσομαχούσα Ζακύνθου
Η ιστορική εικόνα της Ιερός Μονής Στροφάδων Ζακύν
θου ήταν αρχικά φυλαγμένη στην Κωνσταντινούπολη. Στα
χρόνια της Εικονομαχίας οι εικολάτρες την έριξαν στη θά
λασσα. για να διαφυλαχθεί και να σωθεί από τη μανία των
εικονομάχων διωκτών της. Η θαυματουργός εικόνα στάθη
κε όρθια και κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Στροφάδων
Ζακύνθου. Ο ηγούμενος και οι Πατέρες την παρέλαβαν με
δεήσεις και παρακλήσεις και την τοποθέτησαν στο Καθολι

Το εκκλησ άκι χτίστηκε το 1561. Για να μην υπάρχουν προ
βλήματα με τους Τούρκους, αλλά και για να προστατευθεί
από τους πειρατές, η εκκλησία έπρεπε να φαίνεται όσο το
δυνατό λιγότερο, γι' αυτό επί Τουρκοκρατίας ήταν σχεδόν
ημιυπόγεια. Ο χώρος γύρω από την εκκλησία διευρύνθηκε
πολύ αργότερα, το 1970, ενώ το 1990 δημιουργήθηκε ημιυπαίθριο τμήμα, και υψώθηκε καμπαναριό. Κάθε χρόνο, το
Δεκαπενταύγουστο. μετά τη λειτουργία, διοργανώνεται στο
λιμάνι του νησιού, μεγάλο πανηγύρι. ■

κό της Μονής. Την ονομασία Θαλασσομαχούσα, η εικόνα την
ο φ είλει σύμφωνα με την παράδοση, στο γεγονός ότι πάλεψε
με τα κύματα και έφτασε στο Μοναστήρι χωρίς να καταστρα
φεί. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου.
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Πηγές:
• www.ecclesia.gr/greek/synaxaire
• www. koolnews. gr/dekapentaugoustos

ΙΑΤΡΙΚΟ |
► Του Υποστρατήγου Ηλιο Μαλεβίτπ
Διευθυντή Διεύθυνοης Υγειονομικού ΕΛ.ΑΙ.

Αντιμετώπιση
της Ηλίασης και
της Θερμοπληξίας
Με τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εί
ναι πολύ πιθανό να βρεθούμε αντιμέτωποι με την
ηλίαση και την θερμοπληξία. Για να δούμε τι είναι
και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Ηλίαση
Η ηλίαση είναι η διαταραχή που εμφανίζεται μετά από
παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι
και τον αυχένα. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, που οι ακτίνες
του ήλιου πέφτουν κάθετα στην γη. ο κίνδυνος ηλίασης είναι
μεγαλύτερος. Συμβαίνει σε κουρασμένα άτομα και κυρίως
τα παιδιά και τους ηλικιω μένους. Εμφανίζεται όταν η ηλια
κή ακτινοβολία είναι έντονη και άμεση και οφ είλεται στην
ευαισθησία που έχ ει ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην θερμότητα.Τα συμπτώματά της μπορεί να είναι ελαφριάς μορφής
αλλά και βαριάς. Οι ελαφριές μορφές ηλίασης εκδηλώ νο
νται με αίσθημα γενικής κόπωσης, ζάλη και αναπνευστική
δυσχέρεια.
Το πρόσωπο γίνεται κόκκινο και σε ορισμένες περιπτώ
σεις ωχρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται φ ο υ
σκάλες στο δέρμα. Η βαριά μορφή ηλίασης εκδηλώ νεται με
γενική κατάπτωση, ίλιγγο, ναυτία ή και εμετό, κοκκίνισμα στο
πρόσωπο, επιτάχυνση του σφυγμού και της αναπνοής, πυ
ρετό (38°-39°), σπασμούς και απώλεια αισθήσεων.

Συμπτώματα:
► Κόκκινο και ζεστό πρόσωπο
► Γρήγορος και δυνατός παλμός
► Πόνος στο κεφάλι, αδυναμία, ζαλάδα, ίλιγγος, παραισθή
σεις, παραλήρημα
► Έξαψη, εμετός, υψηλός πυρετός
► Σε βαριές περιπτώσεις, εμφανίζονται σπασμοί και απώ
λεια συνείδησης

► Να του δροσίσουμε το κεφ άλι και τον αυχένα με νερό.
► Να του δώσουμε να πιει κρύα ποτά (όχι οινοπνευματώ
δη) ή χυμούς φρούτων μέχρι το σώμα να επανέλθει στη
φυσιολογική του κατάσταση.
Τις ημέρες καύσωνα να παραμένετε σε δροσερούς χώ
ρους (κλιματιζόμενους) και να μην έχ ετε έντονη δραστη
ριότητα τις μεσημεριανές ώρες.

Θερμοπληξία
0 άνθρωπος έχ ει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερή
την εσω τερική του θερμοκρασία (36.8+/-0.4 0C), με τη βο
ήθεια θερμορρυθμιστικών μηχανισμών που έχει.Σε υψηλές
θερμοκρασίες το σώμα αποβάλλει θερμότητα περιορίζοντας
τις καύσεις του, με διεύρυνση των μικρών αγγείων, με αύ
ξηση της εφίδρω σης και με επιτάχυνση της αναπνοής. Η
αποβολή θερμότητας γίνεται αναλογικά με αγωγή στο 33% ,
με ακτινοβολία στο 45% και με εξάτμιση στο 22%.Η θερμο
πληξία είναι μία εξαιρετικά επείγουσα ιατρική κατάσταση,
απειλητική για τη ζωή η οποία οφ είλετα ι σε ανεπάρκεια ή
σε δυσλειτουργία των θερμορρυθμιστικών μηχανισμών. Εκ
δηλώνεται με εγκεφ α λικές διαταραχές . υψηλότατο πυρε
τό και απουσία εφίδρωσης.Για να συμβεί θερμοπληξία σε
κάποιον άνθρωπο θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα τα εξής:
Υψηλή εξω τερική θερμοκρασία με υψηλή υγρασία, (ώστε να
εμποδίζεται η απώλεια θερμότητας με εξατμίσεις) και προ
διατεθειμένος οργανισμός.

Συμπτώματα:
Αντιμετώπιση:
Όταν κάποιος πάθει ηλίαση πρέπει:
► Να του ανασηκώσουμε ελαφρά το κεφάλι.

► Πυρετός,
► εμετός,
► διάρροια
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( ΙΑΤΡΙΚΟ

► Καρδιακή ανεπάρκεια . χρόνια ασθένεια των νεφρών ή
του ήπατος (ήπαρ=συκώτι).
► Χρήση αλκοόλ και άλλων κατασταλτικών φαρμάκων.
► Χρήση αντικαταθλιπτικώ ν φαρμάκων, φαινοθειαζινώ ν,
αντιπαρκινσονικών. ορισμένων αντιαλλεργικών κλπ
► Ιστορικό παλαιότερης θερμοπληξίας.
► Μοναχικά εξασθενημένα άτομα.
► Υπέρβαρα άτομα.
► Ερασιτέχνες απροπόνητοι αθλητές σε κοπιώδεις αθλη
τικές δραστηριότητες (π.χ σε μαραθώνιο).
► Εργασία κάτω
περιβάλλοντος.

από

πολύ

υ ψ η λή

θ ερ μ ο κ ρ α σ ία

► Διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος
► Απουσία εφίδρωσης
► Απώλεια αισθήσεων

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων θερμοπληξίας:

► Πιθανότητα πρόκλησης εμφράγματος του μυοκαρδίου

► Αφαιρέστε ταχέως τα ρούχα του ασθενούς.
► Του βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό και το στήθος με

► Σε ακρ αίες περιπτώσεις, κω ματώ δης κατάσταση και
θάνατος

Μέτρα για την πρόληψη της θερμοπληξίας:
► Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο.
► Προτιμούμε σκιερά και δροσερά μέρη, ντυνόμαστε ελα
φρά με άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυ 
αλιά ηλίου.
► Αποφεύγουμε χώρους με συνωστισμό.
► Κάνουμε χλιαρά ντους, πίνουμε πολλά υγρά.
► Καλό θα είναι να έχουμε πάντα μαζί μας ιαματικό νερό
σε μορφή σπρέι και να ψ εκάζουμε συχνά τα σημεία του
σώματος μας που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.
► Σε έντονη εφίδρωση, φροντίζουμε για την λήψη αλατιού
για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό.
► Αποφεύγουμε τα οινοπνευματώδη ποτά, καταναλώνου
με μικρά, ελαφρά γεύματα, χωρίς λιπαρά, αλλά με πολλά
φρούτα και λαχανικά.
► Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία σε ζεστούς
χώρους με άπνοια και μεγάλη υγρασία.
► Δεν περνάμε και δεν τρέχουμε πολλή ώρα κάτω από τον
ήλιο, αποφεύγουμε τις μεγάλες διαδρομές με τα μέσα
συγκοινωνίας.
► Τέλος, ζητάμε την συμβουλή του γιατρού μας για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
► Οι πιο ευπαθείς ομάδες σε υψηλές θερμοκρασίες είναι
τα νεογνά και τα βρέφη, οι ηλικιω μένοι και οι πάσχοντες
από χρόνια νοσήματα. Ειδικά όσοι πάσχουν από χρό
νια αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κ.λπ. νοσήματα πρέ
πει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους αν θα συνεχίσουν
την αγωγή και σε ποια δοσολογία, διότι μερικά φάρμα
κα έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του
σώματος.

Προδιαθεσ ικοί παράγοντες
► Ηλικία άνω των 65 ετών.
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► Μ εταφέρουμε τον θερμόπληκτο σε μέρος δροσερό, ε υ 
άερο. σκιερό.

