
Λαμπρός εορτασμός της Ημέρας της Αστυνομίας 

Εκδήλωση για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων 

Χριστόφορος Μερούσης:Ένας Αστυνομικός... στα χνάρια του Φειδιππίδη 

Ημερίδα: «0 κύκλος της βίας από την κακοποίηση των ζώων στην ενδοοικογενειακή βία»
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Το έτος 2015 σε λίγο θα αποτελεί πα- 

ρελθόν.Αυτή τη χρονιά, η ΕΛ.ΑΣ. έδω

σε προτεραιότητα στην ανάπτυξη δρά

σεων, που είχαν ως σκοπό τη θεμελίωση της 

σχέσης με τον πολίτη και την παγίωση του αι

σθήματος, ότι ο αστυνομικός δεν είναι κάτι 
άλλο, παρά αρωγός και προστάτης των αξιών 

που εκπορεύονται από την ίδια τη κοινωνία. 

Πρός αυτή τη κατεύθυνση, έγιναν ενέργειες 

όπως, η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμα 

« FEELSAFE» για ασφαλείς διαδικτυακάς αγο

ρές και εμπορικές συναλλαγές, το πρόγραμ
μα «CYBERKID» για ασφαλή χρήση του διαδι

κτύου από τα παιδιά, η σύσταση των Κινητών 

Αστυνομικών Μονάδων για την αστυνόμευση 

και την εξυπηρέτηση των αναγκών των απο
μακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών, 

καθώς και η επαναλειτουργία του θεσμού του 
αστυνομικού της γειτονιάς. Επίσης, ιδρύθηκε 

το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και κα

θιερώθηκαν περιπολίες αστυνομικών με πο

δήλατα, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέρο

ντος, με σκοπό την αναβάθμιση της προστα

σίας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών 
της χώρας.

Το τέλος του χρόνου όμως, βρίσκει τη δ ι

εθνή σκηνή, ως εκ τούτου και τη χώρα μας, 

αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Η αναταραχή 

στη Μέση Ανατολή, το συνεπακόλουθο μετανα- 

στευτικό ρεύμα και η εμφάνιση της διεθνούς 
εξτρεμιστικής τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό 

έδαφος, δημιουργούν νέα δεδομένα, που κα

λείται να διαχειριστεί και η ΕΛ.ΑΣ. Τα τρομο

κρατικά χτυπήματα στο Παρίσι.όπου οι δράστες 

πραγματοποίησαν τυφλές επιθέσεις σε δημό

σιους χώρους σε βάρος πολιτών, καταδεικνύ

ουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του 

φαινομένου της τρομοκρατίας. Η Ελλάδα ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, δεν μπο
ρεί να μείνει αδιάφορη απέναντι στα γεγονότα 

που έλαβαν χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το αίσθημα ασφαλείας αποτελεί βασικό πα

ράγοντα της δημοκρατίας. Η ΕΛ.ΑΣ. έχοντας ως 

μέλημα τη διασφάλιση του αισθήματος ασφα

λείας που πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης 

και που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, καλεί

ται να υπερασπιστεί, έστω και προληπτικά, τη 
δημοκρατία , ενάντια σε έναν εχθρό που μέχρι 

στιγμής είναι αόρατος, με εμφανείς όμως τις 

συνέπειες των πράξεών του.

Οι γυναίκες και οι άντρες του Σώματος της 

ΕΛ.ΑΣ., λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγ

γέλματος. συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τη 

σκληρή, «άσχημη» εικόνα της κοινωνίας. Ωστό

σο, αυτό δεν τους εμποδίζει να εκφράζουν την 

ευαίσθητη πλευρά της ανθρώπινης φύσης.Η 

«Αστυνομική Ανασκόπηση» θέλοντας να λει

τουργήσει ως «φωνή» των ανθρώπων που υπη

ρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. ,αναδεικνύει την ανθρώπι

νη πλευρά του Έλληνα αστυνομικού. Το περι
οδικό, θα συνεχίσει και τον καινούριο χρόνο, 

να προβάλλει αστυνομικούς οι οποίοι διακρί- 
νονται στον αθλητισμό, αλλά και αστυνομικούς 

που ξεχωρίζουν για τη δραστηριότητά τους σε 

τομείς όπως η επιστήμη,ο εθελοντισμός,η συγ

γραφή βιβλίων και οι καλές τέχνες.

'& ο γ ε ι ι ι  / t t i t
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Νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της 
Αστυνομίας» & του Προστάτη του Σώματος. 
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

Εορταστικές Εκδηλώσεις κατά το Τετραήμερο 25η 

έως 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση για τον Εορτασμό των 20 ΕΤΩΝ 
λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της 

Ελληνικής Αστυνομίας

Εγκαίνια στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών 

στην Αθήνα

Τελετή Παράδοσης Εξοπλισμού Ταυτοποίησης 
Προσφύγων-Μεταναστών EUR0DAC

Συνέδριο σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο για την 
Επίδραση των Απατών με Χρήση Καρτών Πληρωμής

Γενική θεώρηση της Προσφυγικής Κρίσης

0 κύκλος της βίας: από την κακοποίηση των ζώων 

στην ενδοοικογενειακή βία

«Διαπολιτισμικές Πολιτικές και Αστυνομία»

Αγια Νύχτα στα Χαρακώματα

Μόνιμες Στήλες

Διεθνή αστυνομικά νέα 

Από τις επιτυχίες του Σώματος 

Εηικαιρότητα 

Υπηρεσιακά νέα 

Συνδικαλιστικά νέα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015
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Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”
"POLICE REVIEW'
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα 42

Τα Άγια Θεοφάνεια 46

Εποχική Γρίπη 2015-2016: Αντιγριπικός Εμβολιασμός 64

Παρουσίαση Βιβλίου «Μια ζαχαρένια συνταγή» 84

Χριστόφορος ΜΕΡΟΥΣΗΣ: Ένας Αστυνομικός...
στα χνάρια του Φειδιππίδη 100

Το Δρομικό Κίνημα στην Ελλάδα 107

... την Ελληνική επανάσταση την"ανέστησε” 
η ναυμαχία του Ναυαρίνο.. 110

Νέες Εκδόσεις 115

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9010/1/16-γ από 5/1/01 απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ 'αριθμ. 
9010/1/17-α από 18/9/02. υπ'αριθμ. 9010/1/16-η από 8/5/11. υπ'αριθμ. 
9010/1/16-ιβ από 3/7/14 και την υπ'αριθμ. 9010/1/16-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

Τέκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 126 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. Ευστάθιος Κούρος & Γκόλια Θεοφάνιά
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

Πένθη

Αθλητισμός

Παράξενα

Ηθικές αμοιβές

Για τις ελεύθερες ώρες

Επιστολές
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Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.

Οργανισμοί. Ο.Τ.Α., Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

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

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γιάννης Καπάκης
Γιάννης Καπάκης γεννήθηκε στην Άνδρο το 
1958.

Υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Σώμα από το οποίο 

αφυπηρέτησε το 2013 με το βαθμό του Αρχιπυ- 
ράρχου ε.α.

Πέραν της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακα

δημίας. έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, στη Νομι
κή Σχολή Αθηνών και είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχια

κού τίτλου (Msc) «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», της ιδ ί
ας Σχολής.

Τα περισσότερα χρόνια της σταδιοδρομίας στο Π.Σ. υπηρέ

τησε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σε διά

φορες θέσεις μεταξύ αυτών, Υπεύθυνος έκδοσης του πε

ριοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και στη συνέχεια 
Διευθυντής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με παράλληλα 

καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Σώματος.

Έχει υπηρετήσει επίσης, στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπι

σης Καταστροφών, (Ε.Μ.Α.Κ.), στο Κέντρο Επιχειρήσεων 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τελευ

ταία ως Διοικητής της Π.Υ Ερμούπολης έχοντας την ευθύνη

της πυροπροστασίας όλων των νησιών των Κυκλάδων. 

Πριν συνταξιοδοτηθεί φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας 
των Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ε.Θ.Α.).

Είναι εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 

της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, όπου διδάσκει το μά

θημα της Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ενώ για πολλά 

χρόνια δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστική 

Ακαδημίας.

Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. 

Από το 2002 είναι Εμπειρογνώμονας του Μηχανισμού Πο

λιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 2013 είναι μέλος της Κίνησης Ιδεών και Δράσης 
ΠΡΑΤΤΩ, με πρόεδρο τον καθηγητή Νίκο Κοτζιά.

Το Μάρτιο του 2014 ίδρυσε τη Δημοτική Κίνηση «Άνδρος 

της Ζωής μας» και σήμερα είνα ι Δημοτικός Σύμβουλος 

και επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δή
μου Άνδρου.

0 Αρχιπύραρχος ε.α. Γιάννης Καπάκης ανέλαβε από 22 

Οκτωβρίου 2015 καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Πολιτι

κής Προστασίας.
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Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγα
λομάρτυρας γ ιορτάζει 
στις 20 Οκτωβρίου. Με 

την ενοποίηση των δύο Σωμάτων και 
την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομί
ας. με εισήγηση της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας εκδόθηκε το Προεδρικό 
Διάταγμα 398/1987 και ο Άγιος Με
γαλομάρτυρας Αρτέμιος αναγνωρί
στηκε ως προστάτης του Σώματος. 
Με την θεσμοθέτηση της ημέρας αυ
τής από το 2002. η Πολιτεία τιμά την 
Ελληνική Αστυνομία για την προσφο
ρά της στην πατρίδα και την κοινωνία. 
Σε όλη τη χώρα οι Έλληνες Αστυνομι
κοί με θρησκευτική κατάνυξη τίμησαν 
την μνήμη του προστάτη Αγίου τους, 
πραγματοποιώντας (20.10.2015) εκδη

λώσεις για τον εορτασμό της «Ημέ
ρας της Αστυνομίας» και του Προ
στάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυ
ρα Αγίου Αρτεμίου σε όλες τις έδρες 
των Γενικών Περιφερειακών Αστυνο
μικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
Αστυνομίας της Χώρας.

Στην Αθήνα, παρουσία του Υπουρ
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρου- 
μπλή και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Τό- 
σκα. πραγματοποιήθηκε (20.10.2015) 
πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον 
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στην οποία χοροστάτησε ο Πα-

νοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης -  
Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιού- 
λος. Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνά- 
κης ανέγνωσε την Ημερήσια Διατα
γή, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Πα
ναγιώτης Κουρουμπλής και ο Ανα
πληρωτής Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας απηύθυναν 
χαιρετισμούς.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης. κ. Παναγιώτης Κου
ρουμπλής δήλωσε: «Είναι μια ιδιαί
τερη ημέρα για την Αστυνομία. Οι ευ-
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χές που πήραμε, πιστεύω ότι θα αγγί
ξουν όλους μας, σε μ ια  συλλογική και 
συνολική προσπάθεια που έχει ανά
γκη ο τόπος. Περνάμε δύσκολες στιγ
μές. Ο Ελληνισμός υφίσταται ίσως μία  
από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες στην 
ιστορική του διαδρομή. Όμως, κουβα
λώντας μία πελώρια ιστορία αντλούμε 
διδάγματα και υπομονής και επιμο
νής και κυρίως πυρακτωμένου πεί
σματος ότι θα συγκρουστούμε μ ε  ό,τι 
δημιουργεί εμπόδια στην προσπά
θεια αυτού του τόπου. Η Αστυνομία 
έχει βιώσει και αυτή από την πλευ
ρά της δύσκολες στιγμές, στιγμές που 
πραγματικά χρειάζεται και υπομονή 
και επιμονή για να αντιμετωπιστούν. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα 
Πολιτική Ηγεσία θέλει να εργαστεί, να 
εργαστεί ουσιαστικά, να στηρίξει με  
κάθε τρόπο την μάχιμη δυνατότητα 
της Αστυνομίας. Θέλουμε μία Αστυ
νομία που θα υποκαταστήσει τη λο
γική της καταστολής μ ε  τη λογική της 
εμπέδωσης της ασφάλειας στον πο
λίτη και στην κοινωνία. Θέλουμε μία  
Αστυνομία που θα συγκρούεται μ ε  την 
εμπορία των ανθρώπων, μ ε  τα φα ι
νόμενα εμπορίας των ανθρώπων, που 
θα συγκρούεται μ ε  τα φαινόμενα της 
βίας, του ρατσισμού. Γ α τ ί εμε ίς  θέ
λουμε να οικοδομήσουμε όλοι μαζί 
μία καλύτερη κοινωνία, κοινωνία αν
θρώπων. Υπάρχουν και πάρα πολλά 
προβλήματα που βιώνει η Αστυνομία 
σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στήριξης 
των στελεχών της Αστυνομίας από το

Κράτος. Και εδώ παρά τις δυσκολίες 
θα είμαστε δίπλα. Και δεν το λέω για 
να το πω. Θα είμαστε δίπλα ως Πολιτι
κή Ηγεσία, υπερασπιζόμενοι ακριβώς 
το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης 
του κάθε στελέχους της Αστυνομί
ας. Με το ίδιο πνεύμα θα κινηθούμε 
και στο χώρο των αποστράτων. Επει
δή άκουσα τον Αρχηγό και πολύ σω
στά να μνημονεύει όσους έπεσαν στο 
καθήκον, θέλω να σας πω και το λέω  
έτσι μ ε  πολύ έντονη φυχική κατάστα
ση, δεν φτάνει να τους μνημονεύουμε 
τους ανθρώπους αυτούς, αγνοώντας 
πολλές φορές τις οικογένειές τους . 
Θα πρέπει λοιπόν και σε αυτόν τον το
μέα να εργαστούμε. Να εργαστούμε 
μ ε κάθε τρόπο ώστε πραγματικά να 
δείξουμε ότι τα λόγια έχουν και ουσία 
όταν τα λέμε. Θέλω λοιπόν να ευχη
θώ σε όλες και σε όλους προσωπική 
και οικογενειακή υγεία. Και είμαι β έ
βαιος - άλλωστε ο σοφός λαός λέει 
ότι το καλύτερο είναι καλύτερο από το 
καλό. Να εργαστούμε όλοι μα ζ ί, για 
να εμπεδώσουμε στην ελληνική κο ι
νωνία το αίσθημα της ασφάλειας. Και 
επειδή και εδώ δεν πρέπει να λέμε  
λόγια, είμαι βέβαιος ότι θα συνεργα
στούμε και θα προσπαθήσουμε κάτω 
από τις δύσκολες στι γμές που ζει ο τό
πος. εξαντλώντας όλα τα περιθώρια να 
περιορίσουμε και φαινόμενα που δεν 
πρέπει σε μια δύσκολη τέτοια περίο
δο να τα επιτρέπουμε και να επιστρέ
φουμε στη μάχιμη προσπάθεια όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους

του Σώματος αυτού. Θέλω λοιπόν και 
πάλι, ευχές από καρδιάς προσωπικές 
και οικογενειακές για όλους σας» .

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Τόσκας στον χαιρετισμό του 
ανέφερε: «Συμβολική η σημερινή γι
ορτή σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο, που 
καθορίζει το πρότυπο, η γιορτή αυτή 
του ενάρετου βίου που πρέπει να έχει 
ο αστυνομικός, το πρότυπο αυτό που 
δεν είναι στα χαρτιά, είναι στην αγκα
λιά του αστυνομικού, που χθες είδαμε 
να κρατάει το μικρό προσφυγόπουλο 
στη Μόρια της Μυτιλήνης και σε πολ
λές άλλες περιπτώσεις. Η Ελληνική 
Αστυνομία έχει αποστολή την προστα
σία του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι σε 
αντιπαράθεση, αλλά σε συμφωνία με  
την κοινωνία, επιδιώκει την υπηρέτη
ση του δικαίου και την εδραίωση του 
αισθήματος ασφάλειας, προστατεύει 
την τήρηση του Συντάγματος και των 
Νόμων. Προστατεύει κύρια τον αδύ
ναμο και ανίσχυρο που δεν έχει άλλη 
δυνατότητα προστασίας. Διασφαλίζει 
την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών. 
Η σημερινή Κυβέρνηση επιδιώκει μια 
Αστυνομία αποτελεσματική, ενταγ- 
μένη στην κοινωνία, μ ε  δημοκρατικό 
έλεγχο και λειτουργία. Επιδιώκει μια  
Αστυνομία που στοχεύει στην εξυ 
πηρέτηση των αναγκών των πολιτών. 
Είμαστε αποφασισμένοι οι ελευθερί
ες και η ασφάλεια των πολιτών να δι
ασφαλιστούν μ ε  κάθε θυσία, αλλιώς
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θα είμαστε εκτός αποστολής καί αυτό 
φυσικά δεν θα είναι ανεκτό. Κλείνο
ντας. θέλω να σας ευχηθώ να είστε 
πάντοτε αγωνιστές στον καλό αγώ
να. ώστε δυναμώνοντας το πατριω
τικό και κοινωνικό μέτωπο σωτηρίας 
της χώρας να μπορέσουμε να βρούμε 
διέξοδο από τα προβλήματα που μας 
εμποδίζουν να πορευτούμε στον δρό
μο της προόδου και της ανάπτυξης. 
Καλή δύναμη και υγεία σε όλους».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην Ημερήσια Διαταγή, με
ταξύ άλλων, επεσήμανε: «...0  Άγι
ος Αρτέμιος αποτελεί ύφιστο δείγ
μα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης. 
Μας καθοδηγεί και μας εμπνέει με  
τον ενάρετο βίο του να αγωνιζόμαστε 
μ ε πίστη και συνέπεια στο καθήκον, 
προστατεύοντας πρωτίστως το δικαί
ωμα των πολιτών για κοινωνική ε ι
ρήνη. Γα  να ανταποκριθούμε αποτε
λεσματικά στο δύσκολο έργο μας και 
να προσαρμοστούμε στις απαιτητικές 
συνθήκες που επιβάλλει η σύγχρο
νη πραγματικότητα, αναβαθμίζουμε 
καθημερινά τον τρόπο δράσης των 
αστυνομικών υπηρεσιών, εστιάζο
ντας κυρίως στην αμεσότητα της επι
κοινωνίας και στη δημιουργία αμοι
βαίων σχέσεων εμπιστοσύνης των 
πολιτών μ ε  την Αστυνομία. Γ α  τον 
σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν και υλο
ποιήθηκαν δράσεις, όπως ο «Αστυ
νομικός της Γειτονιάς», οι «Κινητές

Αστυνομικές Μονάδες» και η «Ώρα 
του Πολίτη των Φορέων και των Κοι
νωνικών Εταίρων. Το σημαντικότερο 
εγχείρημα και στοίχημα όμως αυτήν 
την περίοδο, είναι η αναδιάρθρωση 
του Σώματος και η εφαρμογή κάποι
ων επιπλέον απαραίτητων διο ικητι
κών αλλαγών, προκειμένου η Αστυ
νομία να αποκτήσει μ ια πιο ευέλικτη 
και σύγχρονη μορφή...».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικη
τικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος 
Φιλιππάκος. ο Νομικός Σύμβουλος 
του Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη κ. Παναγιώτης Παππάς. καθώς 
και ο διευθυντής του γραφείου του 
Αναπληρωτή Υπουργού κ. Βασίλης 
Μαστρογιάννης. Επίσης, παρέστη
σαν οι πρώην Υπουργοί κ. Νικόλαος 
Γκελεστάθης και κ. Ελευθέριος Οι
κονόμου. ο πρόεδρος της «Ένωσης 
Κεντρώων» κ. Βασίλης Λεβέντης, οι 
βουλευτές της «Νέας Δημοκρατίας» 
κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και κ. 
Δημήτριος Κυριαζίδης. ο βουλευτής 
του κόμματος «Το Ποτάμι» κ. Γιώργος 
Μαυρωτάς. ο βουλευτής του «Κουμ- 
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδος» κ. 
Χρήστος Κατσώτης και ο διευθυντής 
του ιδιαίτερου γραφείου του προέ
δρου των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» κ.

Βασίλης Τρίκας Την εκδήλωση τίμη
σαν με την παρουσία τους από πλευ
ράς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, ο Αρχηγός του ΓΕ.Ε0.Α. 
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολά- 
κης. ο Β' Υηαρχηγός του ΓΕ.Σ. Αντι
στράτηγος Αλέξανδρος Οικονόμου, 
εκπρόσωποι της Ηγεσίας του ΓΕ Ν. 
και ΓΕ.Α., ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος. Αντιστράτηγος Βα
σίλειος Παπαγεωργίου και εκπρό
σωπος της Ηγεσίας του Λιμενικού 
Σώματος. Παράλληλα, παρέστησαν 
από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας του 
Σώματος, ο Υηαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας. ο Προϊστάμενος 
του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Εμμανουήλ Κατριαδάκης. ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελ
λάδος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Μιχαιρίνας, οι Προϊστάμενοι Κλάδων 
του Αρχηγείου του Σώματος, ο Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, 
επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος, άλλοι 
ανώτατοι εν ενεργεία και απόστρα- 
τοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες από 
Διευθύνσεις Κλάδων και αυτοτελών 
Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, 
καθώς επίσης Πρόεδροι Συνδικαλι
στικών Ενώσεων και Ενώσεων Απο- 
στράτων και λοιπό αστυνομικό προ
σωπικό. ■
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ

25Η ε ω ς  28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με ιδ ια ίτερη  λαμπρότητα 

εορτάστηκαν και φέτος στη 

θεσ/νίκη. η επέτειος της 
26ης Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού 

του Προστάτη της πόλης Μεγαλο

μάρτυρας Αγίου Δημητρίου και απε

λευθέρωσης της πόλης, καθώς και η 

εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 

1940. Το προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας, συμμετείχε ενεργά και 

συνειδητό στην απότιση φόρου τ ι

μής των Ηρώων του, οι οποίοι με την

ανυπέρβλητη προσφορά τους, την 

αυταπάρνηση στα ιδανικά της ελευ

θερίας και της ανεξαρτησίας της χώ

ρας μας, θυσιάστηκαν στο ηρωικό 

έπος του 40. Την 25-10-2015 έγινε 

η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων της
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Παναγίας της Ελεούσης και του Αγί

ου Δημητρίου μετά των Σεπτών Λ ει

ψάνων αυτού, με τη συμμετοχή και 

του Τμήματος Μουσικής της Αστυ

νομίας. Στη συνέχεια, στο Αστυνο

μικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εκ

δήλωση για τη σημασία της Εθνικής 

Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Την 

26-10-2015, χοροστατούντος του 

Παναγιώτατου Μητροπολίτη θεσ / 

νίκης κ.κ. Άνθιμου, πραγματοποιή
θηκε η Πολυαρχιερατική θεία Λ ε ι

τουργία και εψάλη επίσημος Δοξο

λογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί

ου, ενώ την επόμενη ημέρα (27-10- 
2015) πραγματοποιήθηκε η μαθητική 

παρέλαση. Την 28-10-2015 και ώρα 

10:30, στο Ηρώο του Ρ  Σώματος 

Στρατού πραγματοποιήθηκε η κατά

θεση στεφάνου από την Α.Ε. Εξοχό
τητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατί
ας κ. Προκοπή Παυλόπουλο και στη 

συνέχεια, με τη μεγαλειώδη στρα

τιωτική παρέλαση, στην παραλιακή 
λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, κορυφώ- 

θηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις 

για την επέτειο του ΟΧΙ και τη διπλή 
εορτή της πόλης. Τα μηχανοκίνητα 

και πεζοπόρο τμήματα, καθώς και 

το Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής 

Αστυνομίας, που συμμετείχαν στην 
παρέλαση, απέσπασαν τα θερμά χε ι

ροκροτήματα και τα ευμενή σχόλια 

των πολιτών. Επίσης, στην παρέλα

ση συμμετείχαν άρματα μάχης, μα

χητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. 
Η μεγαλειώδης παρέλαση έκλεισε 

με την εντυπωσιακή επίδειξη πολε

μικού αεροσκάφους F16. Την παρέ

λαση παρακολούθησαν από τις εξέ 

δρες των επισήμων, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης θεσ/ 

νίκης, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας 

της Ελλάδος και της Κύπρου, βου
λευτές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυ

νάμεων, ο Περιφερειάρχης Κεντρι

κής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος θεσ/ 

νίκης, εκπρόσωποι προξενικών αρ

χών, εκπρόσωποι φορέων και συλ

λόγων, ενώ πρώτη φορά τίμησαν με 

τη συμμετοχή τους, Κύπριοι ανάπη

ροι πολέμου του 1974, μαζί με αγω

νιστές της ΕΛΔΥΚ. Την Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσώπησε ο Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 

Κων/νος Τσουβάλας. Το παλλαϊκό 

ΟΧΙ της 2 ^  Οκτωβρίου 1940. αποτε

λ ε ί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για 

το έθνος των Ελλήνων, τόνισε, μετά 
το πέρας της στρατιωτικής παρέλα

σης. η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας, κ. Προκοπής Παυλόπου- 
λος. «Η δημοκρατία καί η ελευθε

ρία συνθέτουν τη συλλογική μας συ

νείδηση». πρόσθεσε. σημειώνοντας 

ότι μ ε  παιδεία, θάρρος και ενότητα, 

ως εφόδια, οι Έλληνες μπορούν να 

επιτύχουν τους εθνικούς τους στό

χους. ■
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

των 20 ΕΤΩΝ λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων

της Ελληνικής Αστυνομίας

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθη

κε (4.11.2015), στο Συνεδρι- 

ακό Κέντρο του Πολεμικού 

Μουσείου στην Αθήνα, εκδήλωση για 

τον εορτασμό της επετείου των 20 

ετών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ενα

έριων Μέσων της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Η εκδήλωση πραγματοποι

ήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμ

ματέα Δημόσιας Τάξης, κ Δημήτρη 

Αναγνωστάκη του Γενικού Γραμμα

τέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη 

Καπάκη και του Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότη

σης, κ. Τζανέχου Φιλιηπάκου Επι

πλέον, παρευρέθηκε η Φυσική Ηγε

σία του Σώματος, με επικεφαλής τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη

Β
Ο κ. Αναγνωστά- 
κης κατά τον χαι
ρετισμό του μεταξύ 

άλλων, τόνισε: «... 
Τα ελικόπτερα της 

Ελληνικής Αστυνο

μίας. όλα αυτά τα 

χρόνια, έχουν κα
ταφέρει να δώσουν το στίγμα τους 

και να «γράφουν» τη δική τους ιστο

ρ ία  μέσα στο Σώμα της Ελληνικής

Αστυνομίας. Ως το «εναέριο άγρυ
πνο μάτι» για την προστασία του πο

λίτη συμβάλλουν καθημερινά στη δύ
σκολη μάχη κατά του εγκλήματος, και 

όχι μόνο. Η συμβολή τους στο έργο 

της εθνικής και πολιτικής άμυνας 

και προστασίας της χώρας, της επι

τήρησης των συνόρων και στο έργο 

των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας σε 

σοβαρές περιπτώσεις, καθιστούν το 

ρόλο της Υπηρεσίας αυτής κρίσιμο 

και καθοριστικό. Όμως η Υπηρεσία 

δεν είναι άψυχη δεν είναι τα ελικό

πτερα δεν είναι τα υλικά είναι οι άν

θρωποι -  η αποκαλούμενη ομάδα 

των ελικοπτεράδων -  θέλω να σσγ-
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χαρώ όλα τα άξια στελέχη, που έχουν 

εη ιλεχθείμε αυστηρά κριτήρια για να 

υπηρετούν στα ελικόπτερα και εκπαι

δεύονται συνεχώς για να ανταποκρί- 

νονται στις διαρκώς αυξανόμενες  

ανάγκες.......Η συμβολή σας στο ευ 

αίσθητο κομμάτι της ασφάλειας της 

χώρας μας και της προστασίας των 

πολιτών είναι καθοριστική και κυρί

ως αναγνωρίσιμη από την Πολιτεία 

και ιδιαιτέρως από την κοινωνία. Η 

σημερινή γιορτή και η μεγάλη προ

σέλευση επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα 

τον ισχυρισμό μου....».

Στη σ υ ν έχ ε ια , 
απηύθυνε χαιρετι
σμό ο κ. Καπάκης 
που μεταξύ άλλων, 
ανέφερε: «...Χαί

ρομαι που βρίσκο

μαι κοντά σας σε 

αυτή την ιδια ίτερη  

γιορτή, σε μια Μονάδα, η οποία πλέ
ον γράφει τη δίκιά της ιστορία. Συ

μπλήρωσε 20 χρόνια και η προστιθέ

μενη αξία που έχει δημιουργήσει για 

την Ελληνική Αστυνομία είναι πάρα 

πολύ μεγάλη, ενώ ενισχύει σημα
ντικά κι από την πλευρά της πολιτι

κής προστασίας. Είναι μ ία δύναμη κι 

ένα άγρυπνο μάτι, το οποίο πραγμα

τικά ενημερώνει και δίνει σημαντικές 

πληροφορίες, όπου χρειάζονται...».

κατά

διασμένα με σύγχρονο εξοπλισμό, 

η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων υπο

στηρίζει τις αστυνομικές επιχειρή

σεις, έχοντας αφήσει το στίγμα της 
στην διαχείριση κρίσιμων περιστατι

κών στη σύγχρονη ιστορία της Ελλη

νικής Αστυνομίας. Στο συνεχή αγώ

να της κατά της εγκληματικότητας 

και στις συνεχείς δράσεις της Ελλη

νικής Αστυνομίας για την προστασία 

των πολιτών, η Υπηρεσία Εναέριων 
Μέσων συμβάλλει καθοριστικά “από 

αέρος". Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα 

ότι η προσφορά της Υπηρεσίας αυ

τής είναι σημαντικότατη και στο ζή
τημα της επιτήρησης των συνόρων 

της χώρας μας. Για αυτό ακριβώς το 

λόγο, εν τω μέσω της μεγάλης προ- 

σφυγικής -  μεταναστευτικής κρίσης 

που διανύει η πατρίδα μας. ο ρόλος 

της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων ε ί

ναι καθοριστικός και άκρως απαραί

τητος και για την επιτήρηση των συ

νόρων μας...».

■  Επιπλέον, χαιρε- 

ι #  ■  I  τισΗ° απηύθυνε ο 
I  Αρχηγός της Ελ- 

T V ·  ληνικής Αστυνομί- 
Μ  ■-Κ ας που μεταξύ άλ- 

λων «Χαί-
Ρ Ρ Ι ρομαι ιδιαίτερα που 

Η  βρίσκομαι σήμερα 

κοντά σας. σε αυτήν την εκδήλωση 

που διοργανώνει η Υπηρεσία Εναερί

ων Μέσων, η οποία μετρά ήδη είκο

σι χρόνια λειτουργίας της. Όπως ε ί

ναι γνωστό σε όλους μας. η Υπηρεσία 

Εναερίων Μέσων διαδραματίζει τον 

δικό της ρόλο στην καθημερινή αστυ

νόμευση και στην πάταξη της εγκλη
ματικότητας. Βρίσκεται στις επάλξεις 

με τον τρόπο που εμείς  γνωρίζουμε 

και έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια και 

η συνεισφορά της είναι εξόχως σημα

ντική. αφού συμπληρώνει, υποστηρί
ζει και ενισχύει την αποστολή της Ελ

ληνικής Αστυνομίας από αέρος. Ειδι

κότερα. πέραν της συνεισφοράς της 

σε επιχειρησιακές αστυνομικές δρά

σεις. συμμετέχει άμεσα σε διασώσεις 
και απεγκλωβισμούς ατόμων, γεγονός 

που δείχνει την αξία της και την προ

σφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Το 

έργο της λοιπόν όχι μόνο είναι σημα

ντικό. αλλά και πολύ ουσιαστικό, αφού 

διαδραματίζει τον προληπτικό εκείνο 

ρόλο που τα άλλα μέσα της Αστυνο

μίας δεν μπορούν να προσδώσουν. 

Συγκεκριμένα τα εναέρια μέσα συν

δράμουν με την άμεση επέμβασή τους 

σε σοβαρά συμβάντα και λειτουργούν 

αποτρεπτικά ώστε να προλαμβάνουμε 

έκνομες ενέργειες που θα απέβαιναν 

πολλές φορές τραγικές...»
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a
 Στη συνέχεια, ο 

Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Ειδι
κών Αστυνομικών 

Δυνάμεων, Αστυ
νομικός Δ ιευθυ 
ντής Γεώργιος Ψω
μάς κατά το χαιρε

τισμό του τόνισε μεταξύ άλλων: «... 
Πριν από 20 χρόνια η Ελληνική Αστυ

νομία απέκτησε τα δικά της «φτερά». 
Τον Σεπτέμβριο του 1995 όταν η Πο

λιτεία. ανταποκρινόμενη στις ε κ τ ι

μήσεις της Ηγεσίας του Σώματος, 
για τις ανάγκες που διαμορφώνο

νταν ήδη από εκείνη την εποχή, στην 

προστασία του πολίτη και στην δίωξη 

του εγκλήματος, ίδρυσε την Υπηρε

σία Εναερίων Μέσων. Προμηθεύτη

κε τα πρώτα ελικόπτερα και ξεκίνησε 
η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων 

αστυνομικών, ως χειριστών και τεχνι

κών των ιπταμένων μέσων. Από τότε

πέρασαν πολλά χρόνια και στην δια

δρομή αποδείχθηκε ότι η δημιουρ

γία αυτής της Υπηρεσίας ήταν πολύ
τιμη. για όλους τους κλάδους και τις 

δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, 

ανεβάζοντας δραστικά την επιχειρη

σιακή ικανότητά τους. Από τη διευκό

λυνση των μέτρων τροχαίας σε αστι

κά και εθνικά οδικά δίκτυα, την από 

αέρος αστυνόμευση για την πρόλη

ψη και την καταστολή της εγκλημα

τικότητας. την επιτήρηση των εξωτε

ρικών μας συνόρων για θέματα πα
ράνομης μετανάστευσης. την έρευνα 

και διάσωση, μέχρι και την αναζήτη
ση επικίνδυνων διωκόμενων κακο

ποιών. το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Εναέριων Μέσων ήταν πάντα ψηλά, 

δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό και 
τις εξειδ ικευμένες γνώσεις του. για 

να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα 

προς το συμφέρον της πατρίδας και 

του πολίτη...»

■
 Τέλος, χαιρετισμό 

απηύθυνε ο Προϊ
στάμενος της Υπη
ρεσίας Εναέριων 

Μέσων, Αστυνο
μικός Διευθυντής 

Βασίλειος Βασι
λείου, που μετα

ξύ άλλων ανέφερε: «...Για πρώτη 

φορά, το έτος 1995. οι πολίτες είδαν 

στους ελληνικούς ουρανούς ελ ικό 

πτερα, μ ε  το έμβλημα του Σώματος 

στην άτρακτό τους. Τα εναέρια μέσα 

και το προσωπικό που στελέχωσε την 

Υπηρεσία αυτή κλήθηκαν να συμβά

λουν καθοριστικά στο επιχειρησια

κό και κοινωνικό έργο, που παρέχει 

καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία, 

προς όφελος της Πατρίδας μας. Ήταν 

η απαρχή μ ιας καινούργιας πορείας, 

μιας νέας προσπάθειας. Μιας προ

σπάθειας που δικαιώθηκε και δ ικα ί

ωσε τους εμπνευστές της και όλους 

όσοι εργάστηκαν για την εκπλήρωση 

της αποστολής της Υπηρεσίας μας. Η 

Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελ

ληνικής Αστυνομίας αποτέλεσε τον 
πρώτο αεροπορικό Φορέα του Δ η

μοσίου. που λειτούργησε μ ε  πολιτικά 
πρότυπα στη χώρα μας. Ήταν η «πυ

ξίδα» για την σύσταση και λειτουρ

γία και άλλων πολιτικών αεροπορι

κών Φορέων του Δημοσίου. ..».

Αναλυτικότερα, στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώταχος 

Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσέβιος, ο Πανοσιολογιώτατος 

Αρχιμανδρίτης-Υποστράτηγος ε.α. 
Νεκτάριος Κιούλος, ο Β' Υποδιοικη

τής της Ε.Υ.Π κ. Ιωάννης Λιούκας. ο 

Υπαρχηγός του Σώματος. Αντιστρά

τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο 

Π ροϊστάμενος Επ ιτελείου. Α ντι

στράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδά- 

κης. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ

νομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντιστρά-
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τηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. οι 

Προϊστάμενοι Κλάδων ίου  Αρχηγεί

ου Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενι

κός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Αττι

κής, Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμα- 

ντόπουλος, Διευθυντές Δ ιευθύνσε

ων του Αρχηγείου. Διευθυντές αυ
τοτελών κεντρικών υπηρεσιών και 

Διευθύνσεων της ΠΑ.Δ.Α.. εκπρό

σωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι και 

ανώτεροι Αξιω ματικο ί, καθώς και 

αστυνομικό και πολιτικό προσωπι

κό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 

την προβολή βίντεο με πλάνα από 
την επιχειρησιακή δράση των ελ ι

κοπτέρων της Ελληνικής Αστυνο

μίας και την απονομή αναμνηστι

κών δώρων από τον Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων. 

Αστυνομικό Δ ιευθυντή  Βασίλειο  

Βασιλείου στους επίσημους προ

σκεκλημένους. ■

Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελ- βαρές και επείγουσες περιπτώσεις. 
ληνικήςΑστυνομίαςιδρύθηκετοέτος Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της 
1995καιπλέονυπάγεταιστηΔιεύθυν- Ελληνικής Αστυνομίας διαθέτει πέ- 
ση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, ντε (5) ελικόπτερα, εκ των οποίων 

Έχει ως αποστολή την από αέρος τα τρία (3) είναι τύπου ΒΟ-105 και 
υποστήριξη και ενίσχυση του έργου τα άλλα δύο (2) τύπου EC-135. Τα 

της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκε- Ελικόπτερα είναι εφοδιασμένα με 

κριμένα την: α) από αέρος αστυνό- σύγχρονο εξοπλισμό για υποστή- 
μευση όλης της Ελλάδας για θέμα- ριξη επιχειρήσεων, όπως διόπτρες 

τα πρόληψης και καταστολής της νυχτερινής όρασης και σύστημα 

εγκληματικότητας, β) επιτήρηση -  λήψης και μετάδοσης εικόνας με 

φύλαξη των εξωτερικών συνόρων δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, 
για αντιμετώπιση της λαθρομετα- Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ενα- 
νάστευσης, γ) διάσωση και έρευ- ερίων Μέσων προέρχεται από το 

να. δ) συμβολή στην αναζήτηση δι- μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής 

ωκόμενων προσώπων ή προσώπων Αστυνομίας, που επιλέγεται με αυ- 
που έχουν εξαφανισθεί. ε) συνο- στηρά κριτήρια και εκπαιδεύεται σε 

δεία ή και μεταφορά υψηλών προ- συνεχή βάση. Διακρίνεται στο ιπτά- 
σώπων και στ) συμβολή στο έργο μενο προσωπικό, στο οποίο υπάγο- 
της εθνικής και πολιτικής άμυνας νται οι χειριστές και οι τεχνίτες των 

της χώρας, καθώς και στο έργο των εναερίων μέσων και στο προσωπικό 

λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας σε σο- διοικητικής υποστήριξης.
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας

Του Γεωργίου 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
E y e  d a y  C lin ic

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

κρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και 
αστιγματισμού: η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με 
femtosecond laser και η PRK. Η διαφορά ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στη Femto-Lasik 
η διόρθωση γίνεται στο 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.

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

Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

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



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

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

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

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

μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

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

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

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(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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Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Λειτουργεί από τις 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Τελετή εγκαινίων του Γραφεί
ου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών 
στην Αθήνα, πραγματοποιήθη

κε (5.11.2015), παρουσία του Υπουρ
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης. κ Παναγιώτη Κουρου- 
μπλή. του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιου σε θέματα Δη
μόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη κ Νίκου Τόσκα 
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
αγιασμός, στον οποίο χοροστάτησε 
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης

-  Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κι- 
ούλος. Παρευρέθηκαν η Υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνη
τική Εκπρόσωπος. Κα'Ολγα Γεροβα- 
σίλη. ο πρώην Αναπληρωτής Υπουρ
γός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης 
Πανούσης. ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης ο Γενικός Γραμματέας Πολι
τικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Καπά- 
κης. ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. 
Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Γενικός

Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Τζιάλλας 
Παρέστη ακόμα η Φυσική Ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με επικεφαλής 
τον Αρχηγό του Σώματος. Αντιστράτη
γο ΔημήτριοΤσακνάκη. Συγκεκριμέ
να. παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος 
Εμμανουήλ Κατριαδάκης και ο Γενι
κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Μιχαιρίνας. Επιπλέον, παραβρέ
θηκαν ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας. Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατά- 
κης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αττικής. Υποστράτηγος Ιωάννης 
Διαμαντόπουλος. καθώς και άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί,
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αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό. 
Από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος παρών ήταν ο Πρόεδρος του 
κ. Γεώργιος Τσακίρης.

0 Υπουργός Εσωτε
ρικών και Διοικητι
κής Ανασυγκρότη
σης. κ. Παναγιώ
της Κουρουμπλής 
απηύθυνε χαιρετι
σμό: «Σήμερα μας 
δίνεται η δυνατό

τητα να εγκαινιάσουμε άλλη μία Υπη
ρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προς 
τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους 
τουρίστες πολίτες, που βρίσκονται 
στην πατρίδα, έρχονται στην Ελλά
δα. θέλουν να μάθουν, να δουν αυτόν 
τον ωραίο τόπο με  τον πλούσιο πολι
τισμό. ένα τόπο, που πραγματικά τους 
μετατρέπει σε πρεσβευτές, πρεσβευ
τές του......Θέλω λοιπόν, ειλικρινή να
συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν, για
τί για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, 
κάποιοι το αποφάσισαν, εντόπισαν την 
αναγκαιότητα και ξεκίνησαν την προ
σπάθεια. Οφείλουμε, λοιπόν, να τους 
το αναγνωρίσουμε και να αναγνωρί
σουμε και σε εκείνους, που έχουν ερ
γαστεί για να έχουμε σήμερα άλλη μία  
Υπηρεσία, προσβάσιμη από κάθε πο
λίτη που την έχει ανάγκη. Κάθε φορά 
που εγκαινιάζουμε ή ανοίγουμε ή δ ι
ευρύνουμε αν θέλετε την δυνατότητα 
του πολίτη να έχει υπηρεσίες, όπως 
αυτή που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι 
μια συνεισφορά στην κοινωνία, στην 
πολιτεία, στον πολιτισμό, σε αυτό που 
λέμε αμεσότητα μ ε  τον πολίτη. Θέλω 
λοιπόν, να ευχαριστήσω και την Εκ
κλησία για την παρουσία της και για 
την ευλογία της και πιστεύω ότι μ ε  την 
ευλογία της Εκκλησίας και με το εν
διαφέρον το ζεστό, το ανθρώπινο, το 
χαμόγελο όλων όσων θα υπηρετήσουν 
σε αυτή την Υπηρεσία, διότι ξέρετε ε ί
ναι πολύ σημαντικό ο τρόπος, το πώς 
θα διαβάσεις ακόμα και το πρόσωπο 
του ανθρώπου, που προσφέρει αυτή

την υπηρεσία ο πολίτης που θα κατα- 
φύγει σε αυτό τον χώρο για να ζητήσει 
μία διευκόλυνση και μία εξυπηρέτη
ση......Και πάλι τις καλύτερες ευχές
και είμαι βέβαιος ότι αυτή η Υπηρεσία 
θα είναι άλλη μία πλευρά σημαντική 
του σημαντικού ρόλου, που παίζει η 
Αστυνομία, μ ια Αστυνομία, που εμείς  
δεν την θέλουμε ως Αστυνομία, μ ε  την 
λογική της καταστολής αλλά μια Αστυ
νομία. που πραγματικά εμπεδώνει την 
σχέση αλληλοαηοδοχής μ ε  την κο ι
νωνία. γιατί είναι κομμάτι της κοινω
νίας. γιατί υπηρετεί την κοινωνία, γι
ατί ακριβώς συμβάλλει στο να υπάρ
χει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας 
μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να ε ί
στε καλά. ό. τι καλύτερο για τον καθένα 
και για όλους μαζί».

Στη συνέχεια, χαι
ρετισμό απηύθυ
νε ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη, 
κ. Νίκος Τόσκας: 
« Ε γ κ α ι ν ι ά ζ ο υ μ ε  
σήμερα αυτή την 

ωραία πρωτοβουλία για την εξυπη
ρέτηση των επισκεπτών στην Αθή
να. μια πρωτοβουλία κομβική. χαρα
κτηριστική που δείχνει πως η κύρια 
προσπάθεια μας είναι να προσεγγί
σει η Αστυνομία τον πολίτη, να γίνει 
ένα μ ε  την κοινωνία. Γ α τ ί όπως είπε 
και ο Υπουργός πριν, δεν θέτουμε σαν

κύριο στόχο την καταστολή, αλλά την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτή είναι 
η κύρια μας προσπάθεια και ε κ ε ί θα 
ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αυτός 
λοιπόν ο μικρός χώρος, αλλά όμορφα 
φτιαγμένος και σε πολύ σύντομο χρο
νικό διάστημα, είναι ένα χαρακτηρι
στικό παράδειγμα αυτής της προσπά
θειας. Ξεκίνησε μ ε  την φαντασία και 
την πρωτοβουλία του προκατόχου 
μου του Γo w n  του Πανούση. όπως 
και άλλες πρωτοβουλίες αντίστοιχες 
και θα εξυπηρετήσει τους επισκέπτες 
της Αθήνας, κυρίως ξένους. Γ α τ ί ξέ
ρουμε τι σημαίνει, έχουμε επισκεφτεί 
όλοι ξένες χώρες και ξέρουμε τι ση
μαίνει να γυρίζεις σαν χαμένος και 
χωρίς να έχεις σημεία προσέγγισης 
για να εξυπηρετηθείς σε μια πρωτεύ
ουσα ή να έχεις προβλήματα αστυνο
μικής φύσης ή προσανατολισμού και 
να μην ξέρεις πώς μπορεί να εξυπη
ρετηθείς. Μαζί λοιπόν μ ε  το Ξενοδο
χειακό Επιμελητήριο εγκαινιάζουμε 
αυτή την προσπάθεια. Είναι η αρχή 
μιας σειράς προσπαθειών. Η Τουρι
στική Αστυνομία. στην οποία υπάγεται 
αυτή η πρωτοβουλία θα ενισχυθεί για
τί ξέρουμε καλά πως ο τουρισμός ε ί
ναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος «βα
ριάς βιομηχανίας» για τη χώρα μας 
και θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτή 
τη προσπάθεια. Είμαστε σε συνεργα
σία με την αρμόδια Υπουργό, ώστε να 
ενισχύσουμε στην διάρκεια της του
ριστικής περιόδου την αστυνόμευση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗνΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Hellenic police
Tourist  police 

visitors  h e l p  offic

σε κρίσιμες περιοχές μ ε  προσωπικό 
ξενόγλωσσο και με ικανότητες τέτοι
ες, που να μπορεί να εξυπηρετεί τους 
επισκέπτες Σε αυτή λοιπόν την κα
τεύθυνση είναι αυτή η πρωτοβουλία. 
Ευχόμαστε να πάει καλά, να είναι η 
αρχή τέτοιων προσπαθειών και καλή 
επιτυχία στην Ελληνική Αστυνομία και 
σε αυτούς που θα εμπλακούν σε αυτή 
την προσπάθεια.»

Επιπλέον, η Κυ
βερνητική Εκπρό
σωπος Κα Όλγα 
Γεροβασίλη κατά 
τον χαιρετισμό που 
απηύθυνε είπε: 
«Ευχαριστώ Αρχη
γέ για την τιμή και 

τη χαρά να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας 
σε μια ουσιαστική, αλλά και συμβολι

κοί τις ανάγκες της χώρας. Και αυτό 
ειδ ικά εδώ που αποτελεί μ ια  πρώτη 
εικόνα για ανθρώπους που έρχονται 
στη χώρα μας. μια χώρα η οποία τους 
υποδέχεται μ ε  τον τρόπο που αρμό
ζει. ούτως ώστε να μην παρουσιάζο
νται και αυτά τα οποία αναφερθήκαν, 
να ψάχνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν, 
που είμαι εδώ μαζ ί σας σήμερα και 
εύχομαι καλή επιτυχία και στο συγκε
κριμένο έργο, αλλά και σε όλο το έργο 
της Ελληνικής Αστυνομίας.» 
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο πρώ
ην Αναπληρωτής Υπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης και 
ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επι
μελητηρίου κ. Γεώργιος Τσακίρης.

κή δράση. Φαίνονται δύο πράγματα. 
Το ένα είναι ότι η αστυνομία σταθερά 
προσανατολίζεται να υπηρετεί τις ανά
γκες της κοινωνίας και της χώρας, όχι 
μόνο για τα ζητήματα τα οποία είναι 
γνωστά σε όλους μας. αλλά ως συνερ
γατική μορφή μ ε  στόχο και την ανα
συγκρότηση της χώρας και την υπο
στήριξη στην οικονομία. 0  τουρισμός 
θα πρέπει να είναι «βαριά βιομηχα
νία» για τη χώρα και ό.τι υποβοηθά
ει αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρε
τικά μεγάλης σημασίας. Επομένως, 
πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια - ε ί
ναι εδώ και ο κύριος Πανούσης βε
βαίως. που όπως ακούσαμε ξεκίνη
σε τη δράση τη συγκεκριμένη - αλλά 
και όλοι συστρατεύονται ούτως ώστε 
σταθερά να αποτυπώνεται η σχέση, η 
διαφορετική σχέση που θέλουμε να 
έχει η αστυνομία μ ε  τον Ελληνικό λαό

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο βρί
σκεται στο κέντρο της Αθήνας και 
ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 17 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργεί
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης και του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, για την τα
χεία εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
της χώρας μας.
Η λειτουργία του Γραφείου Εξυπη
ρέτησης Επισκεπτών Αθηνών, που 
υπάγεται ως δομή στην Τουριστική 
Αστυνομία, στοχεύει αφενός στην 
ενίσχυση του τουρισμού στη χώρα 
μας. με την άμεση και την αποτε
λεσματική εξυπηρέτηση των επι
σκεπτών- τουριστών, παρέχοντας 
σε αυτούς τις κατάλληλες οδηγίες 
και απαραίτητες πληροφορίες, και 
αφετέρου, στην άμεση ανταπόκριση 
και αποτελεσματική διαχείριση των 
όποιων προβλημάτων ή περιστατι
κών ανακύπτουν.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών 
Αθηνών -  Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός Δραγατσανίου 4  Πλατεία Κλαυθ- 
μώνος (ισόγειος χώρος, εντός στοάς) 
Τηλέφωνα: 210-3222230 και 210- 
3222232 ■

___
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

► ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

► Σ Τ Α  ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

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

ΥΑΛΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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
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Μ πορούν να σιτιστούν οι Σ υνάδελφ οι ε.ε. και ε.α. & οι οικογένειες τους

Προσφέρονται 2-3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως
Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα 
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκά & κρασί 
ή αναψυκτικά.

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ 
Μόνο δείπνο 2 ευρώ

Καθημερινά 12.00' -16.30' και 19.00' -  23.00' 
Κυριακές & Αργίες προσφε'ρεται μάνον Γεύμα.
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

EURODAC

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω
τερικών & Διοικητικής Ανα
συγκρότησης αρμόδιος σε 

θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας πα
ρέλαβε (15.10.2015). από τον Πρεσβευ
τή της Γερμανίας Mr. Peter Schoof, τον 
εξοπλισμό ταυτοποίησης ηροσφύγων- 
μεταναστών Eurodac. Στη διάρκεια της 
σχετικής επίσημης τελετής στο Υπουρ
γείο. ηαρόντες ήταν ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 
γνωστάκης και ο Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ Τζανέχος Φιλιππάκος. καθώς και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, 
ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Κατριαδάκης. ο Γενικός Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. 
η προϊσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών

και Προστασίας Συνόρων της ΕΛ.ΑΣ, 
Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώ-
τη και ανώτατοι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. 
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνο
μία ενίσχυσε την ΕΛ.ΑΣ με δώδεκα 
(12) συνολικά συστήματα ταυτοποίησης 
Eurodac. τα οποία μέσα στις επόμενες 
μέρες θα τοποθετηθούν στα νησιά του 
Βορειοανατολικού και Ανατολικού Α ι
γαίου, όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες 
προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές.

