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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 3 0 . 0 0 0 €  με ) θ € /έ ιο ς .

► ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΔΑΝΕΙΟΥ ί€ /τ .μ .

Πακέτο με 14 καλύψεις
Αοτική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΣΒ  13.000€
Αστική ευθύνη μετ/νου ή προεξέχον φορτίου ΥΖ 10.0006
Αστική ευθύνη πυράς 20.0006
Φροντίδα ατυχήματος
Νομικές συμβουλές
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Σωματικές βλάβες τρίτων/θύμα/ατύχημα 1.000.000€
Υλικές ζημιές ανα ατύχημα 1.000.0006 
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΣΒ  13.0006 
Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά ΥΖ 10.0006 
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΣΒ  13.0006 
Αστική ευθύνη διαρροής υγρών ΥΖ 10.0006 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΣΒ  13.0006 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΥΖ 10.0006

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

"Ισχύει για ένστολους για όλη την Ελλάδα και για τους υπόλοιπους με έδρα εκτός Αττικής (κέντρο).
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Η
 περίοδος μετάβασης από το θέρος 

στο φθινόπωρο, χαρακτηρίστηκε από 

τη διενέργεια εθνικών εκλογών και τη 

συνεπακόλουθη αλλαγή σκυτάλης στην πολιτι

κή ηγεσία του Υπουργείου. Η θητεία του πρώ

ην Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γιάννη Πανούση. 

έληξε με τον ίδιο να παραδίδει στον υπηρεσια

κό Αναπληρωτή Υπουργό κ. Αντώνη Μακρυδη- 

μήτρη «ένα Υπουργείο οι εργαζόμενοι του οποί

ου παρά τις δυσκολίες- ατομικές και υπηρεσι

ακές- παραμένουν ενωμένοι, πιστοί στη Δημο

κρατία. υπηρετώντας με όλες τους τις δυνάμεις 

τη στρατηγική της συμφιλίωσης της Αστυνομίας 

με την κοινωνία».

0 νέος Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι

κής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρου- 

μηλής κατά την ανάληψη των καθηκόντων του 

τόνισε:

«κάθε φορά παρά τις οικονομικές δυσκολί

ες  παράγεται κάποιος πλούτος. Το ζήτημα είναι

πως κατανέμεται..... θα προσπαθήσουμε κάθε

φορά, πιέζοντας μ ε  τον δικό μας τρόπο, ώστε οι 

κατανομές να είναι τέτοιες που να λαμβάνουν 

υπόφη τους την Αστυνομία και την Πυροσβε

στική. Σώματα που πραγματικά είναι στην πρώ

τη γραμμή της μάχης. Της πραγματικής μάχης 

της καθημερινότητας. Και να σώζουν ζωές, αλ

λά και να προστατεύουν και να υπηρετούν την 

δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και των 

δικαιωμάτων του πολίτη.»

Αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ

στασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Τόσκας σημεί

ωσε:

«Όπως υπάρχει ανάπτυξη και ανάπτυξη, 

ανάπτυξη από την οποία επωφελούνται λίγοι 

και ανάπτυξη από την οποία επωφελούνται πολ

λο ί και μειώνονται οι ανισότητες, το ίδιο υπάρ

χει και στη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας 

και των Υπηρεσιών Πληροφοριών που επωφε

λ ε ί ποιους; Εδώ είναι το θέμα. Και νομίζω είναι 

ξεκάθαρο ποιος πρέπει να επωφελείται από τη 

λειτουργία αυτών των Υπηρεσιών.»

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία σημείω

σε ακόμη μία επιτυχία στο διαρκή αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας, με τη σύλληψη του καταζη

τούμενου Γιώργου Πετρακάκου και των συνερ

γών αυτού. Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί συνέχεια 

προηγούμενων επιτυχιών του Σώματος στο συ

γκεκριμένο τομέα, οι οποίες και παγιώνουν το 

αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

0 Σεπτέμβριος επίσης, αποτέλεσε το μήνα 

κατά τη διάρκεια του οποίου οι Έλληνες Αστυ

νομικοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Το ελληνικό τμή

μα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, διορ- 

γάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ», έκ

θεση εικαστικών με τίτλο « Αστυνομία και Εθε

λοντισμός στη Σύγχρονη Εποχή». Η έκθεση, η 

οποία είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Αρχηγείου 

και έδωσε στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυ

νομίας τη δυνατότητα να εκθέσει τις δημιουργί

ες του, έτυχε μεγάλης αποδοχής, συγκεντρώ

νοντας πλήθος επισκεπτών.

Ωστόσο, η περίοδος αυτή στιγματίστηκε και 

από την απώλεια του Στάθη Λαζαρίδη, ο οποί

ος ύστερα από ηρωικό αγώνα, έχασε τη μάχη 

για τη ζωή. επτά χρόνια μετά από το σοβαρό 

τραυματισμό του από εγκληματική επίθεση σε 

βάρος αστυνομικών, κατά τη διάρκεια αστυνο

μικής επιχείρησης στα Ζωνιανά της Κρήτης. 0 

Λαζαρίδης προστέθηκε στο μεγάλο κατάλογο 

με τους ήρωες αστυνομικούς που έχασαν άδικα 

τη ζωή τους, μαχόμενοιτο έγκλημα, υπηρετώ

ντας το «γενικό καλό», το κοινωνικό σύνολο.
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Άγιος Δημήτριος & Φεστιβάλ «Δημήτρια» 115

Πλανήτης Πλούτωνας - Γνωριμία με ένα... Νάνο 117

Πένθη 106

Αθλητισμός 108

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9010/1/16-γ από 5/1/01 απόφασης του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. 

9010/1/17-α από 18/9/02, υη'αριθμ. 9010/1/16-η από 8/5/11. υπ'αριθμ. 

901Ο/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
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος,
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς,
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.

Παράξενα 119

Ηθικές αμοιβές 121

Επιστολές 123

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

Για τις ελεύθερες ώρες 127 Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν τις δικές 

τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Παναγιώτης Κουρουμπλής

ο Παναγιώτης Κουρουμπλής γεννήθηκε στην Α ι

τωλοακαρνανία το 1951.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών 
και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας.

► Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη βου
λευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Β ' Αθήνας και στις 23 Σεπτεμβρί

ου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτε
ρικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης.

► Την περίοδο 28/1/2015 έως 28/8/2015 δ ιετέλεσε 

Υπουργός Υγείας, ενώ στις εκλογές της 25ης Ιανουά

ριου του 2015 εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην 
Β' Περιφέρεια της Αθήνας.

► Τον Ιούνιο του 2011 καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο

Πρόγραμμα Λιτότητας, ενώ το 2012 εξελέγη βουλευ

τής Β ' Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε Κοινοβου

λευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος.

► Υπήρξε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας από το 1996 
μέχρι το 2004 και από το 2009 μέχρι το 2011. Είναι ο 

πρώτος Έλληνας τυφλός ο οποίος εξελέγη στο Ελλη
νικό Κοινοβούλιο.

► Κατά το διάστημα 1993-1996 θήτευσε ως Γενικός 

Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας, εισάγοντας μια 
σειρά καινοτόμων σχεδίων δομών και υποδομών κοι

νωνικής πρόνοιας.

► Έχει διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 

κοινωνική του δράση. Είναι παντρεμένος και έχει δύο 

παιδιά.
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Νικόλαος Στεφάνου Τόσκας
ροσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Φεβρουάριου 
1952. Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο και μία

κόρη. Ομιλεί αγγλικά άριστα.
Επαγγελματικές /  Πολιτικές /  Κοινωνικές Δραστηρι
ότητες
► Συμμετείχε σε αντιστασιακή ομάδα πριν την είσοδό 

του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1971.
► Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

(1975), τη Σχολή Πολέμου (1991) και την Σχολή Εθνι
κής Άμυνας (1999). Στη Σχολή Πολέμου αργότερα δί
δαξε και ως καθηγητής της έδρας Τακτικής.

► Υπηρέτησε για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 
ετών σε στρατιωτικές μονάδες τεθωρακισμένων σε 
περιοχές του Έβρου, της Μακεδονίας και του Αιγαίου, 
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας, σε θέσεις επιχειρησιακές, πληρο
φοριών και αμυντικής πολιτικής.

► Αποφοίτησε απο το σχολείο τεθωρακισμένων ΗΠΑ.
► Υπηρέτησε στο διεθνές επιτελείο του ΝΑΤΟ (Βρυξέλ

λες) ως υπεύθυνος για θέματα αμυντικής πολιτικής.
► Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο της Νεάπολης 

Ιταλίας και στο Σαράγιεβο (Βοσνία) ως υπεύθυνος για 
εκτιμήσεις πληροφοριών για τα Βαλκάνια, την Κεντρι
κή Ασία και τη Μέση Ανατολή.

► Υπηρέτησε στη θέση του Διευθυντή του Επιτελικού 
Γραφείου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνι

κής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), υπεύθυνος για τον συντονισμό 
κύριων εργασιών του Επιτελείου.

► Δ ιοίκησε την 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στην 
Ξάνθη.

► Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2005. με το βαθμό 
του Υποστρατήγου.

► Από το 2006 συνεργάσθηκε με τον τομέα Άμυνας του 
ΠΑΣΟΚ και από το 2008 με το ΙΣΤΑΜΕ ως μέλος του 
Επιστημονικού του Συμβουλίου για θέματα άμυνας.

► Από τον Νοέμβριο 2009 ήταν διευθυντής του Πολι
τικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, αρμόδιος για τον έλεγχο των στρατιωτικών 
θεμάτων. Παραιτήθηκε τον Ιούνιο 2011.

► Από τον Οκτώβριο 2011 μέχρι την εκλογή του στο Κοι
νοβούλιο τον Ιανουάριο 2015. δίδαξε στη Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) το μάθημα της Στρατιωτικής 
Στρατηγικής.

► Από το 2011 είναι μέλος και συντονιστής του Δ.Σ. της 
Κίνησης Ιδεών και Δράσης "ΠΡΑΤΤΩ".

► Στις 25 Ιανουάριου 2015 εξελέγη Βουλευτής Επικρά
τειας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 27 Ιανουάριου 2015 ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας.

► Στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη Βουλευτής στη 
Β' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών με το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ.

► Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 τοποθετήθηκε Αναπληρω
τής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

& Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Νικολάου Τόσκα από τον απερχόμενο 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Αντώνη Μακρυδημήχρη

Ο Αναπληρωτής Υπουρ
γός Εσωτερικών και Δι
οικητικής Ανασυγκρότη

σης κ. Νικόλαος Τόσκας ανέλαβε
(23.09.2015) τα καθήκοντα του - με 
αρμοδιότητα στον τομέα της Προ
στασίας του Πολίτη - από τον απερ
χόμενο Αναπληρωτή Υπουργό, κ. 
Αντώνη Μακρυδημήτρη. παρουσία 
του Υπουργού Εσωτερικών και Δι
οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πα
ναγιώτη Κουρουμπλή, του Υφυ
πουργού του Υπουργείου κ. Γιάν
νη Μπαλάφα και του Γενικού Γραμ

ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη 
Αναγνωστάκη. Η τελετή παράδοσης 
-  παραλαβής πραγματοποιήθηκε το 
πρωί στην αίθουσα «Π. Μπακογιάν- 
νης» του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Στην τελετή παρέστη
σαν επίσης οι Α' και Β' Υποδιοικη
τές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών κ.κ. Αλέξανδρος Δενέκος 
και Γιάννης Λιούκας αντίστοιχα, ο 
Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλί
ου του Κράτους κ. Παναγιώτης Παπ- 
πάς, η Φυσική Ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας με επικεφαλής τον

Αρχηγό του Σώματος. Αντιστράτηγο 
ΔημήτριοΤσακνάκη. η Φυσική Ηγε
σία του Πυροσβεστικού Σώματος με 
επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώμα
τος. Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπα- 
γεωργίου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. ΜιχάληςΤσινισιζέ- 
λης. Επίσης, παρέστησαν ανώτατοι 
και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. του Πυροσβε
στικού Σώματος, εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, κα
θώς και στελέχη και προσωπικό των 
φορέων του Υπουργείου.
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Στην έναρξη της 
τελετής, ο απερ
χόμενος Αναπλη
ρωτής Υπουργός 
Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Αντώ- 
νης Μακρυδη- 
μήτρης. κατά την 

ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Κύριοι 
Υπουργοί. Κύριοι Γζνικοί Γραμματείς. 
Αρχηγοί Ανώτατοι Αξιωματικοί Κυ
ρίες και Κύριοι.
Θα ήθελα κατ' αρχής να καλωσο
ρίσω τη Νέα Πολιτική Ηγεσία του 
Υπουργείου, να τους συγχαρώ για 
την επιλογή τους εις  αυτό το πολύ 
απαιτητικό και κρίσιμο αξίωμα και 
βεβαίως, ολοψύχως. να τους ευ 
χηθώ καλή επιτυχία στο εξαιρετικά 
σύνθετο έργο τους, το οποίο έχουν να 
πραγματώσουν τους επόμενους μή
νες και χρόνια. Είμαι βέβαιος κύριοι 
Υπουργοί ότι με τη συνεργασία των 
στελεχών θα καταβάλετε κάθε δυνα
τή προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η πατρίδα μας σε αυτόν τον τομέα της 
Δημόσιας Πολιτικής και είμαι επίσης 
βέβαιος ότι στο τέλος η έκβαση των 
προσπαθειών αυτών θα είναι αγαθή. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω 
θερμά την Ηγεσία της Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστικής και της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και 
το σύνολο των στελεχών, από τα ανώ
τατα έως τα κατώτερα στελέχη, για τη 
συνεργασία και τη στήριξη την οποία 
παρείχαν και σε εμάς σε αυτό το σύ
ντομο διάστημα της θητείας μου. Τα 
στελέχη του Γραφείου μου. και η προ
σωπική μου φρουρά, κατέβαλαν κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε η σύντομη 
θητεία μας σε αυτό το Υπουργείο να 
είναι απρόσκοπτη και κατά το δυνα
τόν. ελπίζω, αποτελεσματική.
Κύριοι Υπουργοί. Κυρίες και Κύριοι, 
όταν αναλάμβανα πριν από ένα μήνα.

από αυτό εδώ το βήμα τη διεύθυνση 
του Υπουργείου, μου είχαν πει να μην 
ανησυχώ, διότι η Υπηρεσία αυτή, αυ
τό το Υπουργείο, δουλεύει καλά, σαν 
καλό-λαδωμένη μηχανή. Η ιεραρχία, 
η οργάνωση, η πειθαρχία, το ήθος, 
η ευπρέπεια, συντελούν εις  το καλό 
αποτέλεσμα. Δεν αμφιβάλλω. Το δια
πίστωσα και ιδίοις όμασι. Επιτρέψτε 
μου ωστόσο, να πω ότι εμένα μου 
έδωσε περισσότερο την εντύπωση 
μίας, μάλλον, καλό-κουρδισμένης 
ορχήστρας, εγχόρδων, πνευστών και 
κρουστών οργάνων, τα οποία χειρί
ζονται επιδέξιοι μουσικοί, ικανοί για 
μία απαιτητική παρτιτούρα. Οπότε 
εγώ δεν ήμουν παρά ο άνθρωπος με 
την μπαγκέτα στο χέρι. Ένας διευ
θυντής. για σύντομο διάστημα, μίας 
άρτιας, πολυσχιδούς, και πλούσιας, 
ικανής σε πλούσια νοήματα, ορχή
στρας που μπορεί να αποδώσει σύν
θετα και ποιοτικά έργα.
Κύριοι Υπουργοί, ιδίως κ. Τόσκα. 
που χαίρω προσωπικώς. για λόγους 
που εσείς γνωρίζετε, που σας κα
λωσορίζω σε αυτό το Υπουργείο. Το 
Υπουργείο το οποίο καλείστε να διοι

κήσετε. βρίσκεται καθόσον μπόρεσα 
να διαπιστώσω σε σχετικά καλή και 
ικανοποιητική κατάσταση. Αυτό δεν 
σημαίνει βέβαια, ότι δεν μπορούν να 
βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγμα
τα. Τόσο στο επίπεδο του έμψυχου 
δυναμικού, αλλά και του υλικού, το 
οποίο είναι απαραίτητο, ιδίως στην 
Πυροσβεστική, της οργάνωσης και 
των διαδικασιών. Κάτι που είμα ι 
βέβαιος ότι θα συμβεί υπό τη δική 
σας ικανή κι εμπνευσμένη Ηγεσία. 
Πράγμα που εύχομαι επίσης ε ιλ ι- 
κρινώς.
Εκείνο που ήθελα, είναι να σας απο- 
χαιρετήσω κατά τρόπο στοχαστικό 
και φιλοσοφημένο, τιμώντας έτσι 
εμμέσως πλην σαφώς την αξία και 
της σημασία της αποστολής σας και 
του λειτουργήματος σας. Σας συγ
χαίρω λοιπόν ξανά για το έργο σας. 
σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή 
επιτυχία και πλήρη στήριξη στην 
Πολιτική Ηγεσία, η οποία με την 
εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού 
θα πραγματώσει την αποστολή της. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινώς για 
την βοήθεια σας».
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Στη συνέχεια ο 
Υπουργός Εσω
τερικών και Δι
οικητικής Ανα
συγκρότησης, 
κ. Παναγιώτης 
Κουρουμπλής. 
ανέφερε στην 

ομιλία ίου: «Όταν διαδέχεσαι στο 
βήμα έναν καθηγητή σαν τον κ. Μα- 
κρυδημήτρη. η αναμέτρηση δύσκο
λη. αλλά αφού με προκάλεσε. μ ε την 
καλή έννοια, θα ξεκινήσω και εγώ 
από Πλάτωνα. «Πάσα γαρ επιστήμη 
οριζομένη αρετής πανουργία και ου 
σοφία ει». άρα σε κάθε προσπάθεια, 
όποιο χαρακτήρα και αν έχει ο ταυ- 
τισμός της σοφίας με την αρετή είναι 
κρίσιμο μέγεθος. Και θα επικαλεστώ 
πάλι από ένα παλιό του άρθρο, δεν 
ξέρω αν το θυμάται ο καθηγητής, 
αλλά εγώ το κρατώ, είχε γράψει πα
λιά ένα άρθρο και μιλούσε για τους 
λύκους της αγοράς. Σε μ ια  εποχή 
λοιπόν όπου οι ανισότητες διευρύ
νονται ε ις  βάρος των πολλών, και 
υπέρ των ολίγων, οι θεσμοί, όπως 
είναι ο θεσμός στον οποίο σήμερα 
παραλαμβάνουμε εγώ και ο κύριος 
Τόσκας και ο κύριος Μπαλάφας. ε ί
ναι ένας κρίσιμος θεσμός, που έχει 
να εκπέμψει μέσα στη κοινωνία 
σημαντικά μηνύματα: μηνύματα δη
μοκρατίας. μηνύματα σεβασμού των 
δικαιωμάτων του πολίτη, μηνύματα 
διαφάνειας, μηνύματα αποφασιστι
κότητας μιας πολιτείας που θέλει να 
εμπεδώνει το αίσθημα του δικαίου 
και να διαμορφώνει ένα περιβάλ
λον. όπου ο πολίτης, ο άνθρωπος 
αισθάνεται ότι είνα ι πραγματικός 
πολίτης και όχι υπήκοος, παθητικός 
αποδέκτης ρύθμισης της τύχης του 
από τους άλλους. 0  ελληνικός λαός, 
κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι 
Αξιωματικοί, αγαπητοί απόστρατοι. 
αγαπητές και αγαπητά στελέχη της 
Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας.

των Υπηρεσιών Πληροφοριών, μ έ 
σα στα πλαίσια του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και της δημοκρατίας 
που υπηρετούμε εναλλάσσει τα 
πρόσωπα και τους πολιτικούς και 
τις πολιτικές μ ε βάση το Σύνταγ
μα και τους νόμους του κράτους. 
Εμείς λοιπόν καλούμεθα στα πλαί
σια αυτού του πολιτεύματος και της 
δημοκρατίας να υπηρετήσουμε μαζί 
σας έναν πολύ κρίσιμο θεσμό. Τώρα 
θα διερωτηθεί κάποιος πως ένας άν
θρωπος που τέλος πάντων δεν βλέ
πει. θα έχει την ευθύνη σ αυτόν τον 
τομέα. Είναι πλεονέκτημα. Θα σας 
πω γιατί, και θα μου το επιβεβαιώ
σει μετά και ο καθηγητής. Η Αστυ
νομία και η Πυροσβεστική, όλα αυτά 
τα Σώματα, κατά καιρούς, έχουνε 
επηρεαστεί πολλές φορές από τον 
πειρασμό των κομμάτων, όλων των 
κομμάτων -δεν κάνω διακρίσεις. 
Εγώ όπως σας είπα δεν βλέπω, ως 
εκ τούτου ειλικρινά σας καταθέτω 
ότι εδώ θα λειτουργήσουμε όλοι με  
σεβασμό στις απόψεις του καθενός. 
αλλά οι κομματικές απόψεις θα ε ί
ναι έξω από αυτόν τον χώρο. Έχει 
δικαίωμα κάθε στέλεχος να πιστεύει 
στην άποψη και την ιδεολογία που 
κρίνει ότι του πάει, όμως πρέπει ο

θεσμός να λειτουργήσει με κανόνες 
που πραγματικά θα εμπεδώνουν ένα 
αίσθημα δικαίου, αξιοκρατίας, αξιο
σύνης και αξιολόγησης. Θα πρέπει 
λοιπόν να υπάρξει η συνεργασία 
όλων, ώστε να μπορέσουμε να υπη
ρετήσουμε τις ανάγκες της κοινω
νίας. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι 
υπάρχει δημοκρατία, ότι λειτουργεί 
το κράτος, ότι υπάρχουν θεσμοί, οι 
οποίοι υπηρετούνται μ ε αυταπάρνη
ση και μ ε σεβασμό στο δικαίωμα του 
κάθε πολίτη. Όλοι γνωρίζουμε τα 
προβλήματα που κατά καιρούς προ
κύπτουν και έχουν να κάνουν με το 
αίσθημα ασφάλειας, όλοι αντιλαμ
βανόμαστε το τι ακριβώς συμβαί
νει μ ε το προσφυγικό τα τελευταία 
χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταί
ους μήνες. Προσφυγικό. μετανα- 
στευτικό. μεγάλα προβλήματα που 
βεβαίως δεν σταμάτησαν ποτέ, αν 
ξεκινήσει κανείς, κύριε καθηγητή, 
για να δει την τραγωδία του Αισχύ
λου. Ικέτιδες. ακόμα και από εκ ε ί
νη την εποχή υπήρχαν προβλήματα 
μεταναστευτικά. Είμαστε μια χώρα 
όμορφη, σε κρίσιμο σταυροδρόμι, 
χώρα που όλοι θέλουν να έρθουν να 
την δουν, να την επισκεφτούν. αλλά 
είμαστε και σε ένα πολύ κρίσιμο
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γεωστρατηγικό σημείο, όπου όλες 
αυτές οι αναταράξεις οι κοινωνικές, 
οι οικονομικές, οι πολιτικές και οι 
στρατιωτικές στην ευρύτερη περι
οχή. δυστυχώς μας επηρεάζουν. Γ\' 
αυτό λοιπόν ο Θεσμός της Αστυνομί
ας αλλά και της Πυροσβεστικής και 
των Υπηρεσιών στο χώρο των πλη
ροφοριών είναι κρίσιμη την περίοδο 
αυτή. Όμως είναι επίσης κρίσιμο το 
γεγονός να μην επηρεάσουνε αρ
νητικά τα δημοκρατικά δικαιώματα 
του πολίτη, όπως τονίζει κατά κα ι
ρούς και ο απερχόμενος Υπουργός. 
Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω 
ότι ως Πολιτική Ηγεσία θα προσπα
θήσουμε να εξασφαλίσουμε, παρά 
τις δυσκολίες που υπάρχουν, όλες 
τις δυνατότητες ώστε το έργο του 
συγκεκριμένου Θεσμού να υπη
ρετείτα ι μ ε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Είμαστε γνώστες των οικο
νομικών προβλημάτων του χώρου 
και αντιλαμβανόμαστε ότι καλούνται 
άνθρωποι, οι οποίοι ρισκάρουν και 
τη ζωή τους, να δουλεύουν με πολύ 
χαμηλούς μισθούς. Εδώ λοιπόν ε ί
ναι το κρίσιμο ζήτημα και για αυτή 
την Κυβέρνηση: πως θα συμβάλει 
ώστε αυτή η συνεχώς διευρυνόμενη 
τα τελευταία χρόνια οικονομική ανι
σότητα Θα αναστραφεί. Διότι πρέπει 
να σας πω ότι κάθε φορά παρά τις 
οικονομικές δυσκολίες παράγεται 
κάποιος πλούτος. Το ζήτημα είναι 
πως κατανέμεται. Και εδώ πρέπει 
να υπάρξει ενδιαφέρον και όχι λό
για -διότι μαζί μ ε τον κύριο Τόσκα. 
ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, 
που είναι ένας άνθρωπος γνωστός 
για την πορεία του- Θα προσπαθή
σουμε κάθε φορά, πιέζοντας με τον 
δικό μας τρόπο, ώστε οι κατανομές 
να είναι τέτοιες που να λαμβάνουν 
υπόψη τους τα συγκεκριμένα Σώ
ματα. τα οποία πραγματικά είτε αφο
ρούν την Αστυνομία, ε ίτε  αφορούν 
την Πυροσβεστική, είναι Σώματα

που πραγματικά είναι στην πρώτη 
γραμμή της μάχης. Της πραγματικής 
μάχης της καθημερινότητας. Και να 
σώζουν ζωές, αλλά και να προστα
τεύουν και να υπηρετούν την δη
μοκρατική λειτουργία των Θεσμών 
και των δικαιωμάτων του πολίτη. Με 
αυτές τις σκέψεις Θέλω να σας ζη
τήσω να εγκαινιάσουμε μια νέα πε
ρίοδο. όπου η Αστυνομία Θα εμπε
δώσει εν τοις πράγμασι μ ια  σχέση 
αμοιβαίου σεβασμού με τον πολίτη. 
Κοιτάξτε, είστε άνθρωποι που προ
έρχεστε από τα λαϊκότερα στρώ
ματα της κοινωνίας και αυτό είναι 
κρίσιμο. Γ\α αυτό γεννιέται η υπο
χρέωση να εκπέμπει ο χώρος ως 
θεσμός, αυτό το αίσθημα ότι νοι
άζεται τον πολίτη και σέβεται τον 
πολίτη. Αυτές πρέπει να είναι αξίες 
που Θα πρέπει να τις εμποτίσουμε 
και να τις εμπεδώσουμε. Και βεβαί
ως Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η 
αξιοκρατία Θα πρέπει να εμπεδωθεί 
στην ψυχή όλων σας. να τη νιώσετε. 
να τη ζήσετε. να πιστέψετε ότι δεν 
είναι πολιτικός λόγος συγκυριακός. 
Αξιοκρατία, αξιοσύνη, αξιολόγηση 
και διαφάνεια. Δεν πρέπει να επι
τρέψουμε σε κανέναν, ούτε κατ' 
υπόνοια να αισθάνεται ότι εμ φ ι-

λοχωρούν σε αυτούς τους χώρους 
φαινόμενα διαφθοράς. Όταν αυτός 
ο θεσμός κατορθώσει να το εμπε
δώσει στο όλο του. είναι βέβαιο ότι 
η δημοκρατία Θα λειτουργήσει μ ε  
καλυτέρους όρους, για αυτό λοιπόν 
πιστεύουμε στη δημοκρατική λ ε ι
τουργία αυτών των Θεσμών. Θα την 
υπηρετήσουμε μαζί. Θα την υπερα
σπιστούμε μαζί και βεβαίως μαζί Θα 
αντιμετωπίσουμε μικρά και μεγάλα 
προβλήματα ε ίτε σε Θεσμικό επίπε
δο είτε και σε προσωπικό. Και όσες 
αδικίες υπάρχουν, αν υπάρχουν. Θα 
τις αντιμετωπίσουμε μ ε  το αίσθη
μα δικαίου. Θέλω να πιστέψετε ότι 
αυτή η πρώτη επαφή μαζί σας δεν 
είναι μια συγκυριακή επικοινωνία. 
Αυτά που λέμε σήμερα, ο χρόνος 
Θα επιβεβαιώσει αν τα εννοούμε ή 
αν θα είναι λόγια κενά. Δώστε μας 
λοιπόν τη δυνατότητα αυτή, δώστε 
μας λοιπόν αυτό το χρόνο χάριτος. 
ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση 
και τότε Θα δούμε αν πραγματικά τα 
εννοούμε αυτά που λέμε σήμερα. 
Θέλω λοιπόν, προκαταβολικά, να 
σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω 
τους προκατόχους Υπουργούς και 
τον κ. Πανούση και τον κ. Μακρυ- 
δημήτρη. άνθρωποι πνευματικοί
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που κατέθεσαν ε ίτε  περισσότερο, 
ε ίτε λιγότερο από πλευράς χρόνου, 
άλλωστε ουκ εν  τω πολλώ το ευ. την 
πεμπτουσία των αξιών που πιστεύ
ουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι 
χρήσιμη η εμπειρία που κομίζουμε 
από τη δική τους θητεία, πάντοτε 
θα προστρέχουμε στην άποψη τους 
-γίνεσαι πλούσιος όταν ακούς αν
θρώπους που έχουν να σου δώσουν 
κάτι καλοπροαίρετο, γίνεται πλούσια 
η σκέψη, μπολιάζεται, ο προβλημα
τισμός γίνεται καλύτερος, οξύνεται 
το μυαλό- πιστεύω λοιπόν ότι μέσα 
σε ένα τέτοιο πνεύμα αλληλεγγύης, 
αλληλοσεβασμού, δημοκρατίας, θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια και θα 
αντιμετωπίσουμε και τα γενικά και 
τα προσωπικά και τα θεσμικά προ
βλήματα. Σας ευχαριστώ».

0 Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη κ. 
Νικόλαος Τόσκας. 
κατά την ομιλία του 
ανέφερε:
«Κύριοι Υπουργοί. 
Κύριοι Αρχηγοί. 

Κυρίες και Κύριοι. Ευχαριστούμε για 
την υποδοχή σήμερα στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο 
αυτό ανταποκρίθηκε κάτω από την 
ηγεσία αρχικά του κ. Πανούση και 
στη συνέχεια του κ. Μακρυδημήτρη 
σε δύσκολες περιόδους -σε περίοδο 
έντονων μεταναστευτικών ροών και 
σε περίοδο εκλογών και σε άλλες 
κρίσιμες καταστάσεις- και ανταπο
κρίθηκε με τρόπο σωστό και θετικό. 
Και ευχαριστούμε όλοι γι' αυτή την 
προσφορά. Οι κύκλοι της ζωής καμιά 
φορά συνδέονται, θα μου επιτρέψετε 
να πω κ. Καθηγητά. οι πατεράδες μας 
στενοί φίλοι και εμείς συναντιόμα
στε τώρα και ανταλλάσσαμε απόψεις 
στη διαδικασία τελετής παράδοσης 
-  παραλαβής. Μπορεί καμιά φορά 
και κάποια πράγματα να είναι συμβο

λικά. Εμείς σήμερα δίνουμε κάποιες 
γενικές κατευθύνσεις, λέμε κάποιες 
γενικές απόψεις, επιμέρους κατευ
θύνσεις και επιμέρους απόψεις θα 
δοθούν στους Κλάδους της Αστυ
νομίας. της Πυροσβεστικής και της 
Υπηρεσίας Πληροφοριών σήμερα 
και αύριο, επομένως δεν μπαίνω 
αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες. 
Όμως, εκμεταλλευόμενος τα λόγια 
του κ. Μακρυδημήτρη και μιας και 
εγώ δίδασκα στρατηγική στη Σχολή 
Ευελπίδων μέχρι το Γενάρη, μέχρι τις 
εκλογές, και εγώ πιστεύω πως πρέ
πει να εκμεταλλευόμαστε και τις ήτ
τες. αλλά και τις νίκες -  θα μου επι
τρέψετε να πω ότι προτιμώ τις νίκες 
-  αλλά για να επιτευχθούν αυτές οι 
νίκες χρειάζεται μέθοδος, οργάνωση, 
σκληρή δουλειά, χρειάζεται πάνω 
απ' όλα πίστη σε αυτό από το οποίο 
εξαρτόμαστε. τον ελληνικό λαό. όπου 
εκ ε ί δίνουμε λογαριασμό. Γιατί δεν 
είμαστε πόλος εξουσίας εμείς, ο πό
λος εξουσίας είναι ένας, ο ελληνικός 
λαός. Και εκ ε ί οφείλουμε να δίνουμε 
λογαριασμό κάθε στιγμή. Επομένως 
ό.τι κάνουμε και όπως λειτουργού
με. θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας ότι ο πόλος εξουσίας, η υπέρτα
τη αρχή είναι ο ελληνικός λαός. Δεν 
είμαστε ούτε δύναμη καταστολής, 
ούτε δύναμη η οποία θα επιβάλλει

στον ελληνικό λαό ε ίτε τις απόψεις 
είτε τη λειτουργία. 0  ελληνικός λαός 
θα μας επιβάλλει και τις απόψεις και 
τη λειτουργία και της συμπεριφορά. 
Θέλω να ευχαριστήσω τον απερχό
μενο Υπουργό, να ευχαριστήσω την 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Υπηρεσίας Πληροφοριών και θα 
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσου
με τα διάφορα προβλήματα, γιατί πά
ντα υπάρχουν προβλήματα και πάντα 
θα υπάρχουν -το  θέμα είναι μ ε ποιο 
τρόπο τα αντιμετωπίζεις και ποιος 
επωφελείται από την επίλυση των 
προβλημάτων. Όπως υπάρχει ανά
πτυξη και ανάπτυξη, ανάπτυξη από 
την οποία επωφελούνται λίγοι και 
ανάπτυξη από την οποία επωφελού
νται πολλοί και μειώνονται οι ανισό
τητες. το ίδιο υπάρχει και λειτουργία 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Υπηρεσιών Πληροφοριών που επω
φελεί ποιους; Εδώ είναι το θέμα. Και 
νομίζω είναι ξεκάθαρο ποιος πρέπει 
να επωφελείται από τη λειτουργία αυ
τών των Υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ 
για την υποδοχή κύριε Υπουργέ και 
καλή συνέχεια σε όλους μας. Καλή 
δύναμη». Στο πέρας της τελετής προ- 
σφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στον 
απερχόμενο Αναπληρωτή Υπουργό κ. 
Αντώνη Μακρυδημήτρη. ■

L
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Arsenal Firearms

Τρεις αποκλειστικές καινοτομίες. Ένα πιστόλι ποο αλλόξε τα δεδομένα.

AF-1 STRIKE ΟΝΕ

Από την πρώτη εμφάνιση του AF-l STRIKE ΟΝΕ το 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 ατο χρονικά 
του φορητού οπλισμού. Παρέχει ταχύτερη επαναφορά 
κλείστρου, καλύτερο έλεγχο του όπλου και τη μικρότερη 
αναπήδηαη που έχουμε συναντήσει μέχρι οήμερα.
Το φαινόμενο ανασήκωσης της κάννης κατά την 
παλινδρόμηση του κλείστρου εξαλείφεται αφού 
η κίνηση της γίνεται πάνω σε οδηγούς, αε αυστηρό 
ευθύ άξονα, όπως και η τροφοδοσία των φυσιγγίων από 
τη γεμιστήρα οτην κάννη. Το σώμο του AF-1 STRIKE ΟΝΕ 
είναι κοταακευααμένο από super-polymer ηου αποτελεί 
τρεις φορές πιο ανθεκτικό από το πολυμερικό υλικό 
ηου συναντάμε αε πιοτόλια της κατηγορίας του.
Επίσης η λοβή του φέρει αντιολισθητικό 3D ανάγλυφο 
και υποδοχή γεμιστήρας ISPC που επιτρέπει ακόμα 
και στις ειδικές δυνάμεις να το χειρίζονται ταχύτατα 
όπως ένα αγωνιστικό πιστόλι.

www.arsenalfirearms.comwww.kalkantzakos.com

ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΙΑ -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
του νέου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

& Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Αντώνη Μακρυδημήχρη από τον απερχόμενο 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιάννη Πανούση

Ο νέος Αναπληρωτής Υπουρ
γός Εσωτερικών και Δ ιο ι
κητικής Ανασυγκρότησης 

κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης ανέλα
βε (28-08-2015) τα καθήκοντα του. 
στον τομέα της Προστασίας του Πο
λίτη, από τον απερχόμενο Αναπλη
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δ ιο ι
κητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιάννη 
Πανούση. σε τελετή που πραγματο
ποιήθηκε στην αίθουσα «Π. Μπακο- 
γιάννης» του Υπουργείου.
Στην έναρξη της τελετής, ο απερ
χόμενος Αναπληρωτής Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης 
Πανούσης, κατά την ομιλία του ανέ

φερε τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ, φίλε Αντώνη. Αρ
χηγοί. φίλες και φίλοι, πριν από 
επτά μήνες στην αντίστοιχη τελετή 
παράδοσης και παραλαβής, είχαμε 
υποσχεθεί ότι η Αστυνομία θα δώ
σει μαθήματα ηπιότητας. κοινωνικής 
προσφοράς, πρόληψης, μαθήματα δι
καιότατος. ισότητας. Εσείς θα κρίνετε 
πού πετύχαμε και πού δεν πετύχαμε. 
Τίποτα όμως το καλό δεν θα μπορού
σε να συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη 
και τη στήριξη του Πρωθυπουργού, κ. 
Αλέξη Τσίπρα στην Αστυνομία και στο 
πρόσωπό μου. Τίποτα το καλό δεν θα 
μπορούσε να συμβεί χωρίς την εμπι

στοσύνη και τη στήριξη του Σώματος. 
Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχα
ριστήσω μέσα από τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, 
όλους σας και να σφίξω το χέρι του 
καθενός εγκάρδια και ειλικρινή. Τις 
ίδιες ευχαριστίες χρωστώ και απευ
θύνω στο πολιτικό προσωπικό. Τίποτα 
το καλό δεν θα μπορούσε να συμβεί 
χωρίς την αμέριστη. καθημερινή, 
κοπιώδη, αγόγγυστη συμπαράσταση 
των συνεργατών μου. Του Βασίλη, του 
Δημήτρη. του Τάσου, του Τζανέτου και 
βέβαια του Γάννη Ρουμπάτη. Στην 
ουσία σε αυτούς ανήκει, η εύφημος 
μνεία για τα πεπραγμένα μας. Τίποτα
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το καλό δεν θα μπορούσε να συμβεί. 
χωρίς τη συνδρομή της γραμματείας 
του Γραφείου μου. της Πας και των 
άλλων όμορφων κοριτσιών. Δεν θε
ωρώ σκόπιμο να αναλύσω εδώ όσα 
κάναμε, όσα σκεφτήκαμε. όσα μας 
ξεπέρασαν. αλλά τα πολεμήσαμε 
μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτά θα 
τα αξιολογήσει το Σώμα, η κοινωνία 
και ο ιστορικός του μέλλοντος. Θέλω 
όμως να πιστεύω ότι υπηρετήσαμε 
όλοι και με όλες τις δυνάμεις μας την 
αρχική μας στρατηγική της συμφιλί
ωσης της Αστυνομίας με την κοινωνία 
και της κοινωνίας με την Αστυνομία. 
Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω 
για το συναρπαστικό ταξίδι που κάνα
με μαζί όλοι, αυτούς τους επτά μήνες. 
Εύχομαι ούριο άνεμο στον καθένα και 
πολλές επιτυχίες στην Αστυνομία και 
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τύχη αγαθή, 
θα μου επιτρέψετε να πω. αγαθότερη 
δεν υπάρχει, να παραδίδω σε έναν 
διακεκριμένο συνάδελφο, φίλο - μου 
είπε να μη το πω. το λέω - και κυρίως 
ποιητή. Έχω παραπέμψει σε πολλά 
ποιήματα του Αντώνη Μακρυδημήτρη. 
Κύριε Υπουργέ, σας παραδίδω ένα 
Υπουργείο με Αστυνομικούς και Πυ
ροσβέστες. που παρά τις δυσκολίες 
- ατομικές και υπηρεσιακές - παρα
μένουν ενωμένοι, πιστοί στη Δημο
κρατία. Εύχομαι να αποδείξουν και 
πάλι ότι υπηρετούν και προστατεύουν 
τους πολίτες και τον λαό. πάντα μέ
σα στα πλαίσια του Συντάγματος και 
των νόμων. Καλή επιτυχία, θα είμαι 
πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστώ 
όλους σας.»
Ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Αντώνης 
Μακρυδημήτρης, κατά την ομιλία 
του ανέφερε:
«Κύριε Υπουργέ, κύριοι Γενικοί 
Γραμματείς. Αρχηγοί, κύριε Δ ιοι- 
κητά. κύριοι Ανώτατοι Αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίες 
και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και για

μένα και χαρά μου. που διαδέχομαι 
-  εάν μπορεί κανείς κάτω από το φως 
του ήλιου και πάνω σε αυτή τη γη να 
διαδεχτεί -  τον Γ,άννη Πανούση. 
Έχει ανεβάσει τον πήχη τόσο ψηλά, 
έχει τόσο ευόρκως. επαξίως και με 
αγαθότατα αποτελέσματα επιτελέαει 
το καθήκον του. ώστε πολλοί στην 
κοινωνία μας λένε αν αυτοί οι επτά 
μήνες μπορούσαν να διαρκέσουν 
περισσότερο, ιδίως όσον αφορά στην 
θητεία του Υπουργού του κ. Πανού
ση. διακεκριμένου επιστήμονα, αλλά 
και πολύ αποτελεσματικού, όπως 
απεδείχθη. ηγήτορα αυτού του πολύ 
νευραλγικού Υπουργείου, που όπως 
έχει κατ' επανάληψη πει ο ίδιος και 
αποτελεί και δική μου άποψη, είναι 
ένας από τους πυλώνες του κράτους 
μας. Το κράτος είναι βασική ανάγκη 
για να υπάρχει και η Δημοκρατία. 
Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, ε ί
μαι μέλος μιας υπηρεσιακής κυβέρ
νησης. Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις 
στο παρελθόν ονομάζονταν «άχρουν 
Υπουργείον». «Αχρουν» ως το νερό, 
όχι δύσοσμον ελπίζω και εύχομαι. Η 
Πρωθυπουργός, η κυρία Θάνου. με 
παρακάλεσε να σας διαβιβάσω τη 
βαθύτατη εκτίμηση της Κυβέρνησης 
προς το έργο που επιτελεί η Ελληνική 
Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώ
μα. Σας εκφράζω την παράκλησή μου 
αλλά και την εντολή να συνεχίσετε 
να επιτελείτε τα καθήκοντά σας στον 
ύψιστο βαθμό. Η στιγμή είναι κρίσιμη, 
το έργο το οποίο έχουμε να επιτελέ- 
σουμε στις τρεις αυτές εβδομάδες ε ί
ναι να διεξαχθούν ομαλά, αδιάβλητα, 
δημοκρατικά οι εκλογές μας. μέσα 
από συνθήκες ασφάλειας, ηρεμίας 
-αν  θέλετε- αρμονίας του πνεύμα
τος του λαού μας με αυτόν τον τόπο 
στον οποίο όλοι οφείλουμε τα πάντα. 
Ξέρω ότι οι προκλήσεις είναι πολύ 
μεγάλες, αλλά ο χρόνος είναι μικρός. 
"Ars longa. vita brevis" έλεγαν οι Λα
τίνοι. δηλαδή «η τέχνη είναι μεγάλη 
και μακρά». ο χρόνος μας είναι σύ

ντομος. Όμως είναι τόσος, που πρέ
πει να δείξουμε τα καλύτερα δυνατά 
δείγματα γραφής. Τα προβλήματα του 
Υπουργείου τα ξέρετε καλύτερα από 
εμένα. Είμαι εδώ για να ακούσω, να 
συμβάλω όσο μπορώ στην εύρυθμη 
λειτουργία και την αντιμετώπισή τους. 
Δε χρειάζεται να αναφέρω το γνωστό 
πρόβλημα, το οποίο αυτόν τον καιρό 
ταλανίζει τον τόπο μας. Νομίζω όμως 
ότι η πατρίδα μας σχετικά ικανοποι
ητικά πορεύεται. Ελπίζω και εύχομαι 
να εξακολουθήσει να το κάνει στο 
μέλλον. Θέλω να συγχαρώ όλους τους 
συνεργάτες του κυρίου Πανούση και 
να ευχαριστήσω τον Γάννη τον Πα
νούση ως απλός πολίτης, αλλά και ως 
διάδοχος του στο Υπουργείο αυτό, να 
μπορέσω, ώστε παραδίδοντας εγώ 
αυτή τη σκυτάλη να πει ο διάδοχός 
μου αυτά τα λόγια που όλοι λέμε 
σήμερα για τον κύριο Πανούση. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ, προσβλέπω 
στη συνεργασία, ευχαριστώ ιδιαίτε
ρα ξανά τον κύριο Πανούση και την 
ηγεσία των Σωμάτων, την οποία θα δω 
ευθύς αμέσως, ώστε να ενημερωθώ 
άμεσα, στο μέτρο του δυνατού για τα 
προβλήματα που υπάρχουν. Χίλια ευ
χαριστώ σε όλους για την θερμή αυτή 
υποδοχή. Ευχαριστώ πολύ.»
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δη-
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9 Μ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Π. Ράλλη) 
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή) 

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ

AUo5q5
Χάρους
'»ών ( I]

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

Προσφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως
Περιλαμβάνονται: κυρίοκ; πιάτο, φροέτο, σαλάτα 
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό & κρασί 
ή αναψυκτικό. /

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00'- 16.30'και 19.00'-23 .00 ' 
Κυριακε'ς & Αργίες προσφέρεται μόνον Γεύμα.

μήτρπς Αναγνωστάκης. ο απερχόμε
νος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος. 
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ι
ο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζα- 
νέτος Φιλιππάκος. ο Δ ιοικητής της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
κ. Γιάννης Ρουμπάτης, ο Πάρεδρος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κρά

τους Παντελής Παπαδάκης, η Φυσική 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με 
επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος, 
Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη, η 
Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος με επικεφαλής τον Αρχηγό 
του Σώματος. Αντιστράτηγο Βασίλειο 
Παπαγεωργίου και ο κ. Βασίλειος 
θεοφιλόπουλος, στέλεχος του Κέ
ντρου Μελετών Ασφάλειας. Επίσης,

παρέστησαν ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, 
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, καθώς και στελέχη και 
προσωπικό των φορέων του Υπουρ
γείου. Στο πέρας της τελετής προ- 
σφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στον 
απερχόμενο Αναπληρωτή Υπουργό κ. 
Γιάννη Πανούση. ■
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΎΛΛΗΨΗ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δηλώσεις Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη

Την 2-4-09-2015 εντοπίστηκε και 
συνελήφθη στο Βόλο ο κατα
ζητούμενος Γεώργιος Πετρα- 

κάκος. Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας προέβη στις ακόλουθες 
δηλώσεις:

«Συνελήφθη σήμερα (24-09-2015) 
το πρωί στο Βόλο, κατά τη διάρκεια 
επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής 
Υπηρεσίας, ο καταζητούμενος ΠΕ- 
ΤΡΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος. Σε βάρος του 
εκκρεμοΰν τα ακόλουθα επτά (7) διω
κτικά έγγραφα: Απόφαση Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 
με την οποία διατάσσεται η σύλλη
ψη -  κράτησή του για το αδίκημα 
της ληστείας, απόφαση Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών και 
χρηματική ποινή τριών χιλιάδων τρι- 
ακόσιων (3300) ευρώ για παράβαση 
του νόμου περί όπλων & εκρηκτικών, 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ- 
μελειοδικών Θήβας Βοιωτίας με το

οποίο διατάσσεται η σύλληψή του για 
το αδίκημα της ληστείας καθώς και 
για παράβαση του νόμου περί όπλων 
& εκρηκτικών, ένταλμα σύλληψης 
του Ανακριτή 1ου Ειδικού Ανακρι- 
τικού Τμήματος Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα 
της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της 
εγκληματικής οργάνωσης, της δια
κεκριμένης κλοπής κλπ.. πράξεις 
που έλαβαν χώρα από κοινού με  
άλλα άτομα σε βάρος επιχειρηματία 
στη Θεσσαλονίκη, τον οποίον είχαν 
απαγάγει. ένταλμα σύλληψης του 
Ανακριτή του 25ου Τακτικού Τμή
ματος Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
για τα αδικήματα της κλοπής και της 
διακεκριμένης περίπτωσης κλο
πής. πράξεις που έλαβαν χώρα την
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04/12/2006 στην Λεωφόρο Βουλι
αγμένης απ' όπου αφαίρεσε Ι.Χ.Ε. 
αυτ/το μάρκας PORSCHE, ένταλ
μα σύλληψης του 27ου Τακτικού 
Ανακριτή Πρωτ/κείου Αθηνών, για 
τα αδικήματα της συγκρότησης και 
ένταξης σε εγκληματική οργάνωση 
που επιδιώκει τη διάπραξη περισσό
τερων κακουργημάτων, της διάπρα- 
ξης ληστειών που τελέσθηκαν από 
κοινού και κατά συρροή από δράστες 
που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου τους, σε μία εκ 
των οποίων επήλθε βαριά σωματική 
βλάβη και διακεκριμένη περίπτω
ση κλοπών από δράστες που έχουν 
ενωθεί για να διαπράπουν κλοπές 
και ληστείες κατ' επάγγελμα και κατ' 
εξακολούθηση, πράξεις για τις οποί
ες κατηγορήθηκε από κοινού με τους 
ΜΑΖΙΩΤΗ Νίκο. ΡΟΥΠΑ Παναγιώτα 
και άλλους συνεργούς τους (ληστείες 
στην Εθνική Τράπεζα Μεθάνων Τροι- 
ζηνίας την25-7-2013 και στην τράπε
ζα EUROBANK Ακράτας Αχαίας την 
20-12-2012). ένταλμα σύλληψης του 
33ου Τακτικού Ανακριτή Πρωτ/κειου 
Αθηνών για τα αδικήματα της ληστεί
ας. της σύστασης και συμμορίας και 
διακεκριμένη περίπτωση κλοπών, 
πράξεις που έλαβαν χώρα από κοι
νού με τον ΤΣΙΡΩΝ Η Γρηγόρη, το 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σπυρίδωνα και τον 
αποβιώσαντα ΔΡΑΒΙΛΑ Σπυρίδωνα. 
Υπενθυμίζεται ότι τμήμα δακτυλικού

αποτυπώματος του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ 
Γ-.ωργίου είχε βρεθεί σε ταχύπλοο 
σκάφος, που χρησιμοποίησαν για τη 
διαφυγή τους οι δράστες της ένοπλης 
ληστείας, σε υποκατάστημα Τράπε
ζας στο Δίστομο Βοιωτίας, την 22- 
08-2014.Στη σημερινή επιχείρηση, 
μαζί μ ε τον ΠΕΤΡΑΚΑΚΟ Γεώργιο, 
συνελήφθησαν και-.ημεδαπή γυναί
κα. ηλικίας 36 ετών με την οποία 
συζούσε.δύο (2) ημεδαποί άνδρες. 
ηλικίας 35 και 27 ετών, οι οποίοι τον 
υηέθαλπταν.
Από την Αντιτρομοκρατική υπηρε
σία βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις (3) 
κατ' οίκον έρευνες στο Βόλο (σε 
οικία, αποθήκη και λυόμενο), σε οι
κία στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, σε 
αγροικία στον Μώλο Φθιώτιδας και 
πέντε (5) έρευνες σε οχήματα, κα
τά τη διάρκεια των οποίων βρέθη
καν μέχρι τώρα-.πολεμικό τυφέκιο 
KALASHNIKOV και πιστόλι GLOCK. 
φορητός υπολογιστής (laptop), τρεις 
(3) καταγραφικές συσκευές εικόνας 
(κάμερες), δύο (2) πλαστές ταυτότη
τες και πλαστό δίπλωμα με φωτογρα
φίες του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωργίου, 
κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim  και 
τηλεκάρτες»
Ακολούθησε(25-09-2015) ανακοί
νωση από το Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας σχετικά με τις 
έρευνες της Αντιτρομοκρατικής 
Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), στο πλαίσιο

των οποίων εντοπίστηκαν:
Σε οικία στον Βόλο:
πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov με 
είκοσι οκτώ (28) φυσίγγια, δύο (2) 
γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πι
στόλι GL0CK με δύο (2) γεμιστήρες 
και πλήθος φυσιγγίων, πυροβόλο 
πιστόλι με αποξεσμένο αριθμό και 
δύο γεμιστήρες με δεκατέσσερα 
(14) φυσίγγια ο καθένας, φορητός 
υπολογιστής (laptop), τρεις (3) κα
ταγραφικές συσκευές εικόνας(κά
μερες). καταφανώς πλαστό Δελτίο 
Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 
Χ-194781, υπό στοιχεία ΚΑΠΑΤΣΩ- 
ΡΗΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνα και 
της Ελένης, γεν. την 26/01 /1978 στην 
Αθήνα, με ημερομηνία έκδοσης την 
09-10-2003 από το Αστυνομικό Τμή
μα Μοσχάτου, με φωτογραφία του 
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωργίου, καταφανώς 
πλαστό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτό
τητας, με αριθμό ΑΗ-618726. υπό 
στοιχεία ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος 
του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελί
ας, γεν. την 21/03/1980 στο Μαρούσι 
Αττικής, με ημερομηνία έκδοσης την 
09-07-2009 από το Τμήμα Ασφαλεί
ας Αμαρουσίου, με φωτογραφία του 
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωργίου, καταφανώς 
πλαστό δίπλωμα οδήγησης, με αριθ
μό Γ076821, υπό στοιχεία ΚΑΠΑΤΣΩ- 
ΡΗΣ Δημήτριος του Σπυρ., γεν. την 
26/01 /1978 στην Αθήνα, με φωτογρα
φία του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωργίου και
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κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.
Σε οικία στην Αγία Παρασκευή Ατ
τικής:
περίστροφο (κρότου λάμψης) με 
πλήθος φυσιγγίων, τρεις (3) κεντρι
κές μονάδες ηλεκτρονικού υπολο
γιστή. τρεις (3) εξωτερικοί σκληροί 
δίσκοι, εσωτερικός σκληρός δίσκος 
και κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και 
συσκευές αποθήκευσης δεδομένων 
USB.
Στον αύλιο χώρο της οικίας στην 
Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδος:
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA, 
μοντέλο LAND CRUISER το οποίο 
είχε κλαπεί την 27/12/2013 από την 
Γλυφάδα Αττικής και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνη
το μάρκας TOYOTA, μοντέλο YARIS . 
το οποίο είχε κλαπεί την 02/10/201A 
από τα Πατήσια Αθηνών.
Σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το 
οποίο εντοπίστηκε στον Βόλο και 
χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέ- 
ντες:
δύο (2) συσκευές ασύρματης επι
κοινωνίας. κεντρική συσκευή με
τάδοσης συνομιλίας (βάση), δύο (2) 
φορητοί υπολογιστές (laptop) και ένα 
USB. καπέλο, τύπου jockey της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και χάρτες που 
απεικονίζουν διάφορες περιοχές της 
Ελλάδος.
Επιπλέον, από τις εξετάσεις που 
διενεργήθηκαν στα εργαστήρια της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών

Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομί
ας. ηροέκυψαντα ακόλουθα:
► Ο γενετικός τύπος του ΠΕΤΡΑΚΑ- 

ΚΟΥ Γεώργιου ταυτίζεται:
•  με το γενετικό τύπο που προσ

διορίστηκε κατά την εξέταση 
ληφθέντων δειγμάτων στην 
υπόθεση της ληστείας στο υπο
κατάστημα της Εθνικής Τρά
πεζας στην παραλία Διστόμου 
Βοιωτίας.

•  με το γενετικό τύπο, που προσ
διορίστηκε κατά την εξέταση 
ληφθέντων δειγμάτων σε οικία 
στη Νέα Μάκρη.

► Γενετικά στοιχεία του γενετικού 
τύπου του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωρ
γίου εμπεριέχονται σε μείγμα 
βιολογικών υλικών που προσδιο
ρίστηκε κατά την εξέταση ληφθέ- 
ντος δείγματος, στην υπόθεση της 
ληστείας του υποκαταστήματος 
της τράπεζας ALPHA BANK στο 
Πόρτο Χέλι Αργολίδας.

► Γενετικά στοιχεία, τόσο του γενετι
κού τύπου του ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γε- 
ώργιου, όσο και του γενετικού τύ
που της 36χρονης συλληφθείσας 
εμπεριέχονται σε μείγμα βιολογι
κών υλικών που προσδιορίστηκε 
κατά την εξέταση καπέλου τύπου 
τζόκεϊ, που βρέθηκε σε μοτοσι
κλέτα την οποία χρησιμοποίησαν 
οι δράστες ένοπλης ληστείας σε 
τράπεζα στη Λ. Μεσογείων 258- 
260 στο Χολαργό Αττικής, κατά 
την οποία τραυματίστηκε θανάσι
μα ένας Αστυφύλακας.

Οι έρευνες συνεχίζονται. 
Υπενθυμίζονται οι τηλεφωνικοί αριθ

μοί κλήσης 1 0 Η  και 10414 της Δ ι

εύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 

Εγκλημάτων Βίας, όπου οι πολίτες 

μπορούν να επικοινωνούν για την 

παροχή οποιοσδήποτε σχετικής πλη

ροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλί

ζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της 

επικοινωνίας. ■
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 80ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών & Διοικητι
κής Ανασυγκρότησης αρ

μόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης 
& Προστασίας του Πολίτη κ. Αντώ- 
νης Μακρυδημήτρης πραγματοποί
ησε (05.09.2015). στο πλαίσιο της 80^ 
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 
τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέ
ντρου του Πυροσβεστικού Σώματος 
και στη συνέχεια του Πληροφοριακού 
Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγος Δημήτριος Τσακνάκης και ο Αρ
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωρ- 
γίου Στις εκδηλώσεις παρέστησαν 
ο Πρωτοσύγγελος Ιερός Μητρόπολης 
Θεσσαλονίκης, Πανοσιολογιότατος

κ.κ. Στέφανος ως Εκπρό
σωπος της Ιερός Μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης, 
ο Υπουργός Εσωτερικών 
και Δ ιο ικητικής Ανασυ
γκρότησης κ. Αντώνιος 
Μανιτάκης. ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών και Δ ιο ικη
τ ικής  Ανασυγκρότησης 
για Μακεδονία Θράκη, κ.
Φίλιππος Τσαλίδης. ο Γε
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 
κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης. ο Γενι
κός Γραμματέας Οικονομικής Πολι
τικής του Υπουργείου Οικονομικών, 
κ. Νικόλαος Φράγκος. ο Αναπληρω
τής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης. κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε

δονίας. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. η 
Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Βούλα Πα- 
τουλίδου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονί
κης. κ. Ιωάννης Μπουτάρης. Επίσης, 
παραβρέθηκαν ο Διοικητής του 3ου 
Σώματος Στρατού. Αντιστράτηγος Ηλί- 
ας Λεοντάρης, ο Πρόεδρος Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικότητας
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και Εμπορίου, κ. Βασίλειος Κορκίδης. 
ο Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δή
μων Ελλάδας, κ. Γεώργιος Πατούλης, 
ο Δήμαρχος Δέλτα Θεσσαλονίκης, 
κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, η Εκπρό
σωπος Τύπου του Σύριζα. κ. Όλγα 
Γεροβασίλη, οι εκπρόσωποι των Ανε
ξάρτητων Ελλήνων, κ. Σταυρούλα Ξου- 
λίδου και κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις. 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
το «'Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κων
σταντίνος Γιαννόπουλος. Από πλευράς 
Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί
ας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Δημήτριος Σοφιός. η Προϊσταμένη 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων Υποστράτηγος Ζαχαρούλα 
Τσιριγώτη, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστρά
τηγος Βασίλειος Μωυσίδης, ο Γε
νικός Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας 
Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβά- 
κης και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανά- 
κης. Από πλευράς Πυροσβεστικού 
Σώματος, παρέστη ο Περιφερειακός 
Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Βορείου Ελλάδος. Υποστράτηγος Δη
μοσθένης Αναγνωστάκης. Επιπλέον, 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Συνδι
καλιστικών Φορέων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμε
ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία, εκπρό
σωποι Φορέων. Συλλόγων και Οργα
νισμών. καθώς και πλήθος πολιτών.

0 Αναπληρωτής 
Υπουργός Προ
στασίας του Πο
λίτη κ. Αντώνης 
Μακρυδημήτρης. 
εγκαινιάζοντας το 
Πληροφοριακό 
Κέντρο της Ελλη

νικής Αστυνομίας, επεσήμανε μετα
ξύ άλλων: «Μετέχουμε με αίσθημα 
χαράς και τιμής στα εγκαίνια του πε
ριπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην 80" Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αφ' 
εαυτού, αυτό το γεγονός είναι πολύ 
σημαντικό. Όχι μόνο για το συμβολι
κό επετειακό χαρακτήρα, αλλά διότι 
η Θεσσαλονίκη έχει αναδειχθεί στο 
παρελθόν, είναι τώρα και ελπίζουμε 
ότι θα συνεχίσει να είναι ένα κέντρο 
σύνδεσης στην οικονομική σφαίρα 
στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, αλλά 
και σε ένα τόπο, όπου θα παρέχεται 
η ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων 
μεταξύ των λαών. Απώτερος σκο
πός είναι η γαλήνη, η ηρεμία και 
η οικονομική ευημερία. Αυτό δεν 
μπορεί να επιτευχθεί δίχως καλή 
οργάνωση. Κυρίες και κύριοι, θέλω 
να σας πω ότι στο σύντομο χρονικό 
διάστημα που ασκώ τα καθήκοντα 
Υπηρεσιακού και μόνο Υπουργού, 
υπό την καθοδήγηση του Υπουργού 
μου, του κ. Μανιτάκη. διαπίστωσα 
ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. Είναι ικανοποιητικά εξο
πλισμένη. έχει το φρόνημα, έχει το 
ήθος, έχει τον επαγγελματισμό που 
ο Ελληνικός λαός αναμένει από αυ
τή και το Σύνταγμα επιβάλλει. Διότι 
η αποστολή της Αστυνομίας, όπως

και των υπόλοιπων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου μας. έχουν ύφιστο κα
θήκον να διασφαλίσουν τις συνθήκες 
εκείνες, που θα επιτρέψουν στο λαό 
μας να δρα απρόσκοπτα, επιδιώκο
ντας το ευ ζην και όχι απλώς το ζην. 
Η εικόνα που έχω αποκομίσει είναι 
καλή. Ελπίζω και εύχομαι στο Σώμα, 
υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση 
και του Αρχηγού της Αστυνομίας 
και των λοιπών στελεχών -γιατί δεν 
αρκεί μόνο η Ηγεσία, χρειάζονται τα 
στελέχη- να επιτελέσει το καθήκον 
της και τις επόμενες μέρες. Μπρο
στά μας είναι οι εκλογές, οι οποίες 
πρέπει να διεξαχθούν ομαλό, με  
ουδετερότητα από τα μέλη του Σώ
ματος. την οποία είμαι βέβαιος ότι 
θα επιδείξουν. ανεξαρτήτως των 
πολιτικών επιλογών του καθενός. 
και θα επιτρέψουμε στο λαό μας 
να εκφραστεί απρόσκοπτα, ομαλά, 
ειρηνικά και δημοκρατικά. Έχει 
πει πολλές φορές ο Αναπληρωτής 
Υπουργός, τον οποίο είχα την τιμή να 
διαδεχτώ. οκ.Γάννης Πανούσης. ότι 
η Ελληνική Αστυνομία είναι πυλώνας 
του Κράτους Δικαίου και της Δημο
κρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Η Αστυνομία είναι συμφιλιωμένη με 
τον πολίτη και χαίρομαι ιδιαίτερα να 
το τονίσω αυτό, πλέον με αφορμή
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και αυτό το περίπτερο: «Feel safe». 
Cyber Crime Division. Κάτι πολύ 
σημαντικό. Δείχνει έναν τεχνολογι
κό εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας 
για την καταπολέμηση αυτής της 
σύγχρονης μορφής εγκληματικό
τητας. της διαδικτυακής. η οποία σε 
μεγάλο βαθμό -γ ια τί δεν είναι μόνο 
το οικονομικό έγκλημα- διεισδύει 
και στην ευάλωτη παιδική ηλικία. 
Συγχαίρω κ. Αρχηγέ και δ ι' υμών τις 
Υπηρεσίες των οποίων προΐσταστε. 
για το γεγονός ότι έχετε αναδεί- 
ξει την ηλεκτρονική διάσταση στην 
ανίχνευση του εγκλήματος. Όπως 
ξέρετε, η κοινωνία των ανθρώπων 
δεν είναι κοινωνία του Θεού, αλλά 
δεν είναι ανάγκη να είναι και κοι
νωνία διαβόλου. Η «civitas humana» 
μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να γίνει 
καλύτερη. Αυτή είναι η ελπίδα. Με 
αυτά τα λόγια θα ήθελα να συγχα
ρώ το Σώμα, να ευχηθώ υπομονή, 
εγκαρτέρηση, σθένος, δημοκρατικό 
φρόνημα και ηρεμία. Ο λαός μας 
έχει τραβήξει μεγάλη διαδρομή, έχει 
μέλλον μπροστά του. Από εμάς χρει
άζεται να επιτρέψουμε στο λαό μας 
να επιτύχει εκείνο, το οποίο μπορεί 
να επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ για το 
έργο, το οποίο έχετε διαπράξει έως 
τώρα, συγχαίρω από καρδιάς για τα

επιτεύγματα και εύχομαι και ελπίζω, 
να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ».

0 Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστρά
τηγος Δημήτριος 
Τσακνάκης. κατά 
την ομιλία του. τό
νισε: «Για άλλη μια 
φορά, η Ελληνική 

Αστυνομία συμμετέχει και παρου
σιάζει το έργο που επιτελέστηκε 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 
πέρασε, σε αυτό το κορυφαίο γε
γονός εμπορικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής αξίας, τη 80π Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν 
και φέτος θα λειτουργήσει πληρο
φοριακό κέντρο (περίπτερο) στο 
οποίο θα παρουσιάζεται·.
•  Η πλατφόρμα καινοτόμων δράσεων 

Feelsafe της Διεύθυνσης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, παρουσία και 
αστυνομικών της νεοϊδρυθείσας 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, με κεντρική θε
ματολογία το ηλεκτρονικό εμπόριο 
μέσω ασφαλούς χρήσεως πιστωτι
κών και χρεωστικών καρτών. Στό
χος αυτής της καινοτόμου δράσης

είναι η από κοινού συστηματική και 
επιστημονική μελέτη των θεμάτων 
και προβλημάτων που προκύπτουν 
για το εμπόριο και τους καταναλω
τές. από τις ηλεκτρονικές συναλλα
γές. καθώς και η ενδελεχής ενημέ
ρωση εμπόρων και καταναλωτών 
από διαδικτυακούς κινδύνους. 

Εκτός από τηνκαινοτόμο αυτή δρά
ση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για τις δράσεις και 
το έργο:
•  της Οικονομικής Αστυνομίας, η 

οποία αποσκοπεί στην έρευνα, 
την πρόληψη και την καταστολή 
εγκλημάτων σε βάρος του Ελλη
νικού Δημοσίου και της εθνικής 
οικονομίας.

•  το πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής 
για τα Ναρκωτικά, που στοχεύει 
στην αποτελεσματική καταπολέμη
ση των οργανωμένων κυκλωμάτων 
διακίνησης ναρκωτικών και της δι
ασυνοριακής τους δράσης και στην 
αναχαίτιση της εγκληματικότητας 
που απορρέει από την διακίνηση 
και χρήση ναρκωτικών ουσιών, και

•  φυσικά τα θέματα τροχαίας και τις 
τελευταίες εξελίξεις  στον τομέα 
της πρόληψης τροχαίων ατυχημά
των. για την ασφαλέστερη μετακί
νηση των πολιτών στους ελληνι
κούς δρόμους.

Από το σύνολο του έργου που παρά- 
χθηκε το έτος που μας πέρασε, δό
θηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη δράσεων, που είχαν σαν 
σκοπό την θεμελίωση της σχέσης με 
τον πολίτη και στην παγίωση του συ
ναισθήματος στις συνειδήσεις όλων. 
Δηλαδή πως ο αστυνομικός δεν είναι 
κάτι άλλο, παρά αρωγός και προστά
της. των αξιών που εκπορεύονται από 
την ίδια την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, 
έγιναν ενέργειες που στηρίχτηκαν 
πέραν των άλλων, στις εξής δράσεις: 
1) Στον «Αστυνομικό της Γΐΐτονιάς», 
θεσμός. ο οποίος είχε λειτουργήσει 
και παλιότερα και αποτελούσε την
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αμεσότερη οδό επικοινωνίας μεταξύ 
της Ελληνικής Αστυνομίας και των 
πολιτών. Με λίγα λόγια μέσα από αυ
τή τη δράση, ο Αστυνομικός, αποκτά 
όνομα και επώνυμο εντός της κοι
νότητας που υπηρετεί και κατανοεί 
σε πρώτο βαθμό τα ιδιαίτερα θέματα 
αστυνομικής φύαεως (και όχι μόνο), 
αφού η καθημερινή επικοινωνία και 
οι στενές σχέσεις που αναπτύσσει με 
τους πολίτες, του δίνει τη δυνατότητα 
της ακριβούς, άμεσης και ουσιαστι
κής παρέμβασης. 2) Στις «Κινητές 
Αστυνομικές Μονάδες». Ο θεσμός 
αυτός αποτελεί ένα σύγχρονο μο
ντέλο αστυνομικής διαχείρισης 
των κατά τόπους προβλημάτων, και 
εφαρμόζεται με επιτυχία στις σύγ
χρονες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες. Με 
αυτές τις Μονάδες προσπαθούμε να 
επιτύχουμε, τη ταχύτατη διεκπεραί
ωση και καταγραφή ζητημάτων που 
καθημερινά απασχολούν τις τοπικές 
κοινωνίες, ιδιαίτερα εκείνες που η 
γεωγραφική τους θέση, καθιστά δυ
σχερή την μετακίνηση των πολιτών 
προς την πλησιέστερη Αστυνομική 
Υπηρεσία. 3) Στην «Ώρα του Πολίτη 
και των Φορέων και των Κοινωνι
κών Εταίρων». Εδώ επαναλειτούρ- 
γησε το πρόγραμμα που ενισχύει 
ακόμα πιο πολύ τη σχέση Αστυνομί
ας και κοινωνικών φορέων, για την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος, σε ό.τι αφορά ζητή

ματα αστυνόμευσης. 4) Και τέλος η 
γνωστή σε όλους μας ηλεκτρονική 
πλατφόρμα CYBERKID Στο σημείο 
αυτό πρέπει να επισημάνω και να 
συγχαρώ την Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το 
έργο της. που πραγματικά άγγιξε 
όλη την κοινωνία μας. γεγονός που 
αποδεικνύεται με τη βράβευση της 
στο Mobility Forum & Apps Awards 
2015. με το χρυσό βραβείο στην κα
τηγορία του. Πέραν αυτών των δρά
σεων. οφείλω να αναφερθώ και στις 
χρόνιες δράσεις που συνεχίσαμε 
ακατάπαυστα και δεν τις λησμονή
σαμε. αλλά αντιθέτως. παρόλα τα 
δημοσιονομικά μας προβλήματα, 
εντείναμε καθημερινά τις προσπά- 
θειές μας για την καλύτερη και συ
νολική αντιμετώπισή τους όπως:
•  τον έλεγχο του φαινομένου της 

παράνομης εισόδου αλλοδαπών 
μεταναστών.

•  Τη στήριξη με υλικοτεχνικό εξο
πλισμό των μάχιμων μονάδων μας. 
όπως π.χ. της δίκυκλης αστυνό
μευσης ΔΙΑΣ-ΔΕΛΤΑ- 'Ζ'.

•  Την ενίσχυση των Υπηρεσιών και 
κυρίως των παραμεθορίων, με 
νέα οχήματα, μέσω προγραμμά
των ΕΣΠΑ.

•  Την άμεση ενίσχυση περιφερει
ακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ με 
ένστολο προσωπικό όπου αυτό 
απαιτείται

•  και φυσικά συνεχίζουμε να κατα
βάλλουμε επίμονες προσπάθειες 
για την καταπολέμηση της εγχώ
ριας και διεθνούς τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος, 
όπου ως γνωστόν έχουμε επιτύχει 
σημαντικά αποτελέσματα. 