κρύο νερό. Ψεκάστε το σώμα με δροσερό νερό (150C). Η
χρήση πάγου είναι καλό να αποφεύγεται αλλά θα πρέπει
να επ ιχειρείται αν η θερμοκρασία δεν πέφτει.
► Χρησιμοποιείστε ανεμιστήρες ή οποιοδήποτε μέσο μπο
ρεί να διοχετεύσ ει αέρα με μεγάλη ταχύτητα. (Προσο
χή στο συνδυασμό νερού και ανεμιστήρα! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).
► Βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση ώστε να είναι σε έ κ 
θεση μεγάλη επιφάνεια του δέρματος του στη ροή του
αέρα.
► Του βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό και το στήθος με
κρύο νερό.
► Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και στο
κεφ άλι του.
► Κάνουμε εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από κά
τω προς τα πάνω.
► Αν μπορεί να πιει, του δίνουμε πολλά υγρά και μικρές
ποσότητες αλατιού
► Εννοείται ότι ειδοπ οιείτε το 166. 0 θερμόπληκτος πολλές
φορές χρειάζεται νοσηλεία σε Εντατική Μονάδα. ■

ΠΟΛΠΊΣΜΟΣ|
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Το Αυγουστιάτικο ΦΕΓΓΑΡΙ

Πανσέληνος ονομάζεται η σ εληνιακή φάση κατά την οποία ο δορυφόρος της Γης η Σελήνη
φ α ίνετα ι «πασιφαής». Δηλαδή όλο το ημισφαίριό της, το στραμμένο προς τη Γη, φ αίνεται
ως ένας πλήρης φω τεινός κυ κλ ικ ό ς δίσκος.

τη φάση της Πανσελήνου η Σελήνη διέρχεται κατά το

του φεγγαριού που βλέπει τη Γη φωτίζεται πλήρως από τον

μεσονύκτιο από τον μεσημβρινό του τόπου που παρα-

Ήλιο και εμφανίζεται στρογγυλό. Κατά τη φάση της πανσελή

τηρείται. δηλαδή 12 ώρες ακριβώς μετά τη διάβαση του

νου. η αόρατη πλευρά της Σελήνης, που δεν είναι ποτέ ορατή

Ήλιου από τον ίδιο μεσημβρινό. Συνεπώς την ώρα που ανα

από τη Γη. είναι τελείως σκοτεινή (έχει νύχτα). Η πανσέληνος

Σ

τέλλει η Πανσέληνος δύει ο Ήλιος. Αυτό αποδεικνύει πως η

αποκαλείται στην κοινή γλώσσα ή στη λογοτεχνία και ολό

Σελήνη στη φάση αυτή βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της

γιομο φεγγάρι.

Γης από ότι ο Ήλιος, και όταν τα τρία αυτά σώματα βρίσκονται

«Η Σελήνη έλκει τη Γη. όπως βέβαια και η Γη πολύ περισ

πάνω στην ίδια ευθεία γραμμή, ή μάλλον όσο πλησιέστερα

σότερο τη Σελήνη» εξηγεί ο κ. Γ Σειραδάκης. καθηγητής του

στη γραμμή αυτή είναι δυνατό. Στην αστρονομική «γλώσσα»

Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα

λέμε ότι ο Ήλιος και η Σελήνη βρίσκονται σε συζυγία και πιο

λονίκης και συνεχίζει: «Το αποτέλεσμα αυτής της αμοιβαίας

συγκεκριμένα σε αντίθεση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπως

έλξης είναι οι παλίρροιες, ένα φαινόμενο που παρατηρείται

φαίνεται από τους παρατηρητές πάνω στη Γη. το ημισφαίριο

κάθε έξι ώρες, είτε η Σελήνη βρίσκεται από τη μία πλευρά του
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

πλανήτη μας είτε από την άλλη κάτι που εμείς το βλέπουμε

μύθων για να βρείτε τη δική σας έξοδο από τον λαβύρινθο

πολύ χαρακτηριστικά στον Εύριπο στη Χαλκίδα, όπου κάθε έξι

της καθημερινότητας.

ώρες αλλάζει η ροή των υδάτων. Αυτή είναι η μόνη μεγάλη και

Νεράιδες και ξωτικά, πιστεύουν πολλές νησιωτικές περιο

σημαντική επίδραση της Σελήνης στον πλανήτη μας. Βέβαια

χές, πλημμυρίζουν τη νύχτα της αυγουστιάτικης πανσελήνου

δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι όταν έχουμε πανσέλη

τα δάση για να σκορπίσουν χαρά σε ότι αγγίζουν με το ραβδί

νο. το φως του φεγγαριού, ειδικά για τους ρομαντικούς, κάνει

τους και να φεύγουν, λίγο προτού ξημερώσει, μαγεμένες και

πιο όμορφες τις νύχτες και επομένως επιδρά εποικοδομητικά

οι ίδιες, μοιράζοντας λήθη και συγχώρεση! Ή με τις μάγισ

στη διάθεσή μας. Αλλά οι μοναδικές επιδράσεις του φυσικού

σες όπως λέγεται σε πολλά χωριά της Ηπείρου που μαζεύ

δορυφόρου μας στον πλανήτη μας. αν θέλουμε να μιλήσου

ονται στα ποτάμια. Λούζουν τα μαλλιά τους σε κρυστάλλινα

με επιστημονικά, δεν έχουν να κάνουν με τίποτε άλλο από τις

νερά, φτιάχνουν μελόπιτες και με επικλήσεις κατεβάζουν το

παλίρροιες και φυσικά με το ότι οι νύχτες μας γίνονται περισ

αυγουστιάτικο φεγγάρι για να κλέψουν λίγη από την πολύτιμη

σότερο φωτεινές όταν έχουμε πανσέληνο».

φεγγαρόσκονή του που γιατρεύει τις ματιασμένες κοπέλες και

Η φημισμένη όμως και όχι άδικα πανσέληνος του Αυγούστου έχ ει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που την κάνει

έχει τη δύναμη να αλλάζει και να μεταμορφώνει τα πάντα.
Οι πρόγονοί μας βάφτισαν στη μυθολογία μας τη Σελήνη

να ξεχωρίζει: είναι συνήθως «έγχρωμη». Ειδικά λίγο μετά

Εκάτη. Τη λάτρευαν και την έτρεμαν έτσι όπως μόνο στους θε

την ανατολή της αλλά και προς τη δύση της, όταν αρχίζει να

ούς αρμόζει. Οι εκδοχές για την καταγωγή της ήταν πολλές.

παίρνει κάτι από το χρώμα της πορφύρας.

Κάποιοι πίστευαν ότι είναι η κόρη του Δία και της Δήμητρας,

«Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους

άλλοι της Ήρας και του Περσέα και άλλοι τέλος την ταύτιζαν

που το αυγουστιάτικο φεγγάρι φημίζεται για την ομορφιά

με την Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού. Πολλά και τα επίθετα που

του» συνεχίζει ο κ. Σειραδάκης και εξηγεί: «Επειδή η Σελήνη

ηεριέγραφαν τη σπάνια μορφή της. Η Αγριόμορφη. η Τρίμορ

τον Αύγουστο όταν μεσουρανεί, δηλαδή όταν βρίσκεται στο

φη. η Νυχία ή η Κυνοσφανή όπως αλλιώς αποκαλούσαν τη

μέγιστο ύψος, δεν φθάνει πολύ ψηλά πάνω από τον ορίζοντα,

θεά των νεκρών και των φαντασμάτων Εκάτη, έβγαινε τις νύ

το φως της φθάνει σε εμάς διατρέχοντας μεγαλύτερο πάχος

χτες στα σταυροδρόμια μαζί με ένα πλήθος λευκά σκυλιά που

ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να διαχέεται και να απορροφά-

γάβγιζαν άγρια και προκαλούσαν ρίγη τρόμου σε όσους είχαν

ται το κυανό τμήμα του χρώματός της και να φθάνει στα μάτια

αμαρτήσει ή είχαν αφήσει κάποιον νεκρό άταφο. Οι πλούσι

μας πιο έντονο το κόκκινο. Η φύση δηλαδή μάς απατάει για

οι Αθηναίοι για να αποκτήσουν την εύνοιά της τής ετοίμαζαν

το χρώμα της Σελήνης».

και της αφιέρωναν ειδ ικές τελετές, γνωστές ως τα «Δείπνα
της Εκάτης» με διάφορα ακριβά φαγώσιμα που τα άπλωναν

Οι μύθοι και οι δοξασίες

στο σεληνόφως ώσπου να χαθούν. ■

Βρικόλακες (και όλα τα συναφή) για εκείνους που θέλουν
να βλέπουν την αθέατη και πάντα σκοτεινή όψη της Σελήνης
και πιαστείτε από τον μίτο των δικών μας παραδόσεων και
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ I
► Επιμέλεια: Υ/Β' Νίκη Αημπτρακοπούλου

| Βόλτα με τη χελώνα του στους δρόμους του Τόκιο
Ένα παράξενο θέαμα συναντούν καθη

για ψώνια, κάνει τις δουλειές του, μιλά

μερινά οι κάτοικοι του Τόκιο στους δρό

με τους φίλους του, κι όλα αυτά έχο

μους της πόλης, με έναν άντρα να βγά

ντας στο πλευρό του το τεράστιο ερπετό

ζει βόλτα τη χελώνα του και να περπα

που τον ακολουθεί πιστά. Ο ίδιος ζει με

τά υπομονετικά δίπλα της! Ένας η λικι

τη χελώνα αρκετά χρόνια, η οποία είναι

ωμένος άντρας κάνει τον περίπατό του

πλέον κομμάτι της ζωής και της καθη-

με αργούς ρυθμούς μαζί με την τερά

μερινότητάς του. Το θέαμα αποτυπώθη

στια χελώνα του προκαλώντας το ενδι

κε στο φακό του φωτογράφου και οι ε ι

αφέρον των περαστικών. Καθημερινά

κόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. ■

όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, πηγαίνει

w w w .p e rie rg a .g r

| Αυτό που βλέπετε δεν είναι χαμαιλέοντας
0 Johannes Stotter είναι ένας καλλιτέ

με την αξία του καλλιτέχνη. 0 νεαρός με

χνης από την Ιταλία που ασχολείται με το

τη βοήθεια δύο υπομονετικών μοντέλων

body painting πηγαίνοντας τη ζωγραφική

πέτυχε να αναπαραστήσει έναν χαμαιλέ

στο σώμα ένα βήμα παραπέρα. Αν δείτε

οντα με μοναδικά εργαλεία του τα χρώ

τα έργα του θα καταλάβετε τι ακριβώς

ματα και τη λεπτομέρεια στο σχεδίασμά

εννοούμε, και μάλιστα το πιο πρόσφατο

πάνω στα σώματά τους. Το αποτέλεσμα

που αφορά σε έναν.. .χαμαιλέοντα. Μόνο

είναι όχι απλώς εντυπωσιακό αλλά σε

που τα φαινόμενα απατούν και μια δεύ

αφήνει με το στόμα ανοιχτό! ■

τερη ματιά είναι απαραίτητη για να δού

w w w .p e rie rg a .g r

| Ο αρχαιότερος συγγενής των πτηνών
Ένα ακόμη άγνωστο είδος δεινοσαύ

μια δομή που διαθέτουν κάποια είδη

ρου εντοπίστηκε στην Κίνα που τα τε 

γερακιού, κάποια είδη πάπιας και άλλα

λευταία χρόνια αποτελεί έναν πραγμα

πτηνά. Επίσης τα πόδια του είχαν παρό

τικό παράδεισο για τους παλαιοντολό-

μοια ανατομία με εκείνη των σύγχρονων

γους. Σε μια περιοχή στα βορειοδυτικά

πτηνών. «Όλα τα σημερινά είδη πτηνών

της χώρας εντοπίστηκαν καλοδιατηρη

ανήκουν στην οικογένεια των ορνιθό

μένα απολιθώματα ενός μικρού είδους

μορφων και μέχρι σήμερα το αρχαιότε

δεινοσαύρου. Το είδος που ονομάστηκε

ρο ορνιθόμορφο είδος που γνωρίζαμε

Archaeornithura ζούσε πριν από 130 εκ.