Ο κ. Υπουργός κατά 
την ομιλία του είπε τα
εξής: «Κύριε Πρέσβη. 
Σας ευχαριστούμε πολύ 
για την τεχνική βοήθεια 
και την παροχή δώδε
κα συσκευών ταυτο

ποίησης EURODAC. η οποία δόθηκε 
σε ελάχιστο χρόνο από την γερμανική 
κυβέρνηση μετά από αίτησή μας. Το 
μεταναστευτικό είναι πρόβλημα ευ
ρωπαϊκό, είναι πρόβλημα ανθρωπι
στικό και η Ευρώπη σύσσωμη πρέ
πει να εργαστεί για μια δίκαιη και

δημοκρατική λύση στην υποδοχή 
των προσφύγων πολέμου, στην κί
νηση των προσφύγων διά μέσου των 
χωρών μας και φυσικά στην επίλυση 
των προβλημάτων στις εστίες πολέ
μου. Υπάρχει ανάγκη μιας ευρωπαϊκής 
δράσης, που περιλαμβάνει ενίσχυση 
της FRONTEX. αναθεώρηση της συν
θήκης του Δουβλίνου II. την ενίσχυση 
των χωρών διέλευσης, όπως κάνετε 
τώρα, στην εφαρμογή του πρωτοκόλ
λου. του ελληνοτουρκικού πρωτοκόλ
λου επανεισδοχής και της συμφωνίας 
επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης- 
Τουρκίας. Δεν σκεφτόμαστε να χρησι
μοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις ή 
να δεχτούμε κοινές ελληνοτουρκικές 
περιπολίες σε θαλάσσιο χώρο. Προ
σπαθούμε μ ε  ήπιους τρόπους και αν
θρώπινους τρόπους να αντιμετωπίσου
μ ε  το πρόβλημα. Υποστηρίζουμε όμως, 
την ηολυεπίπεδη συνεργασία με την 
Τουρκία, ειδικά σε θέματα πληροφο
ριών και επανεισδοχής. Καλωσορίζου
μ ε  την υποστήριξη από τις άλλες ευρω
παϊκές χώρες. για τη δημιουργία καλύ-
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τερών συνθηκών στη βάση των ευρω
παϊκών αξιών και στη βάση των αξιών 
του πολιτισμού μας και την υποστήρι
ξη για ταχύτερη ολοκλήρωση των δια
δικασιών ταυτοποίησης των προσφύ
γων. Η συνεισφορά σας σε αυτή την 
κοινή προσπάθεια, είναι συνεισφορά 
για μια καλύτερη στήριξη, για καλύτε
ρες λύσεις και για καλύτερη στήριξη 
των ευρωπαϊκών αξιών. Σας ευχαρι

στούμε πολύ».

Από την πλευρά του, ο 

Η  W "  Mr. Peter Schoof είπε:
«Κύριε Υπουργέ, κύριε 

■ Ι 'Έ Η  ΑΡχηΥέ· Με μεγάλη ευ- 
5*11̂  jp »  χαριοιηοη μουβρισΐ\θ 
111 I μαι εδω με την ευκαιρία

I  της παράδοσης 12 μη
χανημάτων Eurodac. μαζί με τον συ
νοδευτικό τους εξοπλισμό όπως τους 
υπολογιστές. Με την αφορμή αυτή, θα 
επιθυμούσα να προσθέσω λίγα λόγια. 
Η υπάρχουσα κρίση σε ένα αριθμό από 
χώρες, όπως η Συρία και το Αφγανι
στάν. μας έχει θέσει ενώπιον μιας πολύ 
δύσκολης κατάστασης σε όλη την Ευ
ρώπη. Μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια 
πριν, βλέπαμε τις εικόνες από όλες αυ
τές τις χώρες στην τηλεόραση σαν κάτι 
πολύ μακρινό. Όμως τώρα βλέπουμε 
ότι αυτές οι κρίσεις και οι επιπλοκές 
που δημιουργούν βρίσκονται πια μέσα 
στις χώρες μας και μέσα στις κοινωνί
ες μας σε όλη την Ευρώπη. Επιτρέψτε 
μου να υποστηρίξω ότι ίσως η Ελλά
δα και η Γερμανία είναι οι περισσότερο

επιβαρυμένες χώρες μέσα στην Ευρω
παϊκή Ένωση. Ξεπερνά τις 400.000 ο 
αριθμός των προσφύγων που έφθασαν 
στην Ελλάδα αυτό το χρόνο. Στη Γερμα
νία δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι θα φθά- 
σουν μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά 
πάρα πολλοί πιστεύουν ότι θα έχουμε 
από 800.000 μέχρι και 7 εκατομμύριο 
πρόσφυγες. Οφείλουμε λοιπόν να δη
μιουργήσουμε κατάλληλες και αποδε
κτές υποδομές στέγασης και υγιεινής 
και περίθαλψης. Είναι δύσκολο να πεις 
έναν αριθμό, όμως νομίζω ότι ένας πα
ράγων που θα βοηθήσει την κατάστα
ση. είναι η καταγραφή των ανθρώπων 
που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση. ώστε να ξέρουμε ποιος είναι ποιος 
και γιατί ήρθε στην ΕΕ. Είναι αυτό, από 
ό.τι γνωρίζω, βασική προϋπόθεση από 
την πλευρά και των άλλων Ευρωπαϊ
κών χωρών για την αποδοχή μέρους 
του συνολικού αριθμού των προσφύ
γων. Επιπλέον του εξοπλισμού που 
μπορούμε να σας προσφέρουμε σήμε
ρα. η γερμανική κυβέρνηση έχει φέτος 
διαθέσει το ποσό των 2.4 εκατομμυρί
ων ευρώ στην Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 
Πρόκειται για ένα απλό δείγμα της 
αλληλεγγύης μας μπροστά σε αυτό 
το πολύ δύσκολο εγχείρημα, που 
πρέπει όλοι να φέρουμε σε πέρας με 
σεβασμό. Πριν από δυόμιση περίπου 
εβδομάδες επισκέφθηκα τη Λέσβο και 
απέκτησα άμεση αντίληψη της κατά
στασης. Οποιοσδήποτε βλέπει τί συμ
βαίνει. κατανοεί ότι η μία χώρα πρέπει

να βοηθήσει την άλλη ώστε να διευθε
τηθεί αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κατά
σταση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω 
προσθέτοντας ότι η σημερινή τελετή ε ί
ναι ένα σύμβολο της συνεργασίας μας 
στην πράξη μεταξύ των αστυνομικών 
υπηρεσιών των δύο χωρών μας. Και 
δράπομαι της ευκαιρίας να σας ευ 
χαριστήσω θερμά για όσα κάνετε για 
να αντιμετωπίσετε την συγκεκριμένη 
κατάσταση, κάτι που αποβαίνει προς 
όφελος όλης της Ευρώπης. Ελπίζω ότι 
ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ταυτο
ποίησης θα βοηθήσει την κατάσταση 
και θα χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να 
ανταπεξέλθουμε στο ύψος της πρό
κλησης που αντιμετωπίζουμε και να 
μεταχειριστούμε τους πρόσφυγες και 
μετανάστες με σεβασμό και ανθρωπι
σμό. όπως επίσης να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα αποτελεσματικά, ενθαρ- 
ρύνοντας και τις άλλες χώρες να πρά- 
ξουν περισσότερα από όσα μέχρι σή
μερα πράττουν οι δύο χώρες μας. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ». Μ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης 
με τίτλο «Αύξηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της επίδρασης των απατών 

με χρήση καρτών πληρωμής σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο»

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος διοργάνω- 
σε (30.10.2015). σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Αθήνας. Συνέδριο σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, για την επί
δραση των απατών με χρήση καρ
τών πληρωμής. Κατά την έναρξη 
του συνεδρίου απηύθυνε χαιρετι
σμό ο Υπουργός Εσωτερικών και Δ ι
ο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πα
ναγιώτης Κουρουμπλής. καθώς και 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Υπο
στράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, 
ενώ παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η 
Πρόεδρος Αρείου Πάγου κα Βασιλι
κή Θάνου. η Εισαγγελέας του Αρεί

ου Πάγου κα Ευτέρπη Κουτζαμάνη, 
ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δ ικα
στών και Εισαγγελέων κ. Ευάγγελος 
Κασαλιάς και ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Μ ιχαιρί- 
νας. Σύντομους χαιρετισμούς απηύ- 
θυναν. επίσης, η Αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου. ο 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κ. 
Δημήτριος Γκύζης, ο Πρόεδρος του 
Κεντρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος και του Εμπορικού και Βι
ομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. ο Πρόε
δρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ.

Βασίλειος Κορκίδης, ο Γενικός Δ ιευ
θυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών κ. Χρήστος-Γεώργι- 
ος Σκέρτσος και στελέχη εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στους κλά
δους των αερομεταφορών και των 
αγορών μέσω καρτών πληρωμής. 
Επιπλέον, συμμετείχαν εκπρόσω
ποι των αστυνομικών Αρχών είκο
σι επτά (27) Κρατών -  Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισαγγελι- 
κών και δικαστικών Αρχών, καθώς 
και διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα της χώρας μας. Ειδικότερα, 
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις 
από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, με στόχο την ενη-
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μέρωση των εισαγγελικών και αστυ

νομικών Αρχών, καθώς και των πα
ραγόντων του ιδιωτικού τομέα ανα
φορικά με απάτες, που γίνονται με 
τη χρήση καρτών πληρωμής. Ιδιαί
τερη μνεία έγινε και στις καινοτόμες 
δράσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος, όπως είναι η 
εφαρμογή «Cyberkid», που δημιουρ- 
γήθηκε με σκοπό την καθημερινή 
ενημέρωση γονέων και παιδιών για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
καθώς και η εφαρμογή «FeelSafe», 
μέσω της οποίας οι καταναλωτές και 
οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότη
τα να ενημερώνονται άμεσα για τους 
διαδικτυακούς κινδύνους και την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις 
εμπορικές συναλλαγές με τη χρήση 
καρτών πληρωμής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση από εκπροσώπους αε
ροπορικής εταιρείας και ταξιδιωτικών 
γραφείων, όπου αναδείχθηκε το υψη
λό επίπεδο συνεργασίας της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αεροπο
ρικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και 
το σύνολο των αρμόδιων αστυνομικών 
Αρχών των αερολιμένων της χώρας, 
για την αντιμετώπιση των απατών με 
κάρτες πληρωμής στον κλάδο των αε
ρομεταφορών, μέσω της καθημερινής 
λήψης ειδοποιήσεων αναφορικά με 
απατηλές συναλλαγές-κρατήσεις αε
ροπορικών εισιτηρίων.

ΝΕΑ Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  |

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει οριστεί 
ως επικεφαλής του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης, που αποτελεί μέρος της προτεραιότητας EMPACT 
Cybercrime -  Payment Card Fraud

Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο 
του συνεδρίου αναπτύχθηκε σε 
τρεις (3) θεματικές ενότητες, που 
έστιασαν:
► Στην ενημέρωση για τις 
επιπτώσεις των απατών με κάρτες 
πληρωμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τις νέες τάσεις αυτών και τη 
σύνδεσή τους με άλλης μορφής 
αδικήματα.
► Στις επιπτώσεις των απατών 
με κάρ τες πληρωμής στον 
ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα  
στον κλάδο των αερομεταφορών. 
Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση  
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για 
τις απάτες με κάρτες πληρωμής και 
τις επιπτώσεις αυτών στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και την καμπάνια 
ενημέρωσης καταναλωτών και 
εμπόρων «FeelSafe».
Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη ενημέρωση 
του κοινού, έχ ει εκδοθεί ειδικό  
φυλλάδιο με συμβουλές προς 
τους επ ιβάτες για ασφαλή 
πραγματοποίηση των συναλλαγών 

τους.

► Στην ενημέρωση, γνώση και 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 
απατών με κάρτες πληρωμής. 
Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στην 
ανάγκη για αύξηση ενημέρωσης 
στο σ υγκεκριμένο τομέα, σε 
αστυνομικές αρχές, εισαγγελικές 
αρχές, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, 
σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο 
κάθε χώρας, ως ένα μέσο για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση των 
απατών με κάρτες πληρωμής.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση αναφορικά με τη δράση 
που αναπτύσσει η Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε συνερ
γασία με τις αστυνομικές Αρχές των 
αερολιμένων της χώρας, αεροπορι
κές εταιρείες και ταξιδιωτικά γρα
φεία που δραστηριοποιούνται παγκο- 
σμίως, με σκοπό την καταπολέμηση 
των απατηλών συναλλαγών-κρατήσε- 
ων αεροπορικών εισιτηρίων. Ειδική 
αναφορά για τη συγκεκριμένη δράση 
πραγματοποιήθηκε και στην ετήσια 
έκθεση αξιολόγησης της EUR0P0L 
για το οργανωμένο έγκλημα στο δια
δίκτυο (I0CTA) το έτος 2015. ■
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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  π αλα ιό τερ η  ετα ιρ ία  κα τα σ κευ ής όπλων της Α μερ ικής

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

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

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

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

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

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

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

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

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - 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



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

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

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

Αν ή ξ ί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
Dyneema, 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  /  FA X: 2 2 9 4 0  8 3 1 4 4

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

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

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Τ Η Λ : 2 3 1 0  8 6 0 3 9 0



[  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η

Γενική θεώ ρηση της 

Προσφυγικής Κρίσης

Του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Τζανέτου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ

Το Μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό και 
δυσεπίλυτο πρόβλημα για την συγκεκριμένη χρονική 
συγκυρία. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας μια 

σειρά από παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτό το κλίμα, όπως 
π κατάσταση εμπόλεμων χωρών, η αυξημένη προσφυγική ροή 
από τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους που αναζη
τούν την ελπίδα και το όραμα μιας καλύτερης ζωής, έχοντας 
στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, η οικονομική ασφυξία της 
Χώρας μας και η καθυστέρηση εκταμίευσης κονδυλίων από 
την Ευρώπη, η δέσμευσή μας απέναντι στο Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Δίκαιο και τις Συμβάσεις που αφορούν τα Ανθρώπι
να Δικαιώματα που πρέπει να τηρήσει η Χώρα μας. καθώς και 
το ανθρώπινο πρόσωπο που οφείλουμε να δείξουμε απέναντι 
στους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους.

Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι 
με ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα μετακίνησης πληθυ
σμού, λόγω των προσφυγικών -  μεταναστευτικών ροών προς 
την Ευρώπη. Πρόκειται για τη χειρότερη προσφυγική κρίση 
από τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές του ΟΗΕ. 4.000.000 άνθρω
ποι εμπόλεμων χωρών κατευθύνονται ή έχουν μεταβεί προς 
τα τουρκικά παράλια και από εκεί επιθυμούν το πέρασμά τους 
προς την Ευρώπη. Είναι ένας τεράστιος αριθμός στα ιστορικά 
δεδομένα, που κατά την εκτίμησή μου αναμένεται να αυξηθεί, 
εάν δεν ληφθούν άμεσα όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες σε 
Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αρθούν τα 
αίτια που προκάλεσαντην ανθρωπιστική αυτή κρίση, αλλά και 
να ληφθούν τα μέτρα που επιβάλλονται για τη διαχείριση του 
φαινομένου αυτού.

Ο πόλεμος στη Συρία έχει καταστροφικές συνέπειες για 
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας αυτής. Οι
κογένειες ολόκληρες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, χωρίς τα 
υπάρχοντά τους και στην καλύτερη περίπτωση μόνο με ένα 
σακίδιο στην πλάτη, αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον 
και αδιαφορώντας για το αν θα κινδυνεύσουν στο Αιγαίο.

Μόνο για το μήνα Οκτώβριο πέρασαν από την Τουρκία 
στην Ελλάδα 200.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ από

τις αρχές του έτους πέρασαν και καταγράφηκαν περισσότεροι 
από 600.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Μπορεί να σοκάρουν την παγκόσμια κοινή γνώμη οι τρα
γικές εικόνες με τα παιδάκια που πνίγονται, προσπαθώντας 
να διαφύγουν από την κόλαση της Συρίας, αλλά δυστυχώς 
η ευαισθησία εξαντλείται εκεί. Οι χιλιάδες προσφύγων που 
καταφθάνουν καθημερινά στα ελληνικά νησιά και εκλιπαρούν 
για τα απαραίτητα ως προς την διαβίωσή τους και οι ντροπια- 
στικές σκηνές που διαδραματίζονται στα σύνορα αλλά και σε 
σταθμούς Ευρωπαϊκών πόλεων, δεν ευαισθητοποιούν όσο θα 
έπρεπε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τεράστια προσφυγική και μεταναστευτική κρίση είναι μια 
πραγματικά ανοικτή πληγή για την Ευρώπη που αιφνιδιάστη- 
κε και αδυνατεί να την διαχειριστεί. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα 
πρέπει να αποφασίσουν χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση 
να λάβουν τα μέτρα εκείνα που θα δώσουν οριστική λύση στο 
μεταναστευτικό ζήτημα και παράλληλα θα διασφαλίσουν την 
εσωτερική ασφάλεια που είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Η 
Ευρώπη καλείται σήμερα να πάρει αποφάσεις. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια για εφησυχασμούς.

Τα όποια μέτρα αποφασίζονται. διαχειρίζονται μερικώς το 
πρόβλημα, χωρίς να επιλύεται ουσιαστικά. Η Ευρώπη οφείλει
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να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα. Όχι με πρόσκαιρα 
μέτρα και με μικρές χρηματοδοτήσεις έκτακτες ή τακτικές, 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά 
απαιτείται συνολική αλλαγή πολιτικής, και κυρίως έμπρακτη 
αλληλεγγύη.

Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές φωνές και διαφο
ρετικές κάθε φορά στάσεις στην αντιμετώπιση των ζητημάτων. 
Άλλωστε αυτό είναι το προνόμιο της Δημοκρατίας και της 
Ελευθερίας του λόγου. Κάθε Χώρα θέτει τα δικά της κριτήρια, 
ανάλογα με τα πολιτισμικά και τα κοινωνικά της δεδομένα.

Η Ευρώπη, όμως, πέραν των ανωτέρω, οφείλει να δείξει 
το ανθρώπινό της πρόσωπο απέναντι στους πρόσφυγες και 
αυτό άλλωστε επιβάλλουν όλες οι Ευρωπαϊκές και Διεθνείς 
Συνθήκες που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η όποια 
μορφή εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ζωής αντιβαίνει κάθε 
έννοια Δικαίου και ανθρώπινης αξίας.

Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές και οφείλουμε 
να είμαστε προσεκτικοί στο σχέδιο και στην στρατηγική που 
ακολουθούμε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, 
εφαρμόζοντας κάθε φορά πάγιες δράσεις και λύσεις, λαμβά- 
νοντας κάθε φορά πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
πλέον επίπεδο.

Πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές δράσεις, ώστε 
τα κράτη -  μέλη να καταπολεμήσουν τις σπείρες εμπορίας 
ανθρώπων. Όλες οι προσπάθειες πάταξης του δουλεμπορίου 
και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων πρέπει να θέτουν 
ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων. Να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, αντί να εφαρμόζονται εφήμερες μεταναστευτικές 
πολιτικές που δεν οδηγούν σε μια επαρκή λύση. Συνεπώς, 
τα κράτη- μέλη της Ευρώπης θα πρέπει να προβλέπουν μια 
επαρκή χρηματοδότηση για τις Χώρες που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή, όπως η Ελλάδα και που καλούνται να διαχει
ριστούν τις προσφυγικές ροές.

Η Ελλάδα, όμως, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά και σε αυτό το πρόβλημα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το τρέχον έτος έχουν εξαρ

θρωθεί σπείρες δουλεμπόρων και έχουν συλληφθεί 1040 
άτομα για παράνομη μετακίνηση μεταναστών, που δρούσαν 
ανενόχλητοι τα προηγούμενα χρόνια. Η Χώρα μας κάνει ό.τι 
μπορεί με τα μέσα που διαθέτει να διαχειριστεί την όλη κα
τάσταση.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό προς 
κάθε κατεύθυνση, ότι το μεταναστευτικό -  προσφυγικό πρό
βλημα δεν μπορεί να λυθεί μέσα στα όρια της Ευρώπης. Χρει
άζεται και η συνδρομή της Τουρκίας, η οποία θα πρέπει να 
δεχτεί να δημιουργηθούν στο έδαφος της. κοντά στα τουρκι
κά της παράλια, κέντρα hotspot και άλλες δομές φιλοξενίας 
(καθώς επίσης και στο Λίβανο και στην Ιορδανία ). ώστε να 
πραγματοποιούνται από εκεί όλες οι απαιτούμενες διαδικα
σίες ταυτοποίησης, καταγραφής και μετεγκατάστασης των 
προσφύγων με τη συνδρομή του FRONTEX, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο θα αποτρέπονται οι πνιγμοί και οι «φρικιαστικές» 
εικόνες που ακολουθούν και εκτυλίσσονται στο Αιγαίο, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται πιο αποτελεσματικά η ασφάλεια 
των κρατών -  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα κράτη -  μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Κανόνες 
Δικαίου και να αναγνωρίζουν νομικά το δικαίωμα στην αναζή
τηση και απόλαυση ασύλου και να εγγυώνται στους πρόσφυ
γες θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

Το φαινόμενο του Ισλαμοφασιμού, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 
δεν θα πρέπει να συνδεθεί με τις προσφυγικές ροές και δεν 
θα πρέπει να δημιουργήσει κλίμα φοβίας και ανασφάλειας, το 
οποίο μπορεί να επιφέρει συνέπειες και σε βάρος των προσφύ
γων. Ναι στην εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη, ναι στους κα
λύτερους ελέγχους στα σύνορα, όχι όμως στα κλειστά σύνορα, 
τα οποία ακυρώνουν την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.

Η Ελλάδα είναι αρωγός και υποστηρικτής της ανθρωπιστι
κής στάσης, του σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο και καταγ
γέλλει τα όποια φαινόμενα σκληρότητας και εξαπάτησης της 
ανθρώπινης ζωής, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί «πάτημα» 
και να εκλαμβάνεται από τρίτους ως αδυναμία της χώρας μας
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για την προάσπιση των Εθνικών της συμφερόντων. Άλλωστε, 
αρχικός στόχος της χώρας μας ήταν η συνειδητοποίηση από 
τους Ευρωπαίους εταίρους της διάστασης του μεταναστευ- 
τικού -  προσφυγικού ζητήματος και μετέπειτα η ενίσχυση 
της χώρας μας σε προσωπικό και μέσα. Και προς αυτήν την 
κατεύθυνση έχουμε εργαστεί σκληρά και έχουμε καταφέρει 
να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε πολλά από τα δίκαια 
αιτήματά μας.

Οι πρόσφυγες στο σύνολό τους δεν είναι εγκληματίες, 
ούτε δολοφόνοι. Είναι άνθρωποι που ξεριζώνονται από την 
πατρίδα τους, που φεύγουν από τον εφιάλτη του πολέμου, 
για να αναζητήσουν την ελπίδα στην Ευρώπη και το δικαίωμα 
στη ζωή. Προσπαθούν να αποδράσουν από την καταστροφή 
και τον όλεθρο, για να σώσουν τα παιδιά τους από το βέβαιο 
θάνατο. Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, δεν θέ
λουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά επιθυμούν να μεταβούν 
σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ελπίζουν μια μέρα να λήξει 
ο πόλεμος, ώστε να γυρίσουν στις πατρίδες τους.

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει και να μεταφέ
ρει το μέγεθος του πόνου, της ανασφάλειας, της αδικίας και 
του φόβου που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν 
χάσει τα πάντα και ζητούν βοήθεια. Γνωρίζουν ότι θα πρέπει 
να περάσουν από πολύ δύσβατα μονοπάτια και κινδύνους 
μέχρι να φτάσουν σε ένα ασφαλές μέρος για τους ίδιους και 
κυρίως για τα παιδιά τους.

Εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά πώς είναι να είσαι 
πρόσφυγας και να ξεριζώνεσαι από την Πατρίδα σου. ανα
ζητώντας το όραμα και το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, 
φτάνοντας σε μια ξένη χώρα, προσπαθώντας να " ξαναχτί
σεις” τη ζωή σου από την αρχή.

Ποιος μπορεί να γ ίνει ο «δήμιος» αυτών των ανθρώπων 
και να λάβει την πρωτοβουλία να τους αφήσει να πνιγούν;

Ποιος, Έλληνας ειδικά, μπορεί να κοιτάξει αυτούς τους 
ανθρώπους στα μάτια με τα μωρά στην αγκαλιά τους και 
την απόγνωση στο βλέμμα τους και να τους καταδικάσει, 
ρίχνοντάς τους ευθύνες επειδή διεκδικούν να ζήσουν:

Ποιος μπορεί να χαρεί, αν η ζωή αυτών των ανθρώπων 
γίνει μια κόλαση ή στην χειρότερη των περιπτώσεων μείνουν 
για πάντα στο βυθό τπς θάλασσας του Αιγαίου;

Βλέπει κανείς άτομα με αναπηρία, έγκυες γυναίκες, μ ι
κρά παιδιά με ζωγραφισμένο το φόβο και την αγωνία στο 
βλέμμα τους και την μόνιμη πληγή που έχει ριζώσει στην 
ψυχή τους από τις εφιαλτικές εικόνες που είδαν τα αθώα 
μάτια τους και εδώ ερωτάται εύλογα κάποιος πώς μπορεί 
κανείς να μείνει αδιάφορος και ανεπηρέαστος; Η ανωτε
ρότητα ενός λαού κρίνεται από την ηθική του και τον αν
θρωπιστικό του χαρακτήρα. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε 
περήφανοι γι αυτά!

Το σύνολο του Ελληνικού λαού απαιτεί δ ικα ίω ς την 
ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρώπη της Δημοκρατίας, 
της Αλληλεγγύης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην 
Ευρώπη του μέλλοντος, της ανάπτυξης και της ευημερίας. 
Δεν μπορούμε να είμαστε επικριτές και να αμφισβητούμε 
τα πάντα. Οφείλουμε να αναλάβουμε, όπως και η Ευρώπη, 
τις ευθύνες μας σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό ζήτημα, 
τηρώντας τις Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το 
Ευρωπαϊκό και Δ ιεθνές Δίκαιο.

Μέσα από αυτήν την κατάσταση και την τεράστια εισροή 
των προσφύγων και των μεταναστών, την οποία δεν ήταν 
δυνατόν και δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει, πρέπει 
να ακολουθήσουμε Εθνική στρατηγική στο μεταναστευτι
κό ζήτημα, παρεμβαίνοντας διορθωτικά όπου απαιτείται, 
συνεργαζόμενοι με όλα τα Ευρωπαϊκά και Δ ιεθνή Φόρα, 
προκειμένου να διαχειρ ιστούμε την κατάσταση κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και να περιορίσουμε τις συνέπειες 
που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και την επόμενη 
δεκαετία, ανταποκρινόμενοι παράλληλα σε ένα από τα με
γαλύτερα μεταναστευτικό ρεύματα που υπήρξαν ποτέ και 
το οποίο θα μείνει στην Ιστορία. Ας το διαχειριστούμε όσο 
γίνεται καλύτερα, για να μην καταγραφεί ως αποτυχία των 
Δημοκρατικών και Πολιτισμένων λαών της Ευρώπης και 
ιδιαίτερα της Πατρίδας μας. ■
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►  Του Ανθ/μου Οδυσσέα Παππό

Ο κύκλος της βίας:
από την κακοποίηση των ζώων 

στην ενδοοικογενειακή βία

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Π.11.2015, στο 
Μουσείο Μπενάκη. ημερίδα με θέμα «Ο κύκλος 
της βίας: από την κακοποίηση των ζώων στην εν- 

δοοικογενειακή βία».
Συνδιοργανωτές της ημερίδας ήταν το Υπουργείο Εσωτε
ρικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ελληνική 
Αστυνομία, η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία και ο μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός «Συμμαχία για την Ελλάδα». Η 
ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αστυνο
μικές Αρχές του Λος Άντζελες (L.A.PD.), τη Γενική Εισαγ
γελία της Πολιτείας της Βιρτζίνια και το ίδρυμα «Voice for 
the Animals».
Στην ημερίδα παρέστησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα
συγκρότησης. κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, 
ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας. ο Προ
ϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου. Υποστράτη
γος Δημήτριος Γεωργατζής. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τά
ξης. Υποστράτηγος Χρηστός Δραγατάκης. ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής. 
Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Αττικής. Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπου- 
λος, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί. 
Επίσης, παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλο-

ζωικής Ομοσπονδίας. Κα Ειρήνη Μολφέση και ο Γενικός 
Διευθυντής του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Συμμα
χία για την Ελλάδα», κ. Γιώργος Καλούδης.
Ομιλητές ήταν, η Ανώτερη Πολιτειακή Εισαγγελέας και 
Διευθύντρια της Μονάδας Δικαίου των Ζώων στην Πολι
τεία της Βιρτζίνια, Michelle Welch, η Αστυνόμος A Kelly 
Mulldorfer και ο Επιθεωρητής Hector Sanchez της Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας του Λος Άντζελες (L.A.PD.).n αντι
εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Αθηνά Θεοδωροπούλου. ο 
Αστυνόμος Α ' Περιστέρης Απόστολος της ΕΛ.ΑΣ. καθώς 
επίσης Ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδικοί επί του θέματος. 
Κατά την έναρξη της Ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυνε η 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. Κα 
Ειρήνη Μολφέση σημειώνοντας:
«Γα τους σοφούς της νομικής επιστήμης η προστασία των 
ζώων πάει χέρι-χέρι με την προστασία των ανθρώπων. Χαί
ρομαι που ο Υπουργός και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. εκτίμησαν 
τη σοβαρότητα του περιεχομένου της Ημερίδας και έτσι 
έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σήμερα εδώ αστυνομι
κούς από όλη την Ελλάδα.
Αυτοί οι αστυνομικοί θα μεταφέρουν στη συνέχεια την 
εμπειρία τους στα Τμήματα, όπου υπηρετούν. Τα στοιχεία 
που θα παρουσιάσουμε σήμερα πρώτη φορά επισήμως 
στην Ελλάδα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του 
Νόμου στις ΗΠΑ και από τα ευρήματα του FBI. τεκμηριώ
νουν δυστυχώς την άποψη ότι ε κ ε ί που κακοποιούνται ζώα. 
κακοποιούνται και οι άνθρωποι.»
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Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Τζανέτος Φιλιππά- 
κος, κατά το χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:
«Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ημερίδα αυτή, διότι η επο
χή μας. οι μέρες μας έχουν βία. έχουν βία που ξεκινά από 
την κακομεταχείριση των ζώων, φτάνει στην οικογένεια και 
γενικά εμφανίζεται με διάφορες μορφές απειλώντας την 
ποιότητα, που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στο κο ι
νωνικό γίγνεσθαι.
Το πλαίσιο που υπάρχει είναι ικανοποιητικό. Μπορεί να βελ
τιωθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει να πούμε ότι επιτελείται 
τεράστιο έργο. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και 
οι ένστολοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, 
ώστε να μην υπάρχει κακομεταχείριση στα ζώα. να μην 
υπάρχει βία και σε κάθε περίπτωση ανταποκρίνονται άμε
σα με τον καλύτερο τρόπο.
Η βία παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, απειλεί τον άν
θρωπο. απειλεί τα ζώα. απειλεί οτιδήποτε είναι όμορφο, 
οτιδήποτε έχει να δώσει ανθρωπιά και ευαισθησία, που 
έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει και να δημιουργήσει 
μέσα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον.
Θέλω να ευχηθώ τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν να ε ί
ναι τέτοια, ώστε να μας δώσουν την ώθηση που χρειάζεται, 
για να μπορέσουμε πιο οργανωμένα, πιο ενημερωμένα και 
πιο αποφασιστικά, να επιδιώξουμε στη συνέχεια τα αποτε
λέσματα εκείνα, που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των ζώων, 
αλλά και των ανθρώπων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι». 
Αντίστοιχα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος κ. Δημήτριος Τσακνάκης. ανέφερε:
«Η σημερινή Ημερίδα, αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχεί
ρημα για την Ελληνική Αστυνομία, γιατί για πρώτη φορά 
αναπτύσσεται μία συνεργασία προκειμένου να αναδειχθούν 
πολύ σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ της κακοποίησης των 
ζώων, της παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών, της εν- 
δοοικογενειακής βίας όπως και άλλων μορφών βίας.
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 
αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προστα
σίας των ζώων και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό

τρόπο τα περιστατικά κακομεταχείρισής τους, που πραγ
ματοποιούνται κατά καιρούς. Παράλληλα, στηρίζει κάθε 
προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση της διαμόρ
φωσης φιλοζωικής συνείδησης και κουλτούρας στην Χώ
ρα μας. εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύ- 
ουσας Νομοθεσίας.
Η ορθή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει υφηλό επίπεδο 
παιδείας και σωστή διαμορφωμένη κοινωνική κουλτούρα. 
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλ
λεται κάθε δυνατή προσπάθεια, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του όλου ζητήματος παρέχοντας την όποια 
νόμιμη συνδρομή ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους Φο
ρείς. Υπηρεσίες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Φιλοζωι- 
κά Σωματεία και πολίτες τόσο της Χώρας μας όσο και του 
Εξωτερικού.
Το σημαντικότερο όμως ζήτημα, είναι η σύνδεση της κα

κοποίησης ζώων με άλλες εγκληματικές συμπεριφορές. 
Οι πολυετείς έρευνες καταδεικνύουν πως το κοινωνικό 
αυτό φαινόμενο, έχει πολύ βαθιές εκφάνσεις και σχετίζε
ται άμεσα μ ε  το σύνολο σχεδόν των έκνομων και βίαιων 
συμπεριφορών, όπου μία ε ξ  αυτών είναι και η οικογενει
ακή βία.»
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, συντονιστής της οποίας 
ήταν ο κλινικός ψυχολόγος Αλέξης Μορντώ, συζητήθηκε 
και αναπτύχθηκε το ζήτημα της σύνδεσης ενδοοικογενει- 
ακής βίας και κακοποίησης των ζώων. Αναλύθηκε επιστη
μονικά τόσο η ψυχολογική, όσο και η αστυνομική και η 
νομοθετική προσέγγιση του θέματος, οδηγώντας στην εξα
γωγή χρήσιμων και σημαντικών συμπερασμάτων, ενώ πα
ρουσιάστηκαν -για πρώτη φορά στην Ευρώπη- τα συμπε
ράσματα εφαρμογής του νόμου στις Η.Π.Α για τη σύνδεση 
της κακοποίησης ζώων με την ενδοοικογενειακή βία και το 
οργανωμένο έγκλημα.
Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας από 
όλη τη χώρα, καθώς και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
των Εισαγγελικών Αρχών. ■
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► Της Ντάρας Γιαννάκη
ΜΑ Security & Justice (Leeds), ΜΑ Political Theory (Essex) 

Πολιτικού Επιστήμονα -  Εμπειρογνώμονα Πολιτικών Ασφάλειας & Αικαιοούνης
Μέλους του Α.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

«Διαπολιτισμικές Πολιτικές 
και Αστυνομία»

Είναι γεγονός ότι η σύνθεση του πληθυσμού στις περισ
σότερες χώρες του δυτικού κόσμου και, κυρίως, στην 
Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετί

ες δημιουργώντας ένα καινούργιο περιβάλλον αστυνόμευσης 
εξαιτίας της παρουσίας διαφορετικών εθνοτικών και πολιτισμι
κών κοινοτήτων σε κράτη που άλλοτε διακρίνονταν από μεγά
λη δημογραφική ομοιογένεια. Επιπλέον, η πρόσφατη διόγκωση 
των μετακινούμενων μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυ
σμών προς την Ευρώπη, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που 
επικρατεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής αυτή την εποχή, δη
μιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις για τους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς επιβολής του νόμου που έχουν επιφορτι
στεί με τον έλεγχο των συνόρων και την διαχείριση της δημόσι
ας ασφάλειας επί του ευρωπαϊκού εδάφους. Φυσικά, από την 
εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η Ελλάδα, που λό
γω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια 
χώρα εισόδου, υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών. Σε αυτή 
τη νέα πραγματικότητα, τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας μας, 
ιδίως η Ελληνική Αστυνομία, καλούνται να ανταποκριθούν σε 
μια σειρά από νέες απαιτήσεις, που όπως θα δούμε παρακάτω, 
επιβάλλουν την υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης 
στην δράση και λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο επιχειρεί να επιτύχει τρεις 
βασικούς στόχους:
► Πρώτον, να αναδείξει ορισμένες από τις βασικές αιτίες που 

καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής 
ατζέντας από την αστυνομία.

► Δεύτερον, να σκιαγραφήσει, αν και σε πολύ αδρές γραμμές, 
τις βασικές πολιτικές για την προαγωγή της διαπολιτισμι-

κότητας και της πολυμορφίας που εφαρμόζονται από τις 
προηγμένες αστυνομίες του δυτικού κόσμου.

► Και. τρίτον, να εξηγήσει για ποιον λόγο οι διαπολιτισμικές 
πολιτικές λειτουργούν προς όφελος όχι μόνο των αστυνο- 
μευόμενων (είτε αυτοί είναι πολίτες μιας χώρας, είτε όχι) 
αλλά και προς όφελος της ίδιας της αστυνομίας.'

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία μια διαηολιτι- 
σμική προσέγγιση από την αστυνομία
Κατ' αρχάς. χρειάζεται να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι μο
λονότι στην Ελλάδα τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαί
δευσης για το αστυνομικό προσωπικό εμφανίστηκαν πολύ 
πρόσφατα -  προφανώς γιατί το μεταναστευτικό φαινόμενο 
μας επηρεάσε πολύ αργότερα από αλλού -  σε άλλες χώρες 
η εφαρμογή διαπολιτισμικών πολιτικών στον αστυνομικό θε
σμό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, 
τη δεκαετία του 1970, πρώτα στον Καναδά και την Αυστραλία 
(δύο χώρες με πολυεθνικό χαρακτήρα ήδη από την σύστα
σή τους)2 και από την δεκαετία του 1980 και σε άλλες χώρες, 
όπως στις ΗΠΑ. την Βρετανία, την Γερμανία, την Ολλανδία 
και αλλού. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι. σε όλες αυτές 
τις χώρες, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την εισαγωγή 
διαπολιτισμικών πολιτικών στον αστυνομικό θεσμό προέκυψε 
αφού προηγήθηκαν συγκεκριμένα, «ατυχή» περιστατικά τα 
οποία κινητοποίησαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Τούτο 
έγινε είτε με αφορμή τπν εμφάνιση προβληματικών συμπε
ριφορών εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων, και, συγκε
κριμένα, επεισοδίων προκατάληψης και διάκρισης σε βάρος 
ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό και εθνοτικό υπόβαθρο, 
είτε με αφορμή αποτυχημένες προσπάθειες διαχείρισης δι- 
απολιτισμικών εντάσεων και συγκρούσεων από την πλευρά 
της αστυνομίας.3 Επί παραδείγματι, στις ΗΠΑ. αφορμή για την 
αναγνώριση της σημασίας της διαπολιτισμικότητας στάθηκε 
η υπόθεση του Rodney King στο Λος Άντζελες το 1991, ενός 
Αφροαμερικανού του οποίου ο ομαδικός ξυλοδαρμός από την 
αστυνομία καταγράφηκε από κάμερα -  και προβλήθηκε από 
τηλεοπτικά δίκτυα -  προκαλώντας τρομερές αντιδράσεις στην 
κοινή γνώμη, ανοίγοντας έτσι τπν δημόσια συζήτηση για την 
κακομεταχείριση των Αφροαμερικανών πολιτών από τα αστυ
νομικά σώματα της χώρας. Αντιστοίχως, στην περίπτωση της 
Βρετανίας, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ενσωμά
τωση της διαπολιτισμικής διάστασης στην αστυνομική πρακτι
κή προέκυψε μετά τα βίαια φυλετικά επεισόδια στο Brixton το 
1981, τα οποία, όπως κατέδειξαν μελέτες της εποχής αλλά και
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η έκθεση Scarman, προκλήθηκαν από την επίμονη διεξαγωγή 
σωματικών ελέγχων σε μαύρους πολίτες από την Μητροπολι- 
τική Αστυνομία.4
Δυστυχώς, τα φαινόμενα που δημιούργησαν την ανάγκη για 
την υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης από τις αστυ
νομίες των δυτικών χωρών, συνεχίζουν να υφίστανται -  σε μι
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό -  ακόμη και σήμερα, κάτι που 
γίνεται εύκολα αντιληπτό αν λάβει κανείς υπόψη του τόσο την 
συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις της αστυνομίας με τις διά
φορες μειονοτικές κοινότητες στις ΗΠΑ (κυρίως σε ότι αφορά 
τις κοινότητες των Αφροαμερικανών και των Ισπανόφωνων). 
όσο και πιο πρόσφατα περιστατικά διαπολιτισμικών συγκρού
σεων μεταξύ αστυνομίας και μειονοτικών κοινοτήτων, όπως 
στην περίπτωση της εξέγερσης στα προάστια του Λονδίνου 
(και σε άλλες αγγλικές πόλεις) το 2011.
Φαίνεται ότι δύο είναι τα ζητήματα που προβληματίζουν ακόμη 
ειδικούς, πολιτικούς και αστυνομικές ηγεσίες: πρόκειται για το 
φαινόμενο της υπεραστυνόμευσης και της υποαστυνόμευ- 
σης των πολιτισμικών και εθνοτικών κοινοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος υπεραστυνόμευση δηλώνει την 
κακή (και άδικη) μεταχείριση των μειονοτικών κοινοτήτων 
από την αστυνομία, είτε με την υπερβολική χρήση βίας ενα
ντίον τους, είτε με διακριτικές συμπεριφορές απέναντι τους, 
συμπεριλαμβανομένων της υπερβολικής άσκησης σωματικών 
ελέγχων και τον δυσανάλογο αριθμό συλλήψεων σε σχέση με 
άλλες κατηγορίες του πληθυσμού.5 Ειδικότερα, η μορφή δια
κριτικής συμπεριφοράς για την οποία ασκείται δριμεία κριτική 
από διεθνείς οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων είναι 
το λεγόμενο «φυλετικό profiling». Δηλαδή η στοχοποίηση ατό
μων ή και ολόκληρων κοινωνικών ομάδων ως ύποπτων για την 
τέλεση εγκληματικών πράξεων, με βασικό ή μοναδικό κριτή
ριο την φυλή, την εθνότητα, την θρησκεία και όχι την ύπαρξη 
αντικειμενικών κριτηρίων και επαρκών στοιχείων που να αι
τιολογούν αυτή τη στοχοποίηση.6 Όμως, το φυλετικό profiling 
έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα. 
Πέρα από το γεγονός ότι έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύου- 
σα νομοθεσία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά
των, είναι επικίνδυνο γιατί τροφοδοτεί την δυσπιστία, τον φόβο 
και την εχθρότητα απέναντι στην αστυνομία, και τελικά μπορεί 
να πυροδοτήσει πολιτισμικές και εθνοτικές εντάσεις και συ
γκρούσεις. 7
Αντίστοιχα προβληματική είναι και η περίπτωση της υπο-αστυ- 
νόμευσης, που ουσιαστικό σημαίνει την παραμέληση των μει
ονοτικών κοινοτήτων και των αναγκών τους από την αστυνο
μία.8 Η παραμέληση αυτή μπορεί να εκφραστεί κυρίως με δύο 
τρόπους: Πρώτα απ' όλα μπορεί να εκδηλωθεί ως αδιαφορία 
της αστυνομίας απέναντι σε περιστατικά ρατσιστικής βίας και 
εγκλημάτων μίσους, τα οποία είτε μπορεί να μην αντιμετωπι
στούν επαρκώς στο επίπεδο της εξιχνίασης, είτε και να αγνο
ηθούν εντελώς. Σύμφωνα με τον Hoidaway. μια εξήγηση για 
αυτές τις συμπεριφορές είναι η αδυναμία ορισμένων αστυνο
μικών οργάνων να αντιληφθούν την διάσταση της φυλής στην 
τέλεση ενός εγκλήματος, κάτι το οποίο ενδέχεται να υποκινεί
ται από τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και στερεότυπα 
εναντίον των εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων.9 Αυτές οι

πρακτικές, πέρα από το γεγονός ότι συνιστούν αντιεπαγελματι- 
κή συμπεριφορά μπορούν να βλάψουν σοβαρά τόσο το προφίλ 
της αστυνομίας -  που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι ως ένας 
«ρατσιστικός οργανισμός» - ,  όσο και τις σχέσεις της με συγκε
κριμένες μειονοτικές κοινότητες.10
Επιπλέον, μια άλλη μορφή υποαστυνόμευσης αφορά στον τρό
πο χειρισμού των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που 
λαμβάνουν χώρα εντός των μειονοτικών κοινοτήτων, επειδή 
θεωρούνται ως «πολιτισμικά» εγκλήματα και ως «τυπικές» 
συμπεριφορές αυτών των κοινοτήτων." Στην πράξη δηλαδή 
αυτό που έχει καταγράψει η διεθνής εμπειρία είναι ότι. συχνά, 
μερικά αστυνομικά όργανα αποφεύγουν να παρεμβαίνουν σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στις μειονοτικές κοινό
τητες ή όταν παρεμβαίνουν τις αντιμετωπίζουν πλημμελώς 
διότι θεωρούν ότι η καταπίεση και η βία είναι κάτι αναμενό
μενο και συνηθισμένο στις οικογένειες των μειονοτικών κοι
νοτήτων. θεωρούν, δηλαδή, ότι οι «ξένοι» έτσι έχουν μάθει να 
διευθετούν τις οικογενειακές τους υποθέσεις οπότε «ας μην 
μπλέξουμε με τα δικά τους». Έτσι όμως, στο όνομα της πολιτι
σμικής ευαισθητοποίησης η ευθύνη της αστυνομίας για εφαρ
μογή της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας ουδετερο- 
ποιείται ή και αδρανοποιείται με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 
της σοβαρότητας των πράξεων των δραστών και την υποτίμηση 
των επιπτώσεων τους στα θύματα.12

Πολιτικές για την προαγωγή της διαπολιτισμικό- 
τητας και της πολυμορφίας
Σήμερα, όλες σχεδόν οι σύγχρονες αστυνομίες του δυτικού 
κόσμου έχουν ενσωματώσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθ
μό τόσο την διαπολιτισμική διάσταση, όσο και την αρχή της της 
πολυμορφίας στην οργάνωση και την πρακτική τους. Μολονότι 
η κάθε αστυνομία διακρίνεται για την δική της ξεχωριστή πο
ρεία ως προς την διαμόρφωση της διαπολιτισμικής της ατζέ
ντας, εντούτοις, εντοπίζονται κοινές πολιτικές που εφαρμόζο
νται από τις αστυνομίες των περισσότερων χωρών. Πολλές από 
αυτές συμπεριλαμβόνονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα κεί
μενα συστάσεων που αποσκοπούν στην προαγωγή της δημο
κρατικής αστυνόμευσης, την «Χάρτα του Ρότερνταμ του 1996: 
Αστυνόμευση για μια Πολυ-Εθνική Κοινωνία» και τις «Συστά
σεις για την Αστυνόμευση στις Πολυ-Εθνικές Κοινωνίες» του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.'3 Οι συ-
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στάσεις που απευθύνουν τα εν λόγω κείμενα στους αστυνομι
κούς οργανισμούς για την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας 
και της πολυμορφίας αφορούν παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα: 
Το πρώτο επίπεδο παρεμβάσεων αφορά στο σύστημα προ
σλήψεων και στην αντιπροσώπευση των πολιτισμικών και 
εθνοτικών κοινοτήτων στον αστυνομικό οργανισμό. Πρακτικά, 
δηλαδή, πρόκειται για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την 
διαφοροποίηση της σύνθεσης του προσωπικού των αστυνομι
ών μέσω της πρόσληψης αστυνομικών από τις διάφορες εθνο- 
τικές και πολιτισμικές ομάδες. Τέτοια μέτρα είναι η άρση όλων 
των διακρίσεων -  άμεσων ή έμμεσων -  που εμποδίζουν τη 
συμμετοχή μειονοτικών υποψηφίων στη διαδικασία προσλή
ψεων στην αστυνομία, η πρακτική υποστήριξη τους προκειμέ- 
νου να επιτύχουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την 
πρόσληψή τους (π.χ. οργάνωση ειδικών ταχύρρυθμων μαθη
μάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής προετοιμασία 
των μειονοτικών υποψηφίων για τις προβλεπόμενες διαγωνι- 
στικές διαδικασίες), η διασφάλιση ίσης μεταχείρισης εντός του 
αστυνομικού οργανισμού για όλους τους αστυνομικούς που 
προέρχονται από τις εθνοτικές και πολιτισμικές μειονότητες με 
την δημιουργία ενός ουδέτερου εργασιακού περιβάλλοντος και 
την παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης. κτλ.Μ 
Το δεύτερο επίπεδο διαπολιτισμικών παρεμβάσεων αφορά 
στην εκπαίδευση και στη γενικότερη επαγγελματική ανάπτυξη 
του αστυνομικού προσωπικού.15 Πρόκειται για τα προγράμματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που έχουν ως στόχο, κυρίως, 
την αλλαγή εκείνων των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των 
αστυνομικών οι οποίες ενδέχεται να τους ωθούν σε διακρι
τικές συμπεριφορές και πρακτικές εις βάρος συγκεκριμένων 
κοινωνικών κατηγοριών του πληθυσμού. 0 στόχος δηλαδή 
είναι η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων 
των αστυνομικών που υποκινούνται είτε από την επαγγελμα
τική κουλτούρα, είτε από την ευρύτερη κοινωνία. Μέσω των 
προγραμμάτων αυτών οι αστυνομικοί αποκτούν διαπολιτισμική 
επάρκεια, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης των πολιτισμικών 
διαφορών, καθώς και ένα ρεπερτόριο συγκεκριμένων δεξιο
τήτων και μεθόδων για την αποτελεσματική μεταχείριση των 
διαπολιτισμικών επαφών ή και την επίλυση διαπολιτισμικών 
εντάσεων και συγκρούσεων -  όπως, δεξιότητες επικοινωνίας, 
διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης, γλωσσικές δεξιότητες, 
πολιτισμική και θρησκευτική ευαισθητοποίηση και ενημέρω

ση, σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατάρτιση σε θέματα αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, κτλ.
Τέλος, το τρίτο επίπεδο παρεμβάσεων αφορά στην συνεργα
σία ανάμεσα στην αστυνομία και τις εθνοτικές και πολιτισμι
κές κοινότητες, με την εγκαθίδρυση σταθερών δομών επαφής, 
επικοινωνίας και συνεργασίας. Αυτή τη λογική των συνεργα
σιών επιβάλλει το μοντέλο της κοινοτικής αστυνόμευσης που 
συνιστά ένα από τα κυρίαρχα πρότυπα αστυνόμευσης στον 
δυτικό κόσμο σήμερα, το οποίο επιδιώκει να εφαρμόσει με
θόδους «ήπιας αστυνόμευσης» (soft policing): δηλαδή αστυ
νομικές πρακτικές που βασίζονται στην πειθώ, στον διάλογο, 
στην διαπραγμάτευση και στην διαντίδραση με τις διαφορετι
κές κοινότητες.16 Στα μέτρα για την προαγωγή της συνεργα
σίας μεταξύ των δύο πλευρών (αστυνομίας και μειονοτικών 
κοινοτήτων), συμπεριλαμβάνονταί:17 η δημιουργία φόρουμ 
επικοινωνίας ανάμεσα στην αστυνομία και τις εθνοτικές και 
πολιτισμικές κοινότητες με αναλογική αντιπροσώπευση των 
κοινοτήτων προκειμένου να συζητούνται θέματα κοινού εν
διαφέροντος. η δημιουργία γραφείων επικοινωνίας για τα 
μέλη των μειονοτικών κοινοτήτων σε επιλεγμένα αστυνομικά 
τμήματα, η δημιουργία ειδικού αστυνομικού σώματος που 
απασχολείται αποκλειστικά με τις πολιτισμικές και εθνοτικές 
κοινότητες (πρόκειται για τους λεγάμενους liaison officers, οι 
οποίοι λειτουργούν ως «σύνδεσμοι» ανάμεσα στην αστυνομία 
και τις μειονοτικές κοινότητες), η δημιουργία συμβουλευτικών 
επιτροπών με σκοπό την παροχή συμβουλών στην ηγεσία της 
αστυνομίας σχετικά με την διαχείριση των πολιτισμικών και 
εθνοτικών συγκρούσεων, η έναρξη επίσημων συνεργασιών με 
συλλόγους των πολιτισμικών και εθνοτικών κοινοτήτων καθώς 
και με μη κυβερνητικές οργανώσεις του χώρου, η τακτική δι
οργάνωση δημόσιων συζητήσεων για φλέγοντα ζητήματα και 
επίκαιρα προβλήματα των κοινοτήτων, κτλ.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση διαπολιτισμικών 
πολιτικών
Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. η εφαρμογή πολιτικών 
για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και της πολυμορ
φίας στον αστυνομικό θεσμό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 
επωφελής:18
► Για τις πολιτισμικές και εθνοτικές κοινότητες διότι η αστυ

νόμευση γίνεται πιο ευαίσθητη στις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η πρόσβασή τους 
στις υπηρεσίες Δικαιοσύνης.

► Για την αστυνομία, αφού η βελτιωμένη επικοινωνία και 
συνεργασία που επιτυγχάνεται μέσω της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης αποτελούν βασική προϋπόθεση για την απο
τελεσματική αστυνόμευση σε οποιαδήποτε κοινωνία.