Κλείνοντας δεν πρέπει να ξεχύ
σουμε την ίδρυση, στελέχωση και 
λειτουργία των τριών (3) πολύ ση
μαντικών υπηρεσιών. στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, δηλαδή την Υποδι
εύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, 
του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και 
των Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμε
ων. Η ίδρυση των ανωτέρω Υπηρεσι
ών αναμφίβολα σηματοδοτεί μια νέα 
σελίδα στην πόλη μας και περιμέ
νουμε να παίξουν πρωταρχικό ρόλο 
στην πάταξη της εγκληματικότητας, 
με ανάλογη επιτυχία, όπως και οι 
αντίστοιχες Διευθύνσεις στην Αθή
να. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνο
μοσπονδίας Εμπορίου και Επιχει
ρηματικότητας. κ. Βασίλη Κορκίδη. 
για την ουσιαστική συνεισφορά του 
στην υλοποίηση του Πληροφοριακού 
Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
καθώς επίσης και όλους αυτούς που 
συμβάλλουν και φέτος στην λειτουρ
γία του. με στόχο την επιτυχή παρου
σία της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Σας ευχαριστώ». ■
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας

9
Του Γεωργίου 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
Eye day Clinic

ΠΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

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



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

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

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

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(w w w .ey ec lin ic .co m .g r  

w w w .ey ed a y c lin ic .g r ) - Τηλ.: 2103614700

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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80" Δ .Ε.Θ .-ΒΡΑΒΕΙΟ  ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ
απονεμήθηκε στο Πληροφοριακό Κέντρο

(περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας

Τις εγκαταστάσεις του περιπτέρου, το οποίο έλαβε 
τιμητική διάκριση στο πλαίσιο της 80ης Δ.Ε.Θ., 
επισκέφθηκαν πάνω από 35.000 πολίτες

Τα Διοικητικά στελέχη της 
Δ.Ε.Θ. -  HELEXPO απένειμαν

(13.09.2015), Βραβείο Συμ
μετοχής στο Πληροφοριακό Κέντρο 
(Περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνο
μίας. το οποίο λειτούργησε στο πλαί
σιο της 80ης Δ.Ε.0.
Το αναμνηστικό παρέλαβε από τον 
Πρόεδρο της Δ.Ε.0. -  HELEXPO, κ. 
Αναστάσιο Τζήκα. ο Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, 
Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυσίδης. 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου 
Δημητρίου Τσακνάκη.
Το Πληροφοριακό Κέντρο του Σώ
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το 
οποίο εγκαινιάστηκε στις 05 Σεπτεμ
βρίου 2015. υποδέχτηκε πάνω από 
35.000 επισκέπτες 
Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 
δράσεις της Ελληνικής Αστυνομί
ας και να γνωρίσουν από κοντό την 
πλατφόρμα καινοτόμων δράσεων 
"Feelsafe", της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης επι
χειρηματιών, εμπόρων και καταναλω

τικού κοινού σχετικά με τις ασφαλείς 
διαδικτυακάς αγορές και εμπορικές 
συναλλαγές.
Παράλληλα, στον εξωτερικό χώρο 
του περιπτέρου, υπό την επίβλεψη 
εξειδ ικευμένω ν αστυνομικών της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 
εγκαταστάθηκε και λειτούργησε Πάρ
κο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Το Πάρκο συνιστά μία ολοκληρωμέ
νη εκπαιδευτική μονάδα, που έχει ως 
σκοπό την εξοικείωση των παιδιών 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας με 
τις βασικές αρχές και τους κανόνες, 
που διέπουν την κυκλοφορία πεζών

και οδηγών.
Επιπλέον, στον εξωτερικό χώρο του 
περιπτέρου, βρίσκονταν σε καθημε
ρινή βάση, δικυκλιστές αστυνομι
κοί ομάδας “Ζ” και αστυνομικοί που 
εκτελούν υπηρεσία εποχούμενης 
περιπολίας με τη χρήση ηλεκτροκί
νητων ποδηλάτων, οι οποίοι παρείχαν 
κάθε σχετική με την αποστολή τους 
πληροφορία, στους επισκέπτες των 
χώρων της Δ.Ε.Θ..
Η λειτουργία του Πληροφοριακού 
Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας 
ολοκληρώθηκε (13.09.2015), με τη 
λήξη της 80ης Δ.Ε.Θ. ■
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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) 
THA./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

Δεκτά όλα τα ταμεία

Δ ε κ τ έ ς  ό λ ε ς  οι 
π ι σ τ ω τ ι κ έ ς  κ ά ρ τ ε ς

Εξειδικευμένες Θεραπείες 
Κατά της Τριχόπτωσης!

Εξασφαλείστε Έκπτωση

σε Όλες τις Θεραπείες 
του DHI Medical Group με τη 

Νέα Χρυσή Κάρτα*

---------- GLOBAL MEDICAL GROUP ----------

DHI, το αποτέλεσμα μετράει!

Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, Αθήνα 11743

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

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Υπέρ Πεσόντων Αστυνομικών 

Κατά την Εκτέλεση του Καθήκοντος
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τελετή αποκαλυπτηρίων μνη
μείου υπέρ των πεσόντων 
αστυνομικών κατά την εκτέ

λεση του καθήκοντος, πραγματοποι
ήθηκε (16.09.2015) το απόγευμα, σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένω
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοα
νατολικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερο
λιμένα Αττικής, παρουσία της Πολιτι
κής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώμα
τος. Στην τελετή επιμνημόσυνης δέη
σης στη μνήμη των πεσόντων αστυ
νομικών. που πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Σοφίας, Πίστεως. 
Ελπίδος και Αγάπης, χοροστάτησε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσο- 
γαίας και Λαυρεωτικής. κ. Νικόλαος. 
Από την πλευρά της Πολιτικής Ηγε
σίας παρέστησαν ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέμα
τα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης. ο

τέως Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάν
νης Πανούσης. ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης και ο Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών 
και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 
Τζανέτος Φιλιππάκος. Από πλευράς 
Φυσικής Ηγεσίας παρευρέθησαν. ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. 
ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδά- 
κης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. Επίσης 
παρέστησαν ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αττικής. Υποστράτη
γος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας. Υπο
στράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής, η 
Προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτη

γος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Προϊστά
μενος της Διεύθυνσης Εγκληματολο
γ ιώ ν  Ερευνών. Υποστράτηγος Δημή- 
τριος Παπαναγιώτου, ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Τάξης. Υποστράτηγος Χρή- 
στοςΔραγατάκης. ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήρι
ξης και Πληροφορικής. Υποστράτηγος 
Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος. Υποστράτηγος Εμ
μανουήλ Σφακιανάκης, ο Προϊστάμε
νος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Υποστρά
τηγος Δημήτριος Δήμου. Διευθυντές 
των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, κα
θώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί του Σώματος, όπως και 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό. 
Παρέστησαν, επίσης, ο Ελευθέριος 
Οικονόμου, πρώην Αρχηγός του Σώ
ματος και πρώην Υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη, εκπρόσωποι πολιτι
κών κομμάτων και της Τοπικής Αυτο
διοίκησης. εκπρόσωποι Υπηρεσιών 
και Φορέων της Αεροδρομιακής Κοι
νότητας. καθώς και εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών φορέων και ενώσε
ων αποστράτων της Ελληνικής Αστυ
νομίας. συγγενείς των θυμάτων αστυ
νομικών και πλήθος κόσμου.

Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη κ. 
Μακρυδημήτρης. 
στην ομιλία του 
ανέφερε τα εξής: 
«Τύχη αγαθή έφερε, 
ώστε να παρίσταμαι
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Από την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, το 1984, μέχρι 

σήμερα (129) αστυνομικοί τραυματίστηκαν θανάσιμα, είτε 

βρίσκονταν σε διαταγμένη υπηρεσία είτε όχι. υπερασπιζόμενοι 

το καθήκον τους, τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και 

την περιουσία των πολιτών. Οι θανάσιμοι τραυματισμοί 

προήλθαν κατά τη διάρκεια αιματηρών ένοπλων συμπλοκών, 

καταδιώξεων ένοπλων κακοποιών, τρομοκρατικών πράξεων, 

καθώς και ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την ενάσκηση 

των αστυνομικών τους καθηκόντων.

σήμερα υπό την ιδιότητα του προσω
ρινά αρμόδιου Υπουργού σε αυτή τη 
σεμνή αλλά πολύ ουσιώδη τελετή. Εί
ναι δύσκολο να αποδώσει κανείς με 
λόγια και να εκφράσει με τον δέοντα 
τρόπο την οφειλόμενη τιμή και τον σε
βασμό σε ανθρώπους που εξετέλεσαν 
το καθήκον τους πλήρως και έδωσαν 
ακόμα και τη ζωή τους για την πατρί
δα. Η τιμή δεν αποδίδεται με λόγια, 
όσο πυκνά και καίρια αν είναι αυτά, 
αλλά πρωτίστως με πράξεις και έργα, 
όπως το παρόν, που έχουμε τη χαρά 
να αποκαλύπτουμε σήμερα. Έργα που 
διαιωνίζουν τη μνήμη και την τιμή των 
πεσόντων κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους. Επιτρέψτε μου. ωστόσο, 
μια και το επιβάλλει η περίσταση αυ
τή. να αναφέρω δύο σκέψεις που ίσως 
αξίζει να θυμούνται οι συγγενείς και 
οι φίλοι των πεσόντων. αλλά και οι συ
νάδελφοί τους και τα λοιπό μέλη του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
στο οποίο υπηρέτησαν και υπηρετούν. 
Οι εκλιπόντες έδωσαν τη ζωή τους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
προς την πατρίδα■ αξίζει, συναφώς. 
να μη λησμονούμε ποτέ ότι η πατρίδα 
μπορεί να υπάρχει χωρίς εμάς, αλλά 
εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς την πα
τρίδα. Και η πατρίδα μεγαλούργησε 
όταν υπήρχαν άνθρωποι που ήταν δι
ατεθειμένοι να εκτελέσουν το καθή
κον τους, και να προσφέρουν ακόμα 
και τη ζωή τους, όταν το απαιτούσε 
το καθήκον και η πατρίδα. Δεν έχει

μικρή αξία και σημασία και η δική μας 
πατρίδα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να 
δοκιμάζεται από προβλήματα, μπορεί 
να φέρει πάνω της πληγές, αλλά ε ί
ναι ό.τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή 
μας. Μέσα σ' αυτή την πατρίδα έχουμε 
τους φίλους, τους αγαπημένους και 
τις οικογένειές μας. Μέσα σ' αυτήν 
την πατρίδα ζούμε και εργαζόμαστε, 
αλλά και καλλιεργούμαστε πνευμα
τικά. Άνθρωποι χωρίς πατρίδα είναι 
σαν τα παιδιά δίχως μάνα και πατέρα. 
Αξίζει, είναι εφικτή και επιθυμητή μια 
τέτοια ζωή; Αξίζει λοιπόν, η πατρίδα 
να την αγαπήσει και να την υπηρετή
σει κανείς με τόλμη, θάρρος, ακόμη 
και αυτοθυσία, όταν οι περιστάσεις το 
απαιτούν. Αυτό είναι το βαθύτερο νόη
μα της στάσης του δημοσίου λειτουρ

γού. μία στάση δημοσίου λειτουργού, 
την οποία επέδειξαν οι εκλιπόντες κα
τά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Υπηρέτησαν ένα θεσμό, ο οποίος είναι 
ένα από τα θεμέλια του Κράτους και 
της δημοκρατίας μας και θυσιάστη
καν γι' αυτόν τον θεσμό και για την 
τιμή αυτού του θεσμού. Τι μεγαλύτερη 
τιμή για τους συγγενείς, τους φίλους 
και τους συναδέλφους τους, αλλά και 
τους συμπολίτες τους! Πάνω απ' όλα 
τ' άλλα, κυρίες και κύριοι, η πατρίδα 
μας δεν είναι οι δρόμοι και τα κτίρια, 
όσο λαμπρά και αν είναι αυτά, ούτε 
τα δέντρα, ούτε οι θάλασσες, και τα 
βουνά. Είναι το φρόνημα και οι ψυχές, 
και οι αξίες των πολιτών της. Ας μην 
λησμονούμε αυτό που έλεγαν οι αρ
χαίοι στον Θουκυδίδη -  «ανδρες γαρ
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πόλις», και ως άνδρες πρέπει να εννο
ήσουμε οπωσδήποτε και τις γυναίκες. 
Οι πεσόντες απεδείχθησαν άξια τέκνα 
της πατρίδας, έπεσαν με φιλότιμο και 
αυτοθυσία κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων τους. Και τώρα η πατρίδα 
και οι συνάδελφοί τους, αποδίδουν σε 
αυτούς τη δίκαιη τιμή, την αξία και τη 
μνήμη. Άθαφτη μέσα στην ψυχή μας 
θα μείνει η μνήμη και το παράδειγμα 
τέτοιων ανθρώπων, τέτοιων ανδρών 
και γυναικών. Αναρωτιέμαι τέλος αν 
δεν είναι, τύχη κι ευλογία να έχει κα
νείς ένα τέτοιο ένδοξο θάνατο: Συγ
χαίρω τους γονείς για το φρόνημα των 
παιδιών τους, συγχαίρω τους φίλους 
και τους συγγενείς και τους αγαπη
μένους για το ήθος των αγαπημένων 
τους. Και εκ μέρους της πολιτείας εκ
φράζω τη βαθειά μου τιμή και σεβα
σμό στους πεσόντες. Με τα λόγια αυτά 
λοιπόν, και κατά το πάγιο έθιμο που 
επιβάλλει η πολιτιστική μας παράδο
ση και η πολιτική ηθική, κλίνω το γόνυ 
στους πεσόντες και εύχομαι να είναι η 
μνήμη τους άσβηστη, αιώνια. Ως προς 
υμάς δε τους παρισταμένους αφού 
σας ευχαριστήσω για την παρουσία 
σας. σας διαβεβαιώ ότι η πατρίδα 
μπορεί να είναι ήσυχη, όταν έχει τέκνα 
όπως αυτά. Νυν δε άπολοφυράμενοι 
δν προσήκει έκάστω απιτε. Έρρωσθε 
και χαίρετε».

Ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομί
ας, Αντιστράτηγος 
ΔημήτριοςΤσακνά- 
κης, ανέφερε στην 
ομιλία του τα εξής: 
«Με απέραντο σεβα
σμό προσήλθαμε σή

μερα να τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια 
του μνημείου πεσόντων αστυνομικών 
εν ώρα καθήκοντος, ως ύστατο δείγμα 
τιμής σε αυτούς που με αυταπάρνηση 
και πίστη στους όρκους που έδωσαν, 
θυσίασαν τη ζωή τους, υπερασπιζό
μενοι τα αγαθά των συνανθρώπων 
τους. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαρι
στήσω τον κύριο Γ:ώργιο Τσούκαλη 
για τη δωρεά του μνημείου πεσόντων. 
τον γλύπτη κύριο Γάννη Μπάρδη που 
το φιλοτέχνησε και φυσικά τους δι
οργανωτές της σημερινής τελετής. 
Τιμούμε σήμερα τους πεσόντες στο 
καθήκον αστυνομικούς υπενθυμίζο
ντας την ίδια ώρα στην πολιτεία, το 
χρέος της αφενός μεν απέναντι στις 
οικογένειες των Ηρώων του Σώματος, 
αφετέρου δε στους συναδέλφους και 
τις συναδέλφισσες που χάθηκαν σ' 
αυτή τη διαδρομή του χρέους και της 
προσφοράς. Το μνημείο αυτό: Θα μας 
θυμίζει την υποχρέωσή μας να μην ξε- 
χάσουμε τη μάχη που έδωσαν, πιστοί 
στις υποσχέσεις τους, γιατί θυσίασαν 
το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, 
για να διαφυλάξουν τα αγαθά των συ
νανθρώπων τους και ακόμα θα μας θυ
μίζει το δύσκολο έργο που έχουμε να 
επιτελέσουμε. και οφείλουμε να φέ
ρουμε εις πέρας, ως άξιοι συνεχιστές 
τους, έχοντας καθημερινό οδηγό μας. 
το θάρρος και την αυταπάρνησή τους. 
Εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η οι
κογένεια της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουμε την 
απόλυτη συμπαράσταση και αλληλεγ
γύη προς τους συγγενείς των πεσόντων 
αστυνομικών και τους διαβεβαιώ πως 
θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τον αγώνα 
μας για να δικαιώσουμε τη θυσία τους. 
Αυτό θα αποτελέσει και το καλύτερο 
μνημόσυνο για τις ψυχές τους, αλλά 
και τη μέγιστη τιμή για τη θυσία τους.

Αναμφίβολα το χρέος μας προς τους 
αθάνατους αυτούς νεκρούς μας δεν 
εξοφλείται, όπως λέει και ο Περικλής 
στον Επιτάφιό του. με λόγους, αλλά με 
έργα που είναι αντάξια της θυσίας τους 
και με πράξεις που ταιριάζουν στην 
αρετή τους. Εμείς πάντως, τις τιμές 
και το σεβασμό στους νεκρούς συνα
δέλφους μας. δεν θα τις περιορίσουμε 
στο επιβαλλόμενο τελετουργικό, αλλά 
θα τις αποδεικνύουμε καθημερινά με 
τους αγώνες, όλων μας. στους δρό
μους. Είναι βαρύ το χρέος του αγώνα 
για τη δική τους αναγνώριση και αι
ώνια καταχώρηση στις καρδιές μας. 
γιατί έπεσαν ηρωικά στο καθήκον. Η 
ψυχή τους θα καθοδηγεί τη σκέψη 
και τις αποφάσεις μας. Ας αποτίσου- 
με. λοιπόν, με περίσσεια συγκίνηση το 
φόρο τιμής στους πεσόντες συναδέλ
φου μας. Αιώνια τους η μνήμη».

Σύντομους χαιρετι
σμούς και ομιλίες 
απηύθυναν επίσης
ο τέω ς Αναπλη
ρωτής Υπουργός 
Προστασίας του 
Πολίτη κ. Γιάννης 
Πανούσης, ο Πρό

εδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, 
κ. Γεώργιος Καλλιακμάνης. ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα Αθηνών. Αστυνομικός 
Διευθυντής Μιχαήλ Σδούκος, ο κ. 
Γιάννης Σμαραγδής, ως εκπρόσωπος 
των Διεθνών Βραβείων Giuseppe 
Sciacca. που υπήρξαν συνδιοργανω- 
τές της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της 
Π.Ο.ΑΣΎ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, 
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α κ. Ιωάννης 
Κατσιαμάκος, καθώς και μέλη οικο
γενειών πεσόντων στο καθήκον αστυ
νομικών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο 
Πεσόντων Αστυνομικών, ενώ τιμήθη
καν οικογένειες των θυμάτων, καθώς 
και ο γλύπτης κ. Γιάννης Μπάρδης και 
ο δωρητής του μνημείου, κ. Γιώργος 
Τσούκαλης. ■
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

7ου ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία, στο 
πλαίσιο ενδυνάμωσης των 
σχέσεων μεταξύ των Βαλ

κανικών χωρών, διοργάνωσε με επι
τυχία. το 7° Βαλκανικό Πρωτάθλη
μα Ανώμαλου Δρόμου Αστυνομιών, 
καθώς και τη συνάντηση της Τεχνι
κής και Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών (U.S.PB.). κατά το χρονι
κό διάστημα από 28 έως 30-9-2015, 
στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, οι αγώνες πραγματο
ποιήθηκαν την 29-9-2015, στις εγκα
ταστάσεις της Σχολής Ικάρων και της 
123 Σμηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευ
σης στο Τατόι, με τη συνεργασία του

Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού 
Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.). 
Συμμετείχαν τριάντα εννέα (39) 
αστυνομικοί, αθλητές και επικεφα
λής αξιωματούχοι των Αστυνομιών 
των Βαλκανικών χωρών (από Αλβα
νία. Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο 
και Ελλάδα).
Την έναρξη των αγώνων, κατά την 
τελετή έναρξης του Πρωταθλήματος, 
κήρυξε ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρω
πίνου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δη- 
μήτριος Δήμου. Στη συνέχεια, στην 
τελετή λήξης παρευρέθηκε ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά

τηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης. Επι
πλέον, τους αγώνες τίμησαν με την 
παρουσία τους ανώτατοι αξιωματικοί 
της Σχολής Ικάρων και της 123 Σμη
ναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, οι 
αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας 
έφεραν στο Σώμα τις παρακάτω δι
ακρίσεις:
► 1η θέση στην ομαδική κατάταξη 

ανδρών (Χρυσό μετάλλιο)
► 2η θέση στη Γενική κατάταξη χω

ρών (Ασημένιο μετάλλιο)
► 2η θέση στην ομαδική κατάταξη 

γυναικών (Ασημένιο μετάλλιο)
► 2η θέση στην ατομική κατάταξη 

ανδρών (Ασημένιο μετάλλιο)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 31



I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

► 3η θέση στην ατομική κατάταξη ανδρών (Χάλκινο με
τάλλιο)

► 3η θέση στην ατομική κατάταξη γυναικών (Χάλκινο με
τάλλιο).

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει από το 1991 στην Βαλ
κανική Αθλητική Ένωση Αστυνομιών (U.S.PB.). όταν εκ 
πρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων των Βαλκανικών 
χωρών υπέγραψαν στο Βουκουρέστι. Πρωτόκολλο συνερ
γασίας στον Αθλητικό και Πολιτιστικό τομέα, με σκοπό την 
ανάπτυξη φιλίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των 
Αστυνομιών. ■

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ ΕΝ ΣΤ Ο Λ Ο ΥΣ ΚΑΙ Τ Ο Υ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
► ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

► ΣΤΑ  ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

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

____________________ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα Τρίτη, Πέμπτη 13:30" - 20:30" 

Τετάρτη, Παρασκευή 08:00" -15:00'

* * * € * » - · « ■
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Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών διαρθρώνεται στην Υποδι
εύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών
Εξετάσεων & Αναλύσεων και σε δέκα
τμήματα, ως εξής:
► Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών
► Τμήμα Δακτυλοσκοπίας
► Τμήμα Εξερευνήσεων
► Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων 

Όπλων και Ιχνών Εργαλείων
► Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής 

Γραφολογίας και Πλαστότητας 
Εντύπων και Αξιών

► Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξε
τάσεων

► Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πει
στηρίων

► Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού. 
Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων

► Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστι
κής

► Τμήμα Αρχείων

Η
 Διεύθυνση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι η Εθνική 

Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώ
ρας και παρέχει σημαντική υποστήρι
ξη και βοήθεια στο έργο όλων των δι
ωκτικών Αρχών της χώρας, συμβάλ
λοντας αποφασιστικά στην καταστολή 
της κάθε είδους εγκληματικότητας. 
Κύριες αποστολές της είναι:
► Η διερεύνηση του τόπου εγκλή

ματος. η περισυλλογή και αξιο
ποίηση των ιχνών και πειστηρίων 
με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου 
επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού 
και η εφαρμογή επιστημονικών και 
τεχνικών μεθόδων.

► Η παροχή πληροφοριών στις αρ
μόδιες αρχές.

► Η μέριμνα για την επαγγελματική 
επιμόρφωση στις επιστημονικές και 
τεχνικές μεθόδους της εγκληματο
λογίας του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. 

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύ
ου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων 
(ENFSI) και έχει πιστοποιηθεί για 
όλα της τα Τμήματα και για όλες τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της με ISO 
και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 
εγκληματολογικές Υπηρεσίες της 
Ευρώπης. Το Σεπτέμβριο του 2010 η 
Υπηρεσία μεταστεγάστηκε στο νεόδ
μητο υπερσύγχρονο κτίριο στο οποίο 
βρίσκεται σήμερα, είναι συνολικού 
εμβαδού 32.000 τ.μ. και το οποίο σχε
διάστηκε ε ξ ' αρχής για να στεγάσει τα 
Τμήματα και τα εργαστήρια.

Στην Υπηρεσία υπηρετούν 400 περί
που αστυνομικοί όλων των βαθμιδών. 
Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων 
και πολιτικοί υπάλληλοι, είναι άρτια 
και άριστα εκπαιδευμένοι και μεγά
λο μέρος αυτών κατέχει πτυχία Α.Ε.Ι. 
-  Τ.Ε.Ι. (Βιολόγοι. Βιοχημικοί. Φυσι
κοί με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική 
& Ραδιοηλεκτρολογία. Γεωλόγοι. 
Χημικοί Χημικοί με εξειδικεύσεις. 
Πληροφορικής. Ηλεκτρονικοί Ηλε
κτρολόγοι Μηχανικοί. Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί Χημικοί Μηχανικοί και 
Τεχνολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτ
λων και μετεκπαιδεύονται συνεχώς 
ώστε να παρακολουθούν τις διεθνείς 
εξελίξεις στον τομέα της Εγκληματο- 
λογικής Επιστήμης. Στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, που 
είναι και η Κεντρική Υπηρεσία, υπά
γεται διοικητικά η Υποδιεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκπ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
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Ελλάδος. Επιπλέον σε όλη την Ελλάδα 
στις έδρες των Γενικών Περιφερεια
κών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ίων 
Διευθύνσεων Αστυνομίας και των 
Πρωτοδικείων, υφίστανται συνολι
κά έντεκα (11) Τμήματα και πενήντα 
δύο (52) Γραφεία Εγκληματολογιών 
Ερευνών, τα οποία υπάγονται στη 
Δ.Ε.Ε. ως την ειδική τους αποστολή, 
την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό 
τους εξοπλισμό.

Αποστολή και Αρμοδιότητες 
Υποδιεύθυνσης - Τμημάτων
► Η Υποδιεύθυνση Βιολογικών Εξε
τάσεων και Αναλύσεων είναι αρμόδια
για όλα τα θέματα που αφορούν στις 
εξετάσεις και αναλύσεις DNA αστυ
νομικού ενδιαφέροντος τόσο για την 
Ελληνική Αστυνομία, όσο και για τις 
Διωκτικές Αρχές της χώρας. Η αυξα
νόμενη εγκληματικότητα καθώς και η 
συνεισφορά των επιστημονικών μεθό
δων και ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από την ανάλυση γε
νετικού υλικού (DNA) στην εξιχνίαση 
πολύκροτων και όχι μόνο υποθέσεων 
οδήγησαν στην ραγδαία ανάπτυξη του 
ρόλου της στις προανακριτικές και 
ανακριτικές διαδικασίες. Διαρθρώ
νεται σε τέσσερα τμήματα: το Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας, το Τμήμα Εθνι
κού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών 
Τύπων, το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογι

κών Υλικών και το Τμήμα Επιστημονι
κής Υποστήριξης. Το προσωπικό της 
απαρτίζεται από αστυνομικούς και 
πολιτικούς υπαλλήλους, η πλειοψηφία 
των οποίων είναι κάτοχοι πανεπιστη
μιακών. μεταπτυχιακών και διδακτο
ρικών τίτλων σπουδών. Πέραν αυτών, 
το προσωπικό στο σύνολό του συμμε
τέχει σε εξειδικευμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης αμέσως μετά την τοπο
θέτηση στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 
► Αποστολή του Τμήματος Δακτυλο
σκοπίας είναι η βεβαίωση, κατά τρόπο 
ασφαλή, της ταυτότητας κάθε ατόμου, 
ζώντος ή θανόντος, μέσω των Δακτυλι
κών Αποτυπωμάτων των χεριών, αφό- 
σον το άτομο αυτό είναι προσεσημα- 
σμένο και δελτίο των δακτυλικών του 
αποτυπωμάτων είναι καταχωρημένο 
στην Κεντρική Βάση Δεδομένων. Με 
ανάλογο τρόπο εξακριβώνει την ταυ
τότητα αμνημόνων. κωφαλάλων ευρι
σκομένων σε κωματώδη κατάσταση, 
ατόμων που αρνούνται να δηλώσουν 
τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή προ- 
σεσημασμένων διωκόμενων ατόμων 
που έκαναν χρήση ψευδών στοιχείων 
και παράλληλα προβαίνει ύστερα από 
αίτηση των αστυνομικών και λοιπών 
ανακριτικών Αρχών, στη δακτυλοσκό- 
πηση πτωμάτων αγνώστων στοιχείων 
προς εξακρίβωση της ταυτότητας τους. 
Σε περιπτώσεις προχωρημένης απο
σύνθεσης τα άκρα χειρών υπόκεινται

σε εργαστηριακή επεξεργασία. Στην 
Κεντρική Βάση Δεδομένων Δακτυ
λικών Αποτυπωμάτων, είναι καταχω- 
ρημένα σε ψηφιακή μορφή 1.000.000 
δελτία δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
ανδρών και γυναικών που έχουν υπο
βληθεί σε εγκληματολογική σήμανση.
► Το Τμήμα Εξερευνήσεων διε
ρευνά χώρους και αντικείμενα που 
σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημα
τικής πράξης. Το αυτόματο σύστημα 
αναγνώρισης δακτυλικών και παλα- 
μικών αποτυπωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Π.Α.) 
παραβάλει τα αποτυπώματα που 
συλλέγουν οι εξερευνητές του Τμή
ματος από τόπους εγκληματικών 
πράξεων, με αυτά των ατόμων που 
έχουν σημανθεί στο παρελθόν ή 
δακτυλοσκοπούνται ως ύποπτοι.
► Το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβό
λων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, 
πραγματοποιεί Εργαστηριακές Εξετά
σεις σε κάθε είδους πυροβόλα όπλα, 
πειστήριους κάλυκες και βολίδες, 
κοπτικά εργαλεία που σχετίζονται με 
παραβιασμένα λουκέτα. σύρματα και 
καλώδια, εξετάσεις σε οποιοδήποτε 
τύπο κλειδιού ή κλειδαριά, αλλά και 
επανεμφανίσεις απαλειφθέντων ή 
παραποιηθέντων αριθμών πλαισίου 
και κινητήρα οχημάτων. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγ
χρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, 
όπως βλητικό σταθμό για τη διενέρ-
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γεια δοκιμαστικών βολών, συγκριτι
κά μακροσκόπια και στερεοσκόπια, 
συσκευές και όργανα βλητικών δι- 
ερευνήσεων και εξέτασης κλειδιών, 
καθώς και Αυτόματου Συστήματος Συ
γκριτικών Εξετάσεων Ιχνών. Ιδιαίτερο 
εγκληματολογικό και ιστορικό ενδια
φέρον παρουσιάζει η Εθνική Συλλογή 
Όπλων και πυρομαχικών που τηρείται 
στο Τμήμα. Όπλα που κατασκευά
στηκαν την πρώτη δεκαετία του 18ου 
αιώνα, όπλα που έλαβαν μέρος στους 
Παγκόσμιους και στους Βαλκανι
κούς πολέμους, αλλά και σύγχρονα 
πυρομαχικά όπλα, πολυβόλα, και 
πολεμικά τυφέκια ελευθέρων σκο
πευτών. κοσμούν την μοναδική στην 
Ελληνική Αστυνομία συλλογή όπλων.
► Στο Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστι
κής Γραφολογίας και Πλαστότητας 
Εντύπων και Αξιών ανήκει το Εργα
στήριο Διερεύνησης Παραχάραξης 
Κιβδηλείας και Πλαστότητας Εντύ
πων και Αξιών, με τον τομέα Εξετά- 
σης Εντύπων Ασφάλειας και τον Τομέα 
Εξέτασης Χαρτονομισμάτων και λοι
πών αξιών. Στον Τομέα Εξέτασης Εντύ
πων Ασφαλείας λειτουργεί το Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Γνήσι
ων και Πλαστών Εγγράφων Ασφάλει
ας (FAD0). ενώ στον Τομέα Εξέτασης 
Χαρτονομισμάτων και λοιπών αξιών, 
λειτουργούν τα Εθνικά Κέντρα Ανά
λυσης Χαρτονομισμάτων Ευρώ και 
Ανάλυσης Κερμάτων Ευρώ, εντός των 
οποίων λειτουργεί το Σύστημα Παρακο
λούθησης Παραχάραξης Ευρώ (CMS).
► Το Τμήμα Χημικών και Φυσι
κών Εξετάσεων ασχολείται με τις 
εργαστηριακές εξετάσεις πλήθους 
αντικειμένων από διάφορα πεδία 
των εγκληματολογικών επιστημών. 
Το υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου

επιστημονικό προσωπικό του στε- 
λεχώνεΐιτο εργαστήριο τοξικολογίας 
και οινοπνεύματος, το εργαστήριο 
εξέτασης γυαλιών, πλαστικών Υλών. 
Συνθετικών Υφάνσιμων Ινών και 
Χρωμάτων, το εργαστήριο Ηλεκτρο
νικής Μικροσκοπίας, το εργαστήριο 
Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών 
Μηχανισμών, το εργαστήριο Ανάλυσης 
Αυτοσχέδιων Εμπρηστικών Μηχανι
σμών. το εργαστήριο Πυροτεχνημά
των. το εργαστήριο Ηλεκτρονικών.
► Το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών 
Πειστηρίων ενεργεί εξέταση, ανάκτη
ση. αποκρυπτογράφηση δεδομένων 
ευρισκομένων σε αποθηκευτικούς 
ψηφιακούς χώρους τοπικών δικτύ
ων. ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών ή άλλων ειδικών στα
θερών ή φορητών μέσων ψηφιακής 
αποθήκευσης δεδομένων. ...Ενεργεί 
εξετάσεις επί κινητών τηλεφώνων 
και συσκευών εντοπισμού θέσης (λ.χ. 
gps), σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, 
σε συσκευές λήψης δορυφορικού 
τηλεοπτικού ή άλλου σήματος, τα 
οποία περιέχουν ψηφιακά δεδομένα 
πρόσφορα προς ανάγνωση. Συνεργά
ζεται με τις επιληφθείσες υπηρεσίες 
για τη διασφάλιση της κατάσχεσης, 
ορθής διαχείρισης και ταχύτερης 
αποστολής των προς εξέταση πει
στηρίων. Παρέχει σε αυτές οδηγίες 
ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης 
των πειστηρίων. Σε εξαιρετικά κρί
σιμες περιπτώσεις παρέχει τεχνική 
συνδρομή στην κατάσχεση, δια της 
αποστολής εξειδικευμένου κλιμακίου.
► Το Τμήμα Οπτικοακουστικού 
Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδι- 
κοτήτων. έχει ως αποστολή την οπτι
κή απεικόνιση και τεκμηρίωση της 
σκηνής εγκλήματος. Φωτογραφίζει ή 
και βιντεοσκοπεί το χώρο εγκληματι-

Ά  \

κών ενεργειών καθώς και όλων των 
ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και 
αποτυπωμάτων ενώ εξετάζει σχετικά 
πειστήρια οπτικαοακουστικού υλικού. 
Επίσης, φωτογραφίζει τα άτομα κατά 
την εγκληματολογική τους σήμανση. 
Περιλαμβάνει το εργαστήριο Βίντεο 
και Εικόνας και το εργαστήριο Εξέ
τασης Φωνής και Ήχου. Στο πρώτο 
εξετάζονται και βελτιώνονται οπτικά, 
πειστήρια φωτογραφίας & βιντεολη- 
ητικού υλικού από κλειστά κυκλώμα
τα επιτήρησης, σχετικά με εγκλημα
τικές ενέργειες, ενώ με τη βοήθεια 
αυτόματου συστήματος αναζήτησης 
φωτογραφιών αναζητά στη συλλογή 
φωτογραφιών εγκληματιών, προς δι
απίστωση των στοιχείων ταυτότητας 
των εικονιζόμενων δραστών. Στο ερ
γαστήριο εξέτασης Φωνής & Ήχου, 
εξετάζονται ηχητικά πειστήρια με τη 
βοήθεια ανάλυσης ηχητικού σήματος, 
προκειμένου να βελτιωθούν ακουστικά 
για την κατανόηση των ομιλιών καθώς 
και τον προσδιορισμό της ταυτότητας 
των ομιλητών. Τέλος, περιλαμβάνει το 
Γραφείο Μεθοδικοτήτων, όπου με τη 
βοήθεια αυτόματου συστήματος επί
δειξης φωτογραφιών, επιδεικνύει φω
τογραφίες εγκληματιών σε μάρτυρες 
και παθόντες εγκληματικών πράξεων 
προς αναγνώριση και διαπίστωση των 
στοιχείων ταυτότητας των δραστών.
Σε όλα τα εργαστήρια είναι εγκατε
στημένος και λειτουργεί υπερσύγ
χρονος εξοπλισμός και για τον εκσυγ
χρονισμό της Υπηρεσίας εκτελούνται 
τρία έργα, χρηματοδοτούμενα από 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους τα 
οποία με την ολοκλήρωσή τους εντός 
του έτους 2015 θα αυξήσουν σε μέγι
στο βαθμό την επιχειρησιακή δυνατό
τητα της Υπηρεσίας και της Ελληνικής
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il ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αστυνομίας γενικότερα.
► Το πρώτο έργο είναι η ψηφιο- 

ποίηση μέσω σάρωσης ατομικών 
φακέλων των σεσημασμένων ατό
μων στη Δ.Ε.Ε. και η ηλεκτρονική 
διακίνηση αλληλογραφίας, καθώς 
και η ψηφιοποίηση των δακτυλο- 
σκοπικών δελτίων αυτών, τα οποία 
θα αποτελόσουν τη βάση για τη λει
τουργία του e-ΤΑΠ.

► Το δεύτερο είναι οι Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Ανα
γνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ). σύστη
μα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης και 
αναγνώρισης πέντε εκατομμυρίων 
δελτίων δακτυλικών και παλαμικών 
αποτυπωμάτων.

► Το τρίτο έργο αφορά τον εξοπλισμό 
της βάσης DNA για την εισαγωγή 
κι αναζήτηση ύποπτων ατόμων, 
σύμφωνα με την τροποποίηση του 
άρθρου 200 Α ΚΠΔ.

Επίσης, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α:
► Ολοκληρώθηκε έργο που αφορού

σε την προμήθεια ηλεκτρονικών μι
κροσκοπίων τελευταίας γενιάς για 
το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων 
Όπλων και Ιχνών Εργαλείων.

► Εξασφαλίστηκε η προμήθεια εξο
πλισμού για τα εργαστήρια ΟΝΑ 
κατ'εφαρμογή των αποφάσεων 
της Συνθήκης PRUM.

► Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα 
ISEC/CBRN. μέσω του οποίου 
εξασφαλίστηκε η προμήθεια εξο
πλισμού ανάλυσης ΧΒΡΠ απειλών, 
για τα εργαστήρια του Τμήματος 
Φυσικών και Χημικών Εξετάσεων.

Στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Ε. συστε
γάζονται επίσης η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ Δυτι
κής Αττικής και το Τμήμα INTERPOL 
της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομι
κής Συνεργασίας.

Υποστράτηγος Παπαναγιώτου 
Δημήτριος
Η Δ.Ε.Ε. έχει συνδέσει τη δράση της 
με μεγάλες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. 
Στο διάστημα που βρίσκεστε εσείς 
στο τιμόνι της Υπηρεσίας ποια ήταν 
η σημαντικότερη επιτυχία που έχετε 
καταγράψει;
Καθημερινά η Υπηρεσία μας συμβάλ
λει σε μικρότερες ή μεγαλύτερες επι
τυχίες. που αποτελούν απάντηση μίας 
ευνομούμενης Πολιτείας απέναντι στην 
Τρομοκρατία, το Οργανωμένο Έγκλη
μα και το κοινό έγκλημα. Υπό αυτή την 
οπτική δεν δύναμαι να ξεχωρίσω κά
ποια ή κάποιες επιτυχίες. Κάθε υπόθε
ση που έρχεται στην Υπηρεσία μας έχει 
τη δική της ιδιαιτερότητα, το δικό της 
βαθμό δυσκολίας και μας δίνει τη δική 
της ηθική ικανοποίηση όταν επιλύεται. 
Η δουλειά στη ΔΕΕ ( η εφαρμοσμένη 
εγκληματολογία) είναι μία πολύ ιδιαί
τερη και απαιτητική εργασία, που θέλει 
μεράκι και αγάπη από αυτούς που την 
κάνουν. Σε καμία περίπτωση δεν πρό
κειται για απλή διεκπεραίωση. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ακόμα και σε υποθέ
σεις με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, στα 
χέρια των έμπειρων και επιστημονικά 
καταρτισμένων εξεταστών και εμπει
ρογνωμόνων μας διαλευκάνθηκαν 
και συνέβαλαν στην προσπάθεια των 
διωκτικών αρχών για την σύλληψη 
των δραστών και την απονομή της 
δικαιοσύνης. Αυτό είναι και το μυστι
κό για το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 
υποθέσεων που επιλύονται από την

Υπηρεσία μας. πάντα με την πολύτιμη 
συνεργασία των άλλων Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, των λοιπών 
Αρχών Επιβολής Νόμου και της Δικαι
οσύνης. Κύριο μέλημά μου από τότε 
που ανέλαβα τη διεύθυνση της ΔΕΕ 
είναι η αξιοποίηση στο έπακρο των 
ικανοτήτων του έμψυχου δυναμικού 
της. ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτι
στα αποτελέσματα. Αυτό επιτεύχθηκε 
με την εμπέδωση στο προσωπικό του 
αισθήματος της ισορροπημένης δια
χείρισης του. η οποία πρέπει να εμπε
ριέχει δίκαιη και ανθρώπινη αντιμε
τώπιση των θεμάτων. Σύμφωνα με το 
ανωτέρω πνεύμα το έμψυχο δυναμικό, 
το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο κε
φάλαιο της Υπηρεσίας μας, αποδίδει 
τα μέγιστα και πολλές φορές ξεπερνά 
αυτό που ορίζεται ως 100% των δυνα
τοτήτων του. Πρόθεσή μου είναι η ΔΕΕ 
να συνεχίσει να κινείται στην κατεύ
θυνση της συντονισμένης δράσης και 
όλες οι Λειτουργικές Μονάδες της να 
ενεργούν ως μέρη μίας αποτελεσματι
κής μηχανής, με πνεύμα συνεργασίας 
και αλληλοϋποστήριξης προς όλες τις 
άλλες Υπηρεσίες Δικαστικών. Αστυνο
μικών και λοιπών Δημοσίων Αρχών.
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Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να 
κερδίσουμε, ιδιαίτερα στην παρούσα 
χρονική περίοδο με το εξαιρετικά δύ
σκολο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, 
το οποίο έχει τεθεί από γνωστές εξε
λίξεις του εθνικού και διεθνούς γίγνε
σθαι και τις οποίες βιώνουμε όλοι. 
Ποια είναι τα νέα τεχνολογικά απο- 
κτήματα της ΔΕΕ και ποιες οι νέες 
τεχνολογίες των οποίων κάνει χρήση 
η Υπηρεσία:
Το Σεπτέμβριο του 2010 η Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών μετα
στεγάστηκε σε νεόδμητο κτίριο πέντε 
ορόφων. 32.000 περίπου τετραγωνι
κών. στη συμβολή των οδών Λ. Αθη
νών και Αντιγόνης 2-6. Εκεί αναπτύ
χθηκε εξολοκλήρου ο υπερσύγχρονος 
εξοπλισμός, που μεταξύ άλλων περι
λαμβάνει:
► Γενετικούς Αναλυτές Αλληλου

χιών D.N.A. (ΑΒΙ 3500 Genetic 
Analyzer),

► Πλήρως Αυτοματοποιημένα (Ρο
μποτικά) Συστήματα Διαχείρισης 
Υγρών (BioRobots),

► Υπολογιστικά Συστήματα (Server 
and Clients) για το Εθνικό Αρχείο 
Δεδομένων Γενετικών Τύπων.

► Λογισμικό Σύστημα Καταχώρησης 
-  Αναζήτησης Γενετικών Τύπων 
(CODIS).

► Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης 
Δακτυλικών -  Παλαμικών Αποτυ
πωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Π.Α.).

► Σύστημα Παρακολούθησης Παρα
χάραξης. on line με την Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα (C.M.S.).

► Βάση Δεδομένων Πλαστών και Αυ
θεντικών Εγγράφων (FADO).

► Σύγχρονα συγκριτικά Μακροσκό
πια και Στερεοσκόπια.

► Φ α σ μ α τ ο φ ω τ ό μ ε τ ρ α  
(Spectrophotometer),

► Αυτόματο Σύστημα Συγκριτικών 
Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων -  Βο
λίδων (EVOFINDER),

► Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφί
ας με Ανιχνευτή Αγωγιμότητας (1C. 
CD).

► Περιθλασίμετρο Ακτινών -  X 
(XRD).

► Εξοπλισμό ΑνάλυσηςΧ,Β.ΡΠ. Απει
λών.

Πόσο καθοριστικό θεωρείται το ρόλο 
των εγκληματολογικών εργαστηρίων 
στο πεδίο της έρευνας και εξιχνίασης 
έκνομων ενεργειών;
Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος των 
εγκληματολογικών Υπηρεσιών στο 
πεδίο της έρευνας και εξιχνίασης 
έκνομων ενεργειών έχει εξελιχθεί σε 
πρωταγωνιστικό. Οι γκρίζες εποχές 
της άσκησης αστυνομικής βίας για την 
εξιχνίαση εγκλημάτων έχουν παρέλθει 
ανεπιστρεπτί, τουλάχιστον από τρεις 
περιοχές του πλανήτη, δηλαδή τη Βό
ρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά), την 
Ωκεανία (Αυστραλία. Νέα Ζηλανδία) 
και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον κατεξοχήν χώρο «ασφάλειας, δι
καιοσύνης και ελευθερίας». Με αυτό 
ως δεδομένο το βάρος της Δικαιοσύ
νης και των Αρχών επιβολής νόμου 
δίνεται στην «επιστημονική -  έξυπνη 
προανάκριση», που βασίζεται στην 
τεκμηρίωση μέσω αποδείξεων και δη 
εγκληματολογικών διερευνήσεων. Για 
παράδειγμα ό,τι και να ισχυρίζεται ένα 
υπό κατηγορία άτομο, θα πρέπει να δι
καιολογήσει για ποιο λόγο βρέθηκαν 
αποτυπώματά του ή DNA στη σκηνή του 
εγκλήματος, ή για ποιο λόγο ανιχνεύ- 
θηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας στα χέρια 
του. ή γιατί οι βολίδες του εγκλήματος 
βλήθηκαν από το πυροβόλο όπλο που 
βρέθηκε στην κατοχή του. ή γιατί η χει

ρόγραφη γραφή απειλητικής επιστολής 
που έχει αποσταλεί σε θύμα εκβιασμού 
ταυτίζεται με τη δική του γραφή κλπ. 
Η αλλαγή τάσεων που έχει συμβεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο αποτυπώνεται και 
στα πρότυπα που καταγράφονται σε 
τηλεοπτικές σειρές και λογοτεχνικά 
συγγράμματα, όπου ο σκληροτράχηλος 
και μοναχικός ντέντεκτιβ έχει σταδιακά 
αντικατασταθεί από τις συντονισμένες 
έρευνες, που διεξάγουν οι οργανωμέ
νες Εγκληματολογικές Υπηρεσίες σε 
στενή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη 
και τις Αρχές Ασφαλείας.
Σε τι επίπεδο βρίσκεται η Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών σε σχέ
ση με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της 
Ευρώπης,·
Το επίπεδο της Διεύθυνσης Εγκλημα
τολογιών Ερευνών είναι εφάμιλλο και 
σε πολλές περιπτώσεις καλύτερο από 
τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΕΕ. τόσο 
σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε 
επίπεδο εξειδικευμένου προσωπικού, 
που διενεργεί εξαιρετικά αποτελεσμα
τικές εγκληματολογικές εξετάσεις και 
αναλύσεις. Ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. 
κατά τα οποία όλες οι Λειτουργικές 
Μονάδες της ΔΕΕ πιστοποιήθηκαν με 
ISO 9001 και πολλές από αυτές δια- 
πιστεύθηκαν περαιτέρω με IS0/IEC 
17020/2012 και ISO/IEC 17025/2005, 
η ΔΕΕ κατάφερε όχι μόνο να αποτε
λεί ένα από τα εξήντα τέσσερα (64) 
ισότιμα μέλη του ENFSI (Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Εγκληματολογικών Υπηρεσι
ών), του πλέον έγκριτου Οργανισμού 
Εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας, 
αλλά, μέσω του πρωτοποριακού συ
στήματος πιστοποίησης των Λειτουρ
γικών Μονάδων της, κατάφερε επίσης 
να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για 
τις άλλες ισότιμες Υπηρεσίες της ΕΕ 
και όχι μόνο. ■
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I ΤΕΧΝΗ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παπηάς

Έ κ θ ε σ η  Εικαστικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
σ τη  Σ ύ γ χ ρ ο ν η  Ε π ο χ ή

Τ ο ελληνικό τμήμα της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
εθελοντών αστυνομικών «Διεθνής Ένωση Αστυνομι
κών». στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 50 έτη από 

την ίδρυσή του. συνδιοργάνωσε με τον Οργανισμό Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων έκθεση εικα
στικών τεχνών με τίτλο «Αστυνομία και Εθελοντισμός στη σύγ
χρονη Εποχή». Η ανωτέρω έκθεση έλαβε χώρα στο πολιτιστικό 
κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» στο θησείο Αθηνών, από τις 11 έως τις 18 Σε
πτεμβρίου, υπό την αιγίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Η Ένωση, πιστή στο παγκόσμιο σύνθημά της " SERVO 
PER AMIKECO” δηλαδή Εξυπηρέτηση διά της Φιλίας, ανέλα
βε την πρωτοβουλία για το εγχείρημα αυτό, σε μία προσπάθεια 
η οποία στοχεύει στην αλληλεγγύη και την ανάδειξη του κοι
νωνικού προσώπου του Ελληνα αστυνομικού.
Το τρίπτυχο ΠΟΛΓΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΘΕ- 
ΛΟΝΤΙΣΜΟΣ αποτέλεσε τον θεματικό άξονα της 
έκθεσης, καθώς σκοπός της εκδήλωσης ήταν 
σύμφωνα με τους διοργανωτές η επιβράβευση 
του έργου των καλλιτεχνών αστυνομικών, η καλ
λιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, η ανάπτυξη 
δημιουργικού διαλόγου με τους πολίτες και η 
καταγραφή των επιτευγμάτων των δημιουργών.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμή- 
ματος/ΙΡΑ κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης «οι συμ- 
μετέχοντες στην έκθεση εθελοντές αστυνομικοί,

μέσα από τις δημιουργίες τους, αφήνουν το ίχνος του κοινωνι
κού προσανατολισμού, των ευαισθησιών που τους διακρίνουν 
και γεφυρώνουν τις σχέσεις αστυνομίας και πολιτών».

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (ΙΡΑ), εξασφάλισε το δι
καίωμα συμμετοχής σε όλους τους αστυνομικούς εν ενεργεία 
ή εν αποστρατεία καθώς και στο πολιτικό προσωπικό του Σώ
ματος.

Συμμετείχαν εκθέτοντας έργα ζωγραφικής, αγιογρα
φίας. γλυπτικής, ξυλογλυπτικής και χαρακτικής οι κάτωθι 
δημιουργοί αστυνομικοί: Α/Υ (ΥΓ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος ( Δ/νση Υγειονομικού). Υπαρχ/κας ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας 
(Τ.Δ.Π.Μ. Καρδίτσας),Ανθ/μος ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος (Α.Τ. Παλα- 
μά). Ανθ/μος ε.α. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος . Αρχ/κας ΔΙΚΑΙΟΥ Αι

κατερίνη (Α.Τ. Παραλίας Αστρους Κυνουρίας), 
Αρχ/κας ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ Ανδριανός (Δ.Α.Α./ΥΚΑ/ 
Τ.Ε.Ε.Μ.).Υ/Α' ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης. Αρχ/ 
κας ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ Γεώργιος (Δ/νση Ασφαλείας 
Απικής/ΎΕΛ), Ε.Φ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 
(Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Απικής), Ανθ/ 
μος ε.α. ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Παναγιώτης. Ανθ/μος 
ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ελπίδα (Α.Τ. Καρδίτσας). Ανθ/μος 
ΜΕΡΜΙΓΚΗ Αγγελική (Τμ. Αλλ/πων Ν/Α Απι
κής), ΠΎ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ Ροζαλία (Δ/νση Ασφα
λείας Απικής/ΥΕΛ), Α/Α ΜΙΧΟΣ Κωνσταντίνος! 
Α.Τ. Αλίμου), Αρχ/κας ΜΠΑΡΑΚΟΥ Κωνσταντί-
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να (ΑΕΑ/Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής),Υ/Β ε.α. ΜΠΡΑΖΙΑ 
Μαρία. Π.Υ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαρία (ΑΕΑ. Δ/νση Οικονομικών). 
Υπαρ/κας ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ Κωνσταντίνα (Τ.Τ.Λάρισας). Αρχ/ 
κας ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος (Α.Τ. Πύλου). Αρχ/κας ΠΑΝΕ- 
ΡΑΣ Σταύρος (Α.Τ. Ομονοίας). Υποσ/γος ε.α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Δημήτριος. Υπαρ/κας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χρυσούλα (Τμ. Δί
ωξης Ναρκωτικών). Αρχ/κας ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Αφροδίτη (Τ.Τ. 
Βόλου). Α/Υ ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος (Δ/νση Ασφαλείας Απικήε/ 
ΥΕΛ). Αρχ/κας ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ανδρονίκη (Υ.Α. Σερρών). Αντίο/ 
γος ε.α. ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδωρος. Ανθ/μος ΦΑΡΜΑΚΗΣ Λά
μπρος (Τ.Τ. Μεσολογγίου), Αντισ/γος ε.α. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος και η ΤΣΕΤΣΟΥ Ευαγγελία (Υ.Α. Βόλου).

Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέσαν την 11.09.2015 ο Επι
τελάρχης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Εμμανουήλ Κατριαδάκης. εκπροσωπώντας τον 
Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη. 
με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού Νεολαίας και 
Αθλησης του Δήμου Αθηναίων κ. Χρήστο Τεντόμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
1) Ο Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. Βλάσ

σης Βαλατσός
2) Ο Δ/ντής της Δ/νσης Ασφάλειας του Προέδρου της Δημο

κρατίας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κρίκας.
3) Ο Δ/ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών Ταξίαρχος κ. Εμμανουήλ 

Γρηγοράκης.
4) Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού του

Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Γεώργιος Κολοβός.
5) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυν/κών Υπαλλήλων Ν/Α Ατ

τικής κ. Γεώργιος Καλιακμάνης.
6) Ο Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών 

Αθηνών Αντιστράτηγος εα κ. Ιωάννης Σκλάβος.
7) Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνο

μίας κ. Γιώτα Λουρίδα.
θ) Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. 

Κων/νος Παπακωνσταντίνου.
9) Ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ άνω Λιοσίων κ. Γεώρ

γιος Ρεθυμνιωτάκης
10) Ο Ιδιωτικός ερευνητής κ. Γεώργιος Τσούκαλης.

Την έκθεση επισκέφθηκε επίσης την 12.09.2015 και ο 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Κων/νος Τσου- 
βάλας. Ο κ. Καραπατάκης Ιωάννης εκ μέρους του Δ.Σ. της 
οργάνωσης ευχαρίστησε θερμά τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη για την άμε
ση ανταπόκρισή του να τεθεί η έκθεση υπό την αιγίδα του Αρ
χηγείου καθώς επίσης τον Δήμο Αθηναίων και τον πρόεδρο 
του ΟΠΑΝΔΑ κ. Τεντόμα Χρήστο για τη στήριξη που προσέ- 
φερε αλλά και για την παραχώρηση του πολιτιστικού κέντρου 
ΜΕΛΙΝΑ. Τέλος ευχαρίστησε και συνεχάρη του δημιουργούς, 
την ιστορικό κ. Λεωνή θανασούλα η οποία επιμελήθηκε την 
έκθεση, καθώς και τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής 
και αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Βαλατσό Βλάσση για την άριστη 
διοργάνωση. ■
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I ΤΡΟΧΑΙΑ

■ ■ I

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

6 ^6 Τ Α . 

ΓΜ ζ ^ "

ΚΑΛΗ ΣΧΟ Λ ΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ

ώ ϋ ώ
νΠΟΥΡΓΙΙΟ »ΙΟΤΕΡΙΚΟΝ ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Γ Α Π Η Τ Ο Ι !  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

Όταν είμαι πεζός

“  Διασχίζω το δρόμο από tic '

f t ? '

ιό και οτη σχολική μου τσόντα

Όταν είμαι ποδηλάτης
* Φροντίζω το ποδήλατό μου να ίΐ ’

*  Οδηγώ προσεκτικό Εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας

9  Η Εφαρμογή tou Κ Ο Κ . rival απλώς η "υποχρ/ωση· ι·ου.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Η Ελληνική Αστυνομία μι την Ιναρζη της σχολικής χρονιάς 
ιπικοινωνιΐ μαζί οας και ζητά την cvtpyo αυμμιτοχή όλων 
των γονιών οι μια κοινή προαπαθιια για την ασφάλιια των 
παιδιών και την μτίωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Για τον σκοπό αυτό σας υπινθυμίζουμι:

τ  ΕπιλΧγουμί την ■; ■ » ι · τ · ι ■ για το σχολείο, και
όχι τη συντομόκρη

^  Κρατόμτ το παιδί από το χί ρι ςαωττ [« κο -<■ ·ι»ζο4ροιιιο·.

Τυμβουλςύουμε τα παιδιά οπό μικρά, ωστι να προοαρμοστούν 
εύκολα στον κυκλοιροριακο κόσμο των μεγάλων.

Μαθαίνουμε στα παιδιά να μπαίνουν και να βγαίνουν από το 
ουτοκινητοαπαιην '·ι , ι

Σεβόικκπε τους λοιπούς χρήστες του δρόμου

Ακολουθοόμε πς υποδειζιις too εθελοντή σχολικού 
τρονονυμου. που φροντίζει για την ασφαλεία ιων παιδιών. 

Φοράμε υποχρεωτικά οι Ιδιοι και τα παιδιά τη ι ι ,η 

Τα παιδιά κάθοντοι πόνια οτα mow καθίσματα.

*  Συνεισφέρουμε ατην πρόοδο και την avonTuia

^  Μην ζιχνατε ότι μαθαίνουν τα παιδια
τους κανόνες κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή του  Κ.Ο.Κ. ιιν α ι μονόδρομος 
σ τη  μ ιίΐιΐοη  τω ν τροχαίων ατυχημάτω ν

C·*'·
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΧΟΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ! ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κα
ί  · τ ά  την έναρξη της σχολικής χρονι- 

άς όλες οι κατά τόπο Διευθύνσεις 

Τροχαίας της επικράτειας διένειμαν σε μα

θητές δημοτικών σχολείων ενημερωτικά 

φυλλάδια κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος 
και παράλληλα το προσωπικό της Τροχαίας 
έδωσε συμβουλές και οδηγίες στους μα

θητές και στους γονείς τους σχετικά με την 

κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά όπως τη 

χρήση διαβάσεων πεζών, των πεζοδρομί
ων και την συμμόρφωσή τους με τους φω

τεινούς σηματοδότες.

Η ευαισθητοποίηση των γονέων και η τή

ρηση των κανόνων οδηγικής συμπεριφο

ράς, κατά τη μεταφορά των μαθητών, αλλά 

και η ενημέρωση των μικρών μαθητών για 

την οδική ασφάλεια είναι μια από τις προ

τεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας και 

των αρμόδιων Υπηρεσιών Τροχαίας και 
στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η δέσμη 

μέτρων που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα 

καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Μέρος των μέτρων που θα εφαρμοστεί 

προβλέπει:

■  τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από 

ρυθμιστές τροχονόμους στις οδικές 

αρτηρίες που οδηγούν σε σχολικά συ

γκροτήματα

■  την εντατικοποίηση των ελέγχων των 

λεωφορείων που μεταφέρουν μαθη
τές

■  τη διοργάνωση διαλέξεων κυκλοφορι- 

ακού περιεχομένου στα σχολεία

■  την επισήμανση ελλείψεων σήμανσης 

στο οδικό περιβάλλον των σχολείων 

και την άμεση ενημέρωση των αρμό

διων υπηρεσιών για την αποκατάσταση 

τους

Επίσης, πρώτη ημέρα (11.09.2015) εφαρ

μογής των αυξημένων μέτρων τροχαίας, 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι της τροχαίας 

σε σχολικά λεωφορεία στα πλαίσια της 

πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, οι οποί

οι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια 

της σχολικής περιόδου ενώ θα συνεχι

στούν και οι διαλέξεις κυκλοφοριακής 

αγωγής από αξιωματικούς της τροχαίας. 

Καλή και εποικοδομητική σχολική χρο
νιά! ■
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Δύο Εκδόσεις

ΡΑΦΕΙΟ
Λ Ι Α Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Α  
Ε Τ Ο ΙΜ Ε Σ  Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Κ ’ ΕΓ ΙΙ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ  

Ο Λ Α  Τ Α  Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ  Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  Π Α Ρ Α Σ Η Μ Α
ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.&Φάξ: 2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΑΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

S S &

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

STROBE READYM!
Απόλυτη Ευχρησία με το ένα χ έ ρ ι!

Διακόπτης ‘Αμεσου Strobe
Strobe /  Επιλογή Λειτουργίας A

Κεντρικός Διακόπτης
Επιχειρησιακός / Χρήση και με γάντια

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρική Διάθεση

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

e-mail: info@vasilikos.com.gr

www.vasilikos.com.grΑιγαίου 79,171 23,Νέα Σμύρνη. Τηλ/φαξ.: 210 9313219, email:info(a!sk-fitness.gr

- 800 Lumens

- Αμεσο STROBE

- Απόσταση 210 m

- Διάρκεια Λειτουργίας 4,5 ώρες

- Ανθεκτικός από πτώσεις 1,5 m

- Αδιάβροχος έως 2 m

- Βάρος 101 gr (χωρίς μπαταρίες)

- Αντιολησθητικός Δακτύλιος

- Ατσάλινο Κλίπ Ζώνης

- Λειτουργεί με Μπαταρίες:

18650 ή 2 X CR 123
(δεν σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν  τον φ ακό)

rZU υ V

Extra Αξεσουαρ

Ειδική 
θήκη
Μεταφοράς 
με θέση για 
extra μπαταρία

Διακόπτης 
Απομακρυσμένου 

Ελέγχου

SKFITNESS Equipm ents &  N u t r i t io i j j j§

B io T e c ty ^

m in v .s i^ iu e s s .g r

miaou ’«•«ΟΡΚΟ!. FOPKi f

1 moo jq v l
ij 11 f  i * » * ; » *  m_ M

------ mcREii

« ,  A h

H Fitness παρουσιάζει τις δύο κορυφαίες εταιρίες συμπληρωμάτων διατροφής στο χώρο 
BIOTECH & SCITEC που διακρίνονται για την άμεση αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία 
τους προσφέροντας ειδικές τιμές για τα Σώματα Ασφαλείας επιπλέον έκπτωσης 10 % των

mailto:info@vasilikos.com.gr
http://www.vasilikos.com.gr
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► Του Υπαρχ/κα Σάββα Μαυροματίδη *

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Το δεύτερο «επεισόδιο» ίου Πολέμου 

των Τριάντα και Ενός Ετών

Εργάτριες εξετάζουν άδεια φυσίγγια για πιθανές α τέλειες στην Ιαπωνία. 30 Σεπτεμβρίου 1941. 
Η σύγχρονη βιομηχανοποιημένη ο ικονομία  προκάλεσε επανάσταση στην απασχόληση των 

γυναικώ ν έξω  από το νο ικοκυρ ιό  τους. Ο πόλεμος ή η προπαρασκευή για τον πόλεμο συνέβαλε 
στην επιτάχυνση της τεχν ικής προόδου, στη διάχυση των τεχν ικώ ν ειδικοτήτων, επηρεάζοντας 

κα ι τη β ιομηχανική οργάνωση κα ι τ ις  μεθόδους μαζικής παραγωγής. Στρατός κα ι πόλεμος 

έγιναν πολύ μεγαλύτερες «βιομηχανίες» σε σχέση με τ ις  ιδ ιω τ ικές  επ ιχειρήσεις.

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται 
από την επέκταση των ανθρω
πιστικών ιδεών, την επιστημο

νική και τεχνολογική πρόοδο, την απε
λευθέρωση της γυναίκας, έναν τρομα
κτικό πολλαπλασιασμό του παγκόσμιου 
πληθυσμού και από φαινόμενα όπως το 
μαζικό πόλεμο και τη μαζική παραγωγή 
(για την εξυπηρέτηση του πρώτου), την 
κεντρικά σχεδιασμένη οργάνωση αυτής 
της παραγωγής και της οικονομίας (στη 
βάση της αποτελεσματικής διεξαγω
γής του πολεμικού εγχειρήματος), την 
αποκτήνωση του ανθρώπου, μια ανιού
σα καμπύλη βαρβαρότητας, την τρομα
κτική χρήση βίας ενάντια στον άνθρωπο 
ή καλύτερα το απρόσωπο του πολέμου,

τις απρόσωπες δηλαδή ωμότητες που 
γίνονται κατόπιν απόμακρων αποφάσε
ων ανώτατων πολιτικών ή και γραφειο
κρατικών υπαλλήλων που προσεγγίζουν 
τις όποιες εξελίξεις ως θέμα ρουτίνας. 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας (προϊόν των 
ολοκληρωτικών πολέμων του αιώνα αυ
τού) έκανε τα θύματά της αόρατα: απέ
ναντι στα πυροβόλα των πεδίων μάχης 
δεν βρίσκονταν άνθρωποι, αλλά στατι
στικές, όπως και για τα βομβαρδιστικά 
αεροσκάφη δεν υπήρχαν άνθρωποι στο 
έδαφος, αλλά στόχοι. 0 20ος αιώνας, 
ουσιαστικά, εξαγόρασε τον άνθρωπο με 
ένα απατηλό είδος κοινωνικής ειρήνης, 
καταφεύγοντας στην κατακρεούργηση 
της ηθικής και της αξιοπρέπειας μέσω

της λεξιπλασίας ή των ευφημισμών: εκ 
δημοκρατισμός, σύρραξη (αντί για «πό
λεμος», λέξη με αρνητικό πρόσημο), 
άπατρις, γενοκτονία (λέξεις που επινο
ήθηκαν μετά το 1914).

Το 1914 αποτελεί ορόσημο για τον 
20ο αιώνα. Έλυσε, ωστόσο, τίποτα ο 
Α Παγκόσμιος Πόλεμος: Όχι. αντίθετα 
περιέπλεξε τη διεθνή κατάσταση. Ήταν 
αναγκαίος ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: 
0α λέγαμε πως ήταν αναπόφευκτος και 
πως κατέστη δύσκολη η αποτροπή του, 
βάσει των εξελίξεων, αν και ουσιαστι
κά προέκυψε δεν ήταν σχεδιασμένος 
να συμβεί τη δεδομένη χρονική περί
οδο που ξεκίνησε, ούτε να λάβει πα
γκόσμιες διαστάσεις. Για όσους έζη- 
σαν την περίοδο 1914 -  1945, τη βίω- 
σαν σαν δυο ξεχωριστούς αν και συν
δεόμενους μεταξύ τους πολέμους, που 
τους χώριζε η περίοδος του «Μεσοπο
λέμου», χωρίς ανοιχτές εχθροπραξίες, 
αν και ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε 
λόγο για μια ενιαία περίοδο πολέμου, 
αυτήν του Πολέμου των Τριάντα και 
Ενός Ετών, που διακρίνεται από δυο 
πολεμικά «επεισόδια», ενός μακελει
ού που άφησε εκτεθειμένο τον άνθρω
πο στη σκληρότητα της ίδιας του της 
φύσης. Δεν είναι άσχετο το γεγονός -  
σε μια βίαιη, απάνθρωπη και εκτεθει
μένη σε ψευδαισθησιακές ιδεολογίες 
περί ανωτερότητας κοινωνία -  πως ο 
αθλητισμός (μια δραστηριότητα που σή
μερα συνδέουμε με τον ελεύθερο χρό
νο, τη φυσική ευεξία και τη διασκέδα
ση) ως μαζικό θέαμα μεταμορφώθηκε, 
ανάμεσα στους δυο πολέμους, σε μια 
ατέλειωτη διαδοχή μονομάχων, ανάμε
σα σε πρόσωπα και ομάδες που συμ
βόλιζαν τα εθνικά κράτη: οι Ολυμπι
ακοί Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο
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αποτέλεσαν μια ευκαιρία για ανταγω
νιστική εθνική αυτό-επιβεβαίωση.’ Στην 
ίδια τροχιά πρέπει να κρίνουμε και την 
απότομη ανάδυση των σύγχρονων μέ
σων μαζικής ενημέρωσης (Τύπος, κ ι
νηματογράφος. ραδιόφωνο), μέσω των 
οποίων μπορούσαν να κοινωνικοποιη

θούν οι λαϊκές ιδεολογίες και τα κρά
τη να προβάλλουν τους προπαγανδιστι
κούς τους σκοπούς: το πρώτο Υπουρ
γείο που σχετίζεται με την προπαγάν
δα και τη «Δημόσια Διαφώτιση» δημι- 
ουργήθηκε στη Γερμανία το 1933, ενώ 
ο Χίτλερ έχει αναλάβει την εξουσία δια 
της δημοκρατικής οδού.

Το δεύτερο «επεισόδιο» του Πολέ
μου αυτού, ο Β' Παγκόσμιος, για να εξη
γηθεί σωστά, πρέπει να εξεταστεί στο 
πλαίσιο της επιδεινούμενης ευρωπαϊ
κής τάξης πραγμάτων στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1930. όταν η οικονομική 
κρίση, η (ανεχόμενη από τη Δύση ως 
ανάχωμα στην απειλή της μπολσεβίκι
κης επανάστασης) ανάδυση αυταρχικών 
καθεστώτων (έτσι αντιμετωπίστηκε και ο 
Χίτλερ από τα συντηρητικά κόμματα στη 
Βρετανία, παρά ως μια απειλή προς την 
Αυτοκρατορία της), οι βαθιές διαχωρι- 
στικές γραμμές ανάμεσα σε αντικρουό- 
μενες αλλά συμπληρωματικές ιδεολογί
ες (εθνικοσοσιαλισμός, κομμουνισμός), 
οι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί και η κα
τάρρευση των προσπαθειών της Κοινω
νίας των Εθνών (ΚτΕ) να διαφυλάξει την 
ομόνοια, συνδυάστηκαν, κάνοντας αδύ
νατη τη διατήρηση της επισφαλούς ειρή
νης. Όμως, ας επικεντρωθούμε στα γερ
μανικά πράγματα, για να κατανοήσουμε 
το γιατί ο πόλεμος κατέστη αναπόφευ
κτος. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών, για 
την οποία έως και σήμερα υφίσταται η 
άποψη ότι ήταν ιδιαιτέρως επαχθής για 
τη Γερμανία και ότι υπέσκαπτε τα θε
μέλια της επιβληθείσας από την Αντάντ 
ειρήνης, δεν ήταν τόσο σκληρή, μονο- 
μερώς για τη Γερμανία, όσο οι πολιτι
κοί άνδρες αυτής και ένας Βρετανός 
οικονομολόγος παρουσίαζαν 0 μεγά
λος «ηττημένος» του πρώτου «επεισο
δίου» δεν ήταν η Γερμανία, αλλά η ν ι
κήτρια Βρετανία, η οικονομία και η πα

γκόσμια θέση της οποίας είχαν πληγεί 
ανεπανόρθωτα. Ο Τζορτζ Μέιναρντ Κέ- 
ινς. ωστόσο, επηρεασμένος από τη δυ
σοίωνη εικόνα που του μετέδιδαν Γερ
μανοί ιθύνοντες, συνέβαλε στο να γ ί
νει πιστευτή σε ολόκληρο τον κόσμο 
και κυρίως στη Βρετανία μια ιδέα που 
εντός της Γερμανίας ήταν γενικά απο
δεκτή: το ότι η Συνθήκη των Βερσαλ
λιών. που επιβλήθηκε στη Γερμανία, το 
1919. ήταν υπερβολικά σκληρή! Οι Σύμ
μαχοι. όντως, αντιμετώπισαν -  εξαιτίας 
της γαλλικής επιμονής -  πολύ σκληρά 
τον -  μη ηττημένο στρατιωτικά -  αντίπα
λό τους, ο οποίος στην πραγματικότητα 
αναγκάστηκε σε ανακωχή όχι εξαιτίας 
της στρατιωτικής πίεσης έναντι αυτού, 
αλλά από εσωτερικά αίτια, όμως αυτό 
που εξηγεί τη ζοφερότητα της δεκαετίας 
του 1920 είναι πως οι Γερμανοί σκόπιμα 
παρουσίαζαν στην Ευρώπη (με επιμονή 
έως και το 1923) πως οι πολεμικές επα
νορθώσεις ήταν επαχθείς για την οι
κονομία τους, η οποία -  κατά τους ίδι
ους -  έπρεπε να τύχει γενναιόδωρης 
μεταχείρισης, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση η Γερμανία και ακολούθως 
η υπόλοιπη Ευρώπη θα έπεφταν θύμα
τα του σχεδίου του Τρότσκι περί παγκό
σμιας επανάστασης. Επρόκειτο για μια 
έντεχνη διπλωματική κίνηση των Γερμα
νών. που προσέφερε μια βραχύβια νίκη 
στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. καθώς 
μακροπρόθεσμα τη βύθισε σε οικονο
μικό χάος. Η οικονομία της Βαϊμάρης 
αυτοκαταστράφηκε, δεν καταστράφη
κε από τις επανορθώσεις, καθώς αυτό 
που στην πραγματικότητα ίσχυε στις αρ
χές της δεκαετίας του 1920 δεν ήταν το 
«δεν μπορούμε να πληρώσουμε» (από 
την πλευρά των Γερμανών), αλλά το 
«δεν μπορούμε να εισπράξουμε» (από 
την πλευρά των Αγγλογάλλων). κάτι που 
οδήγησε στη στρατιωτική κατάληψη του 
Ρουρ από τους Γάλλους, εκτινάσσοντας 
τον πληθωρισμό στη Γερμανία στα ύψη. 
Ο υπερπληθωρισμός, λοιπόν, και η βαθ
μιαία πρόταξη μιας «επιθετικής» τακτι
κής για την ίαση των ανοιχτών πληγών 
της Γερμανίας οφείλονταν σε τρία α ί
τια: α) οι Γερμανοί ήταν περισσότερο

επιτυχείς από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
στο να μην τηρούν τις υποχρεώσεις των 
δανείων τους (συμπεριλαμβανομένων 
των συμμαχικών επανορθώσεων), κα
θώς μην ισοσκελίζοντας τον προϋπο
λογισμό. ούτε αυξάνοντας τους φόρους 
και εμμένοντας συνειδητά στη συνεχή 
υποτίμηση του νομίσματος τους και τη 
διοχέτευση γερμανικών προϊόντων στις 
αγορές της Αντάντ σε εξευτελιστικές τ ι
μές για να καθηλώσουν το εμπόριο αυ
τών. προέκριναν τις «εγχώριες επα
νορθώσεις» (καταβολή συντάξεων σε 
τραυματίες πολέμου, χήρες και ορφανά 
θυμάτων, αποπληρωμή του εσωτερικού 
δανεισμού), επιχειρώντας να διατηρή
σουν σταθερά τα επίπεδα απασχόλη
σης και να εξυπηρετήσουν τις δαπάνες 
για την κοινωνική πρόνοια (διασφαλί
ζοντας έτσι την πολιτική σταθερότητα 
και την κοινοβουλευτική μορφή δια
κυβέρνησης της χώρας και προλαμβά
νοντας μια επανάσταση), κάτι το οποίο 
πίστευαν πως θα επιτυγχανόταν μέσω 
της διατήρησης του πληθωρισμού και 
της φορολόγησης των εισοδηματιών 
(δεν είναι περίεργη, έτσι, η στήριξη των 
κεφαλαιούχων και των εργοδοτών στον 
Χίτλερ). β) οι θεωρήσεις του Κέινς επη
ρέασαν τον αγγλοσαξονικό κόσμο, κα
θώς ενστάλαξε στη Δύση την ιδέα πως 
έσφαλλε, μην επιτρέποντας στη Γερμα
νία να επανεισαχθεί στην παγκόσμια 
οικονομία, άποψη που συνέβαλλε στην 
αναποφασιστικότητα και στην πολιτική 
κατευνασμού που υιοθέτησε η Δύση στη 
δεκαετία του 1930 (σε αυτά τα πλαίσια 
εντάσσονται η παράτολμη μπλόφα του 
Χίτλερ σχετικά με τον επανεξοπλισμό 
της Ρηνανίας το 1936 -  γιγαντώνοντας 
το προφίλ του στην αποσβολωμένη Ευ
ρώπη και εμποδίζοντας οχυρωματικά 
τη Γαλλία από μια παρέμβαση υπέρ των 
συμμάχων της στην κεντρική και ανατο
λική Ευρώπη -  και η Συμφωνία του Μο
νάχου). και γ) η (ορθή) πεποίθηση πως 
η Γερμανία δεν είχε παραδοθεί άνευ 
όρων, αλλά με συμφωνημένους όρους 
στο πλαίσιο του γενικού χαρακτήρα της 
ειρήνης, όπως αυτός προβλεπόταν σύμ
φωνα με την αρχή της «αυτοδιάθεσης»
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των λαών (ιδέα που έχει τα χνάρια της 
στη Συνθήκη του Μπρεστ -  Λιτόφσκ που 
επέβαλαν οι Γερμανοί στην παραδομέ- 
νη το 1918 Ρωσία!) και το γεγονός πως 

στα πλαίσια της εθνικής ανομοιογένειας 
που υφίστατο στα κράτη που προέκυψαν 
στην κεντρική και την ανατολική Ευρώ
πη. μετά τις Συνθήκες τερματισμού του 
Α ΠΠ. 9.5000.000 Γερμανοί παρέμεναν 
εκτός των συνόρων του Ράιχ (κάτι που 
έκανε δυνατή την ενσωμάτωση της Αυ
στρίας και της Σουδητίας και τις κινή
σεις εναντίον της Πολωνίας για την κα
τάληψη του Ντάντσιχ).2 Ωστόσο, οι ηγέ
τες της Βαϊμάρης. μέσω των επιλογών 
τους, συνέβαλαν στο σφοδρό ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης του 1929-32 στη 
Γερμανία και στη σταδιακή αποσταθερο

ποίηση του κοινοβουλευτικού καθεστώ
τος, διανοίγονταςτο δρόμο στον Εθνικο
σοσιαλισμό. Η μεταπολεμική οικονομι
κή κρίση, λοιπόν, και όχι ο Α ΠΠ. ήταν 
εκείνη που γέννησε το Ναζισμό και μαζί 
του το δεύτερο «επεισόδιο».