είχε ηλικία 125 εκ. έτη. Το νέο είδος πάει

έτη, είχε μέγεθος σπουργιτιού, μεγάλο

ακόμη πιο πίσω την ιστορία των πτηνών»

λοφίο και φτερά τα οποία χρησιμοποι

δήλωσε ο Μιν Γουάνγκ, μέλος της Κι

ούσε για να πετάξει. Το είδος αυτό διέ

νεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Η ανα

θετε και ορισμένα χαρακτηριστικά που

κάλυψη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση

υπάρχουν σε σύγχρονα πτηνά όπως η

«Nature Communications». ■

άλουλα (ονομάζεται και νόθος πτέρυγα).

w w w .to v im a .g r
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

| Ξυπνητήρι δεν κλείνει αν δεν
...βεβαιω θεί ότι άνοιξες τα μάτια σου!
Λίγοι θέλουν να βγαίνουν φωτογραφία

Οι χρήστες επιλέγουν την ώρα που θέ

με το που ανοίγουν τα μάτια τους το

λουν να ξυπνήσουν, όμως το Snap Me

πρωί. Για όσους όμως έχουν βάλει ξυ

Up δε δ ια θ έτει κουμπί... χουζουρέ-

πνητήρι μέσω της εφαρμογής Snap Me

ματος. 0 ήχος απενεργοποιείται μόνο

Up... δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

όταν τραβήξουν μια... selfie! Η εφαρ

Με το νέο αυτό ξυπνητήρι η... πρωινή

μογή που ανέπτυξε η εταιρεία Dehun

μπορούν να ξεγελάσουν για να κερδί

φωτογραφία είναι ο μοναδικός τρόπος

Inc χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό ανα

σουν μερικά λεπτά επιπλέον ύπνο! ■

για να σταματήσει να χτυπά!

γνώρισης προσώπου, που οι χρήστες δε
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| Τα πίτμπουλ είναι πολύ τρυφερά με τα μωρά!
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"Όπως το μάθεις έτσι θα λειτουργήσει
και θα συμπεριφερθεί αναλόγως"... Τα

βος της επίθεσης. Κι όμως τα σ κυ

πίτμπουλ. λοιπόν, είναι άριστοι φύλα

λιά αυτά είναι ιδιαίτερα παρεξηγημέ-

κες αλλά και από τα πιο τρυφερά και

να από τον κόσμο, όχι άδικα, βέβαια,

αγαπησιάρικα σκυλιά για τα παιδιά...

αφού το όνομά τους έ χ ε ι σ υνδ εθ εί

Οι φω τογραφίες το αποδεικνύουν πε

με πολλά ατυχήματα ανά τον κόσμο.

ρίτρανα! ■

Ωστόσο το σκυλί είναι όπως το παιδί:

w w w .p e rie rg a .g r
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αστυφύλακες μαθητές μας έχουν

πετύχει στην Σχολή Αξιωματικών

της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ .Α .Ε .Α .)
την περίοδο 2010-2015!!

8

Στη θέα ενός πίτμπουλ κανείς δεν μ έ
νει αδιάφορος, καθώς υπάρχει ο φ ό

*5

αστυφύλακες μαθητές μας πέτυχαν

στην Σχολή Αξιωματικών

της Ελληνικής Αστυνομίας
(Σ .Α .Ε .Α .) το 2015!!

*5

Λειτουργούμε τμήματα αποκλειστικά
με αστυφύλακες!!!
Για τους πολύτεκνους αστυφύλακες

έ χ ο υ μ ε ε ιδ ικ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά !!
Προσφέρουμε κυλιόμενα προγράμματα
σπουδών σε καθημερινή βάση
για όλη την διάρκεια
της προετοιμασίας!!

I Έναρξη μαθημάτων

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου!!

*5

Θ α τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
! στις εγγραφές!!

I
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Κ ε ν τρ ικ ό Φ ρ ο ν τ ισ τή ρ ιο : Α λ ικ α ρ ν α σ σ ο ύ 11 , Ν έα Ε λ β ε τία , Β ύ ρ ω ν ο ς
Π α ρ ά ρ τη μ α : Α λ ικ α ρ ν α σ σ ο ύ 13 , Ν έα Ε λ β ε τία , Β ύ ρ ω ν ο ς
Τ η λ -Φ α ξ: 2 1 0 -7 5 6 3 5 5 5 Κ ιν: 6 9 4 5 4 9 9 8 3 1 - 6 9 7 2 2 2 7 1 8 4
e-mail : k m .fro n ^ tirio@gmail.com

Δείτε όλους τους εηιτυχόντες
αστυφύλακες μαθητές μας στο
m

k m .fΓοητίςεϊΓίο !!

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Δ/ντή ΠΑ-

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Υπαστ.Α' ΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΣΗΦΑΚΗ Γεώργιο. Αστυν.Υποδ/ντή ΖΑΧΑΡΑΚΗ Γρηγό-

Χρήστο, Αρχ/κα ΠΑΤΣΙΑ Γεωργία, Αρχ/κα ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Φα

ριο, Αστυν.ΕΓ ΞΥΠΟΛΙΑ Χρήστο. Υπαστ.Α' ΜΑΚΡΗ Βασίλειο.

νούριο. Αστ/κα ΔΡΕΝΟ Αντώνιο, Αστ/κα ΛΑΜΠΡΟΥ Δημή-

Υπαστ.Α' ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ Απόστολο, Υπαστ.Α' ΛΥΜΠΕΡΟ-

τριο, διότι επιδεικνύοντας προθυμία και ζήλο, κατόρθωσαν

ΠΟΥΛΟ Γρηγόριο. Υπαστ.Β' ΚΟΥΤΡΑ Ευμορφία, Ανθ/μο

να συλλάβουν πέντε (5) ημεδαπούς δράστες, οι οποίοι είχαν

ΜΠΟΥΡΟ Ηρακλή. Ανθ/μο ΚΟΛΛΙΟ Νικόλαο, Ανθ/μο ΚΑ-

διαπράξει πλήθος κλοπών στις περιοχές του Αυλώνα και της

ΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δημήτριο, Αρχ/

Μαλακάσας Αττικής, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες

κα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο. Αρχ/κα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Πε

στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

ρικλή, Υπαρχ/κα MATH Ελευθέριο, Υπαρχ/κα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Αστ/κα ΠΑΡΛΑΚΟΓΛΟΥ Παύλο, διό

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Ταξίαρχο ΓΕΩΡΓΑΚΟ-

τι υπηρετούντες στο Τμ. Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της

ΠΟΥΔΟ Νικόλαο, Αστυν.Β' ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αστυν.Β'

ΥΔΕΖΙ / Δ-νση Ασφαλείας Αττικής, εργάσθηκαν με μεθοδι-

ΤΣΙΜΠΡΗ Ιωάννη, Υπαστ.Α' ΑΝΔΡΕΟΥ Παρασκευά, Ανθ/μο

κότητα, ζήλο, επιμονή και υπομονή, πέραν των κεκανονι-

ΜΠΑΡΟΥΤΗ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΚΑΡΑΪΣΚΟ Δημήτριο, Αρχ/κα

σμένων ωρών εργασίας τους, κατόρθωσαν να συλλάβουν

ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ευστάθιο, Αρχ/κα ΚΟΥΡΕΝΤΗ Θεόδωρο, Αρχ/κα

δύο άτομα τα οποία είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες σε

ΧΑΛΒΑΤΖΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΠΑΝΟ Κων/νο, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΑ-

διάφορες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας τα ευμενή

ΚΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Θεόδωρο, διότι υπη

σχόλια του κοινού και του τύπου για την Υπηρεσία τους και

ρετούντες στο Τ.Α. Λειβαδιάς εργάσθηκαν από κοινού με με

το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

θοδικότητα, ζήλο και συνέπεια και αξιοποιώντας κατάλληλα
στοιχεία, κατόρθωσαν να συλλάβουν έναν αλλοδαπό δράστη ο

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ντή

οποίος διενεργούσε εμπορία ναρκωτικών και να κατασχέσουν

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο. Αστυν.A ' ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ Ελευθέριο.

μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και ινδικής κάνναβης, προσφέ

Αστυν.Β' ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ θωμά. Υπαστ.Β' ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σο

ροντας σπουδαία υπηρεσία στη Δημόσια Ασφάλεια και προ

φία. Υπαστ.Β' ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο. Ανθ/μο ΑΡΒΑ-

καλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. για την

ΝΙΤΑΚΗ Παναγιώτη. Αρχ/κα ΦΑΝΔΡΙΔΗ Νεκτάριο, Αρχ/

Υπηρεσία τους και την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα.

κα ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ Ιωάννη. Υπαρχ/κα ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ Ευτύχιο,
Υπαρχ/κα ΣΤΑΥΡΕΛΗ Θεόδωρο, Ε.Φ. ΚΑΡΤΣΑΚΗ Νικόλαο,

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.A ' ΚΑΡΒΕΛΗ

Ε.Φ. ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ Πρόδρομο, διότι υπηρετούντες στην Υ.Α.