► Και για το κράτος, το οποίο οφελείται άμεσα και έμμεσα 
τόσο από την καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα 
της αστυνομίας όσο και από την καλύτερη ενσωμάτωση των 
μειονοτήτων στην κοινωνία.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αστυνομία, τα οφέλη από την υι
οθέτηση μιας διαπολιτισμικής ατζέντας μπορούν να συνοψι
στούν στα παρακάτω:
Πρώτον, μέσω της πρόσληψης αστυνομικών από τις διάφορες
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πολιτισμικές και εθνοτικές ομάδες ο αστυνομικός οργανισμός 
αποκιάει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα γνώσεων, δεξιοτή
των, εμπειριών και πολιτισμών, οι οποίες μεγιστοποιούν την 
ικανότητα της αστυνομίας να σχεδιάσει μια ποικιλία λύσεων 
για τα προβλήματα όλων των τμημάτων της κοινωνίας.19 
Δεύτερον, η πολυμορφία στο προσωπικό του αστυνομικού 
οργανισμού αυξάνει τη νομιμοποίηση της αστυνομίας μετα
ξύ των εθνοτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων, αφού τα μέλη 
αυτών των κοινοτήτων νιώθουν πιο κοντά στους δικούς τους 
ανθρώπους, τους εμπιστεύονται περισσότερο, μιας και αυτοί 
γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
κοινότητάς τους και έχουν μεγαλύτερη κατανόηση για τις ανη
συχίες τους.
Τρίτον, μέσω της γενικότερης βελτίωσης της επικοινωνίας με 
τις πολιτισμικές και εθνοτικές κοινότητες -  η οποία επιτυγχά
νεται με την διαφοροποίηση της σύνθεσης του προσωπικού, 
την πολιτισμική ευαισθητοποίηση των αστυνομικών και την 
εγκαθίδρυση σταθερών μηχανισμών διαλόγου μεταξύ αστυνο
μίας και κοινοτήτων -  διευκολύνεται η συλλογή πληροφοριών 
(intelligence) και εξασφαλίζεται η συνεργασία των μελών των 
μειονοτικών κοινοτήτων ως πληροφοριοδότες ή μάρτυρες. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς την συνεργασία των μει
ονοτικών ομάδων, το έργο της αστυνομίας, είτε αυτό λέγεται 
πρόληψη, είτε αυτό λέγεται εξιχνίαση των εγκλημάτων, καθί
σταται ιδιαίτερα δύσκολο.20 Ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία 
με την διόγκωση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και 
την ανάδυση της νέας τρομοκρατικής απειλής του Ισλαμικού 
Κράτους (ISIS) η συνεργασία με τις εθνοτικές και πολιτισμικές 
κοινότητες είναι ζωτικής σημασίας.
Τέταρτον, μέσω της απόκτησης διαπολιτισμικής επάρκειας, το 
αστυνομικό προσωπικό εξοπλίζεται με ιδιαίτερα χρήσιμα ερ
γαλεία για την πρόληψη ή και την διαχείριση διαπολιτισμικών 
εντάσεων και συγκρούσεων κάτι που μειώνει σημαντικό τους 
κινδύνους και τα ρίσκα για την προσωπική ασφάλεια των αστυ
νομικών. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το κόστος 
της αστυνόμευσης αφού όσο λιγότερες είναι οι εντάσεις τόσο 
μικρότερες καθίστανται οι ανάγκες σε απασχόληση αστυνομι
κού προσωπικού και σε χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων για 
την αστυνόμευση των μειονοτικών κοινοτήτων.
Και, πέμπτον, μέσω της εκπαίδευσης του αστυνομικού προσω
πικού σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας προάγεται ο σεβασμός 
της διαφορετικότητας τόσο στο εσωτερικό του αστυνομικού 
οργανισμού όσο και μέσα στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό συμ
βάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του επαγγελματισμού στις 
επαφές με ανθρώπους από διαφορετικό πολιτισμικά υπόβα
θρα, στον περιορισμό των διακριτικών συμπεριφορών εναντίον 
τους και τελικά στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών, με άμεση 
συνέπεια τη βελτίωση της φήμης και της δημόσιας εικόνας της 
αστυνομίας σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο περιορισμός των δι
ακριτικών συμπεριφορών απέναντι σε ομάδες με διαφορετικό 
εθνοτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο επιβάλλεται όχι μόνο για 
λόγους επαγγελματισμού αλλά και για λόγους που σχετίζονται 
με την επιχειρησιακή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
της αστυνομίας. Η υιοθέτηση μιας ατζέντας που προωθεί την

διαπολιτισμικότητα και την πολυμορφία μπορεί να συνεισφέ
ρει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή με αμοιβαίο όφελος 
και για την αστυνομία και την κοινωνία. Η Ελληνική Αστυνομία 
στην προσπάθεια που καταβάλλει για την προσαρμογή της στο 
σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον αστυνόμευσης μπο
ρεί να αντλήσει από τις καλές διαπολιτισμικές πρακτικές που 
εφαρμόζουν άλλες αστυνομίες του δυτικού κόσμου. Τούτο, βε
βαίως, θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη
τες της ελληνικής κοινωνίας και τα ειδικά χαρακτηριστικό ορ
γάνωσης και λειτουργίας του Σώματος, διότι οι διαπολιτισμικές 
πολιτικές που λειτούργησαν καλά σε μία χώρα μπορεί να μην 
είναι κατάλληλες για την ελληνική περίπτωση. Από την άλλη 
πλευρά, δεν υπάρχει λόγος το Σώμα να αντιμετωπίζει φοβικά 
τα θετικά παραδείγματα που έρχονται από το εξωτερικό μιας 
και υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της πιλοτικής εφαρμογής 
συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να δοκιμαστεί η συμ- 
βατότητά τους με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Στο 
πλαίσιο αυτό αποτελεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός η στήριξη, τα 
τελευταία χρόνια, προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευ
σης από την Ελληνική Αστυνομία, και η γενικότερη συνδρομή 
του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας στον τομέα αυτό.
Σε κάθε περίπτωση η ένταση του μεταναστευτικού και προ- 
σφυγικού φαινομένου δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει ακό
μη μεγαλύτερες απαιτήσεις στο επίπεδο της αποτελεσματικής 
διαπολιτισμικής διαχείρισης, είτε αυτό αφορά στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε στην ασφάλεια των πολι
τών. Για αυτό και η υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής προσέγγι
σης καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαία.
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Office of the High Commissioner on National Minorities The
Hague: OSCE. σ.σ. 11-14. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να 
υπογραμμιστεί ότι παρότι πολλές αστυνομίες στον δυτικό κόσμο 
εφαρμόζουν εδώ και χρόνια τέτοιου είδους μέτρα, ο στόχος της 
επίτευξης ικανοποιητικής αντιπροσώπευσης των μειονοτικών ομά
δων συναντάει ακόμη αρκετές δυσκολίες. Μια από τις βασικές αι
τίες σχετίζεται με το γεγονός ότι η απασχόληση στην αστυνομία δεν 
θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική για τα άτομα από τις πο
λιτισμικές και εθνοτικές ομάδες. Ειδικότερα, από σχετικές μελέτες 
προκύπτει ότι τα άτομα με μειονοτική προέλευση έχουν την τάση να 
επιδεικνύουν μια ισχυρή αντίσταση ένταξης στον αστυνομικό οργα
νισμό. διότι τον αντιλαμβάνονται ως έναν μη έμπιστο και φιλικό θε
σμό. Τούτο οφείλεται, κυρίως, σε προηγούμενες αρνητικές εμπει
ρίες τους με την αστυνομία, οι οποίες έλαβαν χώρα είτε στη χώρα 
υποδοχής, είτε (κυρίως) στη χώρα προέλευσής τους δεδομένου ότι 
ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος των μεταναστευτικών ροών σήμερα

προέρχεται από χώρες στις οποίες οι πρακτικές και το επαγγελμα
τικό ήθος της αστυνομίας δεν έχουν καμία σχέση με το μοντέλο της 
δημοκρατικής αστυνόμευσης που ενστερνίζονται οι φιλελεύθερες 
κοινωνίες της Δύσης (όπως αποτυχημένα κράτη, δικτατορικά και 
αυταρχικό καθεστώτα, κτλ ). Μια ακόμη αιτία για το περιορισμένο 
ενδιαφέρον των ατόμων από τις νέες μεταναστευτικές κοινότητες 
να εργαστούν στην αστυνομία συνδέεται και με την απόρριψη που 
συναντούν οι μειονοτικοί αστυνομικοί εντός των αστυνομικών ορ
γανισμών (από τους συναδέλφους και τους ανωτέρους τους) και 
τη γενικότερη συστημική διάκριση σε βάρος τους, αλλά και με 
την απόρριψη που βιώνουν από τις ίδιες τις κοινότητές τους οι 
οποίες τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία ή ακόμη και με όρους 
«προδοσίας». Σχετικά με όλα τα παραπάνω βλ. Casey. J. (2000). 
'International Experiences in Policing Multicultural Societies'. Στο 
International Journal of Police Science & Management, τόμ. 3. 
αρ. 2. σ. 170. Επίσης, βλ. Clements, Ρ (2008). Policing a Diverse 
Society. Oxford: Oxford University Press, σ. 77. και Stenning, 
P (2003). 'Policing the Cultural Kaleidoscope: Recent Canadian 
Experience'. Στο Police and Society, τόμ. 7. σ. 18.

15. Βλ. σχετικό OSCE (2006) Recommendations on Policing in Multi- 
Ethnic Societies. Office of the High Commissioner on National 
Minorities. The Hague: OSCE, σ.σ. 5, 14. και Casey. J. (2000). 
International Experiences in Policing Multicultural Societies'. Στο 
International Journal of Police Science & Management, τόμ. 3. 
αρ. 2. σ. 172.

16. Στη χώρα μας αυτή τη φιλοσοφία υπηρετεί το μέτρο του Αστυνομι
κού της Γειτονιάς, το οποίο για διάφορους λόγους είχε απαξιωθεί 
τα τελευταία χρόνια. Από τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε μια προ
σπάθεια επανενεργοποίησης και αναβάθμισής του -  προσπάθεια η 
οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα -  με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσμα
τα. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε Ειδική Επιτροπή 
για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων αναφορικά 
με τη βελτίωση του ρόλου και του έργου του Αστυνομικού της Γει
τονιάς, η οποία κατέθεσε σχετικό πόρισμα τον περασμένο Ιούνιο.

17. Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση των μέτρων αυτών βλ. OSCE 
(2006). Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies. 
Office of the High Commissioner on National Minorities. The 
Hague: OSCE, σ.σ. 19. 21. και The Rotterdam Charter Policing for 
a Multi-Ethnic Society (2002). Στο Leenen, W.R. (επιμ.) Enhancing 
Intercultural Competence in Police Organizations: Munster 
Waxmann. σ. 199.

18. Επ' αυτού βλ. OSCE (2006) Recommendations on Policing in 
Multi-Ethnic Societies. Office of the High Commissioner on 
National Minorities. The Hague: OSCE. σ. 3.

19. Όπως υπογραμμίζεται σε έκδοση της Βρετανικής Ένωσης Αξιωμα
τικών Αστυνομίας (ACP0). «η πολυμορφία είναι ένα ακόμη εργα
λείο για να επιλύουμε προβλήματα» αφού στην πράξη προσφέρει 
«την δυνατότητα να βουτήξουμε σε γνώσεις και δεξιότητες πέρα 
από την δική μας εμπειρία, γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να 
έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε πιο αποτελεσματικές λύσεις». Για 
παράδειγμα, όπως σημειώνεται στην ίδια έκδοση, «ένας αστυνομι
κός που ομιλεί μια ξένη γλώσσα μπορεί να επικοινωνήσει καλύτε
ρα με ύποπτους ή με θύματα που ομιλούν μόνο αυτή τη γλώσσα... 
μια μουσουλμάνο γυναίκα αστυνομικός μπορεί να χειριστεί κα
λύτερα μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην οποία εμπλέ
κεται μια άλλη μουσουλμάνο γυναίκα». Επ' αυτών βλ. ACPO (χχ). 
It Works...The Operational Benefits of Diversity for the Police 
Service. London: ACPO. σ.σ. 4.9.

20. Διεθνείς μελέτες καταγράφουν χαμηλό επίπεδο συνεργασίας ανά
μεσα στην αστυνομία και στις μειονοτικές κοινότητες. Ενδεικτικό 
παράδειγμα αυτής της έλλειψης συνεργασίας αποτελούν τα πολύ χα
μηλά ποσοστά καταγγελιών για εγκληματικές πράξεις από την πλευ
ρά των εθνοτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων. Για μια εκτενέστερη 
ανάλυση σχετικό με αυτό το θέμα βλ. FRA (2010). The European 
Union Minorities and Discrimination Survey Vienna: FRA.
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Η άφιξη του Δεκέμβρη του 1914 ήταν μια απόδειξη ότι 
ο καταστροφικά βίαιος πόλεμος που ξεκίνησε πέντε 
μήνες νωρίτερα, γνωστός ως Μεγάλος Πόλεμος, δεν 

θα τελείωνε σύντομα. Στις τάξεις των περισσότερων Ευρω
παίων επικρατούσε αρχικά η πίστη ότι οι εχθροπραξίες δεν 
θα διαρκούσαν πολύ και ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα επέ
στρεφαν στα σπίτια τους. Έτσι άτομα κάθε κοινωνικής τάξης 
δήλωναν εθελοντές για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους και 
να κερδίσουν δόξα και τιμή. Η ιστορία έγραψε ότι ακολού
θησαν άλλα τέσσερα χρόνια σκληρών, φονικών μαχών που 
οδήγησε στην απώλεια εννέα εκατομμυρίων ζωών και στην 
κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών : της Γερμανικής, της 
Ρωσικής της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρικής. Αφορμή 
αυτού του επαχθούς πολέμου ήταν η δολοφονία στο Σεράγε- 
βο της Βοσνίας ( επαρχία της Αυστροουγγαρίας ) του αρχι
δούκα διαδόχου της Αυστρίας Φερδινάνδου και της συζύγου 
του Σοφίας. Κύριο και αποφασιστικό θέατρο των πολεμικών 
συγκρούσεων αποτέλεσε το δυτικό μέτωπο όπου τέθηκαν 
αντιμέτωπες οι δυνάμεις της Γερμανίας και της Αυστροουγ

γαρίας με αυτές της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Βελγίου και 
αργότερα των Η.Π.Α.

Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων του 1914 και οι πο
λεμικές επιχειρήσεις στο Δυτικό μέτωπο είχαν βαλτώσει με 
τους αντιμέτωπους στρατούς να επιδίδονται σε έναν απάν
θρωπο πόλεμο φθοράς μέσα στα χιλιόμετρα χαρακωμάτων 
που απλώνονταν σε όλο το θέατρο επιχειρήσεων. Οι στρατι
ώτες ήταν εγκλωβισμένοι στις λάσπες και ένιωθαν απελπισία 
που ήταν μακριά από τις ο ικογένειές τους. Οι ηγεσίες της 
Βρετανίας και της Γερμανίας προσπαθώντας να εμψυχώσουν 
τα στρατεύματά τους, φρόντισαν να τους στείλουν δώρα. Τα 
αντίπαλα χαρακώματα σε μερικές περιπτώσεις βρίσκονταν σε 
απόσταση αναπνοής μεταξύ τους ( ακόμη και τριάντα μέτρα) 
και μπορούσαν οι αντιμαχόμενοι να διακρίνουν τις κινήσεις 
του καθενός τους. Κατά αυτό τον τρόπο έγιναν οι πρώτες δει
λές προσεγγίσεις μεταξύ των αντιπάλων με ανταλλαγές ευχών 
μέσα από τις οχυρωμένες θέσεις τους και με προτάσεις για 
κατάπαυση του πυράς ώστε να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. 
Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας πολλοί Γερμανοί και Βρε-
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τανοί στρατιώτες τραγουδούσαν μεταξύ τους χριστουγεννιά
τικα κάλαντα από τις θέσεις χαρακωμάτων που βρίσκονταν. Η 
υγρασία της ημέρας έδωσε την θέση της στο κρύο και καθώς 
το σούρουπο προέλαυνε άρχισαν να εμφανίζονται κεριά και 
μικρά υποτυπώδη χριστουγεννιάτικα δέντρα κατά μήκος των 
γερμανικών γραμμών ενώ τα μεσάνυχτα έψαλαν την Άγια 
Νύχτα και σύντομα τους μιμήθηκαν και οι Βρετανοί. Παρόλο 
που οι στρατιώτες ήταν συνηθισμένοι να πυροβολούν και στο 
παραμικρό φως που εμφανιζόταν στον ορίζοντα, αυτή την 
φορά κανείς πυροβολισμός δεν ακούστηκε καθώς το πνεύμα 
των Χριστουγέννων είχε φωλιάσει στις καρδιές τους. Οι καθη
λωμένοι στα χαρακώματά τους στρατιώτες συνέχισαν όλη την 
νύχτα να τραγουδούν εορταστικά τραγούδια ενώ εκπρόσωποι 
των δύο εχθρικών δυνάμεων συναντήθηκαν στην νεκρή ζώνη 
παρακούοντας τις εντολές των ανωτέρων τους. Ήταν μια μικρή 
ανταρσία και από τις δύο πλευρές που σταμάτησε για λίγο 

τον πόλεμο.
Το επόμενο πρωινό πρώτα κάποιοι Γερμανοί στρατιώτες 

βγήκαν από τα ορύγματά τους και φώναζαν «Καλά Χριστού
γεννα» στα αγγλικά προς τους αντιπάλους τους. Στρατιώτες 
της συμμαχικής δύναμης τους μιμήθηκαν και βγήκαν αυ
θόρμητα να τους συναντήσουν. Χαιρετήθηκαν, έκαναν παρέα 
μεταξύ τους και αντάλλαξαν τρόφιμα και ενθύμια ενώ τους 
δόθηκε η ευκαιρία να θάψουν τα άψυχα σώματα των συντρό
φων τους που κείτονταν για εβδομάδες μέσα στις λάσπες της 
νεκρής ζώνης, το έδαφος μεταξύ των αντίπαλων χαρακωμά
των. Πολλοί από τους στρατιώτες διοργάνωσαν πρόχειρους 
αγώνες ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας ότι εύρισκαν από 
τενεκεδάκια ως κάλτσες δεμένες στρογγυλά, ενώ τα τέρματα 
φτιάχτηκαν από ξύλα, χλαίνες και κράνη. Ήταν μια παράτολ
μη, σχεδόν απίστευτη μαζική εκδήλωση, που αιφνιδίασε τις 
στρατιωτικές διοικήσεις των εμπολέμων και απλώθηκε σε 
ολόκληρη τη γραμμή του δυτικού μετώπου, μέχρι τις ακτές 
της Φλάνδρας. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο 
στρατευμένοι και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών συμμε
τείχαν σε αυτή την ανεπίσημη ανακωχή παραμερίζοντας τις 
εντολές των στρατηγών τους που κλεισμένοι στα ασφαλή γρα
φεία των επιτελείων τους, χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο 
και αποκομμένοι από την πραγματικότητά του. σχέδιασαν ένα 
πόλεμο κινήσεων που μετατράπηκε σε έναν τελματώδη πόλε
μο χαρακωμάτων με εκατόμβες νεκρών. Παραφωνία σε όλο 
αυτό το πανηγυρικό σκηνικό στάθηκαν κάποιοι αξιωματικοί 
που προσπαθούσαν μάταια να εξαναγκάσουν τους στρατιώτες 
να επιστρέψουν στις θέσεις μάχης ανησυχώντας πως η συ

μπεριφορά τους θα υπονόμευε το μαχητικό πνεύμα. Ανάμεσα 
σε αυτές τις εξαιρέσεις ήταν και ένας Αυστριακός δεκανέας 
του γερμανικού στρατού, ο μετέπειτα αιμοσταγής δικτάτορας 
Αδόλφος Χίτλερ. ο οποίος υποστήριξε ότι «τέτοια πράγματα 
δεν επιτρέπετε να συμβαίνουν σε καιρό πολέμου» σημειώνο
ντας δεικτικά προς τους συντρόφους του «δεν έχετε καθόλου 
αίσθηση της γερμανικής τιμής;» 0 Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ. 
μελλοντικός στρατάρχης κατά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν 
αντισυνταγματάρχης κατά την διάρκεια του A ' Παγκόσμιου 
Πολέμου και περιγράφοντας το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ 
ανώτατων αξιωματικών και λοιπού στρατεύματος ανέφερε : 
«Οι αποκαλούμενοι μάχιμοι στρατηγοί μου φαινόταν ότι είχαν 
τέλεια περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή».

Σήμερα, έναν αιώνα αργότερα, η ανακωχή αυτή είναι 
καταγραμμένη στην ιστορία ως κατάθεση της δύναμης της 
ελπίδας και της ανθρωπιάς σε μια πραγματικά σκοτεινή 
ώρα της ανθρωπότητας. Στο αιματοβαμμένο Δυτικό Μέτωπο 
οι περισσότεροι στρατιώτες έζησαν μια αλησμόνητη ιστορία 
πραγματικής αλληλεγγύης και συντροφικότητας, που θα έμε
νε γνωστή ως η «χριστουγεννιάτικη εκεχειρία». Το θαύμα 
αυτό των Χριστουγέννων δεν επαναλήφθηκε τα επόμενα χρό
νια και έτσι στην «γη του πουθενά» συνέχισαν να σωριάζο
νται κατά δεκάδες χιλιάδες τα άψυχα κορμιά. Μπορεί αυτή η 
ανακωχή, εμπνευσμένη από το πνεύμα των Χριστουγέννων, 
να αποτέλεσε μια μικρή παύση των συγκρούσεων, όμως το 
γεγονός ότι παρέμεινε τόσο πλατιά μνημονευμένη πιστοποιεί 
το γεγονός ότι συμβολίζει την βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για 
ειρήνη όσο φευγαλέα και αν είναι αυτή. Χαρακτηριστική είναι 
η μαρτυρία, μία από τις δεκάδες, ενός Γερμανού στρατιώτη 
όπως την κατέγραψε στο ημερολόγιό του: « Ήταν μια πολύ 
συγκινητική στιγμή. Μισητοί εχθροί τραγουδούσαν χριστου
γεννιάτικα τραγούδια γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Σε όλη μου την ζωή δεν θα ξεχάσω αυτό το θέαμα. Είδαμε 
ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν, ακόμη και αν τους 
κάνουν χασάπηδες και φονιάδες... Τα Χριστούγεννα του 1914 
θα μου μείνουν αλησμόνητα». ■

ΠΗΓΕΣ:

α) Μιλτιάδης Βαρβούνης: «Η Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία του 19Μ». άρθρο 
στα «Ιστορικά Θέματα». Δεκέμβριος 2009 

β) www.onalert.gr 
y) www.sansimera.gr 

δ) www.history.com

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 41

http://www.onalert.gr
http://www.sansimera.gr
http://www.history.com


Κι ήρθες! Δεν ήρθες μ ' ασιροπέβεκα 
και με βρονιές και καιαιγίδα.

Ήρθες οαν αύρα, σαν πνοή, σαν φως, 
σαν ορθρινή δροσοσιαβίδα.

(  Αεύιε Ιδωμεν Πισιοί, Γ. Βερίιης).

Απ' άκρη σ' άκρη το «Χριστός γεννάται» ακούγεται, 
συγκινεί και θυμίζει, συμβουλεύοντας «Δοξάσατε». 
Το «Δοξάσατε» έρχεται να δικαιολογήσει δοξασίες, 

ήθη, έθιμα, Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα, δ ια
φόρων περιοχών της Ελλάδας. Γενικά (πανελλήνια) και ε ι
δικά (τοπικά) έθιμα στολίζουν τη λαογραφία μας και δίνουν 
ένα ξεχωριστό τόνο.

Κατά το Δωδεκαήμερο, 
περίοδος που συμπίπτει 
με το διάστημα ανάμεσα 

στα Χριστούγεννα και τα θεοφά- 
νεια (Κ.ΑΛ.Μ.Ε.,2004:4), τα έθ ι
μα των Χριστουγέννων κατέχουν 
περίοπτη θέση στον ελληνικό 
πολιτισμό, προβάλλοντας την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία του λαού 
μας. Η γιορτή των γενεθλίων 
του Χριστού θεσπίστηκε στις 25 
Δεκεμβρίου από τους Χριστια
νούς, με στόχο να παραμερί
σουν τον περσικό θεό Μίθρα, 
θεό του ήλιου και του φωτός. Ο σύνδεσμος του Χριστού με 
τον ήλιο φανερώνεται και στην υμνογραφία των Χριστου
γέννων: «Ανέτειλας, Χριστέ, εκ Παρθένου, νοητέ Ή λιε της 
Δικαιοσύνης». Το 378 μ.Χ. για πρώτη φορά γιορτάστηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη τα Χριστούγεννα ως αυτοτελής γ ι
ορτή (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 2015).

Τ ο σκεπτικό αναβίωσης των χριστουγεννιάτικων 
εθίμων διατηρήθηκε έως σήμερα με βασικό χαρα
κτηριστικό τα κάλαντα και θεματολογία σχετική με 

την εξιστόρηση της γέννησης του Χριστού, με παινέματα για 
όλο το σπίτι και αίτημα για φιλοδώρημα (Κέντρο Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας,2015). Όλες οι πόρτες ανοίγουν 
για να ακουστεί το μήνυμα της μεγάλης ημέρας, μαζί με 
ευχές και επαίνους για το νοικοκύρη, τη νοικοκυρά και τα

Πίνακας Νικ. Λύτρα. Τα 
φρογέρα

άλλα πρόσωπα του σπιτιού (Διακόνημα, 2015):
“ Καβήν εσπέραν άρχονιες, (αν εί-), αν είναι ορισμός σας, 
Χρισιού εη θεία γέννηση (να πω), να πω σι’ αρχονιικό

ηoas...

Κάθε νοικοκυρά ανά την επικράτεια τα Χριστούγεν
να παρασκεύαζε με ιδιαίτερη φροντίδα το Χριστό
ψωμο. Το σχήμα του είναι στρογγυλό και στη μέση 

της επιφάνειάς του κολλούν ένα σταυρό από ζυμάρι. Στο 
κέντρο και τις άκρες του σταυρού βάζουν καρύδια και αμύ
γδαλα. σύμβολα πλούσιας καρποφορίας. Χαρακτηριστικό 
είναι ένα ακόμη ψωμί των Σαρακατσάνων «η τρανή χριστο- 
κουλούρα» για να ευλογήσει ο Χριστός τα πρόβατά τους. Το

χριστόψωμο έχει εξέχουσα 
θέση στο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι, το «τραπέζι της Πα
ναγιάς» ή τα «εννέα φαγιά», 
όπως ονομάζεται στη Θράκη 
και στη Μακεδονία (Κέντρο 
Ερεύνης της Ελληνικής Λαο
γραφίας. 2015).

ο Χριστουγεννιάτικο 
Καραβάκι αποτελεί το 
κατεξοχήν χριστου

γεννιάτικο ελληνικό έθιμο, 
μιας και η Ελλάδα είναι χώρα 
της θάλασσας. Το καράβι 
συμβολίζει την καινούργια 

πλεύση του ανθρώπου στη ζωή. μετά τη γέννηση του Θε
ανθρώπου. Το παραδοσιακό καραβάκι στολιζόταν κυρίως 
στα ελληνικά νησιά και αποτελούσε ένα είδος τάματος, τ ι
μής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς που επέστρεφαν 
από τα ταξίδια τους για τις γιορτές (Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σπάτων, 2015).

Η Βόρεια Ελλάδα έρχεται να παρουσιάσει πλούσια 
έθιμα, με πιο γνωστά να είναι το Χριστόξυλο. οι 
Μωμόγεροι. οι φωτιές της Φλώρινας, η Κόλιντα 

Μπάμπω, οι Φουφούδες, τα Ρουγκάτσια. Εκτός των άνωθεν 
γνωστό πανελληνίως είναι το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, 
που ενώ δεν είναι ελληνικό έθιμο, εισήχθη στην Ελλάδα 
κατά τα χρόνια του Όθωνα. και μέχρι σήμερα έχει κύρια 
θέση στα ελληνικά σπίτια (Διακόνημα, 2015).

παιδιά λένε τα κάλαντα με 
κα ι νταούλι
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π
ροάγγελος του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι 
το παραδοσιακό Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης. 
Χριστόξυλο, ονομάζεται το πρώτο ξύλο, από πεύ
κο ή ελιά, που ανάβει στο τζάκι την παραμονή των Χριστου

γέννων. Σε κάποιες περιοχές το χριστόξυλο προέρχεται 
από δέντρο με αγκάθια, όπως η αγριαχλαδιά (γκορτσιά). Τα 
αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν 
τα δαιμονικά όντα, όπως τους καλικάντζαρους (Τότσικας Α., 

2012) .

Στην Πέλλα συναντάται το έθιμο της «Κόλιντα Μπά
μπω». που έχει σχέση με στη σφαγή του Ηρώδη. Μία 
φράση που σημαίνει «κάλαντα γιαγιά» ή κατ' άλλους 

«σφάζουν γιαγιά». Έθιμο το οποίο παραπέμπει στη νύχτα 
της σφαγής του Ηρώδη και προειδοποιεί για να προφυλα- 
χτούν από αυτή (Ακρίτας της Μακεδονίας. 2008):

“ Κόβινια, κόβινια δώο’μου μπάμπω κβούρα.
Αν δε με δώοεις κβούρα δώο’μον ιη θυγαιέρα ‘s... ”

Χ ριστουγεννιάτικο χαρακτηριστικό της Φλώρινας 
είναι οι φωτιές, που λαμβάνουν χώρα στις 23 Δ ε
κεμβρίου. Είναι έθιμο στενά συνυφασμένο με τη 

φωτιά που άναψαν οι βοσκοί στο μικρούλη Χριστό και με 
την αναγγελία της γέννησης του Σωτήρα του ανθρώπου. Οι 
φωτιές φτάνουν ύψος 15μ.και οι κάτοικοι κερνούν, 
κρασί, φασολάδα και γλυκά, ενώ συμμετέ 
χουν τοπικά συγκροτήματα χορού (Δήμος 
Φλώρινας. 2015). Ανάλογες εκδηλώσεις 
με άναμμα φωτιών γίνονται σε όλη 
την Ελλάδα και στη Μακεδονία, επί
σης. γνωστά είναι τα «Κόλιαντα και 
οι «Κλαδαριές» στη Σιάτιστα Κοζάνης 
(Μπόντας. 2014).

Μεταμφιεσμένοι, όπως και οι 
γνωστοί καλικάντζαροι, ε ί
ναι τα Ρουγκάτσια (Λιανοστά- 

θης,2014:3) ή «Ρογκατσάρια» και «Λουκά 
τσάρια» (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα
φίας, 2015). Έθιμο που συναντιέται, τόσο τα Χριστούγεννα 
όσο και την Πρωτοχρονιά σε περιοχές του Βορειοελλαδικού 
χώρου, της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, υποδηλώνοντας τις 
μεταμφιέσεις ανδρών «ρουγκατσιαροί ή ρουγκατσιαραίοι ή 
ρουγκατσιάρηδες». οι οποίοι περιόδευαν σε κοντινά χωριά 
και ζητούσαν (Μοσχόπουλος I., 2010).

α  Μωμόγεροι. ιερείς του Μώμου. του θεού του 
γέλιου και της σάτιρας, προσωποποίηση της 
μομφής και της κατηγορίας, είναι ακόλουθοι 

του θεού στη μεγάλη και συνολική γιορτή του Δωδεκαημέ- 
ρου. Το δρώμενο διασώθηκε στον Πόντο κατά τη ρωμαϊκή

Οι Μωμόγεροι. Πηγή: roadstory.gr

και βυζαντινή περίοδο και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στο 
Νομό Κοζάνης από τους Πόντιους πρόσφυγες (1923) («Οι 
Μωμόγεροι». 2015).

Κατεβαίνοντας στην Κεντρική Ελλάδα συναντιόνται το 
έθιμο της σφαγής του γουρουνιού ή γουρουνοχα
ρά ή χοιροσφάγια (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας, 2015), έθιμο προετοιμασίας για το σφάξιμο 
του γουρουνιού, ένα ζώο που στη Θεσσαλία θεωρούνταν 

απαραίτητο για ένα αγροτικό σπίτι. Την ιεροτελεστία 
σφαξίματος του γουρουνιού ακολουθούσε 

γλέντι για 3 μέρες. Η πραγματοποίηση 
του εθίμου δ ιέφερε στην περιφέρεια, 

το οποίο σε κάποιες περιοχές γινόταν 
στις 27 Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου 
Στεφάνου, και η γιορτή ονομαζόταν 
«γρουνοστέφανος ή γουρουνοστέ
φανος» (Thessalianews.gr. 2014). Η 
σφαγή των γουρουνιών συνδεόταν και 

με τη συναισθηματική κατάσταση των 
ανθρώπων τη γιορτινή περίοδο, καθώς 

τους έδινε χαρά, τους έκανε να ξεχνούν τα 
βάσανά τους και να έρχονται πιο κοντά με τους 

συνανθρώπους τους, αλλά και ενίσχυε το αίσθημα της 
αλληλεγγύης (Λιανοστάθη. 2014:3).

Σημαντικό χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο 
έθιμο της Θεσσαλίας είναι και το τάισμα της βρύ
σης. σύμφωνα με το οποίο οι κοπέλες πηγαίνουν 

στην πιο κοντινή βρύση για να κλέψουν το «άκραντο νερό», 
δηλαδή το αμίλητο νερό. Αλείφουν τις βρύσες του χωριού 
με βούτυρο και μέλι, με την ευχή, όπως τρέχει το νερό να 
τρέχει και η προκοπή στο σπίτι. Για την καλή σοδειά «τα
ΐζουν» την βρύση με βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί 
ελιάς (Thessalianews.gr. 2014).
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/  θψο της Κεντρικής Ελλάδας. Αιτωλοακαρνανίας 
και Φθιώτιδας, το οποίο παραπέμπει στο Χριστόξυ- 
λο είναι και το «πάντρεμα της φωτιάς ή κλωνάρια 

στο τζάκι ή το αρραβώνιασμα της φωτιάς». Την παραμο
νή των Χριστουγέννων «πάντρευαν» τη φωτιά, παίρνοντας 
ένα ξύλο που συμβόλιζε το νοικοκύρη κι έπρεπε να είναι 
από δέντρο με αρσενικό όνομα π.χ. δέντρος (=βελανιδιά), 
κέδρος, σκίνος, και ένα δεύτερο δέντρο που συμβόλιζε τη 
νοικοκυρά, θηλυκού γένους π.χ. αμυγδαλιά, κερασιά, συ
κιά, και τα σταύρωναν στο τζάκι (Λαογραφικά της Αιτωλο
ακαρνανίας.2015).

Μέοα οιο οπίιι σαν θα μπω,
Αίπβα σιο όένφο ω ψηβό,
Τραπέβι είναι σιμωμένο!

Το βράδυ πως προσμένω!
(Ο βιχούδης ins Πρωιοχρονιάς, Ε. Νέγρη)

Στη Θεσσαλία και στην Κρήτη κύριο πιάτο στο χρι
στουγεννιάτικο τραπέζι αποτελεί η κοτόσουπα. Ενώ 
και την Πρωτοχρονιά η συνήθεια είνα ι να φτιάχνουν 

κότα ή «κούρκο» γεμιστό με 
κάστανα, καρύδια, σταφίδες, 
κιμά, κρεμμύδι, μαϊντανό και 
πιπέρι, όλα καβουρντισμένα.
Το έθιμο της γαλοπούλας 
έφτασε στην Ευρώπη από το 
Μεξικό το 1824 μ.Χ. (Κάλα- 
ντα.2015).

Στην Ήπειρο γνωστά 
έθιμα αποτελούν τα 
καρύδια και το αναμ

μένο πουρνάρι. Τα καρύδια 
αποτελούν παραδοσιακό 
ομαδικό παιχνίδι, που παί
ζουν τα παιδιά. Ενώ, το αναμμένο πουρνάρι παραπέμπει σε 
σκηνή της γέννησης, όπου σύμφωνα με την παράδοση οι 
βοσκοί τη νύχτα της γέννησης, μια νύχτα σκοτεινή, βρήκαν 
ένα ξερό πουρνάρι, πήρε ο καθένας ένα κλαδί και έβαλαν 
φωτιά στο σκοτεινό βουνό, γεμίζοντάς το χαρούμενες φω
νές, κρότους και τριξίματα. Έτσι, Άρτα και Γιάννενα διατη
ρούν το έθιμο, θεωρώντας το προκοπή για τον νοικοκύρη, 
αλλά και για όλο το χωριό ή πόλη (Ηπειρωτικός, 2015).

Η Πρωτοχρονιά αποτελεί το πέρασμα στο νέο χρόνο 
και συνδέεται με έθιμα που στοχεύουν στο καλό 
και στην αποφυγή «κακών» ενεργειών. Έθιμα, 

όπως τα πρωτοχρονιάτικα Μπαμπαλιούρια, που λαμβάνουν

χώρα στη Λάρισα, το έθιμο της καμήλας στα Κουφάλια της 
Θεσσαλονίκης, τον Καππαδόκη Άη Βασίλη στη Νέα Καρβά- 
λη. οι Κλαδαριές στο Βόϊον. τα Αγιοβασιλιάτικα καραβάκια 
στη Χίο. το Βασιλόψωμο ή Βασιλοκουλούρες στη Ρούμελη, 
αποτελούν λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου σημαντικά για τη 
λαογραφική ζωή της χώρας.

Ανάλογα των Χριστουγεννιάτικων καλάντων είναι τα 
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Την παραμονή από το 
πρωί μέχρι αργά το βράδυ τα παιδιά ψάλλουν (Πο

λιτιστικός Σύλλογος Σπάτων.2015):
«Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά, piflii μου δενιροβιβανιά 

κι αρχή, κι αρχή καβόςμας χρόνος χρόνος, 
εκκβησιά, εκκβηοιάμε ΤΑγιο θρόνο. . . »

Τ ην Πρωτοχρονιά κυριαρχεί η αντίληψη της νου
μηνίας, σύμφωνα με την οποία κάθε τι που γίνεται 
στην αρχή μιας περιόδου έχει επανάληψη και επί

δραση σε όλη τη διάρκειά της. Αυτή π νουμηνία εκφράζεται 
μέσα από το έθιμο του ποδαρικού, δηλαδή τη συνάντηση ή 
υποδοχή του προσώπου που θα μπει πρώτο στο σπίτι και θα 

φέρει καλοτυχία (Κέντρο Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας,2015): 
«Το πιο σπουδαίο ποδαρικό είναι 
ins Πρωιοχρονιάς και ιην πρώιη 

ιου Σεπιέμβρη, αββά και οιην 
αρχή ιου μήνα, ins εβδομάδας και 
ins μέρας. Αββουνού είναι καβό ιο 

ποδαρικό ιου, αββουνού κακό»

π
ανελληνίως γνώριμο 
είναι το έθιμο της βα
σιλόπιτας. Το μοίρα- 
σμα της πίτας γίνεται για το καλό 

της χρονιάς, για την καλή τύχη 
του σπιτιού και για την ευλογία 

του Αγίου Βασιλείου. Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκο
πος Καισάρειας. ο τότε Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε να 
εισπράξει φόρους. Οι φοβισμένοι κάτοικοι ακολουθώντας 
την προτροπή του Αγίου μάζεψαν ό,τι πολύτιμο είχαν και 
βγήκαν να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Ο Άγιος σκέφτηκε 
και προέτρεψε τους κατοίκους να παρασκευάσουν μικρές 
πίτες και έβαλε μέσα σε κάθε μία ένα αντικείμενο. Με θαυ
ματουργό τρόπο καθένας πήρε ό,τι είχε προσφέρει (ο.π.)!

Η βασιλόπιτα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία κ.α. είναι 
τυρόπιτα ή κρεατόπιτα με φύλλο, όπου μέσα τοπο
θετείται κέρμα, κλήμα, καλαμπόκι, σιτάρι κ.α., ενώ 

στους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία είνα ι το γλύκισμα ή

Το σπάσιμο του ροδιού. Πηγή: Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
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Τα Μπαμπαλούρια. Πηγή: w w w .youpress.gr

γλυκό ψωμί ζυμωμένο με διάφορα μυρωδικά. Οι Σαρακα- 
τσάνοι έφτιαχναν την πίτα το πρωί της παραμονής ανακα
τώνοντας μέσα στο ζυμάρι γάλα, βούτυρο και μέλι ή ζάχα
ρη για να πάει καλά η χρονιά (ο.π.).

Κατεβαίνοντας στην Πελοπόννησο συναντά κανείς 
ένα γνώριμο έθιμο σε όλη την Ελλάδα, το σπάσι
μο του ροδιού! Το πρωί της Πρωτοχρονιάς η ο ικο

γένεια πηγαίνει στην εκκλησία, έχοντας μαζί της ένα ρόδι 
για να ευλογηθεί. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο νοικοκύρης 
μπαίνει μέσα στο σπίτι με το δεξί. για να κάνει καλό ποδα
ρικό και σπάει το ρόδι με δύναμη πίσω από την εξώπορτα, 
ρίχνοντάς το κάτω με δύναμη και λέγοντας (Δημοτικό Σχο
λείο Ρίζου. 2015):

«Με υγεία, ευιυχία και χαρά ιο νέο έιος 
κι όoεs ρώγες έχει ιο ρόδι, 

ιόοες βίρες να έχει η ιοέπη pas όβτι ιη χρονιά». 
ή αλλού (Βλαχόφωνοι Έλληνες.2015):

«Χίβιοιμόριοι καβογέροι ο ’έναράοο ιοβιγμένοι»

α  κολόνιες και η ευχή «Καλή Αποκοπή», δηλαδή 
«με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό χρό
νο» αποτελούν βασικά χριστουγεννιάτικα έθιμα 

της Κεφαλλονιάς. Το βράδυ της παραμονή της Πρωτοχρο
νιάς οι κάτοικοι κατεβαίνουν στους δρόμους τραγουδώντας 
και ραίνοντας με αρώματα ο ένας τον άλλο (Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις.2015):

«Ήρθαμε με ρόδα και με άνθους 
να oas ειηούμε χρόνους ηοββούς»

Χ ριστούγεννα και Πρωτοχρονιά αποδεικνύονται γ ι
ορτές με εξέχουσα θέση στη θρησκευτική ζωή της 
πατρίδας μας. γιορτές που ζεσταίνουν τις καρδιές 

και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. 0 Κωστής Παλαμάς 
περιγράφει με γλαφυρά συναισθηματικό τόνο τη Γέννηση 
του Χριστού και τι δώρα προσμένει από τον καθένα μας

ξεχωριστά:
Γιαιί ο Χριοιός να καίγωνιαι γυρεύει 

γ ι ’αυιόν καρδιές, όχι κεριά, 
και με σιαυρούς κανείς δεν ιον βαιρεύει 

και γοναιίσμαια βαριά.

Γιαιί βαιρεύει ιο Χριοιό, όποιος δίνει 
για ιην π αψίδα in Jam, 

όποιος ιο γυμνωμένο κρυφονιύνει 
και ιον ιριωχύ ιον εβεεί

(Η νύχια ιων Χριοιουγέννων, Kwoms Παβαμάς)
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f ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
► Του Π.Υ. Ευστάβιου Κούρου

Τα Άγια Θεοφάνεια

Τα θεοφάνια (ή θεοφάνεια) ε ίνα ι μεγάλη ετήσια χρ ι
στιανική εορτή της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιη

σού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιω

άννη το βαπτιστή . Εορτάζεται στις 6 Ιανουάριου και είνα ι 

η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών 

των Χριστουγέννων). Το όνομα προκύπτει από την φανέ

ρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συ

νέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. 

Η εορτή των Θεοφάνιων λέγεται επίσης και Επιφάνια και 

Φώτα (ή Εορτή των Φώτων).Σε αυτή την εορτή γιορτάζουν 

τα ονόματα Φωτεινή. Φώτης (Φώτιος).Ουρανία. Ιορδάνης, 
Θεοφάνης και Θεοχάρης.

Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους 

της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης (ο Πρόδρομος), γιος του 

Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια 

Βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού, 
και δ ιέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας 

το βάπτισμα μετάνοιας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιη

σού στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της Βάπτι- 

σης κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορ

φή περιστεράς στον Ιησού και ταυτόχρονα από τον ουρανό 

ακούσθηκε φωνή που έλεγε ότΐ: Ούτος εστίν ο Υιός μου ο 
αγαπητός εν  ω ευδόκησα". Η φράση αναφέρεται στα ευ 

αγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Άουκά. ενώ 

απουσιάζει από αυτό του Ιωάννη.

Αυτή δε είνα ι και η μοναδική φορά της εμφάνισης, στη Γη. 

της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος υπό του 

πλήρους «μυστηρίου» της Θεότητας. Τα θεοφάνεια ονο

μάζονται έτσι επειδή η φωνή του θεού ακούστηκε στη γη. 

Για αυτό ονομάστηκαν έτσι Θεό+Φάνεια. 0 Θεός φάνηκε 

οτην γη. Θεός+φάνηκε. Το πότε καθιερώ θηκε να εορτά

ζεται η μνήμη του γεγονότος της Βάπτισης του Ιησού δεν 
ε ίνα ι γνωστό με βεβαιότητα. Φαίνεται, όμως, ότι αναφά
νηκε πολύ νωρίς στη πρώτη Εκκλησιά των Χριστιανών. 0 

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει πως κάποιοι αιρετικοί, 

οι περί τον Βασιλείδη γνωστικοί στις αρχές του Β ' αιώνα
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εόρταζαν την ημέρα της Βάπτισης του 

Κυρίου «προδιανυκτερεύοντες» και ότι 

η εορτή αυτή γινόταν κατ' άλλους μεν 

στις 6 Ιανουάριου, κα τ' άλλους στις 10 

Ιανουάριου.

Κατά δε τον 3° αιώνα η εορτή φ α ί

νετα ι κοινότατη σε όλη την Χριστια

ν ική  Εκκλησία. Έτσι ενώ ο G ieseler 

(Kirchengeschichte 1,376) δέχθηκε ότι 

πρώτοι οι Βασιλειδ ιανοί καθιέρωσαν 

την εορτή των θεοφανιώ ν ο Neander 

(K irchengesch ich te  I 386) θ έτε ι το 

ερώτημα: πως από α ιρετικούς το δέ

χθηκε η Εκκλησία:

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδέχε
ται και περιγράφει την εορτή ως αρ

χαία πανήγυρη, μάλλον, στην Αντιό

χεια τη Μεγάλη και ότι από ε κ ε ί την 
παρέλαβαν οι Γνωστικοί Βασ ιλειδ ια - 

νοί... Κατά δε τις Αποστολικές Δ ιαταγές  (η ' 38) η εορτή 

των Επιφανειών «ήγετο δια το εν αυτή ανάδειξιν γεγενή- 

σθαι της του Χριστού θεότητος».

Στο τέλος του 3ου αιώνα προστέθηκε και άλλη έννοια στον 
εορτασμό αυτό που άρχισε να πανηγυρίζεται και ως ημέρα 

της «εν σαρκί» φανερώσεως του Κυρίου. Ούτως και στην 

Αλεξάνδρεια κατά τον Κασσιανό, και στη Κύπρο κατά Επι- 
φάνιο. Από της εποχής λοιπόν αυτής άρχεται, κατά το πι

θανότερο, και ο εορτασμός των Χριστουγέννων.

Κατά τον 4° αιώνα η εορτή των Θεοφάνιων γιορτάζεται 

πλέον με λαμπρότητα σε όλη την ανατολική Εκκλησία ως 

εορτή του φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου 

Βαπτίσματος, απ' όπου και το όνομα «Τα Φώτα», εορτή 

«των Φώτων» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός λόγος 39, Αστερι

ού Αμάσ. Λόγος ε ις  «εορτών των Καλανδών»),
Στη Δύση τα Θεοφάνια απαντώνται στα μέσα του 4ου αιώ

να. αλλά από της εποχής αυτής φαίνετα ι στη Ρωμαϊκή Εκ

κλησία και άλλη μια εορτή, αφιερωμένη στη κατά σάρκα 

Γέννηση του Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν πλέον καθ ι

ερώθηκε αυτή η ημερομηνία για τα Χριστούγεννα σε όλο 

τον Χριστιανικό κόσμο έγινε και ο διαχωρισμός της εορτής 

των Φώτων στις 6 Ιανουάριου, στα μέσα του 6ου αιώνα.

Ως κύριες τελετές των Θεοφάνιων θεωρούνται οι παρα

κάτω:

► Μέγας Αγιασμός (Θρησκευτική τελετή που λαμβάνει 

χώρα εντός των Εκκλησιών).
► Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού (Θρησκευτική τελετή που 

ακολουθεί του Μεγάλου Αγιασμού και γίνεται η κατά

δυση του Σταυρού σε ακτή θάλασσας, εντός λιμένων, 
όχθες ποταμών ή λιμνών και στην ανάγκη σε δεξαμε

νές νερού, όπως στην Αθήνα.

► Επίσημη κατάδυση του Σταυρού: Πολιτειακή, Πολιτι

κή και Θρησκευτική (Αρχιερατική) εορτή της επίσημης 

κατάδυσης του Σταυρού, όπου παρίστανται οι Αρχές 
της Χώρας. Από τις αρχές του 1900 επίσημη κατάδυση 

ορίστηκε να γίνετα ι στον Πειραιά έναντι της παλαιός 

αποβάθρας ή του παλιού Δημαρχείου, σήμερα μπροστά 

από τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες τελετές 

γίνονται σε όλους τους Νομούς της Χώρας.

Υμνολογία
Αρχαία φαίνετα ι και η συνήθεια της τέλεσης του Μεγάλου 

Αγιασμού την ημέρα των Θεοφάνιων, όπου ψάλλονται τα 

τροπάρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου και το 

κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού.

Απολυτίκιο Θεοφάνιων
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε  

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις 

του yap Γτννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι 

αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα 

καί το Πνεύμα εν  ε ίδ ε ι περιστεράς 

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές 

Ο επ ιφανείς Χριστέ ο Θεός 

Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»

Κοντάκιο Θεοφάνιων
«Επεφάνης σήμερον τη ο ικουμένη

και το Φως Σου Κύριε εσημειώ θη ε φ ' ημάς

εν  επιγνώσει υμνούντας Σε

Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον»
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Μεγαλυνάριο Θεοφάνιων
«Σήμερον επέφανεν ο Σωτήρ 

εν  μορφή ως δούλου βαπησθήναι 

μετά  σαρκός υπό Ιωάννου 

εν  Ιορδάνου ρείθρο ις  

ίνα βροτών εκπλύνει 

τα παραπτώματα»

Έθιμα
Στην Ελλάδα έθιμα των Θεοφάνιων είνα ι τα εξής:

1. Τα παιδιά τη παραμονή της εορτής λένε τα Κάλαντα των 

Φώτων. Από θεολογική άποψη, απαλλαγμένα από κάθε 

άλλη επιρροή θεωρούνται μόνο αυτά που λέγονται στην 

Πάτμο. Αρχίζουν με τη δημιουργία του κόσμου και την 

ημέρα που ο Θεός όρισε τα ύδατα. Συνεχίζουν με το 

προπατορικό αμάρτημα της Εύας και μετά αναγγέλλουν 

τη Βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό με μόνιμη 

επωδό το «Καλή σου μέρα Αφέντη μ ε  την Κυρά».

2. Η ανέλκυση του Σταυρού (το "πιάσιμο του Σταυρού") 

από κολυμβητές, τους Βουτηχτάδες. Αυτός που πιάνει 

το Σταυρό αφού πρώτα το φ ιλήσει το περιφέρει στις ο ι

κ ίες  και λαμβάνει πλούσια δώρα.

3. 0 Αγιασμός των οικιώ ν από τους ιερείς.

4  Το “Πλύσιμο” των εικόνων και

5 0 χορός των καλικατζάρων

Λατρευτικές παραδόσεις Θεοφάνιων - Φυγή 
καλικάντζαρων
Η εορτή των Θεοφάνιων περ ικλείε ι και πολλές εκδηλώ 

σεις που αποτελούν διαιώνιση αρχαίων (ελληνικών) εθ ί
μων. Στην αντίληψη του Ελληνικού λαού τα Θεοφάνια είναι 

«Μεγάλη γιορτή Θεότρομη». Για μερικές μάλιστα περιφέ
ρειες της Μακεδονίας (Δυτικής) αποτελούν τη μεγαλύτερη 

γιορτή του έτους και κάθε καινούργιο ρούχο το «πρωτο- 

φορούν στα Φώτα για να φωτιστεί».

Αλλά και κατά τη δογματική η Βάπτιση του Χριστού συμ

βολίζει τη παλιγγενεσία του ανθρώπου έχοντας έτσι με
γάλη σημασία, γ ι ' αυτό και μέχρι το Δ ' αιώνα οι χριστια

νοί γιόρταζαν Πρωτοχρονιά στη Βάπτιση του Χριστού στις

6 Ιανουάριου.

Βασική τελετουργία των Θεοφάνιων είναι ο «αγιασμός των 

υδάτων» με τη κατάδυση του Σταυρού κατά μίμηση της Βά- 

πτισης του Θεανθρώπου. Στην ελληνική εθιμολογία όμως, 

ο εν λόγω Αγιασμός έχε ι και την έννοια του καθαρμού, 

του εξαγνισμού των ανθρώπων, καθώς και της απαλλα

γής του από την επήρεια των δαιμόνιων. Η τελευταία δε 

αυτή έννοια δεν είνα ι ασφαλώς αυστηρά χριστιανική, αλλά 

έχει ρ ίζες στην αρχαία λατρεία. Στα περισσότερα μέρη της 

Ελλάδας ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά (στις μέρες

αυτές) τη παραμονή των Θεοφάνιων και λέγεται «μικρός 

αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση». Με τη πρωτάγι- 

αση ο ιερέας γυρ ίζε ι όλα τα σπίτια και με το Σταυρό και 

ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους 

χώρους των σπιτιών. Η πρωτάγιαση ε ίνα ι και το αποτε

λεσματικό μέσο με το οποίο τρέπονται σε άγρια φυγή οι 

καλικάτζαροι εκτός από το άναμμα μιας μεγάλης υπαί

θριας φωτιάς.