Η ειρήνη που διατηρήθηκε στην 
Ευρώπη έως το 1939, είχε διαταρα- 
χτεί στην Άπω Ανατολή ήδη από το 
1931 με την εισβολή της Ιαπωνίας στη 
Μαντζουρία. Η παγκόσμια κατάσταση 
ήταν εγγενώς ασταθής- επομένως, κα
νείς δεν ηερίμενε την ειρήνη να διατη
ρηθεί για πολύ. Η επιλογή από τις ΗΠΑ 
μιας απομονωτικής πολιτικής από τις δι
εθνείς εξελίξεις, η προσωρινή εκτόπιση 
δυο ευρωπαϊκών και στην πραγματικό
τητα παγκοσμίων δυνάμεων -  της Γερ
μανίας και της ΕΣΣΔ (ως διαδόχου της 
ηττημένης τσαρικής Ρωσίας) -  από το 
παγκόσμιο παιχνίδι (αντί της επανενσω- 
μάτωσής τους στην παγκόσμια οικονο
μία, κάτι που θα συνέβαλε στη σταθερό
τητα της διεθνούς σκηνής, όπως συνέ
βη μετά το Β' ΠΠ με τις ηττημένες Γερ
μανία και Ιαπωνία), η δυσαρέσκεια που 
προκαλούνταν αναφορικά με το status 
quo όχι μόνο στα ηττημένα κράτη αλλά 
και ανάμεσα στους νικητές του Α  ΠΠ 
(Ιταλία. Ιαπωνία) εξαιτίας των ρυθμίσε
ων που πάρθηκαν από τις Συνθήκες που 
έδωσαν τέλος σε αυτό το πρώτο «επει
σόδιο» και οι επιδιώξεις βασικών πρω

ταγωνιστών της παγκόσμιας σκηνής 
στην προσπάθειά τους να οικοδομή
σουν ζώνες αναγκαίες για την επίτευξη 
της εσωτερικής τους ευημερίας και της 
διασφάλισης του ανεφοδιασμού τους σε 

τρόφιμα και πρώτες ύλες (η έννοια του 
Lebensraum  -  του ζωτικού χώρου -  

για τη Γερμανία και εκείνη της Μείζο- 
νος Ανατολικοασιατικής Σφαίρας Κοινής 
Ευημερίας, που αποτελούσε την ουσία 
της μεσοπολεμικής ιαπωνικής πολιτι
κής). κάτι που θα γινόταν εφικτό μόνο 
με την εδαφική τους επέκταση και την 
οικονομική εκμετάλλευση των προσαρ- 
τημένων στην επικράτειά τους εδαφών 
ή των δορυφορικών τους κρατών, συνι- 
στούν τις βασικές συνιστώσες γύρω από 
τις οποίες πρέπει να εξεταστεί η πορεία 
προς το δεύτερο «επεισόδιο», εντάσσο
ντας το έτσι -  μιλώντας χρονολογικά -  
από το 1931 και κυρίως από το 1942 και 
έπειτα, σε διεθνή κλίμακα, καθώς είναι 
εμφανές πως δεν μπορούμε να αναφε
ρόμαστε σε έναν πόλεμο με παγκόσμι
ες διαστάσεις πριν από αυτή τη χρονο
λογία.

Η πλειονότητα των ιστορικών δέχε
ται. σήμερα, πως ο Χίτλερ δεν είχε κά
ποιο σχέδιο για παγκόσμια κατάκτη- 
ση. στο οποίο η Πολωνία αποτελού
σε το πρώτο σκαλοπάτι, εφόσον δεν 
υπήρχε κανένας προγραμματισμός για 
το τι έπρεπε να γίνει με μια κατεχόμενη 
Πολωνία, ενώ και το όραμα μιας νέας 
γερμανικής αυτοκρατορίας στην κεντρι
κή και ανατολική Ευρώπη (του παρα
δοσιακού ζωτικού χώρου της Γερμανί
ας) έπρεπε να αυτοσχεδιαστεί πρόχει
ρα σχεδόν από το μηδέν. Ένας πόλε
μος εναντίον της Πολωνίας δεν ήταν στα 
άμεσα σχέδια του Χίτλερ ■ η γερμανική 
πολιτική στόχευε στη διεθνή απομόνω
ση της χώρας αυτής, για να διεξαγάγει 
ένα γρήγορο διπλωματικό επεισόδιο, 
παρόμοιο με εκείνο που είχε καταλή- 
ξει στην προσάρτηση της Τσεχίας και 
στη δημιουργία του σλοβακικού προτε
κτοράτου (Σεπτέμβριος 1938 -  Μάρτιος 
1939), το οποίο θα κατέληγε στην αναθε
ώρηση των συνόρων, στην παραχώρη
ση του Ντάντσιχ στη Γερμανία και στην

προσχώρηση της Πολωνίας σε ένα φ ι- 
λογερμανικό μπλοκ στην ανατολική Ευ
ρώπη.3 Η προοπτική αυτή ενδυναμωνό
ταν όσο ο Χίτλερ θεωρούσε πως. όταν τα 
πράγματα θα έφταναν στο απροχώρη
το. η Δύση θα υποχωρούσε, πεποίθη
ση ιδιαίτερα ισχυρή στους Γερμανούς 
ιθύνοντες τόσο από τη στάση των Δυ
τικών στο ζήτημα της Τσεχοσλοβακί
ας (παραχώρηση, με τη Συμφωνία του 
Μονάχου, της Σουδητίας στη Γερμανία 
-  πράξη που ισοδυναμούσε με οικονο
μικό στραγγαλισμό της Τσεχοσλοβακίας 
και διευκόλυνε τη διάλυσή της) όσο και 
από την απρόσμενη -  στα μάτια των Δυ
τικών -  διπλωματική επιτυχία των Γερ
μανών με την υπογραφή του Συμφώνου 
μη επίθεσης μεταξύ της Γερμανίας και 
της ΕΣΣΔ (Σύμφωνο Μολότοφ -  Ρίμπε- 
ντροπ) και του μυστικού πρωτοκόλλου 
που μοίραζε την Πολωνία και τις βαλτι
κές χώρες σε σφαίρες επιρροής μεταξύ 
των δυο δυνάμεων. 0 Χίτλερ θεωρούσε 
πως η Δύση, για άλλη μια φορά, θα πί
εζε. αλλά τελικά θα υποχωρούσε, στα 
πλαίσια της πολιτικής του κατευνασμού, 
που είχε υιοθετήσει απέναντι του, θεω
ρώντας τον ως ανάχωμα απέναντι στην 
πραγματική απειλή: την ΕΣΣΔ που στό
χευε στην κατάλυση του καπιταλισμού. 
Έτσι, έκρινε πως οι Αγγλογάλλοι δεν θα 
τηρούσαν τις υποσχέσεις τους απένα
ντι στην Πολωνία, ενώ το γερμανοσοβι- 
ετικό Σύμφωνο αποτελούσε εχέγγυο μη 
εμπλοκής της Γερμανίας σε μια παράλ
ληλη σύγκρουση με τη Δύση, τη στιγμή 
που ο Στάλιν προέβη σε αυτή την κίνη
ση, εφόσον είχε αποτύχει να δημιουρ
γήσει κοινό μέτωπο εναντίον της Γερμα
νίας. κινούμενος κυρίως από το φόβο 
μήπως και τελικά έμενε μόνος του να 
την αντιμετωπίσει (ο ίδιος διέκειντο, ιδ ί
ως μετά το 1934, αταλάντευτα υπέρ μιας 
συμμαχίας με τη Δύση εναντίον του Χίτ
λερ). Επιπλέον, τόσο η Γερμανία όσο και 
η Ιαπωνία (αργότερα, στην Άπω Ανατο
λή) ήθελαν έναν ταχύτατο επιθετικό πό
λεμο σε τοπική γεωγραφική κλίμακα - .  
καθώς γνώριζαν πως αν και υπερτερού
σαν σε στρατιωτική οργάνωση, μειονε- 
κτούσαν όσον αφορά στους πόρους, σε
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περίπτωση που ενώνονταν και συντονί
ζονταν οι δυνητικοί εχθροί τους. Ο Χίτ- 
λερ -  στη δεδομένη χρονική συγκυρία 
-  προτιμούσε μια τοπική σύρραξη με 
την Πολωνία και αυτό εφόσον φάνη
κε -  από την άνοιξη του 1939 -  η αδι
άλλακτη (αλλά δικαιολογημένη) θέση 
αυτής να μην συμβιβαστεί με τις γερ
μανικές απαιτήσεις, προκρίνοντας μια 
(άνιση) πολεμική σύγκρουση · ένας το
πικός πόλεμος φαινόταν απολύτως λο
γικός σε ένα μεγάλο κομμάτι του γερ
μανικού λαού, ώστε να διευθετηθούν τα 
εκκρεμή ζητήματα με την Πολωνία και 
να υλοποιηθούν οι συνθήκες για τη δη
μιουργία της κεντροευρωπαϊκής αυτο
κρατορίας και τη διάνοιξη του δρόμου 
για την αναπότρεπτη σύγκρουση με τον 
μεγάλο ιδεολογικό αντίπαλο, την ΕΣΣΔ4 · 
αντιθέτως, αυτό που φαινόταν παράλο
γο στους Γερμανούς ήταν ένας πόλε
μος με τη Δύση, ένας πόλεμος μάλιστα 
που δεν συνέφερε τις δυτικοευρωπαϊ
κές δυνάμεις και ήταν αντίθετος με τις 
προτεραιότητές τους, καθώς θα έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν οικονομικές και χρη
ματοδοτικές δυσχέρειες (λόγω του επα- 
νεξοπλισμού), να συμφιλιώσουν τους 
πληθυσμούς τους -  που έτρεφαν αντι
πολεμικά αισθήματα -  με την προοπτική 
ενός πολέμου και κυρίως να εκτιμήσουν 
το συμφέρον τους να εμπλακούν σε ένα 
μείζονα πόλεμο, ο οποίος θα έθετε σε 
κίνδυνο το μέλλον των αυτοκρατοριών 
τους και τη θέση τους ως μεγάλων δυ
νάμεων.5 Οι δυτικές χώρες, όμως, αν και 
στην αναζήτηση μιας δικαιολογίας για 
την απόφασή τους να κηρύξουν τον πό
λεμο στη Γερμανία πρότασσαν μια ρη
τορεία περί τιμής (η εγγύηση προς την 
Πολωνία λειτούργησε ως εναλλακτική 
λύση στην εθνική ατίμωσή τους), ουσι
αστικά απέδειξαν πως στόχος τους ήταν 
η δική τους σωτηρία από τη βαθιά απει
λή που θεωρούσαν πως αντιπροσώπευε 
η Γερμανία για τον υφιστάμενο τρόπο 
ζωής τους. Όταν. όμως, η διπλωματία 
αποτυγχάνει, έπεται ο πόλεμος. Και ο 
πόλεμος, που ο Χίτλερ αναγκάστηκε 
να διεξαγάγει συγχρόνως εναντίον της 
ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, αποτελούσε τον εφ ι

άλτη κάθε Γερμανού στρατιωτικού και 
διπλωμάτη.

0 πόλεμος αυτός, λοιπόν, ήταν 
έως και το 1942 καθαρά ευρωπαϊκός.
αφού και οι βαριά εξοπλισμένες Αγγλία 
και Γαλλία δεν είχαν μια παγκόσμια πο
λεμική προοπτική, αλλά στόχευαν στο 
να αποθαρρύνουν τη Γερμανία από ένα 
δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο στην Ευρώ
πη. ενώ από τη στιγμή που κηρύχθηκε 
και οι Βρετανοί έμειναν μόνοι απένα
ντι στους Γερμανούς, μετά την κατάλη
ψη και διχοτόμηση της Γαλλίας (1940 
εφόσον κατέρρευσε η άμυνά της, κανείς 
δεν επιχείρησε να προβάλλει αντίστα
ση στους ηροελαύνοντες αντιπάλους), η 
πολεμική μηχανή των δεύτερων διευκο
λύνθηκε να επεκταθεί προς τα Βαλκά
νια. μέσω της προσπάθειας των Βρετα
νών να μεταφέρουν στην περιοχή αυτή 
τον πόλεμο (μακριά δηλαδή από τα εδά
φη τους), συντελώντας στην αναμενό
μενη κατάκτηση όλης της χερσονήσου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ελληνι
κών νησιών ο δε Μουσολίνι. όντας αρ
κετά ρεαλιστής, εισέρχεται στον πόλε
μο μόλις τον Ιούνιο του 1940, επιτιθέμε
νος στην Ελλάδα, υπολογίζοντας -  όχι 
ολωσδιόλου παράλογα -  πως οι Γερμα
νοί είχαν νικήσει. Παραμένει ευρωπαϊ
κός ακόμα και με τη. χωρίς νόημα, ε ι
σβολή των Γερμανών (22/6/1941) στην 
απροετοίμαστη (και με έναν ηγέτη που 
πελαγοδρομεί στρατηγικά και στρατι
ωτικά) ΕΣΣΔ. κίνηση που δεσμεύει τη 
Γερμανία σε ένα διμέτωπο -  για άλλη 
μια φορά -  πόλεμο, αλλά που ουσιαστι
κά δικαιολογείται εάν η σοβιετική Ρω
σία εκλειφθεί ως πηγή πλουτοπαραγω- 
γικών πόρων για τη σχεδιαζόμενη αυ
τοκρατορία και ως η μεγάλη ιδεολογική 
αντίπαλος των Εθνικοσοσιαλιστών. Με- 
τατρέπεται σε αληθινά παγκόσμιος όχι 
λόγω της σύρραξης ανάμεσα στη Γερ
μανία και την αυτοκρατορική Βρετανία, 
αλλά μετά την επίθεση των Ιαπώνων* 
στο ΠερλΧάρμπορ (7/12/1941). Οι ΗΠΑ 
νωρίτερα, έχοντας διαβλέψει την πορεία 
των πραγμάτων, επιχείρησαν να μποϊ
κοτάρουν τις εισαγωγές πρώτων υλών 
από τη ΝΑ Ασία προς την Ιαπωνία μέσω

θαλάσσης·, οι δυτικοευρωπαίοι ήταν 
αποικιοκράτες ■ ο θρίαμβος του Χίτλερ 
στην Ευρώπη άφησε ένα αυτοκρατορικό 
κενό στη ΝΑ Ασία, το οποίο κινήθηκαν 
να καλύψουν οι ετοιμοπόλεμοι Ιάπωνες, 
εγκαθιστώντας ένα προτεκτοράτο ένα
ντι των υπολειμμάτων των Γάλλων στην 
Ινδοκίνα, εκδιώκοντας τους Ολλανδούς 
από την Ινδονησία και κυρίως αναμο- 
χλεύοντας τον αντι-ιμπεριαλισμό στις 
κτήσεις της Βρετανίας, απειλώντας να 
εισβάλλουν στις Ινδίες. Κατανοούμε, 
έτσι, πως οι οικονομικές πιέσεις των 
ΗΠΑ έναντι του εμπορίου της Ιαπωνί
ας έθεταν εμπόδια στην αυτοκρατορική 
πολιτική της (καθώς θα έβλεπε την ο ι
κονομία της να στραγγαλίζεται), η οποία 
για να κατορθώσει να εφαρμοστεί έπρε
πε οι Ιάπωνες να προβούν σε μια κίνη
ση άνευ λογικής, στην επίθεση εναντί
ον ενός βαρέως εξοπλισμένου αντιπά
λου. κάτι το οποίο δεν ήθελαν αλλά δεν 
μπορούσαν και να αποφύγουν. Από την 
πλευρά τους οι ΗΠΑ όφειλαν να αντι- 
δράσουν με τον τρόπο που έπραξαν, κα
θώς εάν η Ευρώπη ήταν εκτός του δι
κού τους ζωτικού χώρου, ωστόσο δεν 
συνέβαινε το ίδιο με τον Ειρηνικό, όπου 
οι Ιάπωνες είχαν εξαπλωθεί απειλητι
κά. Εδώ. όμως, εντοπίζουμε ένα παρά
δοξο: η Ουάσιγκτον επέλεξε σκόπιμα 
να επικεντρωθεί στο να κερδίσει τον 
πόλεμο κατά της Γερμανίας (ο Χίτλερ 
κήρυξε άνευ λόγου τον πόλεμο στις 
ΗΠΑ. καθώς θεωρούσε τις δημοκρατί
ες ανίκανες προς δράση, δίνοντας στον 
Ρούσβελτ τη δυνατότητα εμπλοκής στα 
ευρωπαϊκά πράγματα υπέρ των Βρετα
νών εάν δεν προέβαινε σε αυτή την 
μυωπική κίνηση, οι ΗΠΑ θα εξακολου
θούσαν να απέχουν από τον Β' ΠΠ, πο
λεμώντας μόνο ενάντια στην Ιαπωνία!) 
και κατόπιν κατά της Ιαπωνίας, διανέ
μοντας αντίστοιχα τους πόρους της. κα
θώς θεώρησε ευλόγως, πως η ναζιστική 
Γερμανία αποτελούσε πολύ πιο σοβα
ρό και σφαιρικό κίνδυνο, σε σχέση με 
την Ιαπωνία7 · όντως, ο πόλεμος με τη 
Γερμανία θα διαρκέσει τριάμισι χρόνια 
(ο Στάλιν, όμως, θα είναι ο θριαμβευτής 
του πολέμου, καθώς αυτός θα εισβάλ-
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λει πρώτος στο Βερολίνο), ενώ χρειά
στηκαν μόλις τρεις μήνες για να γο
νατίσει η Ιαπωνία, εφόσον η Γερμανία 
είχε παραδοθεί

Ήταν κυρίως η παρελκυστική οικο
νομική πολιτική της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης και όχι τόσο η Συνθήκη των 
Βερσαλλιών, η διστακτικότητα των Δυτι
κών απέναντι στις «επιθετικές» (αλλά δί
καιες -  σύμφωνα με την αρχή της «αυ
τοδιάθεσης») κινήσεις του Χίτλερ στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη, κυρί
ως μετά το 1938, όπως και η αντιμετώπι
ση του ναζιστικού καθεστώτος ως προ
γεφυρώματος απέναντι στη σοβιετική 
απειλή, που τίναξαν στον αέρα την ειρή
νη. οδηγώντας τη Γερμανία σε μια παρά
δοξη εσωτερική κοινωνική αναστάτωση 
και στην επιθυμία για εξάπλωση προς 
επούλωση των πληγών της. Η έννοια 
της τιμής που πρόταξαν οι Αγγλογάλλοι 
ήταν αναχρονιστική το 1939 (και σίγουρα 
καταστροφική για τα συμφέροντά τους), 
αλλά πλήρως ενδεικτική για ό,τι διακυ- 
βευόταν. Η έκρυθμη κατάσταση, ωστό
σο. σε παγκόσμια κλίμακα (εισβολή της 
Ιαπωνίας στη Μαντζουρία και της Ιταλί
ας στην Αιθιοπία το 1935 και η συνακό

λουθη αναποτελεσματικότητα της ΚτΕ
η γερμανική, ιταλική και σοβιετική 

παρέμβαση στον ισπανικό εμφύλιο του 
1936-1939), η πολιτική της «μη επέμβα
σης» από τις δυτικές δημοκρατίες, όπως 
και η μη αντίδραση ή η υποχώρησή τους 
έναντι των κινήσεων της Γερμανίας (όχι 
λόγω άρνησης να αγωνιστούν, αλλά 
εξαιτίας της μνήμης από το τραύμα του 
Α'ΠΠ). η δράση των Ιαπώνων στην Απω 
Ανατολή και οι λανθασμένες εκτιμήσεις 
των μεγάλων παικτών οδήγησαν την αν
θρωπότητα στον πλέον αιματηρό πόλε
μο της Ιστορίας, που άλλαξε όχι μόνο 
την καθημερινότητά μας. αλλά και τους 
όρους της διεθνούς πολιτικής, συμπα- 
ρασύροντας την ανθρώπινη κοινότητα 
στη συνειδητοποίηση της βαρβαρότητάς 
της. όχι μόνο με τις γενοκτονίες που ξε
κίνησαν στα πλαίσια του εθνικισμού προ 
του Α ΠΠ. συνεχίστηκαν στη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1930 (εναντίον όσων 
οι «ανώτεροι» φυλετικά έκριναν «κατώ-

τερούς» τους, όπως ήταν οι Κινέζοι για 
τους Ιάπωνες, οι Ρώσοι για τους Γερ
μανούς και οι Εβραίοι για μια μεγάλη 
μερίδα των Ευρωπαίων) και συνεχίζο
νται έως τις μέρες μας, αλλά και με την 
αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών 
από τις πατρογονικές τους εστίες στα 
εδάφη των εθνικών τους κρατών (Γερ
μανοί κεντρικής και ανατολικής Ευρώ
πης. Εβραίοι, οι πληθυσμοί που μετα
κινήθηκαν μεταξύ των νεοϊδρυθέντων 
κρατών της Ινδίας και του Πακιστάν), σε 
συνέχιση μιας πρακτικής που ξεκίνη
σε το 1923, στα πλαίσια λύσης των ζη
τημάτων που είχαν ανακύψει ανάμεσα 
στους Έλληνες και τους Τούρκους. Είναι 
σημαντικό ο σημερινός αναγνώστης να 
συμβιβαστεί με ορισμένες ιδέες, που θα 
τον βοηθήσουν να κατανοήσει τον περί
πλοκο κόσμο στον οποίο ζει και μια από 
αυτές είναι η άποψη πως το διάστημα 
191A -  1945 θα πρέπει να εκλειφθεί 
ως συνδεόμενο και συνεχόμενο στον 
ιστορικό χρόνο στα πλαίσια του Π ο λ έ 

μ ο υ  τω ν Τρ ιάντα  κ α ι Ε νός  Ε τώ ν  και να 
μην του φαίνονται περίεργες παρόμοιες 
εκτιμήσεις, καθώς στην ιστορική κοινό
τητα συνηθίζεται, μακροπρόθεσμα, η υι
οθέτηση όρων περίεργων στα αυτιά των 
αναγνωστών (Εκατονταετής Πόλεμος. 
Τριακονταετής Πόλεμος). Η εγκυρότητα 
του ονόματος του Eric Hobsbawm απο
τελεί ένα πρώτο βήμα προς την υιοθέ
τηση αυτού του όρου, μέσω του οποί
ου συνδέονται, ορθώς. δυο δραματικά 
«επεισόδια» της σύγχρονης ιστορίας. 
Ένας πόλεμος, άλλωστε, δεν είναι ανα
γκαίο να περιορίζεται σε στενά χρονικά 
πλαίσια. Έχει αποδειχθεί από την Ιστο
ρία πως οι εμπόλεμοι διανύουν κάποι
ες περιόδους «διαλειμμάτων», προτού 
επιδοθούν εκ νέου σε δράση, ενώ σύνη- 
θες είναι και το φαινόμενο της αλλαγής 
στρατοπέδου ανάμεσα στους βασικούς 

πρωταγωνιστές. ■

* 0 Υπαρχιφύλακας Σάββας Μαυροματίδης ε ί

ναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας -  Αρ

χαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πα

νεπιστημίου Αθηνών.
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► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Χιροσίμα... Ναγκασά κι
7 0  Χ ρ ό ν ια  α π ό  τ η ν  ρίψ η ίο υ  “ E n o la  G a y "

Η παράδοση της Γερμανίας 
στους Συμμάχους είχε συντε- 
λεστεί ήδη από τις 8 Μαΐου του 

1945. Η δε Ιαπωνία ζητούσε από τον 
Ιούλιο της χρονιάς αυτής τη σύναψη 
ειρήνης με τους Συμμάχους, αλλά υπό 
όρους. Η Βρετανία και οι ΗΠΑ. ωστό
σο. επέμεναν στην παράδοση της χώ
ρας άνευ όρων, με αποτέλεσμα η Ια
πωνία να αποσύρει την πρόταση ειρή
νης. Την ίδια εποχή πραγματοποιείται, 
επιτυχώς, στην έρημο Αλαμογκόρντο η 
δοκιμή της πρώτης πυρηνικής βόμβας. 
Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα γεγονότα του 20ου αιώνα 
που σφράγισαν τη νίκη των Συμμάχων 
κατά του Άξονα. Η χρήση αυτού του 
όπλου θεωρήθηκε απαραίτητη από τις 
ΗΠΑ για την αποφυγή μεγάλης στρατι
ωτικής απόβασης με πολλούς νεκρούς, 
καθώς κρίθηκε ως ο μόνος ικανός τρό
πος να πεισθεί ο αντίπαλος στην άνευ 
όρων παράδοσή του. Μέσω αυτού του

οδυνηρού γεγονότος επήλθε ο τερμα

τισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο
λέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας 
λίγες μέρες αργότερα.

Τις πρωινές ώρες της 6ης Αύ
γουστου του 1945 το βομβαρδιστικό 
Β-29, "Enola Gay", απογειώθηκε από 
την νήσο Tinian, στον Ειρηνικό Ωκεανό, 
με σκοπό να βομβαρδίσει την ιαπωνι
κή πόλη της Χιροσίμα. Στις 08.15 της 
ημέρας αυτής σημειώθηκε η ρίψη της 
πρώτης ατομικής βόμβας ουρανίου 
(την οποία οι Αμερ ικάνοι βάφτισαν 
«Little Boy») που χρησιμοποιήθηκε 
ποτέ σε πόλεμο, πλήττοντας την πόλη 
των 300.000 ανθρώπων και σπέρνο
ντας τον όλεθρο. «Ένα εκτυφλωτικό 
φως γέμισε το αεροσκάφος. Γυρίσα
με και κοιτάξαμε τη Χιροσίμα. Η πόλη 
ήταν σκεπασμένη από ένα τρομερό 
σύννεφο... που ανέβαινε σαν μανιτάρι. 
Κανείς δεν μιλούσε. Αίφνης, όλοι άρ
χισαν να φωνάζουν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, 
κοιτάξτε!». 0 συγκυβερνήτης του Enola

Gay Λ ιού ις έγραψε στο ημερολόγιό 
του: «Θ εέ μ ο υ ! Τι κάναμε;» .

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν 
γνώριζε τι ακριβώς ε ίχε συμβεί για 
αρκετές ώρες. Όλες οι επικοινωνίες 
με την πόλη σταμάτησαν στις 08.16 το 
πρωί και σταδιακά έφταναν πληροφο
ρίες για μια μεγάλη έκρηξη. Τελικά 
ένας αξιωματικός απεστάλη με αερο
σκάφος να επιθεωρήσει από αέρος τι 
είχε συμβεί. Ενώ βρισκόταν ακόμα 100 
μίλια μακριά άρχισε να δίνει αναφορές 
για ένα τεράστιο σύννεφο που κάλυπτε 
την πόλη. Η πρώτη επιβεβαίωση της 
επίθεσης με ατομική βόμβα ήρθε 16 
ώρες αργότερα, όταν οι ΗΠΑ έκαναν 
την επίσημη ανακοίνωση. Τα ραδιό
φωνα μετέδιδαν στις ΗΠΑ δήλωση 
του προέδρου Τρούμαν, που πληρο
φορούσε το κοινό ότι οι ΗΠΑ έριξαν 
μια βόμβα νέου τύπου στη Χιροσίμα. 
0 Τρούμαν προειδοποιούσε ότι αν η 
Ιαπωνία εξακολουθούσε να αρνείται 
την παράδοσή της άνευ όρων -  όπως 
ηροέβλεπε η Δήλωση του Πότσνταμ 
της 26ης Ιουλίου -  οι ΗΠΑ θα έπλητ
ταν κι άλλους στόχους με συντριπτικά 
αποτελέσματα.
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Στις 8 Αυγούστου η Σοβιετική Ένω
ση κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία, 
τερματίζοντας τις ελπίδες των ΗΠΑ 
για λήξη του πολέμου πριν την είσοδο 
της Ένωσης στο πολεμικό θέατρο του 
Ειρηνικού. Την επόμενη μέρα, αμερι
κανικά αεροσκάφη πετούσαν φυλλά
δια πάνω από την Ιαπωνία, στα οποία 
αναγραφόταν: «Έχουμε στην κατοχή 
μας το πιο καταστρεπτικό εκρηκτικό 
που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος. 
Μοναχά μία από τις νέες μας ατομι
κές βόμβες έχει ίση εκρηκτική ισχύ με 
2.000 φορτία βομβαρδιστικών Β-29. 
Οφείλετε να αναλογιστείτε το φοβερό 
αυτό γεγονός και σας διαβεβαιώνουμε 
ότι είναι απόλυτα ακριβές. Μόλις ξε
κινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτό το 
όπλο κατά της πατρίδας σας. Αν εξα
κολουθείτε να αμφιβάλετε, ρωτήστε 
για το τι συνέβη στην Χιροσίμα, όπου 
έπεσε μοναχά μία ατομική βόμβα». 
Λίγες ώρες αργότερα, η κατά 40% 
ισχυρότερη από αυτή της Χιροσίμα, 
βόμβα πλουτωνίου με το παρωνύμιο 
«Fat Man», έπληξε την πόλη Ναγκα
σάκι. Στις 15 Αυγούστου η Ιαπωνία 
ανακοίνωσε την παράδοσή της στις 
Συμμαχικές Δυνάμεις, θέτοντας τέρ
μα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δύο αυτές ρίψεις έγιναν με προ
σωπική απόφαση του τότε Προέδρου 
των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν. Για να πραγ
ματοποιηθούν. ο διοικητής της μοίρας 
της Αεροπορίας Στρατού. Σπατζ. στην 
οποία ανήκαν τα αεροσκάφη, ζήτησε 
εγγράφως τη διαταγή από την πολιτι
κή ηγεσία, "αρνούμενος να σκοτώσει 
ίσως 100.000 άτομα με προφορικές

μόνον εντολές". Η διαταγή, πράγματι, 
στάλθηκε σε αυτόν εγγράφως με τις 
υπογραφές του Υπουργού Εσωτερι
κών Τζορτζ Μάρσαλ και του Υπουργού 
Στρατιωτικών Χένρι Στίμσον. Η τελική, 
ωστόσο, απόφαση, σύμφωνα με το Σύ
νταγμα των ΗΠΑ. έπρεπε να ληφθεί 
μόνον από τον Πρόεδρο, ο οποίος 
και την έλαβε, με την αιτιολογία ότι 
οι ρίψεις αυτές θα έφερναν ένα γρή
γορο τέλος στον πόλεμο στο θέατρο 
του Ειρηνικού και πως τα θύματα από 
τις βόμβες θα ήταν λιγότερα από τις 
απώλειες σε μια ενδεχόμενη απόβαση 
στην Ιαπωνία ή από τπ συνέχιση του 
πολέμου.

Οι κάτοικοι της Χιροσίμα εγκατέ- 
λειψαν την πόλη τους ■ όσοι επέζησαν 
απομακρύνθηκαν, αφήνοντας πίσω 
τους τις ομαδικές καύσεις νεκρών 
και τις φήμες που έλεγαν πως στη γη 

τους δεν θα φυτρώσει 
τίποτα για τα επόμενα 70 
χρόνια. Οι φήμες απο
δείχθηκαν υπερβολικές. 
Μόλις η σκόνη καταλά
γιασε υπήρξαν φωνές, οι 
οποίες ζητούσαν εκδίκη
ση από τις ΗΠΑ. που ήταν 
ήδη η κατέχουσα δύναμη 
στη χώρα. Οι πιο ψύχραι
μες φωνές επικράτησαν. 
Η πόλη χρειαζόταν χρή

ματα και η κατοχική κυβέρνηση της 
Ιαπωνίας -  έπειτα από επανειλημμένα 
αιτήματα της Χιροσίμα -  συμφώνησε 
σε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης. Πρό
σφατα. ο καθηγητής Πανεπιστημίου 
της Χιροσίμα Νοριόκι Ισιμάρου εξή
γησε στο περιοδικό «Time» πως «οι 
πολιτικοί της εποχής ήταν αρκετά έξυ
πνοι. για να μην απαιτήσουν με επιθε
τικό και καταγγελτικό τρόπο χρήματα, 
αλλά να τα ζητήσουν με επιμονή και 
διπλωματία». Ο άνθρωπος που αποφά
σισε να εγκριθεί το σχέδιο ανοικοδό
μησης ήταν ο Αμερικανός στρατάρχης 
Ντάγκλας Μακ Αρθουρ, ο κατοχικός 
διοικητής της Ιαπωνίας στη μετάβασή 
της προς το μεταπολεμικό εκδημοκρα
τισμό της. Αν και για τέσσερα χρόνια 
η πόλη έμεινε ακατοίκητη, ωστόσο η 
κανονικότητα επέστρεψε, όπως πάντα 
επιστρέφει. Και έπρεπε να χτιστεί εκ 
νέου. Έτσι, στο επόμενο διάστημα, μια 
έκταση ακτίνας δεκάδων χιλιομέτρων 
εγκαταλείφθηκε, ηροκειμένου να κα
θαριστεί. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 
τελείωσε, αλλά η πόλη έμεινε. ■

ΠΗΓΕΣ
• https://el.w ikipedia.org.,/Ρίψη_ατομικής_ 

βόμβας
• http://tvxs.gr/news/san-simera/xirosima
• w w w  to v im a.gr/v im agazino /v iew s/

article/?aid=726626
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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

SP R IN G F IELD  A R M O R Y  X D M 9  X D M 4 0  

Απο  την παλα ιότερη εταιρία  κατασκευής όπλων της Αμερ ικής

2 0 0 9
A M E R I C A N  R I F L E M A N  

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

X D M

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

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

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

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

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

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

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - 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 ΟΑ ΠΛΗΡΩ ΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜ ΕΝΟ  
ΣΥ ΣΤ Η Μ Α  Α ΛΕΞΙΣΦ Α ΙΡΗ Σ ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ Μ ΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Φ ΤΗ ΝΟ  

Α ΛΕΞΙΣΦ Α ΙΡΟ  ΓΙΛΕΚΟ;

Αρκετοί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μερικοί εκλεκτοί και θα 
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

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

Αν ήξί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
Dyneem 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 ΞΕΡΟΥΝ

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

Αποκλειστική εισαγωγή Ε 2 3  - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ ,  Τ Ρ ΙΑ ΙΝ Η Σ  14, Α Ρ Τ Ε Μ Η  

Α Τ Τ ΙΚ Η Σ ,  Τ Η Λ  / F A X : 22940 83144

Διάθεση: Ω ς άνω, Γεω ρ γα κό π ο υλο ς Φ ώ τιος, Ακτή Μ ιαούλη  17-19, Μ π ο υ μ π ο υ λ ίν α ς  4 Π ειρα ιάς  

Τ Η Λ  / Φ ΑΞ : 210 4174784, 212 1019693  

Μ π αλλή ς, Ηφ α ίστου 4-6 -8 Μ οναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4, 210 3217493  

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 : 2310 860390



^ΙΑΤΡΙΚΟ
► Του Α/Β (ΥΓ) Νικόλαου Χρ. Κονδύλπ (ΥΓ)

Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών 
Γενικός -  Οικογενειακός Ιατρός

«Καπνιστική νόσος»
και προτεινόμενα μη φαρμακολογικά  

θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπισή της

Το κάπνισμα, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί μια «μάστιγα» 
των σύγχρονων καιρών. Αποτελεί μια σοβαρή σύγχρο
νη επιδημία, προπαγανδιζόμενη. διαφημιζόμενη και 

μεταμφιεσμένη σε ευχαρίστηση και απόλαυση (και μάλιστα 
κατά τα γραφόμενα από τον Oscar Wilde, σχετικά με το κά
πνισμα. ο τέλειος τύπος, της τέλειας απόλαυσης, αφού είναι 
υπέροχο, ενώ ταυτόχρονα σε αφήνει ανικανοποίητο).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
από σχετική έρευνα που έγινε εν έτη 2002, εκτιμάται ότι ο 
αριθμός των καπνιστών, παγκοσμίως. ξεπερνά το ένα δισε
κατομμύριο άτομα, αριθμός υψηλότατος, που με τη σειρά του 
αντιστοιχίζεται στο ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού της γης. 
με ηλικία από δεκαπέντε ετών και άνω. Ο όγκος κατανάλω
σης προϊόντων καπνού, αυξάνει συνεχώς, ιδίως στις γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας (12% το ποσοστό των καπνιστριών 
γυναικών παγκοσμίως, έναντι του 47% των αντρών καπνιστών) 
και προεφήβους -  εφήβους και των δύο φύλλων (με ιδιαί
τερα εντυπωσιακό το ποσοστό καπνιστών ανάμεσα στις νέες 
γυναίκες, ηλικίας από δεκαπέντε έως εισκοσιτεσσάρων ετών 
{43.3%} που πλησιάζει εκείνο των ανδρών της ίδιας ηλικίας 
{46.5%}) και δείχνει να εξαρτάται από την γεωγραφική θέση 
της χώρας μελέτης και από το βιοτικό και μορφωτικό κυρίως 
επίπεδο, των καπνιστών της. Το ίδιο δείχνει να αυξάνει και ο 
επιπολασμός χρόνιων νοσημάτων (Χ.Α.Π.. Βρογχ. Άσθμα. Ca

Πνεύμονα κόλλα), αποδεδειγμένα συσχετιζόμενων, σε φυσι- 
οπαθολογικά πλαίσια, με τη συνήθεια του καπνίσματος. Από 
αυτά πεθαίνουν περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον 
κόσμο ετησίως. ενώ αναμένεται ότι το μακάβριο αυτό αποτέ
λεσμα. θα έχει σημαντικές αυξητικές τάσεις ως και τα δέκα 
περίπου εκατομμύρια, μέσα στην επόμενη εικοσαετία.

Έχει υπολογισθεί παγκοσμίως, ότι ένα μεγάλος μέρος των 
ετησίων εξόδων μιας μέσης τετραμελούς οικογένειας, με κα
πνιστές και τα τέσσερα της μέλη, δαπανάται για την αγορά 
σιγαρέτων και προϊόντων καπνού εν γένει. Σε αυτά τα έξοδα, 
καλείται κανείς να προσθέσει και εκείνα, που απορρέουν από 
τις συσχετιζόμενες με την έξη του καπνίσματος, νοσηρότητα, 
αναπηρία, φαρμακοθεραπεία των όποιων οξέων ή χρόνιων 
επιπλοκών και συμβαμάτων και βέβαια θνητότητα (που απο
δεδειγμένα είναι υψηλότερη σε καπνιστές σε σχέση με μη 
τους μη καπνίζοντες και που κύρια αποδίδεται σε καρδιαγ- 
γειακά και αναπνευστικά αίτια).

Ο Π.Ο.Υ. καταδεικνύει επίσης το κάπνισμα, ως την πρώτη 
και κύρια αντιστρέψιμη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, με -  και 
εδώ είναι η ειρωνεία -  δυνατότητα πρόληψης και μάλιστα το 
θεωρεί χρόνια νόσο, ως ικανό πρόκλησης εθισμού. συνδρό
μου εξάρτησης (η εξάρτηση από τον καπνό και τα παράγωγα 
του είναι ένας νευροβιολογικός εθισμός και έχει ταξινομηθεί 
επίσημα, κατά D5M -  IV. ως ιατρική ασθένεια) και κατάστα-
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σης απόσυρσης (στέρησης) και αναγνωρίζει στον καπνιστή, 
έναν ασθενή, που όπως όλοι οι άλλοι ασθενείς, χρήζει ιατρι
κής παρέμβασης για την επίλυση των προβλημάτων του. 0 
επιπολασμός της καπνιστικής νόσου στα δεκαπέντε κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στο 31% του πληθυ
σμού (36% τω ν Ευρω παίω ν ανδρώ ν κα ι 26% τω ν ευρω π αίω ν  

γυναικών, ε ίν α ι καπνιστές).

Αναφορικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευ
ρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), δυο στους τρεις 
Έλληνες (58.1%) και μια στις τρεις Ελληνίδες (32.2%). καπνί
ζουν κάθε μέρα. Συνολικά, το 44,9% του Ελληνικού πληθυ
σμού είναι καπνιστές και οι Έλληνες, εξακολουθούν να κα
τέχουν τα δυσάρεστα πρωτεία στο κάπνισμα, ανάμεσα στους 
υπόλοιπους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τη στιγμή που ένας καπνι
στής διακόψει την καταστροφική του συνήθεια, ο ανθρώπι
νος οργανισμός επανορθώνει τη ζημία, ξεκινώντας μια σει
ρά από ευεργετικές αλλαγές που θα συνεχιστούν σε χρόνια 
βάση. Χαρακτηριστικά, μέσα σε οκτώ ώρες από τη διακοπή 
του καπνίσματος, τα επίπεδα νικοτίνης και μονοξειδίου του 
άνθρακα (CO). μειώνονται κατά το ήμισυ και ο κορεσμός της 
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (OJ. επιστρέφει σε φυσιολογικά 
επίπεδα, ενώ. εντός εικοσιτεσσάρων ωρών το C0 αποβάλλε
ται πλήρως από το σώμα και εντός σαρανταοκτώ ωρών παύει 
να ανιχνεύεται και το παραμικρό ίχνος νικοτίνης.

Σε τρεις με εννέα μήνες βελτιώνεται ο βήχας. η δύσπνοια, 
η έντονη -  κυρίως πρωινή -  απόχρεμψη και τα λοιπά συνοδό 
αναπνευστικά προβλήματα, καθώς η πνευμονική λειτουργία 
αυξάνεται έως και 10%. Στα πέντε χρόνια από τη διακοπή του 
καπνίσματος, ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα και 
δει για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μειώνεται στο μισό 
του κινδύνου που αντίστοιχα διατρέχει ένας καπνιστής, ενώ 
στα δέκα χρόνια αποχής από το κάπνισμα, ο κίνδυνος αυτός 
μειώνεται στα ίδια επίπεδα με αυτόν ενός μη καπνιστή και ο 
κίνδυνος για εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα, πέφτει στο 
μισό του κινδύνου που διατρέχει για το συγκεκριμένο είδος 
νοσήματος ο καπνιστής. Έχει αποδειχθεί μέσω τεκμηριωμέ
νων επιστημονικά μελετών, ότι κατά κανόνα, όσοι διακόπτουν 
το κάπνισμα ζουν περισσότερο και ποιοτικότερα, σε σχέση με 
εκείνους που συνεχίζουν να καπνίζουν. Χαρακτηριστικά η δ ι
ακοπή του καπνίσματος στην ηλικία των 50 ετών, μειώνει τον 
κίνδυνο θνησιμότητας, εντός των δεκαπέντε επομένων ετών 
ζωής, κατά 50%.

Για μερικούς μάλιστα πρώην καπνιστές και κυρίως εκε ί
νους, που διακόπτουν το κάπνισμα πριν από την συμπλήρωση 
του τριακοστουπέμπτου έτους της ηλικίας τους, ο κίνδυνος 
εμφάνισης των σχετιζόμενων με την καπνιστική συνήθεια 
ασθενειών, επανέρχεται στα ίδια επίπεδα με τον κίνδυνο που 
για την εκδήλωση σε κλινικό επίπεδο των συγκεκριμένων νο
σημάτων. διατρέχει και κάποιος που δεν έχει καπνίσει ποτέ 
στη ζωή του.

Κρίνεται αναγκαία κατά συνέπεια, για πολλαπλούς λόγους, 
η διακοπή της καπνιστικής συνήθειας και κυρίως η ενημέρω

ση για τις όποιες βραχύ -, μέσο -  ή μακροπρόθεσμες επι
πτώσεις της, ιδίως στις ευαισθητότερες και πιο επιρρεπείς σε 
αυτήν, κοινωνικές ομάδες.

Η διαδικασία διακοπής του καπνίσματος και η εφαρμογή 
της όποιας εκ των προτεινόμενων. φαρμακευτικών ή μη. σχε- 
τιζομένων με αυτή, μεθόδων, αποτελούν ήδη εκφάνσεις θε
ραπευτικής προσπάθειας. Για το λόγο αυτό, το στοίχημα που ο 
Ιατρικός κόσμος καλείται να κερδίσει, είναι εκείνο της επιτυ
χούς και διεπιστημονικά οργανωμένης πρόληψης και όχι τόσο 
εκείνο της επαρκούς και κλινικά τεκμηριωμένα αποτελεσμα
τικής θεραπείας των οξέων ή χρόνιων, μίκρο -  και μακροεπι- 
πλοκών. Στην κατεύθυνση αυτή, προεξέχων κρίνεται ο ρόλος 
του Γενικού -  Οικογενειακού Ιατρού και της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, λόγω της αμεσότητας και της συχνότητας 
επικοινωνίας με τους περιθαλπόμενους και τις οικογένειες 
τους, ανεξάρτητα από το οικονομικό ή νοσολογικό τους προ
φίλ. στα πλαίσια των προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής 
της Υγείας, που μπορούν και πρέπει να οργανώνουν.

Ποιος όμως μπορεί να ορισθεί ως "νικοτινοεξαρτούμε- 
νος" ασθενής? κατά τους διεθνώς ισχύοντες ορισμούς, κα
πνιστής είναι εκείνος, ο οποίος έχει κάνει τουλάχιστον εκατό 
(100) ή περισσότερα των εκατό τσιγάρα κατά τη διάρκεια της 
ζωής του και που κατά την ημέρα ή τις ημέρες που θα διαρκέ
σει η προσέγγιση μας στο πρόβλημα του. κάνει τακτικά ή έστω 
περιστασιακά. χρήση τσιγάρων ή/και προϊόντων καπνού, ενώ 
αντίθετα χρίζεται ως τέως καπνιστής, το άτομο εκείνο που 
δεν έχει καπνίσει πάνω από εκατό (100) τσιγάρα στη ζωή του 
και που στη φάση που απολαμβάνει τις υπηρεσίες πρόληψης 
και προαγωγής της υγείας του εξ'ημών, δεν κάνει -  ούτε καν 
περιστασιακά -  χρήση τσιγάρων ή/και προϊόντων καπνού.

Η λεπτή διαχωριστική γραμμή, ανάμεσα σε αυτούς τους 
δυο τύπους εξεταζομένων. αμβλύνεται σαφώς, όσο πιο αρε
στοί και προσφιλείς κατορθώσουμε να γίνουμε στα αισθητή
ρια τους και όσο πιο ειλικρινείς κατορθώνουμε να είμαστε 
απέναντι τους, τόσο ως προς τις προθέσεις αλλά και ως προς 
τις επιδιώξεις μας σχετικά με την διακοπή της καπνιστικής 
τους συνήθειας. Τα 'κατηγορώ'' και "καταδικάζω". φύσιν και 
θέσιν, προδιαθέτουν αρνητικά τον όποιον -  και ιδιαίτερα το 
χρόνιο μανιώδη -  καπνιστή στη μη. κατά τα άλλα αναγκαία, 
συνεργασία του.
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Έχει άλλωστε αποδειχθεί πολλαπλώς, ότι μόνο ο σωστά 
ενημερωμένος και υποψιασμένος, ως προς τις προθέσεις 
και τις μεθόδους μας, ασθενής, είναι εκείνος που καταλήγει 
πεπεισμένα συνεργάσιμος και κατά συνέπεια χρήσιμος, ως 
μελετούμενη μονάδα, στο όποιο πρωτόκολλο επιστημονικής 
έρευνας.

0 καπνιστής, όντας εθισμένος στην νικοτίνη (όπως με 
βάση συγκεκριμένες έρευνες, προκύπτει για το 90% περίπου 
του συνόλου, των ανά τον κόσμο, καπνιστών), αν δεν κινητρο- 
ποιηθεί και ενημερωθεί κατάλληλα για τους κινδύνους και τα 
οφέλη του. από το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο πρόκει
ται να ενταχθεί, δεν θα ' δουλέψει'' ποτέ συνειδητά και απο
φασισμένα, ούτε για την ανάγκη της μελέτης αλλά ούτε και 
προς όφελος του. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, 
ότι η εξάρτηση από τη νικοτίνη, για το πλείστοντων καπνιστών, 
είναι τόσο σημαντική, που αποχή τους επί μακρόθεν από τα 
παράγωγα καπνού και τη χρήση τους σε τακτή καθημερινή 
βάση, μπορεί κλινικά να εκδηλωθεί με σημεία και συμπτώμα
τα στερητικού συνδρόμου (δυσφορία ή καταθλιπτική διάθεση, 
απώλεια ύπνου, αγχώδεις διαταραχές, αδυναμία, καταβολή, 
βραδυκαρδία, αδυναμία ή δυσκολία συγκέντρωσης και μεί
ωση της παραγωγικότητας, νευρικότητα, αύξηση σωματικού 
βάρους σαν αποτέλεσμα, της συνεπαγόμενης της διακοπής 
της καπνιστικής συνήθειας, αυξημένης πρόσληψης τροφής 
και βέβαια σημαντικές αλλαγές, αρνητικού προσήμου. στον 
τομέα της σεξουαλικής δραστηριότητας, τις διαπροσωπικές 
και εργασιακές σχέσεις, όπως και στην κοινωνικότητα του 
ασθενούς, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε σχετιζόμενες 
με κακή υγεία ή κλασσικές ψυχιατρικού τύπου, διαταραχές). 
Στα διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία προσέγγισης, στην 
προβληματική της αξιολόγησης του βαθμού σοβαρότητας της 
νικοτινοεξάρτησης ενός καπνιστή, συγκαταλέγονται:

1) το απλό στην χρήση του βαθμολογημένο ερωτημα
τολόγιο κατά Fagerstrom. για τον υπολογισμό του βαθμού 
εθισμού του, στη νικοτίνη (με βάση την απάντηση σε έξι συνο
λικά απλές, αλλά ταυτόχρονα κωδικοηοιημένες ερωτήσεις, ο 
καπνιστής συλλέγει πόντους που στο τέλος αθροιζόμενοι, τον 
κατατάσσουν στους πολύ εξαρτημένους -  αν η συνολική του 
βαθμολογία είναι από επτά έως και δέκα, στους μέτρια εξαρ
τημένους -  αν κατ 'αντιστοιχία με προηγουμένως, η συνολική 
του βαθμολογία, είναι του εύρους τιμών από τέσσερα έως και 
έξι και σε λίγο εξαρτημένους αν. η συνολική του βαθμολογία, 
λαμβάνει τιμές από μηδέν έως και τρία).

αλλά και 2) η κλίμακα κατάταξης του. σε μία από τις δια
θέσιμες τέσσερις κατηγορίες καπνιστών [πρώην καπνιστές, 
τωρινούς καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, 
τωρινούς καπνιστές, που εν αντιθέσει με τους προηγούμε
νους. δεν θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα και άτομα που 
ποτέ δεν κάπνισαν τακτικά] με βάση την συχνότητα χρήσης 
καπνού και παραγώγων του, στην παρούσα φάση ή σε πα- 
λαιότερους χρόνους, αλλά και με βάση την αντικειμενική 
εκτίμηση, της πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος από 
πλευράς του.

Είναι κοινή βεβαιότητα των ηιονιέρων ερευνητών σε θέ
ματα διακοπής του καπνίσματος, ότι η πλήρης και διαρκής 
στο χρόνο αποχή (χωρίς δηλαδή τις επίφοβες υποτροπές, οι 
οποίες κατά κανόνα εμφανίζονται για τρεις με τέσσερις φορές 
πριν από την οριστική διακοπή της νικοτινοεξάρτησης) από 
μια τόσο επιβλαβή συνήθεια, ιδίως αν μιλάμε για μανιώδης 
και χρόνιους καπνιστές, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας 
συλλογικής και ειλικρινούς ως προς τα κίνητρα και τις χρησι
μοποιούμενες μεθόδους, διεπιστημονικής προσπάθειας που 
εκτός από Ιατρούς πρέπει να στρατολογεί και άλλους επαγ- 
γελματίες τόσο από το χώρο της Υγείας όσο και εκτός αυτού 
(Νοσηλευτές. Διαιτολόγους. Ψυχολόγους -  Ψυχιάτρους. Κοι
νωνικούς Λειτουργούς, Ασφαλιστικούς Συμβούλους κ.α.) και 
που βέβαια πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπ οψιν της το καλό 
του ασθενούς και την ανάγκη του να είναι με απλά και κατανο
ητά λόγια ενημερωμένος, τόσο ως προς το τι πρόκειται να του 
ζητηθεί όσο και ως προς το τι. ο ίδιος, πρέπει να κάνει. Μόνον 
έτσι κερδίζεται η εμπιστοσύνη και κατά συνέπεια η συμμετο- 
χικότητα και η συνεργασία του ασθενή στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα ως προς τπ θεραπεία, αξίζει να σημειωθεί, ότι 
η γνώση της σύνθετης φυσιοπαθολογίας της εξάρτησης του 
καπνιστή από τη νικοτίνη, δεν είναι τόσο σημαντική για το Γε
νικό -  Οικογενειακό Ιατρό, όσο ίσως η έγκυρη και η έγκαιρη 
από πλευράς του. αναγνώριση του μανιώδη και εξαρτημένου 
καπνιστή και η αποτελεσματική του αντιμετώπιση, μέσω τυ
ποποιημένων πρωτοκόλλων απεξάρτησης. Με βάση πράγ
ματι και τις διεθνώς ισχύουσες νόρμες, ως θεμέλιος λίθος 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της καπνιστικής έξης, δια- 
βλέπεται ο Γενικός -  Οικογενειακός Ιατρός και ο Λειτουργός 
εν γένει της Π.Φ.Υ., που σε κάθε ένα από τους ασθενείς που 
προσέρχονται στο ιατρείο του και για οποιοδήποτε πρόβλημα 
τους, πρέπει να ρωτά, αν καπνίζουν στην παρούσα φάση ή αν 
έχουν ποτέ τους καπνίσει και βέβαια πρέπει να είναι ικανά 
εκπαιδευμένος και ενημερωμένος, ώστε να μπορεί να τους 
παρέχει μια υψηλού επιπέδου, από ποιοτικής πλευράς, βο
ήθεια. άμα και της δικής του θέλησης, στη διακοπή της τόσο 
επιβλαβούς τους συνήθειας.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που σήμερα χρησιμοποι
ούνται για τη διακοπή του καπνίσματος, διακρίνονται σε μη 
φαρμακευτικές και φαρμακευτικές

Ως προς τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τη δια
κοπή του καπνίσματος, που αποτελούν και το θέμα του παρό
ντος άρθρου, αξίζει αρχικά να σημειώσουμε, ότι για άτομα που 
δεν κάπνισαν ποτέ τους τακτικά, ο καλύτερος και αποτελε
σματικότερος τρόπος αντιμετώπισης και πρόληψης, κρίνεται 
εκείνος που διαβλέπει τον θεράποντα Ιατρό ή Αντικαπνιστικό 
Σύμβουλο, να παροτρύνει τον "περιστασιακό " καπνιστή για 
πλήρη αποχή του από τη χρήση παραγώγων καπνού, ώστε να 
αποφευχθεί η συστηματικοποίηση της καπνιστικής του συνή
θειας. φροντίζοντας παράλληλα, σε κάθε επόμενη επίσκεψη 
του εν λόγω ασθενούς, να ελέγχει τα επίπεδα συμμόρφωσης 
του στις όποιες οδηγίες του έχουν δοθεί.

0 απαιτούμενος χρόνος για το συγκεκριμένο τύπο προσέγ-
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γισης «παρέμβασης -  πρόληψης», σε μη τακτικούς καπνιστές, 
δεν ξεπερνά συνήθως τα τρία με πέντε λεπτά της ώρας (απει
ροελάχιστη ποσότητα χρόνου σε σχέση με εκείνο της τυπικής 
ιατρικής επίσκεψης) και η προσφορά του σε ατομικό αλλά και 
σε κοινωνικό επίπεδο, κρίνεται εκ των αποτελεσμάτων του. 
μέγιστη. Ο μνημονικός κανόνας των «5As», αποτελεί τον 
πιο απλό, αποτελεσματικό και εύχρηστο τρόπο διαχείρισης, 
των μη τακτικών καπνιστών [τα 5 As, είναι τα αρχικά γράμ
ματα πέντε αγγλικών λέξεων, που κρίνονται ως οι θεμέλιες 
της παρότρυνσης για πλήρη αποχή από την καπνιστική συ
νήθεια. Αναλυτικότερα, το πρώτο εκ των 5As. αντιστοιχεί στο 
ASK (ρώτησε για τη χρήση παραγώγων καπνού τον ασθενή), 
το δεύτερο αντιστοιχεί στο ADVISE (συμβούλεψε τον να δι- 
ακόψει και το περιστασιακό έστω κάπνισμα [αν και αρκετοί 
από τους έμπειρους ερευνητές του χώρου, δικαιολογημένα 
θεωρούν ότι μια έντονη συμβουλευτική παρέμβαση από την 
αρχή, μπορεί να περιορίσει της διάθεση των καπνιστών για 
διακοπή της καπνιστικής του συνήθειας}), το τρίτο αντιστοιχεί 
στο ASSESS (προσδιόρισε την πιθανή διάθεση του ασθενή 
για οριστική διακοπή του καπνίσματος), το τέταρτο αντιστοιχεί 
στο ASSIST (βοήθησε τον ασθενή στην προσπάθεια του να 
διακόφει το κάπνισμα) και τέλος, το πέμπτο αντιστοιχεί στο 
ARRANGE (που σημαίνει κανόνισε μια προγραμματισμένη

και τακτική παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης του 
ασθενή και της προόδου του. από την στιγμή ένταξης του στο 
αντικαπνιστικό πρόγραμμα έως και την έξοδο του από αυτό) ].

Τι γίνεται όμως με το κομμάτι της μη φαρμακευτικής θε
ραπείας. των τακτικών -  συστηματικών εκείνων καπνιστών, 
που για διάφορους προσωπικούς ή όποιους άλλους λόγους, 
αποφασίζουν να διακόψουν το κάπνισμα? Εδώ. καταλυτικής 
σημασίας, κρίνεται η έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση κάποι
ων ιδιαίτερων κλινικών καταστάσεων, που πρέπει οπωσδήπο
τε να θεραπευτούν ή έστω να ρυθμιστούν κατά το δοκούν, πριν 
από την ένταξη του καπνιστή στην όποια προγραμματισμένη 
προσπάθεια διακοπής της καπνιστικής του συνήθειας. Ως τέ
τοιες καταστάσεις, περιγράφονται αρκετές από τις ακολούθως 
παρατειθέμενες : α) το σύνδρομο χρόνιου πόνου (ενδέχεται 
επιδείνωση του. λόγω διακοπής της εισροής νικοτίνης και με
ταβολιτών της. στον οργανισμό του πάσχοντος εξ' αυτού, κα
πνιστή). β) χρήση ή κατάχρηση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 
(αλκοόλ, καφεΐνη, ναρκωτικές ή άλλες φυχοτρόπες φαρμα
κευτικές ουσίες), γ) εκσεσημασμένες και τυπικές ψυχιατρικές 
διαταραχές (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και μετατραυ- 
ματικές αγχώδεις διαταραχές, ψυχώσεις κ.α.) και δ) τροφικές 
διαταραχές (λόγω μη πλήρους, τακτικής και ισορροπημένης 
διατροφής). Αφού, έχουν αντιμετωπισθεί οι καταστάσεις αυ-
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τές. ο καπνιστής, με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης, μπορεί να 
ενταχθεί σε ένα οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα προγράμματα 
παρακολουθούμενης διακοπής του καπνίσματος.

Θα αναφερθώ τέλος, στις δύο υπολειπόμενες, από τις πέ
ντε προαναφερόμενες κατηγορίες καπνιστών, εκείνη δηλαδή 
των καπνιστών που δεν θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα 
και εκείνη των καπνιστών που διέκοψαν πρόσφατα και που 
έχουν υψηλότατο κίνδυνο υποτροπής.

Οι δυο αυτές ομάδες καηνιστικού πληθυσμού -  στόχου, 
αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση, στα πλαίσια των 
μη φαρμακευτικών μεθόδων διακοπής της καπνιστικής συ
νήθειας. μιας και η οργάνωση των όποιων σχετιζόμενων με 
αυτές, προγραμμάτων, απαιτεί υψηλό επαγγελματισμό από 
τους λειτουργούς τους, μεθοδικότητα και τεκμηρίωση στις 
παρεμβάσεις τους, διαδραστικότητα με τον πάσχοντα -  κα
πνιστή και με το οικογενειακό και ίσως και με το εργασιακό 
του περιβάλλον, υψηλό δείκτη υποψίας και συνεχές αλλά και 
εμπεριστατωμένο follow -  up, για πρόληψη και άμεση κάλυ
ψη των όποιων υποτροπών, αλλά και άριστη διεπιστημονική 
και διατομεακή συνεργασία, πολλαπλών ειδικοτήτων, τόσο 
από τον Ιατρικό όσο και από τον μη Ιατρικό χώρο.

Όσον αφορά την πρώτη εκ των δύο ομάδων, επειδή η 
έντονη άρνηση των συστατικών της μελών για διακοπή της 
καπνιστικής τους συνήθειας, συνήθως οφείλεται, σε έλλει
ψη πραγματικής πληροφόρησης τους για τις επιβλαβείς 
συνέπειες του καπνίσματος, σε έλλειψη των απαιτούμενων 
χρημάτων για την όποια θεραπεία, σε φόβους ή ανησυχίες 
για την νέα τους προσπάθεια αλλά και σε αναστολές λόγω 
αποτυχίας τους σε προηγούμενες προσπάθειες, ο καλύτερος 
τρόπος προσέγγισης τους και εκείνος που μπορεί να δώσει 
κατά βεβαιότερο τρόπο τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι 
ο δρόμος της χορήγησης σε αυτούς νέων κινήτρων και της 
ενίσχυσης των ήδη εστερνισμένων τους, από προηγούμενες, 
έστω και αν αποτυχημένες, προσπάθειες. Η αντικαπνιστική 
διατομεακή ομάδα, πρέπει να αναλάβει, σε αυτή την τυπολο
γία ασθενούς -  καπνιστή, την πρωτοβουλία για εκπαίδευση 
του σε νέες μεθόδους και πρωτόκολλα θεραπείας, την ψυ
χολογική του υποστήριξη και τον καθησυχασμό του από τις 
όποιες ανησυχίες ή αρνητικής ενοχής συναισθήματα, αλλά 
και την κινητοποίηση -  κινητροποιήση του. Μόνο εάν ο ασθε
νής -  καπνιστής, νιώσει επίκεντρο του ενδιαφέροντος και 
συμμετέχει ενεργά στη λήψη και τη διαμόρφωση, των σχε- 
τιζόμενων με εκείνον, αποφάσεων, μπορεί να αποδεχθεί το 
ρόλο του ως θεραπευόμενου και μόνον έτσι μπορεί, η όποια 
προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος από πλευράς του. να 
στεφθεί από απόλυτη επιτυχία.

Σχετικά τώρα, με το ενδιαφέρον κεφάλαιο της πρόληψης 
των υποτροπών σε καπνιστές που διέκοψαν επιτυχώς και 
προσφάτως το κάπνισμα, αξίζει να σημειώσουμε ότι υποτρο
πές μπορούν να συμβούν και μετά από μήνες ή και χρόνια 
από την διακοπή της καπνιστικής συνήθειας (ιδίως μετά από 
περιόδους έκθεσης σε έντονο stress, ακόμα και αν μικρής 
διάρκειας) και για αυτό η διατομεακή αντικαπνιστική ομάδα,

πρέπει να προβαίνει σε αξιόπιστες και εμπεριστατωμένες με
θοδολογίες follow -  up, με παρεμβάσεις και αυτοψίες, τόσο 
αμέσως μετά τη διακοπή της εξάρτησης από τα παράγωγα του 
καπνού (μιας και οι περισσότερες των υποτροπών επισυμβαί- 
νουν. κατά κανόνα, μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από τη 
διακοπή), όσο και αρκετό καιρό αργότερα, μέσω προγραμ
ματισμένων επισκέψεων στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος, 
όλων των θεραπευμένων σε αυτό καπνιστών, σε προδιαγε
γραμμένα χρονικά διαστήματα, μέσω κατάλληλης επεξεργα
σίας της συνεχώς ενημερωμένης βάσης δεδομένων του. είτε 
με τηλεφωνήματα ή απρόσμενες επισκέψεις στο χώρο κατοι
κίας ή εργασίας του θεραπευμένου πάσχοντα. είτε ακόμα και 
με την ευκαιρία τυχαίων -  πέραν των προγραμματισμένων 
-  επισκέψεων του ασθενή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα 
υγείας του, στα μέλη -  λειτουργούς (ιδίως τους Ιατρούς) της 
αντικαπνιστικής μονάδας. ■
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)
► Του Π/Υ Ευσταθίου Κούρου

Μετά την πρόσφατη επίσκεψή μου στον αρχαιολογι
κό χώρο του Επικούρειου Απόλλωνα και εντυπωσι
ασμένος από την επιβλητικότητα του χώρου, από τις 

επίπονες και εντυπωσιακές εργασίες αποκατάστασης, αλλά 
και την τεχνογνωσία των αρχαίων, μπήκα στον πειρασμό να 
αναζητήσω πληροφορίες -  ως φιλομαθής περιηγητής -  για 
τον τρόπο κατασκευής του ναού.

0 ναός του Επικούρειου Απόλλωνα βρίσκεται στις Βάσ- 
σες της αρχαίας Φιγαλείας. Είναι ένας από τους σπουδαι
ότερους ναούς της Αρχαιότητας και αφιερώθηκε από τους 
Φιγαλείς στον Απόλλωνα, διότι τους βοήθησε να ξεπερά- 
σουν μια επιδημία πανώλης. Πρόκειται για το πρώτο μνημείο 
στην Ελλάδα που συμπεριλήφθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, το 1986. Υψώνεται, επιβλητικά, 
στο κέντρο της Πελοποννήσου. στα 1.130 μ., στα βουνά με
ταξύ Ηλείας. Αρκαδίας και Μεσσηνίας και βρίσκεται ΙΑ χλμ. 
νότια της Ανδρίτσαινας. Ο ναός είναι θεμελιωμένος πάνω σε 
φυσικό βράχο πλαγιάς του όρους Κωτυλίου. Η τοποθεσία του 
ονομαζόταν, στην Αρχαιότητα. Βάσσες (μικρές κοιλάδες) και 
φιλοξενούσε από τον 7ο αιώνα π.Χ. το ιερό του Απόλλωνα 
"Βασσίτα''. που είχαν ιδρύσει οι γειτονικοί Φιγαλείς. οι οποίοι 
λάτρευαν το θεό με την προσωνυμία "Επικούρειος", δηλαδή 
βοηθός, συμπαραστάτης στον πόλεμο ή στην αρρώστια. Ανε- 
γέρθηκε μεταξύ Α20-410 π.Χ από τον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα 
του Παρθενώνα, μετά από υπόδειξη των ιερέων του Απόλ
λωνα από τους Δελφούς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι ιερείς του 
έδωσαν μόνο οδηγίες για το σημείο κατασκευής και το ρυθμό 
που θα ακολουθούσε το οικοδόμημα ή/και αν του αποκάλυ
ψαν κάποια αρχαία κρυμμένη γνώση, σχετικά με το πώς να 
κάνει τον ναό να περιστρέφεται. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο 
Απόλλωνος έφυγε από τη Γη απ' αυτόν τον ναό και εγκατα
στάθηκε στο άστρο του Σείριου. Και πάλι θα επέστρεφε στη 

Γη. μέσω αυτού του ναού.
0 πρώτος ναός γνώρισε και μεταγενέστερες φάσεις, γύ

ρω στο 600 και γύρω στο 500 μ.Χ., από τις οποίες σώζονται

ΝΑΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
“Ο Παρθενώνας
τη ς  Π ελοπ ονήσ σ ου”
πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη. Ο νέος ναός κατασκευάσθη
κε επάνω στην θέση του παλαιού, σε ειδικά διαμορφωμένο 
γήπεδο. Για την κατασκευή του έχει χρησιμοποιηθεί ανοι- 
χτόχρωμος ασβεστόλιθος, ενώ ορισμένα μέρη της οροφής, 
τα κιονόκρανα του σηκού και ο γλυπτός διάκοσμος είναι από 
μάρμαρο Ο ναός αυτός διαφέρει ξεκάθαρα από άλλους αρ
χαίους ναούς, καθώς είναι ο μοναδικός ναός στον ελληνικό 
χώρο που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και ίσως 
να είναι ο μοναδικός αυτού του είδους σε όλο τον κόσμο. Αν 
εξετάσουμε τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του θα δούμε ότι αν και 
εξωτερικά είναι δωρικού ρυθμού, στο εσωτερικό του ο ρυθ
μός είναι καθαρά ιωνικός, αλλά οι κίονές του κοσμούνται με 
κορινθιακού ρυθμού κιονόκρανα. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε 
ένας κίονας, που έφερε το αρχαιότερο, γνωστό ως σήμερα 
στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, κορινθιακό κιονόκρανο, 
το οποίο γνωρίζουμε από τα σχέδια των πρώτων περιηγητών 
(θραύσματά του φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο). Κατά μια άποψη, ο κίονας αυτός αποτελούσε ανεικονική 
παράσταση θεότητας. Πράγμα πολύ παράξενο που συνδυάζει 
και τους τρεις βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και είναι το 
μοναδικό αρχαίο οικοδόμημα στο οποίο παρατηρείται αυτό το 
φαινόμενο. Έχει πρόναο, σηκό, άδυτο και οπισθόδομο, με 6 
κίονες στις στενές και 15 στις μακρές πλευρές, αντί τπς καθι
ερωμένης για την εποχή αναλογίας 6x13.  Έτσι, η μορφή του 
είναι περισσότερο επιμήκης, όπως στους αρχαϊκούς ναούς. 
Οι διαστάσεις του ναού είναι 39,87μ X 16.13μ Στις μετόπες 
και ζωοφόρους του απεικονίζονται η επιστροφή του Απόλ
λωνα στον Όλυμπο από τις Υπερβόρειες χώρες, η αρπαγή 
των θυγατέρων του Μεσσήνιου βασιλιά Λεύκιππου από τους 
Διόσκουρους, η Αμαζονομαχία και η Κενταυρομαχία. Γλύπτης 
της ζωφόρου, ίσως, ήταν ο Παιώνιος, που φιλοτέχνησε στην 
Ολυμπία το περίφημο άγαλμα της Νίκης.