Διαμαντή, Υπαστ.Α' ΒΑΡΒΑΡΗ Στυλιανό, Ανθ/μο ΧΑΛΚΙΟΠΟΥ-

Χανίων αξιοποιώντας κατάλληλα σχετικές πληροφορίες,

ΛΟ Δημήτριο, Αρχ/κα ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ Χρήστο, Αρχ/κα ΚΟΥΤΣΟΥ-

εργάσθηκαν από κοινού με ζήλο και μεθοδικότητα, πέραν

ΝΙΔΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΠΕΣΑ Χρήστο. Υπαρχ/κα ΤΣΙΓΑΝΗ

του ωραρίου εργασίας και κατόρθωσαν να εντοπίσουν και

Παναγιώτη, Αστ/κα ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ Παντελεήμων. διότι υπηρε

να συλλάβουν έναν ημεδαπό, κατηγορούμενο για αρχαιο

τούντες στο Τμ.Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου επέδειξαν εξαιρε

καπηλία και κατάσχεσαν σημαντικό αριθμό αντικειμένων

τική δραστηριότητα, εργασθέντες με αίσθημα ευθύνης κατόρ

μεγάλη αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Με την πρά

θωσαν στην επ' αυτοφώρω σύλληψη ενός αλλοδαπού δράστη

ξη τους αυτή προσέφεραν εξαιρετικής σημασίας υπηρεσία

ο οποίος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Με τη σύλ

στην δημόσια ασφάλεια, εδραιώνοντας το αίσθημα ασφά

ληψη αυτή παγίωσαν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προ

λειας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοι

καλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε.

νού και των Μ.Μ.Ε.
► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Υπαστυν.Α' ΜΑΥΡΟΕΙ► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΠΙΠΕ-

ΔΟΓΓΟΝΑ Βασίλειο, Υπαστ.Β' ΤΣΙΤΣΟ Ιωάννη, Υπαστ.Β' ΠΑ

ΡΑΚΗ Στυλιανό, Αστυν.Β' ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ Κων/νο, Ανθ/μο

ΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΤζανέτο, Αρχ/κα ΚΟΝΙΔΗ Ιωάννη. Αρχ/κα ΒΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Σοφία, Αρχ/κα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ιωάννη. Αρχ/

ΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Αγγελή, Υπαρχ/κα ΣΤΑΘΑΚΟ Ιωάννη, Υπαρχ/κα

κα ΞΕΚΑΛΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στέφανο, Αστ/

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Ε.Φ. ΡΕΤΣΙΝΑ Μελαχροινή, διότι

κα ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ Γεωργία, διότι υπηρετούντες σε Υπηρεσί

υπηρετούντες στο Α.Τ. και Τ.Τ. Σπάρτης, εργαζόμενοι με ευ

ες της Α.Δ. Ρεθύμνου, εργαζόμενοι με μεθοδικότητα και

συνειδησία, ζήλο και μεθοδικότητα, κατόρθωσαν να συλλά

ζήλο, πέραν του ωραρίου εργασίας, κατόρθωσαν να ε ξ ι

βουν δύο δράστες εμπόρους ναρκωτικών και να κατάσχουν

χνιάσουν υπόθεση εγκατάστασης και καλλιέργειας φυτείας

μεγάλες ποσότητες διαφόρων ειδών ναρκωτικών, με απο

2.003 δενδρυλλίων κάνναβης και να διακριβώσουν - εντο

τέλεσμα να προσφέρουν σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια

πίσουν - εξιχνιάσουν υπόθεση λαθρανασκαφής σε περιοχή

Ασφάλεια και στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας των

αρχαιολογικού χώρου, τονώνοντας το αίσθημα ασφάλειας

πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των

των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού

ΜΜΕ υπέρ αυτών και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομί

και των Μ.Μ.Ε.

ας γενικότερα.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
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► Απονεμήθπκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Υπαστ.Α'ΤΖΕΡΕΜΕ Δη-

σχόλια του κοινού και των ΜΜΕ πανελλαδικά υπέρ αυτών και

μήτριο, Υπαστυν.Β' ΦΛΩΡΟ Δημήτριο. Υπαστ.Β' ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

Ιωάννα. Ανθ/μο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, Ανθ/μο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Αρχ/κα ΜΠΑΡΛΑ Απόστολο. Αρχ/κα ΜΠΛΑ-

► Απονεμήθπκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ντή ΔΕ-

ΤΣΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΡΙΝΑΚΗ Μαρίνο, διότι υπηρετού-

ΛΗΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο, Αστυν.Β' ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ Σπύρο, Αστυν.Β'

ντες στην Α.Δ. Αργολίδας, εργαζόμενοι με εξαιρετικό ζήλο,

ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗ Ανδρέα, Ανθ/μο ΛΙΟΥΤΑ Ευαγγελία, Υπαρχ/κα

μεθοδικότητα. επιμονή και προθυμία, πέτυχαν την εξάρθρωση

ΡΟΥΣΑΚΗ Κων/νο. Αστ/κα ΣΑΜΑΡΑ Ηλία, διότι υπηρετού

εγκληματικής ομάδας αποτελούμενης από Τσιγγάνους κατοί

ντες στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφα

κους διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, οι οποίοι συγκρότη

λείας θεσ/νίκης επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και κα

σαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση ληστειών,

τάφεραν να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση - συμμο

ενόπλων και μη, σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, διαρρή

ρία, ταυτοποιώντας ως μέλη πέντε κατηγορούμενους οι οποί

ξεων σε οικίες και επιχειρήσεις. Με την πράξη τους αυτή

οι δραστηριοποιούνταν στην κατοχή, εξαγωγή και μεταφορά

συνέβαλαν στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των

μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την Ελλάδα

πολιτών, προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και των

στην Γερμανία. Με την πράξη τους αυτή, προσέφεραν εξαιρετι

Μ.Μ.Ε. υπέρ της Υπηρεσίας τους και του Σώματος της Ελλη

κή υπηρεσία στην δημόσια ασφάλεια της χώρας, με αποτέλε

νικής Αστυνομίας γενικότερα.

σμα να αποσπάσει η Υπηρεσία τα ευμενή σχόλια του κοινού και
του τύπου υπέρ του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και να

► Απονεμήθπκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ντή

εδραιώσει - ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Νικόλαο, Αστυν. Υποδ/ντή ΚΑΚΟΥΡΗ Γεώργιο,
Αστυν.Β' ΚΑΡΑΙΣΚΟ Απόστολο, Υπαστυν.Β' ΜΠΑΛΤΑ Ηλία.

► Απονεμήθπκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.A ' ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ

Ανθ/μο ΦΑΛΑΓΓΙΤΗ Κων/νο. Αρχ/κα ΜΕΡΛΕΜΗ θωμά. Αρχ/

Ζαχαρία, Αστυν.Β' ΒΛΑΧΟ Παναγιώτη, Υπαστ.Α' ΛΥΜΠΕΡΗ

κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΣΤΑΦΥΛΑ Ανδρέα,

Παναγιώτη, Ανθ/μο ΘΗΒΑΙΟ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΚΡΥΠΩΤΟ

Υπαρχ/κα ΜΠΕΖΑΙΤΗ Κων/νο, Αστ/κα ΙΑΚΩΒΙΔΗ Κων/νο,

Παναγιώτη, Αρχ/κα ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟ Γεώργιο, Αρχ/

Αστ/κα ΣΟΦΟ Γεώργιο, Αστ/κα ΜΠΟΥΚΑΝΕΒ Νικόλαο, διότι

κα ΡΟΥΜΠΗ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΚΟΝΙΔΗ Ιωάννη, Αρχ/κα

υπηρετούντες στο Τ.Α. θηβών. εργάσθηκαν με μεθοδικότη

ΧΑΝΤΖΑΚΟ Δημήτριο, Αρχ/κα ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟ Χαράλαμπο,

τα, προθυμία, ζήλο και αποφασιστικότητα και κατάφεραν να

Υπαρχ/κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κων/νο, Υπαρχ/κα ΛΑΖΑΡΗ Θεοφά

εξαρθρώσουν εγκληματική ομάδα και να συλλάβουν πέντε

νη, Υπαρχ/κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αστ/κα ΓΙΑΝΝΟΥ-

(5) αλλοδαπούς δράστες, οι οποίοι διέπρατταν ληστείες και

ΔΑΚΟ Κυριάκο, Αστ/κα ΡΟΖΑΚΛΗ Γεώργιο, διότι υπηρετού

κλοπές εξιχνιάζοντας μία ληστεία και ενενήντα επτά (97) πε

ντες σε Υπηρεσίες της Α. Δ. Λακωνίας, εργασθέντες με ευ

ριπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. Με την πρά

συνειδησία επιμονή, χωρίς φειδώ χρόνου, πέτυχαν την σύλ

ξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια

ληψη τριών αλλοδαπών ατόμων στην Σκάλα Λακωνίας για το

Ασφάλεια και στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας των

αδίκημα της σωματεμπορίας από κοινού, διότι με τη χρήση

πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των

εξαναγκαστικού μέτρου έκδιδαν 19χρονη ομοεθνή τους. Με

ΜΜΕ υπέρ αυτών και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομί

την ενέργειά τους αυτή προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στην

ας γενικότερα.

Δημόσια Ασφάλεια και στην εδραίωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοι

► Απονεμήθπκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΝΙΚ0Λ0-

νού και των ΜΜΕ τόσο για την Υπηρεσία τους όσο και για την

ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αστυν.Β' ΤΣΙΜΠΡΗ Ιωάννη, Υπαστ.Α' ΑΝ-

Ελληνική Αστυνομία γενικότερα.