0 Μεγάλος όμως Αγιασμός γίνετα ι ανήμερα των Θεοφά

νιων εντός των Εκκλησιών σε ειδ ική  εξέδρα στολισμένη, 

επί της οποίας φέρεται μέγα σκεύος γεμάτου ύδατος. Στη 

συνέχεια, γίνεται η κατάδυση του Σταυρού στη Θάλασσα ή 

σε γειτονικό ποταμό ή λίμνη ή και στην ανάγκη σε δεξα

μενή (όπως στην Αθήνα). Η κατάδυση του Σταυρού, κατά 

τη λαϊκή πίστη δ ίνει στο νερό καθαρτικές και εξυγιαντικές 

ικανότητες. Οι κάτο ικοι πολλών περιοχών μετά τη κατά

δυση τρέχουν στις παραλίες της θάλασσας ή στις όχθες 

ποταμών ή λιμνών και πλένουν τα αγροτικά τους εργαλεία 

ακόμη και εικονίσματα. Κατά τη κοινή λαϊκή δοξασία ακό

μη και τα εικονίσματα με το πέρασμα του χρόνου χάνουν 

την αρχική δύναμη και αξία τους που την αποκτούν όμως 

εκ νέου από το αγιασμένο νερό.

Αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν αποτελεί παρά μόνο ακρι

βώς πιστή επιβίωση των αρχαίων δοξασιών. Οι αρχαίοι 

π.χ. Αθηναίοι είχαν τη τελετή (διαδικασία) των γνωστών 

«Πλυντηρίων» όπως την αποκαλούσαν κατά την οποία με

τέφεραν «εν πομπή» στην ακτή του Φαλήρου το άγαλμα 
της Αθηνάς. Εκεί το έπλεναν με θαλασσινό νερό για να το 

καθαρίσουν από ρίπους και να ανανεωθούν οι ιερές δυ

νάμεις του αγάλματος.

Σήμερα οι γυναίκες πολλών περιοχών επαναλαμβάνουν 

αυτό το αρχαίο έθιμο, το πλύσιμο των εικόνων, συνδυα- 

ζόμενο όμως και με άλλες πράξεις της μεσαιωνικής και 

αρχαίας μαγείας. Στη Πλάκα της Μυτιλήνης που την ώρα 

που βουτούν οι βουτηχτάδες να πιάσουν τον Σταυρό οι 

γυναίκες την ίδια στιγμή «παίρνουν μ ε  μ ία  κρατούνα (= 
νεροκολοκύθα) νερό από 40 κύματα κ ι έπειτα  μ ε  βαμβά

κι που βουτούν σ ' αυτό καθαρίζουν τα εικονίσματα χωρίς 

να μ ιλούν σε όλη αυτή τη δ ιαδικασ ία («άλαλο νερό») και 

στη συνέχεια το νερό το ρίχνουν σε μέρος που δεν πατιέ- 

ται (σε χωνευτήρι της εκκλησίας)».

Αξιοσημείωτο είνα ι ότι ο Μέγας Αγιασμός (των Θεοφάνι

ων) δεν χρησιμοποιείται πουθενά παρά μόνο στους εμπο

διζόμενους από οποιαδήποτε αιτία να μεταλάβουν (κοινω- 

νήσουν) των «αχράντων μυστηρίων». ■

ΠΗΓΕΣ:
Wikipedia-synaxaristis
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•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.

•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ  
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr

HECKLER & KOCH
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τηλ. 210 5139330 -210 5155760 φ  στο Google Play Store και είστε πάντα ενημερωμένοι
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, ΣΟΚ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ,
132 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου μια σειρά συντονισμένες τρομοκρατικές επι
θέσεις εκδηλώθηκαν στο Παρίσι με την μορφή βομβιστικών επιθέσεων αυτο
κτονίας. καταιγιστικών πυροβολισμών, και ομηρίας πολιτών. Όλα ξεκίνησαν 
στις 21:20 όταν τρεις βομβιστές αυτοκτονίας πυροδότησαν τα εκρηκτικά που 
έφεραν πάνω τους έξω από το στάδιο "Stade de France" στο οποίο διεξαγόταν 
εκείνη την ώρα φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στις εθνικές ομάδες 
της Γαλλίας και της Γερμανίας. Την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν μαζικοί πυροβολι
σμοί και μια ακόμα επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας σε τέσσερις περιοχές στην 
ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Παρισιού. Η φονικότερη επίθεση συνέβη 
στο θέατρο "Batacian" όπου οι τρομοκράτες κρατούσαν ομήρους τους θεατές 
μιας συναυλίας έως την στιγμή που ενεπλάκησαν σε μάχη με τις αστυνομικές 
δυνάμεις μέχρι αργά το βράδυ.

Το αποκαλούμενο «Ισλαμικό Χαλιφάτο» ανέλαβε την ευθύνη για τις τρομο
κρατικές επιθέσεις τις οποίες ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αποκάλεσε πράξη πολέμου που σχεδιάστηκε στην 
Συρία, οργανώθηκε στο Βέλγιο και εκδηλώθηκε στο γαλλικό έδαφος. Στις επιθέσεις σκοτώθηκαν 129 άνθρωποι, 89 εκ 
των οποίων σκοτώθηκαν στο θέατρο Batacian. Οι τραυματίες ανήλθαν στους 433 εκ των οποίων οι 80 σοβαρά τραυματι
σμένοι. Από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν 7 άτομα ενώ η γαλλική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ανεύρεση 
συνεργατών τους που παραμένουν ασύλληπτοι. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου ήταν οι φονικότερες 
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οι φονικότερες στην Ευρώπη μετά την ανατίναξη ενός τραίνου στην Μαδρίτη 
το 2004. Μετά από αυτά τα γεγονότα το Παρίσι αλλά και όλες οι μεγάλες πόλεις της Γαλλίας κηρύχτηκαν σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης ενώ στα σύνορα επιβλήθηκαν αυστηροί έλεγχοι. Οι επιθέσεις αυτές ήταν το αποκορύφωμα μιας σει
ράς τρομοκρατικών ενεργειών από την αρχή του 2015, ξεκινώντας με την αιματηρή επίθεση στα γραφεία του περιοδικού 
"Charlie Hebdo" και συνεχίστηκαν με μικρότερης κλίμακας επιθέσεις σε εβραϊκό παντοπωλείο, σε ένα εργοστάσιο και 
σε ένα τραίνο. Ήρθαν δε να προστεθούν στις τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στην Βυρηττό του Λιβάνου με 
διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας όπου σκοτώθηκαν 43 άνθρωποι και στην βομβιστική επίθεση σε ρωσικό πολιτι
κό αεροσκάφος πάνω από την χερσόνησο του Σινά όπου σκοτώθηκαν 224 άνθρωποι.

Από τις έρευνες τις γαλλικής αστυνομίας προέκυψε η ταυτοποίηση των δραστών, τρεις εκ των οποίων ήταν Γάλλοι 
υπήκοοι. Στον τόπο των επιθέσεων βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει οι τρομοκράτες καθώς και 
ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο με βελγικές πινακίδες. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν λίγες μέρες αργότερα την γαλλική 
αντιτρομοκρατική υπηρεσία σε μεγάλης κλίμακας έφοδο σε πολυκατοικία της περιοχή "Sain Denis" του Παρισιού. Αντάλ
λαξαν σφοδρά πυρά με ισλαμιστές εξτρεμιστές κατά την διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν δύο άτομα, ένα εξ αυτών 
γυναίκα, που πυροδότησε εκρηκτικά που έφερε πάνω της. Τελικώς συνελήφθηκαν 7 άτομα, ενώ από την εξέταση των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων ενός εκ των φονευθέντων τρομοκρατών διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το φερόμενο ως 
εγκέφαλο της τρομοκρατικής επίθεσης. Βέλγο υπήκοο Μαροκινής καταγωγής. Abdeihahim Abaoud, 27 ετών, κάτοικος 
της περιοχής Motenbeek των Βρυξελλών. Ακόμα ένας Βέλγος υπήκοος αναζητείται ως κύριος ύποπτος στον σχεδίασμά 
των επιθέσεων, ο Salah Abdesiam, ετών 26. που φέρεται να 
διέσχισε τα γαλλοβελγικά σύνορα την επομένη των επιθέσε
ων περνώντας από αστυνομικό έλεγχο πριν γνωστοποιηθούν 
τα στοιχεία του. Από τα ευρήματα στο διαμέρισμα που είχαν 
σαν κρησφύγετό τους οι φερόμενοι ως ισλαμιστές τρομο
κράτες προέκυψε ότι ετοίμαζαν νέο χτύπημα στην οικονομι
κή και επιχειρηματική συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας, 
τη "La Defance".

Η επίθεση στην μεγαλύτερη πολιτισμική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. Είναι επίθεση 
στην σύγχρονη δημοκρατία, στα ατομικά δικαιώματα και στις 
αξίες του Διαφωτισμού, κατακτήσεις που καλούνται να υπε
ρασπιστούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

· Ι Η · · · · · · · · Ι ^ · · · Ι ^ · · Ι · · · Ι Ι^ · · · Ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ι

ΗΠΑ - 4.632 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική και 

καταφθάνουν στα νοτιοδυτικά σύνορα των ΗΠΑ σημείωσε ραγδαία άνοδο τον περασμέ

νο Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα, με 4.632 παιδιά να έχουν συλληφθεί τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής συνοριοφυλακής. οι αφίξεις παιδιών χω

ρίς έγγραφα κάτω των 17 ετών, που επιχείρησαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ. εκτινάχθηκε το 

τελευταίο διάστημα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Jos Earnest δήλωσε: «0α συνε- 

χίσουμε να προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό το κύμα, αλλά επίσης να μηνύσουμε 

ξεκάθαρα στους ανθρώπους στην κεντρική Αμερική, που ίσως σκέφτονται να προσπα

θήσουν να βοηθήσουν το παιδί τους να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν πρέ

πει να υποβάλλουν τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι». Το 2014, 140.000 

ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες χωρίς έγγραφα επιχείρησαν να περάσουν στις ΗΠΑ 

από τα νότια σύνορα της χώρας. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει εκτιμή
σει πως ο αριθμός ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών που περνούν τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό το 2015. θα είναι 

ο δεύτερος μεγαλύτερος καταγεγραμμένος ιστορικά. 

www.enikos.gr

ΠΕΡΟΥ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

«Βιτζιλάντε» αποκαλείται ο αυτόκλητος τιμωρός που. ελλείψει αστυ
νομίας ή ενός δικαίου δικαστικού συστήματος, αναγκάζεται να πάρει 

το νόμο στα χέρια του. αποδίδοντας δικαιοσύνη κατά το δοκούν. Το Πε

ρού έχει γνωρίσει, τον τελευταίο καιρό, πολλούς τέτοιους βιτζιλάντε: 

απλούς ανθρώπους οι οποίοι, απηυδισμένοι από την έλλειψη αστυνό

μευσης σε κεντρικούς δρόμους μεγάλων πόλεων της χώρας, αναγκά

ζονται οι ίδιοι να συλλαμβάνουν και κατόπιν να τιμωρούν (κατά το δο

κούν...) τον κάθε επίδοξο εγκληματία. Όλα ξεκίνησαν, όταν η Cecilia 

Rodriguez, μια νοικοκυρά από την πόλη Huancayo. βοήθησε μια γειτόνισσά της να ακινητοποιήσει έναν εισβολέα που 

είχε μπει να την κλέψει μέσα στο σπίτι της. Οι γυναίκες κατάφεραν να κρατήσουν τον άνδρα για δύο ώρες μέχρι να φτά
σει η αστυνομία, αλλά αργότερα πληροφορήθηκαν μετά μεγάλη τους έκπληξης πως οι αστυνομικοί κράτησαν τον επίδοξο 

ληστή μόνο για μισή ώρα και κατόπιν τον άφησαν ελεύθερο. «Από εκείνη τη μέρα αποφασίσαμε να στείλουμε το μήνυμα 

πως την επόμενη φορά που θα πιάσουμε κάποιον κακοποιό δεν θα καλέσουμε την αστυνομία αλλά θα τον τιμωρήσουμε 

μόνοι μας», τόνισε η Ροντρίγκεζ. Μην αντέχοντας άλλο αυτή την κατάσταση και ορμώμενη από την ολοένα και κλιμα

κούμενη δυσπιστία της απέναντι στην αστυνομία αλλά και τη Δικαιοσύνη της χώρας της, η Σεσίλια ξεκίνησε ένα γκρουπ 

στο Facebook με την ονομασία Chapa Tu Choro (Τσάπα του Τσάρο, ήτοι «Πιάσε τον κλέφτη σου»). Στόχος της ήταν να 

ωθήσει κι άλλους να συλλαμβάνουν κακοποιούς και κατόπιν να τους τιμωρούν, εξευτελίζοντας τους δημόσια. Μετά, το 

μαγνητοσκοπημένο υλικό της ταπείνωσης, θα πρέπει να αναρτάται στο Διαδίκτυο, ώστε να κάνει τον δράστη να ντραπεί 

κ ι άλλο. Αυτό που γίνεται στο Περού βέβαια αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά δικαιοσύνη αποδίδει, καθώς η κατάσταση 

εκτροχιάστηκε επικίνδυνα.Για παράδειγμα, κάποιοι μικροεγκληματίες ξεγυμνώνονται και μαστιγώνονται δημόσια, σε 
άλλους ταΐζουν... καυτερές πιπεριές, και άλλοι αναγκάζονται να να σταθούν γυμνοί πάνω από μυρμηγκοφωλιές ενώ τα 

μυρμήγκια δαγκώνουν τα γεννητικά τους όργανα. Το πιο συνηθισμένο είναι, ο ή οι δράστες να δένονται σε ένα πάσαλο 

ή ένα στύλο του ηλεκτρικού με μια επιγραφή στο στήθος τους που να αναγράφει το παράπτωμα τους.

Παραδόξως, υπάρχουν και κάποιοι υποστηρίζουν, πως οι δημόσια αυτοδικία είναι ο καλύτερος τρόπος για να απο

θαρρυνθούν οι επίδοξοι εγκληματίες, με μια πρόσφατη έρευνα να καταδεικνύει πως το 53% των Περουβιανών εγκρίνει 

αυτόν τον νέο τρόπο αντιμετώπισης του εγκλήματος. Αλλοι ωστόσο προειδοποιούν πως η κατάσταση έχει βγει εκτός 
ελέγχου και ουσιαστικά αυτή η αυτοδικία ενθαρρύνει τη βία κατά ανθρώπων που ενδέχεται και να είναι αθώοι. 
www.elitereaders.com
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΈΙ_ CHINO", ΒΑΡΩΝΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Το πιο ισχυρό θηλυκό των καρχέλ ναρκωτικών του Μεξικού, συνελήφθη το Σάββα

το. αφότου ο στενός συνεργάτης της El Chino, την κατέδωσε στην αστυνομία με στόχο 
την μείωση της ποινής του. 0 λόγος βέβαια γι αυτή την πράξη εκδίκησης ήταν πως η 
αδίστακτη 30χρονη βαρόνη των ναρκωτικών, Melissa γνωστή με το παρατσούκλι «La 
China» και προκάλεσε το μένος των συνεργατών της. Η Melissa ενεπλάκη στο οργα
νωμένο έγκλημα το 2005 όταν ξεκίνησε να δουλεύει για το καρτέλ Damaso.

Αφότου οργανώθηκε στη συμμορία, η La China, κατάφερε να επιβάλει την κυριαρχία 
της στην πρωτεύουσα La Paz καθώς και στο θέρετρο Cabo San Lucas, επισκέψιμο από 
εκατοντάδες τουρίστες ετησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι 
αρχές, για να επιτύχει το στόχο της διέπραξε μια σειρά από φόνους. Αξιοσημείωτο είναι 

πως όσο η Μελίσα ήταν ο πηδαλιούχος του ένοπλου τμήματος του καρτέλ οι φόνοι στην περιοχή τριπλασιάστηκαν. Διάσημη 
έγινε για την φρικαλεότητάς της, γιατί αφότου απήγαγε τα θύματά της από τις οικογένειές τους επέστρεφε τα νεκρά σώμα
τά τους στο κατώφλι του σπιτιού ως προειδοποίηση για την τοπική κοινωνία. Τον Ιούνιο, της ζητήθηκε να αφήσει το μέχρι 
πρότινος πόστο της, αφού είχε αποφυλακιστεί ο Abel Quintero, ένα έμπειρος δολοφόνος του κυκλώματος ο οποίος λόγω 
παλαιότητας έπρεπε να πάρει τη θέση της. Εκείνη έξαλλη με τον υποβιβασμό της αποχώρησε από το καρτέλ και ανακοί
νωσε τη δημιουργία δική της ανεξάρτητης ομάδας. Η La China συνελήφθη κατά την διάρκεια καταδίωξης στους δρόμους 
της Λα Παζ. Οδηγήθηκε στις φυλακές όπου και ανακρίνεται για τη δράση της. ενώ μέχρι στιγμής της έχουν απαγγελθεί 

κατηγορίες για περισσότερες από 150 δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος. 
www.dailymajLco.uk

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΕ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ ΤΟΠΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ NSA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί πλέον τις Η.Π.Α. «ασφαλές λιμάνι» 

για τα ψηφιακά δεδομένα γιατί η ασκούμενη από την NSA επιτήρηση, 

όπως αποκαλύφθηκε από τον Edward Snowden, «επιτρέπει την επέμ

βαση των Δημόσιων Αρχών των ΗΠΑ στα θεμελιώδη ανθρώπινα δ ικα ι

ώματα». Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η 

διεθνής εμπορική συμφωνία διαμερισμού δεδομένων που επέτρεπε στις 

αμερικανικές εταιρίες την ελεύθερη προσπέλαση σε μεγάλο αριθμό δε

δομένων των ευρωπαίων πολιτών δεν είναι πια έγκυρη. Όπως είχε απο- 

καλύψει ο Snowden το 2013, η NSA έχει ερμηνεύσει την οδηγία 702 της 

Πράξης Επιτήρησης Πληροφοριών Εξωτερικού, ως δικαίωμα υποκλοπής του Διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοι
νωνιών εντός και εκτός ΗΠΑ σε μαζική κλίμακα. Αυτό είναι γνωστό ως συλλογή «Upstream» και επιτρέπει στην NSA 

να προβαίνει σε συλλογή και εξέταση δεδομένων δίχως να χρειάζεται να επ ιδείξει κάποια ένδειξη εγκληματικής ενέρ
γειας ενώπιων δικαστηρίου.

Ένα άλλο πρόγραμμα υποκλοπών, γνωστό ως «PRISM» συλλέγει αποκλειστικά δεδομένα επικοινωνιών «στοχευμέ- 

νων πολιτών» από παροχείς όπως το Facebook, το Yahoo και το Skype.

Όταν ο αυστριακός φοιτητής της νομικής Max Schrems έμαθε για τις αποκαλύψεις του Snowden, εξέφρασε το επι

χείρημα ότι το Facebook αγνοούσε ηθελημένα τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς νόμους περί προσωπικών δεδομένων με 

το να αποστέλλει τα δεδομένα του από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Ιρλανδία στις ΗΠΑ όπου υποκλεπτόταν 

από την NSA και για τον λόγο αυτό κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρίας.

«Είναι εμφανές από τα ευρήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι 

η νομοθεσία και η πρακτική των ΗΠΑ. επιτρέπουν την μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οι πολίτες να μπορούν να προστατευτούν νομικά αποτελεσματικά από την καταχρηστική τους 

επεξεργασία», δήλωσε ο νομικός σύμβουλος του ανωτάτου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Yves Bot. 
www.theintercept.com ■
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ΣΠΕΙΡΑ ΡΟΜΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυ
τικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Με
γάρων. πολυμελής εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας 
διέπρατταν ληστείες και διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε 
περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, αστυνομικών των 
ανωτέρω Υπηρεσιών, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, συ- 
νελήφθησαν πρωινές ώρες της 23-9-2015. στον καταυλισμό 
του Βλυχού Μεγάρων, πέντε (5) ημεδαποί ΡΟΜΑ, μέλη της 
σπείρας, ηλικίας 22, 26, 37. 42 και 53 ετών. Επιπλέον ταυ- 
τοποιήθηκαν και αναζητούνται επτά (7) ημεδαποί ΡΟΜΑ 
συνεργοί τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για 
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές 
και ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, από τα τέλη 
μηνάς Μαρτίου τρέχοντος έτους, είχαν συγκροτήσει εγκλη
ματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρακολουθούσαν 
οικίες και καταστήματα στη Δυτική Αττική (Μέγαρα. Αλεπο- 
χώρι. Κινέττα, Άγιοι Θεόδωρος Ν. Πέραμος. Βλυχάδα Νε
ράκι ) και βραδινές ώρες, την στιγμή που θεωρούσαν ότι οι 
ένοικοι απούσιαζαν, εισέρχονταν παραβιάζοντας την κύρια 
είσοδο ή κάποιο παράθυρο.

Στις περιπτώσεις που οι ένοικοι βρίσκονταν εντός, τους 
δέσμευαν και τους φίμωναν, έχοντας καλυμμένα τα χαρα
κτηριστικά τους, ώστε να μην μπορούν να αναγνωρισθούν. 
Ακολούθως αφού ερευνούσαν τους χώρους, αφαιρούσαν 
χρήματα, τιμαλφή, διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και 
οικιακό εξοπλισμό (σεντόνια -  μαξιλάρια -  ρούχα κλπ) και 
αποχωρούσαν

Από την αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η παρα
πάνω σπείρα έχει διαπράξει (16) ληστείες και εβδομήντα 
μία (71) κλοπές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κα
τηγορουμένων. μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν:
► Τρία (3) κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες).
► Εβδομήντα τέσσερα (74) φυσίγγια κυνηγετικών όπλων.
► Πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων.

►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

► Πλήθος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εικό
νας και ήχου.

► Είκοσι τέσσερις (24) συσκευές κινητών τηλεφώνων.
► Πέντε (5) ζεύγη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυ

τοκινήτων.
► Διαρρηκτικά εργαλεία (κόφτες, δραπανοκατσάβιδα. 

σφυριά κ.α.)
Επίσης κατασχέθηκαν πέντε (5) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 

μία (1) μοτοσυκλέτα.
Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική 

ομάδα από την δράση της. υπερβαίνει το χρηματικό ποσό 
των 300.000 ευρώ.

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΕ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθη
νών, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε 
κλοπές δικύκλων. στα οποία στη συνέχεια παραποιούσαν τα 
χαρακτηριστικά τους και τα μεταπωλούσαν ή τα αποσυναρ
μολογούσαν και πωλούσαν τα εξαρτήματά τους.

Ειδικότερα, στις 12-9-2015 συνελήφθησαν τρεις (3) 
ημεδαποί, ένας 38χρονος και δύο δίχρονοι καθώς και μία 
24χρονη υπήκοος Ουκρανίας, μέλη της σπείρας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλ- 
ληφθέντες, από τον Οκτώβριο του 2014 τουλάχιστον, είχαν 
συστήσει εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προέ- 
βαιναν σε κλοπές δικύκλων. τα οποία στη συνέχεια μετέ
φεραν στο εργαστήριο αποσυναρμολόγησης και τροποποί
ησης δικύκλων που διατηρούσαν στο Νέο Κόσμο και σε 
χώρο αποθήκευσης-έκθεσης των κλοπιμαίων προς πώλη
ση στο Παγκράτι.

Ηγετικό ρόλο στη σπείρα είχε ο ένας εκ των δύο δίχρο
νων. ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εκμίσθωση των δύο 
(2) χώρων, καθόριζε το είδος των μοτοσυκλετών που επρό- 
κειτο να κλαπούν. ενώ ήταν υπεύθυνος και για τις πωλή- 
σεις των παραποιημένων δικύκλων και των εξαρτημάτων, 
μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδα που είχε καταρτίσει ο ίδιος. 
Ο δεύτερος δίχρονος ήταν υπεύθυνος για την αποσυναρμο- 
λόγηση των κλεμμένων δικύκλων. καθώς και για την ηαρα- 
ποίηση των χαρακτηριστικών τους. Αντίστοιχα, ο 38χρονος 
διέπραττε τις κλοπές και η 24χρονη είχε το ρόλο του ταμία 
της οργάνωσης, καθώς ήταν υπεύθυνη για την καταγραφή 
των οδηγιών σχετικά με το είδος των μοτοσυκλετών που εν- 
δείκνυται να αφαιρεθούν και την καταγραφή των αμοιβών 
των υπολοίπων μελών, ενώ ταξινομούσε και συσκεύαζε τα 
αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους δύο (2) χώ
ρους, στο Νέο Κόσμο και το Παγκράτι, που χρησιμοποιού
σαν τα μέλη της σπείρας για τις παράνομες δραστηριότη- 
τές τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εξαρτημά
των μοτοσυκλετών (κινητήρες, πιρούνια, ψαλίδια, φανά-
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ρια. κοντέρ, ζάντες αλουμινίου, εξατμίσεις, καθίσματα κ.α.), 
πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ένα (1) ηλεκτρικό τρυπάνι, 
μία (1) συσκευή θερμοκόλλησης, πλήθος εργαλείων για την 
αποσυναρμολόγηση δικύκλων. δύο (2) ατζέντες με ιδιόχει
ρες σημειώσεις της 24χρονης και άλλα έγγραφα. Επίσης, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) δίκυκλα με παραποι
ημένα χαρακτηριστικά.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι η σπείρα έχει δια- 
πράξει τουλάχιστον τριάντα εννέα (39) κλοπές μοτοσυκλε- 
τών, ενώ από το σύνολο των κατασχεθέντων εξαρτημάτων 
προκύπτει ότι οι κλοπές είναι ακόμα περισσότερες.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκω
τικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ορ
γάνωση που διακινούσε στο εσωτερικό της χώρας μεγάλες 
ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης κα
θώς και κοκαΐνης και ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν την 17-9-2015 στη Βού
λα Αττικής, μετά από αστυνομική επιχείρηση, τρία (3) μέλη 
της οργάνωσης, δύο (2) υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 34 και 
48 ετών και ένας 59χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ενώ ταυ- 
τοποιήθηκε ως τέταρτο μέλος της οργάνωσης ένας ακόμα 
υπήκοος Αλβανίας.

Πιο αναλυτικά, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
στο πλαίσιο δράσεων αφενός για την αποδόμηση εγκλη
ματικών δικτύων εισαγωγής στην Ελληνική Επικράτεια με
γάλων ποσοτήτων κάνναβης σε κατεργασμένη και ακατέρ
γαστη μορφή και αφετέρου για τη σύλληψη μεγαλεμπό- 
ρων ναρκωτικών, κατόπιν ανάλυσης και διασταύρωσης πλη
ροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων 
ατόμων και δημιουργίας ατομικών "προφίλ” , εντόπισε τον 
34χρονο υπήκοο Αλβανίας και πιστοποιήθηκε η εγκλημα
τική του δράση.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η εκ μέρους του προμήθεια 
ναρκωτικών και συγκεκριμένα κατεργασμένης και ακατέρ
γαστης κάνναβης, στους άλλους δύο (2) συλληφθέντες συ
νεργάτες του (υψηλού επιπέδου εμπόρους ναρκωτικών), 
που είχαν αναλάβει την περαιτέρω διακίνησή τους στην ευ

ρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και της Ελληνικής Επι
κράτειας.

Από έρευνες σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν συνολικά 
και κατασχέθηκαν:
► Κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού 

βάρους 282 κιλών και 995 γραμμαρίων.
► Ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας 

(SKUNK) συνολικού μικτού βάρους 41 κιλών και 510 
γραμμαρίων.

► Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1.5 γραμμ.
► Ποσότητα ηρωίνης βάρους 12,8 γραμμ.
► Δύο (2) πολυτελή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
► Μία (1) Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
► Το χρηματικό ποσό των 8.810 ευρώ.
► 49.200 λεκ Αλβανίας.
► 8 χρυσές λίρες Αγγλίας.
► 55 λίρες Τουρκίας.
► Μία (1) ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου γνησιότητας χαρ

τονομισμάτων.
► Τέσσερις (4) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών υπερβαίνει τα 
2.500.000 ευρώ.

«ΜΑΪΜΟΥ» ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ

. I Από τη Διεύθυνση Δίωξης
L .  Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

| τος εξιχνιάστηκε υπόθεση 
μεγάλου αριθμού εξαπα
τήσεων σε βάρος επιχει
ρηματιών και καταστημα
ταρχών, σε διάφορες πε
ριοχές της Ελληνικής επι
κράτειας.
Για την υπόθεση αυτή σχη
ματίστηκε δικογραφία τα
κτικής διαδικασίας, σε βά
ρος δύο ημεδαπών, ηλικί
ας 43 και 53 ετών, οι οποί
οι κατηγορούνται για απά

τες κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακο
λούθηση. καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί 
παιγνίων.
Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπι
στώθηκε ότι οι παραπάνω δράστες από κοινού και για με
γάλο χρονικό διάστημα (από Απρίλιο του 2013 έως και τον 
Αύγουστο του 2014). προέβησαν σε μεγάλο αριθμό εξαπα
τήσεων σε βάρος επιχειρηματιών και ιδιοκτητών διαφόρων 
καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς τους έπειθαν με 
απατηλό τρόπο να εκδώσουν προπληρωμένες κάρτες δια-
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δικτυακών αγορών, τους κωδικούς ίων οποίων αποσπού- 
σαν. αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος 
που ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 
Εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον δώδεκα (12) περιπτώσεις εξα
πατήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα. 
Θεσσαλονίκη. Πάτρα, Ηράκλειο. Χαλκιδική και Πρέβεζα, 
ενώ το συνολικό ποσό που αποκόμισαν οι δράστες από την 
παράνομη δράση τους διερευνάται, καθώς είναι εκατοντά
δες τα περιστατικά ανά περίπτωση.
Ως προς τπν μεθοδολογία δράσης που χρησιμοποίησαν οι 
δράστες (modus operandi) προέκυψε ότι τηλεφωνούσαν σε 
ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων (ψιλικών, μίνι 
μάρκετ. περίπτερα κ.τ.λ.) σε διάφορες περιοχές της χώρας 
και τους δήλωναν ψευδώς ότι φέρουν ιδιότητα τεχνικών 
εταιρείας που έχει εγκαταστήσει μηχανήματα έκδοσης προ
πληρωμένων καρτών διαδικτυακών συναλλαγών στα κατα- 
στήματά τους.
Ακολούθως, τους ζητούσαν να εκδώσουν συγκεκριμένες 
προπληρωμένες κάρτες, χρηματικού ποσού των εκατό (100) 
ευρώ και ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν έλεγχο προς διακρί- 
βωση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, τους ζη
τούσαν τον σχετικό κωδικό τους, ενώ τους ενημέρωναν ότι 
μετά τον έλεγχο οι κάρτες θα ακυρωθούν. Σε επικοινωνία 
που είχαν στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με 
την πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία, διαπίστωναν ότι ε ί
χαν εξαπατηθεί. καθότι οι επίμαχες κάρτες ουδέποτε είχαν 
ακυρωθεί, αλλά αντιθέτως είχαν χρησιμοποιηθεί άμεσα σε 
διάφορες διαδικτυακάς συναλλαγές.
Από την μεθοδική και συστηματική αστυνομική και ψηφιακή 
έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
σε συνεργασία με την αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία των 
προπληρωμένων καρτών και τις παρόχους εταιρείες υπη
ρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν 
τα στοιχεία και η δράση των εμπλεκομένων.
Από την εξέλιξη τπς έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγο
ρούμενοι εφάρμοζαν συνεχώς την παραπάνω μεθοδολογία 
δράσης και τα ποσά που αποκτούσαν από την απατηλή τους 
αυτή δραστηριότητα τα χρησιμοποιούσαν -  εξαργύρωναν, 
σε παράνομο στοιχηματισμό, σε ιστοσελίδες διαδικτυακού 
τζόγου ή αγορών μέσω διαδικτύου.

ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΕΣ- 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ»

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, σπείρα 
που εξαπατούσε και εκβίαζε συστηματικά πολίτες. 
Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 13-10-2015, στον 
Άγιο Παντελεήμονα. τρεις (3) υπήκοοι Γκάμπια, μέλη της 
σπείρας, τη στιγμή που παραλάμβαναν από πελάτη-θύμα 
τους προσημειωμένο χρηματικό ποσόν, προϊόν εκβίασης. 
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για σύ
σταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες

και εκβιάσεις.
Το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας. μετά από διερεύνηση κα
ταγγελίας ημεδαπής, εξακρίβωσε ότι οι ανωτέρω συλλη- 
φθέντες. τουλάχιστον από το μήνα Μάιο του έτους 2013, ε ί
χαν συστήσει εγκληματική ομάδα, που εξαπατούσε συστη
ματικά πολίτες, στους οποίους συστήνονταν ως «πνευματι- 
στές-μελλοντολόγοι». Οι ανωτέρω έπειθαν τα θύματά τους 
ότι έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται ειδικές πνευμα
τικές δυνάμεις, βάσει των οποίων μπορούν να προβλέπουν 
το μέλλον καθώς και να επεμβαίνουν σε αυτό, ανάλογα με 
την επιθυμία του εκάστοτε πελάτη.
Για αυτές τους τις «υπηρεσίες» ζητούσαν και λάμβαναν δι
άφορα χρηματικά ποσά. Για την επίτευξη του σκοπού τους, 
είχαν διαμορφώσει με κατάλληλο τρόπο, διαμέρισμα πολυ
κατοικίας στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα. σε γραφείο 
«χειρομαντείας, επίλυσης μαγείας, βασκανίας». Εκεί υπο
δέχονταν πολίτες, οι οποίοι στο πλαίσιο προσπάθειας επίλυ
σης διάφορων προσωπικών προβλημάτων που αντιμετώπι
ζαν. πείθονταν από τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων 
και λάμβαναν μέρος, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε διάφο
ρες τελετές «μαγείας».
Όπως διαπιστώθηκε, αρχικά οι κατηγορούμενοι και προκει- 
μένου να πείσουν τα θύματά τους, δεν ζητούσαν χρήματα. 
Στη συνέχεια όμως, αφού μεθόδευαν την όλη διαδικασία 
ώστε οι πελάτες, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτη
μά τους, να τους επισκέπτονται παραπάνω από δύο (2) φο
ρές. τους ζητούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ως αμοιβή. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πελάτες έφερναν αντίρ
ρηση και προκειμένου να υπακούσουν και να δώσουν τα 
χρήματα, οι κατηγορούμενοι τους εκβίαζαν ότι θα χρησιμο
ποιήσουν τις «ειδικές» ικανότητες που διαθέτουν με τέτοιο 
τρόπο ώστε συγγενικά τους πρόσωπα να πάθουν κακό. 
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι για να αποκτήσουν «πε
λατεία», διαφήμιζαν το γραφείο τους στο διαδίκτυο, καθώς 
και σε ειδικά διαφημιστικά φυλλάδια τα οποία είχαν εκτυ
πώσει και διένεμαν.
Από τπν αστυνομική έρευνα εξακριβώθηκε ότι έχουν εξα- 
πατήσει τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία απέσπασαν συνο
λικά χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ.

5 6  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μ · · · · · · · ·

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΑΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Πολυάριθμες υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων πολι
τών από μέλη σπείρας, τα οποία απέσπασαν μεγάλα χρημα
τικά ποσά και τιμαλφή από τα θύματά τους, προσποιούμε
να άλλοτε τους νοσοκομειακούς γιατρούς και άλλοτε τους 
δικηγόρους, κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί του 
Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Δ ι
εύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση, συνελήφθη επ'αυτοφώρω, μετά από συ
ντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφα
λείας Πολίχνης - Ευκαρπίας. 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος 
του οποίου καθώς και συνεργών του. σχηματίσθηκε δικο
γραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Εγκληματικής 
οργάνωσης, της Απάτης κακουργηματικής μορφής τετελε
σμένης και σε απόπειρα και της παράβασης του Νόμου περί 
Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 
τα μέλη της συμμορίας, έχοντας διακριτούς μεταξύ τους 
ρόλους, άλλοτε προσποιούμενα τους νοσοκομειακούς γι
ατρούς και άλλοτε τους δικηγόρους, πραγματοποιούσαν 
αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις στις οικίες ηλικιωμέ
νων κυρίως ατόμων, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι, συγγενικό 
τους πρόσωπο έχει εισαχθεί εσπευσμένα για νοσηλεία ή ότι 
έχει προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο ατύχημα.
Με το συγκεκριμένο τρόπο δράσης, οι προαναφερόμενοι 
δράστες, προσπορίζονταν παράνομο περιουσιακό όφελος 
από χρηματικά ποσά και χρυσαφικά που τους παρέδιδαν 
τα θύματά τους και τα οποία προορίζονταν δήθεν για αγορά 
των απαιτούμενων υλικών για την αποκατάσταση της σωμα
τικής βλάβης των προσφιλών τους προσώπων ή την άμεση 
παροχή νομικής υποστήριξης λόγω της εμπλοκής τους σε 
τροχαία ατυχήματα.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκύπτει ότι τα μέλη της 
οργάνωσης εξαπάτησαν συνολικά (13) πολίτες και αποπει- 
ράθηκαν να εξαπατήσουν επιπλέον (39) άτομα, ενώ αποκό
μισαν από την παράνομη δράση τους, το ποσό των 67.030 
ευρώ και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το επιπλέον χρη
ματικό ποσό των 320.500 ευρώ.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος συνελή
φθη σε νησί των Δωδεκανήσων. 
32χρονος ημεδαπός . για πα
ράβαση της νομοθεσίας για την 
πνευματική ιδιοκτησία κατ' εξα
κολούθηση μέσω διαδικτύου ενώ 

σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 
ενός ακόμη 28χρονου ημεδαπού, για τα ίδια αδικήματα.

CLOSED

Αναλυτικότερα, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την 
οποία, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο έδινε την δυνατότητα στους 
χρήστες της. να παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινί
ες. κυρίως τελευταίας κυκλοφορίας, σε πραγματικό χρό
νο και σε απευθείας μετάδοση (video streaming), μέσω 
ανακατεύθυνσης σε υπηρεσίες φιλοξενίας περιεχομένου 
(Hosting Sites), παράνομα και χωρίς να καταβάλλονται τα 
σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δράστες 
μάλιστα άλλαζαν συχνά το όνομα του χώρου για να αποκρύ- 
πτεται η ολοένα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητά του, που 
υπολογίζεται ότι είχε φτάσει περίπου στις 930.000 προβο
λές. ανά ημέρα.
Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, μέσω της συγκεκριμένης 
παράνομης δραστηριότητας οι διαχειριστές της ιστοσελίδας 
αποκόμιζαν σημαντικά οικονομικά οφέλη, ενώ για όλο το 
χρονικό διάστημα λειτουργίας της. η συνολική ζημία των 
δικαιούχων ανέρχεται στα 465.000.000 ευρώ, ενώ η ζημιά 
του Δημοσίου από διαφυγόντα έσοδα από Φόρο Προστιθέ
μενης Αξίας και Φόρο Εισοδήματος υπολογίζεται περίπου 
στα 230.000.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος διενήργησε ενδελεχή ψηφιακή έρευνα και 
ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, προς 
διακρίβωση των διαχειριστών του υπό έρευνα ιστοτόπου. 
Από την μεθοδική αστυνομική και ψηφιακή έρευνα και αξι- 
οποιώντας τραπεζικά δεδομένα και στοιχεία που προέκυ- 
ψαν. ταυτοποιήθηκαν οι προαναφερόμενοι ως διαχειριστές 
του ιστοτόπου.
Κατόπιν των ανωτέρω, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγαν νομότυπη έρευνα, 
την 18-10-2015, στην οικία του 32χρονου, όπου διαπιστώθη
κε ψηφιακά και προανακριτικά ότι αυτός έχει τα αποκλειστι
κά δικαιώματα διαχείρισης στην επίμαχη ιστοσελίδα.
Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας (1) φο
ρητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και τρεις (3) αποθηκευτι
κοί σκληροί δίσκοι.
Τα κατασχεθέντα απεστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματο
λογ ιώ ν  Ερευνών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετά
σεις. ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, προς διενέρ
γεια ελέγχων αρμοδιότητας τους (φοροδιαφυγή, νομιμοποί
ηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κτλ).

«ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνω
ση δραστηριοποιούμενη στην εισαγωγή ναρκωτικών από τη 
Δυτική Ευρώπη στην ελληνική επικράτεια, καθώς και στην 
αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνησή τους. 
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν την 20-10-2015. μετά από 
εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, σε διάφορες περιοχές 
της Αττικής (Άλιμος, Άγιος Δημήτριος. Ν. Σμύρνη. Ν. Κό-
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σμος, Καλλιθέα και Ζωγράφου) οκτώ (8) μέλη της σπείρας, 
εκ των οποίων έξι (6) υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 23, 29, 30, 
36, 38 και 38 ετών και δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 32 και 40 
ετών. Συνεργοί των ανωτέρω και μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης είναι ακόμα τρεις (3) υπήκοοι Αλβανίας, διαβι- 
ούντες στην Ολλανδία.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, κακουρ- 
γηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της 
σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και 
παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, 
περί όπλων και περί αλλοδαπών 
Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών μετά από 
διερεύνηση πληροφοριών, αναφορικά με την εγκληματική 
δράση πολυμελούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και 
κάνναβης, τις οποίες κατά κύριο λόγο εισήγαγαν από την 
Ολλανδία, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφορι
ακών δεδομένων και δημιουργίας "προφίλ" των δραστών, 
αποκάλυφε την εγκληματική δράση της οργάνωσης και ταυ- 
τοποίησε τα μέλη της.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αποκαλύφθηκε η ιε
ραρχική δομή της οργάνωσης και ο ηγετικός ρόλος του 
36χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος σε άμεση συνερ
γασία με τους συντονιστές των υπευθύνων για την αποθή
κευση. φύλαξη, μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών, 
κατηύθυνε τις εγκληματικές ενέργειές τους, ενώ οργάνωνε 
και συντόνιζε και την μεταφορά και εισαγωγή στην ελλη
νική επικράτεια.
Στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν οι χώροι αποθήκευσης και 
απόκρυψης των ναρκωτικών, δύο (2) οικίες στον Άλιμο, 
μία εκ των οποίων προορίζετο να αποτελέοει και παράνο
μο εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ναρκωτι
κών. Αποκαλύφθηκε επίσης και ο τρόπος μεταφοράς τους, 
από και προς τους χώρους αυτούς, η οποία για λόγους συ- 
γκαλύψεως και αποφυγής δημιουργίας υποψιών πραγμα
τοποιείτο με οχήματα ΤΑΞΙ, με οδηγούς μέλη της εγκλημα
τικής οργάνωσης.
Από την έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον 21 περιπτώσεις 
μεταφοράς και εμπορίας ναρκωτικών σε διάφορα άτομα 
σε περιοχές της Αττικής.

Σε έρευνες στις παραπάνω οικίες στον Αλιμο, στη Νέα 
Σμύρνη και στην Καλλιθέα, καθώς και σε δύο ταξί που ακι- 
νητοποιήθηκαν στο Γέρακα και στα Πετράλωνα, βρέθηκαν 
συνολικά και κατασχέθηκαν:

12.673 γραμμάρια κοκαΐνης.
13.940 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολά
τα).
9.201,6 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, υδροπονικής 
καλλιέργειας (skunk).
Τα χρηματικά ποσά των 62.900 ευρώ, 100 δολαρίων 
Η.Π.Α. και 50 λιρών Αγγλίας.
Τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

► Ένα (1) εύχρηστο πιστόλι με τρεις (3) γεμιστήρες.
► Ένα (1) εξάρτημα σκόπευσης του ανωτέρω πιστολιού.
► Σαράντα τέσσερα (44) φυσίγγια των 38 mm.
► Τριάντα τρεις (33) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
► Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας.
► Μία (1) μεταλλική πρέσα
► Ένα (1) χρηματοκιβώτιο.
Από τη μεθοδολογία δράσης, την ιεραρχική δομή, την υπο
δομή για την μεταφορά -  εισαγωγή των ναρκωτικών, των 
κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών και των συγκεκα- 
λυμμένων μέσων μεταφοράς (ΤΑΞΙ), προέκυψε η εκ μέρους 
των μελών κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής για την δι
ακίνηση ναρκωτικών.
Η αξία των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών υπολο
γίζεται στο χρηματικό ποσό του -1.000.000- ευρώ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξ ι
χνιάστηκε υπόθεση «βιομηχανικής κατασκοπείας» και 
σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 
50χρονου ημεδαπού, για απάτη με υπολογιστή και παρά
βαση του απορρήτου των επιστολών.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστε
ρα από καταγγελία εταιρείας, που δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, πληροφορικής και διαφή
μισης. για υποκλοπή πληροφοριών εμπιστευτικού περιε
χομένου σε βάρος της (πελατολόγιο, πωλήσεις. πολιτικές 
αγοράς, σημαντικοί κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.). εμπορικής 
αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστο άτομο 
απέκτησε παράνομη πρόσβαση (cracking) στο πελατολόγιο 
της εταιρείας, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια εσόδων, 
λόγω της διαρροής των πληροφοριών.
Τα παραπάνω καταγγελλόμενα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγε
λίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε στη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η διενέργεια προκαταρ
κτικής εξέτασης, καθώς και η χορήγηση των απαραίτητων 
στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.
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Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, διενεργήθηκε 
ενδελεχής αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα 
των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, προς διερεύνη- 
ση και διαλεύκανση της υπόθεσης, από τα οποία προέκυ- 
ψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη του ατόμου που είχε προβεί 
στις κακόβουλες πράξεις (cracking) αντιστοιχούσαν στον 
δθχρονο ημεδαπό, πρώην εργαζόμενο στην καταγγέλλου- 
σα εταιρεία.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της 13-10-2015, διενεργήθηκε 
έρευνα στην οικία και τον χώρο εργασίας του δθχρονου 
δράστη, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατα
σχέθηκε φορητός Η/Υ.
Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων, που 
διενεργήθηκε από εξειδικευμένους Αξιωματικούς της Δ ι
εύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε 
η εμπλοκή του δΟχρονου στην υπόθεση και ταυτοποιήθηκαν 
τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη, ενώ όπως πρόεκυψε από την 
έρευνα είχε παραδώσει τις πληροφορίες σε ομοειδή εται
ρεία. όπου εργάζεται.
0 ηλεκτρονικός υπολογιστής που κατασχέθηκε αηεστάλη 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τις δέουσες 
εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και 
άλλων προσώπων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ ΕΞΕΔΙΔΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η συστηματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Καταπο
λέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθε
σης σωματεμπορίας, σε βάρος δύο γυναικών -  υπηκόων 
Ουκρανίας ηλικίας 35 και 32 ετών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη 
επιχείρηση της παραπάνω Υπηρεσίας, έξι (6) άτομα ηλικίας 
62. 39. 66. 61. 32 και 46 ετών (4 ημεδαποί -  2 αλλοδαποί 
αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία 
για τα κατά περίπτωση αδικήματα της «σωματεμπορίας από 
κοινού κατ' εξακολούθηση», «βιασμού», παράβασης «Νό
μου περί όπλων» και «υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης». 
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 
ο 62χρονος, αφού εξαπάτησε τις δύο γυναίκες σχετικά με 
την εύρεση εργασίας, τις εξανάγκαζε, τη μεν πρώτη, από τον 
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με τη χρήση απειλών σωμα
τικής βίας, τη δε δεύτερη από το Φεβρουάριο του τρέχοντος 
έτους, με τη χρήση σωματικής βίας σε βάρος της, αλλά και 
με τη χρήση απειλών για τη ζωή της ανήλικής κόρης της, να 
εκδίδονται σε οίκο ανοχής της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας 
32χρονης συλληφθείσας, τον οποίο διαχειρίζονταν ο ίδιος 
μαζί με την 39χρονη σύντροφό του. Επίσης, προέκυψε ότι 
ο 62χρονος. προέβη σε ερωτική συνεύρεση με τις ποθού
σες. παρά τη θέλησή τους.
Τις μετακινήσεις των δύο γυναικών, από την οικία στην

οποία διέμεναν, ιδιοκτησίας του ζευγαριού, στον οίκο ανο
χής και αντίστροφα, είχε αναλάβει 46χρονος αλλοδαπός, 
ενώ υπεύθυνες για την επιτήρηση των γυναικών σε αυτόν 
και την είσπραξη των χρημάτων, ήταν δύο εργαζόμενες, 
ηλικίας 61 και 66 ετών.
Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, στην 
οικία του 62χρονου και της 39χρονης. βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν:
- ένα πιστόλι,
- δύο γεμιστήρες εκ των οποίων ο ένας περιείχε οκτώ φυ

σίγγια,
- ένα κουτί που περιείχε πενήντα (50) φυσίγγια και
- το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ.
Επίσης, στο πλαίσιο των παραπάνω ερευνών, σε παράπλευ
ρη οικία, ιδιοκτησίας 30χρονου. βρέθηκε και κατασχέθηκε 
ένα μηχάνημα καταγραφής, το οποίο κατέγραφε κινήσεις 
τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικό της οικίας, χωρίς να δι
αθέτει την προβλεπόμενη άδεια και συνελήφθη.
Οι ποθούσες, βάσει των διατάξεων περί παροχής προστα
σίας και βοήθειας, φιλοξενούνται σε ξενώνα για θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ «ΦΙΛΟΣ» ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ 
ΒΙΑΣΤΗ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διε- 
ρευνήθηκε υπόθεση βιασμού κατ' εξακολούθηση και παρα
βίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχηματίστη
κε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, σε βάρος 26χρονου 
ημεδαπού και ενός ακόμη ημεδαπού, χρήστη ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης, τα στοιχεία του οποίου ερευνώ- 
νται.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα 
από καταγγελία 26χρονης ημεδαπής στη Διεύθυνση Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για κατ' εξακολούθηση βια
σμό της. υπό την απειλή της δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο 
προσωπικών της φωτογραφιών, οι οποίες είχαν περιέλθει 
στην κατοχή ενός εκ των ανωτέρω δραστών.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η 26χρονη πριν από δύο χρό
νια περίπου, συνομιλούσε μέσω μηνυμάτων, σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης, με άγνωστο σε αυτήν χρήστη του 
διαδικτύου, ο οποίος την έπεισε να του στείλει προσωπικές 
φωτογραφίες της. μέσω άλλης ιστοσελίδας διαδικτυακάς 
επικοινωνίας. Ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα, ο ανω
τέρω απενεργοποίησε τα προφίλ που διατηρούσε σε αμφό- 
τερες τις ιστοσελίδες.
Στη συνέχεια, ο 26χρονος επικοινώνησε με την καταγγέλ- 
λουσα, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, της γνω
στοποίησε ότι κατέχει τις προαναφερθείσες φωτογραφί
ες και την εξανάγκασε να έρθει σε συνουσία μαζί του. με 
την απειλή ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κοινοποιήσει 
τις φωτογραφίες στο συγγενικό της περιβάλλον. Η παθού-
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σα ενέδωσε στις απειλές του ανωτέρω δράστη και εξανα
γκάστηκε σε κατ' εξακολούθηση συνουσία. μετον26χρονο 
αλλά και με τον δεύτερο -αγνώστων στοιχείων- ημεδαπό. 
Τα καταγγελλόμενα τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγε
λίας και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο 
της οποίας, διενεργήθηκε ενδελεχής αστυνομική και ψη
φιακή - διαδικτυακή έρευνα των στοιχείων και δεδομένων 
της υπόθεσης. Ως αποτέλεσμα, ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος 
και εντοπίστηκε η οικία του.
Το πρωί της 22-10-2015 διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα 
στην οικία του 26χρονου ο οποίος και ταυτοποιήθηκε ως το 
άτομο που είχε προβεί στις ανωτέρω ενέργειες.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξωτερικός 
σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν απεστάλησαν στη 
Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών για τις δέουσες ερ
γαστηριακές εξετάσεις.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΙΧΕ 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Καίριο πλήγμα σε οργα
νωμένα κυκλώματα, που 
ενέχονται σε περιπτώ
σεις εκβιάσεων και δια
κίνησης ναρκωτικών ου
σιών. πέτυχαν έπειτα από 
πολύμηνη και ενδελεχή 

έρευνα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης. εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση. 
Σε οργανωμένες επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν σε Θεσ
σαλονίκη και Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυν
σης Δίωξης Εκβιαστών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλη
μάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δ ί
ωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών 
Λειτουργιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με 
τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., συνελήφθησαν συνολικά δεκα
έξι (16) άτομα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο 
«εγκέφαλος» της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχη- 
ματίσθηκαν δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα 
της «εγκληματικής οργάνωσης», «εκβίασης» και παράβα
σης «Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών»
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ηγετικό ρόλο 
στην οργάνωση η οποία δραστηριοποιείτο στην παροχή προ
στασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός σω
φρονιστικών καταστημάτων της Χώρας, είχε θθχρονος ομο
γενής. έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της Χώρας, όπου 
εκτίει ποινή κάθειρξης για αδικήματα ανθρωποκτονιών και 
εκβιάσεων. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν συνο
λικά (19) άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν (16), ενώ (3)

βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε κατάστημα κράτησης . 
Επίσης, ταυτοποιήθηκαν ως συνεργοί της εγκληματικής ορ
γάνωσης. (19) ακόμη άτομα, για τα οποία δε συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από τα μέσα Ιανου
άριου του τρέχοντος έτους, έχοντας συγκεκριμένη ιεραρχία, 
δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των με
λών που εντάχθηκαν σε αυτήν.
Ειδικότερα, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα παρείχε 
«προστασία» σε τουλάχιστον είκοσι (20) καταστήματα υγει
ονομικού ενδιαφέροντος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, η 
πλειονότητα των οποίων ήταν καταστήματα παροχής υπη
ρεσιών διαδικτύου, στα οποία διενεργούνταν παράνομα παί- 
γνια. από τα οποία εισέπρατταν μηνιαίως διάφορα ποσά, που 
κυμαίνονταν από 250 έως 1000 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε 
η εκβιαστική είσπραξη χρηματικών ποσών, από τα μέλη της 
οργάνωσης, για λογαριασμό τρίτων ατόμων.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελ
ματικούς χώρους, οχήματα, στο κατάστημα κράτησης Τρι
κάλων και στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών 
Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
► 146 γραμμάρια κάνναβης.
► (35) ναρκωτικά δισκία.
► (3) πιστόλια εκ των οποίων (1) τύπου replica.
► συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).
► (5) μαχαίρια εκ των οποίων (1) τύπου πεταλούδα.
► Ρόπαλο και σιδερογροθιά.
► (68) κινητά τηλέφωνα.
► Πλήθος καρτών sim.
► Αυτοσχέδιοι φορτιστές κινητών τηλεφώνων.
► Το χρηματικό ποσό 4.035 ευρώ.
► Ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο αναγράφονταν ημερομη

νίες και χρηματικά ποσά.
Επίσης, κατασχέθηκαν (7) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και (1) μοτο
σικλέτα.
Σημειώνεται ότι. προκειμένου να καθίσταται δυσχερής η δι- 
ακρίβωση των παράνομων δραστηριοτήτων τους, χρησιμο
ποιούσαν διαδικτυακάς εφαρμογές επικοινωνίας και πλή
θος ανώνυμων κινητών τηλεφώνων και καρτών sim (ghost 
phones), που ήταν καταχωρημένα σε εταιρείες με στοιχεία 
τρίτων ατόμων, συνήθως ανύπαρκτων αλλοδαπών. Επίσης, 
κατά τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και 
κωδικοποιημένες εκφράσεις.