Οι δύο τελευταίες -  μαρμάρινες ζωοφόροι -  βρίσκονται 
στο Βρετανικό Μουσείο. Επί Οθωμανοκρατίας τα ευρήματα 
μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο με τη συγκατάθεση του Βελή Πα-
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σά. ενώ το 1814 η ζωφόρος αγοράστηκε με εντολή του Άγγλου 
αντιβασιλιά. πρίγκιπα Γεωργίου, για να καταλήξει το 1815 στο 
χώρο, όπου φυλάσσεται σήμερα. Ο αρχαίος περιηγητής Παυ
σανίας. που τον επισκέφθηκε, απέδωσε στο θεό το προσωνύ- 
μιο Επικούρειος", γιατί προστάτευσε τους Φιγαλείς από την 
επιδημική νόσο, που είχε πλήξει τον ελλαδικό χώρο κατά τη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, θαμπώθηκε δε από 
την ομορφιά του και τον κατάταξε δεύτερο, μετά από εκείνον 
της Τεγέας. σε κάλλος και αρμονία. Ο ναός εξακολούθησε να 

χρησιμοποιείται στα ελληνιστικά και ρωμαϊκό χρόνια, όπως 
φαίνεται από τις επιδιορθώσεις που δεχόταν η κεραμοσκεπή. 
Η πρώτη σημαντική καταστροφή του σημειώθηκε, όταν έπεσε 
η στέγη του, λόγω της φυσικής φθοράς των ξύλινων δοκών 
που τη συγκρατούσαν, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και από 
την ανθρώπινη επέμβαση τον Ιο μ.Χ. αιώνα, που έγινε για 
την απόσπαση του μετάλλου των συνδέσμων. 0 ναός ταυτί
σθηκε επιτυχώς το 1765 από το Γάλλο αρχιτέκτονα J. Bocher 
και η πρώτη συστηματική ανασκαφή του έγινε το 1812 από 
ομάδα αρχαιόφιλων επιστημόνων. Ανασκαφές και αναστη- 
λωτικές επεμβάσεις ξεκίνησαν το 1902 απάτην Αρχαιολογική 
Εταιρεία. Ανάμεσα στο πλήθος των ευρημάτων προκαλούν 

εντύπωση το πλήθος των όπλων, ιδιαίτερα των αμυντικών, 
που προφανώς προσφέρονταν στο θεό. Με τα ευρήματα αυτό 
συνδέεται και η δεύτερη ερμηνεία του προσωνυμίου του θεού 
ως "Επικούρειου", επειδή βοήθησε τους Φιγαλείς να αντιμε
τωπίσουν το 659 π.Χ. τους Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Β' 
Μεσσηνιακού πολέμου. Το 1975 συστάθηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού η “ Επιτροπή Συντηρήσεως του Ναού του Επικού
ρειου Απόλλωνος", που ανέλαβε τον προγραμματισμό και τη 
σύνταξη των σχετικών μελετών για τα έργα συντήρησης και 
αναστήλωσης. Το 1982 έγινε ανασύσταση της επιτροπής και 
το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε συστηματικά το εξαιρετι
κά δύσκολο έργο αποκατάστασης του μνημείου. Οι εργασίες 
αποκατάστασής του συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο ναός από 
το 1987 καλύπτεται από συνθετική τέντα-στέγαστρο για τπν 
προστασία του από τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιομορφίες του Ναού
Ας δούμε, όμως, ποια είναι αυτά τα μυστικά που αποκά

λυψαν οι ιερείς του Απόλλωνα και τα έκανε πράξη ο Ικτίνος, 
κατασκευάζοντας αυτόν τον ιδιότυπο ναό. Η πλαγιά, όπου είναι 
χτισμένος, έχει διαμορφωθεί τεχνητά σε οριζόντιο επίπεδο και 
ο ναός τοποθετήθηκε έκκεντρα πάνω σε αυτή με προσανατολι
σμό που και πάλι θεωρείται παράξενος, διότι δεν ακολουθείτο 
συνήθη προσανατολισμό των ναών στον άξονα Ανατολή -  Δύ
ση. αλλά τον άξονα Βορρά -  Νότου. Η είσοδος του ναού είναι 
στην βόρεια πλευρά του με προσανατολισμό τους Δελφούς. 
Κάποιος θα σκεφτεί ότι αφού οι Ιερείς του Απόλλωνα στους 
Δελφούς ζήτησαν να χτιστεί ο ναός, θα επιδίωξαν, ώστε ο ναός 
να βλέπει το μεγάλο ιερό του θεού. Όμως, δεν είναι έτσι. 0 
προσανατολισμός των ναών στην Αρχαιότητα καθοριζόταν από

τον άξονα Ανατολής -  Δύσης, συνθήκη που υιοθέτησε και ο 
Χριστιανισμός (για διαφορετικούς λόγους). Όπως στην Αρχαι
ότητα, έτσι και σήμερα, απαγορεύεται να χτιστεί λατρευτικός 
ναός που δεν είναι προσανατολισμένος σε αυτόν τον άξονα. 
Όμως, στο ναό του Απόλλωνα έγινε μία εξαίρεση και μάλιστα 
με την σύμφωνη γνώμη των ιερέων του θεού.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι όποιες διαφορές υπάρχουν 
στο ναό αυτό οφείλονται σε μια τοπική παράδοση ή λόγω της 
ύπαρξης στα βόρεια της περιοχής ενός μικρότερου ναού με 
τον ίδιο προσανατολισμό. Πρόκειται για ναό του Απόλλωνα 
στην κορυφή του όρους Κωτύλιο, που αποτέλεσε τον οδηγό 
για την κατασκευή του μεγάλου ναού του θεού. Οι δύο ναοί 
έχουν άμεση σε οπτική επαφή. Εδώ πρέπει να επισημαν- 
θεί ότι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί δεν ήταν τυχαία αρχιτεκτο- 
νήματα, δεν κατασκευάσθηκαν μόνο για να στεγάσουν την 
αρχαία λατρεία, αλλά και για να αποτυπώσουν την αρμονία 
του σύμπαντος. Στο εσωτερικό τους είναι εγγεγραμμένη η 
βαθειά γνώση που συνδέει τη Γη με τον ουράνιο θόλο και 
τον άνθρωπο με το άπειρο. Ο ναός του Επικούρειου Απόλ
λωνα κρατά κάποια αναπάντεχα μυστικά, βαθειά κρυμμένα 
στα θεμέλια του. Οι πρώτες περίεργες ενδείξεις προέκυψαν 
από σχετική έρευνα του Αμερικανού αρχαιολόγου Cooper, ο 
οποίος το 1968 που τον επισκέφθηκε διαπίστωσε ότι ο ναός 
έχει φύγει από τη θέση του και «κάθεται» πάνω σε αναρρίμ- 
ματα (μπάζα). Έχει δε υποστεί μεγάλη φθορά, καθιζήσεις 
στο δάπεδο και στα νότια σκαλοπάτια, οι κίονες έχουν φύγει 
από την κατακόρυφο και ένας στην νοτιοανατολική γωνία έχει 
σπάσει σαν να είχε πάθει μια στρέψη από μετατόπιση ή από 
ολίσθηση ολόκληρου του ναού προς το Νότο. Ολόκληρος ο 
ναός γλιστρούσε και περιστρεφόταν, αργά, γύρω από έναν 
κατακόρυφο άξονα στα θεμέλια του. στη ΝΑ γωνία. Γιατί όμως 
να έχει κατασκευασθεί έτσι ο ναός? Σύμφωνα με τον Γυμνασι- 
άρχη-Μαθηματικό Στέλιο Πατεράκη, ο οποίος έκανε επί τόπου 
έρευνες, η πλαγιά διαμορφώθηκε τεχνητά και δημιουργήθηκε 
μία πέτρινη “ειδική" βάση, πάνω στην οποία κατασκευάστηκε 
ο ναός. Για να κατορθώσει ο ναός να ολισθαίνει πάνω στη βά-
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ση του, τοποθετήθηκε πάνω σε αυτή ένα στρώμα αργίλου και 
ένα στρώμα από βότσαλα. Πάνω σε αυτά τοποθετήθηκαν οι 
πλάκες των θεμελίων του ναού. Έτσι, περιστρεφόταν σκόπιμα, 
όπως διαπίστωσαν και άλλοι αρχαιολόγοι. Πρόκειται για ένα 
προσεκτικά προμελετημένο επίτευγμα των κατασκευαστών 
του. Η βάση αυτή είναι ειδική, και μοναδική στον κόσμο, διότι 
λόγω της μελετημένης κλίσης της και της τοποθέτησης του 
κατακόρυφου υπόγειου άξονα στη νοτιοανατολική γωνία του 
ναού, επέτρεπε σε αυτόν να ολισθαίνει πάνω της, με σκοπό 
να στοχεύει διαρκώς στο ίδιο αστρικό σημείο.

0 άξονας της γης δεν είναι ένα σταθερό σημείο. Λόγω της 
μετάπτωσης των Ισημεριών αλλάζει θέση χρόνο με τον χρόνο, 
αφού έχει μία κλίση 23,5 μοίρες και διαγράφει έναν πλήρη 
κύκλο κάθε 25.920 χρόνια, δηλαδή όσο κάνει και ο Ήλιος, 
για να διέλθει και από τα δώδεκα ζώδια (2160 χρόνια σε κάθε 
ζώδιο). Ο Πλάτωνας έχει ονομάσει την περίοδο των 25920 
ετών «μεγάλο ενιαυτό». Ο προσανατολισμός των σταθερών 
σημείων πάνω στη γη, αλλάζει θέση ετησίως, ακολουθώντας 
την κίνηση του άξονά της. Οι αστερισμοί, που παρατηρού
με σήμερα σε συγκεκριμένα σημεία του ουρανού, πριν από 
χιλιάδες χρόνια ήταν σε διαφορετικά σημεία και επίσης σε 
διαφορετικά σημεία του ουρανού θα είναι μετά από χιλιάδες 
χρόνια. Έτσι, λοιπόν, και ο Πολικός Αστέρας αλλάζει θέση. Την 
εποχή που χτίσθηκε ο ναός, ο Πολικός Αστέρας ήταν το άστρο 
<α> του αστερισμού του Δράκοντος. ενώ σήμερα λόγω της 
μετάπτωσης των Ισημεριών που προαναφέρθηκε, ο πολικός 
Αστέρας είναι το άστρο <α> του αστερισμού της Μικρής Άρ
κτου. Οι κατασκευαστές του ναού είχαν υπολογίσει ακριβώς 
αυτή τη μεταβολή και γι' αυτό το λόγο είχαν διαμορφώσει τα 
θεμέλια, ώστε να περιστρέφεται και να παρακολουθεί τη με
τάπτωση των Ισημεριών και ο άξονάς του να δείχνει πάντα τον 
εκάστοτε Πολικό Αστέρα. Σύμφωνα με τον Πατεράκη, ολόκλη
ρος ο ναός, ολίσθαινε πολύ αργά, συμπεριφερόμενος σαν μία 
συσκευή παρατήρησης του ουράνιου θόλου και συντονισμού 
της με τον Πολικό Αστέρα. Με την πάροδο των ετών ο ναός
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υπέστη μεγάλη φθορά και έγιναν καθιζήσεις στο δάπεδο και 
στα νότια σκαλοπάτια οι κίονες έφυγαν από την κατακόρυφο 
και μάλιστα ένας στην ΝΑ γωνία έσπασε, σαν να είχε στραφεί 
προς το Νότο όλου του ναού. Όπως λέει ο Πατεράκης δεν 
μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη αυτή κατασκευαστική φθορά 
του ναού. Οι σύγχρονοι μελετητές και αρχαιολόγοι λένε ότι ο 
ναός έχει υποστεί αυτή τη φθορά από τους σεισμούς και τις 
λεηλασίες από τους διάφορους αρχαιοκάπηλους. Όπως και 
να έχει, είναι εξαιτίας αυτών των καταστροφών που ο ναός 
σταμάτησε να στρέφεται.

0 δεύτερος ναός στην κορυφή του βουνού Κωτύλιο έπαιζε 
τον ρόλο του δείκτη. 0 ναός συνιστούσε μία τεράστια πυξίδα 
κατασκευασμένη από γρανίτη και μάρμαρο. Εάν δεν κατα
στρεφόταν ο ναός θα έπρεπε μέχρι σήμερα να δείχνει στις 
33.8 μοίρες. Έπρεπε επίσης να βρεθεί η μαγνητική απόκλιση 
του ναού. Η μαγνητική απόκλιση κάθε γήινου σημείου αλλά
ζει κάθε χρόνο. Λόγω των πολλών ετών από την κατασκευή 
του δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί αυτή επακριβώς. Σήμε
ρα, η μαγνητική απόκλιση του ναού είναι, κατά προσέγγιση. 
31 μοίρες. Άρα. 33.8 μοίρες η περιστροφή, συν 31 μοίρες η 
μαγνητική απόκλιση, μας δίνουν άθροισμα 64.8 μοίρες. Από 
τον χάρτη βλέπουμε ότι στις 65 μοίρες από τον ναό βρίσκο
νται οι αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών και της Ελευσίνας 
(Ελευσίς = Έλευσις). Ας χρησιμοποιήσουμε και λεξάριθμους: 
ΕΛΕΥΣΙΣ = 850 => 8+5+0 = 13 => 1+3 = 4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΝΑΟΥ = 1373 + 521 = 1894 => 1+8+9+4 = 22 => 2+2 = 4. 
(Οι πιό πάνω λεξάριθμοι δόθηκαν από τον μαθηματικό και 
ειδικό στους λεξάριθμους, Ελευθέριο Αργυρόπουλο), Η ισο- 
ψηφία αυτή δείχνει ότι ο ναός έχει σχέση με την Ελευσίνα. 
Από το χάρτη διαπιστώνουμε ότι ο ναός απέχει 160 χλμ από 
την Ελευσίνα. Αλλά σε απόσταση 160 χλμ από την Ελευσίνα 
είναι και η κορυφή του Ταϋγέτου. Έτσι, με κορυφές την Ελευ
σίνα, το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και την κορυφή του 
Ταϋγέτου σχηματίζεται ένα ισοσκελές τρίγωνο!... ■

Πηγές:
• www.wikipedia.gr
•  Υπουργείο Πολιτισμού
• Περιοδικό Newsweek (ο Ναός στις Βάσσες)
•  http-.//www.youtube.com/watch?v=HPKGTxjGTaM
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Αίτια & Συνέπειες Αγχους
Ε ρ ε υ ν η τ ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η

στον Επαγγελματία Αστυνομικό
Αίτια αστυνομικού άγχους
Ικανοποίηση από τη δουλειά, οικονομική επιτυχία και ανα
γνώριση από τους άλλους, είναι τα χαρακτηριστικά που. 
ακόμα και το λιγότερο φιλόδοξο άτομο ανάμεσά μας, ελπί
ζει ν' αντλήσει από το επάγγελμά του. Ακόμα και όταν ένα 
άτομο γνωρίζει τι θα ήθελε να κάνει και έχει την απαραίτητη 
ικανότητα, για να είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, ο 
συναγωνισμός για την απόκτηση μιας δουλειάς μπορεί να 
προξενήσει μεγάλους βαθμούς άγχους, ιδιαίτερα σε συνθή
κες, που υπάρχει μεγάλη ανεργία (Σπιλμπεργκερ,1982.24). 
Κάθε επάγγελμα περιλαμβάνει πολλές πιθανές αιτίες άγχους: 
οι κακές συνθήκες εργασίας, το μεγάλο ωράριο, οι πιεστικές 
προθεσμίες, οι δύσκολες σχέσεις με τους προϊστάμενους, 
και τους συνεργάτες μπορεί να προξενήσουν πολύ επιζήμιες 
πιέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις συγκρούσεις ανάμεσα στις 
απαιτήσεις της δουλειάς και τις απαιτήσεις της οικογένειας, 
καθώς και για την ανάθεση ευθύνης σ' ένα άτομο, όπως επί
σης και για τη σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση των ταλέντων 
και των ικανοτήτων του (Σπιλμπεργκερ.1982).
Μερικά επαγγέλματα είναι από τη φύση τους πιο στρεσσο- 
γόνα από άλλα. Στις ΗΠΑ το άγχος, που επιβαρύνει τους 
αστυνομικούς αντικατοπτρίζεται στο δείκτη αυτοκτονιών 
που είναι διπλάσιος από το μέσο όρο αυτοκτονιών ανάμεσα 
στους άντρες των αστικών περιοχών (Σπιλμπεργκερ.1982). 
Τα αίτια του άγχους στη δουλειά των αστυνομικών (π.χ. 
κίνδυνος, βία, γραφειοκρατία, διοίκηση κλπ) καθορίζονται 
μέσα από επιστημονικές μελέτες σε (4) βασικούς παράγο
ντες: η φύση της αστυνομικής δουλειάς, το κοινό - πολίτες, 
το εγκληματικό - δικαστικό σύστημα (δίωξη εγκληματιών), 
και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης (Reese, 1986, Violanti 
and Aron, 1994).
Οι παράγοντες του άγχους πηγάζουν σε οργανώσεις σχετι
κές με διοικητικές τακτικές και στάσεις που ενοχλούν τους 
αστυνομικούς (Violanti and Aron, 1993, Violanti and Aron. 
1995).
Ακριβέστερα, οι παράγοντες του στρες περιλαμβάνουν: α) 
Έλλειψη συμμετοχής σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις κα
θημερινές υπηρεσιακές πρακτικές, β) Έλλειψη διοικητικής 
υποστήριξης, γ) Ποινή που επικεντρώνεται στη φιλοσοφία 
(τον τρόπο που βλέπει ο προϊστάμενος το παράπτωμα) ή
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ροφανώς το καλύτερο για τους εργοδότες είναι να 
έχουν υγιείς και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Οι 
μη υγιείς εργαζόμενοι παράγουν λιγότερο, γεγονός 

το οποίο θέτει περισσότερη πίεση στους άλλους εργαζό
μενους να κάνουν τη δουλειά τους άμεσα και με συνεχή 
προσπάθεια για να καλύψουν την ελλειπή παραγωγή των 
συναδέλφων τους. Η μείωση του άγχους στον εργασια
κό χώρο δε θα αυξήσει μόνο την εργασιακή ικανοποίηση 
αλλά ίσως να μειώσει και τα προβλήματα υγείας (Wolf and 
Finestone, 1986).
Η έκταση του επαγγελματικού άγχους μπορεί να συνδεθεί 
απευθείας με την έκταση της εργασιακής δυσαρέσκειας. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι η εργασιακή δυσαρέσκεια είναι 
αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων αηό τους ακόλουθους 
τέσσερις εργασιακούς παράγοντες του άγχους: ποσοτική 
υπερφόρτιση, ποιοτικό υποφορτίο, έλλειψη ελέγχου ή έλ
λειψη κοινωνικής υποστήριξης (Wolf and Finestone. 1986). 
Η ποσοτική υπερφόρτωση φέρεται να έχει περισσότε
ρη δουλειά, πίεση ωραρίου, επαναλαμβανόμενη εργασία 
ή υψηλές απαιτήσεις από τους εργαζόμενους. Το ποιοτικό 
υποφορτίο δείχνει έλλειψη ικανοποίησης από τη δουλειά, 
ελάχιστη εργασιακή παραλλαγή, μη δημιουργικότητα των 
εργαζομένων ή επίλυση προβλημάτων και χαμηλή ή αρνητι
κή κοινωνική αλληλεπίδραση. Η έλλειψη ελέγχου προκαλεί 
στους εργαζόμενους να μην είναι σε θέση να αποφασίζουν 
για το εργασιακό κομμάτι ή τις εργασιακές μεθόδους. Η 
έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης αιτιολογείται όταν οι εργα
ζόμενοι δεν έχουν προσωπικούς δεσμούς με συναδέλφους 
ή μέλη της οικογένειας (Wolf and Finestone. 1986).



άδικη πειθαρχία (Comman & Evans. 1994, Ellison,2004, 
Kroes. 1986, Reiser, 1974) και δ) Αποξένωση μεταξύ των 
αστυνομικών, ως αποτέλεσμα της φύσης της μιλιταριστικής 
οργάνωσης (Golembiewski and Kim. 1991).
Ο Brooks και Piquero (1998) αναφέρουν ότι το μέγεθος του 
αστυνομικού τμήματος είναι μια σημαντική μεταβλητή που 
επηρεάζει το άγχος. Οι αστυνομικοί αισθάνονται ότι οι συνέ
πειες των παραγόντων του άγχους είναι λιγότερες στα μικρά 
τμήματα απ' ότι στα μεγάλα και αστικά τμήματα.
Δεύτερο τα ευρήματα για τις υπηρεσιακές αιτίες δείχνουν ότι 
η φύση της δουλειάς της αστυνομίας είναι σημαντικός συ
ντελεστής για την παρουσία των παραγόντων του άγχους.
Η δουλειά της αστυνομίας από τη φύση της, είναι επικίν
δυνη, με εναλλασσόμενες βάρδιες, δεχόμενη τη δημόσια 
απάθεια, είναι κυρίως βαρετή και απαιτείται να εκτεθούν 
στη δυστυχία και στο θάνατο των άλλων. Αυτοί οι παράγοντες 
είναι και οι πιο πιθανοί για να εμφανίσουν το στρες στην 
αστυνομία.
Από την άλλη πλευρά η υπόσταση της φύσης της δουλει
άς της αστυνομίας, καθώς και ο παράγοντας άγχους είναι 
δυσεπίλυτος. Οι Storch και Panzarelle (1996), και ο Kroes 
και Gould (1982), για παράδειγμα αξιολόγησαν τους αστυ
νομικούς που ανέφεραν κίνδυνο, βία, ή ανθρώπινη δυστυ
χία. ως πηγές του άγχους στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
Απειλές ή σωματική βλάβη και έκθεση στη βία δεν είναι 
σύνηθες για πολλά από τα μικρά αστυνομικά τμήματα. Οι 
αστυνομικοί, συνεπώς, μπορεί να περιγράφουν τη δουλειά 
τους ως την πιο επικίνδυνη απ' ότι είναι πραγματικά (Cullen, 
et al. 1983).
Γενικά δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία, φύλο. φυλή, οι
κογενειακή κατάσταση, εμπειρία στο τμήμα, βαθμός, είδος 
αποστολής, ανάθεση ή μη ανάθεση, έχουν συμπεριληφθεί 
στις περισσότερες σχετιζόμενες μελέτες του άγχους στην 
αστυνομία με την προϋπόθεση να εκτιμηθούν οι άμεσες και 
έμμεσες συνέπειες αυτών με το άγχος (Aron,1992, Crank 
and Caldero. 1991,Newman and Rucker-Reed, 2004, He et 
al, 2002, Violanti and Aron. 1995,Zhao, et al.2003).

Συνέπειες άγχους
To άγχος προκαλείται όταν οι εμπειρίες ενός προσώπου σε 
μια κατάσταση ή γεγονός έχουν αρνητική επίδραση στην 
πνευματική ή σωματική ευημερία του ατόμου. Οι ερευνη
τές πιστεύουν ότι το άγχος που παρατείνεται μπορεί να έχει 
ζημιογόνα σωματικά αποτελέσματα στους ανθρώπους, ν' 
αναστατώνει το ανοσοποιητικό τους σύστημα και να προ
διαθέτει αυτούς τους ανθρώπους σε ορισμένες ασθένειες 
(Rice 2000).
Το άγχος μπορεί να εξασθενίσει ψυχολογικά την ικανότητα 
του ανθρώπου να συγκεντρώνεται, να λύνει προβλήματα, να

λαμβάνει αποφάσεις και να ολοκληρώνει εργασιακές δρα
στηριότητες. Αυτές οι ψυχολογικές επιδράσεις μπορεί να 
αναχαιτίζουν την ικανότητα του ατόμου ν' αποδίδει/παράγει. 
αποτελεσματικά πάνω στη δουλειά, το οποίο μπορεί να οδη
γήσει σε φτωχή εργασιακή αποδοτικότητα (Rice, 2000).
Οι συμηεριφορικές αντιδράσεις των ανθρώπων στο στρες 
έχουν αναφερθεί ως: κλάμα, κάπνισμα, υπερβολικό φαγη
τό, κατάχρηση αλκοόλ, γρήγορη ομιλία, και τρεμούλιασμα. 
Αυτές οι συμηεριφορικές αντιδράσεις στο άγχος είναι ανθυ
γιεινές και μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα κύρια προβλήματα 
υγείας (Rice, 2000).
Οι συνέπειες του άγχους στους αστυνομικούς που αναφέ- 
ρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνουν: 
καχυποψία, συναισθηματική αδιαφορία, δυσαρέσκεια στη 
δουλειά, μειωμένη αποδοτικότητα, συστηματική απουσία, 
πρόωρη σύνταξη, υπερβολική επιθετικότητα, αλκοολισμό, 
συζυγικά ή οικογενειακά προβλήματα, καρδιακή προσβολή, 
έλκη, απόκτηση βάρους και αυτοκτονία (Finn, 2000, Violanti 
& Aron, 1994).
Άλλες συνέπειες είναι η πρόωρη σύνταξη, η συστηματική 
απουσία από τα καθήκοντα και τα προβλήματα αλκοόλ. Επί
σης. οι συνέπειες του αστυνομικού άγχους δεν επηρεάζουν 
μόνο τους αστυνομικούς, αλλά και τα μέλη της οικογένειας 
τους. Η βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι οι σύζυγοι αστυνο
μικών υποφέρουν από υψηλά επίπεδα άγχους εξαιτίας της 
φύσης της δουλειάς των συζύγων. Πηγές του άγχους που 
παρατέθηκαν από τις συζύγους αστυνομικών περιλαμβά
νουν: βάρδια εργασίας, υπερωρία, ανικανότητα ή απροθυ
μία να εκφράσουν συναισθήματα, φόβος ότι ο σύζυγος θα 
τραυματιστεί ή θα σκοτωθεί στη γραμμή του καθήκοντος και 
ο εικοσιτετράωρος ρόλος του αστυνομικού ως όργανο του 
νόμου (Finn, 2000).
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα αυτά είναι συχνά 
απελπισμένα ελπίζοντας να καταφέρουν να διαχειριστούν τα 
συναισθήματά τους στρεφόμενοι στο αλκοόλ, ακόμη και αν 
το αλκοόλ μπορεί μόνιμα να καταστρέψει τόσο την καριέρα 
τους όσο και τη ζωή των οικογενειών τους (Boyce, 2006).
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Οι δείκτες διαζυγίου ανάμεσα στους αστυνομικούς είναι 
υψηλοί. Εξαιτίας της δουλειάς είναι οφθαλμοφανές ότι μπο
ρεί να πιεστούν οι σχέσεις εξαιτίας των εναλλαγών βάρδιας 
και των παρατεταμένων ωραρίων. Μ' αυτά τα ωράρια είναι 
δύσκολο να σπαταλούν ποιοτικό χρόνο οποιαδήποτε ώρα. 
με τις οικογένειες τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στη δουλειά ίσως να τα μεταφέρουν στην οικογένεια. Οι 
οικογένειες αντιμετωπίζουν συνεχώς το φόβο ότι κάτι κακό 
θα μπορούσε να τους συμβεί. 0 χαμηλός μισθός μπορεί να 
προκαλεί οικονομικές δυσκολίες. Οι σχέσεις συχνά γίνονται 
προβληματικές και απόμακρες και οδηγούν στο διαζύγιο. 
Απ' όλες τις επιπτώσεις του άγχους, η αυτοκτονία είναι η πιο 
τραγική. Περίπου τρία (3) εκατομμύρια αστυνομικοί ετησί- 
ως πεθαίνουν από το δικό τους χέρι (Miller, 2004). Η Unit 
Central Florida Police stress (2004) απαρίθμησε αυτούς 
τους πιθανούς λόγους για τον υψηλό δείκτη αυτοκτονιών: 
συνεχής έκθεση στην ανθρώπινη δυστυχία, αυταρχική αστυ
νομική γραφειοκρατία, βάρδια εργασίας, κοινωνική πίεση, 
οικογενειακές διαφορές, ανακολουθίες του εγκληματικού 
δικαστικού συστήματος, κατάχρηση αλκοόλ και έλλειψη 
ελέγχου πάνω σε εργασιακές καταστάσεις (Boyce. 2006). 
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
ότι οι επιπτώσεις του άγχους και των κακών εργασιακών 
συνθηκών γίνονται εύκολα ορατές στην καθημερινή ζωή. 
Είναι δύσκολο να καταγραφεί όλο το φάσμα των επιπτώσεων 
αυτών, αν και. σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Barnett 
& Brennan. 1995. Beehr. & Newman, 1978. Repetti. 1993. 
Ross & Altamaier, 1994.Staw.1984), μπορούν να χωριστούν 
στις εξής κατηγορίες: 
α) Προβλήματα σωματικής υγείας, 
β) Προβλήματα ψυχολογικής φύση, όπως κατάθλιψη, έντονο 

άγχος, και νευρικότητα.
γ) Προβλήματα που εντοπίζονται στη συμπεριφορά, όπως 

συχνές απουσίες από την εργασία, αυξημένο κάπνισμα. 
Οι σωματικές και συναισθηματικές συνέπειες του στρες ε ί
ναι πολυάριθμες και συχνό σοβαρές. Οποιαδήποτε από αυτά 
μπορεί να φθείρουν την εργασιακή απόδοση. Οι συνέπειες 
του άγχους που κυρίως αναφέρονται από τους αστυνομι
κούς είναι:
■  Κυνισμός και καχυποψία
■  Συναισθηματική αδιαφορία διαφόρων απόψεων της κα

θημερινής ζωής
■ Μείωση αποδοτικότητας
■  Συστηματική αποχή και πρόωρη συνταξιοδότηση
■  Υπερβολική επιθετικότητα
■  Αλκοολισμός και ύπαρξη προβλημάτων κακομεταχεί

ρισης
■  Συζυγικά ή άλλα οικογενειακά προβλήματα (π.χ εξωσυ- 

ζυγικές σχέσεις, διαζύγιο ή ενδοοικογενειακή βία)
■  Μετατραυματική διαταραχή του στρες

■  Καρδιακή προσβολή, έλκη, απόκτηση βάρους και άλλα 
προβλήματα υγείας και αυτοκτονία

Συμπέρασμα
Το άγχος και η αποδοτικότητα του αστυνομικού εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, δείχνοντας με κατηγορηματικό 
τρόπο τη δυσκολία της συγκεκριμένης εργασίας και την 
πολυ-επίπεδη μορφή που μπορεί να πάρει. Οι αστυνομικοί 
καθημερινά αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις και 
όσο το έγκλημα αναπτύσσεται και η υποστήριξη της ψυχο
λογικής του υγείας μειώνεται τόσο δυσκολότερη θα είναι 
γενικά η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πο
λίτες και στην κοινωνία γενικά.
Ως εκ τούτου, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η κοινωνική 
πρόνοια του κράτους μπορούν να συμβάλλουν στην προσπά
θεια ενημέρωσης των αστυνομικών για θέματα αγχογόνων 
καταστάσεων και κατ' επέκταση διαχείρισης του άγχους 
μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων που προσφέρονται 
από κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Σε συνεργασία με 
ειδικούς μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης 
και πληροφόρησης σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι ο 
καθένας μας να διαφυλάξει τον εαυτό του αλλά και τους 
γύρω του μέσα από το στρεσάρισμα που βιώνει ο ίδιος, πόσο 
μάλλον αν το συγκεκριμένο άτομο είναι αστυνομικός ο οποί
ος καθημερινά στη δουλειά του αντιμετωπίζει αγχωτικές 
καταστάσεις. ■
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Ανχώνπς Τζιβανόπουλος

ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η κυβέρνηση Ομπάμα ανακοίνωσε ένα από τα μεγαλύτερα κρούσματα παραβίασης 
δεδομένων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων στην ιστορία των ΗΠΑ. Η κυβερνοεπίθε- 
ση αιρορά τουλάχιστον 4 εκατομμύρια νυν και πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους και 
σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. προέρχεται από την Κίνα.
Τα δεδομένα βρίσκονταν υπό την ευθύνη του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, το 
οποίο διαχειρίζεται και τα αρχεία των υπαλλήλων. Η παραβίαση διαπιστώθηκε για πρώτη 
φορά τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Γραφείο, αλλά φαίνεται ότι άρχισε το αργότερο στο τέλος του 2014. Οι χάκερς συγκέ
ντρωσαν αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης (social security number) και άλλες «πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης», 
αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρόκειται για επίθεση κατασκοπείας ή για επίθεση με στόχο το εμπορικό κέρδος. Το 
FBI ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα και ότι «λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν όλες τις εν δυνάμεις επιθέσεις κατά των συ
στημάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα». «Η προστασία των δεδομένων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων από κάθε 
κακόβουλη ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσε η διευθύντρια του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού Κάθριν 
Αρτσουλέτα. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία καλεί όλα τα εν δυνάμει θύματα της κυβερνοεπίθεσης να χειρίζονται με μεγάλη 
«καχυποψία» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε ανακοίνωσή του. το Γραφείο 
Διαχείρισης Προσωπικού ανέφερε ότι πρώην και νυν ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που υπήρξαν θύματα της επίθεσης θα 
ενημερωθούν επισήμως από τις 8 Ιουνίου και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εντοπισθούν και νέα θύματα κατά τη δ ι
άρκειας της έρευνας, ενώ θα προβλεφθεί η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση «απάτης ή κλοπής ταυτότητας». 
w w w .ka th im e rin i.g r

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

Έξι ανώτερα στελέχη της κεντρικής τράπεζας της χώρας και ακόμα 16 τραπεζικοί υπάλλη
λοι του ιδιωτικού τομέα συνελήφθησαν για απόπειρα νομισματικής απάτης. Σύμφωνα με 
τις τοπικές Αρχές, οι συλληφθέντες έκλεψαν φθαρμένα χαρτονομίσματα του τοπικού νομί

σματος ναΐρα. αξίας περίπου 33 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία κανονικά έπρεπε να καταστραφούν. Οι 22 συλληφθέντες 
φέρεται να συνωμότησαν για να διαπράξουν και να αποκρύψουν την απάτη. Τα φθαρμένα χαρτονομίσματα έπρεπε κανονικά 
να σταλούν στην κεντρική τράπεζα ώστε να καταστραφούν, όμως οι ύποπτοι κράτησαν τα χρήματα και γέμισαν κουτιά με 
αποκόμματα εφημερίδων, κομμένα στο σχήμα χαρτονομισμάτων. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Μουχαμούντου Μπουχάρι έχει 
δεσμευθεί πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Νιγηρία. 
w w w .s k a i.g r

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΟΡΑ

Η Αστυνομία της Βραζιλίας έθεσε υπό κράτηση ηγετικό στέλεχος της Καμάρα, της μαφίας 
της Νάπολης. που διέφευγε τη σύλληψη για 30 χρόνια και είχε καταδικαστεί σε ισόβια 
κάθειρξη για πάνω από 20 ανθρωποκτονίες τη δεκαετία του 1980. Ο 56χρονος Πασκου- 
άλε Σκότι συνελήφθη στην βορειοανατολική πόλη Ρεσίφε. στην πολιτεία Περναμπούκο. 
όπου ζούσε για 28 χρόνια, σε κοινή επιχείρηση της βραζιλιάνικης ομοσπονδιακής Αστυ
νομίας και της Interpol, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας. 0 Σκότι είχε καταδι
καστεί ερήμην από ιταλικό δικαστήριο το 1991 για παράνομη οπλοκατοχή, εκβιασμούς, 
αντίσταση κατά της αρχής και περισσότερες από 20 ανθρωποκτονίες. Τα εγκλήματα αυτά διεπράχθησαν από το 1980 έως το 
1983. Ήταν ηγετικό στέλεχος της Καμάρα στην Νάπολη και συνελήφθη ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών το 1983. έχοντας 
υποστεί πολλαπλά τραύματα. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1984 απέδρασε από νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά 
την υπογραφή δικαστικού διακανονισμού. Παρά τις αλλεπάλληλες εφόδους και τα μπλόκα, η Ιταλική Αστυνομία δεν κατόρθω
σε να εντοπίσει τον Σκότι. «Δεν άφησε καθόλου ίχνη. Ήταν σαν να εξαφανίστηκε», έγραφε τότε η εφημερίδα La Repubblica. 
επικαλούμενη πηγές της Αστυνομίας. Οι Αρχές της Βραζιλίας ανέφεραν πως ο άνδρας χρησιμοποιούσε ψεύτικη ταυτότητα 
και η Interpol τον αναγνώρισε συγκρίνοντας αρχειοθετημένα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι Ιταλικές Αρχές έχουν 
ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοσή του. Ο Σκότι συνελήφθη καθώς πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο (απέκτησε δύο 
παιδιά στη Βραζιλία), ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ghou τηλεοπτικού δικτύου Globo. ■ 
w w w .ta n e a .g r
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΝ ... ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Αποστολή ... εκτός έδρας για βρετανούς αστυνομικούς μετά τα τερτίπια των άτακτων 

παραθεριστών συμπατριωτών τους. Δύο βρετανοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν 

περιπολίες από κοινού με Ισπανούς χωροφύλακες στη Μαγκαλούφ, μια πλαζ στην 

Μαγιόρκα στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Βαλεαριδών, όπου η κατάχρηση αλκοόλ 

και σεξ από βρετανούς παραθεριστές είχε προκαλέσει την αντίδραση των ντόπιων. 

Οι δύο αστυνομικοί, ένας άντρας και μία γυναίκα από τα Μίντλαντς. βγήκαν στους 

έρημους δρόμους της Μαγκαλούφ, μιας συνοικίας του παραθεριστικού θερέτρου 

Καλβία, στο πλευρό τεσσάρων ισπανών συναδέλφων τους. Οι βρετανοί αστυνομικοί βοήθησαν τους συναδέλφους τους 

«σε όλες τις έρευνες όπου εμπλέκονταν βρετανοί πολίτες ως θύματα, μάρτυρες ή δράστες παραπτωμάτων», ανέφερε 

σε ανακοίνωσή της η βρετανική αστυνομία. Η Ισπανία πραγματοποίησε κοινές περιπολίες στις τουριστικές περιοχές 
με Γερμανούς, Γάλλους. Ιταλούς, Πορτογάλους και Μαροκινούς αστυνομικούς. Έστειλε και η ίδια έξι αστυνομικούς 

αυτό το καλοκαίρι στπν Γαλλία και την Ιταλία σύμφωνα με την χωροφυλακή. 
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ΑΠΟΡΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Πηγές από την αντιτρομοκρατική διεύθυνση της ιταλικής αστυνομίας αναφέρουν 

πως διερευνούν υποθέσεις εικονικών γόμων μεταξύ απόρων Ιταλών και ξένων υπη

κόων με πιθανές τρομοκρατικές διασυνδέσεις. Οι Ιταλοί «σύζυγοι» επιστρατεύονται 

από κέντρα διανομής συσσιτίων απόρων στην ιταλική πρωτεύουσα από ένα μυστικό 

δίκτυο που τους κανονίζει εικονικούς γόμους με μετανάστες που περιμένουν στην 

Αίγυπτο. Οι υποψήφιοι «σύζυγοι» μετανάστες πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για τέτοιου 

είδους κανονισμένων γόμων. Οι γάμοι πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο με τελετές

της Καθολικής ή της Κοπτικής εκκλησίας, μετά από τις οποίες οι αλλοδαποί αιτούνται νόμιμη διαμονή στην Ιταλία. 
w w w .an sa .it

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΙΟΥΡΟΤΟΥΝΕΛ

Κ Το Λονδίνο πρόκειται να αναπτύξει βρετανούς αστυνομικούς στο γαλλικό λιμάνι

Καλαί, απέναντι από το βρετανικό Ντοβέρ, για να «καταπολεμήσει τα δίκτυα δια

κίνησης μεταναστών» -τμήμα των μέτρων στα οποία συμφώνησαν οι δύο χώρες 

καθώς η κρίση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη εντείνεται. Το γαλλικό Καλαί 

είναι εδώ και χρόνια ο τελευταίος σταθμός χιλιάδων μεταναστών χωρίς χαρτιά που 

έχουν ξεκινήσει κυρίως από αφρικανικές με προορισμό τη Βρετανία. Η Μάγχη έχει 

γίνει για αρκετούς η «τάφρος» που τους έχει αποκλείσει στη γαλλική πλευρά, με 

απελπισμένες απόπειρες να περάσουν είτε κρυμμένοι σε φορτηγά είτε ως λαθρεπιβάτες στα τρένα του Eurotunnel - 

είτε ακόμη και προσπαθώντας να το περπατήσουν.Εδώ και χρόνια, οι καταυλισμοί μεταναστών στο γαλλικό Καλαί ήταν 
η ορατή πλευρά του προβλήματος, μαζί με την επίμονη βρετανική δυσφορία απέναντι στο Παρίσι. Ως μέρος της «ενι- 

σχυμένης διμερούς συνεργασίας για το μεταναστευτικό». το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη 

πως στο Καλαί θα αναπτυχθεί και βρετανική αστυνομική δύναμη για να συνδράμει στην «καταπολέμηση των δικτύων 

διακίνησης». Ο αριθμός των βρετανών αστυνομικών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Η δύναμη θα υπάγεται στα υπουρ

γεία Εσωτερικών και των δύο χωρών, και θα έχει και γάλλους και βρετανούς διοικητές.Στα νέα μέτρα προβλέπεται επί

σης ενισχυμένη παρουσία της γαλλικής αστυνομίας, νέα συρματοπλέγματα στις εγκαταστάσεις του Eurotunnel που θα 

χρηματοδοτηθούν από τη βρετανική πλευρά, σύστημα με κάμερες κλειστού κυκλώματος και άλλου είδους εξοπλισμός 

για την είσοδο του Eurotunnel στο Καλαί. 

w w w .in .g r
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ΔΙΕΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ INTERPOL -  EUROPOL

Δ ιο ρ γ α ν ώ θ η κ ε  δ ιά σ κ ε ψ η  για το  κ υ β ε ρ ν ο έ γ κ λ η μ α  απ ό  30 Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  έ ω ς 
02 Ο κ τω β ρ ίο υ  σ τ η ν  Χ ά γ η  τ η ς  Ο λ λ α ν δ ία ς  σ τ η ν  έ δ ρ α  το υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ έ ν τρ ο υ  
για το  Κ υ β ε ρ ν ο έ γ κ λ η μ α  τ η ς  E u r o p o l. Τις τρεις αυτές μέρες συγκεντρώθηκαν 

υψηλόβαθμα στελέχη ειδ ικο ί στο κυβερνοέγκλημα από όλο τον κόσμο προκει- 

μένου να ενδυναμώσουν την συνεργασία τους στον τομέα αυτό. Έλαβαν μέρος 

περίπου 350 ειδ ικο ί στην διάσκεψη και συζήτησαν για τις τελευταίες απειλές 

και τάσεις στο κυβερνοέγκλημα.Η φετινή ατζέντα περιλάμβανε θέματα όπως πρόσφατες απειλές του κυβερνοεγκλήμα- 

τος. οικοδόμηση δεξιοτήτων για καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κ.λπ. 
w w w .e u ro p ol.e u ro pa.e u

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΗΣΤΕΙΑ SMARTPHONE ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

CONFERENCE 201S
• * ·  «·|Μ  '* ·  « lI lK flM ·

Φορτηγό της Samsung Electronics από τον διεθνή αερολιμένα Gandhi προς συ- 

νεργαζόμενο εργοστάσιο στο Νότιο Δελχί και συγκεκριμένα στην Νόιντα, Ούταρ 
Πραντές επιχείρησαν να κλέψουν τέσσερις ληστές στην Ινδία, προσδοκώντας ότι 

μετέφερε Samsung Galaxy S6 και Samsung Galaxy S6 edge.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ληστές κατάφεραν να σταματήσουν το φορτηγό, γροθοκόπησαν οδηγό και συ- 

νοδηγό και έφυγαν απενεργοποιώντας το σήμα εντοπισμού τους μέσω GPS. Εντούτοις, δεν κατάφεραν να 
πάνε μακριά αφού λίγο αργότερα συνελήφθησαν.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι ληστές προσδοκούσαν ότι το φορτηγό θα ήταν γεμάτο από τα δύο κορυφαία 
smartphone της Samsung αξίας έως και 1100 ευρώ έκαστο, έμειναν όμως άφωνοι όταν πληροφορήθηκαν ότι η λεία 

τους δεν θα ήταν το ίδιο εύκολα ρευστοποιήσιμη, αφού επρόκειτο για μητρικές πλακέτες και εξαρτήματα που θα αξιο- 

ποιούνταν στην συναρμολόγηση των νέων smartphones στο εργοστάσιο όπου προορίζονταν, την οποία είχε προαναγ

γείλει μια εβδομάδα νωρίτερα εκπρόσωπος της κορεάτικης εταιρείας. Οι ηροπαραγγελίες των Galaxy S6/S6 edge είχαν 

ξεκινήσει και ήταν λογικό να θεωρήσει κανείς ότι αυτή ήταν «η πρώτη φουρνιά» των συσκευών που θα εξυπηρετούσαν 

τους πρώτους πελάτες στην Ινδία. Εάν οι ληστές κατόρθωναν να ξεφύγουν και εάν πράγματι το φορτηγό ήταν φορτω

μένο S6, θα επρόκειτο για την μεγαλύτερη ληστεία smartphone, σημειώνει ο εγχώριος Τύπος. Η αξία του εξοπλισμού 
που μετέφερε το φορτηγό πάντως, ξεπερνούσε τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. 
w w w .in .g r

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΣΤΟ TGV ΑΠΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙ

Τ ο ν  τρ ό μ ο  έ ζ η σ α ν  σ τα  τέ λ η  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  ο ι ε π ιβ ά τ ε ς  ε ν ό ς  τρ έ ν ο υ  T h a ly s  που  
π ρ α γ μ α το π ο ιο ύ σ ε  το  δ ρ ο μ ο λ ό γ ιο  Ά μ σ τ ε ρ ν τ α μ  -  Π α ρ ίσ ι ό τα ν  έ ν α ς  έ ν ο π λ ο ς  ά νο ι
ξ ε  ξ α φ ν ικ ά  π υ ρ , τ ρ α υ μ α τ ίζ ο ν τ α ς  τ ρ ε ις  α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Το περιστατικό σημειώθηκε 
απογευματινές ώρες της 21ης Αυγούστου και ο δράστης έφερε ένα καλάσνικοφ, 

ένα μαχαίρι και ένα άλλο όπλο. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ στο τρένο επέβαιναν 

Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν 

και να αφοπλίσουν τον δράστη, πριν προλάβει να βλάψει άλλα άτομα και τον παρέδωσαν στις γαλλικές αρχές στον σι

δηροδρομικό σταθμό του Αράς. Σύμφωνα με το γαλλικό «Paris Match» ο ένας εκ των τραυματιών ήταν ο Γάλλος ηθο

ποιός Jean Hugues Angtade. Δύο από τους τραυματίες βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε 
ελαφρύτερα. 

w w w .p ro toth e m a .g r ■
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΠΕΙΡΑ «ΕΞΑΦΑΝΙΖΕ» ΦΟΡΤΗΓΑ

Ε ξα ρ θ ρ ώ θ η κ ε  απ ό το  Τ μ ή μ α  Ε γ κ λ η μ ά τω ν  Κ α τά  Ιδ ιο κ τη 
σ ία ς  τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ι κ ή ς , εγκληματι

κή ομάδα, ία  μέλη της οποίας προέβαιναν σε κλοπές Ι.Χ. 

φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν 

και πωλούσαν τα εξαρτήματα τους.Συγκεκριμένα. συνε- 

λήφθησαν στις 25-7-2015 το μεσημέρι στην περιοχή των 

Αχαρνών Αττικής, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 

(Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.). δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 41 και 44 ετών 

οι οποίοι εντοπίσθηκαν εντός επιχείρησης -  διαλυτηρίου 

μεταλλικών αντικειμένων, τύπου «σκραηατζίδικο», ιδιο

κτησίας 40χρονου ημεδαπού. Όπως προέκυφε από την 

αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες. από κοινού με τον 

40χρονο και άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συστήσει 

εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας είχαν διαφορετι

κούς ρόλους το καθένα και προέβαιναν, κατά κύριο λόγο, 

σε κλοπές Ι.Χ. φορτηγών τα οποία στη συνέχεια αποσυ

ναρμολογούσαν προκειμένου να πουλήσουν τα εξαρτή- 

ματά τους. Όπως διαπιστώθηκε τα μέλη της εγκληματικής 

ομάδας είχαν διαπράξει έξι (6) κλοπές Ι.Χ. φορτηγών και 

μία (1) διάρρηξη -  κλοπή σε οικία στις Αχαρνές.Σε έρευ

να που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της επιχείρησης, 

βρέθηκαν και κατασχέθηκανΈγγραφα κλεμμένων οχη

μάτων όπως βιβλία σέρβις, ταχογράφοι και άλλα, πλήθος 

εξαρτημάτων οχημάτων (λαμαρίνες, καθίσματα, τιμόνια, 
ταμπλό). Δύο (2) τροχοί και αλυσοπρίονο. Μία (1) καρα- 

μπίνα χωρίς κάνη, μία (1) σπασμένη κάνη καραμπίνας. ένα 

(1) περίστροφο, ένα (1) όπλο τύπου φλομπέρ.Επίσης. βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) Ι.Χ. φορτηγά της επιχεί

ρησης, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά με

ταλλικών αντικειμένων.

ΦΥΤΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Εντο π ίσ τη κ ε , από α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς του Τμ ή μ α το ς Ασ φ α λ ε ία ς 
Κ ο ρ ίνθ ο υ  σε συ νε ρ γασ ία με α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς το υ  Α σ τυ ν ο μ ι
κού Τ μ ή μ α το ς  Γ κ ο ύ ρ α ς , φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, σε 

δασώδη περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Φενεού Κοριν

θίας, αποτελούμενη από (1.585) δενδρύλλια κάνναβης. Για

την υπόθεση αυτή, συ-

νελήφθη την 26.8.2015, 

στο Πανόραμα Κοριν

θίας. μετά από οργα

νωμένη αστυνομική 
επιχείρηση του Τμή

ματος Ασφαλείας Κο-

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ρίνθου, ένας 31χρονος αλ

λοδαπός υπήκοος Αλβανίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε 

δικογραφία, κακουργηματι- 

κού χαρακτήρα, για παρά

βαση της νομοθεσίας για τα 

ναρκωτικά, η οποία περιλαμ

βάνει ακόμη έναν 23χρονο ομοεθνή του καθώς και άγνωστο 

αριθμό συνεργών τους.Ειδικότερα. στο πλαίσιο στοχευμέ- 

νων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλ

λιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης 

αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθη

κε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου 

σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήμα

τος Γκούρας. επιχείρηση και εξερεύνηση, σε πυκνή δασώ

δη περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Φενεού Κορινθίας. 

Κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φυτεία δενδρυλλίων κάν

ναβης, η οποία αποτελούνταν από -1.585- δενδρύλλια κάν

ναβης, ύφους από 1,8 έως 3.5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν 

και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στο χώρο βρέθηκαν και κατα

σχέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια 

των δενδρυλλίων κάνναβης.Όσον αφορά στον τρόπο καλλι

έργειας και απόκρυψης της φυτείας, οι δράστες είχαν δια

μορφώσει κατάλληλα τον χώρο της φυτείας, τοποθετώντας 

περιμετρικά αυτής, κορμούς δέντρων, κλαδιά και φύλλα 

σε πυκνή διάταξη, ώστε να μην είναι ορατή η καλλιέργεια. 

Επιπλέον, περιμετρικά της φυτείας, οι καλλιεργητές είχαν 

κατασκευάσει «παρατηρητήρια», με σκοπό την έγκαιρη από 

μέρους τους αντίληψη των Αστυνομικών Αρχών, σε περί

πτωση ανακάλυψης της καλλιέργειας, ενώ εντός αυτής ε ί

χαν κατασκευάσει και αυτοσχέδιο κατάλυμα.Επίσης, είχαν 

εφοδιαστεί με τα απαραίτητα, τόσο για την καλλιέργεια των 

δενδρυλλίων κάνναβης, όσο και για την διαμονή τους εντός 
της φυτείας και τη φύλαξη της. Στο πλαίσιο της εμπεριστα

τωμένης αστυνομικής διερεύνησης του Τμήματος Ασφαλεί

ας Κορίνθου. προέκυψε ότι την ανωτέρω φυτεία καλλιερ

γούσαν ο 31χρονος συλληφθείς, από κοινού με τον 23χρονο, 

καθώς και άγνωστο αριθμό συνεργών τους.

«ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΑΠΑΤΗ»

Α π ό  τη  Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Δ ί ω ξ η ς  Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ,
εξιχνιάστηκαν επτά (7) υποθέσεις απάτης με υπολογι

στή και πλαστογραφίας μετά χρήσεως. μέσω Διαδικτύου 
και συνελήφθη ο 30χρονος δράστης, νιγηριανής κατα- 

γωγής.Συγκεκριμένα, σε βάρος του σχηματίστηκε δ ικο-

■1
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γραφία αυτόφωρης διαδικασίας για απάτη κατ' εξακο

λούθηση μέσω Διαδικτύου, χρήση πλαστού εγγράφου, 

πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτη με υπολογιστή και 

πλαστογραφία μετά χρήσεως.Ο δράστης συνελήφθη στο 

πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης μετά από επιστάμε- 

νες έρευνες και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

για τον άμεσο εντοπισμό του.Η διερεύνηση της υπόθε

σης ξεκίνησε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοι

χείων από τους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα μετά οποία ο προ- 

αναφερόμενος δράστης, είχε προβεί σε αγορά επτά (7) 

διαφορετικών ειδών και προϊόντων, μεγάλης αξίας, από 

γνωστή ιστοσελίδα δημοπρασιών και αγοραπωλησιών του 

Διαδικτύου.Όπως διαπιστώθηκε, την αγορά είχε πραγ

ματοποιήσει προσκομίζοντας αλλοιωμένα-πλαστογρα- 

φημένα αποδεικτικά συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων, 

στα οποία δηλωνόταν ψευδώς ότι είχαν πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονικές πληρωμές, μέσω συγκεκριμένης διαδικτυ

ακάς πύλης μεταφοράς χρημάτων, από λογαριασμούς του 

δράστη προς λογαριασμούς εμπόρων διαδικτυακών κα- 

ταστημάτων.Άμεσα ενημερώθηκαν οι τελωνειακός Αρχές, 

οι οποίες εντόπισαν τα εν λόγω δέματα και παραδόθηκαν 

στο αρμόδιο υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομεί- 

ων.Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

διενεργήθηκε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα και ανάλυση 

των δεδομένων της υπόθεσης και εκδόθηκε παραγγελία 

από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διενέργεια 

προκαταρτικής εξέτασης.Ακολούθησε ψηφιακή αστυνο

μική έρευνα και πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με 

τους αρμόδιους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, τηλε

πικοινωνιών και τα ΕΛ.ΤΑ., με αποτέλεσμα να ταυτοποι- 

ηθεί η εμπλοκή του ΘΟχρονου στις επίμαχες απατηλές 

αγορέςΤην 24-8-2015 κλιμάκιο αστυνομικών της Δ ιεύ 

θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενήργησε 

αστυνομική επιχείρηση στα ΕΛ.ΤΑ., απ'όπου επρόκειτο 

να παραλάβει ο δράστης τα προϊόντα που είχε παραγγεί- 

λει με απατηλό τρόπο. Ο ΘΟχρονος συνελήφθη από τους 

αστυνομικούς τη στιγμή που παραλάμβανε τα προϊόντα, 

επιδεικνύοντας πλαστό δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλ- 

λοδαπού.Κατά τις έρευνες στην οικία και την σωματική 

έρευνα του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: επτά (7) 

δέματα με διάφορα προϊόντα -  είδη που είχε παραγγείλει 

με τον ως άνω απατηλό τρόπο, δύο (2) κινητά τηλέφωνα, 

πλαστό Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού και απο

δεικτικά έγγραφα σχετιζόμενα με τις τελεσθείσες αξιό

ποινες πράξεις. Τα κατασχεθέντα τηλέφωνα απεστάλη-

σαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τις 

απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ερευνάται η 

συμμετοχή του συλληφθέντα σε άλλες όμοιες πράξεις. 

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς τυγχάνει σεσημασμένος, 

καθώς με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Αθηνών είχε διαταχθεί η σύλληψη και φυλάκισή του στις 

φύλακες Ναυπλίου για παραβάσεις της νομοθεσίας πε

ρί πνευματικής ιδιοκτησίας.Ο ανωτέρω περιγραφόμε- 

νος τρόπος δράσης αποτελεί παγκόσμιο είδος διάπραξης 

απατών, οι οποίες είναι γνωστές ως «Νιγηριανές απάτες, 

μέσω Διαδικτύου».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PACIFIER»

Η  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Δ ί ω ξ η ς  Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  τ η ς  
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  σ το  π λ α ίσ ιο  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν  π ο 
λ ύ μ η ν ω ν  ε ρ ε υ νώ ν, συμμετέχοντας στην παγκόσμια επι

χείρηση για την πάταξη της πορνογραφίας ανηλίκων με 

την κωδική ονομασία «Pacifier», ταυτοποίησε την εμπλο

κή και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημε

δαπού, στη Λευκάδα, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω 
διαδικτύου.Ειδικότερα. στο πλαίσιο της προαναφερθεί- 

σας επιχείρησης, διεξήχθη πολύμηνη έρευνα στο δίκτυο 

TO R, για τον εντοπισμό χρηστών, οι οποίοι εμπλέκονται 

σε κατοχή και διαμοιρασμό υλικού πορνογραφίας ανη

λίκων. Συγκεκριμένα, σε μία ειδική πλατφόρμα «hidden 

service» του εν λόγω δικτύου, η οποία κατασχέθηκε από 

τις αρχές των Η.Π.Α., εντοπίστηκε αποκλειστικά περιε

χόμενο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.Ακολούθη- 

σε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων της υπό

θεσης, από την οποία προέκυψαν ηλεκτρονικά ίχνη και 

εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αυτά τέθη

καν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία 

εξέδωσε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου 

τωνεπικοινωνιών.Άμεσα η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο

νικού Εγκλήματος διεξήγαγε ενδελεχή και εμπεριστα

τωμένη αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα 

των στοιχείων και δεδομένων και ταυτοποίησε ηλεκτρο

νικό ίχνος σε σύνδεση διαδικτύου, που αντιστοιχούσε 

στον 28χρονο ημεδαπό.Ακολούθως, κλιμάκιο αστυνομι

κών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

μετέβη την 25-08-2015 στην οικία του ανωτέρω σε περι

οχή της Λευκάδας και παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, 

διεξήγαγε νομότυπη έρευνα στα ψηφιακά μέσα που κα

τείχε. Από τον επιτόπιο έλεγχο, ταυτοποιήθηκε η εμπλο

κή του 28χρονου στις καταγγελλόμενες πράξεις.Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δύο
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(2) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) και 

ένας (1) εξωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπο

λογιστή Τ α  κ α τα σ χ ε θ έ ν τα  ψ ηφ ιακ ά μ έ σ α  α π ε σ τά λ η σ α ν  
σ τη  Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Ε γ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ώ ν Ε ρ ε υ ν ώ ν  για τ η ν  π ε 
ρ αιτέρω  ε ρ γ α σ τη ρ ια κ ή  τ ο υ ς  δ ιε ρ ε ύ ν η σ η .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ 
ΧΑΡΤΟΜΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Συ νε λ ή φ θ η σ α ν το πρωί τ η ς  1 7 -8 -2 0 1 5  από α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς 
τ η ς  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α θ η ν ώ ν , ένας δίχρονος 

ημεδαπός και ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σομα

λίας για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομι

σμάτων κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση καθώς 

και για οηλοκατοχήΌπως προέκυψε μετά από αξιοποίη

ση πληροφοριών, οι δύο (2) συλληφθέντες από κοινού με 

τουλάχιστον έναν (1) ακόμη άγνωστο σύνεργό τους, είχαν 

εγκαταστήσει σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, ερ

γαστήριο κατασκευής και διάθεσης πλαστών χαρτονομι

σμάτων. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δ ι

καστικού λειτουργού, στο εν λόγω διαμέρισμα βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

► Μία (1) ηλεκτρονική συσκευή καταμέτρησης και εξα

κρίβωσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων.
► Ένα (1) σιδερένιο τμήμα πρέσας.

► Ένα (1) πιστολάκι.

► Δύο (2) μάσκες προσώπου.

► Δύο (2) μαύρα χαρτιά και ένα (1) λευκό στις διαστά

σεις του χαρτονομίσματος των 100 ευρώ σε αυτοσχέ
δια αλουμινένια συσκευασία.

► Πέντε (5) πλαστικά δοχεία περιέχοντα άγνωστες ου

σίες.

► Πεντακόσια πέντε (505) εμφανώς παραποιημένα-πλα- 

στά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

20 sm
3 Λ  3 5 3  θ  3 3

ο - „ »

► Μία (1) χάρτινη συσκευασία περιέχουσα άγνωστη λευκή 

σκόνη συνολικού βάρους 13,65 γραμμαρίων

► Δύο (2) σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις.

► Ένα (1) περίστροφο.

► Δεκαεπτά (17) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

► Ένα (1) μαχαίρι.

► Τρία (3) κινητά τηλέφωνα.

► Το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ.

«ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ε ξ α ρ θ ρ ώ θ η κ ε , α π ά τ η ν  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η  Δ ί ω ξ η ς  Ν α ρ κ ω 
τικ ώ ν τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ι κ ή ς , εγκληματική 

ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά και προωθούσε γυ

ναίκες στην πορνεία, προς εξυπηρέτηση πελατών μεγά

λης οικονομικής επιφάνειας, στη Μύκονο. Κατά τις πρώ
τες πρωινές ώρες της 22-8-2015. μετά από συντονισμέ
νη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν στη Μύκονο 

τρεις (3) ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, εκ των οποί

ων οι δύο ηλικίας 33 ετών και ο τρίτος 34 ετών. Εκ των 

συλληφθέντων ο ένας τυγχάνει πρώην λιμενικός ενώ ο 
34χρονος είχε συλληφθεί το 2011 για ληστεία σε τράπεζα. 

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα 

κατά περίπτωση αδικήματα του νόμου περί ναρκωτικών, 

της διευκόλυνσης ακολασίας άλλων και της μαστροπεί

ας καθώς και για αντίσταση κατά της Αρχής. Στο πλαίσιο 

διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, ύστερα 

από την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και του 

συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού, εξακριβώθηκε ότι 

οι συλληφθέντες, υπό την κάλυψη της νόμιμης δραστηρι- 

οποίησης δύο (2) εξ αυτών, σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

τουριστών του νησιού (ανεύρεση καταλυμάτων και σκα

φών αναψυχής καθώς και κρατήσεις θέσεων σε κέντρα
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διασκεδάσεως), εκμεταλλευόμενοι το ευρύ πελατολόγιό 

τους, προμήθευαν με ναρκωτικά διαφόρων ειδών, όπως 

κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και MDMA, άτομα κυρί

ως μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, όπως προκύπτει 

από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές πώλησης των ναρκωτι

κών κατ' είδος.Επιπλέον εξακριβώθηκε ότι, η δράση τους 

εκτεινόταν σε χώρους όλου του φάσματος της τουριστι

κής επιχειρηματικής δραστηριότητας του νησιού, δηλα

δή σε κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, ξενοδοχεία, χώρους 

εστίασης τουριστών και σκάφη αναψυχής, επί καθημερι

νής βάσης, μέρα και νύχτα.Επιπρόσθετα, για τον 34χρονο 

συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι πέραν της δραστηριοποί- 

ησης του στην διακίνηση των ναρκωτικών, προωθούσε σε 

πελάτες επίσης μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, έναντι 

υψηλής χρηματικής αμοιβής, γυναίκες συνεργώντας με 
τη διαμεσολάβησή του στην εξώθηση στην πορνεία.Στην 

κατοχή τους, καθώς και από τις κατ' οίκον έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσό

τητα κοκαΐνης, συσκευασμένη σε νάιλον αυτοσχέδιες συ- 

σκευασίες, συνολικού μικτού βάρους -9.λ- γραμμαρίων, 

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συσκευασμένη σε νά

ιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού μικτού βάρους 

-8.7- γραμμαρίων, ποσότητα μεθαμφεταμίνης (MDMA), 
συσκευασμένη σε νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες, συ

νολικού μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων, το χρηματικό 
ποσό των -6.740- ευρώ και των -600- δολαρίων ΗΠΑ, 

μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας και πέντε (5) συ

σκευές κινητής τηλεφωνίας. Επίσης κατασχέθηκαν ως 

μέσα μεταφοράς ναρκωτικών, ένα (1) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και 

μία (1) δίκυκλη μοτοσυκλέτα.Από την περαιτέρω έρευνα, 

εξακριβώθηκε η συμμετοχή τους σε σαράντα επτά (47) 

περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Συ ν ε λ ή φ θ η σ α ν  τ η ν  2 4 -8 -2 0 15  το  πρωί σ τ η ν  πε ρ ιοχή  του 
Α γίο υ  Δ η μ η τρ ίο υ  Α θ η ν ώ ν , από α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς το υ  Τ μ ή μ α 
το ς  Δ ίω ξ η ς  Π α ρ ά ν ο μ η ς  Μ ε τα ν ά σ τε υ σ η ς τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  
Α λ λ ο δ α π ώ ν Α τ τ ι κ ή ς , τρεις (3) αλλοδαποί, υπήκοοι Πακι

στάν, ηλικίας 22, 33 και 37 ετών, για πλαστογραφία, πλα

στογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση εισόδου και εξό

δου από τη χώρα και παράνομη κατοχή εγγράφων άλλου 

προσώπου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς 

και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και απεί

θεια. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλ- 

ληφθέντες είχαν εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο 
εργαστήριο σε οικία στον Άγιο Δημήτριο, στο οποίο κατα

σκεύαζαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία δ ιέθε

ταν έναντι αμοιβής 500 έως 2.000 ευρώ σε αλλοδαπούς, 

προκειμένου να διευκολύνουν την παράνομη τακτοποίησή 

τους στη χώρα μας και τη νομιμοφανή είσοδο και έξοδο 

τους από τα σημεία διαβατηριακού ελέγχου, σε άλλα κρά- 

τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έρευνες που πραγ

ματοποιήθηκαν σε δύο (2) οικίες που διατηρούσαν οι συλ- 
ληφθέντες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

► Ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο κατάρτισης πλα

στών εγγράφων και νόθευσης γνήσιων εγγράφων απο- 

τελούμενο από:

• Ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Τρεις (3) φορητούς Η/Υ.

• Τέσσερις (4) εκτυπωτές.

• Τρία (3) πολυμπχανήματα.

• Δύο (2) σαρωτές -  scanner.
• Ένα (1) θερμοκολλητή.

• Μια (1) μηχανική μεταλλική σπειροειδείς πρέσα για κα
τασκευή ανάγλυφων εντυπωμάτων.

• Μία (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

• Πενήντα τρεις (53) ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης.

• Είκοσι εννέα (29) σφραγίδες Ελληνικών και Αλλοδα

πών Αρχών.

• Δεκατέσσερις (14) μονές «μήτρες» σφραγίδων και μία 

(1) διπλή.
• Πλήθος υδατογραφημάτων σε ζελατίνη από αρχές δι

αφόρων χωρών.

• Τρία (3) αυτοσχέδια ξύλινα τελάρα επικαλυμμένα με 
ειδικό νάιλον τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξ υπ' 

αρχής κατασκευή σελίδων διαβατηρίων, περιέχων αριθ

μούς και γράμματα.
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• Τέσσερις (4) συσκευές, φακούς υπεριώδους ακτινο

βολίας για τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων και χαρ

τονομισμάτων.

• Διάφορα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούνται 

στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων.

► Εκατόν τριάντα δύο (132) διαβατήρια διαφόρων χω
ρών.

► Πενήντα (50) εξώφυλλα διαβατηρίων διαφόρων χω
ρών.

► Διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) κενές σελίδες δια
βατηρίων διαφόρων χωρών.

► Εβδομήντα τρεις (73) κενές άδειες παραμονής διαφό

ρων χωρών.

► Πενήντα (50) δελτία αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπών.

► Τριάντα εννέα (39) δελτία ταυτοτήτων διαφόρων χω
ρών.

► Είκοσι δύο (22) άδειες ικανότητας οδήγησης διαφό

ρων αρχών.

► Εκατόν επτά (107) κενές θεωρήσεις εισόδου (VISA) δ ι
αφόρων χωρών.

► Σαράντα έξι (46) δελτία διαμονής μέλους οικογένειας 
πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

► Εκατόν τριάντα τέσσερις (134) κενές σελίδες δελτίων 

διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

► Δύο (2) άδειες διαμονής των αρχών της Γερμανίας και 
της Ισπανίας.

► Είκοσι εννέα (29) αυτοκόλλητα αδειών διαμονής των 
Ελληνικών αρχών.

► Τέσσερα (4) παράβολα δημοσίου.

► Τρία (3) ατομικά βιβλιάρια υγείας.

► Δύο (2) βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση 
άδειας παραμονής αλλοδαπών.

► Ένα (1) υπηρεσιακό σημείωμα.
► Ένα (1) πιστοποιητικό υγείας των αρχών του Πακιστάν.

► Οκτώ (8) βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων τραπεζών 

και αποδείξεις είσπραξης διαφόρων χρηματικών πο
σών.

► Έξι (6) κινητά τηλέφωνα.

► Οκτώ (8) κάρτες SIM και εννιά (9) πλαίσια καρτών 
SIM

► Είκοσι μια (21) πιστωτικές- χρεωστικές κάρτες τρά

πεζας.

► Τρία (3) Δελτία ανεργίας ΟΑΕΔ.

► Πλήθος ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων, σελίδες 

διαβατηρίων διαφόρων χωρών, βεβαιώσεις απόδοσης 

Α.Φ.Μ.. φωτογραφίες, φωτοτυπίες κλπ.

► Αποκόμματα αεροπορικών εισιτηρίων και καρτών επι
βίβασης.

► Το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

«ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ» ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί το υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Π τ ο λ ε μ ά ίδ α ς  την
27-08-2015 συνέλαβαν 57χρονο ημεδαπό, σε βάρος του 

οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία - κακουργημα- 

τικού χαρακτήρα - για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, 

εκρηκτικών και αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, μετά από κα

τάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα 

παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ακατοίκητο σπίτι στην 

Πτολεμάίδα, εντός του οποίου ο 57χρονος, ο οποίος δη

λώνει συλλέκτης, αποθήκευε πολεμικό υλικό που κατεί

χε καθώς και αρχαία αντικείμενα των κλασσικών και των 

ελληνιστικών χρόνων αλλά και της εποχής του σιδήρου. 
Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν:12 οπλοβομ

βίδες,5 πολεμικά τυφέκια .1 

υποπολυβόλο.2 περίστρο

φα.31 επιθετικές χειροβομβί- 
δες.32 αμυντικές χειροβομ- 

βίδες.37 χειροβομβίδες άλ

λων τύπων,62.434 φυσίγγια 

διαφόρων τύπων,διάφορες 

μεταλλικές συσκευασίες με 
εκρηκτική ύλη ΤΝΤ41 μεταλ-
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λικά κουτιά με πλήθος 

εξαρτημάτων και ανταλ

λακτικών στρατιωτικού 

υλικού, φ ω τοβολίδες 

κλπ. Ακόμα βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν: 2 ακέραι

οι πήλινοι κάνθαροι, με 

γραπτή διακόσμηση τύ

που «Δυτικής κλιτύος». 1 ακέραιος πήλινος ερυθρόμορφος 

κρατήρας, 2 ακέραια πήλινα μονόμυξα λυχνάρια, 1 άωτο 

σκυφίδιο. 2 τμήματα μεταλλικού (μολύβδινου) αγγείου, 1 

ακέραιο ασημένιο στρεπτό βραχιόλι και 1 ακέραια χάλκινη 

οκτώσχημη πόρπη. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των 

ερευνών συμμετείχαν και κλιμάκια της Διεύθυνση Αντιμε

τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος και 
της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών 

καθώς και πυροτεχνουργός του Στρατού.Το πολεμικό υλικό 

που κατασχέθηκε παραδόθηκε προς φύλαξη στην αρμόδια 

στρατιωτική Μονάδα, ενώ τα αρχαία αντικείμενα παραδό

θηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ε ξ α ρ θ ρ ώ θ η κ α ν  δ ύο  ε γ κ λ η μ α τικ έ ς ο μ ά δ ε ς  οι οποίες δι- 

έπρατταν διαρρήξεις σε αυτοκίνητα σε διάφορες περιο

χές της Αθήνας. Στη Βάρκιζα Αττικής την 30-08-2015 συ- 

νελήφθησαν για διαρρήξεις -  κλοπές από οχήματα, από 

αστυνομικούς του Τ.Α. Βάρης, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 

42 και 58 ετών. Ε ιδ ικ ό τε ρ α , απ ό το Τ .Α . Β ά ρ η ς  σ υ γ κ ρ ο 
τή θ η κ ε  ειδική ο μ ά δ α  α σ τυ νο μ ικ ώ ν, για την πρόληψη και 

την αποτροπή διαρρήξεων-κλοπών από οχήματα που είναι 

σταθμευμένα σε χώρους ελεύθερης στάθμευσης πλησίον 

πλαζ και καταστημάτων στην παραλιακή ζώνη.Στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης δράσης, οι αστυνομικοί της ειδικής 

ομάδας εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ημεδαπούς, 

οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν διαρρήξει Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 

που ήταν σταθμευμένο σε χώρο ελεύθερης στάθμευσης 
πλησίον οργανωμένης πλαζ στην Βάρκιζα.Όπως προέκυ- 

ψε. από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτι

οανατολικής Αττικής και του Τ.Α. Βάρης, οι συλληφθέντες 

κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. 