ΔΡΕΟΥ Παρασκευά, Υπαστ.Β' ΣΙΜΑΚΟ Δικαίο. Ανθ/μο ΜΠΑΡΟΥΤΗ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΙΑΚΩΒΑΚΗ Βασίλειο, Ανθ/μο

► Απονεμήθπκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στον Αστυν. Υποδ/ντή

ΚΟΥΤΑ Λουκά, Ανθ/μο ΣΙΔΕΡΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΧΑΛΒΑ

ΜΠΡΑΒΟ Γεώργιο, διότι υπηρετών στο Τ.Τ. Αυτ-δρόμων Κο

ΤΖΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΟΥΡΕ-

ρινθίας, επιδεικνύοντας εξαιρετική δραστηριότητα, υπό την

ΝΤΗ θεοδώρα, Αρχ/κα ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ Παρασκευά, Υπαρχ/

καθοδήγησή του Αστυνομικοί της Α.Δ. Κορινθίας προέβη-

κα ΠΑΤΡΑ Παναγιώτη, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Λιβαδει

σαν στην σύλληψη τεσσάρων (λ) ημεδαπών δραστών, κατη

άς και Α.Τ. Ορχομενού εργαζόμενοι με μεθοδικότητα, προ

γορούμενων για παράβαση του νόμου περί όπλων και από

θυμία και ζήλο, κατόρθωσαν να συλλάβουν στον Ορχομενό

δραση κρατουμένου. Με την πράξη του αυτή, προσέφερε έργο

Βοιωτίας τέσσερις ημεδαπούς, οι οποίοι αηοπειράθηκαν να

που υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον,

αφαιρέσουν σταθμευμένο όχημα. Όπως προέκυψε οι δράστες

σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια, ενισχύοντας

είχαν διαπράξει δεκαοχτώ (18) κλοπές ΙΧΦ αυτ/των στο νο-

το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, αποσπώντας τα ευμενή

μο Βοιωτίας. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία

σχόλια του κοινού και των ΜΜΕ τόσο για τον ίδιο όσο και για

υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια και προκάλεσαν τα ευμενή

το Σώμα τπς Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα. ■
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Ο σ τ υ ν ο μ ικ ό π ρ ό β λ η μ α

Ο δ η γ ε ί τ ε σ ω σ τά ; (παιχνίδι 2>
(παιχνίδιΐ)

1.
Ή ταν 08:00. πρωί Δ ευτέρ ας κα ι το μαύ

Ποια είναι η σημασία του σήματος
αυτού;

ρο τηλέφω νο στο γραφ είου του Αστυνόμου

Α. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε

Σ τεργίου χτύπησε για άλλη μια φορά. 0

μία σειρά.

Αστυνόμος κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για

Β. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

κά τι σοβαρό κα ι άκρως απόρρητο. Ντύθηκε

Γ Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική

κα ι έφ υγε αμέσως για το Αστυνομικό Τμήμα.

πορεία.

Εκεί αφού τον ενημέρω σε ο διοικητής τι ε ί
χε συμβεί επιβιβάστηκαν σ ' ένα περιπολικό
και ξεκίνησαν για την εταιρεία πληροφορικής

2. Ποια είναι η σημασία του σήματος

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.»

αυτού:

«Ζ ούμε στον αιώ να τη ς Π ληροφ ορικής» σκά

Α. Προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό δεξιά.

φτηκε ο Αστυνόμος, «όλος ο κ ό σ μ ο ς σ ή μ ερ α

Β. Διακλάδωση δεξιά με αγροτική οδό που

εξα ρ τά τα ι από το υς υπ ολογιστές. Α υ τ ο ί μ ε τα δ ί

οδηγεί σε οικισμό.

δ ο υ ν ό λ ε ς τις σ η μ α ν τικ έ ς π λη ροφ ορίες. Ε ίναι έν α μ έ σ ο π λη ροφ όρησ ης

Γ Δεξιά της οδού υπάρχει χώρος

. δ ια σ κ έδ α σ η ς α λλά κ α ι έν α ε ρ γ α λ ε ίο ε π ισ τη μ ο ν ικ ώ ν ...»

σταθμεύσεως οχημάτων.

Τις σκέψ εις του τις σταμάτησε το απότομα φρενάρισμα του αυτοκινή
του. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας, που τους περίμεναν στην είσοδο, τους
οδήγησαν στο κέντρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα δωμάτιο με

3. Ποια είναι η σημασία του σήματος

χιλιάδες καλώδια, οθόνες, εκτυπωτές και ένα σωρό άγνωστα μηχανήμα

αυτού:

τα του 21 αιώνα. Οι οθόνες των κομηιούτερ αναβόσβηναν μεταδίδοντας

Α. Τηλέφωνο.
Β. Αναψυκτήριο.

και διάφοροι τεχνικοί της εταιρείας πηγαινοέρχονταν.
-0 α συναντήσουμε τον κ. Λεοντίου είπε ο νεαρός Αρχιφύλακας που

Γ Νοσοκομείο.

τον συνόδευε. Είναι ένας από τους ειδικούς επί θεμάτων πληροφορικής
και συγχρόνως ήταν βάρδια χτες βράδυ. Εκείνος θα μας εξηγήσει τι
ακριβώς συνέβη.

U.

Σε μια ειδ ική αίθουσα συνάντησαν τον κ. Λεοντίου. ο οποίος άρχισε

Ποια είναι η σημασία του σήματος
αυτού:

να διηγείται την ιστορία του:

Α. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km /h.
Β. Συνιστώμενη ταχύτητα 60 km /h.

«Δ ουλεύω α ρ κ ετό κ α ιρ ό στην ετα ιρ εία . Έχω σπ ουδάσει στην Α μ ε ρ ικ ή
κ α ι ε ίμ α ι π ρ ο γρ α μ μ α τισ τή ς- α να λυτή ς ε ιδ ικ ώ ν απ ορρήτω ν π ρ ο γρ α μμ ά 

Γ Ανώτατη ταχύτητα 60 km /h.

των. Γ ' α υτό το λόγο, η ε τα ιρ ε ία μ ο υ α ν έθ ε σ ε έν α απόρρητο σ χ έδ ιο που
έ χ ε ι ξ ε σ η κ ώ σ ε ι τη ζ ή λ ια τω ν α ντα γω νισ τώ ν μας. Ε ίνα ι έν α π ρόγραμμα
που θα π ρ ο κ α λ έσ ει π ρ α γ μ α τική επ α νά σ τα σ η σ την Ε θ νική Ο ικονομία .

5.

Ε λ π ίζο υ μ ε ό τι η β ιο μ η χ α ν ία π α ραγω γής θα α ν έβ ει κα τα κό ρ υφ α . Χ θ ες
τη νύχτα ή μ ο υ ν β ά ρ δ ια , ό τα ν ξ α φ ν ικ ά έσ β η σ α ν τα φ ώ τα κ α ι α π λώ 
θ η κ ε π αντού σ κο τά δι. Μ ' έν α φ α κ ό που β ρ ή κ α π ρ ό χειρ α πήγα σ τον
π ινά κα ελ έ γ χ ο υ να δω τι σ υ μ β α ίνει, τό τε διαπ ίστω σ α ό τι κ ά π ο ιο ς ε ίχ ε
κ ό ψ ε ι τα κ α λ ώ δ ια τη ς η λ ε κ τρ ο ν ικ ή ς εγ κ α τά σ τα σ η ς κ α ι ε ίχ ε θ έ σ ε ι το ν
σ υ ν α γ ερ μ ό ε κ τ ό ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς . Δ ε ν π ρό λαβα να α ντιδ ρ ά σ ω κ α ι δύο
ά γνω σ τοι κ ο υ κ ο υ λ ο φ ό ρ ο ι υπό τη ν α π ειλ ή όπ λου μ ε ο δ ή γη σ α ν β ία ια
στο γ ρ α φ είο μου.
Ε κ ε ί ο έ ν α ς μ ε κ ρ α το ύ σ ε α κ ίν η το κ α ι ο ά λλ ο ς α ν τέγ ρ α φ ε από τον
υπ ολο γιστή μ ο υ το μ υ σ τικ ό π ρόγραμμα που έφ τια χ ν α ε κ ε ίν η τη ν ώρα.

Ποια είναι η σημασία του σήματος
αυτού:

Δ

Α. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή
διαδοχικές στροφές από τις οποίες η
πρώτη είνα ι αριστερά.

Β. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή
διαδοχικές στροφές από τις οποίες η
πρώτη είνα ι δεξιά.
Γ Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Το έ λ ε γ ξ ε σ τη ν ο θ ό ν η για να σ ιγ ο υ ρ ε υ τ ε ί ότι ή τα ν α υτό κ α ι μ ε τ ά το
εκτύπ ω σε. Μ ε χ τύπ ησ αν κ α ι έ φ υ γ α ν ανενόχλητοι. Ε ίμ α ι πολύ σ τενο χω 
ρ η μ έ ν ο ς γ ια τ ίε ξ α ιτ ία ς μ ο υ η ε τα ιρ ε ία θα υ π ο σ τεί ζ η μ ιά α νυπ ολόγισ της
α ξ ία ς ...»

Ο π α ζ ο κ ε φ α λ ιά

(παιχνίδι ά)

«Ο μολόγησέ μ α ς κ. Λ ε ο ν τίο υ πόσα λ ε φ τά σου έδ ω σ α ν για να προδώ σ ε ις τη ν ε τα ιρ ε ία σο υ κ α ι ποιος», είπε ο Αστυνόμος Στεργίου.

« Η έξυ π νη μ έτρ η σ η »

Ένας έχ ει ένα βαρέλι κρασί και θέλει να

Γιατί δεν πείστηκε ο Αστυνόμος Στεργίου από τα γεγονότα όπως τα
διηγήθηκε ο κ. Λεοντίου;

δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να
το μετρήσει, χωρίς να πάει χαμένο καθό
λου απ' το κρασί, αν διαθέτει μόνο ένα δο
χείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων;
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Π α ιχ ν ίδ ια γνώ σ ης

(παιχνίδι 3)

1. Α π ό τι υ λ ικ ό κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι τα λ ε υ κ ά π ιό ν ια σ το σ κ ά κ ι;

Α) Ελεφαντόδοντο. Β) Μπρούτζος. Γ) Κεχρί
2 . Π ο ια ή τ α ν η ο ν ο μ α σ ία το υ σ ιτ α ρ ιο ύ σ τ η ν α ρ χα ιό τη τα ,·

Υ ι α τ ί το λ έ μ ε έ τσ ι -,
«Έβρεξε με το τουλούμι»
Στα ορεινά όπου δεν ήταν εύκολο να έχουν στά
μνες για την αποθήκευση του νερού, είχαν ασκιά,
τα «τουλούμια», όπως λέγονται στα τούρκικα. Έτσι
όταν ήθελαν να αδειάσουν νερό από το «τουλούμι» έπεφτε μπό

Α) Πύρρα. Β) Πυρρός. Γ) Πύρρος

λικο, όπως πέφτει όταν βρέχει δυνατά, με χοντρές σταγόνες.
3 . Μ ε π ο ιο ά λ λ ο ό ν ο μ α ε ίν α ι γ ν ω σ τό ς ο λ ό φ ο ς το υ

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, οι Τούρκοι, που είχαν κι αυτοί δη

Φ ιλοπ άπ που-,

μιουργήσει πυροσβεστική υπηρεσία παίρνοντας σαν πρότυπα τα

Α) Λόφος Νυμφών, Β) Αρδηττός. Γ) Λόφος Μουσών

ελληνικά, εβραϊκά και ρωμαϊκά πυροσβεστικά σώματα της τότε

4. Π ο ια θ έ σ η έ χ ε ι σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ιρ α η σ τρ α τό σ φ α ιρ α ;
Α) Τρίτη. Β) Δεύτερη. Γ) Τέταρτη

εποχής, όταν ήθελαν να σβήσουν καμιά πυρκαγιά χρησιμοποι
ούσαν πρωτόγονες αντλίες που λειτουργούσαν σαν τα φυσερά
των γύφτων. Δηλαδή για την πίεση του νερού είχαν ασκιά, «του
λούμια». που πέταγαν το νερό πολύ - πολύ μαζί.