ΣΥΝΕΛΗΦ0Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευ
θερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προέβη στις ΙΟ
Ι 0-2015 στη σύλληψη ενός 39χρονου υπηκόου Γεωργίας, 
αρχηγικού μέλους εγκληματικής ομάδας η οποία στις 16-8- 
2015 στην Ύδρα, διέπραξε ανθρωποκτονία 67χρονου ημε-
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

δαπού.
Μετά τπν εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 67χρονου ημε
δαπού και της ληστείας σε βάρος της 58χρονης ημεδαπής 
συζύγου του. που διαπράχθηκαν στις 16-8-2015 στην Ύδρα 
και τη σύλληψη ομάδας επτά (7) ανδρών υπηκόων Γεωργί
ας. οι αναζητήσεις για την ανεύρεση και σύλληψη και των 
υπολοίπων δραστών, συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό, με 
αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 39χρονου υπηκόου Γεωργίας, 
αρχηγικού μέλους της εγκληματικής ομάδας.
Ειδικότερα, προς αναζήτηση των δραστών που είχαν δια- 
φύγει από την Ύδρα, αμέσως μετά την τέλεση της ανθρω
ποκτονίας. συγκροτήθηκαν ομάδες αστυνομικών που ερεύ
νησαν πλήθος περιοχών στην Αττική, με αποτέλεσμα την 
ανεύρεση στοιχείων που οδήγησαν στην εξακρίβωση της 
ταυτότητας ενός εξ αυτών, του αρχηγικού μέλους της εγκλη
ματικής ομάδας. Κατόπιν αυτών και μετά από επισταμένες 
έρευνες και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπί
σθηκε την 10-11-2015 στην Καλλιθέα ο 39χρονος υπήκοος 
Γεωργίας, να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ακινητοποιήθη- 
κε και συνελήφθη.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμε
νε. αφού διαπιστώθηκε ότι αυτό είχε ενοικιασθεί με στοι
χεία άλλου υπηκόου Γεωργίας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, 
ένα (1) διαβατήριο, το οποίο είχε επικολλημένη τη φωτο
γραφία του συλληφθέντα και στοιχεία ταυτότητας άλλου 
υπηκόου Γεωργίας.
Όπως εξακριβώθηκε, ο 39χρονος είχε συλληφθεί το έτος 
2011. από κοινού με έναν άλλο ομοεθνή του που έχει συλ
ληφθεί για την ίδια υπόθεση, για ληστεία κατά συναυτουρ
γία και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατ' 
εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία και παράνομη είσο
δο στη χώρα, πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε σε ποι
νή κάθειρξης δέκα (10) ετών και τεσσάρων (4) μηνών, ενώ 
την 8-7-2015 αποφυλακίσθηκε από το Κατάστημα Κράτη
σης Κορυδαλλού.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑ
ΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η Διεύθυνση Ασφαλεί
ας Αττικής κατόρθωσε, 
μετά τη συγκρότηση ε ιδ ι
κής ομάδας και πολύμηνη 
έρευνα να εξαρθρώσει πο
λυμελή εγκληματική ομά
δα, τα μέλη της οποίας διέ- 

πρατταν κλοπές αυτοκινήτων από την ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν στις 
περιοχές Ζεφυρίου και Αχαρνών. διαθέτοντας τα εξαρτήμα- 
τά τους ως ανταλλακτικά στο εμπόριο. Οι δράστες δρούσαν 
οργανωμένα, μεθοδικά, με διακριτούς ρόλους και συγκε
κριμένο τρόπο δράσης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτε

ρες εγκληματικές ομάδες, κλοπής αυτοκινήτων, που έχουν 
δράσει στη χώρα.
Μετά την αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της σπεί
ρας και την ταυτοποίηση των μελών της. την 9-11-2015 ορ
γανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι. με τη συμ
μετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτι
κής Αττικής, των Ο.Π.Κ.Ε. και τη συνδρομή της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχεί
ρησης συνελήφθησαν έντεκα (11) μέλη της εγκληματικής 
ομάδας, δέκα (10) ημεδαποί ΡΟΜΑ και ένας (1) υπήκοος 
Ρουμανίας.
Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, τα μέλη της ομάδας, από 
τα τέλη του έτους 2014. με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, 
κινούντο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και εντόπιζαν 
αυτοκίνητα, κυρίως φορτηγά, τα οποία και αφαιρούσαν. Στη 
συνέχεια τα μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, 
εντός του καταυλισμού ΡΟΜΑ Ζεφυρίου. όπου προέβαιναν 
στην άμεση αποσυναρμολόγησή τους, με σκοπό την πώλη
ση των εξαρτημάτων, ως ανταλλακτικών στο εμπόριο. Για 
τον ίδιο σκοπό τα μετέφεραν και σε μάντρα σκραπ. στην 
περιοχή Αγίας Σωτήρας Αχαρνών. ιδιοκτησίας ενός εκ των 
συλληφθέντων.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί εκατόν δε
καεπτά (117) περιπτώσεις κλοπών Ι.Χ. επιβατηγών και φορ
τηγών αυτοκινήτων, από διάφορες περιοχές της Αττικής. 
Εξιχνιάσθηκαν επίσης δύο (2) περιπτώσεις αφαίρεσης φορ
τηγών. κατά τη διάρκεια των οποίων αποβίβασαν, με τη χρή
ση βίας, τους οδηγούς τους.
Σε μία μάλιστα περίπτωση, δύο από τους συλληφθέντες, 
που είχαν αφαιρέσει προηγουμένως φορτηγό αυτοκίνητο 
από την περιοχή του Μαρκόπουλου. έγιναν αντιληπτοί από 
αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ ΑΣ, και καταδιώχθηκαν. Εγκα- 
τέλειψαν το κλεμμένο όχημα στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ 
στο Ζεφύρι, από τον οποίο εξήλθε ομάδα διακοσίων (200) 
περίπου ΡΟΜΑ και επιτέθηκε με πέτρες, ξύλα και σίδε
ρα στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίζοντας 
έναν εξ αυτών.
Όπως διαπιστώθηκε επίσης, οι δράστες μετέφεραν του
λάχιστον επτά (7) κλεμμένα Ι.Χ. Φορτηγά αυτοκίνητα στην 
Κρήτη, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν διαθέσει στο εμπόριο 
με παραποιημένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα οχή
ματα αυτά αναζητούνται.
Σε χώρους στις οικίες των συλληφθέντων. βρέθηκαν όλες 
οι πινακίδες κυκλοφορίας των ταυτοποιημένων κλεμμένων 
οχημάτων καθώς και έγγραφα αυτών (άδειες κυκλοφορίας, 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, έγγραφα Κ.Τ.Ε.Ο. κλπ). Επίσης 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι (6) Ι.Χ. Φορτηγά και τέσσε
ρα (4) Ι.Χ. Επιβατηγό αυτοκίνητα, τα οποία φέρουν παραποι
ημένα τεχνικά χαρακτηριστικά και των οποίων η ταυτότητα 
και η προέλευση ερευνάται.
Εκτιμάται ότι η παραπάνω ομάδα, αποκόμισε από την εγκλη
ματική της δραστηριότητα, χρηματικό ποσό που υπερβαίνει 
το 1.000.000 ευρώ. ■
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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 288.700,00 ευρώ.
κατά το 2 0 U  εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ανέρχονται στο χρηματικό 
ποσόν των 278.900,00 ευρώ.

Στο τέλος δε κάθε έτους δίδονται χρηματικές ενισχύσεις σε ορφανά συναδέλφων 
και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) 
θα πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
το οποίο λειτουργεί ενισχύοντας οικονομικά τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους.

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην 
πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 63



I  ΙΑΤΡΙΚΟ

Εποχική Γρίπη 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Η εποχική γρίπη είναι ιογενής λοίμωξη που μπορεί να 

προσβάλλει οποιονδήποτε. Τα συμπτώματα διαρκούν 

λίγες ημέρες, όμως άτομα με χρόνια υποκείμενα 

νοσήματα, βρέφη, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι μπορεί να 

νοσήσουν σοβαρά και να εμφανίσουν επιπλοκές. Η βαρύτητα 

της γρίπης για τις ομάδες υψηλού κινδύνου διαπιστώνεται 

και από τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η γρίπη μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο 

μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού (βήχας. φτέρνισμα) 
ή με την άμεση επαφή με μολυσμένα άτομα ή μολυσμένες 

επιφάνειες. Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ 

σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερ

νούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι 

όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύ

νου. διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές 

από τη γρίπη. Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφα

νίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο 

έως τον Απρίλιο).

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευθεί κα

νείς από τη γρίπη είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός, ο οποίος 

συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο -  Νοέμ

βριο. κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να συνεχίζεται καθ' όλη χη

διάρκεια της περιόδου γρίπης.
Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα 

δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως 

αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται 

κατά τους μήνες Φεβρουάριο -  Μάρτιο. Συγκεκριμένα κατά 

την περσινή περίοδο γρίπης το επιδημικό κύμα ξεκίνησε 

την εβδομάδα 51/2014 (15- 21/12/2014) και κορυφώθηκε το 
Μάρτιο του 2015 όπου άρχισε να παρουσιάζει προοδευτική 
πτώση μέχρι την εβδομάδα 20/2015 (12-18/5/2015 όποτε 

έφθασε στα «εκτός εποχής γρίπης» επίπεδα.
Ωστόσο, κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει τα

χύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο προσδιορισμός 

του χρόνου αλλά και του τόπου εκδήλωσής της. ενώ συχνά 

προκαλεί την αποδιοργάνωση της επαγγελματικής και της 

κοινωνικής ζωής, τπν υπέρμετρη αύξηση της κατανάλω

σης φαρμάκων και όχι σπάνια, την αύξηση της θνητότητας. 

Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύ
τατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονι

δίων καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με 

τους κλασσικούς τρόπους (π.χ. αποφυγή συγχρωτισμού σε 

κλειστούς χώρους, απομόνωση πασχόντων, μέτρα ατομικής 

υγιεινής κλπ.).
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ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο  I

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβο

λιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμο- 

σθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου 

και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης και 

συμβάλλει στη μείωση απουσιασμού των εργαζομένων και 

απώλεια εργατοωρών.

Όπως κάθε χρόνο, επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσ

σεται σε διαφορετικούς υπο- ορότυπους, έτσι και για την 

περίοδο 2015 - 2016 η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου 

περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, σύμφωνα με τη 

γνωμάτευση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο 

οποίος λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ορ

γανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency) και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Επισημαίνεται ότι 
είναι δυνατό να συνταγογραφείται οποιοδήποτε αντιγριπικό 

εμβόλιο του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριμένα στε

λέχη (που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας) από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τη φετινή περίοδο.

Το αντιγριπικό εμβόλιο έχει βραχεία ημερομηνία λήξης. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ορθός προγραμμα

τισμός των αναγκαίων ποσοτήτων εμβολίου, ώστε να απο

φεύγεται η σπατάλη. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται στις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, φύ

λαξης και διάθεσης του εμβολίου (εξασφάλιση «ψυχρής 

αλυσίδας»).
Το εποχικό εμβόλιο είναι καλά ανεκτό και ασφαλές.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμ
φανιστούν είναι: τοπικός ερεθισμός στο σημείο τπς ένεσης, 

κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης και κακουχίας, μυαλγίες, 

αρθραλγίες και πυρετός. Μετά τον εμβολιασμό ενδέχεται να 

εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, η οποία σε σπάνιες περι

πτώσεις μπορεί να είναι πολύ σοβαρή.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα των διεθνών συστημάτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης δεν προκύπτει συσχέτιση με την 

εμφάνιση του συνδρόμου Guillain - Barre.

Επισημαίνεται ότι μέσω των συστημάτων φαρμακοεπα- 

γρύπνισης που λειτουργούν διεθνώς, δεν έχουν καταγρά

φει σοβαρές συστηματικές παρενέργειες του αντιγριπικού 
εμβολίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Στα παιδιά χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών η μισή 

δόση εμβολίου ενηλίκων. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται 

η χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα 

και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης 

της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται

περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απά

ντησης.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός απευθύνεται σε όλα τα άτο

μα από την ηλικία > 6 μηνών εφόσον το επιθυμούν.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός 

να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν 

στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι εξής:

► Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

► Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσό

τερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες 

ή χρόνια νοσήματα:
/  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες 

/  Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταρα

χές

/  Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας 

νοσήματος ή θεραπείας).

/  Μεταμόσχευση οργάνων

/  Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοηά- 

θειες)
/  Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νό

σημα

/  Χρόνια νεφροπάθεια

► Νευρομυϊκά νοσήματα

► Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.

► Λεχωίδες

► Θηλάζουσες

► Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος(ΒΜΙ) >2(0 kg/m2

► Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος 

Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πι

θανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από 

γρίπη

► Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μη

νών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα 

οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη 
γρίπη.

► Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπου
δαστές γυμνασίων- λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομι

κών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και 

προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.)

► Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ια

τρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι). ■

Πηγή
Υπουργείο Υγείας
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΙΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πα
ναγιώτης Κουρουμπλής συναντήθηκε (17.10.2015). στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη με υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και 
την Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφα
λείας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Υπουργός είχε τη 
δυνατότητα να ενημερωθεί και να ανταλλάξει απόψεις για διά
φορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ -ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ DRAGAN MECTIC 
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.
Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (24.10.2015) με τον Υπουργό Ασφάλειας 
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Dragan Mectic. ο οποίος πραγματοποιεί 
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης 
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας. Υποστράτηγος Δημήτριος 
Γεωργατζής. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ ίωξης Παράνομης 
Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Μενέλαος Κωστάρης και ο Προϊστάμενος της Δ ιεύθυνσης Δ ιεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης. Από την πλευρά του Υπουργού Ασφάλειας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, 
παρέστησαν η σύμβουλός του Mladenka Hrkalo και ο επικεφαλής της Διπλωματικής Αρχής της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης 
στην Αθήνα. Dragan Bozanic. Μετά από διμερείς συνομιλίες και την υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου της 
Συμφωνίας Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Βοσνίας -Ερζεγοβίνης, οι δύο Υπουργοί πραγματοποίησαν 
δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. και απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε (13.11.2015), την έδρα της 
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου μίλησε 
στους Αξιωματικούς και τους βαθμοφόρους της Υπηρεσίας. Στην 
ομλία του ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε:. ...Καταρχάς. 
συγχαρητήρια για τη χθεσινή αντιμετώπιση της κατάστασης, η 
οποία έγινε με ψυχραιμία, με επαγγελματικό τρόπο, με σύνεση, 
χωρίς διάθεση άσκοπης αντιπαράθεσης με τους διαδηλωτές, όπως 
έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Παρακολούθησα από κοντά, 
γιατί ήμουν κάτω στο κέντρο, το πως ενεργήσατε. Επομένως κάτι 

ξέρω κι εγώ από τακτική, κάτι ξέρω κι εγώ από κινήσεις. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Από κει και πέρα ξέρω λίγο- 
πολύ το μικρό διάστημα που είμαι στο Υπουργείο τα προβλήματα, τα ξέραμε και από πριν. Τα ξέρει όλος ο κόσμος.
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►  Επιμέλεια: Ανβ/μος Αικατερίνη Κίκη

Αλλά και πολλά από αυτά είναι και προβλήματα δικά μου. που αφορούν την μικρή μισθοδοσία, τους μικρούς μ ι
σθούς. την ταλαιπωρία και το πώς μένετε ώρες μέσα σε αυτά τα λεωφορεία -απορία. Χωρίς να κάνετε τίποτα. Ξέρω 
τι σημαίνει στατική. Ήρθα να σας δω. πρώτον για να σας πω συγχαρητήρια, δεύτερον για να σας πω τι κάνουμε στη
συνέχεια και τρίτον για να σας πω που το πάμε....Και κάτι τελευταίο, που με «γαργαλάει» η γλώσσα. Μη γίνονται
κάποιοι δημοσιογράφοι χωρίς λόγο ή μην εξυπηρετούν δημοσιογράφους χωρίς λόγο, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι 
εκμεταλλεύονται αυτές τις συνεργασίες για άλλους σκοπούς. Αφήστε τα Γραφεία Τύπου της Αστυνομίας να κάνουν 
αυτά τη δουλειά τους και μην μπλέκεστε στα πόδια τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη χθεσινή σας 
συνετή, πειθαρχημένη ενέργεια. Δεν πρόκειται να ανεχτώ καταστάσεις, όπου κάποιος κάνει ά τ ι θέλει από μόνος 
του. Αυτά είναι κατανοητά και τα ξέρετε. Η Ηγεσία σας δεν θα τα ανεχτεί πρώτα-πρώτα. Θα σας ευχαριστήσω λοιπόν, 
για τη χθεσινή σας ενέργεια. Καλό κουράγιο για την επόμενη περίοδο και ά τ ι μπορούμε από την πλευρά μας θα 
κάνουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, έτσι, στο μέτρο του δυνατού, για να μειώσουμε τη μεγάλη καταπόνηση. την οποία 
υφίστάστε, ώρες μέσα σε αυτά τα λεωφορεία των ΜΑΤ και να δούμε τι μπορεί να γίνει.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΔ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (10.11.2015) με τριμελή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία 
της ΝΔ. την οποία αποτελούσαν οι βουλευτές κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης και κ. Σίμος 
Κεδίκογλου Κατά τη συνάντηση, παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστά- 
κης. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα καθώς και η επικαιρότητα, αλλά ο μεγαλύτερος χρόνος συζήτησης ήταν επάνω 
σε θέματα λειτουργιών και προβλημάτων της Αστυνομίας και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας. Μετά το πέρας της 
συνάντησης προέβησαν σε δηλώσεις, συγκεκριμένα ο κ. Υπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στο πλαίσιο των πε
ριοδικών ενημερώσεων των αντιπροσωπειών των κομμάτων, σήμερα καλωσορίσαμε τους αγαπητούς συναδέλφους 
της Ν.Δ. και τους ενημερώσαμε για τα ζητήματα, που αφορούν τα σώματα ασφαλείας, τα προβλήματα που υπάρχουν 
τις προοπτικές και τις διάφορες σκέψεις μας γύρω από την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό, την Πολιτική Προστασία 
και την Ε.Υ.Π.. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση με τις συμφωνίες και τις διαφορετικές απόψεις, όπως γίνεται 
πάντοτε και όπως αρμόζει στη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας μας».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ AHMED FOUAD EL BIDEWY

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος 
Τόσκας δέχτηκε την επίσκεψη του Πρέσβη της Αιγύπτου Ahmed Fouad 
El Bidewy. Στη διάρκεια της συνάντησής τους η οποία διεξήχθη σε θερμό 
κλίμα, συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικη τική ς  Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασί
ας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας δέχτηκε την επίσκεψη του Πρέ
σβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Behnam Behrouz. 
Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέρο
ντος ενώ διερευνήθηκαν προοπτικές περαιτέρω μελλοντικής διμερούς 
συνεργασίας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος 
Φιλιππάκος. εκπροσωπώντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Μουζάλας. συμμετείχαν (08.10.2015) στις εργασίες του Συμβου
λίου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στο 
Λουξεμβούργο. Τον κ. Φιλιππάκο συνοδέυσαν η Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του 
Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος. Σύμβουλος Πρεσβείας Α. Αντικείμενο του 
Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. αποτέλεσαν γενικότερα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλειας. Κατά 
λόγο αρμοδιότητας ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης, 
κ. Φιλιππάκος, προβάλλοντας τις θέσεις της χώρας μας, τοποθετήθηκε ειδικότερα σε θέματα διαχείρισης των εξω τε
ρικών συνόρων της Ε.Ε. σε συνδυασμό με θέματα μετανάστευσης και προσφυγικών ροών. Παράλληλα, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων και στην υλοποίηση του μηχανισμού μετεγκατάστασης ( relocation ) και των κομβικών σημείων ( 
Hot Spot), ως και την ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου του FRONTEX. Επιπρόσθετα, στη συζήτηση αναφορικά 
με θέματα επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών, ο κ. Φιλιππάκος τόνισε την αναγκαιότητα λήψης περισσότερων 
ενεργειών από πλευράς Ε.Ε. και την άσκηση πιέσεων σε τρίτες χώρες, ειδικά για την εφαρμογή των συναφθεισών 
Συμφωνιών Επανεισδοχής. Ο κ. Φιλιππάκος συμμετείχε τέλος και στις διαβουλεύσεις λοιπών θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης του Συμβουλίου που αφορούσαν θέματα εσωτερικής ασφάλειας (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα), που 
είχαν ωστόσο ενημερωτικό χαρακτήρα. Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφάσισε τη λήψη μέτρων προς υποστήριξη 
των Κρατών-Μελών «πρώτης γραμμής» της Ε.Ε.. σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
και της πολιτικής επιστροφών στο πλαίσιο κατάρτισης της νέας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, ενώ ενέκρινε 
την εκ νέου αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δράσεων του FRONTEX 
στη Μεσόγειο και τη λειτουργία των κομβικών σημείων ( Hot Spot). Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίστηκε και η από 
κοινού επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης. Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλου και του Υπουργού Εξωτερικών και Μετανάστευσης του Λουξεμβούργου, κ. Jean Asselborn. κατά 
το διήμερο 9 και 10/10 σε Ιταλία και Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, η Λουξεμβουργιανή προεδρία 
ενέκρινε τις θέσεις των συμμετεχόντων Κρατών-Μελών και επισημάνθηκε η θετική στάση τους στην Ευρωπαϊκή 
Ατζέντα για τη Μετανάστευση, καθώς και η επιθυμία για εξεύρεση κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο 
της αλληλεγγύης και ενός δίκαιου και ισομερούς καταμερισμού ευθυνών.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ME TON FRONTEX ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε (05.10.2015) μεταξύ του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτε
ρικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτου Φιλιππάκου και του Εκτελεστικού Διευθυντή του FRONTEX, 
κ. Fabrice Leggeri. στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.) του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στο κεντρικό και ανατολικό 
Αιγαίο. Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης αποτέλεσε η πρόσφατη πρόσκληση που απηύθυνε ο FRONTEX στα Κράτη- 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάθεση (775) συνολικά συνοριοφυλάκων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα 
της Ένωσης (κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία) για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο. 
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανακοινώθηκε από τον FRONTEX η επιπρόσθετη διάθεση τουλάχιστον (600) 
εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, που θα αξιοποιηθούν σε θέματα ελέγχου εξωτερικών συνόρων και διαχείρισης 
- καταγραφής των εισερχομένων μεταναστών. Ο κ. Φιλιππάκος καλωσόρισε την απόφαση του FRONTEX και ευχα
ρίστησε για την μέχρι τώρα συνεργασία. Ειδικότερα, τόνισε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα για αυξημένο πλέον 
συντονισμό των δράσεων τόσο σε θέματα ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, όσο και σε θέματα διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών. 0 κ. Leggeri δήλωσε από πλευράς του πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθ' όσον 
πρώτη φορά, από συστάσεως του Οργανισμού, διατίθεται ενίσχυση αυτού του μεγέθους σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Επιπλέον, ευχαρίστησε με τη σειρά του τη χώρα μας για τα υψηλά επίπεδα συνεργασίας και επαλήθευσε την ανάγκη

68  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015



Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ο Τ Η Τ Α  |

συντονισμού δράσεων και επιχειρήσεων σε νέα βάση. Στη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν και θέματα συνεργασίας στο 
πλαίσιο υλοποίησης του μηχανισμού των Κομβικών Σημείων ( Hot S p o t). ως και ο ρόλος του Γραφείου Συνδέσμου 
FR0NTEX στην Ελλάδα με έδρα στον Πειραιά. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με συνοπτική συζήτηση σχετικά με 
τεχνικά ζητήματα για την προαναφερόμενη ενίσχυση του FR0NTEX . στο πλαίσιο αξιοποίησης της στον ευρύτερο 
στρατηγικό σχεδίασμά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος 
συναντήθηκε (30.09.2015) με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά την προγραμματισμένη συνά
ντηση. η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εγκαρδιότητας, 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη συνεργασία του Υπουρ
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την 
Αρχιεπισκοπή, με έμφαση στο μεταναστευτικό -  προσφυγικό 
ζήτημα. Ειδικότερα, ο κ. Φιλιππάκος ευχαρίστησε θερμά τον 
Αρχιεπίσκοπο, για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επι- 

τελεί η Εκκλησία της Ελλάδας προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας και τους πρόσφυγες, που φιλοξενούνται 
προσωρινά στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η Αρχιεπισκοπή αποφάσισε, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, 
να συνδράμει στη σίτιση των μεταναστών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα της Αμυγδαλέζας και του Ταύρου. Με 
τη σειρά του. ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως η Εκκλησία είναι αρωγός στο πλευρό της πολιτείας και εξέφρασε την 
από κοινού επιθυμία με τον κ. Φιλιππάκο για συχνότερη επικοινωνία και συνεργασία για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΈΒΡΟΥ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος 
Φιλιππάκος επισκέφθηκε (27.09.2015) την περιοχή του Έβρου, συνοδευόμενος από την Προϊστάμενη του Κλάδου 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και τον Γενικό 
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχο Νικόλαο Μενεξίδη και συνά
ντησε τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, Αστυνομικούς Διευθυντές 
Παναγιώτη Κουτούζο και Πασχάλη Συριτούδη, στις έδρες τους αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Φιλιππάκος 
μετέβη αρχικά στο Δέλτα του ποταμού Έβρου, όπου επισκέφθηκε τις αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, 
που περιπολούν κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Συγκεκριμένα, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην 
περιοχή από ειδ ικές αστυνομικές ομάδες περιπολίας και ειδ ικές ομάδες αστυνομικών πλωτών μέσων. Οι ειδ ικές 
αυτές αστυνομικές ομάδες έχουν ως κύρια αποστολή την αντιμετώπιση των οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης 
παράνομων μεταναστών σε όλο το μήκος της οριογραμμής του ποταμού Έβρου (από το Δέλτα του ποταμού ως το 
Τριεθνές). Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας μετέβη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Ορε
στιάδας, στο Νέο Χειμώνιο. όπου ενημερώθηκε σχετικά με τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης και τις δομές του Κέντρου. Επιπλέον επισκέφθηκε το Φυλάκιο Ορεστιάδας, όπου μετέβη στο Κέντρο 
Πρώτης Υποδοχής, έχοντας την ευκαιρία να δει από κοντά το έργο που επιτελείται. Ο κ. Φιλιππάκος περιηγήθηκε 
στις εγκαταστάσεις, όπου ενημερώθηκε από το Διευθυντή του Κέντρου για την κρατούσα κατάσταση. Τέλος, ο Ανα
πληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Φιλιππάκος συναντήθηκε με στελέχη του FRONTEX . τα οποία συμμετέχουν στις 
ειδ ικές εκπαιδευτικές ασκήσεις "REX 2015” (RABIT Exercise 2015).
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ, ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ARDIAN CIPA

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (02.11.2015), επίσημη συνάντηση εργασίας του 
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσου- 
βάλα, με τον ομόλογό του, Υπαρχηγό της Αλβανικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγο Ardian Cipa Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ακόμη ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ταξίαρχος Χρήστος Παπαζαφείρης. της 
Δημόσιας Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής Παναγιώτης Κούμπουλας. της Κρατικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Δ ιευ
θυντής Γεώργιος Κανέλλος, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων, Αστυνομικός Διευθυντής Φώτιος Γραικούσης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Στυλιανός 
Σπανάκης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας και ο Προϊστάμενος της Δίωξης Ναρκωτικών. 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. Από την πλευρά της Αλβανικής Αστυνομίας συμμετείχαν 
ακόμη υψηλοί αξιωματούχοι της Αλβανικής Αστυνομίας και ειδικότερα ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργανωμένου 
Εγκλήματος, Ταξίαρχος Faskaj Ida je t, της Διεύθυνσης Βαρέων Εγκλημάτων, Ταξίαρχος Dashi Arben και ο Αξιωματικός 
Σύνδεσμος της Αλβανίας στη χώρα μας, Ταξίαρχος Andi Likaj. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και 
αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως 
στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και του διασυνοριακού εγκλήματος. Παράλληλα, 
αξιολογήθηκε και αναδείχθηκε το πολύ καλό επίπεδο της μέχρι τώρα αστυνομικής συνεργασίας και διαπιστώθηκε η 
κοινή βούληση για περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν (13.11.2015), παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 
τελετές ορκωμοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας και στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου και Κομοτηνής, αντίστοιχα. 
Τελετή ορκωμοσίοε πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων

Εβδομήντα πέντε (75) πρωτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι. 
εκπαιδευτικής περιόδου 2015-16, ορκίστηκαν σήμερα το 
πρωί, ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Ανα
πληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκου Τό- 
σκα κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές. 
Στην τελετή πάρεστη ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη
σης, κ Τζανέτος Φιλιππάκος, ενώ χοροστάτησε ο Πανοσι
ολογιότατος Αρχιμανδρίτης - Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος 

Κιούλος. Παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής 
Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων Προσώπων και Ευπαθών Στόχων Υποστράτηγος Φώτιος Νικητάκης. η Διοικητής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών, Υποστράτηγος Δημήτριος Παπαπαναγιώτου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος Ηλίας 
Μαλεβίτης. Επιπλέον, παραβρέθηκαν Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητές 
της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και οι συγγενείς και ο ικείοι των πρωτοετών Δοκίμων Υπα-

7 0  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015



Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ο Τ Η Τ Α  |

στυνόμων. Αφού οι πρωτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι έδωσαν 
τον νενομισμένο όρκο ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών,
Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Χουζουρης ανέγνωσε την 
Ημερήσια Διαταγή και ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός 
από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη
σης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν 
των επισήμων και λοιπών προσκεκλημένων, καθώς και των 
πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων και των συγγενών και των οικείων τους. Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοι
χες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων, Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) 
εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (ά) εκπαιδευτικά έτη, Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνι
κής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων 
Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική 
και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων. με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς αυτών στην Πολιτεία και στο

κοινωνικό σύνολο.
Τελετή ορκωμοσίαε Δοκίμων Αστυφυ
λάκων
Τον προβλεπόμενο όρκο έδωσαν τε 
τρακόσιοι ενενήντα πέντε (495) Δόκιμοι 
Αστυφύλακες 1ης εκπαιδευτικής περιόδου, 
εκπαιδευτικής σειράς 2015-2017, στις 
έδρες τωνΤμημάτων Δοκίμων Αστυφυλά
κων (Τ.Δ.Α.) Διδυμοτείχου και Κομοτηνής. 
Στην τελετή, που έλαβε χώρα στο Τμήμα 

Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων) κατά την οποία ορκίστηκαν (296) Δόκιμοι Αστυφύλα
κες, παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης. συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο 
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδάκη και το Διοικητή της Σχολής 
Αστυφυλάκων, Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Καλαϊτζή. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων. Την τελετή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι Βουλευτές Ροδόπης 
Αϊχάν Καραγιουσούφ και Μουσταφά Μουσταφά, ο Δήμαρχος Μαρωνείας -  Σαπών. Ιωάννης Σταυρίδης, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής. Παναγιώτης Χαραλαμπίδης. ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηναίων Αντιδήμαρχος 
Νίκος Πολιτειάδης. ο Υποδιοικητής του Δ ' Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Σπυρίδων Δαβιτίδης, ο Διοικητής της 29ης 
ΤΑΞΠΖ Ταξίαρχος Σωτήριος Κουντουράς. ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης Αρχιπύραρχος Σωτήριος Τερζούδης, ο εκπρόσωπος του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Κομοτηνής & 
Διοικητή της XXIΤΘΤ Συνταγματάρχης Ιωάννης Μπόγδος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικός 
Διευθυντής Γεώργιος Γκράνας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ευάγ
γελος Γκίκας, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
Διονύσιος Κούγκας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής. Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Παπάζογλου, 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και άλλων φορέων Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και 
συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων πρωτοετών δοκίμων Αστυφυλάκων, συνολικά πέραν των χιλίων ατόμων. Ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης συνεχάρη προσωπικά τους ορκισθέντες πρωτοετείς δοκίμους 
Αστυφύλακες, δηλώνοντας ότι νιώθει υπερήφανος γι' αυτούς και ότι υπηρετούν ένα άξιο Σώμα. Στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, ορκίστηκαν (199) Δόκιμοι Αστυφύλακες και χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός.Στην τελετή παρέστη ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Σόφιάς, συνοδευόμενος από το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης Ταξίαρχο Νικόλαο Μενεξίδη. Παρευρέθηκαν επίσης, ο Βουλευτής Ν. Έβρου και επίτιμος Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. η βουλευτής Ν. Έβρου Κα Αναστασία (Νατάσα) Γκαρά, ο Βουλευτής 
Ν. Έβρου κ. Γεώργιος Κάϊσας και ο Βουλευτής Ν. Έβρου κ. Δημήτριος Ρίζος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς
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Πατσουρίδης. συνοδευόμενος από τους Ανιιδη- 
μάρχους του Δήμου Διδυμοτείχου και μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.
Έβρου κ. Δημήχριος Πέτροβιτς. συνοδευόμενος 
από την Περιφερειακή Σύμβουλο Κα Νόρα Μο- 
σχοφίδου-Βλάχου. ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ.
Βασίλειος Μαυρίδης, συνοδευόμενος από τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γεώρ
γιο Καραγιάννη, ο Διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης. ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αστυνομικός Διευθυντής Πασχάλης Συριτούδης. εκπρόσωποι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι δικαστικών και πολιτικών αρχών, προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών νομού Έβρου, 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας. Αξιωματικοί Στρατού. Αεροπορίας, Ελληνικής 
Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, διδακτικό προσωπικό, γονείς και συγγενείς των ορκιζόμενων Δοκίμων Αστυφυλάκων. Κατά 
την τελετή αναγνώσθηκαν οι Ημερήσιες Διαταγές των Διοικητών των Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με τις οποίες, 
μεταξύ άλλων, τους συνέχαρησαν για την επιτυχία και την επιλογή τους. Η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας 
ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια επαγ
γελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν 
ικανοί Αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι.

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Ολοκληρώθηκε (27.10.2015) με επιτυχία, η συνεκπαίδευση δεκαεννέα (19) Αστυνομικών και τεσσάρων (4) στελεχών 
του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα «Ρατσιστικά εγκλήματα, εγκλήματα μίσους και η αντιμετώπισή τους από την 
Αστυνομία», η οποία πραγματοποιήθηκε 26 και 27-10-2015, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις της, στις Αχαρνές Αττικής Η εν λόγω συνεκπαίδευση 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη/Γραφείο Δημοκρατικών θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(OSCE/ODHIR). Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτίστηκε εξειδ ικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ο.Α.Σ.Ε.. 
την Ελληνική Αστυνομία, τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος (Ο ΛΚΈ .) και το 
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Το σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός 
Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Κωστής Παπαϊωάννου, η Δ ιο ι
κητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη, ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, κ. Βασίλης Καρύδης. η υπεύθυνη για την Μονάδα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, κα Ελένη Τσετσέκου και ο ειδικός εκπαιδευτής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODHIR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, κ. Herman 
Renes. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, επιδόθηκαν στους εκπαιδευομένους πιστοποιητικά παρακολούθησης 
από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (84) ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε (24.10.2015). το Σχολείο Επιμόρφωσης των 
νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών έτους 2015. 
που πραγματοποιήθηκε από 05-10-2015 έως 24-10-2015. 
σε τρεις (3) εκπαιδευτικές σειρές, πενθήμερης διάρκειας
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έκαστη, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. θρακομακε- 
δόνων 101, Αχαρνές). Στο Σχολείο συμμετείχαν συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) Αστυνομικοί Διευθυντές, εκ των οποίων 
είκοσι δύο (22) στην Α ' εκπαιδευτική σειρά, τριάντα (30) στην Β ' εκπαιδευτική σειρά και τριάντα δύο (32) στην Π  εκ 
παιδευτική σειρά. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου οι Αστυνομικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
επιμορφωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως σύγχρονος τρόπος 
διοίκησης (management), ηγεσία, οργάνωση λειτουργία, επικοινωνία κ.λπ., που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με 
πληρότητα τα καθήκοντα του βαθμού τους. Στην τελετή λήξης του σεμιναρίου παρέστη ο Προϊστάμενος του Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο οποίος μέσω της ομιλίας του έδωσε 
εντολές και οδηγίες για διάφορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενος από τη Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο 
Σταματίνας Μίξη, επέδωσε στους αποφοιτήσαντες Αστυνομικούς Διευθυντές τα πιστοποιητικά σπουδών, παρουσία και 
του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξιάρχου Αθανασίου Κατσάρα.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ 
ΓΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Στο Δήμο Αμπελοκήπων -  Μ ενεμένης πραγματοποιήθηκε
(23.10.2015). τελετή ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού σε οδό Ύπαρ- 
χκρύλακα Αντωνίου ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για οδό του συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου της Δημοτικής Κοινό
τητας Μενεμένης. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου 
Νεκταρίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ονοματοδοσία της οδού 
έγινε μετά από πρόταση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσ
σαλονίκης, την οποία αποδέχτηκε ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμέ
νης και τελεσιδίκησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

-  Θράκης. Τελέσθηκε τρισάγιο απο τον Πανοσιολογιότατο κ. Αθηναγόρα, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Ι.Μ. Νεαπόλεως 
& Σταυρουπόλως κ κ. Βαρνάβα, στη μνήμη του Υπαρχκρύλακα Αντωνίου ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ, ο οποίος την 25-9-2012 
ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα. Ακολούθησε ομιλία του 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγου Βασιλείου Κιμ. Μωυσίδη, ο οποίος αφού απηύθυνε τους 
χαιρετισμούς του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγου Δημήτριου ΣΟΦΙΟΥ, που για έκτακτο υπηρεσιακό λόγο 
δεν μπόρεσε να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση, μεταξύ άλλων τόνισε: «...Η σημερινή τελετή για όλους εμάς που 
υπηρετούμε στην Ελληνική Αστυνομία, αποτελεί μία ξεχωριστή ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκτός της αποδιδόμενης 
τιμής στον άτυχο Υπαρχκρύλακα Αντώνιο ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ. αποτελεί και έμπρακτη αναγνώριση από την κοινωνία της 
προσφοράς του Έλληνα αστυνομικού στην πατρίδα, στην κοινωνία και στον πολίτη... Η απόφαση αυτή του Δήμου Αμπε- 
λοκήπων-Μενεμένης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, συνιστά έκφραση αναγνώρισης 
συνολικά της προσφοράς του Έλληνα αστυνομικού και ως τέτοια μας οπλίζει με δύναμη για να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε με στόχο τη δικαίωση των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας...... Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό
ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Λάζαρος Κυρίζογλου και η τελετή έκλεισε με τα αποκαλυπτήρια της οδού.Στην εκδήλωση πέραν των προαναφερομένων 
παρέστησαν εκπρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονίας- Θράκης, ο Γενι
κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, εκπρόσωπος του Διοικητή Γ  Σώματος Στρατού/NDC- 
GR, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γενικός 
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος 
Νικόλαος Μπαντουβάκης. ο Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ. Ταξίαρχος Θεόδωρος Τυριακίδης. 
εκπρόσωπος του Συντονιστή Επιχειρήσεων Π.Υ. Β. Ελλάδος, οι Διευθυντές των 
Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Πρόεδροι 
και μέλη Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και Ενώσε
ων Αποστράτων, Ανώτατοι Απόστρατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της ΓΑ.Δ.Θ., καθώς και η οικογένεια, φίλοι 
και συνάδελφοι του εκλιπόντος Υπαρχιφύλακα.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 
πραγματοποιήθηκε (22.10.2015) ημερίδα υπό το Διευθυντή. Τα- 
ξίαρχο κ. Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗ, με την συμμετοχή πενταμελούς 
αντιπροσωπείας του Συντονιστικού Φορέα Αντιμετώπισης της Απά
της (Anti-Fraud Coordination Service -  AFCOS) της Βουλγαρίας, 
εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς και της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα. Σκοπός 
της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, 
αναφορικά με τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και καταγ

γελιών για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάστηκε, 
μεταξύ άλλων, το Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας. Η συνάντηση συνετέλεσε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μέσων μεταξύ των 
Υπηρεσιών των δύο χωρών και αποτέλεσε μια ευκαιρία για ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη υπάρ- 
χουσας συνεργασίας. Με συγχαρητήρια επιστολή προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. 
Ταξίαρχο κ. Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗ, η Βουλγαρική AFCOS εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τη θερμή φιλοξενία, την 
άψογη διοργάνωση και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗ ΟΕΣ/ΝΙΚΗ

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά γιορτάστηκε
(20.10.2015) η «Ημέρα της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος 
Αγίου Αρτεμίου, όπου τελέσθηκε Δοξολογία χοροστατούντος του Παναγι- 
ωτάτου κ. κ. Άνθιμου. Μητροπολίτη της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
της εκδήλωσης είχε λιτό χαρακτήρα και διαμορφώθηκε ως ακολούθως 
·. Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 
και Ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρατήγου Δημήτριου Τσακνάκη. 
Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ρωσίας, της Κύπρου, της Σερβίας, της Αλ
βανίας. της Βουλγαρίας, Επίτιμοι Πρόξενοι, οι Βουλευτές κ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. η 
Διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κα Σύρμω Κακαλή. ο Διοικητής του Γ  Σώματος Στρατού/ NDC 
- GR Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης. οι Εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Δημάρχου Θεσ
σαλονίκης και Δήμαρχοι. Από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Βασίλειος Κιμ. Μωυσίδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης. καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων ΠΎ. Β. Ελλάδος Υποστράτηγος 
ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης. Επίσης, παρέστησαν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΓΑ.Δ.Θ.. Αξιωματικοί Στρατού, Αεροπορίας και Λιμενικού Σώ
ματος. Επίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Β. Ελλάδος. Απόστρατοι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ενώσεων Αποστράτων καθώς και αστυνομικό και 
πολιτικό προσωπικό της ΓΑ.Δ.Θ.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ

Με ιδιαίτερη τιμή εορτάστηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας στη νήσο Κάρπαθο Τελέστηκε 
πανηγυρική θεία Λειτουργία και Δοξολογία χωροστατούντος του 
Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιου, στον Ι.Ν. των 
Αγίων Αποστόλων Καρπάθου. Το παρόν έδωσε σύσσωμη η πολιτική
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και στρατιωτική ηγεσία του νησιού καθώς και το Αστυνομικό και Πολιτικό Προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος. 
Μετά το πέρας της Δοξολογίας ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Α.Τ. Καρπάθου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τελετή αγιασμού ενόφει του νέου εκπαιδευτικού έτους 
(2015-2016) πραγματοποιήθηκε (19.10.2015) στον Ιερό 
Ναό Αγίας Ειρήνης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Την τελετή, 
όπου χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρί
της -Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος, τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Εμμανουήλ Κατριαδάκης και η Δ ιοικητής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Σταματίνα Μίζη. οι οποίοι 

στο τέλος της τελετής έδωσαν τις ευχές τους στους μετεκπαιδευόμενους. Επίσης, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο 
Δ ιοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσάρας. 
ο Υποδιοικητής αυτής, Αστυνομικός Διευθυντής Χρυσόστομος Γάλλος, Αξιωματικοί της Σχολής, καθώς και οι σπου
δαστές του Σχολείου Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (405) ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία (09.10.2015), το Σεμινάριο Επιμόρ
φωσης (Α05) νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων, το οποίο πραγ
ματοποιήθηκε από 23-03-2015 έως 09-10-2015, σε δέκα (10) 
εκπαιδευτικές σειρές διάρκειας δέκα (10) ημερών η καθεμία.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Αστυφύλακες,
Υπαρχιφύλακες ή Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέ
ση Αστυφύλακα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δύνανται 
να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό 
του Αρχκρύλακα. οι οποίες γίνονται μετά από προκήρυξη του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και διενεργούνται με μέρι
μνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
στην Αθήνα και στη Βέροια. Οι επιτυχόντες προάγονται στο 
βαθμό του Αρχκρύλακα και παρακολουθούν υποχρεωτικά το εν λόγω σεμινάριο στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιμόρφωση αυτή είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές, εκ ε ί
νες τις νομικές και επαγγελματικές - πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση να 
εκτελούν σωστά τα καθήκοντα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, 
καταρτίστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα (10) ημερών, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και

ουσιαστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές. Στην απο
χαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν 
των εκπαιδευομένων, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής σειράς, 
επιδόθηκαν στους αποφοιτήσαντες Αρχιφύλακες πιστοποιη
τικά σπουδών από το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα. παρουσία και 
άλλων Αξιωματικών της Σχολής. Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, 
σε αντίστοιχες τελετές, τα πιστοποιητικά σπουδών επιδόθηκαν 
στους εκπαιδευόμενους, από το Διοικητή της οικείας Σχολής, 
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο γραφείο του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονί
κης. Υποστράτηγου Βασιλείου Κψ. ΜΩΥΣΙΔΗ, πραγματοποιήθηκε
(07.10.2015) παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περι
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγου Νικόλαου ΜΠΑ- 
ΝΤΟΥΒΑΚΗ και Ανώτερου Αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Αστυνόμου 
Α  Σπυρίδωνα ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ. εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχηγού 
της Αλβανικής Αστυνομίας, κ. CAKO ΗΑΚΙ. ο οποίος συνοδευόταν 
από τον Γενικό Διευθυντή Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος κ. 
FASKO IDAJET. τον προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών κ. SHKEMBI 
ARTAN, Αξιωματικό της Δίωξης Ναρκωτικών κ. OSHAFI GJERGJI. 

τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κ. VALERA VASIL και τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της 
Αλβανίας στην Αθήνα κ. LIKA ANDI. Μετά το καλωσόρισμα που απηύθυνε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης και αφού εξέφρασε την ευχαρίστησή του για το επίπεδο αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών, συμπλήρωσε: «.. .Απευθύνω τους χαιρετισμούς του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγου Δη- 
μήτριου ΣΟΦΙΟΥ. ο οποίος για έκτακτο υπηρεσιακό λόγο δεν μπόρεσε να παραστεί στην σημερινή μας συνάντηση....
... Είμαι άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι συσκέψεις, με ενδιαφέρουν περισσότερο τα αποτελέσματα.... Εμείς σαν 
γειτονικές χώρες οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και είναι εύκολο να το πετύχουμε εάν το θέλουμε και εργαστούμε 
πάνω σ' αυτό...». Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αρχηγός της Αλβανικής Αστυνομίας, ο οποίος μεταξύ άλλων τό
νισε: «...Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντική η μεταξύ μας συνεργασία... Θέλω να στείλω στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τις καλύτερες ευχές μου καθώς είχα την τιμή να τον συναντήσω στα Ιωάννινα, 
όπου αναπτύχθηκε καλή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. με αντικείμενο την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος..........Το οργανωμένο έγκλημα οργανώνεται πιο γρήγορα από εμάς, ξέρω όμως ότι μεταξύ μας υπάρχει
αγαστή συνεργασία, η οποία ελπίζω να συνεχιστεί και συνεχώς να αναπτύσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, έχω διατάξει για 
συνεργασία με τις Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές χωρίς όρια...». Στη συνέχεια, υπήρξε συζήτηση και αξιολόγηση 
συγκεκριμένων υποθέσεων για τη διαχείριση των οποίων απαιτήθηκε η διμερής συνεργασία, όπου συμμετείχαν και 
υπέβαλαν τις απόψεις τους Αξιωματικοί και Σύνδεσμοι της Αλβανικής Αστυνομίας.
Ακολούθησε ξενάγηση του κ. Αρχηγού της Αλβανικής Αστυνομίας και των υπολοίπων μελών της αποστολής στους 
χώρους της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης (κέντρο επιχειρήσεων, τηλεφωνικό κέντρο κ.ά). ενώ η εθ ι
μοτυπική συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την εποικοδομητική 
συνεργασία και τη συνέχιση των εδραιωμένων καλών σχέσεων.