μετέβαιναν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 58χρο- 
νου. σε ελεύθερους χώρους στάθμευσης στην παραλιακή 

ζώνη, παραβίαζαν τις πόρτες Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, εισέρχο

νταν σε αυτά και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, προσωπικά

έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα. 

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συλλη

φθέντες είχαν διαπράξει τουλάχιστον είκοσι δύο (22) δι- 

αρρήξεις-κλοπές από οχήματα στην παραλιακή ζώνη της 

Αθήνας, από Βάρκιζα έως Άλιμο.Παράλληλα. στην Κηφι

σιά τις πρώτες πρωινές ώρες της 1-9-2015, σ υ νε λ ή φ θ η σ α ν 
από α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  το υ  Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Κ η φ ισ ιά ς 
κ αι το υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Κ η φ ισ ιά ς, δύο αλλοδαποί 

υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 34 και 42 ετών. Οι ανωτέρω επι

χειρούσαν να διαρρήξουν σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 

στην περιοχή.Ειδικότερα, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν 

επ' αυτοφώρω από αστυνομικό του Αστυνομικού Τμήμα

τος Κηφισιάς, ο οποίος εκτελούσε πλησίον διατεταγμένη 

υπηρεσία, να έχουν παραβιάσει την κλειδαριά οχήματος. Ο 
αστυνομικός, ακινητοποίησε τον 34χρονο. ενώ ο 43χρονος 

διέφυγε πεζός και εντοπίστηκε λίγο αργότερα, μετά από 

αναζητήσεις. Όπως προέκυψε από την έρευνα που πραγ

ματοποίησε το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, οι συλληφθέ

ντες το τελευταίο εξάμηνο, διέπρατταν διαρρήξεις οχημά

των παραβιάζοντας την κλειδαριά και αφαιρούσαν από το 
εσωτερικό τους χρήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ σε κατ' 

οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα (1) διαρρηκτικό εργαλείο και ένα (1) ζευγάρι 

γάντια. Όπως εξακριβώθηκε, οι συλληφθέντες είχαν δι- 

απράξει δέκα έξι (16) κλοπές από οχήματα στην Κηφισιά.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δ Ι Ε Υ Ε  Υ Ν Σ Η  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α ιφ νιδιαστική  επιχε ίρ η ση  α σ τυ νο μ ικ ώ ν τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  
Α λ λ ο δ α π ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς είχε ως αποτέλεσμα την εξάρ

θρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχε-
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ται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης (103) αλλοδαπών. 

Συνελήιρθησαν 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας ως ηγετικό 

στέλεχος της οργάνωσης και πέντε ακόμη μέλη της. ηλικίας 

από 25 έως 37 ετών, σε βάρος των οποίων αλλά και τουλάχι

στον ενός ακόμη σύνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία 

για τα κατά περίπτωση αδικήματα της «Εγκληματικής Οργά

νωσης». της «Προώθησης-διακίνησης μη νόμιμων μετανα

στών στο εσωτερικό της Χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττό- 

μενη και από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής» και πα

ράβασης Νόμου περί'Οπλων.Ειδικότερα. πρωινές ώρες της 

01-09-2015. αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπι

σαν ΙΧΕ αυτοκίνητο και φορτηγό όχημα να κινούνται ύποπτα 

επί της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του κόμβου Ασπροβάλτας. 

σε σχηματισμό προπομπού και κυρίως οχήματος. Από την 

αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε. διαπιστώθηκε με

ταφορά συνολικά (103) αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και 

δεκαεννέα (19) ανήλικα παιδιά. Επίσης, προέκυψε ότι οι πα

ραπάνω αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνται εγγράφων που να 

δικαιολογούν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή τους στην Ελ

ληνική επικράτεια, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εισήλθαν λάθρα 

στη χώρα από σημείο του Νομού Έβρου και στη συνέχεια 

επιβιβάστηκαν στο προαναφερόμενο φορτηγό αυτοκίνητο 

με κατεύθυνση τη θεσσαλονίκη.Σε χώρους του οχήματος 

-  προπομπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία σπάθα και τα 

στοιχεία κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου, γεγονός 

που αποδεικνύει τη συντονισμένη εγκληματική δράση των 
συλληφθέντων.Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι 

έκαστος διακινούμενος θα κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 

2.000 ευρώ, για τη μεταφορά του στο εσωτερικό της χώρας, 

ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν 

τα μέλη του κυκλώματος υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.Τα 

οχήματα τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για την πα

ράνομη διακίνηση κατασχέθηκαν, καθώς επίσης κατασχέ

θηκε το χρηματικό ποσό των (130) ευρώ, ως προερχόμενο 
από την εν λόγω παράνομη δραστηριότητα.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Σ τ ο  π λ α ίσ ιο  σ τ ο χ ε υ μ έ - 
ν η ς  α σ τυ νο μ ικ ή ς δ ρ ά σ η ς 
και ε ν δ ε λ ε χ ο ύ ς  έ ρ ε υ 
ν α ς . συ νε λ ή ιρ θ η σα ν από 
α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς  τ η ς  Υ π ο 
δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Ο ικ ο ν ο μ ι
κ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Βορείου 
Ε λ λ ά δ ο ς , την 01-09-2015,

μεσημβρινές ώρες, στην Θεσσαλονίκη, δύο ημεδαποί, ηλικί

ας 47 και 50 ετών, για παράβαση του τελωνειακού κώδικα. 

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομι

κής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο αξιοποίησης 

στοιχείων και πληροφοριών, πραγματοποίησαν συντονισμέ

νη επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κατέλα

βαν τους δύο (2) δράστες να μεταφέρουν με Ι.Χ.Ε. ιδιοκτη

σίας του 47χρονου. κιβώτια με αλκοολούχα λαθραία ποτά 

από την έδρα επιχείρησης εμπορίας εμφιαλωμένων ποτών, 

ιδιοκτησίας του δθχρονου. Ακολούθησε έρευνα στο Ι.Χ.Ε. 

αυτοκίνητο, στην έδρα της προαναφερόμενης επιχείρησης, 

καθώς και σε αποθηκευτικό χώρο, όπου βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν συνολικά: διακόσιες δεκαεννιά (219) λαθραί

ες φιάλες αλκοολούχων ποτών, τετρακόσια πενήντα (450) 

ευρώ, μεγάλος αριθμός ταινιών φόρου κατανάλωσης των 

βουλγάρικων Αρχών, εργαλεία αποκόλλησης ταινιών φόρου 

κατανάλωσης και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων. Όπως 

προέκυψε. οι δράστες διακινούσαν τις λαθραίες φιάλες αλ

κοολούχων ποτών, που προέρχονταν από την αλλοδαπή και 

για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί, 

σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος. 

Επίσης, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα κατασχεμένα 

εργαλεία, αποκολλούσαν τις ταινίες του φόρου κατανάλω

σης των βουλγαρικών Αρχών. Το όχημα το οποίο χρησιμο

ποιούσαν οι συλληφθέντες κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης 

λαθρεμπορίας, ενώ τα προϊόντα λαθρεμπορίας απεστάλησαν 
στο ΣΤ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης για τον ακριβή προσδιορι

σμό των διαφυγόντων δασμών και το κατασχεμένο χρημα

τικό ποσό στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν  σ τ ι ς  
31 -8 -2 0 1 5  το  μ ε σ η μ έ ρ ι 
σ τη ν περιοχή τ η ς  Ε λ ε υ 
σ ί ν α ς . απ ό  α σ τ υ ν ο μ ι
κ ο ύ ς  τ η ς  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν 
σ η ς  Δ ί ω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τι
κ ώ ν τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  
Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ι κ ή ς , 
δύο (2) υπήκοοι Αλβανί-

ας. ηλικίας 27 και 40 ετών για εισαγωγή και διακίνηση ναρ

κωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια.Η Υποδιεύθυνση 

Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης 

εισαγωγής κάνναβης από την Αλβανία στην Ελλάδα, και στη

72 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ |

συνέχεια διακίνησής της στο εσωτερικό της Χώρας, κατάφε- 

ρε μετά από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες, 

να ταυτοποιήσειτους δράστες (εισαγωγείς- διακινητές) και 
να διακριβώσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους. 

Ειδικότερα, οι δύο (2) αλλοδαποί εντοπίσθηκαν στην περι

οχή της Ελευσίνας, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 

καθώς βρέθηκαν να μεταφέρουν ποσότητα κάνναβης, με τη 

χρήση δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητων, ειδικό διαμορφωμένων 

με χώρους (κρύπτες) για την απόκρυψη των ναρκωτικών. 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα οχήματα των συλ- 
ληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: ποσό

τητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -33.600- 

γραμμ , το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, τρία (3) κινητά 

τηλέφωνα. Επίσης, κατασχέθηκαν και τα δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυ

τοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά των ναρ

κωτικών. Όπως προέκυψε. από το Σεπτέμβριο του 2014, οι 

συλληφθέντες επισκέπτονταν την Ελλάδα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, περίπου ανά δεκαπενθήμερο, και την επόμενη 

ημέρα της άφιξής τους επέστρεφαν στην Αλβανία.

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Ο ρ γανω μ έ νη  α σ τυ νο μ ικ ή  επιχε ίρ η ση  π ρ αγμ ατοπ οιήθηκε 
τις  πρώ τες πρω ινές ώ ρες τ η ς  2 -9 -2 0 1 5 , σ τη ν Κ α β ά λ α , από 
α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς του Τ μ ή μ α τ ο ς  Α σ φ ά λ ε ια ς Κ α β ά λ α ς  και τ η ς  
Ο μ ά δ α ς Π ρ ό λ η ψ η ς και Κ α τα σ το λ ή ς Ε γ κ λ ή μ α το ς τη ς  Δ ιε ύ 
θ υ ν σ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Κ α β ά λ α ς , σε κατάστημα, για τον έλεγ

χο παραβάσεων σχετικών με τη διεξαγωγή παράνομων τυ

χερών παιγνίων, καθώς και με τη φορολογική, εργατική και 

υγειονομική νομοθεσία.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 

στην οποία συνέδραμαν και υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε., συνε

λήφθησαν δεκαέξι (16) άτομα, δεκαπέντε ημεδαποί, ηλικίας 

από 20 έως 46 ετών και ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπή
κοος Αλβανίας, τα οποία κατηγορούνται. κατά περίπτωση.

για παραβάσεις της νο

μοθεσίας περί παιγνίων. 

του νόμου περί όπλων, 

καθώς επίσης για κα

τοχή ναρκωτικών και 

παραβάσεις της φορο

λογικής, εργατικής και 

υγειονομικής νομοθε

σίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και 

δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνο

μων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 

έλεγχο στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τους τέσσερις (4) 

δράστες, ηλικίας 25. 34, 37 και 44 ετών, να το λειτουργούν 

χωρίς άδεια και να έχουν οργανώσει, σε ειδικά διαμορφω
μένο τραπέζι, τη διενέργεια του τυχερού - απαγορευμένου 

παιγνίου « TEXAS HOLDEM ». στο οποίο συμμετείχαν άλλοι 

οκτώ (8) από τους δράστες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας 46χρονος ημεδαπός, εργα

ζόταν σε αυτό χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια ερ
γασίας και πιστοποιητικό υγείας. Εντός τους καταστήματος 

συνελήφθησαν ακόμη δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 23 και 25 

ετών, πελάτες του καταστήματος και μία 20χρονη ημεδαπή, 
υπάλληλος σε αυτό, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή τους 

δύο (2) συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάν

ναβης και μία (1) συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης. 

Στο εσωτερικό του καταστήματος, σε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 

καθώς επίσης και στην κατοχή των δραστών, που συμμε

τείχαν στο απαγορευμένο παίγνιο. βρέθηκαν μεταξύ άλλων 

και κατασχέθηκαν: 2.928 μάρκες. 8 μάρκες dealer, 2.125 

τραπουλόχαρτα, 2 γκλοπ. 1 σπρέι πιπεριού, το χρηματικό 

ποσό των 1.015,70 ευρώ. 2 συσκευασίες με μικροποσότη- 

τα κοκαΐνης

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ

Ε ξα ρ θ ρ ώ θ η κ ε , απ ό τ η ν  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η  Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω 
τικ ώ ν τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς Α τ τ ι κ ή ς , εγκληματική 

ομάδα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν σημαντικές ποσό

τητες ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη και κάνναβη) σε διάφο

ρες περιοχές της Αττικής. Μετά από ευρεία αστυνομική επι

χείρηση, συνελήφθησαν την 1-9-2015 το πρωί σε Αρτέμιδα, 

Παλλήνη, Βύρωνα και Αγία Παρασκευή, πέντε (5) ημεδαποί, 

μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων μία 37χρονη γυναίκα 

και τέσσερις (4) άνδρες, ηλικίας 52,53,55 και 56 ετών, ενώ 

σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 41χρονου αλλο

δαπού. υπηκόου Αλβανίας και τριών (3) άλλων συνεργών 
τους, καθώς επίσης σε βάρος άλλων είκοσι (20) ατόμων.
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μικροδιακινητών ναρκωτικών. Σε βάρος τους σχηματίσθη- 

κε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα 

κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής 

σε εγκληματική οργάνωση και παράβασης της νομοθεσίας 

περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Ως προς το 

χρονικό της εξάρθρωσης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ

κωτικών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για εγκλη

ματική οργάνωση, που διακινούσε σημαντικές ποσότητες 

ναρκωτικών (ηρωίνης, κατεργασμένης και ακατέργαστης 

κάνναβης) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατάφερε 

μετά από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες να 

ταυτοποιήσει τα μέλη της οργάνωσης, να εντοπίσει τους 

χώρους απόκρυψης και να διακριβώσει τον τρόπο και τη 

μεθοδολογία δράσης τους. Όπως εξακριβώθηκε, ο δίχρο
νος υπήκοος Αλβανίας ήταν ο βασικός προμηθευτής ναρ

κωτικών των υπολοίπων μελών του κυκλώματος, τα οποία 

στη συνέχεια τα διακινούσαν τόσο σε μικροεμπόρους όσο 

και τοξικοεξαρτημένους. Από την αστυνομική έρευνα πι

στοποιήθηκαν εκατόν ογδόντα τρεις (183) περιπτώσεις προ

μήθειας ναρκωτικών (κυρίως ηρωίνης) από τα μέλη του κυ

κλώματος στα προαναφερόμενα άτομα. Συνολικά από τις 

έρευνες σε χώρους, οικίες και οχήματα που χρησιμοποι
ούσε η εγκληματική οργάνωση, σε διάφορες περιοχές της 

Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ηρωίνης 

βάρους -6.575,5- γραμμ.. ποσότητα κατεργασμένης κάννα

βης βάρους -107- γραμμ. επτά (7) δενδρύλλια κάνναβης, 

ένα (1) πιστόλι με γεμιστήρα, μία (1) κυνηγετική καραμπίνα, 

πενήντα (50) φυσίγγια, είκοσι οκτώ (28) κινητά τηλέφωνα 
και το χρηματικό ποσό 3.360 ευρώ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

Εξα ρ θ ρ ώ θ η κ ε , από τ η ν  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η  Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τι
κώ ν τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς Α τ τ ικ ή ς , σε συνεργασία

με το Γραφείο D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, 

τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το Σ.Δ.Ο.Ε„ εγκληματική οργάνωση διεθνι

κού χαρακτήρα, που μετέφερε δια θαλάσσης, μέσω εμπο

ρευματοκιβωτίων, σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, απάτην 

Νότια Αμερική σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομέ- 

νης και της χώρας μας. Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης :

► συνελήφθησαν την 4-9-2015. μετά απόευρεία αστυνο

μική επιχείρηση, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκω

τικών και στελεχών των συνεργαζόμενων ημεδαπών 

Υπηρεσιών, στον Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθή

νας. τρία (3) μέλη της οργάνωσης, ένας (1) ημεδαπός, 

ένας (1) υπήκοος Γουιάνα και ένας (1) υπήκοος Ολλαν

δίας. ηλικίας 38, 48 και 38 ετών αντίστοιχα, ενώ

► κατασχέθηκε σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 

27 κιλών και 170 γραμμαρίων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε ποινική δικο

γραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για τα αδικήματα 

της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 

και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Πιο αναλυτικά, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε 

συνεργασία με τις ανωτέρω Υπηρεσίες, στο πλαίσιο διε- 

ρεύνησης υπόθεσης για εγκληματική οργάνωση, που εισή- 

γαγε κοκαΐνη από χώρες παραγωγής, σε ευρωπαϊκές χώ

ρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, κατάφερε μετά 

από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες να ταυ- 
τοποιήσει τα μέλη της οργάνωσης και να διακριβώσει τον 
τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους.

Όπως πρόεκυψε, από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ο 

48χρονος υπήκοος Γουιάνα, δραστηριοποιούμενος κυρίως 
στην Ολλανδία με ορμητήριο την Γουιάνα και ο 38χρονος 

ημεδαπός στην Ελλάδα, αναζητούσαν τη διάνοιξη διόδων 

εισαγωγής κοκαΐνης στην Ελλάδα και την εγκαθίδρυση 

δικτύου, με δυνατότητα συναλλαγών με την Γουιάνα, για 

τη συνεχή αποστολή ποσοτήτων κοκαΐνης, με σκοπό την 
περαιτέρω διακίνησή τους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας 
μας. όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυ

τό, στις αρχές του καλοκαιριού, κατόπιν συνεννοήσεων με

ταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Γουι-
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άνα και την Ελλάδα, απεστάλη με πλοίο μεταφοράς εμπο

ρευματοκιβωτίων. container με νόμιμο φορτίο ΣΚΡΑΠ, το 

οποίο αφίχθη στο λιμένα του Πειραιά και αποτελούσε δο

κιμαστική αποστολή, εκ μέρους του εγκληματικού δικτύου, 
εν όψει της επικείμενης εισαγωγής κοκαΐνης στην Ελλάδα. 

Την 29-8-2015. αφίχθησαν στο λιμένα του Πειραιά, δύο 

(2) ακόμα εμπορευματοκιβώτια με φορτίο επίσης ΣΚΡΑΠ, 

εκ των οποίων το ένα περιείχε ποσότητα κοκαΐνης, επι- 

μελώς κρυμμένη σε διαφορικά - άξονες οχημάτων, που 

είχαν ειδικώς μετασκευαστεί στο εσωτερικό τους, για το 

σκοπό αυτό. Την 4-9-2015, καθορίσθηκε από τα μέλη της 

εγκληματικής οργάνωσης η εξαγωγή των ποσοτήτων της 

κοκαΐνης, από τις προαναφερόμενες ειδικές κρύπτες, σε 

αποθηκευτικό χώρο στον Ασπρόπυργο. όπου είχαν μετα

φερθεί όλες οι αφιχθείσες ποσότητες του ΣΚΡΑΠ. Για το 

σκοπό αυτό μετέβησαν στις παραπάνω αποθήκες ο 38χρο- 
νος ημεδαπός και ο 38χρονος υπήκοος Ολλανδίας, οι οποί

οι συνελήφθπσαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής 

επιχείρησης, κατά το χρόνο εξαγωγής και παραλαβής της 

κοκαΐνης. Σε ενεργηθείσα έρευνα, εντός τεσσάρων (4) δ ι

αφορικών αξόνων οχημάτων βρέθηκαν και κατασχέθη

καν (27) κιλά και (170) γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμη

μένα σε (13) ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, απολύτως 

προσαρμοζόμενες σε κάθε διαφορικό άξονα. Παράλληλα, 
την ίδια ώρα συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθη
νών και ο 48χρονος υπήκοος Γουιάνα, οργανωτικό μέλος 

της μεταφοράς, ο οποίος είχε αφιχθεί προ διημέρου στην 
Ελλάδα για την επίβλεψη της παραλαβής των ναρκωτι

κών, την ενημέρωση των υπολοίπων μελών της εγκλημα

τικής οργάνωσης στην Γουιάνα, και το διακανονισμό της 

περαιτέρω διακίνησής τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 

και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των -1.365- ευρώ, 

των -3.100- δολάρια Η.Π.Α και -1.000- δολαρίων Γουιάνα. 

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης ανέρχεται 

στο ποσόν του 1.500.000 ευρώ. Από την ιεραρχική δομή 

της εγκληματικής οργάνωσης, το διεθνικό της χαρακτήρα 

και τη μεθοδολογία δράσης της, δηλαδή χρησιμοποίηση

του συστήματος διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και δια

κίνησης προϊόντων, τη χρήση διαύλων παραπλανήσεως 

των Αρχών, χρησιμοποίηση αποθηκευτικών χώρων και 

μέσων μεταφοράς των ναρκωτικών καθώς επίσης και ε ι- 

δικώς επιλεγμένων υλικών συγκαλύψεως (μέσω ΣΚΡΑΠ). 

προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν καταρτίσει 

εξειδ ικευμένη υποδομή, που αποσκοπούσε στη διαρκή 

εγκληματική τους δράση και την αποκόμιση μεγάλων κερ

δών. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, στο πλαίσιο 

και της διεθνούς συνεργασίας, προς αποκάλυψη και άλ

λων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Ελλάδα, τη 

Γουιάνα και την Ολλανδία.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΩΝ

Συ ν ε λ ή φ θ π σ α ν , σ ι ι ς  3 -9 -2 0 1 5  σ τ η ν  Α θ ή ν α , σ τ η ν  π ε ρ ιο 
χ ή  τ η ς  Ο μ ό ν ο ια ς , από α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  τ η ς  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  
Α ν τιμ ε τώ π ισ η ς Ο ρ γα νω μ έ νο υ  Ε γ κ λ ή μ α το ς  και Ε μ π ο ρ ία ς  
Α νθ ρ ώ π ω ν τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς Α τ τ ικ ή ς  κ αι τ η ς  
Ο . Π . Κ . Ε . ,  τέσσερις (4) υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 21, 21, 

22 και 31 ετών, για σωματεμπορία και διακίνηση ναρκω

τικών. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία 
για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματεμπορίας και 

της μαστροπείας καθώς και για παράβαση των νόμων περί 

ναρκωτικών και περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, ο 21χρονος 

συλληφθείς, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους προσέγ

γισε 24χρονη αλλοδαπή υπήκοο Αλβανίας, μέσω ιστοσε

λίδας του διαδικτύου, με σκοπό να την στρατολογήσει, με 

την χρήση απατηλών μέσων και ψευδών υποσχέσεων, για 

λογαριασμό των υπόλοιπων συλληφθέντων. Ακολούθως, 

στις 2-9-2015 την μετέφερε στην Ελλάδα όπου μετά την 

άφιξή της την εγκατέστησε σε οικία, στο κέντρο της Αθή

νας και εκε ί παρέμεινε υπό την συνεχή επιτήρηση τους. 
Στη συνέχεια, βραδινές ώρες της ιδίας την οδήγησαν σε 

ξενοδοχείο του κέντρου και την εξανάγκασαν να πραγμα

τοποιήσει ραντεβού με «πελάτη», έναντι του χρηματικού 

ποσού των -200- ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο 31χρονος 

ομοεθνής του. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρη

σης εντοπίσθηκε έξω από το ξενοδοχείο ο 31χρονος. ενώ 
στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίσθηκαν οι 
υπόλοιποι και συνελήφθησαν. Από τις έρευνες που πραγ

ματοποιήθηκαν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 

Ποσότητα κάνναβης βάρους -162- γραμμαρίων, το χρημα

τικό ποσό των -8.570- ευρώ, ένα (1) σπρέι πιπεριού, μία (1) 

ζυγαριά ακρίβειας, ένα τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις, 

εννέα (9) κινητά τηλέφωνα και ένα (1) αυτοκίνητο. ■
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

To Παιδί στην Α ' δημοτικού

Η
 πρώτη δημοτικού είναι κομβικό σημείο στη ζωή των παι
διών. αφού βρίσκονται αντιμέτωπα με μία νέα πραγμα
τικότητα. 0 φόβος και η ανασφάλεια κάνει κάποια από 

αυτά να παρουσιάζουν άρνηση για το σχολείο. Πώς πρέπει να 
το χειριστούν γονείς και δάσκαλοί; Το πρώτο κουδούνι της σχο
λικής τους ζωής 0α χτυπήσει τον Σεπτέμβριο. Τα παιδιά της A 
δημοτικού θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη νέα πραγματικότητα. 
0α κάτσουν για πρώτη φορά στα θρανία του «μεγάλου σχολεί
ου» και εκεί θα γνωρίσουν σιγά -  σιγά τον καινούργιο τους δά
σκαλο, άλλους συμμαθητές, νέα βιβλία.

Με υπομονή
Τα «π ρω τάκ ια» καλούνται να αντεπεξέλθουν στα καινούρια 

τους σχολικά καθήκοντα και κάτι τέτοιο χρειάζεται υπομονή 
και επιμονή τόσο από την πλευρά των γονέων όσο και από τον 
δάσκαλο. Η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι εύ
κολη υπόθεση για όλους.

«Η πρώτη δημοτικού είναι κομβικό σημείο στη ζωή μας γιατί 
σηματοδοτείται η αρχή των σχολικών καθηκόντων και απαιτή
σεων για το παιδί. 0α αρχίσει δηλαδή σταδιακά να αποκτά συ
στηματικές γνώσεις που θα γίνονται με την πάροδο του χρόνου 
πολύπλοκες και κάποιες φορές ενδεχομένως δεν θα είναι και 
ιδιαίτερα ευχάριστες για το ίδιο.

Αντιδράσεις
Συνήθως το παιδί μέσα σε δέκα, δεκαπέντε ημέρες έχει 

προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον, επειδή έχει προηγηθεί 
η φοίτησή του στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Υπάρ
χουν όμως παιδιά, συνήθως εκείνα που είναι υπερηροστατευ- 
μένα. τα οποία αντιδρούν αρνητικά στην πρώτη τάξη», λέει η 
Αλεξάνδρα Καππάτου. ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος.

Οπως εξηγούν οι επιστήμονες, το 
παιδί με την είσοδό του στο δημοτικό 
αλλάζει τις συνήθειές του με αποτέλε
σμα σε κάποιες περιπτώσεις να δημι- 
ουργηθεί άρνηση, ακόμη και φοβία, για 
το σχολείο.

Οι μικροί μαθητές περνούν από 
τον προφορικό λόγο στον γραπτό, είναι 
υποχρεωμένοι να κάθονται και να πα
ρακολουθούν με προσοχή τον δάσκα
λο, να μοιράζονται τον χώρο με πρόσω
πα που δεν τους είναι οικεία και στο τέ
λος της ημέρας να παίρνουν «δουλειά» 
στο σπίτι.

«Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρου
σιάζουν άρνηση για το σχολείο. Αν και 
στις μέρες μας είναι λίγα τα περιστατι
κά αυτά γιατί τα περισσότερα παιδάκια 

έχουν συνηθίσει τη φοίτηση στον παιδικό σταθμό και στο νηπι
αγωγείο, και όταν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί 
αμέσως», προσθέτει η κ. Καππάτου.

Τα συμπτώματα και ο ρόλος των γονιών
1. Η άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο εκδηλώνε

ται με διάφορους τρόπους. Κατ' αρχάς το παιδί παρουσιάζει 
έντονες αντιδράσεις άγχους ή πανικού στην προσπάθεια του 
γονιού να το πείσει να πάει στο σχολείο. Υπόσχεται ότι θα πάει 
την επόμενη μέρα για να κερδίσει χρόνο, κλείνεται στο δωμά
τιο, κλαίει και ουρλιάζει. Πολλές φορές γίνεται επιθετικό προς 
τους γονείς του.

2. Σε μερικές περιπτώσεις διαμαρτύρεται για σωματικά συ
μπτώματα, όπως πόνους στην κοιλιά. Όταν οι γονείς το πηγαί
νουν στον παιδίατρο δεν διαπιστώνουν κάτι οργανικό.

3. Μπορούν να παρατηρηθούν κι άλλα συμπτώματα, όπως 
εμετοί ή παλινδρόμηση σε προηγούμενο στάδιο όπως η ούρηση 
και οι νυχτερινοί εφιάλτες. Επίσης μπορεί να αρνείται να φάει. 
«Το άγχος του παιδιού παίρνει μια δραματική τροπή. Του δημι- 
ουργείται πανικός στην ιδέα ότι θα πάει σχολείο. Πολλές φορές 
αυτή η άρνηση απορρέει και από υπερβολικές απαιτήσεις των 
γονέων. 0 γονιός πρέπει αμέσως να αντιμετωπίσει το πρόβλη
μα. Τα παιδιά με σχολική φοβία φαίνονται αρκετά εξαρτημένα 
και δεν είναι πολύ κοινωνικά. Οταν βρίσκονται μακριά από την 
οικογένεια είναι δειλά, συνεσταλμένα», εξηγεί η ψυχολόγος κ. 
Καππάτου.

Μέτρα...θεραπείας
Οι ειδικοί τονίζουν ότι αν οι γονείς χειριστούν μία τέτοια κα

τάσταση σωστά μπορεί μέσα στις πρώτες μέρες να ξεπεραστεί.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I

Συ γ κ ε κ ρ ιμ έ να  οι γ ο νε ίς:
Από τη στιγμή που το παιδί παρουσιάσει 

τέτοιου είδους προβλήματα, είναι πολύ ση
μαντικό να μη μείνει στο σπίτι. Όταν λείπει 
συχνά από το σχολείο, του δημιουργούνται 
κενά και ενισχύονται οι δυσκολίες.

Μόλις αντιληφθούν το πρόβλημα, να 
ενημερώσουν αμέσως τον δάσκαλό του. Η 
προτροπή και ο έπαινος θα το βοηθήσουν 
σημαντικό.

Αν αντιδρά πολύ έντονα, να ξεκινήσουν 
σταδιακά πρόγραμμα επιστροφής και εν
θάρρυνσής του, σε συνεργασία με κάποιον 
ειδικό. Να αποφεύγουν να δείχνουν οι ίδι
οι το άγχος που έχουν. Αν διαπιστώσουν ότι 
έπειτα από κάποιες μέρες το παιδί συνεχί
ζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο 
θα πρέπει αμέσως να ζητήσουν βοήθεια.

Πρόκληση για τον δάσκαλο
Η συμπεριφορά των δασκάλων είναι σημαντική. 0 δάσκα

λος πρέπει να έχει υπομονή, να προσπαθεί να είναι γλυκός μαζί 
τους, να έχει στο μυαλό του να τα οριοθετήσει σταδιακά και να 
τα βοηθήσει για να δεχτούν ότι θα έχουν κάποιες εργασίες στο 
σπίτι. «Το διάβασμα ειδικά στην Α δημοτικού πρέπει να είναι 
από μισή έως μία ώρα. Είναι λάθος κατεύθυνση να μην παίζει 
το παιδί. Είναι σε μια ηλικία όπου η φαντασία του είναι παρα
γωγική και μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα 
συναισθήματά του. τις δυσκολίες του κ.λπ.», συμπληρώνει η 
Αλεξάνδρα Καππάτου.

Προσαρμογή
Η συνεργασία του γονέα με τον δάσκαλο είναι απαραίτητη 

γιατί, εκτός των άλλων, η πρώτη τάξη μπορεί να αποκαλύψει 
πιθανές δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί. Οταν το παιδί 
περνάει από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, τα όποια προ
βλήματα φαίνονται πιο έντονα. Δηλαδή φαίνεται πόσο εύκολα 
συγκεντρώνεται, πόσο κρατάει η συγκέντρωσή του, αν μπορεί 
εύκολα να μάθει να διαβάζει, αν μπορεί να αντιγράψει από τον 
πίνακα.

Ισως αποκαλυφθούν προβλήματα ωριμότητας ή ακόμη και 
μαθησιακά προβλήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης.

«Η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτι
κό είναι μία ιδιαίτερα αγχογόνα κατάσταση. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να έρχονται τα 
παιδιά σε πρώτη επαφή με το περιβάλλον του δημοτικού από 
τον τελευταίο μήνα του νηπιαγωγείου. Η πρώτη εβδομάδα πρέ
πει να είναι εβδομάδα προσαρμογής. 0 δάσκαλος να ξεναγεί 
τα παιδιά στους χώρους του σχολείου. Αλλωστε ένα χαμόγελο 
είναι το καλύτερο φάρμακο για το παιδί».

Βοηθήστε ίο  παιδί να αποκτήσει 
αυτοπεποίθηση στο σχολείο

Υπάρχουν παιδιά που από την πρώτη μέ
ρα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο 
σχολείο και παιδιά που δεν τολμούν να ση
κώσουν το χέρι τους ή περιμένουν από τους 
συμμαθητές τους να τα προσκαλέσουν για 
να μπουν στο παιχνίδι.

Αν το μικρό σας ανήκει στην δεύτερη 
κατηγορία, ας δούμε πώς μπορείτε να ενι- 
σχύσετε την αυτοπεποίθησή του και να το 
βοηθήσετε να ενταχθεί καλύτερα και να 
προοδεύσει στο σχολικό περιβάλλον:
► Μ η ν  χο συ γκρίνετε με άλλα παιδιά: Αυ

τό λειτουργεί αρνητικά για την αυτοεκτί
μησή του και κάνει ακόμα χειρότερα τα 
πράγματα.

Δ ε ίξτε  το υ  ε μ π ισ το σ ύ νη : Λειτουργήστε υποστηρικτικά και 
πείτε του ότι είστε βέβαιοι πως θα τα πάει καλά στο σχολείο 
και θα κάνει καινούριους φίλους.
Βοηθήστε το να  θέσει ρ εαλιστικούς σ τό χ ο υ ς: Τα παιδιά που 
θέτον ανέφικτους στόχους, αγχώνονται και στενοχωριούνται 
όταν δεν τους πετυχαίνουν. Θέστε υψηλούς, αλλά εφικτούς 
στόχους και ενθαρρύνετε το παιδί να τα καταφέρει.

► Επ α ινέ σ τε  το : Επαινέστε και επιβράβευσε τις προσπάθει- 
ές του να διακριθεί στην τάξη ή να γνωρίσει νέους φίλους, 
ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Βοηθήστε το να συ
νεχίσει έτσι.

► Μ η ν  το υ π ε ρ -π ρ ο σ τα τε ύ ε τε : Συχνά οι γονείς «πέφτουν» 
πάνω σε ένα ντροπαλό παιδί, θεωρώντας ότι το βοηθούν. Κι 
όμως χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να του δώ
σετε χώρο και χρόνο να ανεξαρτητοποιηθεί, να γνωρίσει τις 
δυνάμεις του. να πάρει αποφάσεις και να πατήσει γερά στα 
πόδια του.

► Α ν α θ έ σ τε  του αρμοδιότητες.· Βοηθήστε το παιδί να πιστέ
ψει στον εαυτό του. δίνοντάς του μικρές ευθύνες, όπως να 
φτιάχνει το ίδιο την τσάντα του κλπ.

► Α κ ο ύ σ τε  το : Μην το ειρωνεύεστε, μην του «κολλάτε» ταμπέ
λες (π.χ ο ντροπαλός) και μην υποτιμάτε τα συναισθήματά 
του. Ακούστε το και περάστε του το μήνυμα ότι αυτά που λέει 
και νιώθει είναι σημαντικά και αξίζουν να ακουστούν από τη 
δασκάλα και τους συμμαθητές του. ■

Πηγές:
•  e-biskoto.gr (17.09.2015)
•  www.akappatou.gr

(Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος)
•  mother.gr
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Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της

«Α στυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά 
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των 
«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 2ΘΘ.700.00 ευρώ.
κατά το 2014 εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό 
ποσόν των 27Θ.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.

_______
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
►  Του Ανβ/μου Αντώνη Τζιβανόπουλου

Γιορτή της Σημαίας

Η
 ελληνική σημαία γιορτάζεται και 
τιμάται στις 27 του Οκτώβρη. πα
ραμονή της επετείου του ΟΧΙ και 

εκπροσωπεί το έθνος, την πατρίδα και 
την κρατική μας οντότητα. 0 κώδικας της 
ελληνικής σημαίας αποτελείται από ορι
σμένους αυστηρούς κανόνες, τους οποί
ους οφείλουμε να ακολουθούμε πιστά 
ως ένδειξη τιμής προς τη σημαία και 
κατ' επέκταση προς το έθνος, αλλά και 
προς τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυ
τοί οι κανόνες είναι οι ακόλουθοί:
1. σε περίπτωση πολέμου η σημαία πρέ

πει να φυλάσσεται και προστατεύεται 
ακόμα και με τη ζωή μας.

2. σε περίπτωση που μια σημαία φθαρεί, 
τότε καίγεται, αλλά ποτέ δεν πετιέται 
στα σκουπίδια στα σκουπίδια μπο
ρούν να πεταχτούν μόνο οι στάχτες.

3. η σημαία χρησιμοποιείται μόνο σε 
έπαρση επί ιστού απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε άλλη χρήση της,

4. κατά την έπαρση της ελληνικής ση
μαίας στεκόμαστε όλοι προσοχή, ενώ 
ο σημαιοφόρος αίρει γοργά και ψάλ
λεται ο εθνικός ύμνος.

5. κατά την υποστολή της σημαίας στε
κόμαστε προσοχή ■ ο σημαιοφόρος 
υποστέλλει αργά.

6. εάν υπάρχουν πολλές σημαίες, τότε η 
ελληνική πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο 
ύψος ή ψηλότερα από τις υπόλοιπες.

7. κατά την ημέρα πένθους η σημαία κυ
ματίζει μεσίστια και αφού ο σημαιο
φόρος τελειώσει την έπαρση, τότε 
προχωρεί σε υποστολή μέχρι το μέσο 

του ιστού.
8. α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η ελληνική σημαία 

να αγγίζει το έδαφος για οιονδήποτε 
λόγο. Σε περίπτωση που η Σημαία ε ί
ναι πολύ μεγάλη, η έπαρση πρέπει να 
γίνεται από τον σημαιοφόρο και με τη 
βοήθεια του παραστάτη. Το ίδιο πρέπει 
να γίνεται και κατά την υποστολή της.

Η πρώτη ελληνική σημαία με το λευ
κό σταυρό σε γαλανό φόντο σχεδιάστη
κε, υφάνθηκε. ευλογήθηκε και υψώθη
κε στη Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιά
θο το 1807. Σε αυτή ήταν που ο μοναχός 
Νήφωνας όρκισε τους οπλαρχηγούς Θε
όδωρο Κολοκοτρώνη. Ανδρέα Μιαούλη. 
Παπαθύμιο Βλαχάβα. Γιάννη Σταθά. Νι- 
κοτσόρα. τον Σκιαθίτη διδάσκαλο του Γέ
νους Επιφάνιο-Στέφανο Δημητριάδη και 
πολλούς άλλους, μετά από σύσκεψη που 
έκαναν στο χώρο αυτό, για να καταστρώ- 
σουν το σχέδιο δράσης τους.

Η εθνική σημαία της Ελλάδας απο- 
τελείται από εννέα ίσου πλάτους οριζό
ντιες. παράλληλες γραμμές, πέντε κυ
ανές και τέσσερις λευκές, σε διαδοχή, 
έτσι ώστε η πρώτη και η τελευταία να 
είναι κυανές. Στο πάνω αριστερό τμήμα 
σχηματίζεται ένα κυανό τετράγωνο που 
καταλαμβάνει τις πέντε πρώτες γραμμές, 
μέσα στο οποίο υπάρχει λευκός σταυ
ρός. Η σημαία αναρτάται πάνω σε λευκό 
στύλο στη κορυφή του οποίου υπάρχει 
λευκός σταυρός.

Ο τύπος και τα χρώματα (κυανό και 
λευκό) της ελληνικής σημαίας καθιε
ρώθηκαν τον Ιανουάριο του 1822 στην 
Α ' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Στις 
15 Μαρτίου του ίδιου χρόνου το Εκτελε
στικό Σώμα (Κυβέρνηση), που είχε ανα- 
λάβει την προσωρινή διοίκηση της Ελ
λάδας. όρισε με το Διάταγμα 540 τρεις 
τύπους σημαιών: μια σημαία ξηρός και

δυο θαλάσσης, μία για το πολεμικό και 
μία για το εμπορικό ναυτικό.

Τα χρώματα της σημαίας μας. γαλά

ζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο 
της ελληνικής θάλασσας και το λευκό 
των αφρισμένων κυμάτων. Οι οριζόντι

ες γραμμές είναι 9. όσες και οι συλλα
βές του συνθήματος της Ελληνικής Επα
νάστασης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. 0 
λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσί
ωση των Ελλήνων στην ορθόδοξη χριστι
ανική πίστη, καθώς και τη συμβολή της 
Εκκλησίας στο σχηματισμό του ελληνι
κού κρότους.

Η εθνική σημαία της Ελλάδας τρο
ποποιήθηκε αρκετές φορές, κυρίως ως 
συνέπεια πολιτειακών μεταβολών, χωρίς 

όμως να μεταβληθεί ριζικά. Το 1833 προ
στέθηκε στις σημαίες του στρατού ξηρός 
και του πολεμικού ναυτικού ο βαυαρι
κός θυρεός, ο οποίος διατηρήθηκε μέ
χρι την ανατροπή του Όθωνα τον Οκτώ
βριο του 1862. Με την άφιξη του Γεωρ
γίου Α ' το 1863 περιελήφθη στις σημαί
ες των ανωτέρω σωμάτων το στέμμα, το 
οποίο παρέμεινε μέχρι τη μεταπολίτευ
ση του 1924.

Από το 1864 η σημαία για τα τάγματα 
πεζικού αποτελείτο από μεταξωτό ύφα
σμα που έφερε τριγύρω χρυσά κρόσσια 
και στο κέντρο του λευκού σταυρού την 
εικόνα του προστάτη αυτών. Αγίου Γε
ωργίου. Οι πολεμικές σημαίες που ισχύ
ουν σήμερα είναι για το ναυτικό η εθνική 
σημαία και για το στρατό ξηρός και την 
πολεμική αεροπορία ο τύπος της ορθο
γώνιας κυανής με το λευκό σταυρό που 
εκτείνεται μέχρι τις πλευρές της χωρίζο- 
ντάς τη σε τέσσερα ίσα τμήματα. Στο κέ
ντρο του σταυρού, η σημαία του στρατού 
ξηρός φέρει την εικόνα του Αγίου Γεωρ
γίου. η δε σημαία της αεροπορίας εκείνη 
του Αρχάγγελου Μιχαήλ. ■

Πηγές:
•  www.parliament.gr
•  www.kozanimedia.gr
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► Επιμέλεια: ΑνΒ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τή ς  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Εσ ω τε ρ ικ ώ ν &  Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Α ν α 
σ υ γ κ ρ ό τη σ η ς  α ρ μ ό δ ιο ς  σε  θ έ μ α τα  Δ η μ ό σ ι α ς  Τ ά ξ η ς  &  Π ρ ο 
σ τ α σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτ η , κ . Γ ιά ν ν η ς  Π α ν ο ύ σ η ς , σ υ ν α ν τή θ η κ ε
(31.07.2015) με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, κ. Ευάγγελο 
Καφετζόπουλο. Από πλευράς Υπουργείου, ήταν παρών ο Γε
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστά- 
κης ενώ από πλευράς ΟΚΑΝΑ παρέστησαν οι κυρίες Ελένη 
Κερασιώτη, Λίτσα Λαγάκου, Νικολέτα Γεωργαλά και Μυρτώ 
Μαλέσιου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές 
εξέφρασαντη βούληση για στενότερη συνεργασία μεταξύ του 

Υπουργείου και του Οργανισμού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τον ΟΚΑΝΑ, που θα περιλαμβάνει τρεις κύριους πυλώνες:
1. θεσμοθέτηση μόνιμου χαρακτήρα συνεργασίας με την Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ 
και θα αφορά σε ανήλικους και νεαρούς ανήλικους που συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρ
κωτικών.
2 . Συνεργασία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, για την 
ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων καθώς και σε θέματα 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.
3 . Συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τον ΟΚΑΝΑ σε θέματα εκπαίδευσης, με τη συνδρομή και 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ).

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε σ ω τε ρ ικ ώ ν  &  Δ ι ο ι κ η τ ικ ή ς  Α ν α 
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς  α ρ μ ό δ ιο ς  σε  θ έ μ α τα  Δ η μ ό σ ι α ς  Τ ά ξ η ς  κ α ι Π ρ ο 
σ τ α σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη , κ. Γιάννης Πανούσης κ α ι ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς  το υ  
σ υ λ λ ό γ ο υ  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνος Γιαν- 
νόπουλος υπέγραψαν (30.07.2015) Σύμφωνο Συνεργασίας, σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Μπα- 
κογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Π α ρ ό ν τ ε ς  
σ τ η ν  υπογρ αφ ή  τ η ς  σ υ μ φ ω ν ία ς ήταν μεταξύ άλλων ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Τσακνάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. ο Δ ιευ
θυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης και άλλοι Αξιω 
ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Τ ο  Σύ μ φ ω ν ο  Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  έ χε ι ω ς α ν τικ ε ίμ ε ν ο  τ η ν  υ π ο σ τή ρ ιξ η  κ α ι δ ια χ ε ίρ ισ η : 
υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο (παιδιά -  θύματα κακοποίησης -  παραμέλησης, παιδιά θύματα οικονομικής εκμ ε
τάλλευσης, παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης - ηλεκτρονικού εγκλήματος) και υποθέσεων εξαφανισθέντων 
παιδιών. Μ ε τα ξ ύ  άλλω ν, π ρ ο β λ έ π ε ι σειρά συντονισμένων ενεργειών, με στόχο τόσο την καθιέρωση αποτελεσματικών 
μηχανισμών για το χειρισμό υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο και υποθέσεων εξαφάνισης παιδιών, όσο και για την 
πλήρη ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόληψη περιπτώσεων κατά τις οποίες παιδιά 
είναι θύματα ή θύτες παραβατικών συμπεριφορών ή εξαφανίζονται.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 81
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τή ς Υ π ο υ ρ γ ό ς Εσω τερικώ ν &  Δ ιο ικ η τικ ή ς  Α ν α σ υ 
γ κ ρ ό τη σ η ς  α ρ μ ό δ ιο ς σε  θέματα Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  &  Π ρ ο σ τα σ ί
α ς  το υ  Π ο λ ίτη , κ . Γ ιά ν ν η ς  Π α ν ο ύ σ η ς  μ ετέβ η  (29.07.2015) στο  
Δ ή μ ο Λ ο κ ρ ώ ν . όπου συνυπέγραψε Προγραμματική Συμφωνία 
με τον Δήμαρχο Λοκρών, κ. Νίκο Λιόλιο και παρουσίασε την 
Κινητή Αστυνομική Μονάδα που θα δραστηριοποιείται στο Νομό 
Φθιώτιδος. Τον Αναπληρωτή Υπουργό συνοδέυσαν ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνά- 
κης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντιστράτηγος 
Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεός 
Ελλάδας, Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας. Ταξίαρχος 
Μιχαήλ Πάππος, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεός Ελλάδος, Αρχιπύραρχος Νίκος Ντίτσας και ο Δ ι
ευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Η Προγραμματική Συμφωνία 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το Δήμο Λοκρών κινείται σε δύο άξονες: πρώτον, στην ασφάλεια και στην 
προστασία των πολιτών, των εγκαταστάσεων και των δράσεων του Δήμου και δεύτερον, στην πολιτική προστασία και 
στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Με βάση τη συμφωνία το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και του Δήμου θα εξειδικεύσουν περισσότερο την προετοιμασία και την υλοποίηση 
των δράσεων στους τομείς που περιλαμβάνει η συμφωνία. Επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός, παρουσίασε την Κινητή 
Αστυνομική Μονάδα που δραστηριοποιείται στο Νομό Φθιώτιδος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τή ς  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Εσ ω τε ρ ικ ώ ν &  Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς  
α ρ μ ό δ ιο ς σε  θ έματα Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  &  Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ  Π ο λ ίτη , κ . Γ ιά ν ν η ς  
Π α ν ο ύ σ η ς . σ υ ν α ν τή θ η κ ε  (21.07.2015) με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την 
Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Πολιτική Προστασία, κ. Χρήστο Στυλιανίδη.
Τ ο ν  Κ ύ π ρ ιο  Ε π ίτρ ο π ο  σ υ νο δ έ υ σ ε  ο συνεργάτης του κ. Φίλιππος Σαββίδης, 
ενώ  απ ό  π λ ε υ ρ ά ς Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη , σ τη  σ υ ν ά ν τη σ η  
π α ρ α β ρ έ θ η κ α ν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυ- 
ρόπουλος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. η Προϊσταμένη 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα 
Τσιριγώτη, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος και η Εθνική Εκπρόσωπος 
στην Ε.Ε. επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Πύραρχος Κάλλι Σαΐνη. Κ α τά  τη  δ ιάρκεια τ η ς  σ υ ν ά ν τ η σ η ς , ο Α ν α π λ η ρ ω τή ς 
Υ π ο υ ρ γ ό ς  ε νη μέ ρ ω σ ε  τον Επίτροπο για τα πολλαπλά περιστατικά δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας 
τις τελευταίες ημέρες, καθώς και για τις ενέργειες αντιμετώπισής τους από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας 
των αρχών για το υπόλοιπο διάστημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα. Α π ό  τ η ν  
πλε υ ρά το υ , ο κ . Σ τυ λ ια ν ίδ η ς  εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ενέργειες που έχουν γίνει από ελληνικής πλευράς 
και διαβεβαίωσε τον κ. Πανούση για τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιδείξει έμπρακτα και αποτελεσματικά 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τη χώρα μας. Επίσης, τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπ' αυτόν ευρωπαϊκές υπηρεσίες, 
όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν την 
Ελλάδα, εάν χρειαστεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, κ. ANDREA IKIC-BOHM

Ο  Γ ε ν ικ ό ς  Γρ α μ μ α τέ α ς  Δ η μ ό σ ι α ς  Τ ά ξ η ς , κ . Δ η μ ή τ ρ η ς  Α ν α γ ν ω σ τ ά κ η ς , σ υ 
ν ά ν τη σ ε  (25.08.2015) τη  νέ α  Π ρ έ σ β η  τ η ς  Α υ σ τ ρ ία ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α , κ . A n d r e a  
Ik ic -B o h m . στο γραφείο του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρόντες 
στη συνάντηση ήταν από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Ανα
πληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 
Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Ξανθάκης, ενώ από την πλευρά της Αυστριακής 
Πρεσβείας παρέστη ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Αποστολής, κ. Alexander 
Wojda. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, παρουσίασε στην Πρέσβη της Αυστρίας το οργα
νόγραμμα του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του, ενώ αναφέρθηκε στις πρω
τοβουλίες που έχει αναλάβει η Πολιτική Ηγεσία για την προστασία των πολιτών 

και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία. Επίσης, συζητήθηκε το μεταναστευτικό πρόβλημα, κυρίως 
όσον αφορά στην εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείρισή του. Από την πλευρά της. η Πρέσβης της Αυστρίας, 
κ. Andrea Ikic-Bohm ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία. Επίσης, 
ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αυστρία από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και εξέφρασε την 
πεποίθησή της ότι θα υπάρξει γόνιμη συνεργασία των δύο χωρών, εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συμφ ω νία Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς μ ε τα ξύ  το υ  Υπ ουργείου Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ  Π ο λίτη  και του 
Ξε νο δ ο χε ια κ ο ύ  Επ ιμ ε λ η τη ρ ίο υ  τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς  υπέ γρ αψ αν (23.07.2015) ο Γε ν ικ ό ς 
Γρ α μ μ α τέ α ς Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  κ . Δ η μ ή τ ρ η ς  Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς  κ αι απ ό π λ ε υ ρ ά ς 
Ξ . Ε . Ε .  ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ  Δ . Σ .  κ . Γεώ ργιος Τ σ α κ ίρ η ς . Στόχος της Συμφωνίας είναι 
η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών που έρχονται στη χώρα, καθώς και η 
αντιμετώπιση προβλημάτων αστυνομικής φύσης που αντιμετωπίζουν στη χώρα 
μας. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Συμφωνίας, το Ξενοδοχειακό Επιμελητή
ριο Ελλάδας αναλαμβάνει τη δαπάνη για μίσθωση, διαμόρφωση και εγκατάσταση 
εξοπλισμού σε χώρο καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να στε
γαστούν και να λειτουργήσουν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της πόλης. Από 
την πλευρά του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την υποχρέωση 
για στελέχωση του Γραφείου με ικανό προσωπικό, που γνωρίζει ξένες γλώσσες 
και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση επισκεπτών, καθώς και τη φύλαξή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ. 
ΜΕ.Α.) ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.ΓΚΑ.Δ.)

Προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.ΓΚΑ.Δ.) ιιπ ε - 
γράφ η (21.07.2015), με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο 
Φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτι
κό τομέα, καθώς και για την αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης 
πολιτικής με επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη. Τ η  συμφ ω νία υπέγραψ αν 
εκ μ έ ρ ο υ ς το υ  Κ Ε .Μ Ε .Α .  ο Γε ν ικ ό ς  Γρ α μ μ α τέ α ς Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ί
ου Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ  Π ο λίτη  κ . Δ η μ ή τ ρ η ς  Α ν α γ νω σ τά κ η ς και ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ  Δ . Σ .
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

K E .M E .A .  κ . Μ ιχ α ή λ  Τ σ ιν ισ ιζέ λ η ς  και εκ  μ έ ρ ο υ ς  τ η ς  Γ Ε . Γ Κ Α . Δ . ,  ο Γε ν ικ ό ς  Γ ρ α μ μ α τέ α ς  κ . Γεώ ρ γιο ς Β α σ ιλ ε ιά δ η ς. Για
το συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των 
μερών συστήνεται ειδική επιτροπή, στην οποία ως μέλη θα συμμετάσχουν: ως εκπρόσωποι του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Διευθυντής 
κ. Βασίλειος Γκρίζης και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ως εκπρόσωποι της ΓΕ.ΓΚΑ. 
Δ. οι κ.κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης και Ηρακλής Μπαρογιάννης. Τέλος, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και η Γενική Γραμ
ματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εξέφρασαν τη θέλησή τους να συνεργαστούν με σκοπό την αξιοποίηση 
της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ΚΕ.Μ.Ε.Α. για την επεξεργασία και εξειδίκευση των κατάλληλων πολιτικών, ώστε να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κοινού ενδιαφέροντος κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ. 
ΜΕ.Α.) ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚ.Κ.Ε.) υ π ε - 
γράφ η (21.07.2015). με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα 
στους δύο Φορείς για την έρευνα στους τομείς της αντιμετώπισης του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων και της πρόληψης και μελέτης της εγκληματικότητας και των 
παραβατικών συμπεριφορών. Τ η  συμφ ω νία υ π έ γ ρ α ψ α ν εκ μ έ ρ ο υ ς 
το υ  Κ Ε .Μ Ε .Α .  ο Γ ε ν ικ ό ς Γρ α μ μ α τέ α ς Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξ η ς  το υ  Υπ ουργείου 
Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη  κ . Δ η μ ή τ ρ η ς  Α ν α γ ν ω σ τό κ η ς  και εκ  μ έ ρ ο υ ς 

το υ  Ε . Κ . Κ . Ε .  ο Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  και Π ρ ό ε δ ρ ο ς  το υ  Δ . Σ .  Κ α θ η γ η τή ς  κ . Ν ί κ ο ς  Δ ε μ ε ρ τ ζ ή ς  Για το συντονισμό των μεταξύ τους 
σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των μερών θα συσταθεί ειδική 
επιτροπή, στην οποία ως μέλη θα συμμετάσχουν: ως εκπρόσωποι του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Διευθυντής κ. Βασίλειος Γκρίζης και το 
μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Γιαννάκη και ως εκπρόσωποι του Ε.Κ.Κ.Ε. η Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου και η 
Ειδική Λειτουργική Επιστήμων κ. Έμυ Φρονίμου. Τέλος, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών δεσμεύτηκαν για την περαιτέρω εξειδίκευση της συμφωνίας και την υποστήριξή της με την προετοιμασία και 
την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της συνεργασίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς  Γ ε ν ικ ό ς  Γ ρ α μ μ α τέ α ς  το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Εσ ω τε ρ ικ ώ ν κ αι 
Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς , κ . Τ ζ α ν έ τ ο ς  Φ ιλ ιπ π ά κ ο ς, ε π ισκ έ φ θ η κ ε
(11.09.2015) τη Λέσβο, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Χρήστο 
Ζώη, όπου και πραγματοποίησαν επισκέψεις και σειρά επαφών με φορείς 
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών. Συγκεκριμένα, 
επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου, τη Γενική Γραμματεία Α ι
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δημαρχείο Λέσβου, το χώρο καταγραφής και 
φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ και το Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Μόριας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ζώης και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Φιλιππάκος, πραγματοποίησαν διαδοχικές 
συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Γιαννέλη, την Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου, κ. Χριστιάνα Καλογήρου και τον Δήμαρχο Λέσβου, κ. Σπύρο Γαληνό. Από την πλευρά του Λιμενικού Σώματος- 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, τον κ. Ζώη και τον κ. Φιλιππάκο, συνόδευαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο
φυλακής, Αντιναύαρχος Αθανάσιος Αθανασόπουλος. ο Β' Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιναύαρχος Νικόλαος Πατρινός, ο 
Διοικητής Περιφέρειας Λιμενικού Σώματος, Αρχιπλοίαρχος Φώτιος Πραβίτας και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Νομού Λέσβου, 
Πλοίαρχος Νικόλαος Βάρθης. Παράλληλα, από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας, τους συνοδέυσαν η επικεφαλής
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του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Λέσβου. Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Στεφάνου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κ α τα φ έρ α με να δ ια χ ε ιρ ισ το ύ μ ε  έν α ν  τεράστιο  όγκο  μεταναστώ ν, από τους  

οποίους οι περ ισσότεροι ε ίν α ι πρόσφυγες, που ψάχνουν την ελπ ίδα  στην Ελλάδα κα ι την Ευρώπη. Υλοποιήσαμε έν α  σχέδ ιο  

πάρα πολύ δύσκολο, δ ιό τ ι ο ι α ρ ιθ μ ο ί τω ν μ ετανασ τώ ν  κα ι π ροσφ ύγω ν στο ν η σ ί ή τα ν  τεράστιο ι, υπ ερ έβ α ιναν  τ ις  22 .000 - 

23.000. Θα ή θ ελα  να ευχαρ ισ τήσ ω  κα ι να συγχαρώ  όλους  τους άντρ ες  κα ι της γυ ν α ίκ ες  της Ε λλη ν ικής  Α σ τυ ν ο μ ία ς  κα ι 

του Λ ιμ εν ικ ο ύ  Σ ώ μα το ς -Ε λλην ική ς  Α κτοφ υλακής , την Α υ τοδ ιο ίκησ η , τους εμ π λ εκ ό μ εν ο υ ς  Φ ορείς, τ ις  Ο ργανώ σεις  κα ι 

τους π ο λ ίτες  όλου  του νησιού, γ ια  την κατανόηση, το ενδ ιαφ έρον, τη  συνδρομή  κα ι τη ν  επ ο ικο δ ο μ η τική  συνεργασία, που  

ε ίχ ε  ω ς απ οτέλεσμα  να μ π ο ρ ο ύμε αυτή  τη σ τιγμή  να λ έ μ ε  ότι έχ ο υ μ ε  δ ια χ ε ιρ ισ τε ί κα τά  τον κα λύ τερ ο  δυνατό  τρόπο, κά τι 

που υπ ερ έβ α ιν ε  τ ις  δ υ νά μ ε ις  μας. Σήμερα, όπω ς β λ έπ ετε  κ ι εσ είς , έχ ο υ μ ε  π ετύχει το στόχο μας. Π ισ τεύ ο υ μ ε  ότι μ έχ ρ ι 

την Κ υ ρ ια κή  η  κατάσταση θα έχ ε ι ο μ α λο π ο ιη θ ε ί πλήρως. Το σχέδ ιο  που εφ α ρ μ ό ζε τα ι ε ίχ ε  αποτέλεσμα. Η  Κ υβέρνηση, 

υπό την κ. Πρωθυπουργό, ε ν δ ια φ έρ θ η κ ε  από την πρώτη σ τιγμή  να δώ σει λ ύ σ ε ις  κα ι όλα τα εμ π λεκ ό μ εν α  Υπουργεία κα ι 

οι εμ π λεκό μ ενο ι Φ ορ είς  συντον ίσ τηκαν κα ι συνεργά στηκαν  άριστα. Θα σ υ νεχ ίσ ο υ μ ε την υλοποίηση του σ χ εδ ίο υ  αυτού, 

συμπληρώ νοντας δράσεις, ώ σ τε σ ε  κ ά θ ε  περίπτω ση να ελ έγ χ ο υ μ ε  τ ις  ρ ο ές  κ α ι να έχ ο υ μ ε  δ ια χ ε ιρ ίσ ιμ ο υ ς  α ρ ιθ μ ο ύ ς  προ

σφ ύγω ν πάνω στο νησί. Οι άνθρωποι α υ το ί έφ υ γ α ν  από τη φ ω τιά  του π ολέμου  κα ι ψ άχνουν την ελπ ίδα  σ την  Ε λλάδα κα ι 

τη ν  Ευρώπη. Σ ε  κ ά θ ε  περίπτω ση κα ι η  Κ υβέρνηση  κα ι ό λες  ο ι εμ π λ εκ ό μ εν ες  Υπηρεσίες, κά νο υ ν  ό τι ε ίν α ι ανθρω πίνω ς  

δυνατό κα ι γ ι ' αυ τούς  τους ανθρώ πους κα ι γ ια  τ ις  τοπ ικές  κο ινω νίες .»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΝΟΡΒΗΓΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

κ. VIDAR HELGESEN ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

0  Α ν α π λ η ρ ω τή ς  Γε ν ικ ό ς  Γ ρ α μ μ α τέ α ς το υ  Υπ ο υ ρ γε ίο υ  Εσ ω τε ρ ικ ώ ν 
και Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς , κ . Τ ζ α ν έ τ ο ς  Φ ιλ ιπ π ά κ ο ς σ υ ν α 
ντή θ η κ ε  (05.08.2015) σ τη  Μ υ τιλ ή ν η , με τον Υπουργό θεμάτων Ευρω
παϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της Νορβηγίας 
κ. Vidar Helgesen. Ο Νορβηγός Υπουργός πραγματοποίησε διήμερη 
επίσημη επίσκεψη (04 και 05/08) στη χώρα μας και η συνάντηση του 
με τον κ. Φιλιππάκο διεξήχθη στο πλαίσιο συναντήσεων του, κατά 
την δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη Μυτιλήνη. 0 Νορβηγός 

Υπουργός κατά την επίσκεψή του συνοδευόταν από τον Νορβηγό Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Sjur Larsen, και συμβούλους 
-  συνεργάτες του. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συνοδευόταν από την Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλοδαπών Kat 
Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξίαρχο Μενέλαο Κωστάρη. Ο Νορβηγός 
Υπουργός και η αντιπροσωπεία του. κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μυτιλήνη, εηισκέφθηκαν την περιοχή του 
Καρά Τεπέ και το Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας στη Μόρια. Εκεί ενημερώθηκαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμ
ματέα. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, Αστυνομικό Διευθυντή Ανδρέα Στεφάνου και άλλους Φορείς, 
αναφορικά με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο νησί, τη διαδικασία ταυτοποίησης και τα προβλήματα στη διαχείριση 
του μεγάλου αριθμού μεταναστών -  προσφύγων. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Βο
ρείου Αιγαίου υπό τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Γιαννέλη. όπου πέραν των ανωτέρω 
συμμετείχαν και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Νίκος Κωστόπουλος. ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος 
Γαληνός, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναλύθηκαν ειδικότερα τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τις όλο και αυξανόμενες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και οι επιπτώσεις τους 
τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Νορβηγός Υπουργός ευχαρίστησε για την εκτενή ενημέρωση 
και υπερθεμάτισε τη σημασία που έχει για τη χώρα του το μεταναστευτικό ζήτημα, του οποίου αναγνώρισε τις ευρωπαϊ
κές διαστάσεις Ση μ ε ιώ νε τα ι όχι η νο ρ β η γ ικ ή  κ υ β έ ρ νη σ η  έχει χ ρ η μ α το δ ο τή σ ε ι μέσω  π ρ ο γρ α μ μ ά τω ν τ η ν  κ α τα σ κ ε υ ή  
π τέ ρ υ γ α ς σ τ ις  ε γ κ α τα σ τά σ ε ις τ η ς  Υ π η ρ ε σ ία ς  Π ρ ώ τη ς Υ π ο δ ο χ ή ς  σ τη  Μ ό ρ ια , ενώ μέσω  το υ  ο ρ γ α νισ μ ο ύ  F R O N T E X , 
έχει διαθ έ σε ι πλω τό σ κ ά φ ο ς για το ν  έλεγχο τω ν σ υ νό ρ ω ν και για ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις έ ρ ε υ ν α ς  κ αι δ ιά σ ω σ η ς, το οποίο οι 
ανω τέρω  ε η ισ κ έ φ θ η κ α ν μετά το π έ ρ α ς τ η ς  σ ύ σ κ ε ψ η ς .
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  (31.07.2015) σ υ ν ά ν τη σ η  μ ε τα ξύ  το υ  Α ν α π λ η ρ ω τή  Γε νικ ο ύ  Γρ α μ 
ματέα το υ  Υπ ο υ ργε ίο υ  Εσω τερ ικ ώ ν και Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς , κ . Τ ζα ν έ το υ  
Φ ιλιππάκου και ανώ τατω ν στελεχώ ν τ η ς 'Υ π α τ η ς  Α ρ μ ο σ τε ία ς του Ο .Η .Ε .  Π ρ ό κ ε τα ιγια  
το  Δ ιε υ θ υ ντή  το υ  Γραφ είου Ε υ ρ ώ π η ς , V in c e n t C o ch e te l, τη  Δ ιε υ θ ύ ντρ ια  Κ α τα σ τά σ ε - 
ων Έ κ τ α κ τ η ς  Α ν ά γ κ η ς , Α σ φ ά λ ε ια ς και Π ρ ο μ η θ ειώ ν, T e r r y  M o re l και τ η ν  Υπ ε ύ θ υ νη  
Π ρ ο σ τα σ ία ς του Ε λ λ η νικ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς , Κ α λλιό π η  Στε φ α ν ά κ η , μετά λοιπώ ν σ υ νε ρ γ α 
τώ ν τ ο υ ς . Στη συνάντηση, από πλευράς Υπουργείου συμμετείχαν η Προϊστάμενη του 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης /  Α.Ε.Α.. Ταξίαρχος 
Μενέλαος Κωστάρης και ο Συντονιστής των Επιτροπών Ασύλου. Αντιστράτηγος ε.α. 
Κωνσταντίνος Κορδάτος. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκε το φαινόμενο των αυξημένων 
προσφυγικών κυμάτων που δέχεται η χώρα μας και η Ευρώπη, με τις δύο πλευρές 

να κάνουν λόγο για ανθρωπιστική -  προσφυγική κρίση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας 
σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και η άριστη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ειδικότερα όσον αφορά 
στα προγράμματα της Ύπατης Αρμοστείας και την παροχή ειδών προς κάλυψη των βασικών αναγκών των προσφύγων. Το 
κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του με ευχαριστίες ειδικότερα προς την Ελληνική Αστυνομία 
για την υφιστάμενη άριστη συνεργασία, ενώ συμφωνήθηκε η δημιουργία ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για τη συμβολή 
της Ύπατης Αρμοστείας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο  Α ν α π λ η ρ ω τή ς Γε ν ικ ό ς Γρ α μ μ α τέ α ς Υπ ουργείου Εσω τερικώ ν και Δ ιο ικ η 
τικ ή ς  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τη σ η ς . κ .Τ ζ α ν έ το ς Φ ιλ ιπ π ά κ ο ς  σ υ να ντή θ η κ ε  (30.07.2015) 
με δ ιευ θυντικ ά σ τε λέ χη  τ η ς  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Ε π ιτρ ο π ή ς  το υ  Ερ υ θ ρ ο ύ  Στα υ ρ ο ύ
(ICRC: International Committee of Red Cross). Παρόντες στη συνάντηση, που 
έγινε στο γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, ήταν η Προϊστάμενη 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα 
Τσιριγώτη και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευ
σης / Α.Ε.Α.. Ταξίαρχος Μενέλαος Κωστάρης. ενώ από πλευράς της Διεθνούς 
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρόντες ήταν η Συντονίστρια Προστασίας Προσφύγων. Leila Castillo, η Σύμβουλος σε 
θέματα μετανάστευσης. Alice Bloomfiled και ο Διευθυντής Προγραμμάτων Υγείας Κρατουμένων. Dr. Raed Aburabi. Η 
συζήτηση εστιάστηκε στην εκρηκτική μεταναστευτική - προσφυγική πίεση που δέχεται η χώρα μας στα νησιά του Βόρειου 
και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στους τρόπους συμβολής του Ερυθρού Σταυρού, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στην 
υγεία. Κατέστη σαφές ότι η ανταλλαγή απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και η συνεργασία φορέων σε τοπικό και περιφερει
ακό επίπεδο είναι καταλύτες για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και σε στρατηγικό ορίζοντα. Η  
σ υ νά ν τη σ η  ολοκληρώ θηκε με δ έσ μ ε υ ση  για περισσότερη επικοινω νία και συ νε ρ γασ ία στο  ά μ εσ ο  μέλλον.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μ ε επ ιτυ χία ο λ οκ λ η ρ ώ θ η κ ε  (18.09.2015), Σχολείο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών, το οποίο διοργανώθηκε υπό 
την επιμέλεια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 07/09/2015 έως 18/09-2015,
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στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Τ.ΕΙΔ.Α.Ε) Λαγονησίου, καθώς και στις εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σ τ ο  ε ν λόγω Σχ ο λ ε ίο  συ μ μ ε τε ίχα ν συνολικά είκοσι επτά (27) στε
λέχη των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, και ειδικότερα δέκα (10) Αξιωματικοί και δεκαε
πτά (17) Ανθυπαστυνόμοι. Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες. Σ κ ο π ό ς  τ η ς  ε κ π α ίδ ε υ σ η ς ήταν να προσφέρει 
στο αστυνομικό προσωπικό των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, την απαραίτητη γνώση σε 
θέματα κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών, ώστε να καταστεί ικανό να καλύψει με επάρκεια τις υπηρεσιακές 
ανάγκες. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας δύο (2) εβδομάδων, 
στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά καταρτισμένοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, ως διδάσκοντες καθηγητές. Στην 
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των εκπαιδευομένων, επιδόθηκαν σε αυτούς πιστοποιητι
κά σπουδών από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ε νό ψ ε ι το υ  νέ ο υ  εκπ αιδευ τικ ού  έ το υ ς 2 0 1 5 -2 0 1 6 , π ρ α γ μ α το π ο ιή 
θ η κ ε  (1409.2015) σ τη  Σ χ ο λ ή  Ε θ ν ικ ή ς  Α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς  
Α κ α δ η μ ία ς , η τελετή αγιασμ ού τω ν σ π ο υ δ α σ τώ ν τ η ς  1 9 η ς  Ε κ π α ι
δ ε υ τικ ή ς Σ ε ιρ ά ς . Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρ
χιμανδρίτης - Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος. ενώ παρέστησαν 
ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, η Διοικητής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη. ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου, ο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Τηλελής. ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ταξίαρχος Λάμπρος 
Κατσίφας ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσά- 
ρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος θεοδωρακόπουλος και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Χουζούρης. Επίσης, παρευρέθηκαν επιτελείς των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. 
Σ τ η ν  19 η  εκπ αιδευ τικ ή  σειρά τ η ς  Σ χ ο λ ή ς  Ε θ ν ικ ή ς  Α σ φ ά λ ε ια ς θα φ οιτή σο υ ν δ εκ απ έντε  (15) σ π ο υ δ α σ τέ ς, από τ ο υ ς  
ο π ο ίο υ ς οι ε ννέ α  (9) π ρ ο έ ρ χο νται από τ η ν  Ε λ λ η ν ικ ή  Α σ τυ ν ο μ ία , δ ύ ο  (2) από τ η ν  Α σ τυ ν ο μ ία  τ η ς  Κ ύ π ρ ο υ , δ ύο  (2) απ ό το 
Γε νικ ό  Επιτε λείο  Ε θ ν ικ ή ς  Α μ υ ν α ς  και δ ύο  (2) από το  Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ό  Σώ μ α . 0 Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου. 
Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε στους σπουδαστές της Σχολής να έχουν 
γόνιμη και παραγωγική φοίτηση, καθώς επίσης χαιρετισμό και καλωσόρισμα απηύθυνε και η Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας. Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη. Επισημαίνεται ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας 
είναι διακλαδικού χαρακτήρα και παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που σχετίζονται με τη Στρατηγική και Πολιτική 
Εθνικής Ασφάλειας και αφορούν στις Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Δίκαιο, την Κρατική Ασφάλεια, την εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, 
τη Δημόσια Ασφάλεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, την Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΧΙΟΥ -  ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ό ς Π α τρ ιά ρ χ η ς κ .κ . Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ , κατά τη ν  επιστροφ ή το υ  από 
τ η ν  Ιερά Ν έ α  Μ ο νή  Χ ίο υ , επισκέφ τηκε (13.09.2015) το ν  Ιερό Ν α ό  Α γίο υ  Α Ρ Τ Ε Μ Ι Ο Υ  
Χ ίο υ , προστάτη τ η ς  Ελ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς , υπό τη  συνοδεία το υ  Μ ητροπολίτου Χίο υ  
κ. Μ Α Ρ Κ Ο Υ  και του Μ ητροπολίτου Σ ά μ ο υ  κ . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ  Υπόγραψε το Ιερό Ευαγγέλιο 
και το βιβλίο επισκεπτών του Ι.Ναού. Ευλόγησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί 
και κεράστηκε λικέρ μαστίχα με κανέλα και διάφορα χιώτικα γλυκά. Εκ μέρους της 
Δ.Ε.ΑΥΤ.Δ. Χίου του προσφέρθηκε λικέρ Μαστίχα και Μαστίχα με Κανέλα.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ "EUROPEAN NETWORK OF ADVISORY TEAMS" (EU.N.A.T.)