Π

γλώ σσα μ α ς

ΠΗ ΓΉ : «» Λ έξεις κα ι φ ρ ά σ εις π αροιμιώ δεις» του Τάκη Ναστούλη

εκδ. Σμυρνιω τάκη

ιδιαιτερότητα - ιδιορρυθμία - ιδιοτροπία - ιδιοσυγκρασία - εκ
κεντρικότατα - παραξενιά. Μια σειρά από λέξεις δηλώνουν τις
ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά, στις αντιλήψεις, στο ύφος κ.λπ.,

η φωτογραφία του μήνα

γενικότερα τις αποκλίσεις από ό.τι θεωρείται, από τους περισσό
τερους. κανόνας ή νόρμα, που αποτελεί και το μέτρο κρίσεως ως
προς την απόκλιση. Η λ. ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει κάθε μορφής
απόκλιση και λειτουργεί ως μέση λέξη, ήτοι με θετική (κάτι για
το οποίο διακρίνεται κανείς και ξεχω ρίζει από τους άλλους) και
με αρνητική σημασία (κάτι για το οποίο αποκλίνει κανείς και μειονεκτεί έναντι των άλλων: Οι ιδιαιτερότητες τού χαρακτήρα της
για άλλους την κάνουν αξιολάτρευτη και για άλλους το πιο μισητό
πρόσωπο. Η ιδιορρυθμία δηλώνει χαρακτηριστικά (συμπεριφο
ράς. χαρακτήρα, αντιλήψεως) που τείνουν περισσότερο προς το
αρνητικό, αλλά που θα μπορούσαν ενίοτε να θεωρηθούν και δη
μιουργικές παραξενιές (συχνά γίνεται λόγος για τις ιδιορρυθμίες
των καλλιτεχνών): Η ιδιορρυθμία τής ζωγραφικής του όχι μόνον
δεν ενοχλεί, αλλά επαινείται από τους περισσότερους κριτικούς
ως σημαντικό προσωπικό ύφος. Η ιδιοτροπία αποτελεί, κατά κα
νόνα, αρνητικό σχολιασμό για κάποιον εκ μέρους τού ομιλητή:
Οι ιδιοτροπίες του τον κάνουν να ζει απομονωμένος χωρίς φ ί
λους και παρέες. Η ιδιοσυγκρασία είναι τα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά που συνιστούν τον χαρακτήρα, τον οργανισμό, τη φύση
τού καθενός και που τον ξεχωρίζουν από τους άλλους: Λόγω
ιδιοσυγκρασίας δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους άλλους. Η

Ο ν έκ δ ο το

εκκεντρικότητα είναι κάθε μορφής παρέκκλιση στη συμπεριφο

Ηταν τρ εις ισοβίτες και συζητούσαν τι

ρά. ιδ. στην εμφάνιση ενός ανθρώπου: Φοράει μαύρα γυαλιά τη

θα κάνουν στη φ υλακή για την υπόλοιπη

νύχτα και μπότες μέχρι το γόνατο με βραδινό κουστούμι τέτοιες

ζωή τους. Β γάζει ο πρώτος ένα γιο -γιο

εκκεντρικότητες είναι συνήθεις στους καλλιτέχνες, για να τρα

κ α ιλ έ ε τ

βούν την προσοχή. Τέλος, παραξενιά είναι κάθε ιδιοτροπία στον

- Εγώ με αυτό το γιο -γιο θα παίζω

χαρακτήρα ή στη συμπεριφορά ενός ατόμου, που είναι συνήθ.
ε ν ο χ λ η τ ικ ή

για τους άλλους: Είναι όλο παραξενιές- ούτε μια
μέρα δεν μπορείς να ζήσεις μαζί του.

συνέχεια.
Β γάζει ο δεύτερος μία τράπουλα κα ι λ έ ε τ
- Εγώ θα παίζω με αυτήν εδώ την τράπουλα.
Β γάζει και ο τρίτος ένα κουτί ταμπόν λέγοντας:

Π Η Γ Η : Λ ε ξ ικ ό τη ς Ν. Ε λλ η νική ς

Γλώ σ σας του κα θ η γη τή
γλω σσ ολογίας Γ Μ π αμπ ινιώ τη

- Εγώ πήρα αυτά.
- Μα. τι θα τα κάνεις αυτά;
- Στις οδηγίες χρήσης γ ρ ά φ ει ότι με αυτά μπορώ να παίζω τέννις.
να τρέχω, να κολυμπάω, να κάνω ορειβασία...
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,ε σ τ α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν γν ω σ εω ν

Ο τα υ ρ ό λ ε ξο
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

ΌΌταν δύο ή περισσότεροι έχουν ενωθεί να διαπράξουν
κλοπές και έχουν διαπράξει τέτοιες κλοπές, στην προ
κειμένη περίπτωση θα εφαρμοστεί η διάταξη:

="■ ■
■ ■ ■
■ ■
■
■
■
=■"
.

Μ

_

Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι πολλές φ ορές ο πόθος μας για κάτι.
2. θέατρο με ποικιλία (ξ.λ.) - Ταξιδεύω με
αεροπλάνο.
3. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιώ ν Ελλάδος
(αρχικά) - Αγγλικό νόμισμα - Μπαίνει στη
πρίζα (ξ.λ.).
4. Η έδρα του Δαλάι Λάμα - Ισραηλίτης πολιτικός.
5. Τα έ χ ε ι ο φακός - Ν ομικό Συμβούλιο του Κράτους - Φιγούρα
της τράπουλας.
6 . Ηρω ικό κατόρθω μα άξιο να υ μνηθεί (μτφ.) - Ίσαμε, μέχρι.
7. Λ ατρευόταν στην αρχαία Αίγινα - Τμήμα βυζαντινού ναού.
8 . Απαραίτητο στα ιστιοφόρα - Καθηγητές τη ς μέσης
Εκπαίδευσης τα Μ έλη της.
9. Απαν - Κατεύθυνση - Προσκοπικά αρχικά.
10. Ανουάρ... Παλιός Αιγύπτιος πολιτικός - Ξίφος ή ο ευθύς
(μτφ.)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Δ εν παρέχουν ανέσεις αυτά - .. ..Δασκαλόπουλος
στιχουργός.
2. Κατευθείαν στο κεφάλι.
3. Μ ε τις μάρες ... ασυναρτησία - θ ρυ λικό ς Α μερικανός
στρατηγός.
4. Κλασική ερώ τηση περίεργου - Πάθηση τω ν γερόντων.
5. Α ρχικά ομάδας τη ς Λάρισας - Χωράφια σπαρμένα με σιτηρά.
6 . Είδος χορ ευ τική ς μουσικής - Ασ φάλιζε τυπογράφους.
7. Πανάρχαια οδός τη ς Αθήνας - θ εά των Αρχαίων Αιγυπτίων.
8 . Μ εμβράνη που σκεπάζει το έμβρυο κατά την κύηση - Αρχή
ησυχίας.
9. Υπάρχουν στον... κήπο - Καλβίνο Ιταλός πεζογράφος και
δοκιμιογράφος.
10. Υπόλειμμα καύσης - Γυναικείο χαϊδευτικό.
11. Εδικός σύνδεσμος - Ό νομα Οθωμανών σουλτάνων.
12. Πρόσωπο εντελώ ς όμοιο με άλλον, ώστε να συγχέεται με
αυτό - Σύμβολο του πολλαπλασιασμού.

α) του αρ. 187 § 5 ΠΚ - συγκρότηση συμμορίας
β) του αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ - διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, σε
φαινομενική κατ' ιδέαν συρροή με το έγκλημα της διάταξης
του αρ. 187 § 5 ΠΚ - συγκρότηση συμμορίας η οποία απορροφάται από τη διάταξη του αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ - αρχή της απορ
ρόφησης - συρροή νόμων

γ) του αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ σε αληθινή πραγματική συρροή (αρ. 94 § 1
ΠΚ) με το έγκλημα της διάταξης του αρ. 187 § 5 ΠΚ - συγκρότη
ση συμμορίας

2) Η ένωση περισσότερων ατόμων με σκοπό να αποκτήσουν εμπο
ρεύματα με ακάλυπτες επιταγές, συνιστά:
α) εγκληματική οργάνωση - συγκρότηση αυτής (αρ. 187 § 1 ΠΚ)
β) ένωση προσώπων που αναφέρεται στο αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ
γ) συγκρότηση συμμορίας (αρ. 187 § 5 ΠΚ)
3) Η ένωση περισσότερων ατόμων που επιδιώκει τη διάπραξη κλο
πών πολυτελών αυτοκινήτων από διάφορες χώρες της Ευρώπης
στα οποία τοποθετεί πλαστές πινακίδες, συνιστά:
α) συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (αρ. 187 § 1 ΠΚ)
β) συγκρότηση συμμορίας (αρ. 187 § 5 ΠΚ)
γ) ένωση προσώπων που αναφέρεται στο αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ
4) Η ένωση περισσότερων προσώπων προς διάπραξη ληστείας (αρ.
380 ΠΚ) σε βάρος της χρηματαποστολής των ΕΛ.ΤΑ. που δεν πραγ
ματοποιήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεηλάκησαν,
συνιστά:
α) ένωση προσώπων που αναφέρεται στο αρ. 374 εδ. δ' ΠΚ
β) συγκρότηση συμμορίας (αρ. 187 § 5 ΠΚ) - οργάνωση με διαπροσω
πικές σχέσεις των μελών

γ) συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (αρ. 187 § 1 ΠΚ) πραγματοπαγής οργάνωση

ατάκες από τον ελληνικό
κινηματογράφο

\

-Λοιπόν, όήμερα, δεν ξέρω αν το ' *
προσέξατε... αλλάείμο^π εμια ωραία
ατμόσφαιρα..: είμαστε... " "
«Ο Ατσίδας» (1961)
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εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
εύχεται χρόνια πολλά σ ' όλους τους εορταζόμενους.

[ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015]
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)

ΙΟΥΛΙΟΣ

Ο Αστυνόμος παρατήρησε ότι το βέλος είναι σφηνωμένο στο
δέντρο σε ύψος ενός μέτρου από τη γη και ότι ο φράχτης που ο
Κακουριώτης βεβαιώνει ότι το βέλος πέρασε από πάνω του σε
ελάχιστη απόσταση, είναι επίσης ένα μέτρο. Αν τα πράγματα είχαν
γίνει όπως τα δήλωσε ο άντρας, τότε το βέλος θα έπρεπε να είχε
σφηνωθεί στο δέντρο σε ύψος χαμηλότερο από ένα μέτρο, γιατί
στην πορεία του θα ακολουθούσε μια παραβολική καμπύλη, με
πορεία προς τα κάτω.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1.Γ2.Β. 3.Β. 4.Α. 5.Α

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 3)
1.Β.2.Α.3.Α

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Η λύση έχει να κάνει με τα σωστά δρομολόγια.
Στην αρχή θα περάσουν ο Α με το Β και τον φακό θα κρατάει ο Β.
0 χρόνος που θα διασχίσουν τη γέφυρα είναι (2 λεπτά) (χρόνος
του αργότερου που είναι ο Β).
Έπειτα ο Β θα γυρίσει πίσω μόνος του (2 λεπτά) και θα δώσει τον
φακό στο Γ 0 Γ θα διασχίσει τη γέφυρα μαζί με το Δ σε χρόνο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

(7 λεπτά) (χρόνος του πιο αργού). Με το που θα διασχίσουν τη
γέφυρα θα δώσουν ξανά τον φακό στον Α ο οποίος περίμενε
απέναντι. 0 Α θα γυρίσει πίσω μόνος του (1 λεπτό) για να πάρει
το Β και μετά θα διασχίσουν τη γέφυρα μαζί (άλλα 2 λεπτά). 0
συνολικός χρόνος που θα κάνουν είναι το άθροισμα των χρόνων
μέσα στις παρενθέσεις δηλαδή 2+1+7+2+2=14 λεπτά

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
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Μη χάνετε τον καιρό σας
προσπαθώντας να εξηγήσετε.
Οι άνθρωποι ακούνε μόνο αυτό
που θέλουν να ακούσουν.
- Paulo Coelho
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της, Παναγιώτα, Σιμέλα, Μαρία

9

1

1/8

Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος, Σωτηρία

Δέσποινα, Ηλιοστάλακτη, Κρυστάλλω, Μαργέτα, Παναγιώ
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Παναγιώτη Γκιτάκο για τον επαγγελ
ματικό τρόπο που χειρίστηκαν προ
σωπικό του θέμα.
Ο κ. Μπαλαφούτας Χρηστός με
επιστολή του προς τον Αναπληρω

/U *
£-4-

ίΐΜγ*6Μ

fe P o c e j.T A £ % 6

τή Υπουργό Προστασίας του Πολί
τη. τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας και τον Διοικητή της Ομάδας
Δ ΙΆΣ ευχαριστεί τους Ε.Φ. Πριόβολο Βασίλειο,Δεγαίτη Σταμάτιο.Ψωμά
Απόστολο και Καραμπούλη Θεόδω
ρο οι οποίοι υπηρετούν στη Δ ΙΆ Σ Ν/

Η κυρία Μαριάννα-Ισαβέλλα Λατ-

ου για τον επαγγελματικό τρόπο που

Α Αττικής για τη βοήθεια που του

ταρίνι με επιστολή στον Υποστρά

αντιμετώπισαν προσωπικό της πρό

τηγο Ιωάννη Διαμαντόπουλο Δ/ντή

βλημα.

προσέφεραν σε προσωπικό του πρό
βλημα.

Γενικής Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης
Απ ικής εξαιρεί την άψογη επαγγελ

Η διεύθυνση και το προσωπικό της

0 κ. Ψάλτης Ιωάννης

με επιστο

ματική συμπεριφορά των Διοικητών

εταιρείας Σίμος Γερ. Παπαδόπου-

λή του ευχαριστεί τον Διοικητή του

Τροχαίας Καλλιθέας και Ελληνικού

λος Α.Ε. ευχαριστεί τον Αρχιφύλακα

Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης κ. Βέρρα

κων Χαλκιαδάκη Γεωργίου και Καλ-

Μαντζούκα Ιωάννη, καθώς και τους

Στέφανο και τους Αρχιφύλακα Ηλιό-

ταμπάνη Σωτηρίου και ευχαριστεί

Υπαρχιφύλακες Σιαμά Ιωάννη και

πουλο Ευθύμιο,Αρχιφύλακα Ντάτση

για τη βοήθειά τους σε προσωπικό

Σιούλα Σταύρο για τον άψογο τρόπο

Γεώργιο και Υπαρχιφύλακα Κρητικό

της πρόβλημα.
0 κ. Βίκτωρ Βενουζίου με επιστολή

που χειρίστηκαν πρόβλημα που πα

Πολύχρονη για τη βοήθεια που του

ρουσιάστηκε σε υποκατάστημα της

προσέφεραν σε προσωπική του υπό

εταιρείας.

θεση.

του προς τον Διευθυντή Αστυνομίας
Καβάλας εκφράζει την ευγνωμοσύ
νη του τόσο προς τον Διευθυντή όσο

0 κ. Ιάκωβος Καργαρώτος Αντιπρό

Ο κ. Σπύρος Δανέλλης με επιστολή

εδρος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ με

του στον Αναπληρωτή Υπουργό Προ

και προς τους υπηρετούντες στη Δ ι

επιστολή του προς τον Αναπληρω

στασίας του Πολίτη τον συγχαίρει για

εύθυνση Καβάλας, διότι φρόντισαν

τή Υπουργό Προστασίας του Πολί

την αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ

για την υποδειγματική τάξη κατά τη

τη κ. Γιάννη Πανούση, τον Αντιστρά

και συγχαίρει ιδιαιτέρως την Υποδι

τηγο κ.Δημήτριο Τσακνάκη Αρχηγό

εύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου Κρή

Μνημείου Ολοκαυτώματος των 1484

ΕΛ.ΑΣ καιτονΤαξίαρχο κ. Εμμανου

της. την Ομάδα Δίωξης Οργανωμέ

Εβραίων της Καβάλας που εξοντώ

ήλ Πλούμη Διευθυντή Οικονομικής

νου Εγκλήματος και όσους συμμετεί

θηκαν από τους Βούλγαρους και Γερ

Αστυνομίας συγχαίρει τόσο τον κ.

χαν στην επιχείρηση σύλληψης των

Πλουμή όσο και τα στελέχη της Δ ι

δραστών ένοπλης ληστείας σε ξενο

διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του

μανούς κατά τα έτη 1941-1944.

εύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,

δοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο

Η κ. Ευστρατίου-Κατσικά Α θή

διότι πέτυχαν να κατασχέσουν μεγά

της Κρήτης.

να ευχαριστεί τους Αστυνομικούς:

λη ποσότητα τσιγάρων.
0 κ. Π. Μακρής με επιστολή του

κ.Ζαφείρη Ανδρέα κ. Καντάνη Δημήτριο και κ. Κατσιμάρδου Ανδρέα

0 κ. Κωνσταντίνος Β.Τζαβέλλας

στον Δ ιοικητή Τροχαίας Καλλιθέας

που υπηρετούν στην Δ ιεύθυνση

Αντεισαγγελέας Εφετών με επιστο

ευχαριστεί τους Ανθυπαστυνόμους

Αστυνομίας Ακαρνανίας-Α.Τ Αγρίνι

λή του προς τους κ. Ιωάννη Πανού

Κακαβά Ιωάννη.Μαλλιαρό Νικόλαο.
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καθώς και τον Αρχιφύλακα Ντανό-

Ο Γενικός Π ρόξενος της Βουλγα

πουλο Αθανάσιο για την προσπάθει

ρίας στη Θεσσαλονίκη κ. VASSIL

ήθεια που του προσέφεραν κατά την

ες που καταβάλουν για την επίλυση

VALCHEV με επιστολή του προς τη

εκδήλωση που διοργανώθηκε προς

του θέματος των παράνομων σταθ

Δ/νση Επικοινωνίας/ΑΕΑ ευχαριστεί

τιμήν του.

μεύσεων στην περιοχή της Καλλι

τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσα

θέας.

λονίκης κ. Βασίλη Μωϋσίδη για την

Ο κ. Ευάγγελος Δαμουχτσής με επι

βοήθεια που προσέφερε η ΓΑ.Δ.

στολή του προς τον προϊστάμενο της

Η Υποδ/νση Αποκατάστασης Τάξης

Θεσσαλονίκης κατά την ιδιωτική επί

υπηρεσίας Διώξης Εγκλημάτων κατά

με έγγραφό της προς την Ά μ εσ η

σκεψη του Προέδρου της Δημοκρα

ζωής και ιδιοκτησίας-Τμήμα αναζη

Δράση Αττικής (Ομάδα Ζ/Τ.Κ.Ε.) ευ

τίας της Βουλγαρίας.

τήσεων προσώπων/ΓΑΔΑ ευχαριστεί

χαριστεί τον Ανθυπαστυνόμο Καρύκα

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τη βο

τον Αστ/κα Δημήτριο Μαστρογιάννη

Αθανάσιο και τον Αρχιφύλακα Κού-

Ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη

καρη Γεώργιο, που υπηρετούν στην

Θεσσαλονίκη K.Robert Sanders με

σία γιατί τον βοήθησε σε προσωπική

Ά μ εσ η Δράση Αττικής, διότι επιδει

επιστολή του ευχαριστεί τον Γενι

του υπόθεση.

κνύοντας συναδελφική αλληλεγγύη,

κό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονί

συνέδραμαν υπηρεσιακό όχημα που

κης κ. Βασίλειο Μοϋσίδη. τον Τα-

Η κ. Ελένη Σακκά με επιστολή της

μ ετέφ ερε τραυματία Υπαστυνόμο

ξίαρχο κ.Νικόλαο Ζησιμόπουλο, Δ/

στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

που υπηρετεί στην Υποδ/νση Απο

ντή Ασφάλειας θεσσαλονίκης.τον

μίας ευχαριστεί τους Αστυνομικούς:

κατάστασης Τάξης, συνοδεύοντάς το

Αστυν. Υποδ/ντή κ. Κων/νο Αθανα-

Αντώνιο Γάτσιο και Αριστείδη Σιδη-

έως το 401 ΠΣ.ΝΆ.