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συνεκπαίδευση στελεχών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας 
(Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας και αστυνομικών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (Ε.Α.Ο.) της Αστυ
νομίας Κύπρου. Η εκπαίδευση, που διήρκεσε πέντε ημέρες (από 5 έως 9 Οκτωβρίου), πραγματοποιήθηκε στις 
σύγχρονες κτιριακές υποδομές, της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Τα
αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύτηκαν οι συμμετέχοντες ήταν τα ακόλουθα: Βολές με πιστόλι, CQB (Close Quarters 
Battle) .Breaching (Τεχνικές σε θέματα Διάνοιξης Θυρών). Sniper (αντικείμενα Ελεύθερων Σκοπευτών), Έρευνες 
κτιρίων. Καταρριχήσεις με ελικόπτερο. Τεχνικές σε θέματα Νοσοκόμων Μάχης .Διαχείριση Αντιμετώπισης Αεροπει
ρατείας. Άσκηση Ανακατάληψης Αεροσκάφους. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής 
αναμνηστικών πτυχίων, τα οποία απένειμε, ως εκπρόσωπος του Σώματος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Νοτιοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Νικόλαος Κόκκινης, ενώ παρέστη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων. Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Ψωμάς. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεκπαίδευση 
δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς 
επίσης και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Ειδικών Μονάδων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε (05.10.2015) 
ειθμοτυπική επίσκεψη, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων της Προξένου των 
Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη κα REBECCA A. FONG, όπου και συναντήθηκε με το Γε
νικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Βασίλειο ΜΩΥΣΙΔΗ. Κατά τη 
συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αντηλλάγησαν χρήσιμες 
απόψεις, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα, με τις δύο πλευρές να 
προσδοκούν στην ανάπτυξη στενότερης και εποικοδομητικής συνεργασίας. Μετά το 
πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης προσέφερε στην 
Πρόξενο αναμνηστικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε (05.10.2015) 
εθιμοτυπική επίσκεψη της Γενικού Προξένου της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κα 
PABLINA YLLI, όπου και συναντήθηκε με το Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο Βασίλειο ΜΩΥΣΙΔΗ. Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία να ανα
πτυχθεί στενότερη συνεργασία. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης προσέφερε στη Γενική Πρόξενο αναμνηστικό του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε.ΑΠ. ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EUROPE DIRECT'

Από την 1 έως 3 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης, η ετήσια καθιερωμένη συνάντηση του Δικτύου 
"Europe Direct", υπό το συντονισμό και τη διοργάνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Το δίκτυο Europe Direct, μέσω των 17 Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που καλύπτουν γεωγραφικά 11 ελληνικές 
περιφέρειες, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολύ σημαντικός τομέας παρέμβασης αυτών 
των προτεραιοτήτων, αποτελεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όσον αφορά τις παρεμβάσεις των Ταμείων Αλληλεγγύης που 
στηρίζουν δράσεις σχετικές με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας αλλά και την προστασία των εξω
τερικών μας συνόρων. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) συμμετείχε 
στις εργασίες της δεύτερης ημέρας (2 Οκτωβρίου), κατά τη διάρκεια της οποίας μεγάλο μέρος του χρόνου κατέλαβαν οι 
συζητήσεις σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, λόγω της έξαρσης του μεταναστευτικού φαινόμενου και 
του μεγάλου αριθμού προσφύγων που δέχεται η Χώρα μας. ειδικά τους τελευταίους μήνες. Την Υ.Δ.Ε.Α.Π. εκπροσώπησαν 
στο πάνελ των ομιλητών οΐ: α) Αστυν. Υποδ/ντής Κομνηνός Δράκος . Τμηματάρχης του Τμήματος Υλοποίησης. Αναφο
ρών. Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου. Μετανάστευσης και Ένταξης /  Τομέας Επιστροφών και 
β) Αστυνόμος Α Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Τμηματάρχης του 
Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) /  Τομέας Σύνορα και Θε
ωρήσεις. Στο πλαίσιο συμμετοχής της Υ.Δ.Ε.Α.Π. στις εργασίες 
της 02-10-2015, παρουσιάσθηκαν από τους ανωτέρω εκπροσώ
πους απολογιστικά στοιχεία από τις υλοποιηθείσες δράσεις των 
Ευρωπαϊκών Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής της 
περιόδου 2007-2013 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα καθώς και 
σχετικό φωτογραφικό υλικό με τις κυριότερες επιτυχημένες δρά-
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σεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις-παρεμβάσεις οι οποίες επίκειται να ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται με χρηματοδότηση των νέων Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου. Μετανάστευσης και Ένταξης . 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υ.Δ.Ε.Α.Π.. κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τέλος, παρουσιάσθηκε 
από το πάνελ των ανωτέρω ομιλητών το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύ
λου. Μετανάστευσης και Ένταξης, απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικές με τους στόχους των Ταμείων και αποτυπώθηκαν οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο σε ευρωπαϊκό-κεντρικό επίπεδο (ΕΕ), όσο και σε εθνικό (Υπεύθυνες Αρχές). Σχετικοί 
δικτυακοί τόποι:
a)http://ec.europa.eu/greece/events/20151001J)3_europe_direct_network_mtg_el.htm 
β) http://europedirect.duth.gr/?q=node/5965#.VhYSOCsppSM

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ TOY AT ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Την 22.09.2015 πραγματοποιήθηκε παρουσία τοπικών και πολιτειακών 
αρχών, καθώς και των φορέων της περιοχής αγιασμός στο Αστυνομι
κό Τμήμα Χαλάστρας Θεσ/νίκης. καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
ανακαίνισής του. Η ανακαίνιση του Αστυνομικού Τμήματος έγινε με τη 
δωρεά του ιδιώτη ΚΡΑΒΒΑ Κων/νου του Νικολάου κατοίκου Χαλάστρας. 
Το κτίριο 190 τ.μ. που ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ανακαινίστηκε 
πλήρως τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς του χώρους. 
Πλέον το οίκημα διαθέτει σύγχρονη δομημένη καλωδίωση, καινούργιο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λειτουργικά γραφεία και καλυπτόμενους χώ
ρους στάθμευσης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ
βρίου 2015, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε 
εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση 
του προσωπικού των Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 
έδωσαν το παρόν σε ένα κάλεσμα ανθρωπιάς, δείχνοντας τα φ ιλάν
θρωπο συναισθήματά τους και αποδεικνύοντας ότι στη σύγχρονη 
ατομιστική εποχή έχουν παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά, αξίες και 
σημάδια ανθρωπισμού. Συγκεντρώθηκαν συνολικά ογδόντα (80) 
φιάλες αίματος, οι οποίες από τη μια αποτελούν θεραπευτικό μέσο, 
ικανό να σώσει ζωές και από την άλλη συμβολίζουν την κοινωνική 
αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στις 23 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε παρα
λαβή ενός οχήματος από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, 
το οποίο προσέφερε ανιδιοτελώς ο κ. Ιγγλέσης Ιωάννης
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος. 
Ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας, Υ/Α' Παπαθανάσης Κων/ 
νος και το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας εξέφρασαν τις 
θερμές ευχαριστίες τους προς τον κ. Ιγγλέση για τη γενναιόδωρη 
πράξη του και στη συνέχεια ο Διοικητής του Τμήματος Ασφα
λείας του απένειμε πλακέτα τιμώντας τον για την ευγενική αυτή 
προσφορά. ■
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των 
Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
χώρας, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη.
Από 25/11 ξεκ ίνησ ε και ο δεύτερος κύκλος 
παρουσιάσεων σε Τρίπολη. Πάτρα. Μυτιλήνη, Ρόδο. 
Ηράκλειο και Αττική.
Στις παρουσιάσεις παραβρέθηκαν τοπικοί Βουλευτές. 
Π εριφερειάρχες. Δήμαρχοι, εκπρόσωποι Τοπικής 
Α υ τοδ ιο ίκησ η ς. Φ ορέων κα ι Σ υνδ ικα λ ισ τ ικώ ν 
Οργανώσεων, καθώς και άλλοι Φορείς της εκάστοτε 
περιοχής. Επίσης, παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, οι Γενικοί 
Επιθεωρητές Αστυνομίας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος. 
Αντιστράτηγοι Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας και Δημήτριος 
Σόφιάς (κατά λόγο αρμοδιότητος), καθώς επίσης οι 
Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι 
Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών. 
Τα αποτελέσματα από τις παρουσιάσεις αξιολογούνται 
ως ιδια ίτερα εποικοδομητικά, καθώς μέσα από τη 
διαβούλευση με τους τοπικούς Φορείς υποβλήθηκαν 
προτάσεις και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα 
οποία θα συνεκτιμηθούν, με γνώμονα την όσο το δυνατόν 
πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση του τελικού Σχεδίου 
αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη 
χώρα, με βάση τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής. Με αφορμή τις παρουσιάσεις 
του Σχεδίου αναδιάρθρωσης, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Είχαμε δεσμευτεί, ως Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, ότι τα Σχέδια αναδιάρθρωσης 
των αστυνομικών υπηρεσιών θα τεθούν υπόψη των 
τοπικών φορέων και των κοινωνιών. Και αυτό κάνουμε 
με τις παρουσιάσεις που έχουμε προγραμματίσει σε όλη 
τη χώρα. Η διαδικασία αυτή μας έχει ηροσδώσει μια 
δυναμική, που μας επιτρέπει να αφουγκραστούμε τα 
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να βελτιώσουμε τα 
επιμέρους Σχέδια αναδιάρθρωσης και να παρέμβουμε 
όπου απαιτείται, έτσι ώστε τα τελικά Σχέδια να είναι όσο 
το δυνατόν πιο πλήρη και κυρίως πιο αποτελεσματικά, 
προς όφελος των πολιτών».

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της 
νέας αντεγκληματικής πολιτικής και με σκοπό την ανα
βάθμιση της προστασίας και της εξυπηρέτησης, τόσο 
των πολιτών όσο και των επισκεπτών της χώρας μας.
θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα περιπολιών αστυ
νόμευσης. με χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων. Το πρό
γραμμα ξεκίνησε πρόσφατα στην Αθήνα, στην ευρύτερη 
περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, ενώ 
στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται ήδη από τις U Σεπτεμβρίου 
2015, ημέρα των εγκαινίων της 80ης Διεθνούς Έκθεσης, 
όπου παρουσιάστηκε και προκάλεσε τα ευμενή σχόλια 
του κοινού. Για την επιλογή των περιοχών εφαρμογής του 
προγράμματος ελήφθησαν υπόψη ποσοτικά και ποιοτι
κά κριτήρια, στο πεδίο του τουριστικού ενδιαφέροντος 
και της εηισκεψιμότητας των περιοχών, καθώς και επι
μέρους χαρακτηριστικά, όπως οι υποδομές και η τοπική 
χωροταξική μορφολογία (ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι. 
ευνοϊκές συνθήκες για την κίνηση ποδηλάτων κ.λπ). Η 
υλοποίηση του προγράμματος έχει ως απώτερο στόχο την 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, μέσα από 
την άμεση και αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση και προστα
σία των επισκεπτών - τουριστών, καθώς επίσης και την 
ενδυνάμωση και εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας 
των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της ενίσχυσης 
της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας και δράσης. Οι 
αστυνομικοί -  ποδηλάτες υπάγονται στα κατά τόπους αρ
μόδια Τμήματα της Τουριστικής Αστυνομίας, ενώ για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας τους διαθέτουν ειδικού τύπου 
στολή (ποδηλάτη) και είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαι- 
τούμενα είδη (ατομικό οπλισμό, κατάλληλο αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, φορητό ασύρματο κ.λπ.). Με βάση τον επιχειρη-
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σιακό τους σχεδίασμά και προσανατολισμό, οι περιοχές 
που περιπολούν έχουν κατανεμηθεί σε επιμέρους τομείς, 
ώστε να καλύπτουν με την απαραίτητη επάρκεια όλους 
τους χώρους ευθύνης τους, ενώ έχουν προβλεφθεί κύρια 
και εναλλακτικά δρομολόγια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης και αποτελεσματικότητα παρέμβασης.

Ως προς την αποστολή των ποδηλατών αστυνομικών, στις 
βασικές τους προτεραιότητες περιλαμβάνονται:
► η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας 

τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληρο
φορίες. τόσο τουριστικού όσο και ευρύτερου ενδια
φέροντος.

► η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες της 
Αστυνομίας ή άλλους Φορείς, ώστε να διευθετούνται 
προβλήματα, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και 
να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών 
και

► η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελε
σματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστα
τικών αστυνομικής φύσης.

Σημειώνεται ότι η αστυνόμευση με ποδήλατα έχει τα 
χαρακτηριστικά ολοκληρωμένου προγράμματος, καθώς 
περιλαμβάνει σχεδίασμά για όλα τα επιμέρους στάδια 
ανάπτυξης και υλοποίησής του. ενώ τα αποτελέσματα θα 
αξιολογούνται από τις αρμόδιες επιτελικές δομές, προ- 
κειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»

Το πληροφοριακό κέντρο (περίπτερο) της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος άνοιξε (24.11.2015) τις πόρτες του, στο 
θεματικό πάρκο «Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας» 
στις εγκαταστάσεις της « HELEXPO » στο Μαρούσι 
Αττικής (Λ. Κηφισίας 39). Το Πληροφοριακό Κέντρο 
θα λειτουργήσει μέχρι τις  21 Φεβρουάριου 2016, 
μέσα στο θεματικό πάρκο και είνα ι το πρώτο τμήμα 
που συναντούν οι μ ικρο ί επισκέπτες, μαζί με τους 
συνοδούς τους, καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην 
είσοδο του πάρκου. Στο πληροφοριακό κέντρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι επισκέπτες κάθε ηλικίας 
μπορούν μέσα από αναλυτικά και ειδ ικά σχεδιασμένα 
φυλλάδια, να ενημερώ νονται για τ ις  δράσεις της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τους

κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, αλλά και 
τα μέτρα προφύλαξης από τις παγίδες του ψηφιακού 
κόσμου. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να μάθουν 
πληροφορίες για την ανανεωμένη πλατφόρμα «CY
BERKID», στόχος της οποίας ε ίνα ι να ενημερώ νει 
καθημερινά γονείς και παιδιά για την ασφαλή πλοήγηση 
στο διαδίκτυο. Παράλληλα παρέχει δυνατότητα άμεσης 
επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, μέσω της γραμμής CYBER ALERT, αλλά 
και μέσω άμεσης αποστολής e -m ail, με τη χρήση 
ειδ ικού πλήκτρου. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
περιπτέρου, θα πραγματοποιηθούν ενημερω τικές 
ημερ ίδες από εξε ιδ ικευμ ένο υς  αξιω ματικούς της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τα 
παιδιά που επισκέπτονται το «Εργοστάσιο και Μουσείο 
Σοκολάτας», με στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους 
σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο 
διαδίκτυο και την ασφαλή πλοήγηση τους σε αυτό.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 
ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
(Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών Υγείας. Μ.Β.Α., 
M.Sc., BS.c., Οικονομολόγος)

Στις 16-17 Ο κτω βρίου 
2015 πραγματοποιήθη
κε το «17ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Management 
Υπηρεσιών Υγείας» με 
γενικό τίτλο "Χτίζοντας" 
Νοσοκομειακά Στελέχη  
στο Ξενοδοχείο Τιτάνια 
-  Αθήνα, το οποίο διοργα- 
νώθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Υγείας. Ο Δόκιμος Υπαστυνόμος (Σ.Α.Ε.Α.) 
Δημήτριος Αντώνογλου και η ομάδα του βραβεύτη-

•'ΑΜΑ SOTEL
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καν για την εργασία τους με τίτλο "Πληροφοριακά 
Συστήματα Νοσοκομείων και Εσωτερικός 'Ελεγχος 
στην Ελλάδα της Κρίσης", η οποία και διακρίθηκε με 
εύφημη μνεία από το Επιστημονικό Προεδρείο της Δ ι
οργάνωσης.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «CRYPTO-WALL»

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους πολί
τες για την επανεμφάνιση του κακόβουλου λογισμι
κού «CryptoWall» στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο 
λογισμικό, που αποτελεί εξέλ ιξη  του γνωστού κακό
βουλου λογισμικού «Cryptolocker», συγκαταλέγεται 
στις ψηφιακές απειλές τύπου Crypto-Malware, ενώ 
μπορεί να επηρεάσει όλες τις εκδόσεις λειτουργικού 
συστήματος. Ειδικότερα, το κακόβουλο λογισμικό 
εξαπλώνεται -  μεταδίδεται όταν επισκεπτόμαστε 
επισφαλείς ή «μολυσμένες» ιστοσελίδες, εμφα
νιζόμενο ως δήθεν νόμιμη ενημέρωση δημοφιλών 
εφαρμογών. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
το «CryptoWall» εξαπλώνεται μέσω «μολυσμένων» 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πιο συγκε
κριμένα. μετά την εγκατάστασή του στο λειτουργικό 
σύστημα, το κακόβουλο αυτό λογισμικό, χρησιμο
ποιώντας ένα εξελιγμένο σύστημα κρυπτογράφησης, 
«κλειδώνει» όλα τα ψηφιακά αρχεία και τα δεδομένα 
(διαφόρων τύπων αρχείων, ενδεικτικά: *.doc, *.docx, 
*.xls, *.ppt. *.psd. *.pdf, *.eps, *.ai. *.cdr, *.jpg. κ.λπ.), 
που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του χρήστη που έχει «μολυνθεί» από τον ιό, ενώ για 
να «ξεκλειδωθούν» τα αρχεία του, πρέπει να καταβλη
θεί χρηματικό ποσό (ransom), διότι σε διαφορετική 
περίπτωση καθίστανται απροσπέλαστα για το χρήστη 
τους. Το λογισμικό κυκλοφορεί στην 3η έκδοσή του 
από τον Ιανουάριο του 2015 παγκοσμίως και γίνεται 
ιδιαίτερη μνεία ότι τόσο για την τρέχουσα έκδοση, όσο 
και για την προηγούμενη (ν2.0). ενώ υπάρχουν δ ιαθέ
σιμες λύσεις για την απομάκρυνση του ίδιου του κα
κόβουλου λογισμικού, δεν υπάρχει κανένας γνωστός 
τρόπος αποκρυπτογράφησης των αρχείων, λόγω της 
πολύ ισχυρής κρυπτογράφησης (2048-bit RSA key), 
που χρησιμοποιείται. Το εν λόγω κακόβουλο λογισμι
κό έχει επιπλέον τη δυνατότητα να «αυτοδιαδίδεται» 
μέσω του τοπικού δικτύου και να κρυπτογραφεί τα αρ
χεία κάθε συστήματος, στο οποίο αποκτά πρόσβαση. 
Η δυνατότητα αυτή το καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο

σε εταιρικά δίκτυα, όπου η διάδοση μπορεί να είναι 
ραγδαία. Η καταβολή του χρηματικού ποσού γ ίν ε 
ται. μέσω ανώνυμου προγράμματος περιήγησης, με 
τη χρήση του ψηφιακού νομίσματος «bitcoin» (BTC), 
κατόπιν μηνύματος που εμφανίζεται στο χρήστη, με 
υποδείξεις και οδηγίες για την πληρωμή. Οι χρήστες 
του δ ιαδικτύου και ιδ ια ιτέρω ς οι δ ιαχειρ ιστές των 
εταιρικών δικτύων καλούνται να μην πληρώνουν τα 
χρήματα που ζητούνται, προκειμένου να αποθαρρύ
νονται τέτο ιες παράνομες πρακτικές, καθώς και για 
να μην εξαπλωθεί το φαινόμενο, ενώ θα πρέπει να 
είνα ι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα 
ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή 
προσβολής από το κακόβουλο λογισμικό.

Συγκεκριμένα:
► Οι χρήστες που λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη 
προέλευση, καλούνται να μην ανοίγουν τους συνδέ
σμους (links) και να μην κατεβάζουν τα συνημμέ
να αρχεία, που περιέχονται σε αυτά, για τα οποία 
δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τον αποστολέα και το 
περιεχόμενο του συνημμένου αρχείου. Επιπλέον, 
οι χρήστες πρέπει να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι 
στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ως 
αποστολέας φαίνεται να είνα ι κάποια υπηρεσία ή 
εταιρεία, η οποία δεν είναι γνωστή σε αυτούς.

► Συστήνεται να πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των 
ιστοσελίδων (URL) στον περιηγητή (browser), αντί 
να χρησιμοποιούνται υπερσυνδέσμοι (links).

► Να χρησιμοποιούνται γνήσια λογισμικά προγράμμα
τα και να ενημερώνονται τακτικά (updates), ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμ
μα προστασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή από 
«ιούς».

► Να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την 
έκδοση του λειτουργικού τους συστήματος.

► Να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των αρχεί
ων (backup) σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εξω 
τερικό μέσο αποθήκευσης, έτσι ώστε σε περίπτωση 
«προσβολής» από το κακόβουλο λογισμικό, να είναι 
δυνατή η αποκατάσταση τους.

► Ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική και ασφαλή τήρηση 
αντιγράφων ασφαλείας συστήνεται στους δ ιαχειρ ι
στές των εταιρικών δικτύων καθότι τα αντίγραφα 
αποτελούν το μόνο τρόπο επαναφοράς των αρχείων 
στο σύνολό τους.
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Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του
Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία:
► Με το βαθμό του Αντιστράτηγου Ο: Τρομπούκης

Κων/νος.
► Με το βαθμό του Αστυν.Διευθυντή ο Ράμμος 

Διαμαντής.
► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οι: θεοδωρίδης 

Λεωνίδας, Κωνσταντάκης Ιωάννης. Νίκας Νικόλα
ος, Παπαμαρκάκης Εμμανουήλ, Σιάτρας Δημήτριος, 
Τολικας Μιχαήλ, Πέτρου Αθανάσιος.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' οΐ: Κουρελής 
Αθανάσιος. Μανουσάκης Μιχαήλ. Μάρκου Λάμπρος. 
Φώτης Δημήτριος.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οΐ: Κοντογιάννης 
Δημήτριος, Μηίκας Κων/νος. Σαμαράς Γεώργιος.

► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Αυγερινός 
Γεώργιος. Βαβάτσικος Βασίλειος, Βαργιαμης Αλέ
ξανδρος, Γαϊτάνης Σπάρος, Γεωργάκης Χρήστος. 
Δουλγκερίδης Αθανάσιος, Ζαρκάδας Σπυρίδων, Ζή
σης Στέργιος. Ζιάκας Νικόλαος, Ζιώγας Δημήτρι- 
ος. θάνος Γεώργιος, Καρανίκα Μαρία. Καραφώτης 
Δημήτριος, Κελεμανης Πασχάλης, Μαραγκάκης Γε
ώργιος, Μουζουλας Ιωάννης, Παϊταρίδης Νικόλαος. 
Παναγιωτακόπουλος Αθανάσιος, Παυλογλου Ιωάν
νης. Σκασίλας Γρηγόριος, Τίγκας Παναγιώτης, Χρά- 
πας Παντελής, Χριστοδουλίδης Ιωάννης.

► Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο: Κοσκορέλλος 
Κων/νος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

► Η Υπαστυνόμος Β'Καπετανίδου Κωνσταντίνα, η οποία 
υπηρετεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής/ Α.Τ. Κασ- 
σανδρείας. επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. επικοινωνίας: 6937 341160

► Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετεί στη ΓΑ.Δ.Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. επικοινωνίας :6978 919399

► Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετεί στο Τ.Τ. Ιτέας 
Φωκίδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οηοιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Αττικής. 
τηλ. επικοινωνίας: 6977 632767

► Ανθυπαστυνόμος. η οποία υπηρετεί στο Τ.Δ.Λ. 
Αθηνών (Π.Ράλλη-Ταύρος), επ ιθυμ εί να μετα 
τεθ ε ί αμοιβα ία με συνάδελφό της από οποι
αδήποτε υπ ηρεσ ία  της Γ .Α .Δ .Θ εσσαλονίκης, 
τηλ. επικοινωνίας: 6937 051033

► Ο Αρχιφύλακας Λεσκαλέλης Γεώργιος, ο οποίος υπη
ρετεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής/Α.Τ. Κασ- 
σανδρείας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. επικοινωνίας : 6993 526664

► Αρχιφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυ
νομίας Μεσσηνίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.Αττικής. 
τηλ. επικοινωνίας: 6944 217218

► Αρχιφύλακας. ο οποίος υπηρετεί στη Β'Διεύθυνση 
Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Τ.Α. Κω), επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΓΑ.Δ.Αττικής (Άμεση Δράση ή Ασφάλεια Αττικής), 
τηλ. επικοινωνίας: 6951 004801 6934 039465

► Ο Υπαρχιφύλακας Φούκας Ιωάννης, ο οποί
ος υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετα
νάστευσης Ανατολικής Αττικής, επ ιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, 
τηλ. επικοινωνίας: 6958 463540

► Αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Δ ιεύ 
θυνση Αστυνομίας Φλώρινας, επ ιθυμεί να μετα
βεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, 
τηλ. επικοινωνίας: 6981 898371

► Ειδικός Φρουρός, ο οποίος υπηρετεί στο Α.Τ. 
Αμπελοκήπων (Αττικής), επιθυμεί να μεταβεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου(Κρήτη). 
τηλ. επικοινωνίας: 6972 105392

Πωλείται υπηρεσιακό όπλο clock 0.40
(τιμή συζητήσιμη)

Κρομμύδας Γεώργιος 
Σχολή Μετεκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας 

τηλ. επικοινωνίας : 6986 129607
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

«Μια ζαχαρένια συνταγή»
Υπό την αιγίδα της'Υπατης Αρμοστεί

ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με 
την υποστήριξη της ΕΡΤ. κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις IANOS. το παιδικό βιβλίο 
της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου με τίτλο 
«Μια ζαχαρένια συνταγή» σε εικονογρά
φηση Σάντρας Ελευθερίου

Πρόκειται για ένα βιβλίο που σκοπό 
έχει να καλλιεργήσει την αγάπη και την αλ
ληλεγγύη. ενώ όλα τα έσοδα από τις πωλή- 
σεις του. θα διατεθούν για τη στήριξη της 
παγκόσμιας εκστρατείας Back2School 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, η οποία στηρίζει την πρόσβα
ση στην εκπαίδευση των ηαιδιών-προσφύ- 
γων σε όλο τον κόσμο.

Με παράλληλες δράσεις, υποστηρίζει την παρούσα έκ 
δοση ο Δήμος Πειραιά

Απόσπασμα από τον πρόλογο της'Υπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

"Τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη πληθυσμι- 
ακή ομάδα σε καιρούς πολέμου και εκτοπι- 
σμού. Εκτεθειμένα συχνά σε απειλές όπως 
είναι η παιδική εργασία και εκμετάλλευση, 
επιδίδονται σε έναν καθημερινό αγώνα επι
βίωσης. Πολλά από αυτά έχουν περάσει σχε
δόν όλη τους τη ζωή σε προσφυγικούς κα
ταυλισμούς και η θαλπωρή του σπιτιού, το 
παιχνίδι με τους φίλους στην αυλή του σχο
λείου μοιάζουν με μία μακρινή πολυτέλεια.

Οραματίζονται έναν κόσμο όπου η αγάπη, 
η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η γνώση δεν 
έχουν σύνορα, αλλά προσφέρονται απλόχε
ρα παντού! Διεκδικούν με τις φωνούλες τους 

έναν κόσμο που η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι προ
νόμιο. αλλά δικαίωμα. Γιατί το όνειρο του "Τι θέλω να γίνω 
όταν μεγαλώσω "είναι και παραμένει πάντοτε ζωντανό".

Υποστηρίξτε το έργο της Υ.Α. και τα ηαιδιά-πρόσφυγες με μια δωρεά σήμερα!

Δωρεά Online www.unhcr.gr/back2school
Κατάθεση σε τράπεζα. ALPHABANK: 101-00-2002055436. ΙΒΑΝ. GR890140 1010 1010 0200 2055 436 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ5055011562-423. ΙΒΑΝ: GR110172 0550 0050 5501 1562 423 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την κατάθεσή σας 
Τηλεφωνικά: 2106728430. Email: psfrgre@unhcr.org, Fax: 2106726417.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Υ.Α. στο www.unhcr.gr

UNHCR
The UN R efuge· Agency

Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες

Στις 01 Δεκεμβρίου οι εκδόσεις ΙΑΝΟΣ παρουσίασαν το βιβλίο «Μια ζαχαρένια συνταγή» της Φωτεινής Κων
σταντοπούλου σε εικονογράφηση Σάντρας Ελευθερίου. Στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρέθησαν ο Αναπληρω
τής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Μουζάλας. ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργεί
ου Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΡΤ Α.Ε. κ Διονύσης 
Τσακνής, η Προίσταμένη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Υποστράτηγος κ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. 
η Επιχειρησιακή Συντονίστρια της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην 
Ελλάδα κ Αλεσσάντρα Μορέλλι. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Πειραιά κ Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.
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Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ

Για να γνωρίσουμε καλύτερα τη συγγραφέα της «Ζαχαρένιας 
Συνταγής» της κάναμε κάποιες ερωτήσεις για να μάθουμε ποιο 
είναι λοιπόν το βασικό συστατικό της «Συνταγής του Ρένου».. 
Η αγάπη για τα παιδιά ήταν άραγε το κίνητρο για να γραφτεί αυ
τό το βιβλίο...

Πώς μια Αστυνομικός γίνεται συγγραφέας παιδικών 
βιβλίων;

Όλα αυτά τα χρόνια που γράφω, σβήνω, ξαναγράφω και πάλι 
από τπν αρχή, μέχρι που η αρχική ιδέα να ξεδιπλωθεί σε ιστορία 
ολόκληρη και οι ήρωές μου να αποκτήσουν τη δική τους αυτόνο
μη από εμένα ζωή. δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο δεν θα 
μπορούσε αυτό να συμβαίνει. Για μένα είναι μια διαδικασία τόσο 
οικεία και φυσική. Ορισμένοι ίσως θεωρούν ότι υπάρχει ή/ και δη- 
μιουργείται κάποιου είδους αντίθεση, η οποία ακριβώς γεννά και 
το παραπάνω ερώτημα. Μπορεί να πιστεύουν ότι οι δύο αυτές ιδιό
τητες δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Για μένα, όμως, τέτοιας υφής 
προσεγγίσεις και ερωτήματα αποτελούν απλώς καλή αφετηρία για 
να κάνω πιο βαθιές, πιο εσωτερικές σκέψεις.Αν επιχειρούσα μια 
πιο ελεύθερη προσέγγιση, θα έλεγα ότι π μία ιδιότητα δεν αναιρεί 
την άλλη. Η επαγγελματική ιδιότητα δεν αποτελεί ένα εκ γενετής 
χαρακτηριστικό. 0 άνθρωπος διαμορφώνει τα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά και τις εσωτερικές κλίσεις του που τον κάνουν ξεχωριστό 
και διαφορετικό, έχοντας το δικό του μοναδικό αποτύπωμα, προ
τού καν σκεφτεί τι θα επέλεγε στη ζωή του ως επάγγελμα. Όλα 
αυτά τον ακολουθούν παντού και πάντα, κινούμενα στην κλίμακα 
του θετικού και του αρνητικού και έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο 
στην επιλογή του επαγγέλματος όσο και στον τρόπο που χαρακτή
ρας και επάγγελμα καθορίζει το ένα το άλλο και σε ποιο βαθμό. 
Ίσως το αληθές ερώτημα είναι πώς ένας άνθρωπος που ασχολεί- 
ται με τη γραφή και τις ιστορίες γίνεται Αστυνομικός. Και πως ε ί
ναι ένας άνθρωπος με τα χαρακτηριστικά αυτά ως επαγγελματίας 
Αστυνομικός.Εκείνο που έχω συνειδητοποιήσει, λοιπόν, όλα αυτά 
τα χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας είναι ότι παρόλο που 
πολλές φορές βρέθηκα, όπως όλοι άλλωστε οι συνάδελφοί μου. 
αντιμέτωπη με μια πιο σκληρή όψη της πραγματικότητας, η οποία 
πάρα πολλές φορές με οδήγησε προς στιγμήν να αναπτύξω άμυ
νες και να οχυρωθώ, στην πορεία διαπίστωσα ότι ο παράγοντας 
άνθρωπος επιβάλλεται να είναι παρών ώστε να επιτυγχάνεται το 
βέλτιστο αποτέλεσμα. Εξάλλου, η ίδια η φύση του επαγγέλματος 
μας. η αποστολή μας. το καθήκον μας μάς καλεί να είμαστε δίπλα 
στον συνάνθρωπο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. 
0 κόσμος άλλωστε των παιδιών είναι και χαρακτηρίζεται από τό
σο ευχάριστες ιδιαιτερότητες, που σε προσκαλούν και συνάμα σε 
προκαλούν να τον ζήσεις με πολλούς τρόπους, έστω και υποσυ
νείδητα στην καθημερινότητά σου. Ένας κόσμος με αθωότητα, ε ι
λικρίνεια. γέλια και παιχνίδι είναι ένας κόσμος που πολλές φορές 
αναπολούμε όλοι και λειτουργεί ως διέξοδος στην καθημερινότητα 
μας ακόμα και με μια σκέψη του. Ένας κόσμος που όλοι έχουμε 
αφήσει, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ξεχνά. Ένας κόσμος 
που προσεγγίζω μέσα από τις λέξεις και τα κείμενά μου.

Σε ποιους απευθύνεται χο βιβλίο σου., είναι ενα 
παιδικό βιβλίο;

Είναι ένα βιβλίο που αρχκά απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 
ετών και πάνω και στόχο έχει να φωτίσει τις έννοιες της αγάπης και 
της αλληλεγγύης. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται τόσο στις σχέ

σεις μας με τους άλλους ανθρώπους, όσο και στον τρόπο που όλοι 
μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο γεμάτο χρώματα 
και ευτυχία. Σαν εκείνα τα χρώματα που κατακλύζουν τις σελίδες 
του. Σαν εκείνη την ευτυχία που σκορπά η Ζαχαρένια Συνταγή του 
αλλιώτικου ζαχαροπλάστη του Ρένου του Ζαχαρένιου, του ήρωα 
της ιστορίας, στον πλανήτη σαν κύμα χωρίς σταματημό. Ακριβώς 
επειδή το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά είναι γραμμένο σε γλώσσα 
απλή και κατανοητή, προτρέπονταςτα παιδιά να εντάξουν στο ήδη 
υπάρχον λεξιλόγιό τους και άλλες πιο βαθιές έννοιες με τρόπο παι
χνιδιάρικο και χρωματιστό. Η εικονογράφος του βιβλίου, η Σάντρα 
Ελευθερίου, φρόντισε να αναδείξει τα σημεία εκείνα του κειμένου 
με πολύ ζωντανά χρώματα και τις κατάλληλες εικόνες. Δεν είναι, 
όμως, μόνο ένα παιδικό βιβλίο. Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια, πόσο 
μάλλον ηλικιακά, και π αλληλεγγύη μας καλεί όσο ποτέ άλλοτε να 
τπν υπηρετήσουμε, σε όποια ηλικία και αν είμαστε.

Ποιος είναι ο Ρένος ο Ζαχαρένιος και πώς μπήκε στη 
ζωή σας και στις σελίδες του βιβλίου σας;

0 Ρένος ο Ζαχαρένιος είναι ένας χαρακτήρας που γεννήθηκε 
την ίδια περίοδο που κατέκλυαν το διαδίκτυο, την τηλεόραση και 
τα social media όλες αυτές οι εικόνες με τις βάρκες και τα στοι
βαγμένα σωσίβια στις ακτές, τους ανθρώπους που χάνονταν, τα 
παιδιά που στάθηκαν τυχερά και μπόρεσαν να πατήσουν στη στε
ριά. Ήταν ο χαρακτήρας που γεννήθηκε ένα βράδυ από εκείνα που 
κλείνεις τα μάτια και φαντάζεσαι έναν κόσμο διαφορετικό, χωρίς 
θάλασσα, κύματα και φοβισμένους ανθρώπους. Έναν κόσμο με 
παιδιά που παίζουν και γελούν, με παιδιά που ζουν με ασφάλεια 
και ζεστασιά, με παιδιά που πάνε σχολείο. Και τελικά ήταν ο χαρα
κτήρας που δημιούργησε η ίδια δική μου επιθυμία για έναν κόσμο 
με χρώματα ζωντανά και χαρούμενα. Για τον κόσμο εκείνο που θα 
δπμιουργείτο αν τελικά έβγαινε από το μικροσκοπικότου μπουκάλι 
εκείνο το μυστικό υλικό που ο Ρένος ο Ζαχαρένιος χρησιμοποιεί 
για να κάνει τη Ζαχαρένια Συνταγή ξεχωριστή. Γύρω από αυτόν, 
το μυστικό υλικό και την πραγματικότητα που ο ίδιος έβλεπε πλέ
χτηκε η ιστορία με επίκεντρο την αγάπη.

Τι συμβαίνει με τον Ρένο το Ζαχαρένιο στις 32 
εικονογραφημένες σελίδες του βιβλίου;

0 Ρένος ο Ζαχαρένιος, ένας ζαχαροπλάστης διαφορετικός απ' 
όσους ξέρουμε, ζει στα ...σύννεφα και φτιάχνει λιχουδιές για τους 
ήρωεςτων παραμυθιών. Αγαπάει, όμως, πολύ και τους ανθρώπους 
και αποφασίζει να φτιάξει μια ζαχαρένια συνταγή μόνο για εκεί
νους. 0 χρόνος, όμως, κυλάει πολύ γρήγορα και όλα θα πρέπει να 
έχουν τελειώσει μέχρι το βράδυ. 0α προλάβει άραγε: Κάπου εκεί, 
ανάμεσα στις σελίδες θα το ανακαλύψουν τα παιδιά. Και μαζί θα 
ανακαλύψουν πως όλες οι επιθυμίες, τα όνειρα, οι προσδοκίες, 
όπως κι εκείνες του Ρένου του Ζαχαρένιου, έχουν μια μυστική 
ζαχαρένια συνταγή, που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάνε και που θα 
πρέπει να ανατρέχουν στα συστατικά της για να μπν παύσουν ποτέ 
να ονειρεύονται και να πιστεύουν ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. 
Αρκεί να αγαπήσεις, αρκεί να συνεργαστείς, να πιστέψεις στην 
ανάγκη για αλλαγή και στη δύναμη της ένωσης προς τον κοινό 
σκοπό, στη χαρά που θα δώσει το αποτέλεσμα και σε εκείνη που 
θα αισθανθεί ο ίδιος ο άνθρωπος από αυτό.

Ταυτίζεστε με τον Ρένο τον Ζαχαρένιο;
Νιώθω ότι ο Ρένος ο Ζαχαρένιος υπάρχει μέσα μου. Δεν είναι
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ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Μια δική 
μου εσωτερική ανάγκη γέννησε αυτόν τον ονειροπόλο. ρομαντικό 
και ανθρώπινο ζαχαροπλάστη, που διαθέτει τη δύναμη, το πείσμα 
και τη θέληση να καταφέρει με τη Ζαχαρένια Συνταγή του και τα 
υλικά της όσα φαίνονται αδύνατα να συμβούν. Ήταν η ανάγκη 
μου να ισορροπήσω τη θλίψη που μου προκαλούσαν οι εικόνες 
παιδιών που δεν καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι 
της λύτρωσης, παιδιών που δεν παίζουν, αλλά εργάζονται, παιδι
ών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλ
λευσης, παιδιών που πεινάνε, που δεν έχουν γονείς και σχολείο, 
ανθρώπων που υποφέρουν εξαιτίας των δυσχερών συνθηκών 
που ο πόλεμος δημιουργεί. Παρόλο που ο Ρένος ο Ζαχαρένιος 
ζει στον παραμυθένιο κόσμο του. βλέπει από εκεί ψηλά τις ίδιες 
εικόνες. Και του προκαλούν την ίδια θλίψη. Αποφασίζει, λοιπόν, 
να αναλάβει με τους βοηθούς του. την ομάδα έκτακτων αναγκών, 
όπως την ονομάζει, αυτή την αποστολή αγάπης. Για εκείνον δεν 
υπάρχει "δεν μπορώ". Υπάρχει το "θέλω, αλλά έχω ξεχύσει τον 
τρόπο”. Και αναλαμβάνει να υπενθυμίσει και να ζωντανέψει το 
πώς. τον τρόπο, τη διαδικασία, μέσα από ένα θέλω που ενώνε
ται με άλλα θέλω και δημιουργούν κύματα αγάπης που δεν πνί
γουν. Ήταν, αν θέλετε ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε 
μία πραγματικότητα που μου προκαλεί θλίψη και στην επιθυμία 
μου όλα αυτά να ανήκουν σε ένα άσχημο παραμύθι, που όμως 
έχει το τέλος της Ζαχαρένιας Συνταγής.

Σε μια περίοδο που το μετανασχευτικό και το προσφυ- 
γικό αποτελεί θέμα πολιτικής διαχείρισης για τη χώρα 
μας, καθημερινοί άνθρωποι, βρίσκονται να προσφέρουν. 
Όλα τα έσοδα του βιβλίου σας διατίθενται στην παγκό
σμια εκστρατεία Back2School και το ίδιο το βιβλίο τε
λεί υπό την αιγίδα τηςΎπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες. Πώς πήρατε την απόφαση η δική σας 
προσφορά να επικεντρωθεί στη μόρφωση και στην παι
δεία παιδιών που ενδεχομένως δεν έχουν μπει ούτε μια 
φορά σε σχολική αίθουσα;

Η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο είναι μια αρκετά δυνατή 
έννοια. Ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στις εικόνες 
των φοβισμένων και με κλαμμένα τα μάτια παιδιών, που κατα
φτάνουν στη χώρα μας επάνω σε βάρκες; εκείνων των παιδιών 
που δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο τυχερά είναι που επέ- 
ζησαν ενός ταξιδιού που για κάποια άλλα παιδιά ποτέ δεν θα ε ί
ναι το ταξίδι του λυτρωμού: εκείνων των παιδιών που απλώνουν 
ασυναίσθητα τα χέρια στην αγκαλιά του πρώτου Έλληνα Λιμενι
κού ηου καταφθάνει για τη διάσωσή τους, του πρώτου Έλληνα

εθελοντή που τα σκεπάζει με μια κουβέρτα, της πρώτης Ελληνί- 
δας γιαγιάς που τους χαμογελά και τους προσφέρει μαζί με μια 
αγκαλιά, δυο ρουχαλάκια και κάποιο παιχνίδι των εγγονιών της: 
Η αλήθεια είναι ότι και κατά τη συγγραφή και κυκλοφορία του 
πρώτου μου βιβλίου, αποφάσισα τα έσοδα ορισμένων εκ των 
παρουσιάσεων να διατεθούν για την ενίσχυση διαφόρων σκο
πών και δράσεων που στήριζαν παιδιά και άπορες οικογένειες. 
Από τότε ακόμα είχα την έντονη επιθυμία να προσφέρω κάποια 
στιγμή ένα ολόκληρο έργο μου προς ένα σκοπό. Δεν είχα κατά 
νου ούτε το πότε ούτε το πώς. Όταν μπήκε η τελευταία τελεία 
στο κείμενο του τελευταίου μου έργου, ο ίδιος ο Ρένος ο Ζαχα
ρένιος μου ψιθύρισε ότι στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που δεν 
πάνε σχολείο και δεν θα αποκτήσουν ποτέ φίλους από τα σχο
λικά τους χρόνια.

Είναι εκείνα τα παιδιά που δίπλα στο όνομα τους μπήκε η λέ
ξη ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ.

Τα παιδιά που εκτοπίστηκαν βίαια από τις πατρίδες τους, τα 
παιδιά που ζουν πια σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Και μου 
είπε ότι θέλει να πάει να τα συναντήσει...

Με έπιασε από το χέρι και πήγαμε στην UNHCR GREECE. Εκεί 
ενημερωθήκαμε για την παγκόσμια εκστρατεία BACK2SCH00L. 
που στηρίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών -  προ
σφύγων σε όλο τον κόσμο. Εκεί όπου τα όνειρα ξεκινάνε και πά
λι. Εκεί όπου τα όνειρα διεκδικούν και πάλι τη δική τους θέση. 
Μέχρι και σήμερα, ο αριθμός αυτών των παιδιών ανέρχεται στα 
2.000.000. "θέλω να με αφήσεις εδώ", μου είπε και μου έκλει
σε το μάτι. Ήταν η στιγμή που συναντήσαμε την Aya. ένα κορί
τσι από τη Συρία, που μετά από δύο χρόνια κατάφερε να ξεκινή
σει το σχολείο με τη βοήθεια της εκστρατείας σε έναν από τους 
καταυλισμούς της Ιορδανίας που τη φιλοξενεί. Ήταν ακόμα μία 
στιγμή που δεν θα του χαλούσα χατίρι. Ήταν εκείνη η στιγμή που 
η UNHCR άνοιξε την αγκαλιά της και μας έβαλε μέσα. Η στιγ
μή που ένιωσα ευτυχία, χαρά, ανακούφιση, τιμή. Αν για κάποιο 
λόγο η εκστρατεία αυτή με συγκίνησε. ήταν γιατί πιστεύω ότι η 
γνώση και η μόρφωση ανοίγουν ορίζοντες, απελευθερώνουν, 
δημιουργούν ανθρώπους που ερευνούν, αναζητούν, κρίνουν και 
μπορούν να επιλέξουν, χωρίς παρεμβολές και παρεμβάσεις. Δη
μιουργούν όνειρα για τη ζωή. Και αν ο Ρένος ο Ζαχαρένιος μπο
ρέσει να προσφέρει έστω και σε ένα παιδί που δεν είχε την τύχη 
να μεγαλώσει και να χτίσει τα όνερά του στην πατρίδα του. την 
ευτυχία να μπορέσει να ονειρεύεται και να πραγματοποιήσει τα 
όνειρά του. σε ένα άλλο σχολείο, σαν εκείνα που η UNHCR δη
μιουργεί. τότε θα γίνω περισσότερο ευτυχισμένη και θα το θε
ωρήσω επιτυχία. ■

Η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1980 στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και ζει έως 
σήμερα. Είναι Ανθυπαστυνόμος και έχει υπηρετήσει σε επιτελικές και μάχιμες Υπηρεσίες της Αττικής, 
ενώ για 2 χρόνια υπηρέτησε και στο Αστυνομικό Τμήμα Πρεσπών του Νομού Φλωρίνης. Στον ελεύθερο 
χρόνο της βοηθάει τους ήρωες των ιστοριών της να φέρουν εις πέρας πότε τις γλυκές και πότε τις αλμυρές 
αποστολές τους. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει και την ταξιδιωτική νουβέλα "Στιγμές που ταξίδεψαν 
στις Πρέσπες", η οποία εκδόθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο του 2009 και σε 2η έκδοση τον Μάρτιο του 2010. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις IANOS το πρώτο παιδικό βιβλίο της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου. 
με τίτλο «Μια ζαχαρένια συνταγή», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες και τα έσοδά του θα διατεθούν για την ενίσχυση της παγκόσμιας εκστρατείας BACK2SHCOOL. 
που στηρίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών -  προσφύγων σε όλο τον κόσμο.
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► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Κυβέρνησης με την 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την τύχη του ασφαλιστικού μας Φορέα, του 
ΤΕΑΠΑΣΑ. και σε συνέχεια της προφορικής δέσμευσης 
του Υπουργού Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεωργίου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 
στον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ. 
μετά από προτροπή του τελευταίου κατά τη συζήτηση 
του επίμαχου άρθρου την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015. 
στη Βουλή, παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης κ. 
Ν ικολάου ΤΟΣΚΑ. πραγματοποιήθηκε σήμερα 
Δευτέρα. 19 Οκτωβρίου 2015, ευρεία σύσκεψη 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρουσία 
των προαναφερομένων Υπουργών, Προεδρείων των 
Ομοσπονδιών μας και Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. 
Ελένης ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ και Πέτρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ.

Η ως άνω σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, παρότι 
με την ψήφιση του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4337/15 
καταργήθηκαν αναδρομικά οι προθεσμίες που ορίζονταν 
από τις διατάξεις του άρθρου 2Θ του ν.4331/15 περί 
μετατροπής των Τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ και άλλων 
Ταμείων σε Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία, προκειμένου 
ο Υπουργός Εργασίας να αναπτύξει τους τρόπους 
επίλυσης του προβλήματος που ανακύπτει μετά την 
«άστοχη» ψήφιση της εν λόγω παραγράφου.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εργασίας, προσήλθε στη 
σημερινή σύσκεψη και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει 
πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημά 
μας, όσον αφορά τη μετατροπή των Ταμείων μας σε 
Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία. Ειδικότερα, αφού μίλησε για 
το νέο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης, είπε ότι σκοπός 
της Κυβέρνησης είναι η ενοποίηση όλων των Ταμείων 
και η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και 
νέους ασφαλισμένους. Αναφορικά με τα αιτήματα μας 
για τη μετατροπή των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης

του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία, είπε ότι 
θα επιδιώξει σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο 
να ικανοποιηθούν αυτά με την έκδοση σχετικής 
γνωμοδότησης. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι τον 
προσεχή Νοέμβριο θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα 
σε όλα τα Ταμεία, τόσο Επικουρικής Ασφάλισης όσο 
και Πρόνοιας, να μετατραπούν, εφόσον το επιθυμούν, 
σε Αυτοδιαχειριζόμεναίη.χ. ο Κλάδος Πρόνοιας του 
ΤΕΑΠΑΣΑ. το ΤΑΛΣ κ.λπ.), εκφράζοντας την επιφύλαξή 
του αναφορικά με τη στάση των δανειστών, αν και 
όπως είπε, εκτιμά ότι δεν θα έχουν αντίρρηση, αφού 
το δίκαιο αίτημά μας. δεν επηρεάζει αρνητικά τους 
δημοσιονομικούς στόχους, την ανάκαμψη της 
οικονομίας και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Απαντώντας στη συνέχεια σε διευκρινιστικές μας 
ερωτήσεις, είπε ότι σε περίπτωση μη ενοποίησης των 
Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο 
ΕΤΕΑ και μετατροπής τους σε Αυτοδιαχειριζόμενα. το 
δημόσιο -  εργοδότης δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει 
το προβλεπόμενο 3% (εργοδοτική εισφορά) και 
συνεπώς η λειτουργία των Ταμείων θα βασίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές 
των εργαζομένων, ήτοι 3%. Η πιθανή υλοποίηση της εν 
λόγω απόφασης, μας βρίσκει αντίθετους, εκτός κι αν το 
δημόσιο αναλάβει την υποχρέωση της κάλυψης του 50% 
του ελλείμματος που θα προκύπτει από την αποχώρηση 
του δημοσίου ως εργοδότη.Όσον αφορά τα αποθεματικά 
των Ταμείων και των Τομέων, επειδή ήδη τρέχει η 
ένταξή τους στο ΕΤΕΑ. τόνισε ότι η διαδικασία είναι σε 
εκκρεμότητα, αλλά ακόμα κι αν ολοκληρωθεί αυτή, με 
την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, τα αποθεματικά θα 
επιστρέψουν στα νέα. υπό ίδρυση Αυτοδιαχειριζόμενα 
Ταμεία, από τη στιγμή που θα υπάρχει τέτοια απόφαση 
από τους αντιπροσωπευτικούς Φορείς των εργαζομένων. 
Να σημειω θεί επίσης, ότι η Βουλευτής κα Ελένη 
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ επανάλαβε το ενδιαφέρον του Κόμματός 
της για τη διευθέτηση του ζητήματος που ανέκυψε με 
τον ν.4337/15. εκφράζοντας την κατανόησή της για το 
δίκαιο του αιτήματος και τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να 
είναι δίπλα μας. όπως έπραξε ήδη μεσολαβώντας για την 
επίτευξη της ευρείας αυτής σύσκεψης, δεδομένης της 
σημαντικής προσφοράς των Σωμάτων Ασφαλείας στο 
κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα μας.

Τέλος, από πλευράς μαςτονίστηκε ότι θα συνεχίσουμε 
τις προσπάθειες μας για την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων, αναμένοντας από τους παρευρισκόμενους 
Υπουργούς την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. 
Πιστεύουμε, σε κάθε περίπτωση, ότι η Κυβέρνηση θα 
είναι δίπλα μας, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό έργο 
των ένστολων.
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I ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ Ν Ε Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ ε πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. 
Γρηγόρη Γερακαράκου ενόψ ει της νομοθέτησης 
νέων δυσβάστακτων μνημονιακών μέτρων κλήθηκαν 
και συναντήθηκαν σήμερα στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ 
τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των εν ενεργεία  
συναδέλφων μας στα Σώματα Ασφαλείας και στις 
Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι της ΠΟΑΣΥ, της ΠΟΑΞΙΑ, της 
ΠΟΕΥΠΣ. της ΠΟΕΠΛΣ, της ΕΑΠΣ, της ΠΕΑΛΣ και της 
ΠΟΕΣ και αφού ανέπτυξαν τον προβληματισμό τους για 
την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύσταση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ με σκοπό 
τον καλύτερο συντονισμό των Ομοσπονδιών μας, όπου 
θα αποτρέπεται κάθε δυσμενές για τη λειτουργία των 
Οργανισμών μας μέτρο και κατ' επέκταση η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των ένστολων.

Ειδικότερα, η ως άνω Επιτροπή δεσμεύεται για τα 
παρακάτω:
► Την παρακολούθηση σε καθημερινή βάση όλων 

των δεδομένω ν (κυβερνητικώ ν αποφάσεων, 
ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, οδηγιών κ.λπ.) που 
αφορούν τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας 
και των Ενόπλων Δυνάμεων και που θα έχει άμεσο 
αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στο στάτους 
του ανθρώπινου δυναμικού αυτών.

► Την ανάπτυξη διαλόγου, ιδεών και επιχειρημάτων 
για τα ζητήματα που μας απασχολούν, στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης των κυβερνητικών 
αποφάσεων.

► Την διοργάνωση κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

► Την ανάπτυξη κοινού συμπαγούς μετώπου για την 
απόκρουση των αρνητικών προς τους Οργανισμούς 
μας πολιτικών και τη στενή συνεργασία με άλλους 
φορείς εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών. 
Δεδομένης της εξαγγελίας της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη

πανελλαδική απεργία μεθαύριο Πέμπτη. 12/11/15, με 
κυρίαρχο αίτημα «όχι στην κατεδάφιση της κοινωνικής 
ασφάλισης-κατάργηση των μνημονίων», ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
ΠΑΡΩΝ και συμμετέχουμε με αντιπροσωπείες των 
προεδρείων μας, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την καθολική απαίτηση των ένστολων για αξιοπρεπή 
διαβίωση και αναβάθμιση των λειτουργιών των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ετοιμότητα για περαιτέρω  
κλιμάκωση της αγωνιστικής μας δράσης, καθόσον 
τα ανοικτά μέτωπα (ασφαλιστικά ταμεία, μισθολόγιο, 
λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.) αποτελούν μείζονα  
πρόκληση για το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Οι εν κινδύνω υπηρετούντες, εκ τους «ασφαλούς» 
δεν αγωνίζονται!! Και ο νοών νοείτο!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Ομοσπονδίες μας. προκειμένου να ενημερωθούν 
για τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων αναφορικά με τα 
Σώματα Ασφαλείας, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 
της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, απηύθυναν αίτημα  
συνάντησης με τους αρχηγούς αυτών, σε συνέχεια  
και της παράστασης διαμαρτυρίας στην οποία είχαμε 
προβείτην 5η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο αίτημά μας ανταηοκρίθηκαν η Νέα Δημοκρατία, 
το ΚΚΕ, η Λαϊκή Ενότητα και το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, 
σήμερα, 18-9-2015. πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 
με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Βαγγέλη 
Μ εϊμαράκη . ενώ προηγήθηκαν οι συναντήσεις  
χθες,17 -9 -2015 . με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. κ. 
Δημήτρη Κουτσούμπα και την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
κα Φώφη Γεννηματά και προχθές, 16-9-2015, με τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Λαϊκής Ενότητας κ. 
Δημήτρη Στρατούλη και τον πρώην Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας κ. Τάσο Μαυρόπουλο.

Στις ως άνω συναντήσεις, οι Ομοσπονδίες μας 
ανέπτυξαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο Κλάδος των Σωμάτων Ασφαλείας, επιδίδοντας 
παράλληλα και το συνημμένο υπόμνημα για τα ζητήματα 
που απαιτούν άμεσες λύσεις. Εκτενής αναφορά από 
πλευράς μας έγινε για τη διατήρηση της αυτοτέλειας 
των Ταμείων μας και τη μη υπαγωγή αυτών στο ΕΓΕΑ. 
όπου αυτό προβλέπεται, την αποκατάσταση των 
μισθολογικών μας αποδοχών με βάση την απόφαση 
του ΣτΕ και τη δέσμευση από πλευράς τους για τη μη 
ύπαρξη περικοπών στο μέλλον, την προκήρυξη θέσεων 
εισαγωγής νέων συναδέλφων στα Σώματα Ασφαλείας 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες και την άμεση 
επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος.