Πραγμ ατο π ο ιή θ η κ ε  (08.09.2015) με ε υθ ύ νη  το υ  Ενια ίο υ  Συ ν το ν ισ τι
κού Κ έ ντρ ο υ  Επ ιχε ιρ ή σ ε ω ν και Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Κ ρ ίσ ε ω ν ( Ε .Σ .Κ .Ε .Δ Ι .  
Κ .)  το υ  Α ρ χ η γ ε ίο υ  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς , σε  α ίθ ο υ σ α  το υ  
Κ έ ν τρ ο υ  Μ ελετώ ν Α σ φ ά λ ε ια ς ( Κ Ε .Μ Ε .Α .) ,  η συνεδρίαση του Δ ι
οικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών 
Ομάδων "European Network of Advisory Teams" (Eu.N.A.T.), με τη 
συμμετοχή των δεκαεπτά (17) μελών του. Η Ελληνική Αστυνομία 
συμμετέχει από το 2005. με τακτικό εκπρόσωπο-σύνδεσμο από 
το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.. στο Ευρωπαϊκό αυτό Δίκτυο, το οποίο λειτουργεί 
υπό την αιγίδα της EUROPOL και στο οποίο επίσης συμμετέχουν 
οι περισσότερες Αστυνομίες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Ομάδων είναι η ύπαρξη ενός «ευρωπαϊκού συμπλέγματος» 
από συμβουλευτικές ομάδες των Υπηρεσιών επιβολής του Νόμου, έτσι ώστε μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας, να παρέχεται ένας μηχανισμός άμεσης συνεργασίας για ανταπόκριση σε περιπτώσεις απαγωγών, ομηριών και 
εκβιάσεων, αλλά και ανταλλαγής καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο, προκειμένου 
να αξιοποιηθούν τόσο επιχειρησιακό όσο και εκπαιδευτικά. Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στη χώρα μας 
ύστερα από αίτημα του Eu.N.A.T., το οποίο και έγινε αποδεκτό από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ

Ο  Σ ε β α σ μ ιώ τα το ς  Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Δ ιδ υ μ ο τε ίχ ο υ , Ο ρ ε σ τιά δ ο ς  κ α ι Σο υ φ λ ίο υ  κ .κ .
Δ α μ α σ κ η ν ό ς  σ το  π λ α ίσιο  τω ν π ο ιμ α ντο ρ ικ ώ ν το υ  λ ε ιτο υ ρ γ η μ ά τω ν ε π ισκ έ φ τη κε
(04.09.2015), ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή του Α.Τ. Σουφλίου, τον Αστυνομικό 
Σταθμό Μικρού Δερείου. Εκεί ξεναγήθηκε στους χώρους του Αστυνομικού Σταθμού, 
συνομίλησε και εμψύχωσε το προσωπικό και στη συνέχεια έδωσε την ευλογία του στο 
προσωπικό που όπως ανέφερε: «προσφ έρει μ ε  ό λ ες  τ ις  δ υ ν ά μ ε ις  του τ ις  π ο λύ τιμ ες  

υ π ηρ εσ ίες  του, σ ε  μο υσ ο υλμά νο υς  κα ι χρ ισ τια νούς  αδ ιακρ ίτω ς, κάτω  από δ ύ σ κο λες  

σ υ νθ ή κες  σ ε  αυτή  τη ν  δυσπρόσ ιτη κα ι π αραμεθόρ ια  π ερ ιοχή της  Π ατρ ίδας  μας.»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε π ίσ κ ε ψ η  π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  (03.09.2015) σ τ ις  ε γ κ α τα σ τά σ ε ις 
τ η ς  Γ ε ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α τ τ ικ ή ς  από κ λιμάκιο νέω ν 
Α ξιω μ α το ύ χ ω ν  το υ  Υπ ο υ ρ γ ε ίο υ  Εσ ω τε ρ ικ ώ ν τ η ς  Γ ε ρ μ α ν ία ς , με
αρμοδιότητα σε θέματα μετανάστευσης, δημόσιας ασφάλειας και 
κυβερνοεγκλήματος. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση 
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στους νέους Αξιωμα- 
τούχους, η ενημέρωση τους και η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων 
Αστυνομικής Συνεργασίας, FRONTEX και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. Η  Ε λ λ η ν ικ ή  Α σ τυ ν ο μ ία  ε κ π ρ ο σ ω π ή θ η κ ε  απ ό Α ξ ιω 
μ α τικ ο ύ ς τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς , 
τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Π ρ ο σ τα σ ία ς  Σ υ ν ό ρ ω ν  κ αι τ η ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Δ ίω 

ξ η ς  Η λ ε κ τρ ο νικ ο ύ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς , οι οποίοι και ενημέρωσαν τους Γερμανούς Αξιωματούχους σε θέματα αρμοδιότητάς 
τους, ενώ ακολούθησαν ερωτήσεις και σχετική συζήτηση.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (FRAUD & MONEY LAUNDERING)»

Μ ε ιδιαίτερη επ ιτυ χία πραγματοποιήθηκε (06.08.2015), Διαδικτυακό Σεμινάριο του Τμήματος CEPOL της Αστυνομι
κής Ακαδημίας με θέμα. « Α π ά τ η  και Ν ο μ ιμ ο π ο ίη σ η  Ε σ ό δ ω ν  απ ό Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς  (F r a u d  a n d  M o n e y
L a u n d e r in g )»  . Η εκπαίδευση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας -  CEPOL και 
αποτελεί συνέχεια των διαδικτυακών δράσεων, που προτάθηκαν. σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου από την 
Ελληνική Αστυνομία και απευθύνθηκαν σε όλα τα Κράτη -  Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας τον πρωτο
πόρο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το σεμινάριο 
(διάρκειας 100 λεπτών), πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, με τη χρήση των εργαλείων εξ' αποστάσεως μάθησης 
του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ το ενδιαφέρον για συμμετοχή από όλα τα Κράτη -  Μέλη ήταν εξαιρετικά 
μεγάλο, με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τους 180, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν Έλληνες αστυνομικοί. Σ κ ο π ό ς  
το υ  σ ε μ ινα ρ ίο υ  ή τα ν  η ε νη μέ ρ ω σ η  σ χ ε τικ ά  με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, καθώς και η 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και πρακτικών. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν για τον 
ορισμό, τις φάσεις της Νομιμοποίησης Εσόδων και βασικά παραδείγματα του κύκλου ολοκλήρωσης της. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάστηκε η δομή και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης -  OLAE η συνεργασία 
της με άλλους φορείς και Κράτη Μέλη της Ε.Ε., καθώς και μελέτη περίπτωσης έρευνας που είχε αναλάβει η συγκεκρι
μένη Υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού σεμιναρίου δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις στα ερωτήμα- 
τά των συμμετεχόντων. προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών 
και γνώσεων μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΠΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ' ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΧΩΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  (25.07.2015) με επιτυχία, η μετεκπαί
δευση προσωπικού διαφόρων φορέων, που έχει προ- 
σληφθεί για τις ανάγκες ασφαλείας ή φρούρησης οποι
οσδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων κ.λπ. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης στο Λαγονήσι Αττι
κής και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Βόρειας Ελλάδας (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.). στη Βέροια. Σ τ η ν  ε ν  λόγω 

Ε κ π α ίδ ε υ σ η  σ υ μ μ ε τε ίχ α ν  συνολικά διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) στελέχη σε εννέα (9) εκπαιδευτικές σειρές, εκ 
των οποίων επτά (7) στην Αττική και δύο (2) στη Βέροια-Ημαθίας. κατά το χρονικό διάστημα από 08-06-2015 έως 
25-07-2015. Ε ιδ ικ ό τ ε ρ α , στο Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης της Σχολής, με έδρα το Λαγονήσι Αττικής 
μετεκπαιδεύτηκαν διακόσια τριάντα ένα (231) στελέχη και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας 
Ελλάδος, στη Βέροια -  Ημαθίας, σαράντα επτά (47) στελέχη. Σ κ ο π ό ς  τ η ς  ε κ π α ίδ ε υ σ η ς , ήταν να μεταδώσει τις 
απαραίτητες γνώσεις, στο προσωπικό που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες ασφάλειας-φρούρησης οποιοσδήποτε 
εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να καταστεί ικανό να 
ασκήσει τα καθήκοντά του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου καταρ
τίστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας έξ ι (6) ημερών, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά 
καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
BARSINGHAUSEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  ε θ ιμ ο τυ π ικ ή  ε π ίσ κ ε ψ η  (17.07.2015) της επ ικεφαλής του Τμήματος Δ ίωξης Ναρκωτικών
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Barsinghausen Γερμανίας, κ. Janine Bohm στο γραφείο του Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγου Βασιλείου Μωϋσί- 
δη, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 
Αντιστράτηγου Δημήτριου Σοφιού και εκπροσώπου της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 
ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και αστυνομικής συνεργασίας, 
ενώ αναπτύχθηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση 
της διακίνησης και εμπορίας ψυχοτρόπων ουσιών. Η επίσκεψη ολοκλη
ρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα, με τις δύο πλευρές να προσδοκούν σε μία 
εποικοδομητική συνεργασία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Α ν τιπ ρ ο σ ω π ε ία  τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν η  από τους Υ /Α ' (Ε Κ.) ΜΑΡΚ0Π0ΥΛ0 
Χρήστο και Υ /Α ' (Ε.Κ.) ΠΑΤΣΗ Μαρία υπηρετούντων στο 5° Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστι
κής Προστασίας, συμμετείχε σε σεμινάριο διάρκειας τριών (3) εβδομάδων το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή 
Ακαδημία Έρευνας Φορολογικών Εγκλημάτων του ΟΟΣΑ στις εγκαταστάσεις της Guardia di Finanza στη Ρώμη της 
Ιταλίας. Η Διεθνής Ακαδημία του ΟΟΣΑ για την έρευνα οικονομικών εγκλημάτων εγκαινιάστηκε στις 17 Ιουνίου του 
2014 και μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 100 ερευνητές από τα κράτη μέλη του οργανισμού. Τ ο  
π ρ ό γ ρ α μ μ α  το υ  2 0 1 5  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι 33 σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  απ ό  19  χ ώ ρ ε ς κ α ι μ ία  ο μ ά δ α  ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ω ν  ε κ π α ιδ ε υ τώ ν 
απ ό  7  χ ώ ρ ε ς , ενώ  ε ίν α ι η πρώ τη φ ορά που  Έ λ λ η ν ε ς  Α ξ ιω μ α τικ ο ί τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν  σε  
α νά λ ο γ ο  ε κ π α ιδ ε υ τικ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α . Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04-05-2015 και 
22-05-2015 και έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ως Αξιωματικοί Ειδικών 
Καθηκόντων και να ανταλλάξουν απόψεις και τεχνογνωσία ως προς τον τρόπο διαχείρισης μεγάλων υποθέσεων σε 
διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες. χωρισμένοι σε ομάδες έπρεπε να φέρουν σε πέρας πρακτικές ασκήσεις και 
να τις παρουσιάσουν σε όλη την ομάδα, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πρακτικών των διαφορετικών χωρών ενώ 
δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν κατανοητές μέσω παρουσιάσεων οι δομές των Υπηρεσιών κάθε χώρας .Παράλληλα 
δημιουργήθηκε mailing list και άνοιγμα ασφαλούς ιστοσελίδας μέσω ΟΟΣΑ. με σκοπό τη δημιουργία επαγγελματικού 
δικτύου( Networking) για μελλοντική αναφορά και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Οι Έλληνες 
συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό αποφοίτησης της Διεθνούς Ακαδημίας ενώ ο Διευθυντής του Προγράμματος 
κ Juergen Leske απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Δ ιοικητή της 
Δ/νσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη συμμετοχή της χώρας μας.

Η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ» ΕΝΑΝ ΜΑΧΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο  ε π τ ά χ ρ ο ν ο ς  Μ α ν ώ λ η ς  απ ό τη  Σ η τε ία  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς  είχε ό νε ιρ ο  ν α  κ ά 
ν ε ι β ό λ τα  με έ να  π ε ρ ιπ ο λ ικ ό  κ αι η η γε σ ία  τ η ς  Ε Λ . Α Σ .  φ ρ ό ντισ ε  ν α  κ ά 
ν ε ι το  ό ν ε ιρ ό  το υ  π ρ α γ μ α τικ ό τη τα . Ο μικρός φίλος της Αστυνομίας. την 
11.09.2015, πέντε μήνες μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών στην 
οποία υπεβλήθη στο ογκολογικό νοσοκομείο «Ελπίδα», επισκέφθηκε 
τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής όπου τον 
υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος κ. Τζίγκος 
Βασίλειος και ο Υποδιοικητής Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Στεργιό- 
πουλος Δημήτριος. Ο  Μ α ν ώ λ η ς  έ λα β ε  α ν α μ ν η σ τικ ά  δώ ρα κ α ι σ τη  σ υ ν έ χ ε ια  ε π ιβ ιβ ά σ τη κ ε  σε  έ να  π ε ρ ιπ ο λ ικ ό  για 
μ ία " γ ρ ή γ ο ρ η "  β ό λ τα  σ το  κ έ ν τρ ο  τ η ς  Α θ ή ν α ς  .μ έ σ α  σ τ ο ν  π α λ μ ό  τω ν γ ε γ ο νό τω ν, δ η λ ώ ν ο ν τα ς  ε ν θ ο υ σ ια σ μ έ ν ο ς  
με τ ο ν  ε ξ ο π λ ισ μ ό  τω ν α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  κ α ι τη  σ ε ιρ ή ν α  το υ  ο χ ή μ α τ ο ς . Ο ίδιος ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που 
βοήθησαν στην επίσκεψή του και εξέφρασε την επιθυμία του να υπηρετήσει μελλοντικά στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και συγκεκριμένα στην Άμεση Δράση. ■
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PLUS
OUT
Ρούχα, αξεσουάρ για τα πιο trendy outfits.

Κορυφαίος εξοπλισμός για κάμπινγκ, 
αναρρίχηση και extreme sports.

%  και ” Un °‘ ? £ C a a w a  ^III 1 5 αγορέςτιςγιαέ κ π τω σ η

Κολοκοτρώνη & Καλαμιώτου 27, Τ Κ 105 60, Αθήνα 

Ο 210 3210 082 Oinfo@plusout.gr 
www.plusout.gr
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Α Κ Ο ΥΣΤΙΚ Α
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Εμπιστευθείτε μας και... “ α κ ο ύ σ τ ε ”  την λύση!

Τ Ω Ρ Α  και 
σ τη ν  Κ η φ ισ ιά

Δ Ρ Ο Σ ΙΝ Η  9

Αθέατα, ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας . 
Ευρώπης, Αμερικής.
Διάκριση  ομιλίας χωρίς σφυρίγματα. λ τ

• Ακούστε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
I

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  αντιμετώ π ιση  Ε Μ Β Ο Ω Ν με πρω τοπορ ιακή  μέθοδο

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ
επισκέψεις 
κατ' οίκον

όλα τα ταμεία 
ΕΟΠΥΥ

προσφορές 
ευκολίες πληρωμής

^  Ντίνος Παπαθεοδώρου
^ ^ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  - Α κ ο ο η ρ ο θ ε ι ιπ τ ή ς

Κεντρικό
Μ ε σ ο γ ε ίω ν  1 7 5 , 1 1 5  25, Α θ ή ν α  
χηλ.: 2 1 0  6 7 7 0 7 2 1 - 2  
KIV.: 6 9 7 4  1 0 5 8 2 8  
e -m ail: l n f o @ a u ra lc a r e . g r

Υποκατάστημα
Χαρ. Τ ρ ικ ο ύ π η  23, Μ ε σ ο λ ό γ γ ι 

ΐη λ . :  2 6 3 1 0  2 6 8 6 8

e -m a il: ln f o @ a u r a lc a r e - m e s o lo g g l . g r  

w w w .a u r a lc a r e . g r

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩ ΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηϋ. 26310 26868  Μεσολόγγι

ΓΙΑ Δ Ω ΡΕΑΝ  ΔΟ ΚΙΜ Η ! τηλ 210 6770721-2 Αθήνα

mailto:Oinfo@plusout.gr
http://www.plusout.gr
mailto:lnfo@auralcare.gr
mailto:lnfo@auralcare-mesologgl.gr
http://www.auralcare.gr


I ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία, με βάση τις κεντρικές κατευθύν
σεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη για την αντεγκληματική πολιτική καθιέρωσε 
σε μόνιμη βάση από 7  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  2 0 15  τ η ν  « Ώ ρ α  το υ  
Π ο λ ίτ η , τω ν Φ ο ρ έ ω ν κ α ι τω ν Κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  Ε τα ίρ ω ν ». 
Μετά την ολοκλήρωση της δίμηνης πιλοτικής περιό
δου εφαρμογής του θεσμού και ύστερα από σχετική 
αποτίμηση και αξιολόγηση, με Απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η «Ώρα του Πολίτη» εφαρ
μόζεται πλέον σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα, 
κάθε Δευτέρα, κατά τις ώρες 18.00-20.00, σε όλα τα 
Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Κατά τις συγκεκριμέ
νες ώρες, οι Δ ιοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων ή οι 
νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα δέχονται τους πολίτες, 
φορείς και κοινωνικούς εταίρους της περιοχής ευθύ
νης τους, ύστερα από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία 
για τον προγραμματισμό της συνάντησης, ηροκειμένου 
να συζητούνται απόψεις, να υποβάλλονται αιτήματα, 
παράπονα και να εκθέτονται προβληματισμοί και προ
τάσεις για θέματα που συνδέονται με τη δράση και το 
έργο της Αστυνομίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η 
δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου αμφίδρομης επι
κοινωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Αστυνομία και τους 
πολίτες, τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους 
για θέματα και προβλήματα αστυνομικής φύσης που 
απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις δράσεις και 
προσπάθειες επίλυσής τους εκ μέρους της Αστυνομί
ας. Η επικοινωνία των πολιτών και των φορέων με την 
Ελληνική Αστυνομία, ιδίως όπως αυτή εκφράζεται μέσα 
από τη λειτουργία των Αστυνομικών Τμημάτων, είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου 
προσέγγισης των πολιτών και τη δημιουργία διαύλων 
συνεργασίας και επίλυσης ζητημάτων της καθημερινό
τητας. Με τη δράση αυτή πολίτες, φορείς και κοινωνικοί 
Εταίροι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθεί
ας με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχηματίζει προσωπική 
άποψη και αντίληψη για θέματα αρμοδιότητας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει άμε
σα για την επίλυσή τους ή να παραπέμπει την υπόθεση 
στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα με τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης. Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση, 
που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανα-

►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

δεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας 
και ενισχύοντας τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

κατανόησης, αλλά και την άμεση διαπροσωπική επικοι
νωνία μεταξύ Αστυνομίας και Πολιτών.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τις 06.07.2015 ξεκίνησε η λειτουργία της Υποδιεύ
θυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Υποδιεύθυνση έχει στελεχωθεί 
με αστυνομικό προσωπικό. Γενικών και Ειδικών καθη
κόντων, με εδαφική αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα. 
Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η προληπτική έρευνα και 
καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών 
που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
του Δημοσίου και της Εθνικής Οικονομίας ή που έχουν 
χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Σημει
ώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με το εσωτερικό οργανό
γραμμα. υπάγεται διοικητικά στην Κεντρική Διεύθυνση 
Οικονομικής Αστυνομίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ “RANSOMWARE 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εφιστά 
την προσοχή στους χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώ
νων ("smartphones"), σχετικά με κακόβουλο λογισμικό 
το οποίο προσβάλει συσκευές κινητής τηλεφωνίας εμ
φανίζοντας μήνυμα ότι τα αρχεία έχουν κλειδωθεί από 
την αστυνομία και ότι για το ξεκλείδωμα τους απαιτεί
ται η καταβολή χρηματικού ποσού. Το κακόβουλο αυτό 
λογισμικό έχει αναφερθεί σε μεγάλο αριθμό χωρών 
του εξωτερικού όπου με κατάλληλους μηχανισμούς 
εντοπισμού θέσεως αναγνωρίζει τη χώρα στην οποία 
βρίσκεται ο χρήστης και εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα 
από την Εθνική Αστυνομία του εκόστοτε κράτους. Το εν 
λόγω κακόβουλο λογισμικό διανέμεται κυρίως μέσω
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ιστοσελίδων και διαφημίσεων και προσβάλλει ως επί 
το πλείστον συσκευές με λειτουργικό "Android", ενώ 
σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές περιλαμβάνονται 
και συσκευές που λειτουργούν με άλλο λειτουργικό 
καθώς και "tablets". Επισημαίνεται ότι στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων το κακόβουλο λογισμικό δεν κλειδώ
νει πραγματικά τα αρχεία και μπορεί να απομακρυνθεί 
με απλές διαδικασίες σε αντίθεση με αντίστοιχα κα
κόβουλα λογισμικά τα οποία προσβάλλουν ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές και κρυπτογραφούν τα περιεχόμενα 
αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες δεν πρέπει να 
καταβάλουν το χρηματικό ποσό και συνίσταται η άμε
ση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος στον τηλεφωνικό αριθμό 1 1 1  88 για πε
ραιτέρω βοήθεια. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος βρίσκεται σε επαγρύπνηση, παρακολουθεί 
το φαινόμενο και θα συνεχίσει την ενημέρωση των πο
λιτών με οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο περιέλθει σε 
γνώση της σχετικά με το φαινόμενο.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Ε.Α.Ε.)
(τω ν: Α / Β ' Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Ν ικ ο λ ά ο υ  κ α ι Υ / Β ’ Κ Ω Ν Σ Τ Α 
Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Δ η μ η χ ρ ίο υ  you Ε . Σ . Κ . Ε . Δ Ι . Κ . / Α . Ε . Α )

Ο ρ γ ά νω σ η  -  Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  Α σ κ η σ η ς : Από 02 έως 04
Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε άσκηση επί χάρ
του σε θέματα πρώτης ανταπόκρισης «Security First 
Responder Tabletop Exercise» στις εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), 
στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Η άσκηση διοργανώθη- 
κε από την Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες 
των εργαστηρίων SANDIA των Η.Π.Α. Τα εργαστήρια 
SANDIA (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Τε
χνολογίας για την πυρηνική ασφάλεια), αναπτύσσουν 
συνεργασίες με εθνικούς Φορείς, προκειμένου να εξε 
τάζουν τα μέτρα ασφάλειας εγκαταστάσεων και να πα
ράσχουν τεχνογνωσία σε θέματα ραδιολογικής/πυρηνι- 
κής ασφάλειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(2003/122/Ε.Κ.) η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική 
(Κ.Υ.Α. 10828/ΕΦΑ (1897). ΦΕΚ Β 859/10.7.2006). οι 
ραδιενεργές πηγές οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκε
κριμένο επίπεδο ενεργότητας. κατηγοριοποιούνται ως 
κλειστές πηγές υψηλής ραδιενέργειας (High Activity 
Shield Sources - H.A.S.S.) και οι κάτοχοι των πηγών

υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Στην 
Ελλάδα, υπάρχουν εγκαταστάσεις (κυρίως νοσηλευτι
κά ιδρύματα) στις οποίες λειτουργούν τέτοιου είδους 
ραδιενεργές πηγές. Στόχος της άσκησης ήταν η ανά
δειξη των τρωτών σημείων των εγκαταστάσεων και η 
δοκιμασία των μέτρων ασφάλειας. Σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ο  
Στην άσκηση συμμετείχαν τριάντα εμπειρογνώμονες 
των εργαστηρίων SANDIA. της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, ακτινοφυσικοί νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) «ΕΡΜΗΣ 
SECURITY GROUP» και «ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.». Η Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσωπήθηκε από στελέχη του Ενιαίου 
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης 
Κρίσεων/Α.Ε.Α., της Δ.Α.Ε.Ε.Β.. της Ε.Κ.Α.Μ.. της Δ ιεύ
θυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής. Σ ε ν α ρ ι σ Τα σενάρια της άσκησης, εκ 
πονήθηκαν από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων 
Υπηρεσιών, με την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων του 
SANDIA και προσαρμόστηκαν στην ελληνική πραγμα
τικότητα. Ο ι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες παρείχαν 
μόνο τεχνική υποστήριξη (μεθοδολογία -  τρόπος δ ι
εξαγωγής) και δεν ενεπλάκησαν στην συγγραφή των 
σεναρίων. Δοκιμάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια 
που αφορούσαν σε εγκληματικές ενέργειες με σκοπό 
την αφαίρεση ραδιενεργών πηγών από τρεις διαφο
ρετικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ια Ό ι  
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: την μπλε 
ομάδα ( Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε περιστατικό 
εγκληματικής ενέργειας), την κόκκινη ομάδα (ομάδα
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δραστών) και την πράσινη ομάδα (ομάδα παρατηρητών 
- διαιτητών).Πριν την έναρξη κάθε σεναρίου, σε διαφο
ρετικούς χώρους, η κόκκινη ομάδα εκπονούσε σχέδιο 
δράσης προκειμένου να αφαιρέσει από την εγκατάστα
ση την ραδιενεργή πηγή, ενώ η μπλε ομάδα αποτύπωνε 
σε χάρτη τις υπάρχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες 
στην συγκεκριμένη περιοχή και χρονική στιγμή που 
θα εκδηλωνόταν η επίθεση.Έπειτα. οι ομάδες συγκε
ντρώνονταν στον ίδιο χώρο και άρχιζε η διεξαγωγή του 
σεναρίου, υπό την επίβλεψη της πράσινης ομάδας η 
οποία είχε ως αποστολή την εξασφάλιση αμεροληψί- 
ας και την επιτήρηση των κανόνων. Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : Η 
άσκηση χρησιμοποιήθηκε ως «εργαλείο» ανάλυσης 
των τρωτοτήτων των εγκαταστάσεων και κατά γενική 
ομολογία στέφθηκε με επιτυχία, γεγονός που επιση- 
μάνθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι οποίοι 
αναγνώρισαν την ανάγκη να εντατικοποιηθεί περαιτέ
ρω το πρόγραμμα διεξαγωγής παρόμοιων ασκήσεων. 
Επίσης, αναδείχθηκε η ανάγκη βελτίωσης των μέτρων 
ασφάλειας σε συνεργασία με ετα ιρείες security, κα
θώς και η αναβάθμιση των μεθόδων προετοιμασίας και 
ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων κρατικών Υπηρεσιών 
(Ελληνική Αστυνομία. Πυροσβεστικό Σώμα). Παρόμοια 
άσκηση ε ίχε διοργανωθεί το έτος 2012 σε συνεργα
σία με τα εργαστήρια SANDIA στις εγκαταστάσεις του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Π .Δ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΠΟ
ΣΤΡΑΤΕΙΑ

► Μ ε το  βαθμ ό το υ  Υπ ο στρ ά τη γο υ  οι: Βλαχάκης Αντώνι
ος. Γκριζης Βασίλειος. Χατζηβασιλειάδης Γεώργιος.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Τ α ξ ιά ρ χ ο υ  οΐ: Κατσαρός Ιωάννης. 
Ματσάκος Μιχαήλ. Παλιογιώργος Νικόλαος.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α '  ο : Γκίκας Κωνστα
ντίνος.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β '  ο ΐ: Βρίζας Στέργι- 
ος. Γεωργίου Γεώργιος. Καρακώστας Φώτιος, Κο- 
λοτσιος Αθανάσιος. Παρτσανάκης Χρήστος. Τσώνης 
Αθανάσιος. Χρυσικός θωμάς.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α '  οι= Αρμένης Κων/ 

νος, Πέτρου Αθανάσιος.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β '  ο ΐ: Γιαννούσιου 
Κων/νος, Μόσχος Παρασκευάς.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Α ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  ο ΐ: Αγιασώτης 
Αθανάσιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Αποστολί- 
δης Γεώργιος. Βάρη Γεωργία. Γελαδάρης Ηλίας. Γι- 
αννούλης Ανδρέας. Γιαννούσης Γρηγόριος. Γκανας 
Κων/νος, Γυφτογιάννης Εμμανουήλ, Ιωαννίδης Ν ι
κόλαος. Κολοβός Χρήστος, Κομβούτης Παναγιώτης, 
Λεβεντόπουλος Ιωάννης, Λέφας Νικόλαος, Μαγκου- 
ρίτσας Χρήστος. Μενυχτας Δημήτριος. Μεταλληνός 
Κων/νος. Μοντζελας Κων/νος. Μπαλκούρας Οδυσ- 
σέας. Μπαλογιάννης Αθανάσιος, Ντίνος Νικόλαος. 
Πολίτης Τριαντάφυλλος. Ρήγας Διονύσιος. Ρούσσος 
Χαράλαμπος, Παπτσίκας Παναγιώτης, Σακελλαρίου 
Νικόλαος. Σαξιώνης Γεώργιος. Σωτηρόπουλος Μ ι
χαήλ, Τουρης Παναγιώτης, Ψανής Γεώργιος.

► Μ ε  το  β α θ μ ό  το υ  Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α  ο : Δαγκλής Ευστρά
τιος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

► Α ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ς , ο οποίος υπηρετεί στη ΓΑ.Δ,Αττικής 
(ΤΑ Χολαργού) επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης. 
τηλ. επικοινωνίας: 6978 919399

► Α ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ς . ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Τρικάλων επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ ιεύ
θυνσης Καρδίτσας, 
τηλ. επικοινωνίας: 6984 517760

► Υ π α ρ χ ιφ ύ λ α κ α ς . ο οποίος υπηρετεί στο ΤΑ. Χαλ
κίδας. επ ιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συναδέλφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Υποδιεύθυν
σης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ή της Δ ι
εύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 
τηλ. επικοινωνίας: 6972 891163

► Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς , ο οποίος υπηρετεί στη Δ ιεύ -
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θυνσπ Αστυνομίας Αρκαδίας επ ιθυμεί να μετά- ► Ε ιδ ικ ό ς  Φ ρ ο υ ρ ό ς, ο οποίος υπηρετεί στο Τ.Τ. Σαλαμί-
βεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο- νας επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό του από
τε υπηρεσία της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Αχαϊας. οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ.Α. Πιερίας, Δ.Α. Κιλκίς. Δ.Α.
τηλ. επικοινωνίας: 6937 175349 Ημαθίας. Δ.Α. Σερρών, ΠΑ.Δ.Θεσ/νίκης. Δ.Α. Χαλκιδικής.

τηλ. επικοινωνίας: 6986 692411. 6937 058318
► Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς , ο οποίος υπηρετεί στη Δ ιεύ -
θυνσπ Αλλοδαπών Αττικής (Τ.Ε.Λ.) επ ιθυμεί να ► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι Smith
μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποί- Wesson διαμετρήματος 0.40 kcal. Τιμή 300 ευρώ. Τη-
αδήποτε υπ ηρεσ ία  της Γ .Α .Δ .Θ εσσαλονίκης. λέφωνο επικοινωνίας 210 6256 443.
τηλ. επικοινωνίας: 6979 284259 ► Συνάδελφος πωλεί το ιδιωτικό του πιστόλι «941F

JERICHO CHROME», σε υπεράριστη κατάσταση με 3
► Α σ τυ φ ύ λ α κ α ς, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλο- γεμιστήρες, 3 θήκες και ασφάλεια σκανδάλης. Τιμή 350
δαπώνΑπικής επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6936 394390
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης.
τηλ. επικοινωνίας: 6947 319197

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Συμβουλίου
► Ε ιδ ι κ ό ς  Φ ρ ο υ ρ ό ς , ο οποίος υπηρετεί στο Α.Τ. Κο- της Ευρωπαϊκής Ένωσης httpWwww.consiiium.europa.
ρίνθου επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό eu/el/policies/human-rights/. που αφορά στην προστα-
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Αττικής. σία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιστό-
τηλ. επικοινωνίας: 6932 438707 σελίδα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα και

επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

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

Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ).

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

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

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

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

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

http://www.consiiium.europa
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► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκος

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ
Αθήνα. 16 Ιουλίου 2015

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι. με το ν.4334/2015 που δημο- 

σιεύθηκε στο ΦΕΚ 80-Α. πέραν των άλλων προαπαι- 
τούμενων διατάξεων που αφορούσαν τη διάσωση της 
Χώρας από ένα Grexit και εμπεριέχονταν στο εν λόγω 
νόμο, υπήρχε και η επαχθής για το Σώμα μας διάταξη, 
ήτοι η αναδρομική από 01,01.2015 υποχρεωτική ένταξη 
όλων των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ. Η εν λόγω 
διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική ένταξη 
των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο 
ΕΤΕΑ και συνεπώς τη μεταφορά των μερισματούχων 
-  ασφαλισμένων μας, καθώς και της περιουσίας αυτών 
στο ΕΤΕΑ. Οι Ομοσπονδίες μας, από την πρώτη στιγ
μή που αντελήφθησαν τι ήταν αυτό που θα συνέβαινε. 
επισκέφθηκαν τόσο τη Φυσική όσο και την Πολιτική 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας την 14 & 15 Ιουλίου 
2015 και αφού εξέθεσαν τους προβληματισμούς και τις 
ανησυχίες τους για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, μετά από 
ειλικρ ινή και εποικοδομητική συνεργασία κατέληξαν 
στην από κοινού προώθηση σχετικής νομοτεχνικής 
βελτίωσης - πρότασης, ώστε να μην εφαρμοστεί η δ ι
άταξη για το ΤΕΑΠΑΣΑ και αντιθέτως, να διατηρηθεί η 
προβλεπόμενη έως πρότινος (άρθρο 220 ν.4281/2014) 
δυνατότητα μετατροπής του σε Επαγγελματικό Ταμείο. 
Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας, καθ' όλη τη δ ι
άρκεια της συζήτησης και πριν την ψήφιση του ως άνω 
νόμου, βρίσκονταν στη Βουλή σε συνεχείς επαφές με 
εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, όπου εξήγησαν 
το αναγκαίο της διατήρησης της δυνατότητας μετατρο
πής των προαναφερόμενων Τομέων σε Επαγγελματικά 
Ταμεία, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις μας. 
Ωστόσο, καίτοι η παραπάνω σχετική νομοτεχνική βελτί
ωση είχε τις υπογραφές του Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότη
σης. κκ Νικόλαου Βούτση και Ιωάννη Πανούση, δεν 
έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευ
κλείδη Τσακαλώτο, λόγω αδυναμίας συνεννόησης με 
τους «θεσμούς»..

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επειδή, αρχές της προσεχούς εβδομάδος θα εισα-

χθεί στη Βουλή ένα δεύτερο σχέδιο νόμου, που κατά 
μεγάλη πιθανότητα θα αφορά και μια σειρά από ασφα
λιστικά -  συνταξιοδοτικά θέματα που προφανώς θα μας 
αγγίζουν, σας καλούμε να είστε σε επαγρύπνηση ώστε να 
εκφρόσουμε αγωνιστικά και δυναμικά, την άμεση αντί
δρασή μας. Σας καλούμε, παρά τις όποιες δυσκολίες, εάν 
χρειαστεί, να ανταποκριθείτε μαζικά στο αγωνιστικό μας 
προσκλητήριο. Δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε 
έναν δίκαιο αγώνα, μέσω των συνεχών παρεμβάσεων 
μας, τόσο στη Βουλή όσο και στους εμπλεκόμενους 
Υπουργούς, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα 
για τον Έλληνα Ένστολο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 04 Αυγούστου 2015

Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών, στο πλαίσιο των 
ενεργειών που αποφάσισαν για την αντιμετώπιση της 
νέας μνημονιακής λαίλαπας και των μέτρων που ανα
μένεται να ψηφιστούν εντός του μηνάς Αυγούστου και 
σε συνέχεια των συναντήσεών μας με τους αρμόδιους 
Φορείς (Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δ ιο ικη
τικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιάννη Πανούση, τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, τον Γενικό Γραμματέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Ρωμανιά και τις προ- 
ηγηθείσες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των πο
λιτικών κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ), 
υπήρξε σήμερα ενημέρωση του αρμόδιου τομεάρχη της 
Νέας Δημοκρατίας επί εργασιακών θεμάτων κ. Βασιλεί
ου Οικονόμου, ενώ αύριο θα ακολουθήσει συνάντηση 
και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελο 
Μεϊμαράκη.Κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τα όσα διαφαί- 
νονται να προωθούνται με το ν.4333/2015, τη συνημμέ
νη στον εν λόγω νόμο επιστολή προς τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τα συναφή έγγρα
φα, τα οποία θίγουν κατάφορα το εργασιακό καθεστώς 
στην Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας με μαθηματική 
ακρίβεια στη δημιουργία ενός Σώματος «γερόντων» στη 
χώρα μας.Η σωρευτική συνδρομή των δύο (2) προϋπο
θέσεων (62ο έτος ηλικίας και σαράντα (40) έτη εργασίας 
-  ασφάλισης), που προβλέπει η μεταρρύθμιση του Συ- 
νταξιοδοτικού Συστήματος από τον ως άνω νόμο, είναι 
πρακτικά ανεφάρμοστη. Τούτο διότι, όπως εξηγήσαμε, η 
συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών, συμπληρώνει 
40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας πολύ ενω-
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ρίτερα ίου  60ου έτους ηλικίας, εξαιτίας της ιδιαίτερης 
φύσης της υπηρεσίας μας και της εισαγωγής μας στην 
Ελληνική Αστυνομία, ήδη από το 18ο έτος ηλικίας μας 
με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς, 
εάν ισχύσει το όριο ηλικίας των εξήντα (60) ετών, πολύ 
περισσότερο αυτό των εξήντα δύο (62) ετών, θα είμαστε 
η μοναδική κατηγορία εργαζομένων με σχεδόν πενήντα 
(50) χρόνια πραγματικής εργασίας και ασφάλισης. Επειδή 
αρνούμαστε να αποδεχθούμε ένα εργασιακό καθεστώς 
«εβδομηντάρηδων» αστυνομικών και επειδή επιτέλους 
ήρθε η ώρα να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα 
στην αποδοχή του πάγιου αιτήματος μας για θεσμοθέ
τηση της εργασίας του Αστυνομικού ως επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής, ζητήσαμε σήμερα και από τη Νέα Δημο
κρατία. ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, να συμβάλλει στην 
άμεση προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών δια
δικασιών ώστε με το επερχόμενο νομοσχέδιο να δοθεί 
τελική λύση. Εξάλλου ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι 
ο εργασιακός μας χώρος είναι από τους πλέον ευαίσθη
τους. με σημαντικές ιδιαιτερότητες και καταφανή την 
επικινδυνότητα και το ανθυγιεινό της εργασίας, και επο
μένως κακώς δεν έχει ενταχθεί στην ειδική κατηγορία 
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, παρά τους 
επίμονους αγώνες και τις κατά καιρούς υποσχέσεις των 
κυβερνώντων, οι οποίες, δυστυχώς, εξακολουθούν να 
παραμένουν ανεφάρμοστες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 05 Αυγούστου 2015

Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελο 
Μεϊμαράκη. παρουσία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώ
που του κόμματος κ. Άδωνη Γεωργιάδη. του Γραμματέα 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και 
του Τομεάρχη επί εργασιακών θεμάτων κ. Βασίλη Οικο

νόμου. συναντήθηκαν τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών 
μας. στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αποφασίσαμε 
και υλοποιούμε για την αποτροπή των νέων δυσμενών 
μέτρων στο εργασιακό - ασφαλιστικό στάτους του Έλ
ληνα Αστυνομικού.Ειδικότερα, ενόψει της ψήφισης των 
προαπαιτουμένων του νέου Μνημονίου, αναπτύξαμε 
λεπτομερώς στον Πρόεδρο και στα στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας τα ατράνταχτα επιχειρήματα μας. σχετικό 
με την αδυναμία εφαρμογής των σωρευτικών προϋπο
θέσεων συνταξιοδότησης {62ο έτος ηλικίας και σαράντα 
(40) έτη ασφάλισης} στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένο
πλες Δυνάμεις, τόσο για τους εργαζομένους σε αυτά που 
θα συμπληρώνουν τα σαράντα (40) έτη ασφάλισης πολύ 
νωρίτερα του 62ου έτους της ηλικίας τους, όσο και για 
τα ίδια τα Σώματα που θα καθίστανται μη αξιόπιστα και 
αποτελεσματικά, αφού στους κόλπους τους θα έχουν 
γερασμένα στελέχη. Τα προωθούμενα μέτρα συνιστούν 
κατάφορη αδικία, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατη
γορίες εργαζομένων, διότι θα είμαστε η μόνη εργασιακή 
ομάδα που θα υποχρεούται να υπηρετεί και να καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές για 50 έτη!!

Για όλα τα παραπάνω υποβάλλαμε σχετικό υπόμνη
μα και ζητήσαμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να 
μην περιληφθούν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν αύξηση 
ορίων ηλικίας, αλλά να παραμείνει το ισχύον από το 2010 
(μνημονιακό) ασφαλιστικό -  συνταξιοδοτικό καθεστώς, 
με διατήρηση του ανώτατου ορίου εργασίας -  ασφάλισης 
τα 40 έτη ή 60ο έτος της ηλικίας. Επίσης, ζητήσαμε για 
τη διασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, την 
ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των βα
ρέων και ανθυγιεινών, κάτι που αποτελεί άλλωστε πάγιο 
και διαχρονικό αίτημά μας.

Από πλευράς του. ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
μας διαβεβαίωσε ότι είναι ενήμερος για τα προβλήματα 
του Κλάδου μας και ειδικότερα για την αναστάτωση που 
έχει δημιουργηθεί. διαρκούσης της διαπραγμάτευσης
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της κυβέρνησης με τους θεσμούς, στους εργαζομένους 
των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Ανα
πτύσσει δε σειρά ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση των 
ισχυουσών διατάξεων όπως προαναφέραμε, αναγνωρί
ζοντας το δίκαιο του αιτήματος μας. καθότι, όπως είπε, 
είναι αδιανόητο ο Αστυνομικός να εργάζεται επιπλέον έτη 
σε σχέση με άλλους κλάδους εργαζομένων. Αναγνώρισε 
μάλιστα το «επικίνδυνο» του επαγγέλματος και τις γενι
κότερες συνθήκες εργασίας (ακατάστατο ωράριο χωρίς 
δνθήμερη εργασία, ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, 
προβληματική υποδομή κλπ). Ήδη. σήμερα, θα κατατεθεί 
σχετική Ερώτηση στη Βουλή από τον αρμόδιο Τομεάρχη 
εργασιακών θεμάτων κ. Οικονόμου προς τους συναρμό- 
διους Υπουργούς, ενώ ο ίδιος στο πλαίσιο των αρμοδιο
τήτων του θα ενημερώσει τους θεσμούς για να ανατρα
πούν τα εργασιακά -  ασφαλιστικά μας δικαιώματα.Σε 
συνέχεια των αποφάσεών μας, οι Ομοσπονδίες έχουν 
ζητήσει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Προκοπή Παυλόπουλο, αναδεικνύοντας στον ανώτατο 
πολιτειακό παράγοντα της χώρας την αναγκαιότητα του 
σεβασμού και της θωράκισης των Ελλήνων Αστυνομικών 
από τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας. 
Ως Ομοσπονδίες βρισκόμαστε σε διαρκή θέση μάχης, 
συνεχίζοντας τον αγώνα για το δίκαιο του αιτήματος μας 
και καλώντας όλους τους Αστυνομικούς σε πλήρη ετοι
μότητα, προκειμένου να εκδηλώσουμε με κάθε μέσο και 
τρόπο διαμαρτυρίας την έντονη αγανάκτησή μας. όπου 
και όταν τούτο απαιτηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 10 Α ύγουστού 2015

Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στο μέτωπο της δια
πραγμάτευσης της Κυβέρνησης με τους «θεσμούς» και 
της διαφαινόμενης επίσπευσης της ψήφισης του νέου 
Μνημονίου τις αμέσως προσεχείς ημέρες, συνεδρίασαν 
σήμερα εκ νέου τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών των 
Σωμάτων Ασφαλείας για τις επόμενες αγωνιστικές κινη
τοποιήσεις. προκειμένου να εκφράσουμε ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΑΖΙΚΑ την έντονη διαμαρτυρία μας για την απαξίωση 
που εισπράττουμε. Η Κυβέρνηση, παραβλέποντας του 
ήδη ψηφισθέντες μέχρι σήμερα μνημονιακούς νόμους 
που ανέτρεψαν τα εργασιακά δεδομένα και το ασφαλι
στικό μας σύστημα, σφαγίασαν μισθούς και συντάξεις 
και συμπίεσαν θανατηφόρα τις λειτουργικές δαπάνες 
κ.λπ.. αντί να ενισχύσειτο ανθρώπινο δυναμικό που υπη

ρετεί στα Σώματα Ασφαλείας, με στόχο τη θωράκιση της 
Χώρας, αποδέχεται τα νέα επαχθή μέτρα για τους ένστο
λους, επιτείνοντας την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα 
όλων. Μπροστά σ' αυτή τη νέα λαίλαπα:

-Εκπροσωπώντας τους Αστυνομικούς. Πυροσβέστες 
και Λιμενικούς της Πατρίδας μας. δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ 
στον αγώνα.

-Εφόσον η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της ΣΥ
ΓΚΡΟΥΣΗΣ, θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη των 
σκληρών και δυναμικών μας δράσεων, που θα είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε. ΣΥΣΣΩΜΑ, συν γυναιξί 
και τέκνοις.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την διασφάλιση των δικαιω
μάτων των μελών μας, για την αξιοπρέπειά μας. για να 
συνεχίσει να υπάρχει το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας σ' 
αυτόν τον τόπο. Παρά τη θερινή ραστώνη, παρεμβαίνουμε 
στις εξελίξεις για το δικό μας μέλλον, για το μέλλον της 
Χώρας μας.ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Συναδέλφους και τις 
Συναδέλφισσές μας. στην ενέργεια και στην αποστρατεία, 
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και συνεπείς στο 
ιστορικό μας ραντεβού, ενόψει των εγκαινίων της 80ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό 

της Χώρας να στείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ηχηρά μηνύματα 
από τη Θεσσαλονίκη, στις 4/9/2015 και όποτε και όπου 
αλλού χρειαστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 2 7  Αυγούστου 2015

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσές 
Μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις επικεί

μενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, επανεκτιμώνταςτα 
νέα δεδομένα, κρίναμε σκόπιμο, η εξαγγελθείσα συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίας μας. για τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. 
στη Θεσσαλονίκη, να ανασταλεί, δεδομένου ότι αυτή τη 
φορά η 80η Διεθνής Έκθεση εγκαινιάζεται από υπηρε
σιακό Πρωθυπουργό. Αντί αυτής θα υπάρξει αντιπροσω
πευτική συμμετοχή των Ομοσπονδιών στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στις 5/9/2015, ενώ θα εκδηλωθεί 
και ξεχωριστή παράσταση διαμαρτυρίας εκ μέρους των 
Ομοσπονδιών μας.Παράλληλα αποφασίστηκε να ανοίξει 
ένας κύκλος συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα στο 
πλαίσιο της προεκλογικής τους καμπόνιας. προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη τα αιτήματά μας και να τοποθετηθούν 
επ' αυτών, ενόψει των εκλογών, αλλά και της μετεκλογι
κής ψήφισης των εφαρμοστικών νόμων του τρίτου, κατά
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σειράν. Μνημονίου. Η αναβολή της συγκέντρωσης διαμαρ
τυρίας δεν συνιστά υπαναχώρηση, αλλά όπως τονίστηκε, 
μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και επανασχε- 
διάσουμε τις δράσεις μας το αμέσως προσεχές διάστημα, 
με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, μας αναμένει ένα ιδιαίτερα 

θερμό φθινόπωρο λόγω, των προειλλημένων αποφάσε
ων που μας αφορούν και εμείς οφείλουμε με ενότητα και 
αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

(www.poaxia.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 13 Α υγούστου 2015

Μετά από εφτά μήνες «σκληρής διαπραγμάτευσης», 
η νεομνημονιακή συγκυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 
και ψηφίζεται σήμερα με τη μορφή του κατεπείγοντος 
το τρίτο κατά σειράν Μνημόνιο με τίτλο «Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Δηλαδή, 
αντί να καταργήσουν με ένα άρθρο και ένα νόμο όπως 
διατείνονταν τα προηγούμενα Μνημόνια, μας έφεραν προ 
τετελεσμένων με ένα νέο επαχθέστερο των προηγου
μένων το οποίο είτε περιλαμβάνει είτε προαναγγέλλει 
νέες δυσμενείς εξελίξεις εις βάρος των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών. Πρόκει
ται για Μνημόνιο λαιμητόμο, που δίνει τη χαριστική βο
λή σε ότι απέμεινε από τα εργασιακά, ασφαλιστικά και 
μισθολογικά μας δικαιώματα. Ειδικότερα από 1/9/2015 
οριστικοποιεί την υπαγωγή του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, παρά τις περί του 
αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις τόσο τις προε
κλογικές όσο και μετεκλογικές των σημερινών κυβερ- 
νώντων. Υπενθυμίζουμε, απλά, τη θέση του σημερινού 
Πρωθυπουργού, όταν είχε συναντηθεί με τις Ομοσπον
δίες μας ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
στις 6/8/2014. ότι «το άρθρο 221 πρέπει να αποσυρθεί, 
διότι δεν είναι απλώς αντιασφαλιστικό, είναι βαθύτατα

αντιδημοκρατικό και για μια ακόμη φορά περιλαμβάνει 
αντισυνταγματικές διατάξεις. Το άρθρο αυτό ακυρώνει 
συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και περιορίζει 
την ελευθερία επιλογής των ασφαλισμένων. Ηθικός και 
φυσικός αυτουργός της καταλήστευσης των ταμείων και 
των εφάπαξ των ένστολων είναι ο ίδιος ο πρωθυπουρ
γός». Επίσης, υπό την επίκληση του εξορθολογισμού 
των δαπανών καταργεί επί της ουσίας την εκτός έδρας 
αποζημίωση για υπηρεσιακές μετακινήσεις, αποσπά
σεις - μεταθέσεις κλπ. ενώ προβλέπει και περαιτέρω 
μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια των υπηρετούντων στα 
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, αντί της 
αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών σύμφωνα 
με τις γνωστές αποφάσεις του ΣτΕ, τις οποίες οι σημε
ρινοί κυβερνώντες είχαν υηοσχεθεί ότι θα εφαρμό
σουν άμεσα με την ανάληψη της διακυβέρνησης της 
Χώρας. Όσον αφορά το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτι- 
κό, παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις οι οποίες θα 
εξειδικευτούν τον προσεχή Οκτώβριο και αναμένεται να 
είναι το ίδιο δυσμενείς με τις ήδη θεσμοθετημένες για 
τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομί
ας. Δυστυχώς, οι κυβερνώντες, όχι μόνο δεν τήρησαν 
τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, αλλά μετατράπηκαν 
σε μνημονιακότεροι των μνημονιακώνϋ! Ως εκ τούτου, 
καλούμε τους βουλευτές να αναλογιστούν τις ιστορικές 
τους ευθύνες και αρχόμενοι στο ύψος των περιστάσε
ων να αποτρέψουν την ψήφιση των νέων βάρβαρων και 
αντιλαϊκών μέτρων.Για μας, ο δρόμος του αγώνα είναι 
μονόδρομος, αρχής γενομένης από τα εγκαίνια της 80ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 4 Σεπτεμβρίου 
2015. όπου σας καλούμε να δώσετε δυναμικό, αγωνι
στικό ΠΑΡΩΝ, στέλνοντας παντού ηχηρά μηνύματα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΜΕΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. ΙΑ Α υγούσ του 2015

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙ
ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ως γνωστό η κυβέρνηση με μία αιφνιδιαστική τρο

πολογία που κατέθεσε τις απογευματινές ώρες χθες, στο 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (3°
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μνημόνιο), επιχείρησε να ανατρέψει το ισχύον συντα- 
ξιοδοτικό καθεστώς των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται από τις δια
τάξεις του Ν.3865/2010. Ειδικότερα αντικαθίσταντο οι 
διατάξεις του α' εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ανωτέρω νόμου, ως ακολούθως: 'Τα στελέχη των Ειδικών 
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβε
στικού Σώματος που αποχωρούν από την υπηρεσία από 
την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, 
δικαιούται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 58° 
έτος της ηλικίας τους και 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, 
στα οποία προστίθεται αθροιστικά". Η εν λόγω διάταξη 
όχι μόνο τροποποιούσε άρδην το ισχύον καθεστώς κα
θώς έθετε πλέον και ηλικιακό όριο (58° έτος) για την συ- 
νταξιοδότηση. αλλά έθετε και υπό αμφισβήτηση, με τον 
τρόπο που είχε διατυπωθεί, παρότι δεν τροποποιούσε τα 
άρθρα 1 και 2 του εν λόγω νόμου, τα ήδη κατοχυρωμένα 
ασφαλιστικά δικαιώματα, κάτι που δεν υφίσταται για κα
μία άλλη κατηγορία εργαζομένων είτε του ιδιωτικού είτε 
του δημόσιου τομέα. Η Ομοσπονδία μας, από την στιγμή 
που έγινε γνωστή η κατάθεση της ανωτέρω τροπολογί
ας σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., με παρεμβάσεις της 
προς κάθε αρμόδιο υπουργό, αρχηγούς κομμάτων και 
βουλευτές, απαίτησε την απόσυρση ή την τροποποίηση 
της εν λόγω διάταξης.Τελικά τις πρωινές ώρες σήμερα, 
κατατέθηκε από του Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη 
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ η ακόλουθη Νομοτεχνική Βελτίωση:
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Με τη ανωτέρω διάταξη, αφενός διασφαλίζονται τα 
κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και αφετέ
ρου παραμένει το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Παράλληλα όμως με την εν λόγω τροπολογία αντικα- 
ταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του 
Ν.3865/2010 που αναφέρονται στον τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων, ο οποίος πλέον γίνεται δυσμενέστερος 
όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους αλλά 
και για τους τωρινούς, με έναρξη ισχύος των οικονομι
κών αποτελεσμάτων την 31/8/2015.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας, θα μελετήσει ενδελεχώς τις 

διατάξεις μετά της δημοσίευσης του Νόμου στο Φ.Ε.Κ. 
και θα σας ενημερώσει για τον νέο τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων και τις μειώσεις που επέρχονται από 
αυτόν.Είναι προφανές ότι η νεομνημονιακή κυβέρνηση, 
επιχείρησε παραμονές του δεκαπενταύγουστου να μας 
αιφνιδιάσει, ανατρέποντας τον ισχύοντα ασφαλιστικό 
νόμο, πλην όμως η προσπάθεια της σε αυτή τη φάση 
απέτυχε. λόγω της έγκαιρης αντίδρασης όλων μας. Σας 
διαβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας είναι σε επαγρύ
πνηση για τη διασφάλιση των κατοχυρωμένων δικαιωμά
των μας (ασφαλιστικών, εργασιακών και μισθολογικών), 
αλλά καλούμε και όλους σας να είστε σε εγρήγορση και 
σε αγωνιστική ετοιμότητα για την απόκρουση αυτών των 
αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 24 Α υγούστου 2015

Η Ομοσπονδία μας αναγκάζεται για πρώτη φορά να 
πάρει θέση για μετακινήσεις συναδέλφων από την Υπη
ρεσία Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων, δεδομένου ότι 
οι υπηρεσιακές αυτές μεταβολές δεν εμπίπτουν στην ακο
λουθητέα συνήθη διαδικασία, αλλά τελούν υπό την αρμοδι
ότητα και την ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής. 
Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση η προ ημερών μετα
κίνηση δυο Αξιωματικών Υπηρεσίας Γραφείου με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, τα οποία σημειωτέον εκδηλώθηκαν 
ενόσω υπηρετούσαν στη Βουλή, γεννά εύλογα ερωτημα
τικά διότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις τους, όσον 
αφορά τους προσωπικούς λόγους, που επικαλέστηκαν 
και όφειλαν οι αρμόδιοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. 
Αποτελεί δε παραδοξότητα, την ίδια ώρα να καλούνται σε 
συνέντευξη άλλοι συνάδελφοί τους με οικογενειακά κριτή-
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ρια για να μετακινηθούν σε αντίστοιχες θέσεις. Με αφορ
μή αυτό το φαινόμενο είναι καιρός η Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία, αλλά και η Πολιτεία συνολικά, να επανεξετάσουν 
το όλο θέμα της στελέχωσης, της διοικητικής υπαγωγής 
και της λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας προκειμένου 
να μην υπάρχει αστυνομία δυο ταχυτήτων.

Αθήνα. 7 Σεπ τεμβρ ίου  2015

Έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από οκτώ ολόκληρα 
χρόνια ο 35χρονος Ειδικός Φρουρός Στάθης Λαζαρίδης. ο 
οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια αστυ
νομικής επιχείρησης για την πάταξη της εγκληματικότητας 
στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. την 5η Νοεμβρίου 2007.0 Στάθης 
Λαζαρίδης αποτελεί το σύγχρονο Ήρωα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς, τόσο ο ίδιος όσο και όλοι όσοι συμ
μετείχαν στην ειδική εκείνη αστυνομική επιχείρηση, επι
βεβαίωσαν και ανέδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης του Έλληνα Αστυνομικού, αλλά 
και την διάθεση αυτοθυσίας που τον διακρίνει σε μια διαρ
κώς επιδεινούμενη. επικίνδυνη αποστολή κατοχύρωσης 
του αγαθού της ασφάλειας. Η Ομοσπονδία μας εκφράζει 
τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του ευχόμενη 
να είναι το τελευταίο θύμα στο βωμό του καθήκοντος.

Αθήνα. 15 Σεπ τεμβρ ίου  2015

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας 
εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον πρόεδρο 
και τον γενικό γραμματέα της ΕΑΣΥ Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τη συνδι
καλιστική τους δράση. Το γεγονός αυτό μας απασχολεί 
και μας προβληματίζει ιδιαίτερα, επειδή, παρόμοιο φαι
νόμενο παρατηρήθηκε και σε βάρος προέδρου Πρω
τοβάθμιας Ένωσης της Ομοσπονδίας μας με αφορμή 
αντίστοιχη «αιτιολογία». Για το λόγο αυτό, καλούμε την 
Ηγεσία να επανεξετάσει τη στάση της και να αντιληφθεί 
ότι ο θεσμικός μας ρόλος που κινείται μέσα στα πλαίσια 
της συνδικαλιστικής μας δράσης και των υποχρεώσεών 
μας ως εκπροσώπων των συναδέλφων μας, δεν μπορεί 
να αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικών διώξεων. Τα όποια 
προβλήματα, αντιμετωπίζονται με διάλογο στο πλαίσιο 
των θεσμικών μας ρόλων και όχι με διοικητικές ενέργει
ες, που δύνανται να εκληφθούν και ως παρέμβαση στην 
απρόσκοπτη συνδικαλιστική μας λειτουργία και δράση.

Καταλυτική η παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ομοσπονδία για το 

μεταναστευτικό. Εκτός από τη διαρκή επικοινωνία με 
την EuroCop και την πρόσκληση που απευθύναμε να 
επισκεφθεί την χώρα μας η πρόεδρός της, για την αντι
μετώπιση της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη 
συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη και τον κ. Βασίλειο 
Μαστρογιάννη. Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή 
Υπουργού κου Πανούση Ιωάννη, στις 11 Αυγούστου 2015. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν το Προεδρείο της Ομοσπον
δίας και οι εκπρόσωποι των Ενώσεων του Ανατολικού 
Αιγαίου (Δωδεκανήσου. Λέσβου, Σάμου και Χίου) με 
αφορμή το επαναλαμβανόμενο σήριαλ απαξίωσης του 
αστυνομικού θεσμού, αλλά και αποπροσανατολισμού της 
κοινής γνώμης από τα άπειρα προβλήματα που προκαλεί 
η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη εισβολή κυρίως στη νησι
ωτική χώρα, προσφύγων και παράνομων μεταναστών 
από την Αφρική και την Ασία.Αποτέλεσμα της πιεστικής 
παρέμβασής μας, ήταν τελικά η άμεση ανταπόκριση της 
Φυσικής και της Πολιτικής Ηγεσίας στο αίτημά μας, δια- 
βεβαιώνοντάς μας ότι όσοι αστυνομικοί υπέβαλαν αίτηση 
σε προγενέστερο χρόνο για να μετατεθούν στα συγκε
κριμένα νησιά με το αντικειμενικό σύστημα των μορίων 
έτους 2015 και οι μεταθέσεις τους δεν υλοποιήθηκαν, θα 
δύνανται να αποσπαστούν άμεσα. Ακολούθως, ο αριθμός 
αυτός των αποσπάσεων θα ενσωματωθεί στο ακέραιο 
στον Πίνακα των ετήσιων συμπληρωματικών μεταθέσεων 
έτους 2015. ώστε να διασφαλιστούν οι συνάδελφοι που 
θα μετακινηθούν από τώρα στις περιοχές αυτές, ότι θα 
ικανοποιηθεί το αίτημα της μετάθεσής τους.Σε ό.τι αφορά 
τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε 
ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να εφοδιαστούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες με μονάδες 
ταυτοποίησης και καταχώρησης των αλλοδαπών και ότι 
θα αναβαθμιστεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες.Επίσης. κλιμάκιο της Ομο
σπονδίας, περιόδευσε κατά μήκος των βορείων συνόρων 
μας με την ΠΓΔΜ, διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την τραγική 
διάσταση του προβλήματος και συνομίλησε με συναδέλ
φους στην Ειδομένη, την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο,
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οι οποίοι ηαραπονέθηκαν για την όλη κατάσταση και 
εγκατάλειψη που νιώθουν.Εξάλλου. στις 16 Σεπτεμβρίου 
2015 κλιμάκιο της Ομοσπονδίας αποτελούμενο από τον 
Πρόεδρο κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, τον Γενικό Γραμματέα 
κ. Κων/νο Μαλλικόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών 
Θεμάτων κ. Γεώργιο Παπατσίμπα και το Νομικό Σύμβουλο 
της Ομοσπονδίας κ. Χάρη Μπουκουβάλα, επισκέφθηκε 
τους καταυλισμούς των προσφύγων και των μεταναστών 
στη Μυτιλήνη (Καρά Τεπέ και Μόρια) και διαπίστωσε ιδί- 
οις όμμασι τις τραγικές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης 
των αλλοδαπών, των αστυνομικών, αλλά και της τοπικής 
κοινωνίας.Σκοπός της επίσκεψή μας ήταν να βρεθούμε 
κοντά στους συναδέλφους μας. για να συμπαρασταθού
με ηθικά και πρακτικά, καθόσον οι συνθήκες υπηρεσίας 
δεν διαφέρουν πολύ από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης 
των αλλοδαπών. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε το βεβαρυμμέ- 
νο περιβάλλον, η δυσοσμία, ο ανθρώπινος πόνος και η 
δυστυχία, η διάθεση «κουκουλώματος» των συνθηκών 
που επικρατούσαν μέχρι πρότινος, στοιχεία και καθημε
ρινότητα που βιώνουν και οι συνάδελφοί μας.Κατά την 
επίσκεψή μας ενημερωθήκαμε αναλυτικά από το προ
εδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου 
και τους επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων και των 
διμοιριών που επιχειρούν στην περιοχή, όσο και από τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου κ. Ανδρέα Στεφάνου για 
την αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών συνολικά να αντι
μετωπίσουν μια κρίση που ήταν φανερό ότι κάποια στιγμή 
θα ξεσπούσε. δεδομένου ότι στην απέναντι πλευρά των 
συνόρων υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων όλων των 
ηλικιών που προσπαθούν με κίνδυνο της ζωής τους να 
περάσουν στην Ευρώπη.Η ανεξέλεγκτη κατάσταση που 
είχε σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να έχει 
υποχωρήσει καθώς έχουν προωθηθεί προς την ενδο- 
χώρα, πλέον των 20.000 ατόμων. Ωστόσο, το πρόβλημα 
είναι υπαρκτό, καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις και η κα
ταγραφή στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.). Κοινή 
διαπίστωση ήταν ότι οι συνάδελφοί μας προσφέρουν ση
μαντικό έργο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
με βάση τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς διατάξεις για 
τους πρόσφυγες και τα ισχύοντα της Συμφωνίας Σένγκεν. 
Δουβλίνο 2 κ.λπ., ωστόσο τονίστηκε ότι οι τοπικές αρχές 
νιώθουν την εγκατάλειψη της πολιτείας, αφού είναι αδύ
νατον να αντιμετωπιστεί μια «ανθρωπο-εισβολή» τέτοι
ας έκτασης και έντασης, με τα ναυάγια, τις επιχειρήσεις 
διάσωσης και τις θυσίες ακόμα και μικρών παιδιών να 
είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερος σταθμός του κλι-

μακίου της Ομοσπονδίας ήταν η Χίος όπου επίσης υπήρξε 
συνάντηση με το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Χίου, το οποίο μας ενημέρωσε για τα προβλήματα των 
συναδέλφων και εκδήλωσε την ανησυχία του για πιθανή 
επέκταση του προβλήματος, εφόσον δεν υπάρξει θωρά- 
κιση του νησιού.

Οργανωτικά θέματα
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. επίσης, υπήρξε ενημέρω

ση για τα οργανωτικό ζητήματα και τη διαρκή λειτουργία 
της Ομοσπονδίας ως πολεμικής και όχι γραφειοκρατικής 
μηχανής, για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημά
των (απογευματινό ωράριο, λειτουργία νομικού τμήματος, 
αναβάθμιση ιστοσελίδας μας. απόκρουση κακόβουλων 
και δυσφημιστικών δημοσιευμάτων), ενώ συζητήθηκαν 
και άλλες προτάσεις (αναμετάδοση συνεδριάσεων μέ
σω live streaming, στοχευμένες διαμαρτυρίες, απεργία 
πείνας, επιβράβευση και υπεράσπιση υπηρεσιών που 
βάλλονται αδίκως, όπως οι ΥΜΕΤ. ΥΑΤ κλπ).

Παναστυνομικό προσκλητήριο αγώνα για να μην 
περάσουν τα επαχθή νέα μνημονιακά μέτρα

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας, επιβε
βαιώνοντας την ετοιμότητά της εν μέσω θέρους, συνε
δρίασε στις 6 Αυγούστου 2015 και αφού εκτίμησε τη δια- 
μορφωθείσα κατάσταση μετά τις συναντήσεις που είχε με 
τους συναρμόδιους υπουργούς, τα πολιτικά κόμματα και 
άλλους φορείς, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να σπμάνει συναγερμό και 
να κηρύξει το Διοικητικό Συμβούλιο και όλες τις Πρω
τοβάθμιες Ενώσεις σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» 
προκειμένου να προλάβει και να αποτρέψει την ψήφιση 
των αναμενόμενων δυσμενών νομοθετικών ρυθμίσεων 
όσον αφορά το εργασιακό καθεστώς και το ασφαλιστικό 
μας μέλλον.Όπως, ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση «οι 
περιστάσεις απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή συμ
μετοχή και ενεργητική παρουσία στις επικείμενες δυνα
μικές μας κινητοποιήσεις με αιχμή κυρίαρχα το χρόνιο 
αίτημά μας για την ένταξη του επαγγέλματος μας στα 
βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά και όλα τα διαλαμβανόμενα 
στο Ψήφισμα του 25ου συνεδρίου αιτήματά μας.Κατά τη 
συνεδρίαση, αποφασίστηκε ειδικότερα:

Α) η εκδήλωση «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» στη Βουλή των 
Ελλήνων, εφόσον στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο περιλη- 
φθεί διάταξη που θα ανατρέπει το ισχύον μνημονιακά 
ασφαλιστικό μας σύστημα, ενώ καθολική μας απαίτηση 
είναι η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας 
ΤΩΡΑ και όχι το «τσουβάλιασμά» μας στις ρυθμίσεις περί 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.
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Β) η «καθιερωμένη» πανελλαδική ένστολη δ ια
μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της 
Διεθνούς Έκθεσης, να προσλάβει παναστυνομικό χα
ρακτήρα, αποτελώντας ορόσημο όχι μόνο για την πε
ραιτέρω ύπαρξή μας ως συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά 
και ως αφετηρία αντεπίθεσης για την θωράκιση του 
Έλληνα Αστυνομικού και την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων μας.Το προεδρείο πραγματοποίησε σειρά 
συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα και ειδικότερα 
με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελο Με- 
ϊμαράκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης του 
επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, ενώ 
σχετική ερώτηση κατατέθηκε εκ μέρους 14 βουλευ
τών της Νέας Δημοκρατίας, στη Βουλή.Δεν πέρασαν 
όμως λίγες μέρες και στις 13 Αυγούστου, ημέρα Πέ
μπτη, απόγευμα, εντελώς αιφνιδιαστικά, η κυβέρνηση 
κατέθεσε στη βουλή τροπολογία -ταφόπλακα του ασφα
λιστικού μας συστήματος. Το προεδρείο της Ομοσπον
δίας έσπευσε αμέσως στη Βουλή και έδωσε τη μάχη 
από γραφείο σε γραφείο, ενώ ανακοίνωση με την οποία 
έπαιρνε αποστάσεις, εκδόθηκε και από τον αναπληρω
τή υπουργό κο Γιάννη Πανούση. Για όλα αυτά, υπήρξε 
επίσης άμεση ενημέρωση των συναδέλφων μέσω του 
σάιτ της Ομοσπονδίας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, 
όταν διεξαγόταν στην Ολομέλεια της Βουλής η κρίσιμη 
συζήτηση και ψηφοφορία του νέου Μνημονίου.

Η πρώτη ανάρτησή μας είχε ως εξής:
--Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας για το 

συνταξιοδοτικό ζητά αυτή την ώρα το Προεδρείο της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. με παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή. Το 
Προεδρείο της Ομοσπονδίας παραμένει μέχρι αυτή την 
ώρα στη Βουλή.

—Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την απόσυρση της 
διάταξης και σε διαφορετική περίπτωση δεν θα την ψη
φίσει .Από το ΠΑΣΟΚ οι διαβεβαιώσεις που έχει πάρει 
το Προεδρείο είναι ότι δεν θα ψηφίσει την διάταξη. Αν 
τηρηθούν οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις κατα
λαβαίνετε συνάδελφοι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία 
που αφορά τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. δεν περνάει.Το Προε
δρείο της Ομοσπονδίας θα σας ενημερώνει συνεχώς 
όλο το βράδυ.Αναμένουμε να δούμε τις εξελ ίξεις  και 
σαφώς την στάση όλων των πολιτικών κομμάτων όσον 

αφορά τους ένστολους.
—Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε 

συνάντηση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εντός της Βουλής, 
υπό τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. ΜΑΡΔΑ Δημή-

τριο.Μαζί ήταν και ο Διευθυντής του Υπουργού Προστα
σίας του Πολίτη κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης. Από την 
συνάντηση, παρ' όλες τις πιέσεις της Ομοσπονδίας και 
του Υπουργείου μας για απόσυρση της συγκεκριμένης 
τροπολογίας, μας διαμηνύθηκε ότι επειδή είναι προϊόν 
διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και προαπαιτού- 
μενο, δεν μπορούν να το πάρουν πίσω. Για οτιδήποτε 
νεότερο θα σας ενημερώνουμε.