σάκο, Δ/ντή ΥΚΑ/ΔΑΘ, τον Αστυνόμο

ρόπουλο που υπηρετούν στο Αστυνο

που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρε

Β '. Κων/νο Μυλωνίδη και όλους τους

μικό Τμήμα Νιγρίτας, διότι τη βοήθη

Η κ. Ευαγγελία Μπικ με επιστολή

αστυνομικούς του Τμήματος Προστα

σαν σε προσωπική της υπόθεση.

της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό

σίας Ειδικών Κατηγοριών της Δ/νσης

Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί
τον Διοικητή και το αστυνομικό προ
σωπικό του Τμήματος Δίωξης Εκβια

\Lo Υ'·8-

\ο\ w

λ

Ά

στών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης, διότι την βοήθησαν σε προ
σωπική της υπόθεση.

Ι/ λ 'Τ λ ,

^

Ί2- δ ^

Υ- α. V*. ·

Ο κ. Ιωάννης Βαλλιάνος-Δημητριάδης ευχαριστεί τον Υπαρχιφύλα-

κα κ Καρακώστα και τους Ε.Φ : κ.
Καχρή.κ. Κοκκόνη και κ. Αθανασί
ου οι οποίοι υπηρετούν στην Ομάδα

Y._.

ΔΙ ΑΣ 101.2Β'γιατί τον βοήθησαν σε
προσωπική του υπόθεση.
Ο Αρχιφύλακας Τηγάνης Χρυσό
στομος ευχαριστεί το Ίδρυμα Εξο
χές Ελληνικής Αστυνομίας για τη βο
ήθεια που του προσέφερε.
Ο κ. Λουκάς Ζάχος διευθυντής του
Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου
Αθηνών ευχαριστεί με επιστολή του

προς τη Δ/νση Επικοινωνίας/ ΑΕΑ το
τμήμα της μπάντας της ΕΛΆΣ. που
συμμετείχε σε εκδήλωση του Σχο
λείου.
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0 κ. Γκόνης Δημήχριος με επιστο
λή του στο Αρχηγείο της Ελληνικής

.

Αστυνομίας ευχαριστεί τον Δ ιο ικη 
τή και τους εργαζόμενους του Αστυ

mow

νομικού Τμήματος Αλίμου, οι οποίοι
βοήθησαν στην έγκαιρη μεταφορά
της συζύγου του σε Νοσοκομείο
Μ ε JQAiio&WH £E T lM H 1 4

0 π. Γεώργιος Φραγκιαδόκης ιερέ
ας στο Ναό της Κοίμησης της Θεοτό
κου (Παναγίτσα) Χαίδαρίου συγχαί
ρει τους Αστυνομικούς της ΕΛΆΣ και
ιδιαίτερα τον κ.Βασίλειο Ρόκκο για
Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας

δας Δ ΙΆΣ Κορυδαλλού με κωδικούς

τον αξιοθαύμαστο τρόπο που εκτε-

στη Θεσσαλονίκη με επιστολή του ευ

407-1.407-2 και 407-3. το προσωπικό

λούν τα καθήκοντά τους.

χαριστεί τον Αστυνόμο ΕΓ κ. Αλέξαν

του Τμήματος Ασφαλείας Κορυδαλ

δρο Τσίγγο Διοικητή του Τμήματος

λού και ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο κ.

0 Δήμαρχος Βριλλησσίων κ. Ξενο

Ασφαλείας Ά νω Πόλης για την βοή

Λάππα για τη βοήθεια που της προσέ-

φών Μανιατογιάννης με επιστολή

θεια που προσέφερε στο Προξενείο.

φεραν σε προσωπική της υπόθεση

του ευχαριστεί τον Διοικητή και τα

Η κ. Σταματίνα Καράμπελα με επι

0 κ. Μαλαμήτσης Λεωνίδας με επι

στολή της προς τον Γενικό Αστυνο

στολή του στην Αστυνομική Δ/νση

σέφεραν κατά τις εορταστικές εκδη

μικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης ευχαρ ι

Αττικής ευχαριστεί τους εργαζόμε

λώσεις της τοπικής εορτής Αναλήψε-

στεί τους Αστυνομικούς της Γειτονι

νους στο Αστυνομικό Τμήμα Ά ν ω

ως του Κυρίου.

άς του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας και

Πατησίων, ιδιαιτέρως τον κ. Οβαλλί-

ειδικότερα τον Αρχ/κα Γεώργιο Δα-

δη Παντελή που υπηρετεί στο Τμή

0 κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης Αντι-

βρέλη για τη συνδρομή που τους πα

μα Ά ν ω Πατησίων, καθώς επίσης

στρότηγος-Υπαρχηγός ε.α. συγχαί

ρέχουν.

και τους Αστυνομικούς της Ομάδας

ρει την Ομάδα ΔΙΆΣ, διότι κάτω από

Δ ΙΆΣ με αριθ. 108.2. διότι βοήθησαν

επικίνδυνες συνθήκες βοήθησαν στη

Η κ. Ελένη Ιταμού ευχαριστεί με

για την έγκαιρη μεταφορά συγγενι

διάσωση δύο ανθρώπων από φλέγό

επιστολή της τους άνδρες της Ομά

κού του προσώπου σε Νοσοκομείο.

μενο κτίριο.

στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος
Βριλησσίων για τη βοήθεια που προ-
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σκόταν σε κίνδυνο.
Η κ. Ελένη Τσιούρδα προϊστάμενη

0 κ.Βλάσιος Κατράντζος ευχαρι

του ολοήμερου νηπιαγωγείου Σίδη

στεί τους εργαζόμενους στην Υπη

0 Σύνδεσμος Αποσχράτων Σωμάτων

ρους. το διδακτικό προσωπικό και

ρεσία Διαβατηρίων Αμαρουσίου για

Ασφαλείας Νομού Λευκάδας με επι

οι μαθητές ευχαριστούν τον Δ ιοικη

τη βοήθεια που του προσέφεραν σε

στολή του στον Αρχηγό της Ελληνικής

τή και τους εργαζόμενους του Αστυ

προσωπική του υπόθεση

Αστυνομίας κ.ΔημήτριοΤσακνάκη συγ
χαίρει τον Δ/τη του Τμήματος Ασφαλεί

νομικού Τμήματος Σουφλίου για τη
δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στη

0 σύλλογος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟ

ας Λευκάδας Αστυνόμο Α ' κ. Συκιώτη

σχολική τους μονάδα.

ΔΡΑΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ εκφ ρ ά ζει τις ε υ 

Αντώνιο.τον Υποδ/τη Αστυν. Β' κ. Κα-

χαριστίες του προς το Τμήμα Τρο

ράμπα Αλέξανδρο και τον Διοικητή του

0 κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου ευχαρι

χαίας Κατερίνης και προσωπικά στο

Α.Τ. Ελλομένου Λευκάδος κ. Σκληρό

στεί τους Αστυνομικούς που υπηρε

Διοικητή του Τμήματος κ. Δημήτριο

Φίλιππο, καθώς και όλους τους συνα

τούν στα Μέθανα. διότι του προσέφε-

Τσαουσίδη για τη συμβολή τους στην

δέλφους τους διότι πέτυχαν τη διαλεύ

ραν τη βοήθειά τους σε πρόβλημα που

ασφαλή διεξαγωγή της 8ης πανελλα

κανση κλοπής και ληστείας σε βάρος

δημιουργήθηκε κατά την παραμονή

δικής ποδηλασίας, που διοργανώθη-

ηλικιωμένου ζευγαριού στη Λευκάδα.

του κ. Κωνσταντίνου στα Μέθανα.

κε από το σύλλογό τους.

Η κ. Μαρία-Ιωάννα Παπασωτηρίου-

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου με επι

κ. Ευάγ. Βασιλάρας αντιπρόσωπος της

Πουλάκου συγχαίρει τον Αρχιφύλα-

στολή του στον Αναπληρωτή Υπουρ

αεροπορικής εταιρείας Israir Ελλάδος

κα Παυλόπουλο Απόστολο που υπη

γό Προστασίας του Πολίτη ευχαρ ι

και ο κ. Zamereck Kerem, πράκτορας

ρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Καισαρια-

στεί τους εργαζόμενους στο τμήμα

της Elbit Systems με επιστολή προς

νής για τον τρόπο που βοήθησε στην

Ασφαλείας Ζωγράφου, ιδιαίτερα τον

τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. ευχαριστούν

επίλυση προβλήματος που δημιουρ-

Αρχιφύλακα Δημήτριο Ρούβαλη και

την Δ.Α. Αχαΐας για την συνεργασία

γήθηκε σε πολυκατοικία.

τα μέλη του περιπολικού, διότι ανα

& τη βοήθεια τους στο έργο που

ζήτησαν και βρήκαν πολύ γρήγορα

πραγματοποιήθηκε στο σταθμό του

συγγενικό του πρόσωπο που βρι-

Αράξου. ■

Ο κ. Moshe Talmor από την Israir, ο

0 Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσι
ος Παναγόπουλος με επιστολή προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασί
ας του Πολίτη κ.Ιωάννη Πανούση και

y
—

7α.
— τ ι ___ t L ^
----- HM f-__ lu,

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσα-

-

λ

κνάκη ευχαριστεί για τη συμμετοχή
της Φιλαρμονικής της ΕΛ.ΑΣ. στην
τοπική θρησκευτική εορτή της Ζω-
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ΤΗΣ), πολιούχου του Αιγίου.
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μα Καλλιθέας, ιδιαιτέρως τον Αστυ
νόμο Α ' κ. Αρβάλη Ευάγγελο, τον

.Τ'

T-o___ A/vf-u__ u».

Ο κ. Ηλίας Γαβριηλίδης και η ο ι
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θωμά.οι οποίοι κατάφεραν να ανακαλύψουν τον οδηγό που με το αυτο
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-if'· ^

κίνητό του τραυμάτισε θανάσιμα και
στη συνέχεια εγκατέλειφε τον αδελ
φό του. Επίσης, συγχαίρει τον Δ ιοι
κητή Αστυνόμο Α ' κ. Χαλκιαδάκη
Γεώργιο για το άξιο προσωπικό της
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With ΕΣ CROSSTECH1

The TLR HL'“ lights provide

630 LUMENS

oxous νεο - εξερχόμενουε
ΑστυφύΑακεε

of
I room filling illumination.
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