0  Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ε. Μεϊμαράκης. 
σ υ μ μ ερ ίσ τη κ ε την αγω νία που εκφ ρ ά σ α μ ε, 
αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
Σώματα Ασφαλείας στην κοινωνία και δηλώνοντας 
ότι πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει αντίστοιχη 
αναγνώριση από την κοινωνία, ώστε να εξαλειφ θεί 
η λανθασμένη εικόνα  ότι π ρόκειται μόνο για 
κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Τόνισε δε ότι όπως στάθηκε δίπλα μας προ ημερών, 
κατά ην ψήφιση του νέου Μνημονίου, αποτρέποντας 
τις δυσμενείς συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ίδιο 
θα συνεχίσει να πράττει σε κάθε περίπτωση και 
από Δευτέρα, με το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
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Υπενθύμισε, επίσης, ότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
στήριξε τις Ένοπλες Δυνάμεις και ότι επί των ημερών 
του (2007-2009). οι βασικοί μισθοί των ένστολων 
βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δ. Κουτσούμπας. 
ανέπτυξε τη θέση ότι το ΚΚΕ δεν ταυτίζει το προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας με τον κατασταλτικό ρόλο που 
έχουν αυτά, ανέδειξε την αναγκαιότητα της διεκδίκησης 
λύσεων για τα προβλήματα του προσωπικού των Σωμάτων 
Ασφαλείας μαζί με το λαό. που αγωνίζεται ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική και τόνισε το αναφαίρετο δικαίωμά 
μας να αναπτύσσουμε συνδικαλιστική δράση. Επίσης, 
δήλωσε τη σταθερή συμπαράσταση του Κόμματος για 
τα δίκαια αιτήματά μας στο Ασφαλιστικό, τα Εργασιακά 
και άλλα προβλήματα. Οι εκπρόσωποι της ΛΑ.Ε. και 
ειδικότερα ο κ. Δ. Στρατούλης, που ως αρμόδιος 
υπουργός είχε χειριστεί και τα θέματα του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
δήλωσε την αντίθεσή του στην υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ 
στο ΕΤΕΑ και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
έγινε παρέμβαση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εργασίας. Ανδρέα Ν εφ ελούδη. προκειμένου να 
παγώσουν οι διαδικασίες καθόσον εκκρεμεί το αίτημά 
μας για δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. 
Εξέφρασαν δε την κάθετη αντίθεσή τους στα μνημόνια 
και στους εφαρμοστικούς τους νόμους.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κα Φώφη Γεννηματά, 
δήλωσε ότι διαχρονικά στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των 
ένστολων στα Σώματα Ασφαλείας, θα πρωτοστατεί σε 
κάθε προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας ενώ για τα τρέχοντα εκκρεμή μας ζητήματα 
και ε ιδ ικότερα σε ότι αφορά το ασφαλιστικό- 
συνταξιοδοτικό υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε 
υπέρ της καταψήφισης των δυσμενών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στις διατάξεις του τρίτου μνημονίου και 
της διατήρησης του ν. 3065/2010.

Οι Ομοσπονδίες μας αναμένουν τις δεσμεύσεις 
των ως άνω πολιτικών κομμάτων στα θέματα που 
αναπτύχθηκαν στις προαναφερθείσες συναντήσεις 
την επομένη των Βουλευτικών Εκλογών!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

(www.poaxia.gr)

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους Πεσόντες εν ώρα 
καθήκοντος Αστυνομικούς απέδωσε η Ομοσπονδία μας,

ανταποκρινομενη στην 
πρόσκληση της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής 
και τα Διεθνή Βραβεία 
Giuseppe Sciacca’ στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης 
για τα αποκαλυπτήρια του 
Μνημείου την Τετάρτη 

16 Σεπτεμβρίου 2015. στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα Αθηνών. Στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό 
του. εξήρε την προσήλωση στο καθήκον των Ελλήνων 
Αστυνομικών που θυσιάζουν την ζωή τους για τη 
διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της ασφάλειας, 
αψηφώντας τους κινδύνους. Στάθηκε δε ιδιαίτερα 
με αφορμή και το βίντεο-αφιέρωμα στους Πεσόντες 
Αστυνομικούς- που προβλήθηκε στον υπερβολικά 
μεγάλο αριθμό θυμάτων αστυνομικών, αναρωτηθείς 
αν η πολιτεία έχει πράξει το χρέος της απέναντι στους 
οικογένειές τους. Επίσης, καυτηρίασε το γεγονός ότι οι 
δυνάμεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, 
όπως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων, συκοφαντούνται και λοιδορούνται, 
μένοντας απροστάτευτοι από την επίσημη πολιτεία.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι με τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, τιμούμε 
τον Ανώνυμο Αστυνομικό που έδωσε και θα συνεχίσει 
να δίνει τη ζωή του. καθοδηγούμενος από το αίσθημα 
του καθήκοντος και την ανιδιοτελή προσφορά στην 
πατρίδα και στον συνάνθρωπό μας. Την ενσυνείδητη 
και πλήρη προσήλωση στην αποστολή του. Διότι, όπως 
λέει και το ρητό, «όπου η δόξα και το καθήκον»!

Τέλος έκφρασε τις ευχαριστίες εκ  μέρους των 
Αξιωματικών σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης και ιδιαίτερα στον δωρητή του Μνημείου 
κ. Γιώργο Τσούκαλη που αποδεικνύει για ακόμη μια 
φορά την αγάπη και το σεβασμό του στους Έλληνες 
Αστυνομικούς και την Ελληνική Αστυνομία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015 
συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον 
νέο Αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα. προκειμένου να τον 
ενημερώσουμε αφενός για το διεκδικητικό μας πλαίσιο 
αλλά και για τα προβλήματα που έχουμε αναδείξει 
και που θεω ρούμε ότι η επίλυσή τους αποτελεί
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άμεση προτεραιότητα. Παρών στην συνάντηση ήταν 
και ο διευθυντής του Γραφείου του. κ. Βασίλειος 
Μαστρογιάννης.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, αφού του επισημάναμε 
τη διαχρονική μας στάση να ενεργούμε με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, επιζητώντας τον ουσιαστικό και 
όχι προσχηματικό διάλογο, τονίστηκε η αναγκαιότητα 
της αγαστής συνεργασίας με την Πολιτική Ηγεσία 
στην κατεύθυνση της επίλυσης των πολλών εκκρεμών 
ζητημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο υπόμνημα που 
του επιδώσαμε. Παράλληλα, πέραν των άλλων, τέθηκαν 
τα θέματα του ασφαλιστικού μας φορέα, δηλαδή του 
ΤΕΑΠΑΣΑ και η ανάγκη επανεξέτασης του θέματος της 
δημιουργίας κοινού ταμείου ασφάλισης των ένστολων, 
καθώς και η άμεση εξεύρεση λύσης όσον αφορά 
τον μαθηματικό τύπο και της ρήτρα του αξιομάχου 
που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, 
προκειμένου να δρομολογηθεί η χορήγησή του στους 
συναδέλφους που αναμένουν πλέον του έτους, αφού 
πρόβλημα ρευστότητος δεν υφίσταται στο ταμείο μας.

Τονίσαμε ακόμη, ότι προτεραιότητα μας αποτελούν 
η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, αλλά και οι θεσμικές 
αλλαγές στους τομείς των κρίσεων -προαγωγών, 
πειθαρχικού δικαίου και του εκπαιδευτικού συστήματος, 
για τα οποία έχουμε υποβάλλει ήδη συγκεκριμένες  
προτάσεις και είχαν δρομολογηθεί ήδη αλλαγές και 
βελτιώσεις που δεν προχώρησαν λόγο της προκήρυξης 
των εκλογών. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα 
του επισημάναμε αφενός τις αποφάσεις του ΣτΕ και 
τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκατάσταση 
των αδικιών αλλά και το ότι ως αρμόδιος υπουργός 
θα πρέπει να απαιτήσει ενόψει του προϋπολογισμού 
δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας και των δεσμεύσεων 
του τρίτου Μνημονίου για νέο μισθολόγιο, αυτό να 
κινηθεί στην κατεύθυνση του εξορθλογισμού και όχι 
περαιτέρω περικοπών, τις οποίες δεν αντέχει ο Ελληνας 
Αστυνομικός.

Με έμφαση τονίστηκε επίσης από την πλευρά 
μας η αναγκαιότητα της άμεσης επίλυσης του 
προβλήματος που έχει προκύψει με τις προαγωγές 
των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου

Β'. Ειδικότερα του εξηγήσαμε τον τραγέλαφο που 
έχει δημιουργηθεί με τις διαφορετικές δικαστικές 
αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να προάγονται 
νεότεροι Ανθυπαστυνόμου αρχαιοτέρων τους και οι 
δεύτεροι να μένουν στάσιμοι. Για την οριστική επίλυση 
του προβλήματος αυτού τονίσαμε ότι απαιτείται η 
νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας και προς τούτο 
η Ομοσπονδία μας θα επιμείνει επιτακτικά το αμέσως 
προσεχές διάστημα με συγκεκριμένες προτάσεις που 
θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα.

0  κ. Υπουργός για τα ανωτέρω ζητήματα δήλωσε 
ότι θα ενημερω θεί άμεσα από τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες καθώς και ότι θα έχει συνάντηση με την 
ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να 
δοθούν λύσεις στα πλαίσια βέβαια των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων της Χώρας. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά  
αιτήματα μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει άμεση 
δρομολόγηση προώθησης των αναγκαίων Π.Δ., 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις μας. όπως αυτές 
έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί και υποβληθεί στην 
Ηγεσία, με την σοβαρότητα και την επιβαλλόμενη 
τεκμηρίωση που πάντα επεδείκνυε το συνδικαλιστικό 
μας όργανο. Τόνισε ακόμη ότι στις προτεραιότητές του 
είναι η ανάταση του κύρους της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το οποίο όπως είπε το προσδίδει ο λαός, γι’ αυτό και θα 
συνεχίσει την πολιτική της συμφιλίωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας με τους πολίτες.

Τέλος από την πλευρά μας. τον διαβεβαιώσαμε ότι 
προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεργασία με την 
θεσμική μας ιδιότητα που όπως προαναφέραμε την 
διέκρινε πάντα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα, 
με μοναδικό γνώμονα την εξεύρεση των βέλτιστων 
λύσεων στα χρονίζοντα προβλήματα των αξιωματικών, 
την ανάταξη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικών 
υποδομών και μέσων, έτσι ώστε οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς την κοινωνία και την πατρίδα να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και τις 
θυσίες όσων τάχθηκαν να φυλάττουν Θερμοπύλες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Ν ικόλαο ΦΡΑΓΚΟ είχε σήμερα ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και ο πρόεδρος 
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Αττικής και εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο ΤΕΑΠΑΣΑ 
κ. Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ με αντικείμενο το μέλλον 
του ασφαλιστικού μας φορέα, του ΤΕΑΠΑΣΑ. αλλά
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και τις δρομολογούμενες αλλαγές του ασφαλιστικού 
συστήματος. Από την πλευράς μας τονίσαμε στο 
Γενικό Γραμματέα την επιτακτική ανάγκη για την 
άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας που υπάρχει 
με τη χορήγηση των εφάπαξ, η καταβολή των οποίων 
καθυστερεί από τον Αύγουστο του 2014.

Ο κ. Γενικός μας ενημέρω σε ότι εντός της 
εβδομάδας θα αποσταλεί σε όλα τα ασφαλιστικό ταμεία 
από το Υπουργείο Εργασίας εγκύκλιος για την άμεση 
διενέργεια αναλογιστικών μελετών σύμφωνα με τις 
παραμέτρους που θα τεθούν κεντρικά από το Υπουργείο 
και στη συνέχεια θα υπάρξει επανακαθορισμός του 
τρόπου υπολογισμού, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή 
η καταβολή τους το ταχύτερο δυνατόν.

Παράλληλα συζητήθηκε και η εκκρεμότητα με τον 
καθορισμό του «αξιόμαχου», ένα θέμα που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από το εποπτεύον Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, όσον αφορά το μέλλον 
των Επικουρικών Ταμείων, εκφράσαμε την δυσφορία 
μας για την ανακολουθία της κυβέρνησης και ζητήσαμε 
και πάλι να διαφυλαχθεί η αυτοτέλεια του ασφαλιστικού 
μας φορέα. Για το θέμα αυτό, όπως μας είπε είναι και ο 
Υπουργός Εργασίας ενήμερος και θα υπάρξει συνολική 
ρύθμιση τον τρέχοντα μήνα με την κατάθεση του νέου 
ασφαλιστικού νόμου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ

Κύριε Υπουργέ.
Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα 

(Ε.Κ.Α.Μ.) είναι, ως γνωστόν, το επίλεκτο τμήμα των 
Ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο 
έχει συγκροτηθεί για τη διεξαγωγή εξαιρετικά δύσκολων 
και απαιτητικών επιχειρήσεων και για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων υψηλού κινδύνου (τρομοκρατικές  
ενέργειες, συλλήψεις βαριά οπλισμένων κακοποιών, 
αεροπειρατείες, απαγωγές ομήρων, κλπ).

Κατά την πολυετή της δε επιχειρησιακή δράση υπό 
τας διαταγάς του εκάστοτε αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, έχει εγγράψει αξιοσημείωτες επιτυχίες, 
κερδίζοντας τον θαυμασμό και την εμπιστοσύνη τόσο της 
διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, όσο και της ελληνικής κοινωνίας που δεν 
είναι λίγες οι φορές που παρακολούθησε με κομμένη 
την ανάσα, τις. καθοριστικής σημασίας, επεμβάσεις της. 
Όλα αυτά βεβαίως οφείλονται στην διαρκή εκπαίδευση 
και στο ανεξάντλητο φιλότιμο των στελεχών της. ιδίως 
τα τελευταία χρόνια, όπου η οικονομική κρίση έχει 
αφήσει τα αρνητικά της ίχνη, δυστυχώς, και σε αυτόν 
τον ευαίσθητο τομέα των αστυνομικών λειτουργιών.

Κύριε Υπουργέ.
Το τελευταίο διάστημα, συζητώντας με στελέχη της 

νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας, αποκομίσαμε την αίσθηση 
ότι εισπράττουν μια στάση ανεξήγητη εκ μέρους της 
πολιτείας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η αιχμή του δόρατοςτης 
Ελληνικής Αστυνομίας να έχει τύχει της προσοχής όλων 
μας. φαίνεται ότι αφήνεται να αυτοακυρώνεται χωρίς τα 
αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις. Ενώ η 
«τεχνολογία» της αστυνομίας εξελίσσεται και η διαρκής 
μετεκπαίδευση πρέπει να είναι καθημερινή έγνοια 
όλων, μας μεταφέρθηκε ότι προβάλλονται διάφορα 
εμπόδια ακόμα και για αυτήν την απλή μετεγκατάσταση 
της Υπηρεσίας από το χώροπαλαιού στρατοπέδου στο 
Γουδί,όπου βρίσκεται σχεδόν από ιδρύσεώς της (1984) 
και ο οποίος παραπέμπει σε τριτοκοσμική χώρα, στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου.

Παρακαλούμε. λοιπόν, να εη ιδ είξετε  άμεσα το 
ενδιαφέρον σας για την αναβάθμιση της λειτουργίας 
και της αποτελεσματικότητας της Ε.Κ.Α.Μ.. εγκρίνοντας 
την άμεση μεταστέγαση στις εγκαταστάσεις του 
Μαρκόπουλου. ενημερώνοντάς μας σχετικώς για τις 
δικές σας ενέργειες ώστε να είμαστε εις θέσιν κι εμείς  
από την πλευρά μας να αισιοδοξούμε ότι με την ανάληψη 
των νέων σας καθηκόντων αποκτήσαμε έναν πολιτικό 
προϊστάμενο που πιστοποιεί καθημερινά και εμπράκτως 
την διακηρυγμένη του βούληση για μια σύγχρονη και 
αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2015. θα πραγματοποιηθεί 
το 25ο Ετήσιο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδρ ιο  
της Ομοσπονδίας μας στο ξενοδοχείο  ΤΙΤΑΝΙΑ  
(Πανεπιστημίου 52. Αθήνα). Την πρώτη ημέρα οι 
εργασίες θα διεξαχθούν από ώρας 09:30 έως 15:00 
και 17:30 έως 22:00 και τη δεύτερη ημέρα από ώρας 
09=30 έως 13:00 κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν 
οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και των 
λοιπών συλλογικών οργάνων της Π.0. Α Ξ ΙΑ  Παράλληλα 
την πρώτη μέρα του Συνεδρίου και ώρα 11:00 θα γίνει 
παρουσίαση του βιβλίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.: "Το χρονικό 
του συνδικαλισμού των Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας".

Στο Συνέδριό μας πέραν των συνέδρων, έχουν 
κληθεί να παραστούν η Πολιτική και Φυσική ηγεσία 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων, 
της ΓΣ.Ε.Ε.. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. της Περιφέρειας Αττικής 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δικαστικών 
και Εισαγγελικών Ενώσεων, των Επιμελητηρίων και
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Εμπορικών Συλλόγων, των Δικηγορικών Συλλόγων και 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων και φορέων. Όσοι εκ  των 
συναδέλφων επιθυμούν δύνανται να παραστούν στις 
εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΛ. 
ΥΠΟΥΡΓΟ

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Η ανάληψη των καθηκόντων σας. ως Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
με άμεση πολιτική ευθύνη στη λειτουργία και 
τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη για τη χώρα μας 
περίοδο. Το γεγονός όμως ότι προέρχεστε από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις έχοντας μάλιστα χρηματίσει και Υφυπουργός 
Εθνικής Αμύνης. μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι ως 
γνώστης των κοινών προβλημάτων των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θα 
συμβάλλετε στην επίλυσή τους, επιταχύνοντας την άμεση 
επίλυση χρόνιων προβλημάτων και την διασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, 
επ' ωφελεία της Ελληνικής Κοινωνίας και των Πολιτών. 
Υπό αυτό το πρίσμα, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για 
την εμπιστοσύνη που σας επέδειξε ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας καθώς και τις ευχές μας να επιτύχετε στο 
απαιτητικό έργο που αναλάβατε να φέρετε εις πέρας.

Από την πλευρό μας ως υπεύθυνος θεσμικός  
συνδικαλιστικός φορέας, προσβλέπουμε σ ' ένα  
ειλικρινή διάλογο και στην εποικοδομητική συνεργασία 
μαζί σας. δεδομένου ότι υπάρχουν τρέχοντα ζητήματα 
που απαιτούν άμεσα και τις δικές σας παρεμβάσεις. 
Προς τούτο ζητάμε να καθορίσετε το προσεχές 
διάστημα, ημερομηνία συνάντησης με το προεδρείο 
της Ομοσπονδίας μας και δη πριν την ανάγνωση των 
προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης στη Βουλή 
των Ελλήνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και το δικό 
μας διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 
στο τελευταίο πανελλαδικό μας συνέδριο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(www.poasy.gr)

Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ

Τίποτε και κανείς πάνω από το αγαθό της ασφάλειας!
Η Εκτελεστική Γραμματεία εξουσιοδοτήθηκε να 

επιστρατεύσει όλες τις διαθέσιμες μορφές αγώνα.

αψηφώντας φοβέρες και διώξεις
Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων χθες και 

σήμερα (4&5 Νοεμβρίου 2015) του Διοικητικού και του 
Γενικού Συμβουλίου, η Εκτελεστική Γραμματεία της 
Ομοσπονδίας, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις και 
τον προβληματισμό των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων 
Ενώσεων, αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν εκ  
μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα. του εκπροσώπου του Υπουργού 
Εσωτερικών κα ι Δ ιο ικη τικ ής  Ανασυγκρότησης  
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Αστυνομικού Διευθυντή κ. 
Κορμπάκη και των εκπροσώπων της Φυσικής Ηγεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Α. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με το σχηματισμό 
της νέας Κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή, έσπευσε 
να αποτρέψει και το πέτυχε, τις αρνητικές επιπτώσεις 
του νέου Μνημονίου, όσον αφορά στο ασφαλιστικό, ενώ 
για τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ συνεχίζει να δίνει σκληρή 
μάχη, αναμένοντας από τους αρμόδιους υπουργούς να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Β. Η Κυβέρνηση επ ω μίζεται το βάρος των 
επιλογών της λόγω των συνεχιζόμενων περικοπών 
του προϋπολογισμού των δαπανών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που έχει ως αποτέλεσμα για άλλη μια φορά 
να μην επαρκούν τα κονδύλια για τα νυχτερινά και τα 
πενθήμερα. Η παραδοχή εκ μέρους του Αρχηγείου ότι 
θα καταβληθούν μόνο τα τρία από τα πέντε πενθήμερα, 
συνιστά πρόκληση για το σύνολο των συναδέλφων μας 
δεδομένου ότι γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Επί 
πιστώσει αστυνόμευση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, 
όπως δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται εκ μέρους της 
αστυνομικής διοίκησης η παθητικότητα με την οποία 
αντιμετωπίζεται η καταβολή των δεδουλευμένων. Δεν 
αποτελεί δε δικαιολογία, ούτε μειώνει τις ευθύνες 
εκείνων που θα έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει τα 
απαιτούμενα κονδύλια, για να αηοτραπεί η μείωση των 
απολαβών και άρα η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 
των συναδέλφων μας, το γεγονός ότι απλώς υποβάλλουν 
στο ΓΛΚ τα αιτήματα.

Γ Η προωθούμενη αναδιοργάνωση, την οποία ο κ. 
Υπουργός υποβάθμισε σε «εκλογίκευση της δομής της
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αστυνομίας, όπου είναι δυνατόν», αποτελεί διαχρονικό 
μας αίτημα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει 
αμιγώς με οικονομικούς «μνημονιακούς» όρους, αλλά 
με βάση επιστημονικά κριτήρια για μια πραγματική 
αστυνόμευση που θα λαμβάνει υπόψη της κατ' αρχήντους 
όρους Υγιεινής και Ασφάλειας των αστυνομικών που θα 
κληθούν να την εφαρμόσουν. Επίσης, η επαναφορά των 
6.700 οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν αυθαίρετα, 
θα δώσει πνοή στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, αλλά και στο 
αστυνομικό προσωπικό που θα μπορέσει να μετακινηθεί 
με μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο συμφερόντων του, 
ιδίως λόγω και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
κυριολεκτικά την αστυνομική οικογένεια.

Δ. Οι θεσμικές αλλαγές (Κώδικας Μεταθέσεων. 
Κρίσεις -Προαγωγές, μέτρα προστασίας αστυνομικών 
μαρτύρων ή μηνυθέντων κατ’ έγκληση κλπ) δεν 
καθυστερούν με δική μας ευθύνη, δεδομένου ότι έχουμε 
υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις. Ελπίζουμε ότι αυτή 
τη φορά, η δέσμευση της Ηγεσίας για την κατάρτιση του 
νέου αντικειμενικού Κώδικα Μεταθέσεων εντός δέκα 
ημερών από τη λειτουργία της Επιτροπής που ανέλαβε 
αυτό το έργο και στην οποία συμμετέχουμε, δεν θα 
εκφυλιστεί εκ νέου με την υιοθέτηση αποσπασματικών 
και μη ουσιαστικών ρυθμίσεων.

Ε. Η Ομοσπονδία μας α νέδ ε ιξε  έγκα ιρα το 
Μεταναστευτικό ως ευρωπαϊκό ζήτημα, συγκαλώντας 
ευρεία σύσκεψη στην Κω, με τη συμμετοχή της Euro- 
Cop. μια πρωτοβουλία που δυστυχώς δεν συνάντησε το 
αναμενόμενο ενδιαφέρον της Ηγεσίας. Από την πλευρά 
μας θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα 
των αστυνομικών όλης της Χώρας, συμμετέχοντας από 
καλύτερες θέσεις και στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Κατόπιν τούτων δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση 
ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα συνεχίσει να 
πορεύεται με υπευθυνότητα, καλώντας την Ηγεσία 
να το αντιμετωπίζει ως εκφραστή των συμφερόντων 
του Έλληνα Αστυνομικού και όχι ως «συντεχνία», 
πόσο μάλλον ως συνυπεύθυνο της κατάρρευσης των 
αστυνομικών δομών και άρα ως εν δυνάμει χορηγό για 
την κάλυψη της ανεπάρκειας της κεντρικής Κυβέρνησης 
και της αδυναμίας της να παρέχει την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή -  εφόδια και εκπαίδευση για 
να είναι σε θέση ο Αστυνομικός να εκπληρώνει στο 
ακέραιο το καθήκον του. Αντί να ενεργοποιούν διώξεις 
ή να «παρακολουθούν» τη συνδικαλιστική μας δράση, 
καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους αναλογούν. Η δε Κυβέρνηση δεν έχει να φοβάται το 
συνδικάτο των αστυνομικών, αλλά τα προβλήματα που 
παραμένουν χρόνια άλυτα, είτε αυτά που προκαλούνται 
επί των ημερών της λόγω της ακολουθητέας νέας και

παλιάς μνημονιακής πολιτικής. Οι συνάδελφοί μας. 
που κάτω από τρομερά αντίξοες συνθήκες υπηρετούν 
αγόγγυστα τον πολίτη, οφείλουν τέλος να γνωρίζουν ότι η 
Ομοσπονδία μας όχι μόνο δεν έχει υποστείλει τη σημαία 
του Αγώνα, αλλά είναι διατεθειμένη, όπως άλλωστε 
εξουσιοδοτήθηκε και η Εκτελεστική Γραμματεία, να 
επιστρατεύσει όλες τις διαθέσιμες μορφές αγώνα, 
αψηφώντας φοβέρες και διώξεις με μοναδικό γνώμονα 
την προάσπιση της τιμής και της υπόληψης τουΈλληνα 
Αστυνομικού.

Τίποτε και κανείς πάνω από το αγαθό της ασφάλειας!
Αστυνόμευση με ιδεοληψίες και αερολογίες δεν γίνεται. 
Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, πολύ σύντομα θα το 
διαπιστώσει...

Τραγικά επίκαιρη η παρέμβαση για το 
μεταναστευτικό

Τραγικά επίκαιρη η παρέμβαση της Ομοσπονδίας για 
το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς από τις 12 Οκτωβρίου 
2015. όταν συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στην Κω με τη 
συμμετοχή της EuroCop. εξακολουθούν να βρίσκονται 
«επί ποδός πολέμου» αστυνομικές υπηρεσίες και μη, 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που 
συντελείται στα θαλάσσια σύνορά μας.

Η Ομοσπονδία μας. συμμεριζόμενη τις αγωνίες των 
Αστυνομικών που υπηρετούν στις νησιωτικές περιοχές 
του Αιγαίου Πελάγους. αλλά και τις ανησυχίες των 
τοπικών κοινωνιών, εξαιτίας της συνεχιζόμενης μαζικής 
άφιξης μεταναστών και προσφύγων, βρέθηκε από την 
πρώτη στιγμή δίπλα τους, αναδεικνύοντας τα προβλήματά 
τους σε υπερθετικό βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκάλεσε και στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο της Κω. τη Δευτέρα. 12 Οκτωβρίου 2015. ευρεία 
σύσκεψη των συναρμοδίων παραγόντων -  φορέων 
της ελληνικής πολιτείας και διεθνών οργανισμών 
παγκόσμιας εμβέλειας, με προσκεκλημένους, μεταξύ 
άλλων, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. αλλά και τη 
συμμετοχή κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Αστυνομικών Συνδικάτων (EuroCop). επικεφαλής του 
οποίου ήταν η ίδια η πρόεδρός της κα Anna Nellberg.

Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα! Η Χώρα 
μας δεν μπορεί διαρκώς να βρίσκεται σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης. SOS! Η ανθρωπότητα στη θάλασσα.... 
ήταν τα βασικά μηνύματα που θέλησε να εκπέμψει 
η Ομοσπονδία σε κάθε αρμόδιο, αναδεικνύοντας τη 
σπουδαιότητα της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 
πέρας των εργασιών, «με την πρωτοβουλία αυτή, που
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αναλήφθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την κλίμακα, 
αναγνωρίστηκε η συμβολή του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος, ενώ το γεγονός της σύσκεψης αυτής καθ' 
αυτής, κατά γενική ομολογία, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή 
στην Ελληνική Αστυνομία, αν και προκάλεσε αίσθηση η 
αδυναμία της Πολιτικής Ηγεσίας τόσο του υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όσο 
και του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
αλλά και της Φυσικής Ηγεσίας να παραστούν και να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της σύσκεψης». Στην 
πρόσκληση της ΠΟΑΣΥ ανταποκρίθηκαν και πήραν 
μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ηλίας Ζωγραφίδης. 
ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δήμαρχος Κω κ. 
Γερασυλής Δαυίδ, ο Αντιδήμαρχος Κω κ. Κρητικός 
Αντώνιος, ο Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες κ. Καλλίνης Αγγελος, ο Εκπρόσωπος 
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Γιαλλίζης Στέργιος. 
η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δωδεκανήσου κ. 
Κωνσταντίνα Σβύνου. ο Διευθυντής της Β' Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Δωδεκανήσου Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Γεωργακάκος Γεώργιος, ο Εκπρόσωπος του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αρχιπλοίαρχος 
Αργυρίου Ιωάννης, η Υπεύθυνη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
Δωδεκανήσου Elisa Galli, το Μέλος της Αλληλεγγύης 
Κω κ. Μαυρουδή Ελένη, μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ και 
τα Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Βορείου και Νοτίου Δωδεκανήσου και Λέσβου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο 
(δείτε το βίντεο στο poasy.gr) που απεικόνιζε την ωμή 
πραγματικότητα του τελευταίου θμηνου. με παράθεση 
στατιστικών στοιχείων, αλλά και τις ενέργειες του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος, με έμφαση στην 
αναγκαιότητα της ενίσχυσης των αστυνομικών  
υπηρεσιών και στη λειτουργία υποδομών στις νησιωτικές 
περιοχές. Ακολούθησε η ανάγνωση των χαιρετιστήριων 
επιστολών του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου κ. 
Ηλία Καματερού και του Επιτρόπου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. 
Δημήτρη Αβραμόπουλου. οι οποίοι συνεχάρησαν την 
Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία τους και ζήτησαν

περαιτέρω συνεργασία. Ο κ. Αβραμόπουλος ειδικότερα 
τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Αλληλεγγύη και ανακοίνωσε ότι η Λέσβος θα φιλοξενήσει 
σύντομα το πρώτο λειτουργικό hotspot για την καταγραφή 
των μεταναστών. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, μίλησε ο 
πρόεδρος κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ο οποίος στάθηκε 
ιδιαίτερα στη γεωγραφική -  στρατηγική θέση της χώρας 
μας. τονίζοντας ότι έχει αναλάβει το ρόλο του Ακρίτα, 
φυλάσσοντας τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επωμιζόμενη. όμως, ένα τεράστιο οικονομικό 
και όχι μόνο κόστος. Αφού παρουσίασε στη συνέχεια τις 
πρωτοβουλίες και τις θέσεις του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος τα τελευταία χρόνια, κάλεσε τους εκπροσώπους 
των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ απευθυνόμενος και στην 
πρόεδρο της EuroCop. είπε ότι η ΠΟΑΣΥ θα είναι παρούσα 
στην Ευρώπη, όπου χρειαστεί για να γίνουν από κοινού 
οι δέουσες παρεμβάσεις, προκειμένου να δικαιωθούν οι 
ελληνικές θέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Η πρόεδρος κα Nellberg. διαπίστωσε ιδίοις όμμασι 
κατά την ξενάγησή της στις αστυνομικές και λιμενικές 
υπηρεσίες τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των 
αστυνομικών αλλά και τις κάκιστες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες γίνεται η καταγραφή των αλλοδαπών. Αναγνώρισε 
την οξύτητα του προβλήματος και την επιτακτική ανάγκη 
της θωρόκισης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ενώ 
αναφέρθηκε και στις πάγιες θέσεις της Συνομοσπονδίας 
για την διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και την 
ενίσχυση των αστυνομιών της Ευρώπης σε ανθρώπινο 
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή και μέσα. Οι ομιλητές 
-  εκπρόσωποι φορέων, περιέγραψαν από την πλευρά 
τους τα λειτουργικά προβλήματα που συναντούν και 
εξέφρασαν την αγωνία τους για το αύριο, δεδομένων των 
επιπτώσεων, κατ' αρχήν με τις συνεχιζόμενες ανθρώπινες 
τραγωδίες και τις απώλειες ανθρώπων στη θάλασσα, 
αφετέρου δε με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών. Είναι σαφές, 
ότι οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν την προσφορά των 
αστυνομικών και λιμενικών αρχών, ωστόσο το πρόβλημα 
θα διαιωνίζεται όσο οι υπεύθυνοι δεν αντιλαμβάνονται ότι 
το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό ζήτημα 
που δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα. 
Απαιτείται μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης 
των ευρωπαϊκών συνόρων, όπου οι Αστυνομικοί θα ασκούν 
τα καθήκοντά τους ακίνδυνα και επιτυχούς, μέσω επαρκούς 
υποστήριξης και κατάλληλης εκπαίδευσης, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που απαιτεί κάθε 
φορά η κατάσταση. Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά 
σύνορα! Η Χώρα μας δεν μπορεί διαρκώς να βρίσκεται σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης!!
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το χρονικό των πρωτοβουλιών και των συναντήσεων 
με τους υπουργούς για να αποφευχθεί η ληστεία των 
εναπομεινάντων αποθεματικών και να μην ενταφιασθεί 
ο ασφαλιστικός μας φορέας. Η ΠΟΑΣΥ ασκεί καθημερινά 
πίεση στα κυβερνητικά στελέχη για τη διάσωση 
του ΤΕΑΠΑΣΑ. όπως προκύπτει από το χρονικό των 
ενεργειών και των πρωτοβουλιών της.

Διεξοδική παρουσίαση των θέσεών μας έγινε την 
Τετάρτη 1U Οκτωβρίου 2015. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της 
Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όπου ο 
Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ομοσπονδία μας. ύστερα 
από επίπονες, εξαιρετικής δυσκολίας και υπεύθυνες 
διαδικασίες, κατέθεσε στις Αρμόδιες Αρχές σχετικό 
φάκελο μετατροπής τωνΤομέων Επικουρικής Ασφάλισης 
Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Αυτοδιαχειριζόμενο 
Ταμείο. Ο φάκελος αυτός ενώ έχει πάρει το δρόμο του 
και αναμένουμε την απάντηση των Αρμοδίων αρχών περί 
αποδοχής του αιτήματος ή μη. έρχεται η Κυβέρνηση 
να καταργήσει την όλη διαδικασία εγείροντας μείζονα 
ζητήματα συνταγματικής εκτροπής.

Ακολούθησαν συναντήσεις (19-10-2015) με τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ και τον αναπληρωτή του 
αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ. 
τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ. τους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ελένη 
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ, Παναγιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ -  ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ. 
Αντώνιο ΣΥΡΙΓΟ, Αθανάσιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (εισηγητής) 
και Γεράσιμο ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ (πρόεδρος επιτροπής), τον 
Βουλευτή Ν.Δ. κ. Δημήτριο ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ (Τομεάρχη για 
θέματα Δημόσιας Τάξης), τους Βουλευτές ΠΑΣΟΚ κ.κ. 
Βασίλη ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ και Ιωάννη ΚΟΥΤΣΚΟΥΚΟ. τον 
Βουλευτή του Ποταμιού κ. Σπυρίδωνα ΔΑΝΕΛΛΗ και 
τους Βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. κ.κ. Βασίλειο ΚΟΚΚΑΛΗ 
(Τομεάρχη για θέματα Δημόσιας Τάξης) και Δημήτριο 
ΚΑΜΜ ΕΝΟ. Σε συνέχεια της από 19 -10 -2015  
διευρυμένης σύσκεψης που έλαβε χώρα στο Υπουργείο 
μας μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ομοσπονδίας 
μας. παρουσία των υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αν. υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , κ.κ. 
Γεωργίου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και Νικολάου ΤΟΣΚΑ  
αντίστοιχα, μεσημβρινές ώρες της 29ης Οκτωβρίου, 
αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας συναντήθηκε με τον 
καθ' ύλην αρμόδιο σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων

και κοινωνικής αλληλεγγύης υφυπουργό Εργασίας, κ. 
Αναστάσιο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ. ηροκειμένου να συζητηθούν 
διεξοδικά συγκεκριμένα ασφαλιστικά θέματα που 
απασχολούν έντονα τον Κλάδο μας.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, συζητήθηκαν 
οι επικείμενες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση 
και η πιθανότητα νομοθετικής ρύθμισης δυνατότητας 
μετατροπής των Τομέων Πρόνοιας και Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Αυτοδιαχειριζόμενο Ταμεία 
στο προσεχές χρονικό διάστημα, μνημονεύοντας ειδικά 
το εκκρεμές εμπρόθεσμο αίτημά μας περί μετατροπής 
των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε TEA και 
καταθέτοντας προς επεξεργασία φάκελο με αντίγραφα 
σχετικών εγγράφων. Επίσης, τονίστηκε το γεγονός ότι. 
οι μηνιαίες επικουρικές συντάξεις των αστυνομικών 
είναι συγκριτικά με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων 
πολύ μικρές και σε περίπτωση που δε θα υπάρξει η 
προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση, είναι αναγκαία η 
προστασία των χαμηλών αυτών επικουρικών συντάξεων, 
δεδομένων και των αποθεματικών που μεταφέρουν ως 
εργασιακές ομάδες και σίγουρα, σε καμία περίπτωση, δε 
θα πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες μειώσεις. Αναφορικά 
με τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ. επισημάναμε ότι 
έχει να χορηγήσει εφάπαξ βοηθήματα σε συναδέλφους 
συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση από 30-07-2014  
και εντεύθεν, λόγω παράλειψης της διοίκησης να 
ενσωματώσει τη ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των 
Σωμάτων Ασφαλείας στη σχετική Υπουργική Απόφαση, 
με αποτέλεσμα, ενώ το Ταμείο να έχει τα απαιτούμενα 
ταμειακά διαθέσιμα, να μη δύναται να χορηγήσει την εν 
λόγω παροχή στους συνταξιούχους μας και πόσο άλλο 
σε ορφανικές οικογένειες θανόντων συναδέλφων, σε 
συναδέλφους που αντιμετωπίζουν, είτε οι ίδιοι είτε μέλη 
της οικογένειάς τους, σοβαρά προβλήματα υγείας κ,λπ.

Επιπρόσθετα, του υπενθυμίσαμε την αναγκαιότητα 
της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής 
του ν.826/78 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης 
στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, ηροκειμένου  
το Ταμείο να συνεχίσει αδιάκοπα τη χορήγηση των 
παγωμένων σήμερα εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων 
σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους, διότι ο εν λόγω 
λογαριασμός έχει λογιστική αυτοτέλεια, ο σκοπός
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του είναι άσχετος με την επικουρική ασφάλιση και 
μόνο διοικητικά υπάγεται στον Κλάδο Επικουρικής 
Ασφάλισης. Επιπλέον, συζητήσαμε τα εκκρεμή εφάπαξ 
βοηθήματα του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, 
την αναγκαιότητα τροποποίησης της Υπουργικής 
Απόφασης χορήγησής τους και τις πιθανές περικοπές 
του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων, όπου τυγχάνουν ασφαλισμένοι και οι 
αστυνομικοί, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες και άδικες 
μειώσεις που ήδη έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι μας 
τα τελευταία έτη στις εν λόγω παροχές.

Υπουργικές δεσμεύσεις
Από πλευράς του. ο Υφυπουργός, αφού μας 

ενημέρωσε για το δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και πρόνοιας που οραματίζεται και σχεδιάζουν στο 
Υπουργείο, με βάση το πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του ν.4336/15, τοποθετήθηκε σε όλα τα παραπάνω 
θέματα. Συγκεκριμένα, μας είπε ότι θα εξετάσει τη 
δυνατότητα απάντησης του εκκρεμούς αιτήματος μας. 
εκτιμά ότι τον προσεχή Νοέμβρη θα υπάρξει εκ νέου 
δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων. Κλάδων και 
Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε Αυτοδιαχειριζόμενα 
Ταμεία, δηλώνοντας, πως άποψη του είναι, ότι. εφόσον 
υλοποιηθεί το μοντέλο που έχει κατά νου. όλοι στο τέλος 
θα θελήσουν να ενταχθούν σε κάτι ενιαίο και ισχυρό. 
Τόνισε κατηγορηματικά ότι δε θα υπάρξουν μειώσεις 
στις χαμηλές επικουρικές συντάξεις ανάλογες αυτών 
των υψηλών, κάτι το οποίο και ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα 
ως υπερασπιστής της δίκαιης κατανομής των βαρών, 
αλλά και ότι αυτό εμπεριέχεται στις σχετικές εντολές 
που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προς τους Υπουργούς. 
Αφουγκράστηκε με προσοχή και σημείωσε προς άμεση 
υλοποίηση:

α) την ενσωμάτωση στην αντίστοιχη Υπουργική 
Απόφαση της ρήτρας διασφάλισης του αξιόμαχου των 
Σωμάτων Ασφαλείας και

β) τη νομοθετική πρόβλεψη μεταφοράς του Ειδικού 
Λογαριασμού Αρωγής του ν.826/78 στον Κλάδο Πρόνοιας 
του ΤΕΑΠΑΣΑ. που οδήγησαν στην αδυναμία χορήγησης 
εφάπαξ βοηθημάτων από το καλοκαίρι του 201Α σε 
εν αποστρατεία αστυνομικούς και των χρηματικών 
ενισχύσεω ν - βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες 
συναδέλφους αντίστοιχα.

Το Ταμείο Πρόνοιας
Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων τόνισε ότι επεξεργάζονται την νέα Υπουργική 
Απόφαση που θα εφαρμοστεί για τα εφάπαξ όσων 
αποχώρησαν ή αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία από

την 01 -09-2013 και εντεύθεν, στόχος του Υπουργείου είπε 
ότι είναι η εξασφάλιση στους εργαζόμενους αξιοπρεπών 
εφάπαξ βοηθημάτων, αφού έχουν συνεισφέρει στο 
ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς όμως να μπορεί να 
προσδιορίσει πιθανές αυξομειώσεις. Επίσης, τόνισε ότι. 
σε περίπτωση εφαρμογής της υπάρχουσας απόφασης, 
θα έχουμε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μικρού ύψους 
εφάπαξ βοηθημάτων σε συνταξιούχους. Σχετικά με 
το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μας είπε 
ότι δημιουργεί οικονομικά πρόβλημα η κατάργηση 
από 01-01-2015 του πόρου της κράτησης 3% επί των 
προμηθειών, βάσει του V.A254/14. το μερίσματα του 
τρέχοντος μηνός θα καταβληθεί χωρίς περικοπές και 
στο μέλλον θα προσπαθήσει να βρεθούν οι απαιτούμενες 
χρηματοδοτήσεις, οι οποίες δε θα έρχονται σε σύγκρουση 
με τις διατάξεις περί μη χρηματοδότησης των Ταμείων 
από το Κράτος, χωρίς και εδώ να μπορεί να προσδιορίσει 
πιθανές αυξομειώσεις των μερισμάτων.

Τέλος, η Ομοσπονδία μας. ανανέωσε το ραντεβού της 
με τον Υφυπουργό, τόνισε ότι είναι πάντα στη διάθεσή του 
με τεκμηριωμένες θέσεις και επιχειρήματα, προκειμένου 
να συνδράμει στον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού 
συστήματος, που πρέπει να λειτουργεί υπέρ των 
εργαζομένων, αναμένει την άμεση συνδρομή του στην 
υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων, δεδομένου, όπως 
είπε και ο ίδιος, του σημαντικού ρόλου της Αστυνομίας 
στην Κοινωνία και της καθημερινής συνδρομής των 
αστυνομικών στους πολίτες.

Εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΎ στο προεδρείο της 
Eurocop

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου εξαμελούς 
Προεδρείου της Eurocop που έλαβαν χώρα στο 
Δουβλίνο στις 17/11/15. εξελέγη για πρώτη φορά στο 
αντιπροσωπευτικό αυτό συνδικαλιστικό όργανο των 
Ευρωπαίων Αστυνομικών, ένας Ελληνας, ο συνάδελφός 
μας Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ. Γενικός Γραμματέας της 

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής και 
αντιπρόσωπός της στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. 0  ως άνω συνάδελφος 
προτάθηκε από τον πρόεδρό μας Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ 
και υπερψηφίστηκε από τους συνέδρους της Eurocop. 
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Η εκλογή του. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα και την Ομοσπονδία μας 
ειδικότερα, καθώς αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της 
αποστολής μας σε μια στιγμή κρίσιμη για τη χώρα 
μας λόγω των γνωστών εξελ ίξεω ν  (τρομοκρατία, 
μεταναστευτικό κ.λπ.). Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία 
ένας Έλληνας αστυνομικός θα υπερασπίζεται τα
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συμφέροντα των συναδέλφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και η φωνή της Ομοσπονδίας θα βρίσκει ευήκοα ώτα. 
όπου τούτου απαιτείται.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

(www.sefeaa.gr)

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α
Αθήνα 02/11/2015

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την 23/10/2015 για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από 
πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγέντα Ντούμα 
Βασιλείου του Νικολάου, το νεοεκλεγέν Δ ιο ικητικό 
Συμβούλιο προχώρησε σε αρχα ιρεσ ίες για την 
συγκρότηση των νέων θέσεων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό. 
Δεδομένης της παραίτησης του νεοεκλεγέντος μέλους 
Αποστολίκα Αρη, προσκλήθηκε ο αμέσως επόμενος 
εκλεγέντας, Καστανάς Ιωάννης. Κατόπιν μυστικής 
ψηφοφορίας που διεξήχθη στα γραφεία του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α 
. παρόντων όλων των νέων μελών ,προέκυψε η σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής : 
nPOFAPOT Ντούμας Βασίλειος του Νικολάου 
(6945557970)
AN TinpnFAPnr- Βρετάκος Δημήτριος του Σωτηρίου 
(6974413Θ15)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαυροειδάκος Ευστράτιος του 
Δρακούλη (6983677Θ89)
ΤΑΜΙΑΣ: Ζερίτης Νικόλαος του Κων/νου (6974635810) 
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜ.: Ψωμιάδης Ιωάννης του Αποστ. 
(6972860068)
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ: Ντζέλιας Δημήτριος του Θεμ.: 
(6944750669)
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: Καστανάς Ιωάννης του Δημητρίου 
(6948846721)
ΜΕΛΟΣ: Σίνος Ιωάννης του Παναγιώτη (6906616661) 
ΜΕΛΟΣ: Φαναριωτής Ιωάννης του Αριστείδη 
(6944291911)

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ: Ντζέλιας Δημήτριος 
του Θεμιστοκλή και αναπληρωτής αυτού, ο Ντούμας 
Βασίλειος του Νικολάου.

-ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.: Ζερίτης Νικόλαος του 
Κων/νου και αναπληρωτής αυτού, ο Καστανάς Ιωάννης

του Δημητρίου.
-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»:

Ντούμας Βασίλειος του Νικ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του νέου Δ ιο ικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής σας εκφράζουν τη διαβεβαίωση 
ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στην αποστολή τους 
εναρμονιζόμενο ι με την ιστορική παρακαταθήκη 
των επιτυχιών του Σωματείου, προασπιζόμενοι και 
υπερασπιζόμενοι νέες δ ιεκδ ικήσ εις  κα ι επ ιτυχίες. 
Η ενότητα και η ομοψυχία ε ίνα ι αδιαπραγμάτευτες 
αξίες για τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στοιχεία που 
θα την χαρακτηρίζουν και για τα επόμενα χρόνια της 
Συνδικαλιστικής του δράσης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΔ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
21/11/2015. Αθήνα

Με απόφαση του Α ρχηγε ίου  ζη τήθ ηκε η 
εκπροσώπηση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α σε υπηρεσιακή 
επιτροπή που συστήθηκε με σκοπό την βελτίωση του 
Προεδρικού Διατάγματος σε ότι αφορά τις μετακινήσεις 
των συναδέλφων Ειδικών Φρουρών. Με αφορμή τα 
παραπάνω εκτιμούμε ότΐ: Η τροποποίηση των διατάξεων 
που αφορούν τις μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας και η προστασία τους από 
νομότυπες αλλά καταχρηστικές και άδικες διαδικασίες, 
αποτέλεσαν επί μακρό προηγούμενο χρονικό διάστημα, 
αντικείμενο συζητήσεων- προτάσεων, καταλήγοντας σε 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από πλευράς Πολιτικής 
Ηγεσίας. Η επαναφορά στη σύνθεση προτάσεων με τη 
σύσταση νέας επιτροπής καταναλώνει πολύτιμο χρόνο 
σε ένα κεφάλαιο που ήδη θα έπρεπε να έχει κσταλήξει σε 
νέο Προεδρικό Διάταγμα και να έχει τεθεί σε εφαρμογή, 
χωρίς να κινδυνεύουμε και οι νέες μετακινήσεις να 
γίνουν με τον παλιό άδικο τρόπο. Οι μετακινήσεις του 
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας θα 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν σαν ένα , ενιαίο κομμάτι 
χωρίς διαχωρισμό σε δύο διαφορετικές επιτροπές, αφού 
ο στόχος είναι απόλυτα κοινός και εκπεφρασμένος, μιας 
και αφορά τον κοινό τόπο προστασίας των μετακινήσεων 
του ένστολου προσωπικού όλων των κατηγοριών, 
από άδικες "τεχνικές" . νομότυπες δ ιαδικασίες .Στη 
συνέχεια οι αποφάσεις της επιτροπής θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Η συσταθείσα επιτροπή για τις μετακινήσεις του 
Αστυνομικού προσωπικού . δεν έχε ι εκπρόσωπο του 
σωματείου μας παρότι έχουμε μέλη και δια Νόμου 
εκπροσωπούμε χιλ ιάδες αστυνομικών . ο ι οποίοι 
δεν θα έχουν εκπροσώπηση και θα αποφασισθούν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 97

http://www.sefeaa.gr


I ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ Ν Ε Α

πραγματα χωρίς τους νομίμους εκπροσώπους 
τους. Εκτιμούμε ότι η παραπάνω επιτροπή 
είναι ελλιπείς ως προς τη σύνθεση της και το 
πόρισμα της θα έπασχε αξιοπιστίας.

Τέλος, ευελπιστούμε ότι το Αρχηγείο θα 
προσαρμόσει τις  παραπάνω προτάσεις μας 
και θα επαναπροσδιορίσει τη στάση του και 
τις επιτροπές, προς όφελος του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν περνάει καν 
από το νου μας το ενδεχόμενο, ο διάλογος να 
είναι προσχηματικός, έχοντας "κρυφή ατζέντα", 
επανερχόμενοι στο γκρίζο Φθινόπωρο του 2014 και στην 
προσπάθεια να διαχωριστεί το προσωπικό σε κατηγορίες 
επιδοτούμενων για μετάθεση, γυρίζοντας στο μεσαίωνα 
του ρουσφετιού και της ευνοιοκρατίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

γιορτινή ηαι&κή τκφάσταοη !

(www.posyfy.gr)

Πρωτοβουλία ανθρωπιάς από την Ομοσπονδία 
μας

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. αντιλαμβανόμενη την τεράστια ανάγκη 
για βοήθεια στους πρόσφυγες και κυρίως στα παιδιά των 
προσφύγων, κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις της και με την 
υποστήριξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να συγκεντρώσει παιδικά 
ρούχα, υποδήματα αλλά και γάλατα μακράς διάρκειας 
μέσα από τις τάξεις της. Είναι ανάγκη να αποδείξουμε, 
ακόμη και εμείς που βρισκόμαστε, στην πρώτη γραμμή της 
φύλαξης των συνόρων, στη διαχείριση των προσφυγικών

ροών και στην αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης, πως δεν είμαστε απέναντι από 
αυτά τα παιδιά αλλά βρισκόμαστε στην ίδια 
πλευρά, αυτή της ανθρωπιάς. Οι καθημερινοί 
πνιγμοί των παιδιών δεν μπορεί άλλο να μας 
αφήνουν ανεπηρέαστους. Οφείλουμε να 
κινητοποιήσουμε κάθε συνάδελφο αλλά και 
κάθε πολίτη, να προσφέρει ότι έχε ι και ότι 
μπορεί σε αυτά τα παιδιά που η προσφυγιά τα 
οδήγησε σε άγνωστες και επικίνδυνες για τη 
ζωή τους διαδρομές. Παράλληλα η Ελληνική 

Αστυνομία οφείλει να επιδείξει προς τους πολίτες, πως 
διακατέχεται και από ανθρωπιά αλλά και από ευαισθησία. 
Δεν μπορεί να ενεργεί μόνο μέσα στα αυστηρά στερεότυπα 
που τις επιβάλλουν οι συνθήκες. Τα αντανακλαστικά της 
πρέπει να διατηρηθούν ζωντανά και να αποδεικνύει 
καθημερινά πως μπορεί να ανταποκρίνεται και στα 
κελεύσματα ανθρωπιάς. Για τους λόγους αυτούς, από 15 
έως 30 Νοεμβρίου σε όλες τις Υπηρεσίες Συνοριακής 

Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της 
Επικράτειας αλλά και στις Δ ιευθύνσεις Αλλοδαπών 
Αττικής κα ι Θεσσαλονίκης . θα μπορούν ένστολοι 
αλλά και πολίτες, να προσφέρουν βοήθεια σε παιδικά 
ρούχα . υποδήματα και γάλατα μακράς διάρκειας για 
τα παιδιά των προσφύγων που τα έχουν ανάγκη. Με 
την υποστήριξη της ACS Courier, μέσω των Υπηρεσιών 
μας. θα συγκεντρώσουμε όλη αυτή τη βοήθεια από 
όλη την Ελλάδα, σε Αττική και Καβάλα. Η Ομοσπονδία 
μας. με την συνεισφορά του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας - που στέκεται αρωγός στη μεγάλη αυτή 
προσπάθεια-. θα μεταφέρει όλη τη βοήθεια σε κάθε 
νησί του Αιγαίου που κατακλύζεται από πρόσφυγες. 
Μια αγκαλιά .. ..ζεστασιάς για τα μικρά παιδιά από τους 
ένστολους. ■

| Π Ε Ν 8 Η ____________________________________________________________________________

f  Αντιστράτηγος ε.α. ΚΑΖΑΜΙΑΣ Γεώργιος. Γζννήθηκε το έτος 1928. Δ ιετέλεσε Β ' Υηαρχηγός της τέως Ελληνικής
Χωροφυλακής. Απεβίωσε την 14/10/2015 από παθολογικά αίτια.

f  Υποστράτηγος ε.α. ΓΑΒΡΙΗΛ Αναστάσιος. Γεννήθηκε το έτος 1932 στην Αθήνα. Απεβίωσε την 09/11/2015 από
παθολογικά αίτια.

f  Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σταύρος. Γζννήθηκε το έτος 1963 στο Λούρο Πρεβέζης. Απεβίωσε την
27/10/2015 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυ π αστυνόμος ΚΑΡΑΛΗΣ Ιωάννης. Γεννήθηκε το έτος 1963 στο Γένεσι Τρικάλων. Απεβίωσε την 24/05/2015
από παθολογικά αίτια.

t  Υηαστυνόμος Α ' ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόφιλος. Γεννήθηκε το έτος 1960 στη Δράμα. Απεβίωσε την 26/10/2015 από
παθολογικά αίτια.
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Ημίμποτο Κωδικός 6 0 3 0

Υφασμάτινη Κωδικός 6 0 3 1

Με Φερμουάρ Κωδικός 6 03 2

Σκαρπίνι
Αστυνομίας

Δέρμα 4θ€
Λουστρίνι 4 5 €  Κωδικός 4 0 0 1

40€

Σκαρπίνι
Λιμενικού Κωδικός 4 0 0 1

2.850 ώρες ορθοστασίας 
3.500.000 βήματα το χρόνο

η λύση;

aerepELmfl
Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Αφρώδες ' 
Κολάρο___

Αρνητική Γωνία 
Στάσης -----

Τακούνι__
Απορρόφησης

Κραδασμών

-  Σχέδιο 
Αποβολής 
Λάσπης

Αρβύλα Δερμάτινη Κωδικός 6 0 0 0

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

μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.