—Με το ξημέρωμα της 14ης Αυγούστου 2015, πα
ραμονή της εορτής της Μεγαλόχαρης, το προεδρείο 
ήταν σε θέση πλέον να γνωρίζει ότι η κυβέρνηση είχε 
αντιληφθεί τη γκόφα της και έπαιρνε πίσω την τροπο
λογία. Έτσι, η Ομοσπονδία, με ανακοίνωσή της. ενη
μέρωνε τους συναδέλφους ότι «μετά από ολονύχτιες 
διαπραγματεύσεις με τους Βουλευτές και τα Κόμματα, 
το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας κατάφερε να ανα
τρέψει τις δυσμενείς για όλους προϋποθέσεις συνταξι- 
οδότησης (58ο έτος ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης) και 
να διατηρήσει τις υφιστάμενες μνημονιακές διατάξεις 
(60ο έτος ηλικίας ή 40 έτη ασφάλισης), διατηρώντας 
στο ακέραιο τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικό δικα ιώ 
ματα. μέσω της συνημμένης Νομοτεχνικής Βελτίωσης, 
που κατέθεσε η Ομοσπονδία μας και έγινε δεκτή από 
τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Μάρδα. 
0 ΜΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕ 
ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Κλιμάκιο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με τον Π Γραμματέα 
του Υπουργείου Δημ. Τάξης κ. Δημήτριο Ανα- 
γνωστάκη τέθηκαν θεσμικά ζητήματα που απα
σχολούν τον κλάδο μας.
31.7.2015

Στις 30/7 κλιμάκιο της Ομοσπονδίας συναντήθη
κε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη προκειμένου να 
εκθέσει ζητήματα που άπτονται αρμοδιότητάς του.Η 
Ομοσπονδία αφού ενημέρωσε τον κ. Γενικό για την 
δραστηριότητά της αλλά και τον κλάδο που εκπροσω
πεί έθεσε κυρίως, ζητήματα θεσμικών διεκδικήσεων. 
Αναπτύξαμε κυρίως την διεκδίκηση,
► της προσαύξησης του συντάξιμου χρόνου κατά τρία
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(3) έτη για την κατηγορία των προερχόμενων από 
συνοριακούς φύλαλες (έτη κονδύλη)

► του λογισμού της υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις 
(κληρωτού ή εφέδρου) ως χρόνος πραγματικής υπη
ρεσίας και για τις βαθμολογικές προαγωγές.

► της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας και για τις μισθολογικές 
προαγωγές, με την παράλληλη αναγνώριση βαθμο
λογικής προαγωγής και στο βαθμό του αρχιφύλακα 
αποκαθιστώντας την αδικία που πραγματοποιήθηκε 
με το Π.Δ.100/2008 με την κατάργηση της συγκεκρι
μένης ρύθμισης.

► της αύξησης των ορίων ηλικίας για τις εξετάσεις 
προαγωγής στο βαθμό του αρχιφύλακα αλλά και των 
εξετάσεων ΤΕΜ λόγω της επιμήκυνσης του εργασι
ακού βίου ως τη συνταξιοδότηση και την αναγκαιό
τητα να επιτευχθεί αυτό.
Από πλευράς του κ. Γενικού, δεσμεύτηκε ότι θα προ

ωθήσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες το θεματολόγιο και 
το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει περίοδο γόνιμου 
διαλόγου προκειμένου να δοθούν λύσεις σε ζητήματα 
θεσμικού επιπέδου.Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. θα συνεχίσει να δ ιεκ- 
δ ικε ί μέσα από ένα πλαίσιο εμπεριστατωμένων προτά
σεων που αναδεικνύουν όχι μόνο την αναγαιότητα να 
υλοποιηθούν αλλά και τις αδικίες που υπέστη ο κλάδος 
μας στο παρελθόν.

Κλιμάκιο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. σε διήμερη επίσκεψη 
στα σύνορα στην Ειδομένη.
31.7.2015

Η Ομοσπονδία μας ολοκλήρωσε την περασμένη βδο
μάδα τις επισκέψεις μέσω κλιμακίου της στη Δ.Α. Κιλκίς 
και ειδικότερα στην Ειδομένη. Στα σημεία όπου κατα

φθάνουν καθημερινά κατά χιλιάδες οι μεταναστευτικές 
ροές που εισέρχονται στη χώρα μας από τα νησιά και 
όχι μόνο.Το κλιμάκιο κατά την έναρξη της περιοδείας 
επισκέφτηκε τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος κ. Σοφιό 
Δημήτριο στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραθέσει 
εξ' αρχής τα ζητήματα των συναδέλφων από την Δ.Α. 
Κιλκίς που ήδη έχουν τεθεί στην Ομοσπονδία μας. Συ
ζητήσαμε εκτενέστερα με τον κ. Επιθεωρητή ζητήματα 
που είναι αντιμετωπίσιμα και είναι δυνατή η επίλυσή 
τους. Καταθέτουμε από πλευρά μας, την ενίσχυση σε 
προσωπικό των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης που 
εμπλέκονται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση των μετα- 
ναστευτικών ροών, όπως και για την απαλλαγή αυτών 
των υπηρεσιών από την φύλαξη κρατουμένων. Ζητήματα 
τα οποία τέθηκαν και στον Αστυνομικό Διευθυντή της 
ΔΑ Κιλκίς κ. Μπόλο Ηλία τον οποίο συναντήσαμε στα 
σημεία της διαχείρισης των μεταναστών στην Ειδομένη. 
Συναντήσαμε συναδέλφους τόσο σε Ειδομένη όσο και 
στο Πολύκαστρο. Γίναμε δέκτες κυρίως των προβλη
μάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και της κατάστασης 
του μεταναστευτικού που βιώνουν κυρίως το τελευταίο 
διάστημα.Παράλληλα κατά την παρουσία μας στα σημεία 
συγκέντρωσης και δ ιαχείρισης των μεταναστευτικών 
ροών, συναντήσαμε συναδέλφους από την Π.ΓΜ.Δ. στα 
σύνορα και ανταλλάξαμε απόψεις κυρίως για εργασιακά 
θέματα αλλά και του τρόπου της ροής των μεταναστευ
τικών κυμάτων. Είναι δεδομένο πλέον για όλους, πως η 
κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές τε ίνει να γίνει 
ανεξέλεγκτη και μη διαχειρίσημη. Ακόμη και στα πα
ράτυπα σημεία εξόδου. Οι Αστυνομικού και Συνοριακοί 
αδυνατούν -  και δεν μπορεί να είναι αλλιώς -  να ελέγ
ξουν τους κατά χιλιάδες που καταφθάνουν καθημερινά 
στα σημεία του Κιλκίς και οι οποίοι μετακινούνται μέσω 
Σκοπιών στην Ευρώπη. Οι απαξιωμένες πλέον Υπηρε
σίες Συνοριακής Φύλαξης, απλοί παρατηρητές αυτής 
της ροής, αφού οι προηγούμενες ηγεσίες κατάφεραν 
να τις κατακερματίσουν και να μην τις ενισχύουν ποτέ. 
Από την άλλη η σημερινή πολιτική που ακολουθείται στο 
μεταναστευτικό έχει αφήσει διάτρητα τα σύνορά μας με 
συνέπειες απρόσμενες για το μέλλον, έχει βρει ανέτοιμο 
τον επιχειρησιακό βραχίονα της συνοριακής φύλαξης 
να διαχειριστεί αυτές τις ροές και τέλος έχει οδηγήσει 
την ελληνική κοινωνία στην ανασφάλεια.Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 
ήδη μετέφερε η ίδια στη Φυσική Ηγεσία στην Αθήνα 
τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους αλλά 
και την γενική εικόνα που επικρατεί εκεί. Αναμένουμε 
η Ηγεσία να ανταποκριθεί στα ζητήματα που θέσαμε
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και αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
συναδέλφων και θα επανέλθουμε σύντομα.

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. κλήθηκε από την επιτροπή της 
Νέας Δημοκρατίας για το μεταναστευτικό.
31.8.2015

Μετά από πρόσκληση της επιτροπής του τομέα της 
Νέας Δημοκρατίας για τη μετανάστευση και του υπεύ
θυνου τομεόρχη της για τα θέματα Δημόσιας Τάξης κ. 
Δ. Κυριαζίδη. κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με τον πρό
εδρό της Χαρέλα Παναγιώτη συναντήθηκε με τα μέλη 
της επιτροπής για ζητήματα που αφορούν το μετανα- 
στευτικό.Ειδικότερα. η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. την 28" Αυγούστου 
συναντήθηκε στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολί
τευσης με τα μέλη της επιτροπής για το μεταναστευτικό 
και παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις της για την 
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού 
ζητήματος. Στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού διαλό
γου η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ενημέρωσε και για την επίσκεψη που 
πραγματοποίησε στο Κιλκίς τις προηγούμενες ημέρες. 
Ζητήσαμε και από τους εκπροσώπους της Νέας Δημο
κρατίας να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώ
πιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήμα
τος όπως αρμόζει από ένα υπεύθυνο κράτος και μέλος 
της Ε.Ε. Τονίσαμε την ανάγκη για χάραξη μιας ενιαίας 
εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής με διακομματικό 
χαρακτήρα που θα μπορεί να στέκεται μακροπρόθεσμα 
και να μη μεταβάλλεται με την αλλαγή κάθε δύο χρόνια, 
αναλόγως ποιος θα είναι Κυβέρνηση. Απαιτείται ενιαίος 
σχεδιασμός και μια ενιαία πολιτική ώστε και το ένστολο 
προσωπικό να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες καταστά
σεις όπως θα έπρεπε. Μέσα από ένα οργανωμένο πλαί
σιο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τέλος η επιτροπή

ενημερώθηκε για ζητήματα του κλάδου μας σχετικά με 
το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό. Παρουσιάσαμε λύ
σεις με το ελάχιστο η μηδενικό δημοσιονομικό κόστος 
που είναι εφ ικτές να προκόψουν και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ Ν ΕΛΗ ΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Με ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξε το Ελλη
νικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στις 
11.09.2015, με την διοργάνωση της έκθεσης εικαστικών 
Ελλήνων Αστυνομικών με τίτλο Αστυνομία και Εθελοντι
σμός στη σύγχρονη εποχή, που πρωτοπόρα όπως πάντα 
κατέδειξε την ουσιαστική προσφορά της ΕΛ.ΑΣ. στον 
τομέα του πολιτισμού. Η διοργάνωση της εκδήλωσης 
και η συμμετοχή ήταν υψηλού επιπέδου γεγονός που 
ανατανακλά το ενδιαφέρον, αλλά και τις δυνατότητες του 
πρπσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας σε ένα χώρο προ
νομιακό για άλλες κοινωνικές ομάδες. Στην πρόσκληση 
η Ομοσπονδία μας ανταποκρίθηκε και η παρουσία του 
Προεδρείου είχε στόχο να παροτρύνει και να αποδώσει 
τα εύσημα στους διοργανωτές και τους δημιουργούς. 
Μεταξύ των δημιουργών και οι συναδέλφισσες Πολι
τικο ί Υπάλληλοι. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ Ροζαλία από την Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής και ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαρία από την Δ/ 
νση Οικονομικών του Α.Ε.Α. Τέτοιες πρωτοβουλίες ανα
βαθμίζουν και διαχέουν το κύρος της ΕΛ.ΑΣ. στο κο ι
νωνικό σύνολο. Επίσης θα θέλαμε να συγχαρούμε την 
συναδέλφισσα Πολιτική Υπάλληλο ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ Μα
ρίνα για την προσφορά της στον τομέα του Αθλητισμού, 
προς τιμή της οποίας οργανώθηκαν στις 07.06.2015 στην 
Ιεράπετρα, οι Παγκρήτιοι αγώνες στίβου "ΒΑΣΑΡΜ Ι- 
ΔΕΙΑ 2015” . Εκτενή παρουσίαση έγινε στο Περιοδικό 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ στο τεύχος Ιουλίου -  Αυ
γούστου. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και επέκταση 
των δραστηριοτήτων που προβάλλουν τις δεξιότητες και 
ικανότητες όσων δεν γεννήθηκαν να τηρούν μόνο το νό
μο και την τάξη, ακόμα και με τη ζωή τους, αλλά επειδή 
μπορεί ταυτόχρονα με παρόμοιες δράσεις να χαρίζουν 
χαμόγελα και ελπίδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ■

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ.Μεϊμαράκη
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ · ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ · ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ · ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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I ΠΕΝ6Η

f  Ανθυηαστυνόμος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
Ευστάθιος. Γζννήθηκε το έτος  1978 

στην Κοζάνη. Κατετάγη το έ το ς 2000. 

Υ π ηρετούσ ε στα Τ.Α.Ε. Κ ρ ήτης . 

Τραυματίστηκε σοβαρά την 0 5 -1 1 -  

2007 από πολεμ ικό τυφ έκ ιο , ύστερα  

από επ ίθεση εμπ όρω ν ναρκω τικώ ν  

στα Ζω νιανά της Κρήτης, κατά τη δ ι

άρκεια  ασ τυνομικής επ ιχείρησης εντοπ ισμού ναρκω τικώ ν. 

Α π εβ ίω σ ε την 0 6 -0 9 -2 0 1 5  στο 401 Γ.Σ.Ν. όπου νοσηλευ

όταν. Υπήρξε έγγαμος κα ι πατέρας ενός τέκνου.

t  Ανθυηαστυνόμος ΚΟΤΣΑΛΟΣ Νικόλαος. Γζννήθη - 

κ ε  το έτο ς  1955 στο Θ έρμο Α ιτω λοακαρναν ίας. Κατετάγη  

το έ το ς  1983. Α π εβ ίω σ ε  την  1 8 -5 -2 0 1 5  έν εκ α  δ υ σ τυ 

χήματος.

t  Ανθυηαστυνόμος ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Νικόλαος. Γζννή- 
θ η κ ε  το έτο ς  1972 στο Ρ έθυμνο . Κ ατετάγη το έτο ς  1993. 

Α π εβ ίω σ ε την 2 9 -4 -2 0 1 5  από παθολογικά α ίτια.

t  Ανθυηαστυνόμος ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ Μιχαήλ. Γεννήθηκε  

το έτο ς  1967 στο Γαραζό Μ υλοπ οτάμου Ρ εθύμνου . Κ α 

τετάγη το έ το ς  1991. Α π εβ ίω σ ε  τη ν  4 -3 -2 0 1 5  από πα

θολογικά  α ίτια .

f  Ανθυηαστυνόμος ΒΛΙΩΡΑΣ Γεώργιος. Γζννήθηκε το 

έτος  1970 στον Β ύρω να  Α ττικής . Κ ατετάγη το έτος  1991. 

Α π εβ ίω σ ε τη ν  2 5 -6 -2 0 1 5  από παθολογικά α ίτια .

t  Ανθυηαστυνόμος ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς. Γζννήθη- 

κ ε  το έτος  1963 στο Κ ερ ατσ ίν ι Α ττικής . Κ ατετάγη το έτος  

1987. Α π εβ ίω σ ε  τη ν  2 -6 -2 0 1 5  από παθολογικά α ίτια .

Ανθυηαστυνόμος ε.α. ΙΩΑΚΕΙΜ Κωνσταντίνος.
Γζννήθηκε το έτος  1937 σ την Π οτά μ ο ύ λα  Τριχω νίδος Α ι

τω λοακαρνανίας. Κατετάγη το 1959 στο σ ώ μ α  της  Ε λλη

ν ική ς  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  κα ι υπ ηρ έτησ ε σε δ ιά φ ο ρ ες  υπη

ρ εσ ίες  τω ν Α .Δ . Ε υρυτανίας, Αχάίας, Β ' Δ ω δ εκα νή σ ω ν  

κα ι Η λείας. Υπήρξε έγγα μος κα ι π ατέρας τρ ιώ ν  τέκνω ν. 

Α π εβ ίω σ ε την 8 -6 -2 0 1 5  από παθολογικά α ίτια.

t  Αρχιφύλακας ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης. Γζννή

θ η κ ε  το έτο ς  1969 στον Π ειρα ιά . Α π εβ ίω σ ε  την 1 7 -0 7 -  

2 0 1 5  ένεκα  δυστυχήματος.

t  Αρχιφυλακας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Βασίλειος. Γεννήθη 

κ ε  το έτο ς  1968 στο Κ αλονέρ ι Β ό ιο υ  Κοζάνης. Κ ατετάγη  

το έτο ς  2000. Α π εβ ίω σ ε  την  1 9 -4 -2 0 1 5  από π αθολογ ι

κά α ίτια.

f  Αρχιφύλακας ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑΣ Μάριος. Γζννήθηκε  

το έτο ς  1972 σ την  Α λεξανδρούπ ολη . Κ ατετάγη το έτος  

1999. Υπηρέτησε σ ε  δ ιά φ ο ρ ες  Υπηρεσίες της  Α .Δ . Α λ ε 

ξανδρούπολης. Α π εβ ίω σ ε την  1 6 -5 -2 0 1 5  συνέπ εια  τρο 

χ α ίο υ  ατυχήματος.

t  Αρχιφύλακας ΝΙΦΟΡΟΣ Γε
ώργιος. Γ ζννή θ η κε  το έ το ς  1969  

στη Κ ο μο τη νή . Κ α τετάγη  το 1995  

κα ι υ π η ρ έτη σ ε  σ ε  Υ π ηρεσ ίες της  

Α.Δ . Κ αβάλας κα ι της  Α .Δ . Ξάνθης. 

Υπήρξε έγγα μο ς  κα ι π α τέρας  δύο  

τέκνω ν. Α π εβ ίω σ ε  τη ν  1 9 -7 -2 0 1 5  

από π αθολογικά α ίτια.

t  Αρχιφύλακας ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος. Γεν

νή θ η κ ε  το έτος  1986 στη Λ αμ ία . Κ ατετάγη το έτο ς  2004. 

Υπήρξε έγγαμος. Α π εβ ίω σ ε  τη ν  1 5 -7 -2 0 1 5  από π αθο

λογ ικά  α ίτια .

t  Αρχιφύλακας ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Νεκτάριος. Γεννήθηκε 
το έτος  1972 στη Θ εσσαλονίκη. Κ ατετάγη  το έτο ς  1991. 

Α π εβ ίω σ ε  τη ν  2 8 -5 -2 0 1 5  σ υνέπ εια  τροχα ίου  α τυχήμα 

τος.

t  Υπαρχιφύλακας ΤΙΡΕΚΟΓΛΟΥ Χρηστός. Γ ζννήθηκε 

το έτο ς  1988 στα Ιω άννινα. Κ ατετάγη το έτο ς  2006. Α π ε

β ίω σ ε  την 11 -3 -2 0 1 5  από παθολογικά α ίτια.

f  Υπαρχιφύλακας ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Δημήτριος. Γ ζν

ν ή θ η κ ε  το έτος  1989 στο Η ρ ά κλε ιο  Κ ρήτης. Κ ατετάγη το 

έτος  2008. Α π εβ ίω σ ε τη ν  1 6 -4 -2 0 1 5  σ υνέπ εια  τροχα ί

ου  ατυχήματος.

t  Υπαρχιφύλακας ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανέστης. Γεν

ν ή θ η κ ε  το έ το ς  1990 σ την  Κ α τερ ίνη . Κ ατετάγη  το έτο ς  

2007 .Α π εβ ίω σ ε  τη ν  1 4 -6 -2 0 1 5  σ υνέπ εια  τροχα ίου  α τυ 

χήματος.
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55€

Ημίμποτο Κωδικός 6030

60€

Υφασμάτινη Κωδικός 6031

7 0 €

Με Φερμουάρ Κωδικός 6032

40€

Σκαρπίνι
Αστυνομίας

Δέρμα 4θ€ 
Λουστρίνι 45€ Κωδικός 4001

40€

Σκαρπίνι
Λιμενικού Κωδικός 4001

2.850 ώρες ορθοστασίας 
3.500.000 βήματα το χρόνο

η λύση;

ae r0pE Lm r
Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Αφρώδες 
Κολάρο___

-  Σχέδιο 
Αποβολής 
Λάσπης

Αρνητική Γωνία 
Στάσης -----

Τακούνι__
Απορρόφησης

Κραδασμών

Αρβύλα Δερμάτινη Κωδικός 6000

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

μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.

Ω Ρ Α Ρ ΙΟ  Π Ρ ΑΤΗ Ρ ΙΟ Υ
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 -16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00-19:00

ΤΡΟ Π Ο Ι Α Π Ο Κ Τ Η ΣΗ Σ
— Παραλαβή από το πρατήριο της εταιρείας
— Ομαδική αποστολή στα τμήματα
— Ταχυδρομικά με αντικαταβολή

(Σπς πμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π Α)

ψ

ΘΕΜΑΓΙ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Λ. Κηφισού 15, Αγ. I. Ρέντη, Τ.Κ.: 1 8 2 3 3
Τηλ.: 210  4 9  18  937  , Fax.: 2 1 0  4 2  5 6  137
E-mail: info@astinomika.com
www.aeropelma.com - www.astinomika.com

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


► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε 
Ενόπλεων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Η ομάδα Καράτε της Ελληνικής Αστυνομίας 
βρέθηκε για εικοστή φορά στο πρώτο σκαλί

του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΔΣΑ 
που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Πάρκου Γουδί. 
Το επίπεδο των αγώνων ήταν υψηλό και οι φίλαθλοι που 
κατέκλυσαν το γήπεδο αποζημιώθηκαν με το θέαμα που 
πρόσφεραν οι αθλητές. «Π αρά τ ις  δ ύ σ κ ο λ ες  σ τ ιγ μ ές  που  

β ιώ ν ο υ μ ε . το  Α Σ Α Ε Δ  δ η λ ώ ν ε ι παρών, δ ιο ρ γ α ν ώ ν ο ν τα ς  

α γώ νες  υ ψ η λο ύ  επ ιπ έδου», δήλωσε ο Διευθυντής ΑΣΑΕΔ 
Σπάρος Ανδριόπουλος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚ0Π0ΥΛ0Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3. ΔΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
3. ΤΟΥΡΟΥΝΤΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
5. ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
5. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
6. ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΡΑΠΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
3. ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ +84κ.
1. ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

3. ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

3. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
5. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ -67κ.
1. ΓΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ -75κ.
1. ΦΛΕΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΔΟΥΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
λ. ΔΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
5. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ -84κ.
1. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +68κ.
1. ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΚΟΥΜΙΤΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68κ.
1. ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2. ΡΑΠΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΝΔΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 83 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 11 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 11
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 8
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 34 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 21
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 0 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0 ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ I

Τ ελ ικο ί Αγώ νες του 22ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών

Στις 29 Μαϊου 2015, στο γήπεδο Γ Καραϊσκάκης έπε
σε π αυλαία του 22ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής που διοργάνωσε 

η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος για την αγωνιστι
κή περίοδο 2014-2015. Στον μικρό τελικό αναμετρήθηκαν η 
ομάδας της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών (Δ.Α.Α./Υ.Ε.Λ./Αρχείο) με 
τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Η εμπει
ρία των τυπικά γηπεδούχων σε συνδυασμό με τις απουσίες 
της ομάδας των τυπικά φιλοξενούμενων συντέλεσαν στη δ ι
αμόρφωση του τελικού 5-0.Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν 
ο Ζαραβίνος Άγγελος με βοηθούς τους Μανούρα Νικόλαο 
και Τζαφόλια Δημήτριο και 4ο διαιτητή τον Μανούρα Χρή- 
στο. Οι συνθέσεις των ομάδων:
Δ.Α.Α./Υ.Ε.Λ./ΑΡΧΕΙΟ (προπονητής Μιχάλης Μολώνης) : 
Αργυρόπουλος. Σαμαράς, Μαλιώρας, Μελάς. Κουρής, Κου- 
τσοβέλης, Κριπιντήρης, Τσεκούρας, Χαραλάμπους. Σώκλας. 
Βουλτσίδης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μπεκατώρος. Μπαμπουλάκης, Τσούτσης. Λ ι
ανός, Πανογιώργος, Καρβούνης.
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (προπονητής Λυμπέρης Αγγελό- 
πουλος): Νεονάκης, Πολύζος Ν. Αργύρης, Τσόρδας. Γεωρ
γίου, Χασάπης. Ξάνθος, Καρράς, Λυμπέρης, Τσοπουρίδης, 
Γιώτας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Κατσαβριάς Κ. Κατσαβριάς Ευάγ, Αλεξανδρά- 
κης, Σύρρος. Παπαδόπουλος. Καρίκης, Πολύζος Κ. Γρίβας. 
Στο μεγάλο τελικό το Α.Τ. Βουλιαγμένης δεν κατάφερε να 

διατηρήσει τον τίτλο του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρα- 
δίδοντας τα σκήπτρα στην ομάδα των Α.Τ.Καλλιθέας /Δ ιεύ 
θυνση Αστυνομίας Αθηνών /  Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργι
ών. Το σφύριγμα της λήξης από τον διεθνούς φήμης διαιτητή 
κ. ΚΑΚΟ Τάσο βρήκε την ομάδα των Α.Τ. Καλλιθέας/Δ.Α.Α./ 
Τ.Ε.Λ. να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με 
σκορ 2-0. Βοηθοί διαιτητές ήταν οι Τζάκος Ελευθέριος και 
Ταμούλης Μιχαήλ και 4ος διαιτητής ο Γρίμμας Εμμανουήλ.

Οι συνθέσεις των ομάδω ν:
Α.Τ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (προπονητής Νικόλαος Αργάνης): Ού- 
σιος, Καραλής, Σκούρας. Στεργιάκος. Παπαδημητρίου, Κού- 
της, Βαφειάδης, Μαγγίζης, Μούργος, Κίλιας, Μπιτσάνης. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Δημητρόπουλος Ν, Δημητρόπουλος Κ, Σφα- 
κιανάκης, Παπαγεωργίου, Παρασκευόπουλος, Βάτσιος Κ, 
Τσιβίκης, Κίσσας. Τρακαλάς.
Α.Τ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ /  Δ.Α.Α./Τ.Ε.Λ. (προπονητής Γιώργος Δη
μητρόπουλος): Καπατσόγλου. Πανταζόπουλος. Κόθρας, Πα- 
παπέτρου, Γραμματικόπουλος, Μητροφάνης, Ασλανίδης, 
Αναστασίου, Γκιόλας. Τζανέτος, Κόκκαλης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γεωργόηουλος, Τσιλίκος, Γαλέας, Χαλκιάς, 
Καζιάνης. Τάσγκας, Ταμπάκης.
Μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησε η τελετή απονομής, η 
οποία έλαβε χώρα στον αγωνιστικό χώρο, όπου τιμήθηκαν 
για την προσφορά τους στην αντιπροσωπευτική ομάδα της 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος οι ποδοσφαιριστές 
: ΜΕ0ΕΝΙΤΗΣ Σταμάτιος, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αλέξανδρος και 
ΑΡΓΑΝΗΣ Νικόλαος. Οι ανωτέρω αθλητές, οι οποίοι άφησαν 
πλέον την ενεργό δράση, ήταν μέλη της ομάδας που κατάκτη
σε το καλοκαίρι του 2014 το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρω
παϊκό πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα της 
Τσεχίας. Επίσης μία ιδιαίτερη βράβευση έγινε στους υπευθύ
νους των ομάδων της Υ.ΜΕ.Τ. και της Αμεσης Δράσης για το 
ήθος που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στον 
Διοικητή του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου Α/Υ' κ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλο 
για την προσφορά του στην ανάπτυξη του αστυνομικού αθλη
τισμού. Η Ένωσή τίμησε τη Διοίκηση του γηπέδου Γ Καρα- 
ϊσκάκης για την ευγενική παραχώρησή του προκειμένου να 
διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες του Πρωταθλήματος. Την εκ 
δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής της Δ/ 
νσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κος ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσσης, 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής 
Αττικής Ταξίαρχος κος ΚΟΚΚΙΝΗΣ Νικόλαος, ο Αστυνομι
κός Διευθυντής κος ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος της Διεύθυν-
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σης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Απικής, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής κος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
Γεώργιος της Υπηρεσίας Ασφαλείας Βουλής 
των Ελλήνων, ο Διοικητής του Α.Τ. Βουλιαγ
μένης Αστυνομικός Υποδιευθυντής κος ΚΩ- 
ΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσίλαος. ο Διοικητής του Α.Τ.
Καλλιθέας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κος 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθη
νών Αστυνομικός Διευθυντής κος ΣΔΟΥΚΟΣ 
Μιχαήλ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Πειραιά Αστυνομικός Διευθυντής κος 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Απόστολος καθώς και πλήθος 
συναδέλφων, χειροκροτώντας μαζί με τις οι- 
κογένειές τους τις προσπάθειες των αθλητών.
0 Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος 
Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν 
το παρόν στο Τελικό του 22ου Πρωταθλήματος και απέδω
σε τα εύσημα σε όλους τους αθλητές των ομάδων για την 
αγωνιστικότητά τους καθώς και στο σύνολο των υπευθύνων

των ομάδων για την αγαστή συνεργασία που είχαν κατά τη 
διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς. Τέλος δεν παρέλειφε να 
ευχαριστήσει για την αγαστή συνεργασία τη Φυσική Ηγεσία 
του Σώματος και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α. καθώς 
και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της Ένωσής η οποία 
έφερε εις πέρας τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. ■

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Γυναικών Πανευρωπαϊκής Α θλητικής  
Ένωσης Αστυνομικών

Η U .S .P E .(Π α νευρω π α ϊκή  Α θ λ η τ ικ ή  Ένωση 
Αστυνομιών) σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση 
Αστυνομικών Ελλάδος (Α.Ε.ΑΈ.) κατά το χρονικό 

διάστημα από 28 έως και 30 Απριλίου διοργάνωσαν τον 
Γ’ Όμιλο της Προκριματικής Φάσης του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Π ετοσφαίρ ισης Γυναικών στο ΔΑΚ 
Γλυφάδας, με τεράστια επιτυχία τόσο σε οργανωτικό όσο και 
σε αγωνιστικό επίπεδο. Στους εν λόγω αγώνες συμμετείχαν 
οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Νορβηγίας, της Γαλλίας

και της Ελλάδος. Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, οι 
αποστολές των ομάδων αφ ίχθηκαν και κατέλυσαν σε 
ξενοδοχείο της Γλυφάδας, όπου και έλαβε χωρά η σύσκεψη 
της οργανωτικής επιτροπής υπό την προεδρεία του Γάλλου 
τεχνικού εκπροσώπου της U.S.PE. για το άθλημα της 
πετοσφαίρισης κου Eric Zancanaro. Στην εν λόγω σύσκεψη 
συμμετείχαν και οι αρχηγοί των αποστολών καθώς και οι 
προπονητές των ομάδων. Παρών στην σύσκεψη ήταν και 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. 
Την επομένη, άρχισε η αγωνιστική δράση με δύο αγώνες. 
Στον πρώτο αγώνα, η Γαλλία επ ιβλήθηκε 3-1 σετ της 
αντιπροσωπευτικής ομάδας της Νορβηγίας μετά από 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο 
σκορ. Στο δεύτερο αγώνα η Ελληνική Ομάδα επικράτησε 
άνετα της ομάδας της Νορβηγίας με 3-0 σετ και έβαλε 
τα θεμέλια για την πρώτη θέση στον όμιλο που οδηγεί, 
με απευθείας πρόκριση, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Πετοσφαίρισης Γυναικών που θα διεξαχθεί στην πόλη της 
Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
Το ίδιο βράδυ έλαβε χώρα η τελετή λήξης σε δείπνο που 
παρέθεσε η Α.Ε.ΑΈ. στις αποστολές των ομάδων, όπου την 
ατμόσφαιρα ομόρφυνε η χορευτική ομάδα ΉΓΕΧ0Ρ0Σ"
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με μια πλειάδα παραδοσιακών χορών της χώρας μας. Την 
τελευταία μέρα έλαβε χώρα ο αγώνας για την πρώτη θέση 
μεταξύ των αντιπροσωπευτικών ομάδων της Γαλλίας και 
της Ελλάδος, όπου η ομάδα μας επικράτησε με σκορ 3-0 
σετ και εν μέσω πανηγυρισμών, κλείδωσε το εισιτήριο για 
την Τελική Φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα 
μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. συνεχάρησαν τον προπονητή 
Αλέξανδρο Αβραμίδη καθώς και όλες τις αθλήτριες 
που συμμετείχαν στην αποστολή : ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ -  ΕΙΡΗΝΗ. ΓΚΟΥΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΑ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΔΙΚΑΡΟΥ ΒΑΪΑ 
-  ΑΣΠΑΣΙΑ. ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ. ΛΑΪΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
ΤΣΟΥΜΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΣΙΩΝΗ 
ΕΛΕΝΗ.

Επιπρόσθετα η Ένωση ευχαρίστησε θερμά το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και όλους τους 
συναδέλφους που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια 
διοργάνωσης και διεξαγωγής του προκριματικού γύρου. 
Η τελική βαθμολογία του Γ  ομίλου της Προκριματικής 
Φάσης:

Α / Α Ο Μ Α Δ Α Β Α Θ Μ Ο Ι Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Σ Ε Τ
1 ΕΛΛΑΔΑ 6 6-0

2 ΓΑΛΛΙΑ 3 3-4

3 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0 1-6

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Γαλλίας και της 
Νορβηγίας αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις 
για τις πατρίδες τους. ■

■

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Αστυνομικών

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελ
λάδος συνεχίζοντας την προσπάθεια 
που καταβάλει για τη γενικότερη ανά

πτυξη τόσο των ομαδικών όσο και των ατομι
κών αθλημάτων διοργάνωσε το 9ο Πανελλή
νιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης στις εγκατα
στάσεις του ομίλου αντισφαίρισης στη Βου
λιαγμένη Αττικής από τις 03/06/2015 έως και 
05/06/2015. Στο ανωτέρω Πρωτάθλημα συμ
μετείχαν είκοσι εφτά (27) άνδρες και έξ ι (6) 
γυναίκες αστυνομικοί από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέ
βηκε ο ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Αριστείδης αφήνοντας 
στη δεύτερη θέση τον ΤΑΤΣΙΩΝΑ Απόστολο.
Την τρίτη θέση κατέκτησε ο ΣΙΑΦΛΑΣ Βασί

λειος και την τέταρτη θέση ο ΣΑΜΟΙΛΗΣ Κωνσταντίνος. Μαζί με τους φιναλίστ, όλοι οι αστυνομικοί που έλαβαν μέρος στο 
τουρνουά κέρδισαν το χειροκρότημα των θεατών. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης οι νικητές παρέλαβαν τα αναμνηστι
κά κύπελλα και μετάλλια. Ιδιαίτερη βράβευση πραγματοποιήθηκε για τον ΜΗΤΣΟΥ Λάζαρο για την πολυετή προσφορά του 
στο άθλημα της αντισφαίρισης καθώς και για τις συνεχείς συμμετοχές του στα πρωταθλήματα της Ένωσής. Ιδιαίτερη τιμή 
για όλους τους αθλητές υπήρξε η παρουσία του Υποστράτηγου (ε.α) ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ Αθανασίου, ο οποίος εμπνεύστηκε τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 1ου πρωταθλήματος αντισφαίρισης το έτος 1990. όταν πρωτοϊδρύθηκε η Αθλητική Ένω
σή Αστυνομικών Ελλάδος . καθώς και τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έλα
βε χώρα στην Πεσκάρα της Ιταλίας την ίδια χρονιά, με τη συμμετοχή τριών αθλητών. Από την διεξαγωγή του 9ου Πανελ
λήνιου Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης αλλά και προηγούμενων αναμετρήσεων θα συγκροτηθεί αντιπροσωπευτική ομάδα 
για να εκπροσωπήσει την Αθλητική Ένωση στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αστυνομικών. 0 Πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ ιοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στον κ. Τεό ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ για την παραχώρηση των 
γηπεδικών του εγκαταστάσεων και για την πολύτιμη στήριξη του, καθώς και στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ΠΑΠΑ
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιο και ΝΤΖ0ΥΦΡΑ Γεώργιο για το έργο και την προσφορά τους στο πρωτάθλημα αυτό. ■
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Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ε.Δ. -  Σ.Α. 2015

Η ομάδα χειροσφαίρισης της ΕΛΑΣ.

Μ ε επιτυχία δ ιε ξή χ θ η  στο  κλειστό γυ μ να σ τή ρ ιο  του 
Β ύ ρ ω να απ ό τ ις  0 7 -0 9 -2 0 1 5  έω ς τ ις  1 0 -0 9 -2 0 15  
το  π α νε λλ ή νιο  πρω τάθλημα χειρ ο σφ αίρισ ης Ε ν ό -  

πλεω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν  και Σω μ ά τω ν Α σ φ α λ ε ία ς με σ υ μ μ ε το 
χ ή , για πρώ τη φ ορά, πέντε ομάδω ν. Τη φετινή διοργάνωση 
ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία υπό την αιγίδα του ΑΣΑΕΔ 
ενώ αγωνίστηκαν αρκετοί διεθνείς αθλητές της Α1 και της 
Α2 κατηγορίας. 0 Στρατός Ξηρός αναδείχθηκε πρωταθλητής 
αφού επικράτησε σε έναν συναρπαστικό αγώνα της Ελληνι
κής Αστυνομίας με σκορ 31-28 στον τελικό του πρωταθλή
ματος. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες καθώς η ομάδα

της ΕΛ.ΑΣ. έλεγχε το ματς μέχρι το 50' ενώ είχε προη- 
γηθεί 14-7 (24') και 16-10 στο ημίχρονο. 0 Στρατός Ξη
ρός ψαλίδισε τη διαφορά και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 
25-25 ακριβώς με τη λήξη του χρόνου με αποτέλεσμα ο 
αγώνας να πάει στην παράταση, όπου η πιο νεανική ομά
δα του Στρατού κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα την 
κούραση και να φτάσει στη νίκη. Στο μικρό τελικό το Λ ι
μενικό Σώμα επικράτησε με σκορ 37-26 του Πολεμικού 
Ναυτικού και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Π α ρ ό ν τε ς  στο 
κλειστό του Β ύρω να ήτανοΐ:Ταξίαρχος ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
Γεώργιος (Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών), 

|  Συνταγματάρχης ΝΑΖΙΦΗΣ Λάμπρος (εκπρόσωπος Αρ
χηγού ΓΕ.Σ.) και Αντιπλοίαρχος ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπυ
ρίδων (Διευθυντής Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού 

Ενόπλεων Δυνάμεων). 0 Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για την επιτυχία της διοργάνωσης και 
τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας 
προσπαθούν πάντα για το καλύτερο όσον αφορά στο ολυ
μπιακό άθλημα της χειροσφαίρισης.Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ.: ΒΕ- 
ΛΑΩΡΑΣ (προπονητής), ΤΣΕΛΙΟΣ. ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩ- 
Ν0Π0ΥΛ0Σ, ΜΑΝΘΟΣ. ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ. ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. 
ΛΑΠΠΑΣ. ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΟΡΚΑΣ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. 
ΣΥΓΓΑΡΗΣ, ΒΟΤΣΗΣ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. ΚΟΥΡΗΣ. ΛΑΛΑΣ. Κ0Β0- 
ΓΛΑΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ. ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ. ■

48° Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

Η ο μ ά δ α  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , σ υ μ μ ε τε ίχ ε  σ το  
48° ρ ά λ λ υ  Δ . Ε . 0 .  το οποίο διοργανώθηκε το διήμερο 
12-13/09/2015 στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ

σαλονίκης. Το πλήρωμα της ομάδας της ΕΛ.ΑΣ. που αγωνί
στηκε με Peugeot 106 S16, με οδηγό τον Αρχιφύλακα ΠΛΑΓΟ 
Ιωάννη ( Α.Δ. Μεσσηνίας) και συνοδηγό τον Ρέντη Αλκιβ ιά
δη, κατετάγη Ιο στην κατηγορία Α 6 .1° στην κατηγορία F2 και 
3ο στη γενική κατάταξη μεταξύ 24 συμμετοχών. Ενδεικτικό 
της υπερπροσπάθειας του πληρώματος είναι το γεγονός ότι 
το 1600cc όχημα της ΕΛ.ΑΣ., ξεπερνώντας τα όριά του, τερ
μάτισε πρώτο στην αμέσως επόμενη κατηγορία δυναμικότη
τας (F2) στην οποία ανήκουν οχήματα ιπποδύναμης 2000cc. Ο αρχηγός του πληρώματος ΠΛΑΓΟΣ Ιωάννης ευχαρίστησε 
θερμά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, την Υ.Φ.Α.Α., την Δ.Τ.Ε.- 6° Τ.Ε.Ι.Μ.Ο και τον Διοικητή Αστυνομικό Δ ιευθυ
ντή κ ΜΠΑΜΠΙΛΗ Απόστολο, καθώς επίσης τον Διευθυντή της Α.Δ. Μεσσηνίας Ταξίαρχο κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Αδαμάντιο και 
τον Διοικητή της Υ.Α. Καλαμάτας Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ Βασίλειο, για την αμέριστη συμπαράσταση τους 
στην επάξια προβολή του ήθους και του ευ αγωνίζεσθαι με τα χρώματα της ΕΛΑΣ. Τέλος ευχαρίστησε τους μηχανικούς της 
Grecotechnica Preparation για τη συνεισφορά τους στην επιτυχία της ομάδας και τις εταιρίες STAGER. Παπούλιας Φώτιος, 
Pharmacyonclick. ΚΑΤΣΟΣ και ΛΑΛΑΚΟΣ για την χορηγία τους. ■

To Peugeot 106 S 16 της ΕΛ.ΑΣ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκπ

Η κοινωνική προσφορά των Αστυνομικών & η ευαισθησία ενός λογοτέχνη συχνά συναντιόνται

i5 8 s $

σ ζ η  Ο  Χ ί

w  σ ι ω π ή ς
Μαρία Καραγιάννη

ΣΤΗ «ΣΚ ΙΑ  ΤΗ Σ Σ ΙΩ Π Η Σ»
«Μπορούν μ ερ ικ ές  μ όλ ις  λ έ ξ ε ις  να ανατρέφουν την ίδ ια  τη ροή της ζω ής για πάντα: Μ όνα

χο. Δ εκέμ β ρ ιο ς  του 1997. Ο Έκτορας. απόγονος ενός πρώην Γζρμανοό λοχαγού κατά το δεύτερο  

Παγκόσμιο Πόλεμο, επ ισκέπτετα ι τους γονείς του για τ ις  η μέρ ες  των Χριστουγέννων. Έπειτα από 

έναν καβγά, η μητέρα  του. λ ίγο  πριν από το θάνατό της, του αποκαλύπτει ένα μυσ τικό  που βαρα ί

νει τη συνείδησή της πενήντα τρία ολόκληρα χρόνια. Από το παγωμένο Μόναχο, ο Έκτορας θα 

β ρ εθ ε ί στο νοτιοδυτικό άκρο της μεσσ ην ιακής γης. αναζητώντας την αλήθεια  γύρω από τη ζωή 
κα ι το παρελθόν της ο ικογένειας  του.

Η ιστορία εκ ε ίν η ς  της αναζήτησης εξελ ίσσετα ι σε ένα συγκλονιστικό ταξίδ ι στο χρόνο, αποκα

λύπτοντας σε κά θ ε  βήμα ψ ρ ικτές δολοφονίες, καταραμένους έρω τες κα ι φαντάσματα της μνήμης  

που σεργιανίζουν σαν σ κ ιές  στα γραφ ικά σοκάκια  της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας.

Ένα βιβλίο, δυο δ ια φ ορ ετικές  ισ τορ ίες  που εξελίσσοντα ι παράλληλα στο παρόν κα ι στο μ α 

κρ ινό παρελθόν, μ ε  τους πρωταγωνιστές να παλεύουν μέχρ ι το τέλος για να κερδ ίσουν λ ίγη  από 
τη χαμένη τους αθωότητα, για να δ ικα ιω θούν οι ψυχές των νεκρώ ν κα ι να ολοκληρω θούν οι έρω τες του σήμερα...» !

«Στη σκιά της σιωπής» είναι το πρώτο συγγραφικό έργο - μυ
θιστόρημα της Μαρίας Καραγιάννη, από τις εκδόσεις «Πηγή», 
του οποίου η πρώτη παρουοίασπ στο κοινό και τους λάτρεις του 
βιβλίου και των μυθιστορημάτων έγινε στη γενέτειρά της, την Κα
λαμάτα, οπότε και ξεκίνησε το ταξίδι.

Ποιο ήταν το έναυσμα που σας ώθησε στη συγγραφή του βι
βλίου σας; Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό.

Όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις, πίσω από 
στις σελίδες κάθε βιβλίου υπάρχει πάντα και μια άλλη αθέατη ιστο
ρία. Στη δική μου περίπτωση το έναυσμα ήταν καταλυτικό, ολοκλη
ρωτικό. σε τέτοιο βαθμό που πλέον τείνω να παραδεχτώ πως τίποτε 
σε αυτήν τη ζωή δε γίνεται τυχαία. Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, 
άνοιξε η πόρτα του γραφείου μου και συναντήθηκα με εκείνο που 
τόσο απαιτητικά επίτασσε η μοίρα μου. αποδεικνύοντας περίτρα
να πως ακόμα και τις πιο άσχημες μέρες μπορούν να ξεκινήσουν 
τα πιο όμορφα ταξίδια.... Το βλέμμα μου συναντήθηκε με εκείνο 
ενός γέροντα. Μέσα από τα μάτια του είδα τις πληγές που άφησε 
η Γερμανική Κατοχή και όλα όσα ακολούθησαν αυτήν αμαυρώνο
ντας με το χειρότερο τρόπο την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας να

αποτυπώνονται σε κάθε σχηματισμένη ρυτίδα του προσώπου του. 
Ύστερα από μια ολιγόλεπτη συζήτηση που είχα μαζί του. κατέληξα 
στο συμπέρασμα πως τελικά, οι αναμνήσεις είναι οι χειρότερες φυ
λακές. Και τόλμησα να του κάνω μια ερώτηση. Τον ρώτησα λοιπόν 
αν εκείνα τα σκληρά χρόνια που έζησε τη νιότη του. υπήρχε χώρος 
στη ζωή των ανθρώπων για τον έρωτα. Μου εξομολογήθηκε με 
δάκρυα στα μάτια, πως εκείνα τα μαύρα χρόνια αγαπούσε με την 
όλη του την καρδιά μια νεαρή κοπέλα, μου μίλησε για έναν έρωτα 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και έμεινε για πάντα προστατευμένος 
στην ομίχλη της μνήμης, μιας και η κοπέλα πολύ σύντομα εκτελέ- 
στηκε βίαια από τους Γερμανούς. Εκείνη ακριβώς την στιγμή απο
φάσισα να γράψω ένα βιβλίο με σκοπό να τους χαρίσω τη ζωή που 
δεν έζησαν. που εκείνος ο φρικτός πόλεμος τους στέρησε. Μέσα 
από τις σελίδες του ξεκινά ένα αμφίδρομο ταξίδι στο χρόνο που 
ξεκινάει ένα Αυγουστιάτικο απομεσήμερο του 1941 σε ένα ορεινό 
χωριό της Μεσσηνίας, της πατρίδας μου. και μας οδηγεί σελίδα- 
σελίδα μέχρι το Σεπτέμβρη του 2003, στο ίδιο χωριό. Εκεί, όπου 
το χθες συναντά το σήμερα ή μήπως αντίστροφα:

Το ταξίδι του «Στη σκιά της σιωπής» ξεκίνησε από την Καλα
μάτα, από όπου κατάγεστε, αλλά και περιοχή που διαδραματί
ζεται η υπόθεσή του. Τι έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής από το 
ταξίδι αυτό και τι απήχηση βρίσκει γενικά αλλά και στο χώρο 
της αστυνομίας;

Ένας συγγραφέας είναι καταδικασμένος να θυμάται σε όλη του 
τη ζωή την πρώτη φορά που είδε την ψυχή και το όνομά του τυ
πωμένα σε ένα φύλλο χαρτί. Τα βιβλία είναι φορέας μνήμης και θα 
συνεχίζουν να ζουν. όταν εμείς δε θα υπάρχουμε πια για να διηγη- 
θούμε τις ιστορίες τους. Για μένα εκείνη η στιγμή ήταν στα τέλη του 
Απρίλη, όταν άνοιξαν οι πόρτες του Πνευματικού Κέντρου Καλα
μάτας για να υποδεχτούν όλους εκείνους τους ανθρώπους που με 
τίμησαν με την παρουσία τους αλλά και την εμπιστοσύνη που κα-

Η Μαρία Καραγιάννη γεννήθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του '80 στην Καλα
μάτα.

Το 2003 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξι
ωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, και 
πολύ σύντομα πέρασε τις πύλες της Νο
μικής Σχολής Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε 
τις σπουδές της στα Οικονομικά.

Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες.
Υπηρετεί ως Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κοπανακίου 

με το βαθμό του Αστυνόμου Α '.
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I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

τέθεσαν στο πρόσωπο και το έργο μου. Μια συγκλονιστική βραδιά 
που αποτυπώθηκε για πάντα στη συνείδησή μου. για να ακολου
θήσουν και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις με συγκινητικά μεγάλη 
προσέλευση κοινού. Τα συναισθήματα που με διακατέχουν είναι 
πολλά και ανάμεικτα, γιατί το βιβλίο μου βρήκε τη θέση του στην 
καρδιά των αναγνωστών και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. 
Ήδη η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε σε διάστημα τριών μόλις μη
νών κι αυτό συνέβη γιατί μέρα τη μέρα το βιβλίο έβρισκε διαρκώς 
συμπαραστάτες, τους ίδιους τους αναγνώστες του. Και αισθάνομαι 
την ανάγκη μέσα από αυτές τις γραμμές να ευχαριστήσω τους συ
ναδέλφους αλλά και την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Σώματος 
που με τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση της Αθήνας 
και κυρίως για την υποστήριξη και τη θετική ανταπόκριση που έτυ- 
χε το πρώτο μου λογοτεχνικό εγχείρημα. Λέγεται πως ένα βιβλίο 
κουβαλάει την ψυχή εκείνου που το έγραψε. Εγώ θα συμπληρώσω 
πως κουβαλάει την ψυχή εκείνου που το έγραψε, αλλά και όλων 
εκείνων που το διάβασαν και ονειρεύτηκαν μαζί του.

Ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, εκτελείτε χρέη 
Διοικητή στο Α,Τ.Κοπανακίου Μεσσηνίας. Πόσο εύκολο ήταν η 
συγγραφή του βιβλίου ταυτόχρονα με την εκτέλεση των απαι
τητικών υπηρεσιακών καθηκόντων σας;

Δύσκολα κάποιος εκτός χώρου μπορεί να αντιληφθεί στην ολό
τητά του το μέγεθος της ευθύνης και το εύρος των υποχρεώσεων 
που μας αναλογούν καθημερινά, αν και κανείς δεν μπορεί να αμ
φισβητήσει τπ σπουδαιότητα και τπν αναγκαιότητα της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε μια κοινωνία που μαστίζεται πολυεπίπεδα. Στη βά
ση αυτή και δεδομένου ότι το επάγγελμά μας μάς φέρνει διαρκώς 
αντιμέτωπους με τπν κακή ανθρώπινη φύση, με αποτέλεσμα μια 
ενσυνείδητη ή ακόμα και ασυνείδητη σκληραγώγηση και θωράκι
σα ίσως κάνει κάποιους να σκέπτονται ότι η αστυνομική και λογο
τεχνική ενασχόληση φαντάζουν ασύμβατες μεταξύ τους. Όμως με 
μια δεύτερη σκέψη ανακαλύπτει κανείς πως και οι δύο ενασχολή
σεις απαιτούν συνέπεια, μεθοδικότητα, πείσμα, αφοσίωση, έρευνα 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης για να μπορέσει να σταθεί κανείς στο 
ύψος των περιστάσεων και να διατηρήσει αρμονικές σχέσεις με 
τη συνείδησή του. Τώρα πως συνδυάζονται στην καθημερινότητα 
είναι ένα καλό ερώτημα. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο και κοπιαστι
κό εγχείρημα. 0 χρόνος πεπερασμένος, οι υποχρεώσεις πολλές, 
η ανάγκη για δημιουργία μάχιμη και ο ύπνος οριακός. Κάπως έτσι, 
νομίζω. Άλλωστε στη ζωή ότι ενέχει πραγματική αξία δεν κατα
κτιέται δίχως θυσίες. Όσο αναπνέουμε οφείλουμε να εξελίσσου
με τους εαυτούς μας, να αποκτούμε βαθύτερη και ουσιαστικότε
ρη επίγνωση του κόσμου που ζούμε. της ίδιας μας της ύπαρξης. 
Πιστεύω αθεράπευτα στη δύναμη του άνθρωπου. στη θέληση του 
να πετύχει όλα όσα προσδοκά η ψυχή του.

«Όταν θέλουμε μπορούμε, και όταν μπορούμε οφείλουμε».

Θα θέλατε μέσα από το βιβλίο να περάσετε κάποιο μήνυμα 
στους αναγνώστες;

Το βιβλίο αυτό. «Στη σκιά στις σιωπής» θα έχει πάντοτε δεσπό
ζουσα θέση στην καρδιά μου . Ίσως οφείλεται στην θεματολογία 
του. στην καθολικότητα των χαρακτήρων, στην ατμόσφαιρα που

αποπνέει μια εποχή που μοιάζει τόσο μακρινή, αλλά δεν είναι. 
Είναι ένα βιβλίο που βγάζει σε πολλαπλούς δρόμους, γραμμένο 
με πολλή αγάπη και απεριόριστο σεβασμό, σε μια προσπάθεια να 
ανασύρει μνήμες, αισθήματα και αισθήσεις που έχουν σχεδόν πια 
ξεχαστεί. Το βιβλίο είναι γεμάτο μυστικά, που καθορίζουν τις ζω
ές των ηρώων και διαμορφώνουν το μέλλον τους, ενώ παράλλη
λα μέσω του παρόντος δικαιώνεται το παρελθόν τους. Δεδομένου 
ότι στο εν λόγω μυθιστόρημα οι ζωές των ηρώων επηρεάζονται 
καθοριστικά από τις πολιτικές-ιστορικές και πολιτισμικές συνθή
κες της εποχής, το συναισθηματικό βάρος για τον αναγνώστη ε ί
ναι υπαρκτό, ίσως κάποιες φορές και επώδυνο. Με την ανάγνωση 
του ξεκινά ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο, μέσα από το οποίο 
βιώνοντας και εκείνοι την τραγικότητα της ζωής των ηρώων του 
παρελθόντος, καταλήγουν στο εύλογο συμπέρασμα πως η Ιστορία 
θα επαναλαμβάνεται όσο η ματαιοδοξία των ισχυρών, τα πάθη και 
η ηθική κατάπτωση θα ορίζουν στις τύχες των λαών. Πιστεύω και 
νομίζω πως θα συμφωνήσετε, πως τις δύσκολες αυτές εποχές που 
και εμείς με τη σειρά μας βιώνουμε. η αρετή, οι αξίες, οι μεγάλες 
ιδέες βρίσκουν πολλούς οπαδούς, αλλά δυστυχώς ελάχιστους μι
μητές. Κατά τη γνώμη μου. ένα βιβλίο οφείλει να προάγει αυτές 
ακριβώς τις αξίες. Έχοντας πάντα την πίστη, πως ένα καλό βιβλίο 
είναι μια καλή αφορμή, έστω και για λίγο, να κοιτάξουμε μέσα 
μας και να ανασύρουμε από το βυθό της ψυχής μας τα καλύτερα 
κομμάτια του εαυτού μας που κάπου κάπου λησμονούμε. Το βι
βλίο αυτό δεν έχει φύλο ή ηλικία. Απευθύνεται σε κάθε Έλληνα, 
σε κάθε Ελληνίδα που βρίσκεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η 
καρδιά τους χτυπά περήφανα και Ελληνικά. Απευθύνεται σε όλους 
εκείνους που εξακολουθούν να πιστεύουν σε αξίες και ιδανικά, 
σε όλους εκείνους που τολμούν ακόμα να κοιτούν το φεγγάρι και 
να ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο...

Μετά την πρώτη σας συγγραφή και τις εμπειρίες που έχετε 
αποκομίσει σκέφτεστε να προχωρήσετε και σε επόμενες συγ
γραφικές περιπλανήσεις;

Από τότε που απέκτησα συνείδηση του εαυτού μου και του κό
σμου που ζούμε, ήξερα πως θα έρθει μια μέρα που θα γράψω 
κάτι ολοκληρωμένο. Έτσι κι αλλιώς, π συγγραφή κατά τη γνώμη 
μου δεν είναι παρά μια μορφή διαμαρτυρίας. Εξευγενισμένη μεν, 
μα με τρομερή δυναμική, θυμάμαι πως από μικρή κοπέλα ακό
μα περνούσα ώρες ατελείωτες σκυμμένη πάνω από τα χαρτιά να 
αποτυπώνω τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις εντυπώσεις από τον 
κόσμο που ανακάλυπτα μέρα τπ μέρα, χρόνο το χρόνο, εξασκώντας 
ασυνείδητα το νου και την πένα μου. Τα χρόνια περνούσαν και η 
ορμή μέσα μου δυνάμωνε, μέχρι που έγινε ακατανίκητη και απλά 
«υποτάχτηκα», σε εκείνο που τόσο γλυκά επίτασσε η φύση μου. Η 
ζωή μου είναι συνυφασμένη με τα βιβλία, το διάβασμα, τα χαρτιά 
και τα μολύβια μου. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου 
χωρίς τα βιβλία μου, τη μυρωδιά του χαρτιού, τον ήχο του ξεφυλ- 
λίσματος.... Είναι η φύση μου και ποιος μπορεί να πάει κόντρα σε 
αυτήν; Όσο ο νους και π πένα μου αποτελούν γνήσιους συμμάχους 
θα γράφω. Αυτή είναι η ευχή και η προσδοκία μου.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. ■
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____________________ ΕΟΡΤΕΣ I
►  Του Ανβ/μου Αντώνη Τζιβανόπουλου

ΑΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΙ
& Φεστιβάλ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ»

Ο άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 -  284 μ.Χ. 

στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γόνος αριστοκρατικής ο ικο

γένειας της πόλης, ενώ ανελίχθηκε στις τάξεις του 
ρωμαϊκού στρατού, φθάνοντας στο βαθμό του χιλίαρχου σε 

ηλικία μόλις 22 ετών. Ευρισκόμενος σε αυτή τη θέση, ο άγιος 

έγινε Χριστιανός και φυλακίστηκε στη Θεσσαλονίκη το 303 

μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητι- 

ανού «περί αρνήσεωςτου Χριστιανισμού». Νωρίτερα, μάλι

στα, είχε ιδρύσει κύκλο νέων για τη μελέτη της Αγίας Γρα

φής. Στη φυλακή τον επισκέφτηκε ο Νέστορας, ένας νεαρός 

χριστιανός που θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό 
μονομάχο της εποχής Λυαίο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο 

άγιος έδωσε την ευχή του στο νεαρό και εκείνος νίκησε τον 

Λυαίο. προκαλώντας την οργή του Διοκλητιανού, ο οποίος

ΔΜΛ' : MI2AAOMKHX

διέταξε τη θανάτωση και των δύο. Δημητρίου και Νέστορα
Αναφέρεται ότι το σώμα του Αγίου θάφτηκε στον τόπο του 

μαρτυρίου · ο δε τάφος μεταβλήθηκε σε βαθύ φρέαρ που 

ανάβλυζε μύρο, εξ ου και η προσωνυμία Μυροβλήτης. Στις 

βυζαντινές εικόνες, αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία, ο 

Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλά

ρης με κόκκινο άλογο (σε αντιδιαστολή με το λευκό άλογο 

του Αγίου Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Προς τιμήν του αγίου Δημητρίου εορτάζονται στη Θεσ

σαλονίκη τα Δ η μ ή τρ ια , θεσμός του οποίου οι ρίζες ανάγο
νται στο 12° αιώνα. Από τον 10° αιώνα η Θεσσαλονίκη ήταν 

το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά την Κωνσταντι
νούπολη. Τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων η πόλη 

άλλαζε όψη και ταυτόχρονα με το εμπορικό πανηγύρι λάμ- 

βαναν χώρα πλήθος ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σχοινο

βάτες, γελωτοποιούς, μίμους και θεατρίνους που περιδιά

βαζαν τις αγορές, τις πλατείες και τις συνοικίες της πόλης, 

διασκεδάζοντας τον κόσμο. Ο εορτασμός αυτός, λοιπόν, είχε 
αρχικά θρησκευτικό, αλλά και εμπορικό χαρακτήρα. Ωστόσο, 

διακόπηκε στη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας. Αναβίωσε, εκ 

νέου, το 1966 με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Τουριστικών 
Εκδηλώσεων του EOT, οπότε και εξελίχθηκε σε έναν από 

τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. 

Από το 1973 την ευθύνη της διοργάνωσής του ανέλαβε ο
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Δήμος Θεσσαλονίκης και σήμερα -  49 χρόνια μετά την επά

νοδό του -  φ ιλοξενεί περισσότερες από 50 εκδηλώσεις στη 

διάρκεια ενός μήνα. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο 
Φεστιβάλ της χώρας μετά το Ελληνικό Φεστιβάλ και τον 
κορυφαίο πολιτιστικό Θεσμό της Θεσσαλονίκης

Τα Δ η μ ή τρ ια  επιστρέφουν στα πλαίσια μιας επετειακής 

διοργάνωσης από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρί
ου 2015 με ένα πρόγραμμα πλούσιο, πυκνό, διαδραστικό και 

ποικίλο σε αισθητικές αναζητήσεις και καλλιτεχνικές κατη

γορίες. Έχοντας υιοθετήσει ως σήμα ένα υπερηχογράφημα, 

όπου αχνοφαίνεταιτο σώμα ενός κυοφορούμενου εμβρύου, 

επιδιώκεται από τους διοργανωτές των φετινών 50ώΜ η μ η - 

τρ ίω ν  να επιτευχθεί η αναγέννηση και να παρουσιαστεί ο 

νέος σχεδιασμός, ο οποίος θα ανταποκρίνεται σε υψηλές 

καλλιτεχνικές και οργανωτικές προδιαγραφές, μέσα στο 

εξελισσόμενο πολιτισμικό περιβάλλον, φέροντας μάλιστα 

ως σύνθημα τη λέξη ΤυΙυΓΘ βαλ” . Το πρόγραμμα του Φ ε

στιβάλ περιλαμβάνει εκδηλώσεις θεάτρου, χορού και παρα

στατικών τεχνών, όπως και μουσικές συναυλίες, εικαστικές 

εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, καλλιτεχνικά εργα

στήρια. αστικές δράσεις και συζητήσεις. 0α συμμετέχουν 

εκτός από εγχώρια καλλιτεχνικά σχήματα και σχήματα από 

την Αγγλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Τουρκία

και τη Σλοβενία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο 

σε δημοτικές εγκαταστάσεις όσο και σε χώρους του θεάτρου 

Αυλαία, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης και της Κ.Ο.Θ. ■

ΠΗΓΕΣ:
• Οργανισμός Δημήτρια Θεσσαλονίκης
• www.culturenow.gr

• www.wikipedia.gr

• www.saint.gr

μακροζωίας εμπλουτισμένος 
ιό Ganoderma Lucidum

Ορισμένες χρήσεις του Ganoderma Luci 
γράφονται στη διεθνή επιστημονική βύ

αποτοξίνωση σε κυτταρικό επίπεδο
χοληστερίνη
υπέρταση/υπόταση
κυκλοφορικό σύστημα
ενέργεια του αίματος
καρκίνος
διαβήτης τύπου II 
λίμπιντο
ορμονικές διαταραχές
άσθμα
αλλεργίες
αρθρίτιδες
παχυσαρκία
αϋπνία
ομορφιά δέρματος 
αυτοάνοσα 
δυσκοιλιότητα κ.α.

ιτάρι - «βασιλιάς των βοτάνων» είναι η πιο ισχυρή 
ιοφη στον κόσμο. Δρά σε κυτταρικό επίπεδο διεγεί- 
ΜΦάνοβοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και τις 
ϊΐς αυτοθεραπείας του σώματος.

. περισσότερα από 400 βιοενεργά συστατικά 
:ιοξ/τικά), όπως:

(3 φορές περισσότερο από το σπανάκι) 
no (6 φορές περισσότερο από το γάλα)
/η C (7 φορές περισσότερο από το πορτοκάλι) 
αρά (8 φορές περισσότερο από τον σολομό) 
σιο (15 φορές περισσότερο από το μπρόκολο)

Συστήστε τον ευεργετικό καφέ DXN και δήμιοι 
σταθερή πηγή παθητικού εισοδήματος. -T-d ■/

Επικοινωνία: 
Παπόγλου Χρήστρς. 
τηλ: 6970.016.606

ΙΔΑ Ν ΙΚ Η

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

http://www.culturenow.gr
http://www.wikipedia.gr
http://www.saint.gr


ΑΦΙΕΡΩΜΑ I
►  Της Π.Υ. Μ αρ ίας Ν έζερ η

Πλανήτης
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ

Γνω ριμ ία  
μ ε έ ν α . . .νάνο

Εισαγωγικό Σημείωμα από τον Αστρονόμο 
του Αστεροσκοπίου Αθηνών κ. Αναστάσιο 
Δαπέργολα.
«Σχεδόν ογδόντα χρόνια πριν, ο α σ τρ ο ν ό μ ο ς  

C lyde T om baugh  που ερ γ α ζό τα ν  σ το  Π α ρ α τη ρ η τή 

ρ ιο  L o w e ll σ τ ις  Η ν ω μ έν ες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  ανακάλυψε μετά από 
μακρά σειρά παρατηρήσεων τον Πλούτωνα. Η  τροχ ιά  του  

Π λούτω να  β ρ ίσ κ ε τα ι π έρα από α υ τή  του π λανήτη  Π ο σ ε ιδ ώ -  

να κ α ι η  π ερ ίο δ ο ς  π ερ ισ τρ ο φ ή ς  του  γύρω  από το ν  Ή λ ιο  ε ί 

να ι 24 8 .0 2  έτη . Ημερομηνία αυτής της ανακάλυψης ήταν 
18 Φεβρουάριου 1930. Το όνο μ α  του π λανήτη  Π λούτω να. 

υ ιο θ ε τή θ η κ ε  από τη ν  Α μ ε ρ ικ α ν ικ ή  Α σ τρ ο ν ο μ ικ ή  ένω ση, τη  

Β α σ ιλ ικ ή  Α σ τρ ο ν ο μ ικ ή  ε τα ιρ ε ία  τη ς  Β ρ ε τα ν ία ς  κ α ι από τη  

Δ ιε θ ν ή  Α σ τρ ο ν ο μ ικ ή  Έ νω ση.

Πρόκειται για ένα παγωμένο σώμα που βρίσκεται δισεκα
τομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη με μάζα μόλις δύο 
χιλιοστά αυτής της Γις.
Ο Π λο ύτω να ς  β ρ έ θ η κ ε  να έ χ ε ι π έν τε  δορ υφ όρ ους. 0  μ ε γ α 

λύ τερ ος. ο Χάροντας, α ν α κ α λ ύ φ θ η κ ε  το 1978 κ α ι ο ι επ όμ ενο ι 

4 που ε ίν α ι μ ικ ρ ό τερ ο ι α ν α κ α λ ύ φ θ η κ α ν  από το δ ια σ τη μ ικ ό  

τη λεσ κό π ιο  H u b b le  π ιο  πρόσφατα.

Η  θ έα  του η λ ια κ ο ύ  μ α ς  σ υ σ τή μα το ς  ά ρ χ ισ ε  να α λ λ ά ζε ι μ ε 

τά το 1992 μ ε  τη ν  α να κά λυψ η  του πρώ του α ν τ ικ ε ιμ έ ν ο υ  του  

οπ ο ίου  η  τροχ ιά  ε ίν α ι π έραν α υ τή ς  του  Π οσειδώ να . Σ ε  αυτή  

τη π ερ ιοχή  έχ ο υ ν  π α ρ α τη ρ η θ ε ί μ έχ ρ ι τώ ρα π ερ ισ σ ότερα  από 

1000 τέ το ια  α ν τ ικ ε ίμ εν α . Ε ιδ ικ ό τερ α  το 2 0 0 3  π α ρ α τη ρ ή θ η κε  

σ την  ίδ ια  π ερ ιοχή  α ν τ ικ ε ίμ εν ο  του οπ ο ίου  η  μ ά ζα  ε ίν α ι μ ε γ α 

λ ύ τερ η  α υ τή ς  του  Π ο σ ε ιδ ώ να  που ο ν ο μ ά σ τη κ ε  Έ ρ ις .

Έ τσ ι το 2 0 0 6  στη  Γ ζν ική  Σ υ ν έλ ευ σ η  τη ς  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Α σ τρ ο νο 

μ ικ ή ς  Έ νω σ η ς  ο ρ ίσ τη κ α ν  ο ι π λανή τες  νάνοι που έχ ο υ ν  αυτά  

τα α ν τ ικ ε ίμ εν α . Έ τσ ι ε ίν α ι κ α ι α υ τό ς  π λα νή της  νάνος.»

Ταξίδι στον Κάτω Κόσμο...στον Κόσμο του Πλούτωνα
(Μ υ θ ολο γ ία  κ α ι Σ υ μ β ολ ισ μ ο ί)
Το σύμβολο ίου Πλούτωνα αν και έχει αρκετά μοντέρνα 
προέλευση οι μυστικές αρχές που αντιπροσωπεύει όμως ε ί
ναι αρχαιότατες. Σε αυτό το σύμβολο το Ημικύκλιο της Ψυ
χής βρίσκεται πάνω από το σταυρό της Ύλης ενώ πιο πάνω 
βρίσκεται ο κύκλος του Πνεύματος.
Θεωρείται ότι πρόκειται για μία συμβολική απεικόνιση 
του κύκλου της γέννησης, της σωματικής γήρανσης, της 
φθοράς, αλλά και της πνευματικής εξέλιξης. Αλλωστε ο 
Πλούτωνας είναι γνωστός ως «πλανήτης της αναγέννησης». 
Ενώ μία πιο απλοϊκή ερμηνεία είναι πως το Πνεύμα μπορεί 
να κυριαρχήσει πάνω στην Ύλη διαμέσου της Ψυχής.
Ως φορέας της εκμηδένισης. ο Πλούτωνας πάντα συνδε
όταν με το θάνατο και με αυτό που οι διάφοροι πολιτισμοί 
ονομάζουν κόλαση ή Κάτω Κόσμο. Για πολλούς ο θάνατος 
θεωρείται μία πραγματικότητα που προκαλεί φόβο και αυτό 
διότι συμβολίζει το τέλος και το άγνωστο. Με μία ευρύτερη 
έννοια, ο θάνατος ταυτίζεται με την υπέρβαση, τη διαδικα
σία του να αφήνεις πίσω ένα κατώτερο επίπεδο συνείδησης 
προκειμένου να υιοθετήσεις ένα ανώτερο. Είναι η εγκατά
λειψη μια συμπαγούς μορφής ενέργειας, προκειμένου να 
απελευθερωθεί η πιο αέρινη. η πιο αιθέρια μορφή της. Με 
άλλα λόγια ο Πλούτωνας συνδέεται με την πτυχή εκείνη 
της μετά θάνατον ζωής που αφορά στην κάθαρση. Δρα ως 
ο αναμορφωτής, ο λυτρωτής.
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Στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν την έννοια του θα
νάτου με απλούς όρους οι διάφορες αρχαίες και νεότερες 
θρησκείες και παραδόσεις έδωσαν όνομα σε αυτό ακριβώς 
το στάδιο του εξαγνισμού της ψυχής. Αντιμετωπίζουν τον 
Πλούτωνα ως θεότητα και ανάλογα με την εκάστοτε κουλ
τούρα του δίνουν συγκεκριμένη μορφή.
Για τους Εβραίους το βασίλειό του ονομαζόταν Abaddon 
(καταστροφή). Για τους Βαβυλώνιους ήταν το Araly, ενώ για 
τους Αιγύπτιους το Amenti (το βασίλειο του ασυνείδητου). 
Για τους ινδουϊστές το Kamatoki (το μέρος όπου εξαντλού
νται οι επιθυμίες) και για τους σκανδιναβικούς λαούς το 
βασίλειό του ονομαζόταν Hel.
Ως άρχοντας του δικού του κράτους ο Πλούτωνας είναι ο 
απόλυτος κυρίαρχος. Οι 'Ελληνες έχουν και μία άλλη οπτι
κή όσον αφορά στη φύση του Πλούτωνα. η οποία αποκαλύ
πτει μία ακόμα πιο περιεκτική άποψη για τη σύνδεση ζωής 
και θανάτου. Στην ελληνική μυθολογία, ο Πλούτωνας είναι 
και θεός του πλούτου και των κρυμμένων θησαυρών.
Το έθιμο των Ελλήνων να αποθηκεύουν τους σπόρους σε 
μεγάλα πήλινα δοχεία τα οποία έθαβαν στο έδαφος προ- 
κειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν για τις καλλιέργειες 
της επόμενης χρονιάς, συνδέεται στενά με τον Πλούτωνα. 0 
Πλούτωνας συμβολίζει τη δυνατότητα για ζωή που βρίσκεται 
ενσωματωμένη στο σπόρο. 0 σπόρος περιμένει να φυτευτεί 
στο έδαφος και να ανθίσει. Με τον ίδιο τρόπο, π ψυχή πε
ριμένει στο καθαρτήριο μέχρι να αναδυθεί και πάλι στη Γη 
με ανθρώπινη μορφή.
Ο μυθικός αρχαιοελληνικός θεός 'Αδης (ή Πλούτων), πε- 
ριγράφεται από το Σοφοκλή ως πλούσιος, καθώς ελέγχει 
το υπέδαφος, ενώ ταυτόχρονα είναι αυστηρός, δε συνηθίζει 
να δέχεται δωρεές και είναι υπερβολικά δίκαιος. Παρά το 
γεγονός ότι, προκαλεί τον τρόμο στους ζωντανούς και μόνο 
στο άκουσμα του ονόματος του, η υπόστασή του δεν παύει 
να εξυπηρετεί την ανάγκη «εκπροσώπησης» της φθοράς, 
της κρίσης αλλά και της δικαιοσύνης στη συνείδηση των 
αρχαίων Ελλήνων.

Ο Πλούτωνας και οι δορυφόροι ίου 
Ο Πλούτωνας μαζί με το δορυφόρο του Χάροντα, που ονο
μάστηκε έτσι από το μυθολογικό βαρκάρη που περνά τις 
ψυχές στον Κάτω Κόσμο και ανακαλύφθηκε το 1978 απο
τελεί διπλό σύστημα, ενώ το 2006 ανακαλύφθηκαν κι άλλοι 
δύο μικροί δορυφόροι σε τροχιά γύρω του. Τον Ιούνιο του 
2006. οι δύο αυτοί δορυφόροι ονομάστηκαν Νύχτα, από 
τη μυθολογική οντότητα Νύχτα, μητέρα του Πλούτωνα και 
Ύδρα, από το εννιακέφαλο τέρας, φύλακα του Κάτω Κό
σμου. Επειδή όμως υπάρχει ήδη αστεροειδής ονόματι Νυξ 
(δηλαδή Νύχτα), αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη λίγο 
διαφορετική ορθογραφία Nix στα αγγλικά για το δορυφόρο 
του Πλούτωνα Τον Ιούλιο του 2011, το Διαστημικό τηλε
σκόπιο Χαμπλ ανακάλυψε άλλον ένα δορυφόρο ο οποίος 
πρόσφατα ονομάστηκε Κέρβερος από τον ομώνυμο σκύλο 
με τα τρία κεφάλια της Ελληνικής μυθολογίας που φύλαγε 
τις Πύλες του Άδη στο Νεκρομαντείο Αχέροντα Τέλος, ο 
πέμπτος κατά σειρά ανακάλυψης και μικρότερος σε μέγε
θος δορυφόρος του Πλούτωνα ανακαλύφθηκε από το Χάμπλ 
στις 26 Ιουνίου του 2012. Σε αυτό το δορυφόρο δόθηκε το 
όνομα Στύγα από το ποτάμι που διέσχιζαν οι νεκροί για να 
φτάσουν στον Κάτω Κόσμο.

Ο Πλούτωνας είναι το τελευταίο από τα βασικά σώματα του 
ηλιακού συστήματος που δεν έχει εξερευνηθεί Το βόγι- 
ατζερ θα μπορούσε θεωρητικά να τον εξερευνήσει, όμως 
μετά την προσπέλαση του δορυφόρου Τρίτωνα του πλανή
τη Ποσειδώνα μπήκε σε τροχιά που το οδήγησε πάνω από 
την εκλειπτική.
Έτσι μέχρι σήμερα παραμένει μακρινός, ανεξερεύνητος 
και σκοτεινός. Σκοτεινός όσο και ο μυθικός Κάτω Κόσμος. 
Και έχει το δικό του Κέρβερο... ■

Πηγές:
w w w .w ik iped ia .g r

cosm ic te legram  -  lib ra ry  -  Πλούτωνας
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

I Δ έντρ ο  που π αράγει πάνω από 40  δ ια φ ο ρ ετικ ά  φ ρούτα

0 Sam Van Aken, ένας καλλιτέχνης και 
καθηγητής στο Syracuse University, 
χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική μπο- 
λιάσματος για να δημιουργήσει δέντρα 
τα οποία φέρουν 40 διαφορετικές ποι
κιλίες πυρηνόκαρπων φρούτων. Η δια
δικασία μπολιάσματος περιλαμβάνει το 
κόψιμο κλαδιού με μπουμπούκι από ένα 
δέντρο μιας εκ των ποικιλιών και την ε ι

σαγωγή του σε μια σχισμή ενός κλαδιού 
του «ειδικού δέντρου», τυλίγοντας στην 
συνέχεια την πληγή με ταινία μέχρι να 
επουλωθεί και το μπουμπούκι να αρχί
σει να αναπτύσσεται σε ένα νέο κλαδί. 
Με το πέρασμα των χρόνων προσθέτει 
κομμάτια κλαδιών από άλλες ποικιλίες 
στο δέντρο. Την άνοιξη το «δέντρο των 
40 καρπών» ανθίζει σε πολλές αποχρώ

σεις του ροζ και του μωβ, ενώ το καλο
καίρι αρχίζει να βγάζει καρπούς. ■ 
www.in.gr

|  Ε ισβολή “εξω γ ή ιν ω ν ” μεδουσ ώ ν στη Β ρετανία
--------------------

J S F

Τα πλοκάμια του δηλητηριώδους πλά
σματος συχνά έχουν μήκος όσο πέ
ντε λεωφορεία του Λονδίνου, ονομά
ζεται «Portuguese man of war», βρί

σκεται στα βάθη του Ατλαντικού και τώ
ρα έφτασε στις ακτές της Βρετανίας με 
τους οικολόγους να φοβούνται μια ιδ ι
ότυπη "εισβολή"...Τον περασμένο μήνα, 
υπήρχαν 30 αναφορές από τους ντό
πιους στις νότιες επαρχίες στο Ντέβον 
και την Κορνουάλη για μέδουσες τέτοι
ου τύπου κοντά στην ακτή που ...φόβι
σαν τους ψαράδες. Η δηλητηριώδης μέ
δουσα, που μοιάζει σαν να βγήκε από τις 
ιστορίες του Λαβκραφτ, μπορεί να φτά
σει 160 πόδια σε μήκος, και το τσίμπημα

της να αποβεί θανατηφόρο.Η "εισβολή" 
μεδουσών όλων των τύπων στις βρετα
νικές ακτές "είναι θέμα που πρέπει να 
εξεταστεί σοβαρά, κάτι συμβαίνει που 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε” λένε στο 
Marine Conservation Society που έφε
ραν στο φως τα περιστατικά.Συνήθως τα 
πλάσματα αυτά κινούνται στις ανατολι
κές ακτές των ΗΠΑ και τη Φλόριντα, τα 
τελευταία χρόνια όμως φθάνουν μαζικά 
στις ακτές της Δυτ. Ευρώπης. ■  
www.voicenews.gr

I  Ο πρώτος π ληρέσ τερος τεχ νη τό ς  
ανθρώ πινος μ ίν ι-ε γ κ έφ α λ ο ς

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 
ότι ανέπτυξαν στο εργαστήριο για πρώ
τη φορά ένα σχεδόν πλήρη ανθρώπι
νο εγκέφαλο, ο οποίος αντιστοιχεί στον 
πραγματικό εγκέφαλο ενός εμβρύου 
πέντε εβδομάδων. 0 εγκέφαλος δη- 
μιουργήθηκε από ενήλικα ανθρώπινα 
δερματικά κύτταρα, που αναπρογραμ- 
ματίσθηκαν για να γίνουν βλαστικά-πο- 
λυδύναμα και μετά εξειδικεύθηκαν ξα
νά σε νευρωνικά-εγκεφαλικά κύτταρα. 
Το επίτευγμα αναμένεται να βοηθήσει 
στην μελέτη εγκεφαλικών παθήσεων 
όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και ο αυτι
σμός. 0 εργαστηριακός εγκέφαλος έχει 
μέγεθος γόμας μολυβιού και περιέχει 
τόσο τη δομή όσο και το 99% των γο

νιδίων που υπάρχουν στον πραγματικό 
αναπτυσσόμενο εγκέφαλο ενός ανθρώ
πινου εμβρύου. Περιλαμβάνει επίσης το 
νωτιαίο μυελό.Οι ερευνητές, με επικε
φαλής τον καθηγητή βιολογικής χημεί
ας και φαρμακολογίας Ρενέ Ανάντ του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, 
που έκαναν την εντυπωσιακή ανακοίνω
ση σε συνέδριο στρατιωτικής ιατρικής 
που διοργάνωσε το υπουργείο Άμυνας 
των ΗΠΑ στη Φλόριντα, δήλωσαν ότι ο 
καλλιεργημένος στο εργαστήριο εγκέ
φαλος θα επιταχύνει τις δοκιμές πειρα
ματικών νευρολογικών φαρμάκων, πριν 
λάβουν χώρα οι κανονικές κλινικές δο- 
κιμές.Το βασικό που λείπει από το ερ
γαστηριακό αντίγραφο του εγκεφάλου,

είναι ένα αγγειακό σύστημα, καθώς οι 
επιστήμονες θα χρειάζονταν μια τεχνη
τή καρδιά για να το πετύχουν αυτό.Χρει- 
άζονται περίπου 15 εβδομάδες για να 
αναπτυχθεί ένα τέτοιο μοντέλο εγκε
φάλου ανάλογου με τον εγκέφαλο ενός 
εμβρύου πέντε εβδομάδων. Οι ερευνη
τές δήλωσαν ότι θα δοκιμάσουν να δη
μιουργήσουν στο εργαστήριο ακόμη πιο 
ώριμους εγκεφάλους, που να αντιστοι
χούν σε εγκέφαλο εμβρύου 12,16 ή και 
20 εβδομάδων. ■ 
www.news.gr
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

|  Β ιβ λ ίο  μ ε  σ ελ ίδ ες  που φ ιλτρ ά ρ ο υν  το νερό!
CSi

Αυτό το βιβλίο διαφέρει από τα υπό
λοιπα. επειδή δεν διαβάζεται μόνο, αλ
λά και «πίνεται». Αμερικανοί ερευνητές 
ανακοίνωσαν ότι ήταν πετυχημένες οι 
πρώτες δοκιμές σε πραγματικές συνθή
κες του καινοτόμου βιβλίου τους που δι
αθέτει σελίδες-φίλτρα. τις οποίες μπορεί 
να κόψει κανείς μία-μία για να φιλτράρει 
το νερό και να το πιει αμέσως. Κάθε σε
λίδα διαθέτει και οδηγίες που μπορεί να 
διαβάσει κανείς (εκτυπωμένες στη γλώσ
σα του κάθε φορά), αν και η όλη διαδι
κασία είναι απλούστατη. Απλώς, σχίζεις 
μια σελίδα, ρίχνεις από πάνω το θολό ή 
εν γένει ύποπτο νερό που θέλεις να κα
θαρίσεις και η σελίδα-φίλτρο κατακρατά 
σχεδόν όλα τα μικρόβια.Μια σελίδα μπο
ρεί να καθαρίσει έως 100 λίτρα νερού και 
ένα βιβλίο μπορεί να φιλτράρει τις προ
μήθειες νερού ενός ανθρώπου για τέσ
σερα χρόνια. Οι σελίδες περιέχουν νανο
σωματίδια αργύρου ή χαλκού, που σκο

τώνουν τους μικροοργανισμούς του νε
ρού, καθώς αυτό διαπερνά τις σελίδες.Οι 
ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Τερέζα 
Ντάνκοβιτςτου Πανεπιστημίου Κάρνεγκι 
Μέλον στο Πίτσμπουργκ, που έκαναν τη 
σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο 
της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας στη 
Βοστώνη, σύμφωνα με το BBC, πραγμα
τοποίησαν δοκιμές σε διάφορες περιοχές 
με μολυσμένο νερό (σε Ν. Αφρική, Γκάνα 
και Μπανγκλαντές) κατά την τελευταία δι
ετία Το «βιβλίο» πέτυχε να απομακρύ- 
νει πάνω από το 99% των βακτηρίων (σε 
μερικές περιπτώσεις ακόμη και το 100%), 
αφήνοντας το νερό τόσο καθαρό, όσο το 
νερό βρύσης σε μια ανεπτυγμένη χώρα. 
Σε σχεδόν 700 εκατομμύρια εκτιμώνται 
οι άνθρωποι στη Γη που δεν μπορούν να 
πιουν καθαρό και ασφαλές νερό. Εκα
τομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρό
νο, κυρίως παιδιά, επειδή πίνουν νερό με 
μικρόβια. Η νέα τεχνολογία προορίζεται

κυρίως για τις φτωχές χώρες, όπου με
γάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό νερό. 0α μπορούσε 
όμως να αξιοποιηθεί από κάθε άνθρω
πο και σε κάθε περίσταση, ακόμη και σε 
ανεπτυγμένες χώρες, όπου υπάρχει υπο
ψία ότι το νερό μπορεί να μην είναι ασφα- 
λές.Προς το παρόν το βιβλίο παράγεται 
εργαστηριακό με το χέρι, αλλά μελλοντι
κά οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα παραχθεί 
μαζικά ως φθηνό εμπορικό προϊόν. Ήδη 
η Ντάνκοβιτς έχει ιδρύσει την μη κερδο
σκοπική εταιρεία pAge Drinking Paper 
για να προωθήσει την ιδέα της.Αλλοι επι
στήμονες δήλωσαν ότι πρόκειται για μια 
ελπιδοφόρα τεχνολογία, όμως επεσήμα- 
ναν πως αν και το βιβλίο-φίλτρο φαίνε
ται να σκοτώνει τα βακτήρια, είναι ασα
φές σε ποιο βαθμό κάνει το ίδιο με άλ
λους μικροοργανισμούς, όπως οι ιοί και 
τα παράσιτα. ■ 
www.msn.com

Το πρώτο δ ιασ τημ ικό  μαρούλι ε ίν α ι γεγονός
Η NASA ανακοίνωσε πως αστροναύ
τες του διεθνούς διαστημικού σταθμού 
(ISS) έφαγαν για πρώτη φορά μαρούλι 
το οποίο αναπτύχθηκε στο διάστημα. Με 
βάση το ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο μα

ρούλι φυτεύτηκε πριν από 15 μήνες και 
αναπτύχθηκε με τη χρήση ειδικού φωτι
σμού LED, κόκκινου, πράσινου και μπλε 
χρωματισμού. Οι αστροναύτες έπλυναν 
το πρώτο διαστημικό μαρούλι με τη χρή

ση κιτρικού οξέως, πριν το φάνε, ενώ 
ένα τμήμα του μαρουλιού συσκευάστη
κε, ψύχθηκε και θα αποσταλεί για ανα
λύσεις σε εργαστήρια στη γη. ■ 
www.skai.gr

|  Τα δ ελ φ ίν ια  κά νο υν  μπ έιμπ ι σ ίτινγκ!

Δύο είδη δελφινιών έχουν αναπτύξει βα
θιά «φιλία», σύμφωνα με τους επιστήμο
νες, καθώς αλληλοβοηθιούνται για την 
αποτελεσματική υπεράσπιση των χωρι
κών τους υδάτων, για την αναζήτηση τρο
φής, για παιχνίδι, ακόμη και για τη... φύ
λαξη των μικρών τους. Μελετώντας μια 
περιοχή στις Μπαχάμες για ένα διάστη
μα 30 ετών, ερευνητές του προγράμματος 
The Wild Dolphin Project διαπίστωσαν ότι 
τα δελφίνια του Ατλαντικού με στίγματα 
(Altantic spotted dolphins) και τα ρινο- 
δέλφινα συνεργάζονται καθημερινά, γε

γονός που αποκαλύπτει μια πρωτοφα
νή μεταξύ τους σχέση. «Αυτό που είναι 
πραγματικά μοναδικό είναι το γεγονός ότι 
μπορούμε να δούμε πώς ζουν τα θηλα
στικά αυτά κάτω από το νερό και τι ακρι
βώς κάνουν μεταξύ τους» εξηγεί η Ντε- 
νίζΧέρτζινγκ, μια εκ των συγγραφέων της 
μελέτης και ιδρύτρια του προγράμματος. 
«Βλέπουμε λοιπόν ότι ταξιδεύουν μαζί, 
κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους, δημι
ουργούν πρωτόγνωρες συμμαχίες όταν 
απειλούνται και κάνουν μπέιμπι σίτινγκ 
στα μικρά τους». Τα αρσενικό του κάθε

είδους, φάνηκε ότι ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με σκοπό να κυνηγήσουν παρείσα- 
κτους που θα μπορούσαν να θέσουν τις 
οικογένειές τους σε κίνδυνο. Τα θηλυκά 
πάλι, πραγματοποιούσαν «βάρδιες» για τη 
φύλαξη των μικρών της ομάδας των δύο 
ειδών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο ε ι
δών ενισχύει ακόμη, κατά τους ειδικούς, 
το πολύ σημαντικό ζήτημα της ασφάλειάς 
τους, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότη
τες επιβίωσης των μικρών τους και της 
αύξησης των πληθυσμών τους. ■ 
www.tovima.gr
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Υπαστ.Α' ΜΕΝΕΚΟ 
Ιωάννη και Αρχ/κα ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ Ευστράτιο, διότι υπηρε
τούσες στο Α.Τ. Φερών, ενεπλάκησαν σε περιστατικό με ημε
δαπό επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια άνδρα, ο οποίος 
έπασχε από σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου, έχοντας ιστο
ρικό πράξεων βίας καταφέρνοντας να τον συλλάβουν πυρο
βολώντας τον στα πόδια ο Αρχ/κας ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ευ
στράτιος αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί στον Υπαστ.Α' 
ΜΕΝΕΚΟ Ιωάννη με τσεκούρι και τον είχε τραυματίσει βαριά 
στο κεφάλι. Με την εξαίρετη πράξη τους επέδειξαν σεβασμό 
στην ανθρώπινη υπόσταση, ενήργησαν με γνώμονα την προά
σπιση της δημόσιας ειρήνης, προκαλώνταςτα ευμενή σχόλια 
της τοπικής κοινωνίας τόσο υπέρ της Υπηρεσίας τους, όσο και 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Υποστράτηγο 
ΑΛΑΜΑΝΑ Απόστολο, Ταξίαρχο ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ Κων/νο, 
Αστυν.Α' ΜΠΡΑΪΜΗ Κυριάκο, Αστυν.Β' ΚΟΣΜΑ Παναγιώ
τη, Αστυν.Β' ΤΣΙΧΛΗ Γεώργιο, Αστυν.Β' ΚΑΚΑΒΑ Κων/νο, 
Αστυν.Β' ΧΡΗΣΤΙΔΗ Μαρία, διότι υπηρετούντες στηνΔ/νση 
Οικονομικής Αστυνομίας / ΑΕΑ, εργάσθηκαν πέραν του κε- 
κανονισμένου ωραρίου τους, επιδεικνύοντας ζήλο, μεθο
δικότατα και επαγγελματισμό και ύστερα από μακρά και 
επίπονη έρευνα και επεξεργασία μεγάλου πλήθους δεδο
μένων κατόρθωσαν να συλλέξουν στοιχεία από τα οποία 
προέκυψαν ενδείξεις κατά είκοσι επτά (27) εκπροσώπων 
Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.) για τη διά- 
πραξη των αδικημάτων της κακουργηματικής απάτης, πλα
στογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων από κοινού. Η 
αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε τα ευμενή σχόλια του 
κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπέρ της Υπη
ρεσίας τους και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ντή 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιο, Αστυν.Α' ΠΛΕΣΣΙΑ Ανδρέα. 
Αστυν.Α' ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ Ιωάννη, Αστυν.Β' ΔΕΛΗΜΑΡΗ Κων/ 
νο, Αστυν.Β' ΜΕΪΝΤΑΝΗ Νικόλαο. Αστυν.Β' ΜΙΓΔΟΔημήτριο, 
Αστυν.Β' ΛΥΓΕΡΟ Γεώργιο, Υπαστ.Β' ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Χρήστο, Υπαστ.Β' ΠΑΝΟΥΤΣΟΔημήτριο, Ανθ/μο ΚΑΡΑΠΑΝΟ 
Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΓΑΛΑΝΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ Γεωργία, Αρχ/κα ΤΟΓΑΝΤΖΗ Θεόδωρο. Αρχ/κα ΑΠΟ
ΣΤΟΛΟΥ Γεώργιο, Αρχ/κα ΜΑΣΤΟΡΑΚΟ Αθανάσιο, Αρχ/κα 
ΚΩΛΕΤΗ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΒΟΓΙΑΤΖΗ Παντελή, Υπαρχ/κα 
ΜΑΣΤΟΡΑ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΓΙΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟ Σπυ
ρίδωνα, Υπαρχ/κα ΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛ0Π0ΥΛ0 Βασίλειο, Υπαρχ/κα 
ΘΩΜΑ Ανδρέα, Αστ/κα ΧΡΥΣΙΚΟ Δημήτριο, Αστ/κα ΦΡΕΖΑΔΟ 
Αντώνιο. Αστ/κα ΣΜΥΡΝΗ Γεωργία, Αστ/κα ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Μα
ρία, διότι υπηρετούντες στην Υποδ/νση Ασφαλείας Πατρών, 
εργάσθηκαν με μεθοδικότητα, ζήλο, επιμονή και υπομονή, 
πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας τους και κατόρ
θωσαν, ύστερα από πολύμηνες έρευνες, να συλλάβουν πέντε

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

ημεδαπούς δράστες, οι οποίοι από τον Μάιο του 2014 προ- 
έβαιναν σε πράξεις εξαπάτησης ιερέων, από τους οποίους 
είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος 235.600 
ευρώ. Με την πράξη τους αυτή έθεσαν τέρμα στην επικίνδυ
νη και παράνομη δραστηριότητά τους, τόνωσαν το αίσθημα 
ασφαλείας των πολιτών και προκάλεσαν ευμενέστατα σχό
λια των Μ.Μ.Ε. υπέρ της Υπηρεσίας τους και της Ελληνικής 
Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΝΙΚΟ- 
ΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Υπαστ.Α' ΑΝΔΡΕΟΥ Παρασκευά, Υπαστ. 
Β' ΣΙΜΑΚΟ Δικαίο, Ανθ/μο ΜΠΑΡΟΥΤΗ Αλέξανδρο, Ανθ/μο 
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Βασίλειο, Ανθ/μο ΚΟΥΤΑ Λουκά, Ανθ/μο ΣΙΔΕ- 
ΡΗ Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ Παρασκευά. Αρχ/κα 
ΧΑΛΒΑΤΖΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Αρχ/ 
κα ΚΟΥΡΕΝΤΗ Θεόδωρο, Υπαρχ/κα ΠΑΤΡΑ Παναγιώτη, διό
τι υπηρετούντες στο Τ.Α. Λιβαδειάς και στο Α.Τ. Ορχομενού. 
εργάσθηκαν από κοινού με ζήλο και μεθοδικότητα, αξιοποι- 
ώντας κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία κατόρθωσαν να 
συλλάβουν τέσσερις ημεδαπούς άνδρες, οι οποίοι αποπειρά- 
θπκαν να κλέψουν σταθμευμένο όχημα στον Ορχομενό Βοιω
τίας. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες 
από τον Σεπτέμβριο του 2014 είχαν διαπράξει τουλάχιστον δε
καοκτώ (18) κλοπές ΙΧΦ αγροτικών οχημάτων από περιοχές 
της Βοιωτίας. Με τπν πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία 
υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια, εδραιώνοντας το αίσθη
μα ασφάλειας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των Μ.Μ.Ε. πανελλαδικά υπέρ των Υπηρεσιών 
τους και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Ανθ/μο ΦΑΛΑΓ
ΓΙΤΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΜΕΡΛΕΜΗ θωμά, Αρχ/κα ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΓΕΩΡΓΑΛΑ Αθανάσιο, Υπαρχ/κα 
ΣΟΦΟ Γεώργιο, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. θηβών, συνέ
δραμαν σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, επιτυγχά
νοντας στην περιοχή των κάτω Πατησίων Αττικής, τη σύλ
ληψη ενός αλλοδαπού άνδρα. ο οποίος ως αρχηγικό μέλος 
εγκληματικής ομάδας διέπραξε απόπειρα ανθρωποκτονίας 
σε βάρος Αστυνομικών του Α.Τ. Κρανιδίου, δύο ληστείες, σα
ράντα επτά (47) κλοπές -  διαρρήξεις οικιών και καταστη
μάτων σε Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Αργολίδα και Κόρινθο. 
Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία 
στην Δημόσια Ασφάλεια, τόνωσαν το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και 
των Μ.Μ.Ε. υπέρ των Υπηρεσιών τους και της Ελληνικής 
Αστυνομίας γενοκότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' ΒΑΣΙΛΑ- 
ΚΗ Πέτρο, Υπαστ.Β' ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ Γρηγόριο, Υπαρχ/κα ΞΕΝΕΛ- 
ΛΗ Μιχαήλ, διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Εγκληματικών 
Ερευνών, εργάσθηκαν μεθοδικά, με ζήλο, προθυμία, επιμο-
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νή, πέραν του ωραρίου εργασίας τους, ενήργησαν επιτυχείς 
εξερευνήσεις σε χώρους οικιών και καταστημάτων με απο
τέλεσμα την ανεύρεση τμημάτων δακτυλικών και παλαμικών 
αποτυπωμάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξιχνίαση 
εγκλημάτων. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία 
υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια και στην εδραίωση του αι
σθήματος ασφαλείας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή 
σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για την Υπηρεσία τους 
όσο και για την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υποδ/ντή 
ΜΑΓΓΑ Γεώργιο, Αστυν.Υποδ/ντή ΤΖΕΛΑ Γεώργιο, Υπαστ. 
Α ' ΜΑΚΡΗ Δημήτριο. Υπαστ.A ' ΔΙΑΜΑΝΤΗ Γεώργιο, Ανθ/ 
μο ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ θωμά, Αρχ/κα ΤΣΑΒΑΛΙΑ Ανδρέα, Αστ/ 
κα ΜΠΑΚΑΣΙΝΗ Παναγιώτη, Αστ/κα ΤΣΕΛΛΟ Παύλο-Πέ- 
τρο, Αστ/κα ΒΑΡΛΑ Δέσποινα, Αστ/κα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ Δημήτριο, Αστ/κα ΒΑΛΑΡΗ Ζωή διότι, υπηρετούντες 
στην Υποδ/νση Δίωξη Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφαλείας 
Αττικής, εργάσθηκανεηί μηνάς με ζήλο, μεθοδικότητα, επι
μονή, υπομονή και προθυμία, πολύ πέραν των κανονικών 
ωρών εργασίας, καταφέρνοντας να συλλάβουν δύο ΡΟΜΑ, 
στην Ν.Ζωή Αττικής, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους μεγά
λη ποσότητα ηρωίνης, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό για 
τη νόθευση και επανατυποποίηση αυτής. Με την ενέργειά 
τους αυτή, οι ανωτέρω Αστυνομικοί, προκάλεσαν τα εκτενή 
ευμενή σχόλια του κοινού, των ηλεκτρονικών και έντυπων 
μέσων μαζικής ενημέρωσης υπέρ της Υπηρεσίας τους και 
της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ντή 
ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ Βασίλειο, Αστυν.Β' ΠΑΥΛ0Π0ΥΛ0 Δημήτριο, 
Υπαστ.Α' ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Υπαστ.Β' ΡΕΝΤΖΙΟ 
Νικόλαο, Υπαστ.Β' ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Μάρκο, Αρχ/κα ΝΙΚΟ- 
Λ0Π0ΥΛ0Υ θεοδώρα. Αρχ/κα ΔΕΛΗ Δήμητρα, διότι υπηρε
τούντες στην Υποδ/νση Ασφαλείας Καλαμάτας, εργαζόμενοι 
με μεθοδικότητα, ευσυνειδησία, υπομονή και ζήλο, χωρίς 
ανάπαυση, κατάφεραν να συλλάβουν τέσσερις (Α) δράστες, 
δύο (2) ημεδαπούς και (2) αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν συ
στήσει συμμορία η οποία δραστηριοποιείτο στην ανεύρεση 
κυοφορουσών αλλοδαπών γυναικών και με αντάλαγμα διά
φορα χρηματικά ποσά, όταν αυτές τεκνοποιούσαν, αποσπού- 
σαν τεχνηέντως τα βρέφη και τα παρέδιδαν σε εύπορες οι
κογένειες. Με την πράξη τους αυτή, προσέφεραν σπουδαία 
υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια, επιτελώντας έργο μεγά
λης σημασίας και σπουδαιότητας, ενισχύοντας το αίσθημα 
ασφαλείας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του 
κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ίδιους όσο και για το 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Υποδ/ντή ΡΑ- 
ΙΚΟ Αθανάσιο, Αστυν.Α' ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣωτήριο, Αστυν.Α' ΚΩ-

ΣΤΗ Δημήτριο, Αστυν.Α' ΓΙΑΠΑΛΗ Γεώργιο, Αστυν.Β' ΜΠΕΡ- 
ΝΑΡΑ Ευάγγελο, Ανθ/μο ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Αθανάσιο, Ανθ/μο 
ΜΟΥΤΖΙΑ Περικλή, Ανθ/μο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ Δήμο, Ανθ/μο ΤΣΑ- 
ΒΑΛΟ Χρήστο, Αρχ/κα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΜΑ
ΝΩΛΗ Ηλία, Αρχ/κα ΚΟΛΟΒΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΤΙΗ Αθα
νάσιο, Αρχ/κα ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ Σωτήριο, Αρχ/κα ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ 
Χρυσόστομο, Αρχ/κα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΑΚΟ 
Ιωάννη, Αρχ/κα ΜΠΑΓΚΟΥ Γεωργία, Υπαρχ/κα ΣΙΑΤΗΡΑ Δη- 
μήτριο, Υπαρχ/κα ΤΡΑΚΑ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΜΠΑΛΑΝΟ Γρη- 
γόριο, Ε.Φ. ZAPPA Φίλιππο, Ε.Φ ΜΙΧΟ Βασίλειο, διότι υπη
ρετούντες σε Υπηρεσίες της Δ.Α. Καρδίτσας, εργαζόμενοι με 
αίσθημα ευθύνης, προθυμία, ζήλο, μεθοδικότητα, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους οικειοθελώς, κατόρθωσαν 
να συλλάβουν τρεις (3) ημεδαπούς δράστες ληστείας, οι οποί
οι είχαν συγκροτήσει κύκλωμα τέλεσης κακουργηματικών 
πράξεων και να εξιχνιάσουν και άλλες ληστείες και διαρρή
ξεις οικιών. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία 
υπηρεσία στην Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, παγίωσαν το αί
σθημα ασφάλειας των πολιτών και προκάλεσαν τα ευμενή 
σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. υπέρ των Υπηρεσιών τους 
και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Α' ΔΟΛΙΑ- 
ΝΙΤΗ Γεώργιο, Αστυν.Β' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Αστυν. 
Β ' ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Παντελή, Υπαστ.Α' ΤΕΓΟ Αθανάσιο, Υπαστ. 
Α ' ΠΛΑΤΩΝΗ Χαρίλαο, Υπαστ.Β' ΒΟΥΛΓΑΡΗ Γεώργιο, διό
τι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες της Δ.Α. Β/Α Αττικής, εργά- 
σθηκαν με ζήλο, μεθοδικότητα. επιμονή, υπομονή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και σε αστυνομική 
επιχείρηση σε καταυλισμό ΡΟΜΑ συνέλαβαν τέσσερις (4) 
ημεδαπούς, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική οργά
νωση και διέπρατταν ληστείες και κλοπές, εισβάλοντας σε 
μονοκατοικίες και διαμερίσματα σε περιοχές της Αττικής. 
Με την επιδειχθείσα δραστηριότητά τους προκάλεσαν τα 
ευμενή σχόλια του κοινού, των ηλεκτρονικών και έντυπων 
μέσων μαζικής ενημέρωσης υπέρ των Υπηρεσιών τους και 
της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Α' ΑΓΡΑΝΙΩ- 
ΤΗ Ζαχαρία, Υπαστ.Α' ΛΥΜΠΕΡΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΓΚΟΥ- 
ΒΑΤΣΟ Χρήστο, Αρχ/κα ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Στέφανο, Υπαρχ/κα 
ΤΟΥΜΠΛΗ Παναγιώτη, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. και Α.Τ. 
Σπάρτης, εργάσθηκαν με ευσυνειδησία, εξαιρετικό ζήλο, 
επιμονή, υπομονή και μεθοδικότητα, κατόρθωσαν να συλλά
βουν επ' αυτοφώρω , έναν ημεδαπό άτομο, ο οποίος ασελ- 
γούσε σε βάρος ανήλικης μαθήτριας δημοτικού. Με την 
πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στην Δη
μόσια Ασφάλεια και στην εδραίωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια του κοι
νού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για την Υπηρεσία τους όσο και για 
την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα. ■
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Οστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)
\

Ήταν Παρασκευή μεσημέρι όταν 

ο Αστυνόμος Στεργίου δέχτηκε ένα 
επείγον τηλεφώνημα στο γραφείο 

'/.}  του. Ο αστυνομικός της Άμεσης  
Δράσης του ανέφ ερ ε συμβάν  
εγκληματικής ενέργειας στην μο 
νοκατοικία του κ. Πατζίκη. ενός ηλι
κιωμένου συνταξιούχου, ο οποίος 
αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. 
Γ  α τον λόγο αυτό ότι χρειαζόταν του 
αποστέλλονταν στο σπίτι. 

Φτάνοντας στην μονοκατοικία ο 
Αστυνόμος Στεργίου ενημερώθηκε από τον επιληφθέντα 
αστυνομικό για τις έως τώρα πληροφορίες που είχε συλλέξει 
και του υπέδειξε τον μάρτυρα που αντιλήφτηκε την σωρό του 
άτυχου άντρα, τον ταχυδρόμο της περιοχής κ. Αργυρίου.

«Αστυνόμε έφτασα στο σπίτι του κ. Πατζίκη πριν μ ία  ώρα 
περίπου και επειδή γνωρίζω ότι δεν φεύγει από το σπίτι 
του λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει μου 
φάνηκε περίεργο που βρήκα την αλληλογραφία του άθικτη 
καθώς και μ ια εφημερίδα της Τρίτης και δύο μπουκάλια γά
λα ζεστά στο κατώφλι της εξώθυρας. Χτύπησα το κουδούνι 
της πόρτας χωρίς απάντηση και σκύβοντας να κοιτάξω από 
την κλειδαρότρυπα αντίκρισα πεσμένο και αιμόφυρτο στο 
πάτωμα τον κ. Πατζίκη. Αμέσως τηλεφώνησα στην άμεση 
δράση και στο ΕΚΑΒ».

Ο Αστυνόμος Στεργίου αφού εξέτασε για λίγο τον χώρο 

είπε στον Αστυνομικό που τον συνόδευε .·
«Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο εδώ. Μπορούμε 

αμέσως να εηισκεφτούμε τον δολοφόνο...».

Ποιον νομίζετε ότι έχει στον νου του ως δολοφόνο ο 
Αστυνόμος Στεργίου:

(Τπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |
Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ο δ η γ ε ίτε  σωστά; (παιχνίδι 2)

1. Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:
Α. Μ η ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω  των 

καθρεπτών.

Β. Ορατή μέσω  των καθρεπτών.

Γ  Μ η  ορατή με λοξή ματιά πάνω από τους ώμους.

2. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:
Α. Το όχημα 1.

Β. Το όχημα 2.

Γ  Κα ι τα 2 οχήματα.

3. Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
Α. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε 

υποχρεωτικά για να στρίψετε αριστερά στην 

επόμενη διασταύρωση όπου απαγορεύεται η 

στροφή αριστερά.

Β. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε 

υποχρεωτικά για να αποφύγετε εμπόδια εμπρός 

σας.

Π Αδ ιέξοδη  οδό εμπρός.

4. Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα 
επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε 
καθυστερημένα:

Α. Αλλάζετε λωρίδα.

Β. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμη και αν κάνετε 

λάθος.

5. Πως συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
Α . Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.

Β. Δ εν  προσπερνάτε σε καμία περίπτωση.

Γ  Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη 

κυκλοφορία.

άγια σοφών ανδρών

“Ο Σοφός Ασκητής"

Ένας χαλίφης, λίγο πριν πεθάνει. για να απο
φασίσει ποιον από τους δύο γιους του θα κάνει 
χαλίφη, τους φώναξε και τους είπε να πάνε στο κέντρο της 
ερήμου και να κάνουν έναν αγώνα δρόμου μ ε  τις καμήλες τους 
προς το χαλιφάτο. Τους ανακοίνωσε όμως πως χαλίφης θα γί
νει αυτός που η καμήλα του θα τερματίσει δεύτερη! Πράγματι, 
οι δυο νέοι έφεραν τις καμήλες τους στην έρημο, αλλά δεν ξε 
κινούσε κανείς. Πολύ προβληματισμένοι, βλέπουν έναν σοφό 
ασκητή και σκέφτονται να ρωτήσουν τη γνώμη του για το πως 
θα λύσουν το πρόβλημά τους. 0  σοφός άντρας τους ψιθυρίζει 
κάτι και αμέσως αυτοί καβαλάνε τις καμήλες κι αρχίζουν να 
τρέχουν προς το χαλιφάτο. Τι τους είπε ο ασκητής:

Κάθε άνθρωπος, έχει κρεμασμένα 
στον ώμο του δύο σακιά.

Ένα μπροστά του που είνα γεμάτο 
με τα ελαττώματα των άλλων, 

και ένα πίσω του που είναι 
γεμάτο με τα δικά του.

Έτσι, τα δικά του ελαττώυατα δεν 
τα βλέπει, ενώ των άλλων τα 

βλέπει διαρκώς και τα κατακρίνει.

Αίσωπος
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π α ιχ ν ίδ ια  γνώσης (παιχνίδι 4)

1. Πόσο αίμα περιέχει ο ανθρώπινος οργανισμός ,-

Α) 2 λίτρα. Β) 5 λίτρα. Γ) 10 λίτρα. Δ) 15 λίτρα
2. Πόσοι άνθρωποι έχουν πατήσει στην Σελήνη  ;

Α) 12. Β) 4  Γ) 6. Δ) 28

3. Ποιος είπε το θρυλικό «Ο θεός όχι μόνο παίζει ζάρια με  

την ανθρωπότητα αλλά τα πετάει σε μέρη που δεν μπορούμε 

να δούμε»;

Α) Αϊνστάιν. Β) Χόκινς. Γ) Νεύτωνας. Δ) Γκάους

Π  γλώσσα μας

ετοιμολογία -  ετυμολογία. Η λέξη ετοιμολογία σημαίνει την 
ετοιμότητα κάποιου να πει κάτι, την ικανότητα του να δώσει 
γρήγορη και σωστή απάντηση σε ερώτηση που του έχει τεθεί. 
Παραδείγματα: Τον Θαυμάζω για την ευφράδεια και την ετοιμο
λογία του. Η ετοιμολογία γράφεται με οι γιατί περιέχει το επίθετο 
έτοιμος, με βάση το οποίο σχηματίζονται και τα ετοιμοπαράδο
τος. ετοιμοπόλεμος, ετοιμόρροπος κ.α. Το πρόσωπο που δια- 
κρίνεται για ετοιμολογία ονομάζεται ετοιμόλογος.
Η λέξη ετυμολογία δηλώνει την αναγωγή στην αρχική μορφή ή 
και σημασία μιας λέξης, φράσης κ.τ.λ.. η.χ. ετυμολογία κυρίων 
ονομάτων. Γράφεται με υ γιατί προέρχεται ετυμολογικά από το 
έτυμον. Λέξεις της ίδιας οικογένειας: ετυμολογικός, ετυμολογώ. 
0 ασχολούμενος με την ετυμολογία ονομάζεται ετυμολόγος. 
Αξίζει να προσέξουμε τη διαφορά στον τονισμό μεταξύ των 
ετοιμόλογος και ετυμολόγος. προκειμένου να τα προφέρουμε 

και να τα γράφουμε σωστά. Με βάση τη 
διαφορά αυτή, τα ετοιμόλογος και 
ετυμολόγος δεν είναι ομόηχα, όπως 

τα ετοιμολογία και ετυμολογία.

ΠΗΓΗ: ννιννν. Translatum.gr

Υ ια τί το λέμε έτσι;
«'Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του 
αλλιώς»
Στους χρόνους του Όθωνα, υπήρχε ένας γνωστός 
κουρελιάρης τύπος: 0 Μανώλης Μπατίνος. Δεν 
υπήρχε κανείς στην Αθήνα που να μην τον γνωρίζει, μα και να 
μην τον συμπαθεί. Οι κάτοικοι του έδιναν συχνά κανένα παντε
λόνι ή κανένα σακάκι, αλλά αυτός δεν καταδέχονταν να τα πάρει, 
γιατί δεν ήταν ζητιάνος. Ήταν ποιητής, ρήτορας και φιλόσοφος 
(έτσι πίστευε). Στεκόταν σε μια πλατεία και αράδιαζε ότι του κα
τέβαινε.
Κάποτε λοιπόν έτυχε να περάσει από εκεί ο Ιωάννης Κωλέττης. 
0 Μανώλης Μπατίνος τον πλησίασε και τον ρώτησε, αν έχει το 
δικαίωμα να βγάλει λόγο στη Βουλή. 0 Κωλέττης του είπε ότι θα 
του έδινε ευχαρίστως άδεια αν πετούσε από πάνω του τα παλιό- 
ρουχα που φορούσε κι έβαζε άλλα.
Την άλλη μέρα ο Μανώλης παρουσιάστηκε στην πλατεία με τα 
ίδια ρούχα, αλλά τα είχε γυρίσει ανάποδα και φορούσε τα μέσα 
έξω. 0 κόσμος τον κοιτούσε έκπληκτος. Και τότε άκουσε αυτούς 
τους στίχους από το στόμα του Μανώλη Μπατίνου:
«Άλλαξε η Αθήνα όψη. 
σαν μαχαίρι δίχως κόψη, 
πήρε κάτι απ' την Ευρώπη 
και ξεφούσκωσε σαν τόπι.
Άλλαξαν χαζοί και κούφοι 
και μας κάναν κλωτσοσκούφι.
Άλλαξε κι ο Μανωλιός 
κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και παροιμιώδεις φράσεις» του Τάκη Ναστούλη 
εκδ. Σμυρνιωτάκη.

Ο νέκδοτο

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι 
να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του 
αυτοκινήτου του.
Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και 
βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην 
άσφαλτο.

-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, 
αλλά ήταν σε κώμα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι 
να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για 
δουλειές.
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να 
δεί:
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά 
κάγκελα, πίσω κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:
-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!!
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Λ

Ο ταυρόλεξο

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ευχαριστώ ... γαλλικά -  Αρχικά 

ακτοπλοϊκής εταιρίας.

2. Τροπικό ... κουζίνας -  Διαβόλου 

είναι ο ... τετραπέρατος.

3 .  «... και παραλλαγή»: ταινία του 

Νίκου Περράκη -  Περιέχονται σ το ν ... ατμό.

4. Σκότωσε τον Ά βελ  -  Π ικρό το ... στερνό.

5 . .  .. Φατάχ: οργάνωση για την απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης -  Το 1513 καταλήφθηκε και πυρπολήθηκε 

από Τάταρους.

6. Σάλτσα για κρέας κυνηγιού -  Ναυτικό Νοσοκομείο 

(αρχικά).

7. Μ ικρό γλύκισμα με κρέμα -  Νηκτικό πτηνό.

0. Η μεταλαβιά των καθολικών -  Συγκοινωνιακά αρχικά 

της Αθήνας.

9 . .  .. Γουέλς: παλιός. Αμερ ικανός ηθοποιός και 

σκηνοθέτης -  Αριθμός Μητρώου.

10. Παλιά γυμναστικά αρχικά -  Κούνια.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σήμα κατατεθέν -  Ροδισμένο φαγητό (ξ.λ.).

2. Η κύρια θεότητα των δυτικών Σημιτών -  Τεχνητό 

δάσος.

3. Αγώνας αυτοκινήτων -  Δεικτική αντωνυμία.

4. Ράιαν ...: ξένος ηθοποιός -  Μ ια από τις μυκηναϊκές 

πόλεις.

5. Δ ίνει υποτροφίες (αρχικά) -  Χοντρό ύφασμα.

6. Ανικανότητα για ομιλία -  Ασύμφωνη ... νότα.

7. Το αλητόπαιδο -  Σκυριανά αλογάκια.

0. Το κέντρο τα έχει στο ... κέντρο -  Λέγεται η ηθοποιός 

Καζιάνη.

9. « Α ξ ιό ν ...»: ποιητική συλλογή του Ελύτη -  

Κατατρόπωσε τους Α ρα βες το ΘΘ2.

10. Ιταλική εγκληματική οργάνωση -  Χρονικός σύνδεσμος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |

Τ εσ τ αστυνομικών γνώσεων

1) Ο (Α) έχ ε ι προμελετήσει και σχεδιάσει να σκοτώσει την γυναί- ■'’V 'j :  

κα του (Β) και γιαυτό το σκοπό έχ ε ι ρ ίξει ειδικό φαρμακευτικό 

σκεύασμα στον καφέ έτσι ώστε καθώς το συνηθίζει να φτιάχνει

και να πίνει καφέ κάθε απόγευμα, να επέλθει ο θάνατό της. Το συ- 

γκεκριμένο όμως απόγευμα και ενώ ο (Α) ετοιμάζεται να αποχω- 

ρήσει από την οικία του, καταφτάνουν συγγενικά τους πρόσωπα m  

(Γ) και (Δ). Ο (Α), παρόλο που γνωρίζει ότι οι συγγενείς (Γ) και *  

(Δ) πίνουν πάντα καφέ όταν τους επισκέπτονται, χωρία να αλλά

ξε ι τίποτα από το αρχικό του σχέδιο, αποχωρεί από το σπίτι και η σύζυγος 

(β) προσφέρεται εν  αγνοία της να τους κεράσει καφέ. Αποτέλεσμα ο Θά

νατος των (Β), (Γ) και (Δ).

α. 0 (Α) βρίσκεται σε άμεσο δόλο (άρθρο 27 Π.Κ.) τόσο ως προς το Θάνατο της 
συζύγου του (Β) διότι επιδιώκει τον Θάνατό της. όσο και ως προς τον Θάνα
το των (Γ) και (Δ) γιατί προβλέπει τον Θάνατό τους ως αναγκαία συνέπεια 
της πράξης του.

β. 0 (Α) βρίσκεται σε άμεσο δόλο (άρθρο 27 Π.Κ.) τόσο ως προς το θάνατο της 
συζύγου του (Β) διότι επιδιώκει τον θάνατό της. και σε ενδεχόμενο δόλο όσο 
και ως προς τον θάνατο των (Γ) και (Δ).

2) Ομάδα κυνηγών είχε αναπτυχθεί σε ορεινή περιοχή για κυνήγι αγριόχοι

ρου. Ένας από τους κυνηγούς είχε τον θάμνο απέναντι του να κουνιέται 
και νομίζοντας ότι είναι το θήραμά του πυροβολεί με το κυνηγετικό του 

όπλο. Οταν όμως πήγε να βρει το θήραμά του που πυροβόλησε, βλέπει ότι 

πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους φίλους του στην ομάδα κυνηγιού, 
ο κυνηγός που πυροβόλησε...

α. ενήργησε με δόλο (άρθρο 27 Π.Κ.)
β. ενήργησε από αμέλεια (άρθρο 28 Π.Κ.)
γ. ενήργησε σε πραγματική πλάνη (άρθρο 30 Π.Κ.) που οφείλετε σε αμέλειά 

του.

3) Ορισμός της αμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα: Από 

αμέλεια πράττει όποιος:

α. από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπο
ρούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο της πράξης του.

β. από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπο
ρούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο της πράξης του. είτε 
το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

γ. από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπο
ρούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο της πράξης του, είτε το 
πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν το αποτέλεσμα.

3 5 8

4 9 2 1 5

3 5 4 6 7 9 2

2 3 7 4 5

9

7 3 5 4 1

1 4 8 2 9 7 3

6 2 7 3 4

7 1 4
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I  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ A  L ·

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 291

[ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Εφόσον οι κακοποιοί έκοψαν το ρεύμα και παντού είχε απλωθεί σκοτάδι 
δεν γινόταν να λειτουργήσουν οι Η/Υ. Γι αυτό δεν είχαν την δυνατότητα 
ούτε να εκτυπώσουν ούτε να κλείσουν το πρόγραμμα και από την στιγμή 
που ήταν μόνος του στην βάρδια ο Λεοντίου φαίνεται ότι λέει ψέματα.

ΟΔΗΓΈΠΈ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1.Β, 2.Α. 3.Α. 4Β , 5.Α

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 3)
Ι Α  2.Β. 3 .Γ4Β

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι U)

Πρώτα θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα 
από το δοχείο των 5 λίτρων. Στην συνέχεια υα ξαναγεμίσει το δοχείο των 
3 λίτρων και θα αδειάσει από αυτό στο δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί 
ώστε να το γεμίσει. Με αυτό τον τρόπο θα μείνει στο δοχείο των 3 λίτρων 
ακριβώς 1 λίτρο.

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΝΙΚΗΤΕΣ:
1. Κορδολέμη Νικολέττα
2. Γιαννουσά Μαρία Βασιλική

ΛΥΣΗ Sudoku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Μ Ε Ρ Σ ■ ■ Α Ν Ε Κ

2 A Λ A ■ A Λ Τ Σ Α

3 Ρ ■ Λ 0 Υ Φ ^ Α ■ τ Μ

4 Κ A 1 « ■ Ν Τ 1 0

5 A Λ ■ ' A Σ 1 0 ■ ρ ι

6 ■ A Λ Μ ' ■ Ν Ν Α

7 Σ 0 V ■ Π A Π 1 Α ■
8 0 Σ Τ 1 Α ■ 0 Α Σ Α

9 Τ ■ 0 Ρ Σ 0 » ■ Α Μ

10 Ε A Σ A ■ Α 1 Ω Ρ Α

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά ο ' όλους τους εορταζόμενους.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΕΡΑΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΘΑΛΕΙΑ, ΘΕΑΝΩ, 
ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, 
ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΔΩΡΑ, 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΣΑΠΦΩ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΣΥΜΟΣ, ΙΣΜΗΝΗ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ

1/9

ΜΑΜΑΣ 2/9

ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ 3/9

ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ 4/9

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9

ΒΙΒΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 6/9

ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9

ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9

ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 13/9

ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 14/9

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9

ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ 16/9

ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΓΑΠΗ 17/9

ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19/9

ΙΩΝΑΣ 21/9

ΛΟΪΖΟΣ, ΦΩΚΑΣ 22/9

ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΙΡΙΣ 23/9

ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 24/9

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9

ΧΑΡΙΤΩΝ 28/9

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ 30/9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ 1/10
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΗ 2/10

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3/10

ΒΕΡΑ, ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 4/10
ΧΑΡΙΤΙΝΗ 5/10
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ 10/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ 12/10
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ 13/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 20/10
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 24/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ 26/10
ΝΕΣΤ0ΡΑΣ 27/10
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΖΗΝΟΒΙΑ 30/10
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 31/10

(*) Κινητή γιορτή
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015

Προς:
Την ΕΛ.ΑΣ

(Δια του Αρχηγού, αντιστράτηγου Δ. Τσακνάκη)

Αγαπητοί ένστολοι φίλοι,

Θέλω και με τον τρόπο αυτό, να σας εκφράσω τις από καρδιάς ευχαριστίες μου 
για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε τους επτά μήνες που ανέλαβα την ευθύνη του 
Υπουργείου. Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για την αποτελεσματική, ήπια και εντός 
του Συντάγματος και των νόμων διαχείριση της εγκληματικότητας και της βίας, που 
παρά τις όποιες -συχνά αβάσιμες- ενστάσεις ορισμένων έχουν εμπεδώσει στην 
ελληνική κοινωνω αίσθημα ασφάλειας και έχουν ενδυναμώσει την κοινωνική και 
προληπτική αποστολή της Αστυνομίας.

Ο στόχος της συμφιλίωσης της Αστυνομίας με την κοινωνία, έχει αρχίσει να 
αποδίδει καρπούς και πολύ γρήγορα η αποδοχή της Αστυνομίας ως θεσμού της 
Δημοκρατίας και ως εκφραστή του Κράτους Δικαίου θα γενικευθεί.

Είμαι βέβαιος ότι με την ίδια αίσθηση χρέους, την ίδια θέρμη θα περ ιβάλλετε 
και τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και θέλω να σας διαβεβαιώσώ ότι θα 
είμαι στο πλευρό σας με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Η Πρεσβεία του Βασιλείου του Μα
ρόκου στην Αθήνα εκφράζει τις θερ
μές της ευχαριστίες για την ιδιαίτερη 
επιμέλεια με την οποία οι υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας πλαισίω
σαν την επίσκεψη της Βασιλικής Οι
κογένειας κατά τη διαμονή της στην 
περιοχή της Κυλλήνης.

Ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμ
βούλιο της Ισραηλινής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης με επιστολή του στον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. 
Δημήτριο Τσακνάκη ευχαριστεί την 
ΕΛ.ΑΣ. και ιδιαίτερα τον Αστυνομικό 
Δ/ντή Πιερίας Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο 
Μαντζούκα και τους Αξιωματικούς 
της Αστυνομικής Δ/νσης Πιερίας για 
τη βοήθειά τους στην οργάνωση και 
υλοποίηση του Διαρκούς Εκπαιδευ
τικού Σεμιναρίου Ισραηλιτοπαίδων 
Ελλάδος που διοργανώθηκε στην 
Πλάκα Λιτοχώρου.

Ο Γενικός Πρόξενος του Προξενεί
ου Η.Π.Α. Θεσσαλονίκης κ. Robert 
SANDERS με επιστολή του ευχα
ριστεί τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ. Βα
σίλειο Μωϋσίδη για την υποστήριξη 
που παρείχε ώστε να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία και ασφάλεια η εκδή
λωση για τον εορτασμό της επετείου 
Ημέρας Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α.

0 κ. Δημήτριος Ζουλάς. Αστυνομι
κός Ακόλουθος, διαβιβάζει επιστο
λή της Γαλλικής Αστυνομίας και συ
γκεκριμένα του κ. FALCONE, Γενικού 
Δ/ντή της Γαλλικής Αστυνομίας στον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο κ. 
Δημήτριο Τσακνάκη με την οποία η 
Γαλλική Αστυνομία ευχαριστεί για την 
άριστη και αποτελεσματική συνεργα
σία η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον 
εντοπισμό από την ΕΛ.ΑΣ .στο νησί 
της Χίου, Γάλλων τζιχαντιστών.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου Αναπλ. Διευ- 
θύνων Σύμβουλος Group COO and 
Inemational Activities της Eurobank
και τα στελέχη της Διοίκησης της 
Τράπεζας ευχαριστούν τον Αρχηγό 
της Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δη- 
μήτριο Τσακνάκη,τις υπηρεσίες τις 
ΕΛ.ΑΣ..ιδιαίτερα τη ΓΑ.Δ.Αττικής και 
τη ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης για τη σημα
ντική υποστήριξη που τους παρείχαν 
το χρονικό διάστημα της «Τραπεζικής 
αργίας» για την ασφαλή διενέργεια 
έκτακτων χρηματαποστολών.

Το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο 
Βουλιαγμένης και ο Δ/ντής του κ. 
Δημακόπουλος Κοσμάς ευχαρ ι
στούν τον Αστυνομικό Διευθυντή 
του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης 
κ. Αντωνίου Βασίλειο.τον Ανθυπα- 
στυνόμο κ. Μπάνιά Δημήτριο και 
τους Αστυφύλακες κ. Βασιλειάδη 
Βασίλειο και κ. Παχνή Βασίλειο για 
τη βοήθειά τους.

Η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών διά του Προέδρου της κ. 
Χρήστου Γκόρτσου, με επιστολή στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνά
κη, ευχαριστεί τόσο τον ίδιο όσο και 
τους άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ, 
διότι με την παρουσία τους πέτυχαν 
την φύλαξη και την απρόσκοπτη λε ι
τουργία των τραπεζικών καταστημά
των και των γραφείων της Διοίκησης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το 
διάστημα της τραπεζικής αργίας.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Νεκτάριος 
και οι καταστηματάρχες της αλυσί
δας «Coffee Island» ευχαριστούν 
τους : Αστ/κα Γκλαβάτο Απόστολο,Ε. 
Φ.Γκουτουλάκη Δημήτριο.Ε.Φ. Δαού- 
τη Σταύρο,Ε.ΦΠυλαρινό Μιχαήλ,Ε. 
Φ.Αναστασά Μιχαήλ και τον Ανθ/μο 
Ψαλιά Αντώνιο οι οποίοι υπηρετούν 
στη «ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής» για τη συνδρο
μή τους στη σύλληψη του ατόμου 
που είχε διαπράξει διαρρήξεις στα 
καταστήματά τους.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών 
(Σ.Ε.Ο.) Κοζάνης με επιστολή του 
στον Υπουργό Προστασίας του Πο
λίτη ευχαριστεί και συγχαίρει το 
προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. διότι με την 
άμεση επέμβασή του απέτρεψε εν τη 
γενέσει της κλοπή στα γραφεία του 
Συλλόγου.

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης. Το 
Κάστρο της Χίου «Ένας Χαμένος 
Παράδεισος» με επιστολή του ευ 
χαριστεί το Διοικητή του Τμήματος 
Τροχαίας Χίου. Αστυνομικό Υποδιευ
θυντή κ. Ιωάννη Αραμπατζή για την 
συμβολή του στην επιτυχή διεξαγω
γή της «Καστρο-ποδηλατάδας» που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
3ου Φεστιβάλ Κάστρου Χίου.

Το εν ια ίο  Σ υνδ ικάτο  σ ω ματε ί
ων υπαίθριων εμπόρων Ελλάδος 
συγχαίρει την Αναπληρώτρια Δ ιο ι
κητή του Αστυνομικού Τμήματος 
Πεύκης Υπαστυνόμο Β ' κ. Καλλιό
πη Γεργιάδου,τον Υπαστυνόμο Β 'κ. 
Ευάγγελο Αντωνίδη,τον Αρχιφύλακα 
κ. Αντώνιο Τζούνα τον Αρχιφύλακα 
κ. Αλέξανδρο Καρύτσα,τον Δόκιμο 
Υπαστυνόμο κ. Δημογιάννη Θεόδω
ρο. καθώς και όλους τους Αστυνο
μικούς που συμμετείχαν στα μέτρα 
τάξης και ασφάλειας κατά τη πραγ
ματοποίηση της πανήγυρης της Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Λυκό- 
βρυση Αττικής.

Ο Σύλλογος Παραπληγικών και 
Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας ευ
χαριστεί το Αστυνομικό Τμήμα Κου- 
φαλίων για τη συμμετοχή του στην 
προσπάθεια του Συλλόγου να βοη
θήσουν συνανθρώπους.

Το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο του Συλ
λόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης 
ευχαριστεί τους Αξιωματικούς και τα 
στελέχη της Αστυνομίας Ρεθύμνου 
για τη σύλληψη δράστη, ο οποίος 
διέπραττε κλοπές σε ξενοδοχεία του 
Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος 
Δαμουλάκης ευχαριστεί το Διοικητή 
του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου 
και τους υπηρετούντες σε αυτό για το 
έργο τους και το ενδιαφέρον τους για 
το νησί σε θέματα εγκληματικότητας 
και κλοπών

Ο Φ αρμακευτικός Σύλλογος Αττι
κής με επιστολή του συγχαίρει την 
Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής διότι 
έχουν εξιχνιάσει ληστείες φαρμα
κείων και έχουν συλλάβει τους δρά
στες.

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ξενο
φών Μανιατογιάννης ευχαριστεί τον 
Διοικητή και τα στελέχη του Αστυ
νομικού Τμήματος Βριλησσίων για 
τη βοήθειά τους κατά τις εορταστι
κές εκδηλώσεις της τοπικής εορτής 
Αναλήψεως του Κυρίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλό
γου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος κ. 
Θεοδόσιος Γεωργιάδης ευχαριστεί 
το Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγο κ. Βασίλειο 
Μωϋσίδη για τη δωρεά 
προς το σύλλογο.

καθώς και τους: Ταξίαρχο κ. Τσόλκα 
Φώτιο,Αστυνομικό Δντή κ. Παπανι- 
κολάου Κων/νο .Αστυνομικό Δ/ντή κ. 
Διαμαντόπουλο Βασίλειο και Αστυ
νομικό Υποδ/ντή κ. Σταθόπουλο Ηλία 
διότι βοήθησαν ώστε να διευκολυνθεί 
το έργο της εταιρείας που αφορούσε 
την ασφάλεια των επιβατών.

Ο Σύνδεσμος Αργυροχρυσοχό- 
ων - Ωρολογοποιών Κέρκυρας
διά του Προέδρου του κ. Γεωργίου 
Καλούδη,ευχαριστεί και συγχαίρει 
το Δ/ντή Ασφαλείας Κέρκυρας κ. 
Ματθαίο Γιαννούλη και όλο το προ
σωπικό διότι με τις ενέργειές τους 
συμβάλουν στην ασφαλή λειτουργία 
των καταστημάτων τους.

Ο κ. Αρχολέκας Δημήτριος ως νό
μιμος εκπρόσωπος της ετα ιρείας 
super gas και οι συνεργάτες -  έμπο
ροι : Γκιώνης Δημήτριος, Μαλλιάρας 
Θεόδωρος και Παππάς Γεώργιος 
συγχαίρουν τους: Υπαρχ/κα Κάββου- 
ρα Κων/νο, Υπαρχ/κα Ρήγα Νικόλαο, 
Αστ/κα Παναγιωτόπουλο Βασίλειο. 
Αστ/κα Αγατσιώτη Παναγιώτη και το 
προσωπικό του Τμήματος Ασφαλεί
ας Ηλιούπολης, διότι υπέδειξαν με-

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ο Δήμαρχος και το Δη
μοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ιητών ευχαριστεί 
το Διοικητή του Α.Τ. Ίου 
για τη μεγάλη συμβολή 
του στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς που ξέσπασε 
στο νησί στις 20 Αυγού- 
στου 2015.

Ο κ. Γιώργος Ευστρα- 
τιάδης Πρόεδρος και 
Δ ιευθύνω ν Σύμβου
λος της SKYSERV Α.Ε. 
ευχαριστεί το Γενικό 
Αστυνομικό Δ/ντή Αχαί- 
ας Υποστράτηγο κ. Αν- 
δρικόπουλο Αριστείδη

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από δημιουργική απο-μείωση, ως 

αποτέλεσμα της ηθικής και πολιτικής κρίσης που κυριαρχεί στη χώρα, 

η έκθεση των Εικαστικών Ελλήνων Αστυνομικών αποτελεί μία 

συνειδητή πρόταση αντίστασης στην υποχώρηση των ανθρωπιστικών 

αξιών. Τοπία, θρησκευτικές εικόνες, κατασκευές και γλυπτά πλήρωσαν 

μία αίθουσα που μετατράπηκε αστραπιαία σε μία οπτική και 

πνευματική όαση για τον επισκέπτη. Σχήματα από την καθημερινότητα 

ενεργοποιούν το συναίσθημα, έντονα χρώματα ξυπνούν την 

φαντασία, τρισδιάστατες μορφές ενεργοποιούν το πνεύμα ενώ οι 

εικόνες μας μεταφέρουν τη διαχρονική αξία της παράδοσης της 

Ελλάδας. Αυτή η δημιουργική έκρηξη είναι για όλους μας η ελπίδα για 

το μέλλον, είναι η εγγύηση της επιμονής της δημιουργίας απέναντι 

στην παθητικότητα και την υποταγή της σκέφης σε μοντέλα ξένα στην 

ελληνική πραγματικότητα.

Χαιρετίζω την προσπάθεια αυτών των συναδέλφων -  δημιουργών, να 

μεταφέρουν σε όλους εμάς εικόνες που βρίσκονται στο συλλογικό 

υποσυνείδητο και ενισχύουν τη θέληση μας για τη ζωή και την 

ανάπτυξη.

ΒΙΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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θοδικότητα και επαγγελματισμό στη 
σύλληψη δραστών, οι οποίοι έπρατταν 
κλοπές σε καταστήματα προκαλώντας 
μεγάλη ζημιά στους εηαγγελματίες 
του κλάδου τους.

Ο κ. Μαυρομάτης Σπυρίδων με
επιστολή του προς τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη ευχαρ ι
στεί τους : Υποστράτηγο κ. Γεώργιο 
Σουγλιέρη, πρώην ΓΑ.Δ.Π. Θεσ
σαλίας και νυν ΓΑ.Δ.Π. Στερεός 
Ελλάδος.Υποστράτηγο κ.Παναγιώτη 
Αλειφέρη,πρώην Φρούραρχο της 
Βουλής και νυν Διευθυντή Γενικής 
Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων 
και Ευπαθών Στόχων,Υποστράτηγο 
Υγειονομικού κ. Πλάτωνα Ζαφείρη. 
πρώην Διευθυντή Κεντρικού Ιατρεί
ου Αθηνών Αστυν.Δντή κ.Τζεφέρη 
Πέτρο Φρούραρχο της Βουλής κατά 
το έτος 2014 και τον Υπασπιστή αυτού 
κατά την ίδια περίοδο κ. Γκαρδιακό 
Θεόδωρο,Αστυνομικό Διευθυντή της 
Α.Δ. Τρικάλων,Α/Δ κ. Αθανάσιο Γρα- 
βάνη, Αστυν.ΔΜή κ.Βασίλειο Τζαλο- 
κώστα, Διευθυντή Κεντρικού Ιατρείου 
Θεσσαλονίκης, Αστυνόμο Β '. κ. Από
στολο Καλιαμπό, Ψυχολόγο του Κε
ντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης για τη 
βοήθεια που προσέφεραν στο σοβαρό 
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο 
γιός του Μαυρομάτης Χρήστος.
......... - - - - ...................................  - Ο
κ. Γιώργος Τσέτσερης ευχαριστεί 
τον Αστυνομικό Διευθυντή Χίου κ. 
Ανδρέα Δαμίρη.τον Δ ιοικητή της 
Τροχαίας Χίου κ. Ιωάννη Αραμπατζή 
και όλο το προσωπικό της Διεύθυν
σης Αστυνομίας Χίου για τον εμφα
νή περιορισμό του θορύβου από τις 
παράνομες εξατμίσεις των δικύκλων 
στην περιοχή της Δασκαλόπετρας και 
γενικά της Χίου.

Η κ. Κατερίνα Γλέζου συγχαίρει τους 
υπηρετούντες στο Α.Τ. Πετραλώνων 
για τα φιλόζωα αισθήματα τους.

Ο κ. Βασίλειος Κονήδας Δ/ντής Αρχι
μουσικός Φιλαρμονικής Δήμου Αγρι-

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ [

νίου ευχαριστεί τους Αστυνομικούς 
του Α.Τ. θέρμου για τη βοήθεια που 
προσέφεραν στη μεταφορά νεαρής 
μουσικού σε Κέντρο Υγείας. Ειδικό
τερα ευχαριστεί το Διοικητή του Τμή
ματος θέρμου κ. Αλέξιο Αντωνίου και 
τον Αστυνομικό κ. Γεώργιο Ζαβό.

Ο Αρχιφύλακας κ. Κούζης Χρήστος
ευχαριστείτο περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» και το Ίδρυμα «Εξο
χές Ελληνικής Αστυνομίας» για την 
οικονομική ενίσχυση που του προσέ
φεραν για να αντιμετωπίσει σοβαρό 
οικογενειακό του πρόβλημα.

Ο κ. Γεώργιος Ρεμπετσιώτης. κά
το ικος Γιαννιτσών, εκφ ράζει τις 
ευχαριστίες τους στον Υπαρχ/κα 
Νικόλαο Κίσσα, τους Ε.Φ. Σταύρο 
Μπρατσιώτη,Ευστράτιο Καρτάλη και 
Γεώργιο Φιλοκώστα που υπηρετούν 
στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ 301 (αλλαγή κεντρι
κού τομέα) για την βοήθειά τους.

Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος 
Παγουρόπουλος, Δ ιο ικητής της 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων (ΣΣΑΣ) εκφράζει τις ευχα
ριστίες του στο Γενικό Αστυνομικό 
Δ/ντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο 
κ. Βασίλειο Μωϋσίδη για τη βοήθειά 
του κατά τη διεξαγωγή των αθλητι
κών δοκιμασιών των υποψηφίων της 
Σχολής.

Ο Αρχιφύλακας κ. Θεοχάρης Θεοχά
ρης και η οικογένεια του ευχαριστούν 
το Ίδρυμα «Παιδικές Εξοχές Ελληνι
κής Αστυνομίας» για την οικονομική 
ενίσχυση που τους προσέφεραν προ- 
κειμένου να αντιμετωπίσουν σοβαρό 
οικογενειακό τους πρόβλημα.

Ο Ειδικός Φρουρός κ. Ναξάκης 
Ιωάννης ευχαριστεί το περιοδικό 
«Αστυνομική Ανασκόπηση» για την 
οικονομική ενίσχυση που του πα
ρείχε προκειμένου να αντιμετωπίσει 
ένα σοβαρό πρόβλημα της υγείας του. 
Επίσης ευχαριστεί τον διοικητή,τον

Υποδιοικητή και όλους τους συνα
δέλφους του. του Τμήματος Αστυνο
μικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Χανίων 
καθώς επίσης και την ΥΠΑΣΕΚ για 
την πολύτιμη στήριξή τους σε αυτόν 
και στην οικογένεια του

Ο Αρχιφύλακας κ. Χρηστάκης Χρή
στος εκφράζει τις ευχαριστίες του 
στον πρόεδρο της Ε.Α.Υ.Ν Κοζάνης 
Υ/Α Βαζούρα Παναγιώτη καθώς και 
στα μέλη του Ταμείου αλληλοβοή
θειας της Ε.Α.Υ.Ν. Κοζάνης Α/Α Ου- 
σταγιαννίδη Παντελή, Ανθυπαστυνό- 
μο Σπυρίδη Δημήτριο, Αρχιφύλακα 
Τυρεκίδη Αθανάσιο, Υπαρχιφύλακα 
Γκούντρα Γεώργιο και Ε/Φ Μίγκου 
Γεωργία για την άμεση ανταπόκριση 
στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει.

Ο κ. Στέλιος Παπαδόπουλος συγχαί
ρει τον κ. Μιχάλη Κουρτόγλου Αξιω
ματικό της Ασφάλειας Δράμας διότι 
συνέβαλε στην εξάρθρωση σπείρας 
που δρούσε σε Δράμα,Καβάλα και 
Σέρρες.

Ο κ. Χρυσόστομος Μητσάκης ευ
χαριστεί όλους τους Αστυνομικούς 
που συμμετείχαν στην επιχείρηση 
μεταφοράς του γιού του.του οποίου 
η υγεία βρισκόταν σε κίνδυνο.σε νο
σοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γεώργιος Ανδρεάδης και η 
σύζυγός του ευχαριστούν τη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση θεσσαλονίκης,τη 
Δ/νση Αστυν. Κρ.Αερολιμένα Θεσ
σαλονίκης και ιδιαίτερα τον Ε.Φ. κ. 
Αθανάσιο Κούρα. Ο κ. Κούρας δ ιέ
σωσε τη σύζυγο του κ. Ανδρεάδη από 
πνιγμό. ■

Δημοσιεύεται η σωστή 
φωτογραφία του Επί
τιμου Υπαρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ. κ. Αναγνώστου 
Γρηγόριου και μέλος του 
Δ.Σ. του ΠΟ.Κ.Ε.Α.

(Τεύχος 291,σελ. 7)
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The TLR HL'“ lights provide
630 LUMENS of

I room filling illumination.

M L STR CPVnU G H T.

LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE B0DYARM0R r o

FOOTWEAR
With ΕΣ CROSSTECH
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1-50 από 56,35 από 4 5 ,8 4 από
—

4 2 ,5 8 1-6 από 74 ,88 από 74 ,88 από 68 ,01
51-125 » 80 ,86 » 66 ,87 » 62 ,11 7-8 » 8 1 ,74 » 8 1 ,74 » 7 3 ,3 6

126-250 » 86 ,50 » 80 ,86 » 75 ,07 9-10 » 98 ,62 » 98 ,62 » 8 7 ,8 0
251-500 » 114 ,00 » 112,35 » 104 ,30 11-12 >» 107 ,59 » 106 ,77 » 9 2 ,36
501ανω » 133,31 » 133,31 » 133 ,31 13-14 » 115 ,19 » 100 ,52 » 9 1 ,64

Καλύψεις
Αστική ευθύνη. Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 15-20 » 127 ,36 » 104 ,98 » 9 5 ,67

210 92 33650
8 0 1  3 0 0  3 0 6 9

www.real-ins.gr

Καλύψεις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα /  Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ
F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

Οι ανωτέρω τιμές είναι
ενδεικτικές και εκτός της
έκπτωσης της ιδιότητας
διαμορφώνονται ανάλογα
με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά οχήματος.
ιδιοκτήτη, οδηγού κ.λ.π.
(παραμετρικό τιμολόγιο)

Τηλ. ανάγκης: 6944,478885
Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

Αποτελεσματική 
διαχείριση 

αποζημιώσεων

Συνεργαζομενα
συνεργεία για άμεση

αποκατασταση
ζημιών

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Εκδόθηκαν
κυκλοφορούν οι ατζέντες 

και τα επιτραπέζια 
ημερολόγια της Ελληνικής 

Αστυνομίας του 2016

ί ί
Διάθεση ^Διανομή:Δ/νοtj Επικοινωνίας /  Τμ. Ιστορίας - Εκδόσεων 

Λεωφ. Κηφισίας 23, 15123 Μαρούσι
, . ' Λ

Τηλ/ fax: 210-6898924
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