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

___________ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ__________
— Παραλαβή από το πρατήριο της εταιρείας
— Ομαδική αποστολή στα τμήματα
— Ταχυδρομικά με αντικαταβολή

(Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π Α)

ΘΕΜΑΓΙ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Λ. Κηφισού 15, Ay. I. Ρέντη, Τ.Κ.: 18233
Τηλ.: 210 49 18 937 , Fax.: 210 42 56 137
E-mail: info@astinomika.com
www.aeropelma.com - www.astinomika.com

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


I  Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α

► Του Ανθ/μου Οδυσσέο Παππά

Ένας Αστυνομικός... στα χνάρια του Φειδιππίδη

Ο νικητής του 33ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών Χρι
στόφορος Μερούσης προέρχεται από τη μεγάλη οικο
γένεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Χριστόφορος, που 

ολοκλήρωσε τη κλασσική διαδρομή τερματίζοντας με χρόνο 2 
ώρες 21 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, φέρειτο βαθμό του Υπαρχι- 
φύλακα και υπηρετεί στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλη
τισμού. Η επιτυχία του είναι αξιοσημείωτη καθώς συμμετείχε σε 
δύο Μαραθωνίους σε διάστημα 40 ημερών. Είχε προηγηθεί η 
συμμετοχή του στο Μαραθώνιο του Βερολίνου.Είναι γεννημένος 
στη Χίο και ξεκίνησε να ασχολείται με το στίβο το 1997 σε ηλικία 
15 ετών. 0 προπονητής μπάσκετ. άθλημα με το οποίο ασχολεί- 
το εκείνη την περίοδο, διέκρινε το ταλέντο του στο τρέξιμο και 
τον παρότρυνε να μεταπηδήσει στο στίβο. Την ίδια χρονιά, με 
προπόνηση μόλις τριών μηνών, λαμβάνει μέρος στο πανελλή
νιο πρωτάθλημα στίβου παμπαίδων-παγκορασίδων όπου κατα
κτά το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 2000μ. Ακολούθησε 
το 1998 μια τέταρτη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα 
και έκτοτε αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο στίβο, ξεκινώντας 
μία λαμπρή σταδιοδρομία αρχικά στα στηπλίφυσικά εμπόδια) 
και αργότερα στις μεγάλες αποστάσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια 
ειδικεύεται στο Μαραθώνιο. Είναι αθλητής του Φ.Ο. Βροντάδων 
Χίου και γυμνάζεται με τον Σταύρο Καρρέ.
Το πώς αντιμετωπίζει αυτή την επιτυχία, τα συναισθήματα που

τον διακατείχαν καθώς έτρεχε στα βήματα του Φειδιππίδη, αλ
λά και πόσο έχει βοηθήσει η Ελληνική Αστυνομία στην προσπά
θεια του να είναι ανάμεσα στους πρώτους, μας το περιγράφει 
στη συνέντευξη που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει.

Σε τι διαφέρει ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών 
από τους υπόλοιπους γνωστούς μαραθωνίους πα- 
γκοσμίως;
Ο Αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας είναι ο πιο ιστορικός 
μαραθώνιος αλλά συγχρόνως και ένας από τους δυσκολότε
ρους. Ένας μαραθωνοδρόμος συνήθως, για να επιλέξει έναν 
μαραθώνιο, ψάχνει που θα βρει τις καλύτερες συνθήκες από 
άποψη καιρού και το βασικότερο να είναι ευθεία η διαδρομή. 
Ο μαραθώνιος της Αθήνας έχει ένα μεγάλο κομμάτι ανηφορι
κό ή μ ε  εναλλαγές κάτι που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας του 
αγώνα και τις απαιτήσεις. Χρειάζεται σωστή κατανομή δυνά
μεων . υπομονή και επιμονή, αλλά τρέχοντος έναν τόσο μεγά
λο και ιστορικό αγώνα, όλα αυτά, μ ε  σωστή προετοιμασία, τα 
βρίσκεις στην διάρκεια του αγώνα!

Πόσο επηρεάζει συναισθηματικά έναν Έλληνα αθλη
τή η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο;
Ένας αθλητής τρέχοντος σε ένα τόσο δύσκολο και μεγάλο σε
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διάρκεια αγώνισμα όπως ο μαραθώνιος, πάντα κατακλύζεται 
από αμέτρητα συναισθήματα. Ο Έλληνας αθλητής όμως, τρέ
χοντος στην αυθεντική ιστορική διαδρομή, που γέννησε τον 
ίδιο τον μαραθώνιο, μόνο περηφάνια και τιμή μπορεί να νιώ
θει. Αυτά τα συναισθήματα σε ωθούν να ξεπεράσεις και τις 
δυσκολίες του αγώνα, διότι ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο 
είναι κάτι μοναδικό. Όλο αυτό το τρέξιμο μέσα στην ίδια την 
ιστορία μας είναι μοναδικό και για αυτό ο τερματισμός προκα- 
λ ε ί συγκίνηση και μεγάλη χαρά. Άλλωστε σαν Έλληνες πρέ
πει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το μεγάλο αθλητικό και 
ιστορικό γεγονός που έχουμε στην χώρα και να το τιμούμε 
όσοι μπορούμε με την συμμετοχή μας. Άλλωστε η χαρά της 
συμμετοχής και η τεράστια ικανοποίηση του τερματισμού ε ί
ναι πάνω από όλα.

Πόσο επίπονη και απαιτητική είναι η προπόνηση 
ενός μαραθωνοδρόμου; Έχει ημερομηνία λήξης η 
ενασχόληση με τον μαραθώνιο δρόμο;
Σίγουρα η προετοιμασία του μαραθωνοδρόμου είναι επίπονη 
και απαιτητική. Για να τρέξεις42.195μ πρέπει νοείσαι απόλυτα 
προετοιμασμένος, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Απαι
τούνται πριν τον αγώνα 3-4 μήνες δύσκολης προετοιμασίας. 
Γα  αυτό τον λόγο ,εξαιτίας όλου αυτού του φόρτου χιλιομέ
τρων και της καταπόνησης που αφήνει ο ίδιος ο αγώνας, θε
ωρείται πιο σωστό ο μαραθωνοδρόμος να τρέχει σε ένα χρόνο 
μέχρι δυο μαραθώνιους. 0  τρίτος θεωρείται υπέρβαση. 
Ημερομηνία λήξης στον μαραθώνιο, εφόσον στοχεύεις σε 
υψηλές επιδόσεις, σίγουρα υπάρχει, διότι καταπονούνται ιδ ι
αίτερα μυαλό και σώμα. Μεγαλώνοντας ηλικιακά αυξάνονται 
οι ενδεχόμενοι τραυματισμοί, αλλά αυξάνεται και η πείρα στο 
ίδιο το αγώνισμα, κάτι που βοηθάει πολύ στην διαχείριση του 
αγώνα. Δεν παύει όμως ποτέ το συναίσθημα της χαράς της 
συμμετοχής σε έναν μαραθώνιο και της ενασχόλησης με τον 
αθλητισμό και το τρέξιμο.

Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ιδιαίτερα απαι
τητικό. Πόσο σε δυσκολεύει αυτό στην αθλητική σου 
δραστηριότητα και πως συνδυάζεις επαγγελματικές 
υποχρεώσεις και πρωταθλητισμό;
Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό 
όπως εξάλλου και ο μαραθώνιος και η ενασχόληση μ ε  τον 
πρωταθλητισμό. 0  αθλητισμός είναι ένα σχολείο, μ ια μικρο
γραφία της ζωής μας. Σε μαθαίνει να ανταπεξέρχεσαι σε δ ι
άφορες καταστάσεις όπως συμβαίνει και με το λειτούργημα 
του αστυνομικού. Πολλοί αθλητές υπηρετούμε στις ένοπλες 
δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και είναι τιμή μας που εν ι
σχύουμε τον στρατιωτικό αθλητισμό. Για να κάνεις πρωταθλη
τισμό και να έχεις και οικογένεια, το βιοποριστικό είναι πολύ 
σημαντικό και η Ελληνική Αστυνομία μ ε  βοήθησε να τα συν
δυάσω μ ε  τον ιδανικό τρόπο.

Πόσο εφικτό είναι το όριο για τους ολυμπιακούς 
αγώνες του Ρίο;
Το όριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο είναι ο μεγάλος 
στόχος. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Έχω ατο
μικό ρεκόρ 2.19' και το όριο πρόκρισης είναι 2.17'. Πιστεύω 
ότι με βάση την πορεία μου και τους αγώνες μου. είναι στις 
δυνατότητες μου. Αποτελεί στόχο και όνειρο ζωής και θα το 
προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου!

Περιέγραψε μας μια τυπική μέρα ενός μαραθωνο
δρόμου.
Μια τυπική μέρα ενός μαραθωνοδρόμου περιλαμβάνει δυο προ
πονήσεις. πρωί και απόγευμα .μεσημεριανή ξεκούραση, σωστή 
βέβαια διατροφή και ξεκούραση ξανά το βράδυ, ιδίως μετά 
από δύσκολες προπονήσεις Η προπόνηση καθημερινά φτά
νει τα 25-30 χλμ ή αλλιώς τα 180-190 χλμ την εβδομάδα. Βε
βαίως η μέρα περιλαμβάνει και χρόνο μ ε  την οικογένεια και 
ενασχόληση μ ε  τις υπηρεσιακές ανάγκες.

0 Αυθεντικός μαραθώνιος για τον Χριστόφορο τελείωσε. Επό
μενος στόχος το Ρίο. Καλή επιτυχία.

Εθνικές Διακρίσεις
0 Χριστόφορος Μερούσης έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελ
λάδας 13 φορές:
Κατηγορία Ανδρών 3000μ στηπλ-2003. 10000μ-2012. μαρα- 
Θώνιος-2013,201Λ,2015
Κατηγορία Νέων 3000μ στηπλ-2001.2002.2003, ΙΟΟΟΟμ- 
2003
Κατηγορία Εφήβων 3000μ στηπλ-2000.2001 5000μ-2001 
Κατηγορία Παίδων 2000μ στηπλ 1999

Διεθνείς Διακρίσεις
3ος πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων 2001 στα 3000μ στηπλ 
8ος παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων 1999 στα 2000μ στηπλ. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. -  Σ.Α.

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Μομ^λαν I  τ ι » '

Η ομάδα Πετοσφαίρισης της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγώνες Πετοσφαίρισης Ανδρών Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2015, έλαβαν 
χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης 

στο Αιγάλεω κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 5/10/15 και 
9/10/15. Η προκριματική και η ημιτελική φάση διεξήχθη- 
σαν από 05 έως 08 Οκτωβρίου 2015, ενώ η τελική φάση 
πραγματοποιήθηκε την 09 Οκτωβρίου 2015.
Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Λ ιμεν ι

κό Σώμα -  Ελληνική Ακτοφυλακή, υπό την εποπτεία του 
Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων 
(Α.Σ.Α.Ε.Δ.) και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές Πετοσφαίρισης των 

τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγεί
ων των Σωμάτων Ασφαλείας και χωρίσθηκαν σε δύο (2) 
ομίλους ως εξής:

Α ΟΜΙΛΟΣ
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
3. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείτο από τους 
κάτωθι αστυνομικούς-αθλητές:
Ανθ/μο ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗ Θεόδωρο. Αρχ/κα ΣΤΑΘΑΚΗ Πα

ναγιώτη, Αρχ/κα ΒΑΡΒΕΡΗ Θεοδόσιο, Υπαρχ/κα ΜΑΥ- 
ΡΙΔΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΝΤΕΛΗ Κωνσταντίνο, Υπαρ/κα 
ΤΕΜΕΛΟΥΔΗ Κων/νο, Αστ/κα ΜΟΥΣΙΚΑ Χαράλαμπο, Αστ/ 
κα ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ Βασίλη, Αστ/κα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δη- 
μήτριο. Αστ/κα ΚΑΡΥΠΙΔΗ Γεώργιο. Αστ/κα ΧΑΡΙΖΑΝΗ 
Αθανάσιο Αστ/κα ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο. Αστ/κα ΓΙΑΝ-

ΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο. Αστ/κα ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ Κυριάκο - Ειρη
ναίο, Ε.Φ.ΜΗΤΣΙΑΚΗ Γεώργιο. Ε.Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Αντώνιο, Ε. 
Φ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο
Προπονητής της ομάδας ήταν ο Αρχ/κας ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιω
άννης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
Δευτέρα 05-10-2015
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 3 - 2 
Τετάρτη 07-10-2015
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 1 -
3
Ημιτελικός Πέμπτη 08-10-2015
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 3 -  1 
Μικρός Τελικός Παρασκευή 09-10-2015  
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 3 - 2

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΞΗ
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
2. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑ
3. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
U. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
5. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
6. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Τον αγώνα του τελικού παρακολούθησε ως εκπρόσωπος 
του Σώματος, ο Α/Δ κ. Αθανάσιος ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ της Δ/ 
νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, επικεφαλής ολιγομε
λούς αντιπροσωπείας Αστυνομικών.
Αρχηγός αποστολής ήταν ο Δ ιοικητής της ΥΦΑΑ Α/Υ κ. Δ ι
ονύσιος Γεωργακόπουλος. ■
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Αγώνες Ποδηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας

Διεξήχθησαντην Κυριακή 18/11/2015 στους Γαργαλιάνους 
Μεσσηνίας οι αγώνες ποδηλασίας Δρόμου Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η διοργάνωση και 
διεξαγωγή των αγώνων, πραγματοποιήθηκαν από το Αρχηγείο 

του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, υπό την εποπτεία της Γραμματεί
ας Α.Σ.Α.Ε.Δ. Εξήντα αθλητές από έξι σώματα βρέθηκαν στην 
γραμμή εκκίνησης, σε μια κυκλική διαδρομή 18 χιλιομέτρων, 
την οποία έκαναν τρεις φορές έκαστος, διανύοντας συνολικά 
54 χιλιόμετρα. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην τελική 
ομαδική κατάταξη κατέλαβε την 4η θέση, ενώ στη γενική κατά
ταξη ομάδων κατέλαβε την 6η θέση. Οι αστυνομικοί αθλητές 
που συμμετείχαν ήταν οΐ: Αρχ/κας ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος. 
Αστ/κας ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ Γεώργιος. Υπαρ/κας ΣΤΕΡΓΙΟΥ Χρήστος, 
Ε.Φ. ΜΠΟΛΙΑΣ Ηλίας. Ε.Φ. ΜΙΤΑΚΗΣ Κων/νος, Αστ/κας ΦΛΑ- 
ΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος. Αστ/κας ΚΑΡΡΗΣ Ιωάννης. Ε.Φ. ΜΑΡΗΣ Μι
χαήλ και Ε.Φ. ΦΩΚΑΣ Γεώργιος. ■

Αποτελέσματα αγώνων πρωταθλήματος Σκάκι ΕΔ. -  Σ.Α

Δ ιεξήχθησαν από 25 έως 27 Μαΐου από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΑΣΑΕΔ) και τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών 

Αεροπορίας (ΣΤΥΑ). με τη συνεργασία του Γενικού Επιτε
λείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της 
Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), στο Κλειστό 
Γυμναστήριο της Σχολής Ικάρων στο Τατόι. οι αγώνες σκά
κι Ενόπλεων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Συμμε
τείχαν 23 αθλητές και 1 αθλήτρια από το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού (ΓΕΣ), το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), το Γε
νικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και την Ελληνική Αστυ
νομία (ΕΛ.ΑΣ.). Πρωταθλητής, σημειώνοντας 9 βαθμούς 
και κερδίζοντας και τους 9 αγώνες του. αναδείχθηκε ο 
Αστ/κας Αναστάσιος Παυλίδης, της (ΕΛ.ΑΣ.). Δεύτερη με 
6.5 βαθμούς αναδείχθηκε η Αστ/κας Κατερίνα Παυλίδου. 
της (ΕΛ.ΑΣ.). η οποία ήταν και η μοναδική αθλήτρια των

αγώνων και τρίτος με 6 βαθμούς αναδείχθηκε ο Κωνστα
ντίνος Μουρούτης του ΓΕΑ. Στην Ομαδική βαθμολογία, που 
προέκυπτε από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) κα
λύτερων αθλητών του κάθε Σώματος, πρώτη αναδείχθηκε 
η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. με 20.5 βαθμούς, αποτελούμενη από 
τους Αστ/κα ΠΑΥΛΙΔΗ Αναστάσιο. Αστ/κα ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α ι
κατερίνη και Ε.Φ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗ Κων/νο. Ακολούθησαν το 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) με 17.5 βαθμούς και το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) με 15.5 βαθμούς. 
Διευθυντής των αγώνων ήταν ο Τάκης Νικολόπουλος, μέ
λος του Δ.Σ. της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Δ ι
εθνής Διαιτητής Σκακιού και Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Αρχηγός αποστολής της αντιπροσωπευτικής ομάδας της 
Ελληνικής Αστυνομίας ήταν ο Α/Υ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ι
ονύσιος. με προπονητή-αθλητή τον Αστ/κα ΠΑΥΛΙΔΗ Ανα
στάσιο και αθλητές τους: Υπαρχ/κα ΜΕΓΓΟΥΛΗ Κωνσταντί
νο. Αστ/κα ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αικατερίνη, Αστ/κα ΒΡΑΝΙΣΤΑ Πα- 
σχάλη και Ε.Φ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗ Κωνσταντίνο.
Οι αθλητές-αστυνομικοί Αικατερίνη και Αναστάσιος 
Παυλίδης εκπροσώπησαν την Ελλάδα και στο 10° Μεσο
γειακό Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που 
διεξήχθη στη Βηρυτό του Λιβάνου από 15 έως 26/10/2015 
με τη συμμετοχή 53 αθλητών από 17 χώρες της Μεσογεί
ου. Η Αικατερίνη Παυλίδου κατέλαβε τη 2η θέση . με 5.5 
βαθμούς σε 9 αγώνες (5 νίκες .1 ισοπαλία, 3 ήττες) ενώ 
ο Αναστάσιος Παυλίδης, κατέλαβε την 3η θέση με 7 βαθ- 

μούς(6 νίκες. 2 ισοπαλίες. 1 ήττα).
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1ος Αγώνας Δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων Δ/νσης Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα Αθηνών

Τ ην 01-11-2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών ο 1ος αγώνας δρόμου 
αστυνομικών 5 και 10 χιλιομέτρων. 0 αγώνας διεξήχθη στο χώρο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» και συμμετείχαν σε αυτόν 140 αστυνομικοί από Υπηρεσίες του Νομού Αττικής καθώς και μέλη οικογενειών

τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10 χιλιόμετρα 
Ανδρες
1ος Αστ/κας ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Αθανάσιος με χρόνο 36' 5 0 "
2ος Υ/Β ' ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Νικόλαος με χρόνο 40 ' 1 9 "
3ος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης ιδιώτης με χρόνο 4 Γ  2 2 "  
Γυναίκες
1η ΦΡΑΓΚΟΥ Σταυρούλα, ιδιώτης με χρόνο 56' 3 2 "
2η Ε.Φ. ΠΑΓΟΥΔΑΚΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Άρτεμις με χρόνο 56' 3 5 "  
3η Ανθ/μος ΚΛΑΔΗ Νεκταρία με χρόνο 5 9 '5 5 "

5 χιλιόμετρα 
Ανδρες
1ος Ανθυπαστυνόμος ΝΤΑΜΚΑΣ Ανδρέας με χρόνο 1 8 '4 5 " 
2ος Αρχ/κας ΜΠΑΛΤΟΣ Απόστολος με χρόνο 19Ί 3 "
3ος Αστ/κας ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ Κωνσταντίνος με χρόνο 1 9 '4 5 " 
Γυναίκες
1η ΔΎ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΗ Στέλλα με χρόνο 2 Γ 2 9 "
2η Α/Α'ΠΑΝΑΓΟΥΔΑΚΗ Ευαγγελία με χρόνο 2 8 '2 8 "
3η Αστ/κας ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ευαγγελία με χρόνο 2 8 '2 8 '' ■

Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ενόπλεων Δυνάμεων -  Σωμάτων Ασφαλείας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7-8/11/ 2015 το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ενόπλεων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη. Οι αγώνες 

διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων/ Σ.Σ.Α.Σ.).
Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατετάγη τρίτη στην γενική 
κατάταξη. Το μετάλλιο που της χάρισε αυτή την θέση, ήρθε από τον 
ταλαντούχο και πολλά υποσχόμενο Δόκιμο Αξιωματικό Κολέντση 
Αναστάσιο, ο οποίος κατετάγη δεύτερος στο Ξίφος Μονομαχίας. 
Προπονητής της ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν ο Υπαρ/κας 
Ραχούτης Δημήτριος.
Οι αστυνομικοί-αθλητές που αποτέλεσαν την ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας;

1) Α/Α Μιαούλης Αναστάσιος
2) Α/Β Καραμάνης Ανδρέας
3) Υ/Α Σιδόπουλος θωμάς
4) Υ/Α Σκιαθίτης Αναστάσιος

5) Ανθ/μος Μπακόλας Παναγιώτης 9) Δοκ. Υπ/μος Τσιμπίδης Χρήστος
6) Αρχ/κας Τσίτος Βασίλειος 10) Δοκ. Υπ/μος Τσίγκας Δημήτριος ■
7) Αστ/κας Σχοινάς Χρήστος
8) Δοκ. Υπ/μος Κολέντσης Αναστάσιος
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ε.Δ. -  Σ.Α.

Με την Ελληνική Αστυνομία να κατακτά την πρώτη 

θέση στο ομαδικό, τόσο στους άνδρες όσο και 

στις γυναίκες, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα 

σκοπ οβολής Ενόπλων Δ υνάμεω ν κ α ι Σωμάτων 

Ασφαλείας.
Το πρωτάθλημα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Τα αγωνίσματα 

των 25μ πιστολιού κεντρ ικής πυροδότησης ανδρών. 

sport γυναικών και πιστολιού ταχείας βολής ανδρών 

κα ι γυναικών, πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 

και 01 Νοεμβρίου στη Σπάρτη, ενώ τα αγωνίσματα των 

πυροβόλων και αεροβόλων, τυφεκίω ν και πιστολιών των 

10 και 50μ., διεξήχθησαν από 3 έως και 5 Νοεμβρίου, στο 

Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα.
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Υπηρεσία Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, με 

την συνδρομή της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 

και τη συνεργασία του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης. 

Την εποπτεία ε ίχε  το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού 

των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμετείχαν οι ομάδες του 

Στρατού Ξηρός, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής 

Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λ ιμενικού 
και του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιστόλι Ταχείας Βολής Ανδρών
1οςΑστ. Υηοδ. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
2ος Στρ/της ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, του Στρατού 

Ξηρός.
3οςΛοχαγός ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Αλέξανδρος, του Στρατού 

Ξηρός.

Πιστόλι Ταχείας Βολής Γυναικών
1" Σημ/φόρος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία, του Λιμενικού 

Σώματος,
2η Λ/Φ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Μαρία, του Λ ιμενικού Σώματος.

3" Α ρχ/στής ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ελένη, του Λ ιμ εν ικού  

Σώματος.

Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης Ανδρών
Γ ς Στρατιώτης ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, του Στρατού 

Ξηρός.
2°ς Πλωτ. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ Παντελής, του Λ ιμεν ικού  

Σώματος.
3οςΤαγματάρχης ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ Βασίλειος, του Στρατού 

Ξηρός.

Πιστόλι SportruvaiKiJV
1"Αρχ/στής ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ελένη, του Λ ιμ εν ικού  

Σώματος.
2η Σημ/φόρος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία, του Λιμενικού 

Σώματος.
3η Υ /Β ' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

Ομαδική κατάταξη στο αγώνισμα ίου Πιστολιού Ταχείας 

Βολής Ανδρών
1. Στρατός Ξηρός

2. ΕΛ.ΑΣ.

3. Πολεμικό Ναυτικό

Ομαδική κατάταξη στο αγώνισμα ίου Πιστολιού κεντρικής 

πυροδότησης Ανδρών
1. Στρατός Ξηρός

2. ΕΛ.ΑΣ
3. Πολεμική Αεροπορία

Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελείτο από τους: A / Α ' 

ΚΑΛΟΠΗΤΑ Παναγιώτη, Α /Υ ' ΑΣΒΕΣΤΑ. Αθανάσιο, Α /Δ  

ΣΚΑΡΤΣΗ Νικόλαο. Υ/ Β ' ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ Κων/νο.

Τυφέκιο 3X40 Ανδρών
1ος Επ ικελευστής ΤΣΟΚΑΣ Ν ικόλαος, του Λ ιμ εν ικού  

Σώματος.
2ος Αστυφ. ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κω ν/νος. της Ε λλην ικής  

Αστυνομίας.
3οςΥ /Α ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τυφέκιο 3X20 Γυναικών
1η Υ /Β ' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β α σ ιλ ική , της Ε λληνικής 

Αστυνομίας.

2" Α ρχ /κας  ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία. της Ε λληνικής 

Αστυνομίας.

3η Λ ιμενοφύλακας ΛΑΜΠΡΑΚΗ Μαρία, του Λ ιμεν ικού 

Σώματος.

Τυφέκιο Πρηνηδόν Ανδρών
1ος Επ ικελευστής ΤΣΟΚΑΣ Ν ικόλαος, του Λ ιμ εν ικού  

Σώματος.

20ς Α σ τ/κα ς  ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κω ν/νος. της Ε λληνικής 

Αστυνομίας.

3οςΥ /Α ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Τυφέκιο Πρηνηδόν Γυναικών
1η Α ρ χ /κα ς  ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία. της Ε λληνικής 

Αστυνομίας.

2η Υ /Β ' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β α σ ιλ ική , της Ε λληνικής 
Αστυνομίας,

3Π Λ ιμενοφύλακας ΛΑΜΠΡΑΚΗ Μαρία, του Λ ιμενικού 
Σώματος.

Αεροβόλο Τυφέκιο Ανδρών
1οςΑστυφ. ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

2°ς Υ /Α ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κυριάκος, της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

3ος Επ ικελευστής ΤΣΟΚΑΣ Ν ικόλαος, του Λ ιμ εν ικού  
Σώματος.

Αεροβόλο Τυφέκιο Γυναικών
1" Υπαστ. Β ' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική, της Ελληνικής 

Αστυνομίας,

2" Α ρ χ /κα ς  ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία. της Ε λλην ικής 
Αστυνομίας.

3η Λ ιμενοφύλακας ΛΑΜΠΡΑΚΗ Μαρία, του Λ ιμεν ικού 
Σώματος.

Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
1η Υ/Β ' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

2η Εύελπις ΑΛΕΠΑΚΟΥΉλια. του Στρατού Ξηρός.

3η Υ/Β ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ Α νδρ ια νή . της Ε λλη ν ική ς  
Αστυνομίας.

Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
1ος Στρ/της ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, του Στρατού 

Ξηρός.

2ος A /  Υ ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

3ος Σ ημα ιοφ όρος ΙΝΤΡΑ Ανδρέας. του Λ ιμ εν ικ ο ύ  

Σώματος.

Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών
10ζ Α /Υ ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, της Ελληνικής 

Αστυνομίας,

2ος Στρατιώτης ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, του Στρατού 
Ξηρός.

3ος Πλωτάρχης ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ Παντελής, του Λ ιμενικού 

Σώματος.

Ομαδική κατάχοΕη στην κατηγορία Αεροβόλου Πιστολιού 

Ανδρών
1. ΕΛ.ΑΣ.

2. Στρατός Ξηρός

3. Πολεμικό Ναυτικό

Ομαδική κατάταΕη στην κατηγορία Ελεύθερου Πιστολιού 
Ανδρών
1. ΕΛ.ΑΣ.

2. Λ.Σ.
3. Στρατός Ξηρός

Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. απ οτελείτο  από τους Α /Υ ' 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑ Παναγιώτη. 

Υ /Β ' ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ Κων/νο. Δ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Στέφανο

Γενική κατάταΕη ομάδων αγωνισμάτων Γυναικών
Γ  κατετάγη η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με 63 

βαθμούς,

2" η ομάδα του Λ ιμενικού Σώματος με 45 βαθμούς και.

3" η ομάδα του Στρατού Ξηρός με 8 βαθμούς.

Γενική κατάταΕη ομάδων αγωνισμάτων Ανδρών
1η κατετάγη ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με 66 

βαθμούς

2η η ομάδα του Στρατού Ξηρός με 39 βαθμούς 

3η η ομάδα του Λ ιμενικού Σώματος με 31 βαθμούς ■
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Το Δρομικό 
Κίνημα 
στην Ελλάδα

Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ  |

► Του Υπαρχ\κα Κουφού Αντώνη*

Το τρέξιμο 
ως τρόπος ζωής

Τ ο Δρομικό Κίνημα (στο εξής ως Δ.Κ.), εδώ και πολλά 
χρόνια, έχει γίνει βίωμα και τρόπος ζωής σε όλο τον 
πλανήτη και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γιγα

ντωθεί και στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τον αθλη
τισμό. Κάθε ημέρα στα πάρκα, τα στάδια, τους δρόμους ή 
τα βουνά της χώρας μας χιλιάδες δρομείς και περιπατητές 
βιώνουντη χαρά του αθλητισμού. Εδώ και χρόνια η ενασχό
ληση των αθλούμενων με το τρέξιμο έχει λάβει παγκοσμίως 
τόσο μεγάλες διαστάσεις, που πλέον αναφερόμαστε σε ένα 
παγκόσμιο κίνημα, ίσως το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ανα
φερόμαστε στη δρομική δραστηριότητα σαν κίνημα, καθώς 
μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτή τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά της 
είναι η μαζικότητα και η κατανόηση εκ μέρους όσων τρέ
χουν των οφελών που αποκομίζουν από την άσκηση.

Στη χώρα μας, όσον αφορά στην ανάπτυξη του αριθμού 
των αγώνων και των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται 
στους συμμετέχοντες δρομείς (ιματισμός ■ ποιότητα μεταλλί
ων, αθλητικών ποτών, κτλ) σημαντική είναι η συμβολή επιχει
ρηματικών στρατηγικών του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριο
ποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με το ερασιτεχνικό τρέξι
μο. Έτσι, μέσω των δρομικών αυτών διοργανώσεων που έχουν 
μαζικό χαρακτήρα, το ερασιτεχνικό τρέξιμο έγινε πιο προσιτό 
στο ευρύ κοινό, διαδίδοντας το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να 
είναι κάποιος πρωταθλητής ή παλιός αθλητής, για να ασχολη
θεί μ' αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλ
λόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛ- 
ΜΑ-Υ) το 2013 στην Ελλάδα είχαμε 65 συλλόγους με δραστη
ριότητα στο ερασιτεχνικό τρέξιμο, με τους περισσότερους από 
αυτούς, βάσει στοιχείων, να έχουν ιδρυθεί μετά το 2000 (54,8%). 
Παρά τη συνεχόμενη αύξηση στους συλλόγους ερασιτεχνικού 
τρεξίματος, οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν είναι μέλη 
συλλόγου (48.3%). το 43% είναι μέλη συλλόγου ερασιτεχνικού 
τρεξίματος, ενώ το 8,7% είναι μέλη συλλόγου του αγωνιστικού 
αθλητισμού (Πετρίδης -  Μπατρακούλης 2013).

Το Προφίλ του ερασιτέχνη δρομέα
Στοιχεία από έρευνα για το τρέξιμο στην Ελλάδα μας βοηθά 

να σκιαγραφήσουμε σε μεγάλο ποσοστό το προφίλ του Έλλη
να ερασιτέχνη δρομέα. Καθώς το τρέξιμο είναι η πιο απλή και 
φυσιολογική αθλητική δραστηριότητα, άρα μπορεί να επιδοθεί 
σε αυτή κάθε άνθρωπος, βλέπουμε πως οι περισσότεροι δρο
μείς ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 30-39 (43%) και 40- 
49 (27,1%). θετική σχέση υπάρχει και στο υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο και στην πιθανότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό 
(Bourdieu. 1978) καθώς το 67% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών 
και μεταπτυχιακών πτυχίων. Όσον αφορά στην επαγγελματι
κή απασχόληση των δρομέων ένα ποσοστό 27% ανάμεσα σε 
αυτούς είναι αυτοαπασχολούμενοι ή έχουν δική τους επιχεί
ρηση, 30% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ 17% δηλώνουν δη
μόσιοι υπάλληλοι, ποσοστό που -  προσωπικά -  κρίνω αρκε
τά χαμηλό. Ωστόσο με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρείται πως 
κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των αστυνομικών -  δρομέων. 
Τα 2\3 των δρομέων δεν ανήκουν σε κάποια δρομική ομάδα ή 
σύλλογο και το 75% δηλώνει πως τρέχει μόνο του, ενώ μόνο το 
16,9% τρέχει με παρέα. Το 47% δηλώνει πως γυμνάζεται απόγευ
μα. το 18,4% χαρακτηρίζονται ως βραδινοί τύποι δρομέα και το 
13,4% ως πρωινοί. Μέσα καταγραφής τπς καρδιακής συχνότη
τας χρησιμοποιεί το 47%, ενώ αγαπημένη απόσταση συμμετο
χής σε αγώνα (για το 66,5%) είναι τα 10 χιλ. (Πετρίδης Running 
news 2012). Πρόσφατη έρευνα, πραγματοποίησαν τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
του Εθνικού-Καποδιστριακού Παν. Αθηνών καιΔημοκρίτειου 
Παν. Θράκης με σκοπό να ερευνηθεί η ψυχολογική και σωμα
τική σχέση που έχουν οι Έλληνες δρομείς με το τρέξιμο. Σύμ
φωνα με την έρευνα:
■  Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στο τρέξιμο 

από κάποια σημαντική συνάντηση, όμως αφοσιώνονται πε
ρισσότερο σε άλλη δραστηριότητα που κάνουν από ότι στην 
επιθυμία τους για δρομική άσκηση.

■  Οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες. προτιμούν να περ
νούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια τους παρά να 
τρέχουν.
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■ Οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες. πιστεύουν ότι η προ
πόνηση δύναμης είναι απαραίτητη σε μεγαλύτερο βαθμό, 
για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τρέξιμο και 
ότι δεν μεταβάλλεται η διάπλαση του σώματός τους με το 
τρέξιμο,

■ Τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, τους απασχολεί πε
ρισσότερο το τρέξιμο στον ελεύθερο χρόνο τους,

■ Οι κοινωνικές δραστηριότητες των ανδρών, σε σχέση με εκεί
νες των γυναικών, επηρεάζονται περισσότερο όσο χρονικό 
διάστημα ασχολούνται με το τρέξιμο,

■ Οι άνδρες. κατά πλειονότητα, τρέχουν και όταν έχουν επίπο
νο πόνο, σε αντίθεση με τις γυναίκες.

■ Άνδρες και γυναίκες πιστεύουν ότι με το τρέξιμο βελτιώθηκε 
η υγεία τους και μειώθηκε το άγχος τους.
Η αλματώδης ανάπτυξη του Δ.Κ. στην χώρα μας έχει αλλά

ξει σε μεγάλο ποσοστό την αυτοεκτίμηση που νιώθει κάποιος, 
ο οποίος τρέχει συστηματικά και ενισχύει τον αυτοπροσδιορι- 
σμό του ως δρομέα, καθώς ανήκει πλέον στη μεγάλη δρομική 
κοινότητα, εφόσον δέχεται περισσότερο την αναγνώριση του 
κοινωνικού του περίγυρου καιτηναυτο-επιβεβαίωση που αυτή 
συνεπάγεται. Η απόσταση στους αγώνες, που συμμετέχουν οι 
δρομείς, είναι καθοριστικός παράγοντας στο βαθμό προσήλω
σης τους στη δρομική τους συνήθεια (Leedy 2000). Οι μαρα
θωνοδρόμοι χαρακτηρίζονται από αναπτυγμένη προσήλωση 
στη δραστηριότητά τους. Πολλές φορές, μάλιστα, η ισορροπία 
μεταξύ της απόλαυσης και της εξάρτησης αποδεικνύεται αρκε
τά λεπτή, με τους δρομείς να μην αντιλαμβάνονται τη μετάβασή 
τους από τη μία πλευρά στην άλλη (Paradis, Cooke, Martin, & 
Hall. 2013). Στην έρευνα των Carmack & Rainer (1979), διαπι
στώθηκε πως δρομείς που τρέχουν Μαραθώνιο είχαν μεγαλύ
τερη προσήλωση από αυτούς που συμμετείχαν σε αγώνες δρό
μου μικρότερων αποστάσεων.

Είδη αγώνων
Τα βασικά είδη των αγώνων τρεξίματος στα οποία μπορεί 

να συμμετάσχει κάποιος δρομέας είναι:

■ Δρόμου : σε ασφάλτινες διαδρομές, με κυριότερους τον 
ΚΜΑ , τον Δ.Μ.Μ. Αλέξανδρος θες\νίκης. τις σειρές RUN 
GREECE.**

■ Ορεινοί: σε βουνό, σε ορεινά μονοπάτια με μεγάλες υψομε
τρικές διαφορές. Τέτοιοι αγώνες είναι ο Olympus marathon, 
Rodopi Challenge, ο Χειμωνιάτικος Ενιπέας και ο North Face 
Zagori Mountain Running.**

■ Υπεραποστάσεων: με αποστάσεις πάνω από τη μαραθώνια 
απόσταση με κυριότερο το Σπάρταθλον 2ΑΘ χιλ.. τον Ευχίδειο 
άθλο 107χιλ., τον Ολύμπιο Δρόμο 180 χιλ.**
Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγώνων, πέρα από την 

ιδιομορφία που έχει το κάθε είδος, είναι η μαζικότητα, καθώς 
κάθε χρόνο όλες οι διοργανώσεις παρουσιάζουν αύξηση των 
συμμετοχών και έχουμε πλέον αγώνες στη χώρα μας σχεδόν 
κάθε σαββατοκύριακο.

Οφέλη του τρεξίματος
Από την προσωπική εμπειρία που έχει ο καθένας, είτε είναι 

ο ίδιος δρομέας, είτε υπάρχουν δρομείς στο στενό κοινωνικό 
του περίγυρο, καταλαβαίνει εύκολα πως υπάρχει σχέση εξάρτη
σης δρομέων-τρεξίματος, καθώς με το άτομο απολαμβάνει όλα 
τα οφέλη, ασκούμενο σε αυτή τη δραστηριότητα. Άλλωστε, το 
τρέξιμο -  εκτός από την πιο απλή και φυσική μορφή άσκησης 
-  αποτελούσε για τον άνθρωπο μέσο επιβίωσης, καθώς χιλι
άδες χρόνια πριν έπρεπε να διανύει καθημερινά πολλά χιλιό
μετρα για την ανεύρεση τροφής ή την αποφυγή κινδύνων. Στην 
πορεία των χρόνων οι αρχαίοι Έλληνες συστηματοποίησαν τον 
αθλητισμό και πίστευαν πως η φυσική αγωγή πρέπει να είναι 
αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης παιδείας, με σκοπό τη δη
μιουργία του καλού και αγαθού πολίτη, την αρμονική ανάπτυξη 
σώματος-πνεύματος και την ευγενή άμυλα. Το θαύμα του Μα
ραθώνα, το έπος των Θερμοπυλών και την τεράστια νίκη της 
Σαλαμίνας μας τα έδωσε μια γενιά με τεράστια αντοχή, ταχύ
τητα. δύναμη, θάρρος και εξυπνάδα, μια γενιά που μεγάλωσε 
στα Γυμναστήρια και τις Παλαίστρες.

Ο σύγχρονος πολίτης αντιλαμβάνεται πλέον πως το τρέξιμο 
είναι μία φυσική μέθοδός εκτόνωσης και διατήρησης καλής 
φυσικής κατάστασης και πως τον βοηθό στην ψυχική του ισορ
ροπία. Ποια είναι, λοιπόν, τα οφέλη του τρεξίματος:

Σωματικά: το τρέξιμο βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, κυ
ρίως δε την αντοχή, δηλαδή την αντίσταση στην κόπωση και 
επιτείνει το ρυθμό των διαδικασιών αποκατάστασης του ορ
γανισμού ■ για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών αυξάνεται 
ο πνευμονικός αερισμός, η καρδιακή συχνότητα και η αρτηρι
ακή πίεση, ώστε να αυξηθεί η καρδιακή παροχή, άρα το τρέ
ξιμο προάγει την υγεία, με την ανάπτυξη του καρδιοαναπνευ- 
στικού και του μυοσκελετικού συστήματος, μειώνοντας έτσι τις 
πιθανότητες προσβολής από καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισό
δια. από διαβήτη και υπέρταση και καθυστερώντας την εμφά
νιση της γήρανσης και της οστεοπόρωσης. Αυξάνει τα επίπεδα 
της καλής χοληστερόλης και μειώνει τον κίνδυνο θρόμβωσης,
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ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και καθυστερεί την επέλα
ση εκφυλιστικών φαινομένων του νευρικού συστήματος (Αλ- 
τσχάιμερ, κ.λπ.). Βελτιώνει την πέψη, την ποιότητα ύπνου, την 
ερωτική ζωή. αυξάνει την αναπαραγωγική ικανότητα και κα
ταπολεμά την αϋπνία. Συμβάλλει στην καύση περιττού λίπους 
(σχέση τρεξίματος -απώλεια βάρους), ωστόσο το κλειδί είναι 
οι σωστές διατροφικές συνήθειες και η αναλογία πρόσληψης 
και κατανάλωσης θερμίδων.

Ψυχολογία: το τρέξιμο ευνοεί την έκκριση ουσιών που σχετί
ζονται με τη μείωση του πόνου, τις γνωστές ενδορφίνες που ευθύ- 
νονται και για το αίσθημα της ευφορίας των δρομέων («runner's 
high»). Οι δρομείς επωφελούνται, επίσης, και από την παραγωγή 
νευροδιαβιβαστών. όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη. Ορισμέ
νες ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και η αγχώδεις διατα
ραχές. σχετίζονται με την έλλειψη αυτών των νευροδιαβιβαστών. 
Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το τρέξιμο διαμορφώνει συγκεκριμέ
νες χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο που βελτιώνουν τη διάθεση 
και χαμηλώνουν τα επίπεδα του άγχους. Ταυτοχρόνως, ενισχύει 
την πειθαρχία, την επιμονή και την υπομονή, προκαλεί αίσθημα 
ελευθερίας και χαρίζει αυτοπεποίθηση, όταν επιτυγχάνουμε στό
χους και ξεπερνάμε τα όρια μας, καθώς γινόμαστε και πρότυπα 
στο οικογενειακό και επαγγελματικό μας περιβάλλον ως γονείς 
και ως συνάδελφοι. Μία δημοσιοοικονομική μελέτη, που έγινε 
στη Γερμανία, για τα σωματικά και ψυχολογικά οφέλη της άσκη
σης. απέδειξε την τεράστια εθνική και οικονομική ωφέλεια που 
προέκυψε από τη μείωση των ασθενειών με λιγότερο φάρμακα, 
τη μείωση απουσίας από εργασία, και αύξηση της αποδοτικότη- 
τας των εργαζομένων.

Χρήσιμες συμβουλές
Ιατρικές Εξετάσεις: πριν από κάθε αθλητική δραστηριό

τητα επισκεπτόμαστε τον γιατρό, κυρίως καρδιολόγο και ορ
θοπεδικό.

Προετοιμασία για προπόνηση: πίνουμε αρκετό νερό κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Φοράμε την κατάλληλη αθλητική εν
δυμασία με νέα ειδικά συνθετικά νήματα. Φοράμε αθλητικά 
παπούτσια, ειδικά για τρέξιμο.

Προπόνηση: ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής μας 
κατάστασης ο χρυσός κανόνας είναι ένας: όχι υπερβολές. Άρα 
το προπονητικό μας πρόγραμμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από σταδιακή επιβάρυνση. 0 ρυθμός που τρέχουμε να είναι στα 
δικά μας μέτρα, η καρδιακή συχνότητα (στο εξής Κ.Σ.), όταν 
τρέχουμε, είναι 120- 150 σφυγμοί ανά λεπτό, για το συνεχό
μενο τρέξιμο (βασική αντοχή). Γυμναζόμαστε τουλάχιστον 3 
φορές την εβδομάδα και συνδυάζουμε το τρέξιμο και με ασκή
σεις ενδυνάμωσης.

Πως τελειώνει η προπόνηση: χαλαρό τρέξιμο για μείωση 
Κ.Σ. και αρτηριακής πίεσης, διατάσεις για αύξηση εύρους της 
κίνησης των μυών.

Μετά την προπόνηση: πίνουμε αρκετά υγρά και τρώμε ελα
φρά (φρούτα, φυσικό χυμό, μπάρες δημητριακών) και μετά από

2-3 ώρες καταναλώνουμε ένα γεύμα με υδατάνθρακες και πρω
τεΐνες. Μπάνιο με χλιαρό ή κρύο νερό. Στις μικροενοχλήσεις χρη
σιμοποιούμε πάγο για διάρκεια 8-10 λεπτών για 2-3 φορές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να μας το 
έχει εκπονήσει ή τουλάχιστον να το έχει ελέγξει εξιδανικευμέ- 
νος προπονητής (Επιστ. Φ.Α.).

Τι να έχουμε μαζί μας κατά την προπόνηση: φροντίζουμε 
για την τροφοδοσία μας σε υγρά ■ την κατοχή κινητού τηλεφώ
νου. όταν τρέχουμε μόνοι μας έξω από γήπεδο ή πάρκο, φω
σφορούχου όταν τρέχουμε με χαμηλή ορατότητα ή φωτισμό, 
φακού κεφαλής αν γυμναζόμαστε μετά τη δύση του ήλιου, ακό
μη και λίγων χρημάτων σε ειδικές θήκες χειρός για δρομείς.

Τι πρέπει να προσέχουμε: επιλέγουμε διαδρομές μεμαλα- 
κή επιφάνεια, όπως χόρτο, μονοπάτι σε πάρκο, διάδρομο γυμνα
στικής, δασικά μονοπάτια ή το στίβο του σταδίου. Αν τρέχουμε σε 
άσφαλτο καλό είναι να επιλέγουμε τουλάχιστον 1 ή 2 προπονήσεις 
την εβδομάδα να τις κάνουμε σε μαλακές επιφάνειες.

Δρομική παρέα: όλοι γνωρίζουν για τη μοναξιά του δρο
μέα μεγάλων αποστάσεων. Δημιουργήστε μια ωραία δρομική 
παρέα- διαλέξτε μαζί τις διαδρομές που θα τρέχετε, ανταλλάσο- 
ντας εμπειρίες από το τρέξιμο, ή επιλέξτε δρομικές εκδηλώσεις 
που θα συμμετάσχετε μαζί. Έτσι, η άσκηση γίνεται πιο εύκολη 
και διασκεδαστική. Έρευνες δείχνουν πως η συντροφιά κατά τη 
διάρκεια της άσκησης αυξάνει τα επίπεδα ορμονών που είναι 
υπεύθυνα για την τόνωση της διάθεσης. Το τρέξιμο, στις μέρες, 
είναι μια πολύ αγαπημένη συνήθεια, καθώς βοηθά στην καλή 
μας φυσική κατάσταση, δίνοντας «ζωή στα χρόνια μας», ενώ 
συγχρόνως είναι το καλύτερο αγχολυτικό, αφού μας προσφέ
ρει σωματική ενέργεια και ψυχική δύναμη, για να αντιμετωπί
σουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. ■

* Ο Κουφός Αντώνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. Είναι, επίσης, δρομέας και έχει 
τρέξει σε 4 Μαραθώνιους.

** Οι αγώνες που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί. Ο κάθε ενδιαφερόμε
νος μπορεί να ενημερωθεί από δρομικά sites για τις διοργανώσεις που 

υπάρχουν.
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► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

«Η τύχη του κόσμου, τρεις φορές εξαρτήθηκε από την τύχη μιας ναυτικής 
σύρραξης, στη Σαλαμίνα, στο Άκτιο και στη Ναύπακτο».

Julien de la Gravier

την Ελληνική επανάσταση 
την ανέστησε η ναυμαχία ίου Ναυαρίνο..

(  Ναύπακτος (7/ 10/ 1571) )

Σ τα μέσα του 16ου αιώνα η «Αναγέννηση» του «Δυτικού 
Κόσμου» είχε εδραιωθεί. Ταυτόχρονα η με αυτή συνδε- 
δεμένη πρόοδος στα γράμματα και τις τέχνες εξακολου

θούσε να αναπτύσσεται, δίνοντας σημαντικούς καρπούς οι οποίοι 
ενίσχυσαν δυναμικά την ναυτιλία, την γεωγραφία, και την χαρτο
γραφία. Το αποτέλεσμα από την ανάπτυξη αυτή, ήταν η ενίσχυση 
του ωκεάνιου εμπορίου των χωρών της δύσης με τις αποικίες 
τους, και γενικότερα με τις ανακαλυφθείσες χώρες του «Νέου 
Κόσμου», το οποίο έδωσε με την σειρά του νέα ώθηση στην οι
κονομία του «Παλαιού Κόσμου».

Η Ευρώπη ενισχυμένη από το ματωμένο χρυσάφι του «Νέου 
Κόσμου», βρισκόταν διχασμένη από τις διαμάχες των Καθολικών 
με τους Προτεστάντες. ενώ είχε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και 
τον πιο ουσιαστικό και διαφαινόμενο κίνδυνο ο οποίος απειλού
σε την ύπαρξη της, την εξάπλωση των Οθωμανών. 0 κίνδυνος 
αυτός ήταν τόσο μεγάλος ώστε έφτασε να απειλείται ακόμα και η 
ίδια η πρωτεύουσα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η Ρώμη. Οι 
Οθωμανοί δεν κυριαρχούσαν μόνο στην στεριά, φθάνοντας στα 
1529 έξω από την Βιέννη, αλλά και στη θάλασσα. 0 οθωμανικός 
στόλος -ο οποίος έφθασε στην μεγάλη του ακμή το πρώτο μισό 
του 16ου αιώνα, κάτω από τον θρυλικό πειρατή και ναύαρχο

Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα(1475-1546) είχε διαφυλάξει την ισχύ 
του και κυριαρχούσε στην Μεσόγειο και στις δυτικές ακτές της 
Αφρικής κατακτώντας τις αποικίες των Βενετσιάνων και των 
Γενουατών, την μια μετά την άλλη, μέχρι και το δεύτερο μισό 
του 16ου αιώνα.

Το 1570 οι Οθωμανοί, υπό τον σουλτάνο Σελίμ τον Β', τον 
επονομαζόμενο «μέθυσο»(οθωμανικά Sarho§ Selim), κατάφε- 
ραν να καταλάβουν από τους Ενετούς την Κύπρο εκτός της πολύ 
καλά οχυρωμένης πόλης της Αμμοχώστου, η οποία παρέμεινε 
υπό ενετική επικράτεια. Η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα 
τον συνασπισμό των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, αποτελού- 
μενων από την Ισπανία, την Γερμανική Αυτοκρατορία, το Παπικό 
Κράτος, την Βενετία, την Γένοβα, και την Μάλτα, σε μια συμμαχία 
η οποία σκοπό είχε να διεκδικήσει αποτελεσματικά, με στρατιω
τικά μέσα, την θαλάσσια κυριαρχία από τους Οθωμανούς.

Το γεγονός ότι τα πλοία των χριστιανών δεν μπορούσαν πλέον 
να ταξιδεύουν στην Μεσόγειο χωρίς να δέχονται τις επιθέσεις των 
μουσουλμάνων, σε συνδυασμό με τον φόβο ότι το επόμενο βήμα 
μετά την κατάληψη της Κύπρου θα ήταν η οθωμανική απόβαση 
στην Ιταλία, οδήγησε τον πάπα Πίο τον Ε' να αναλάβει την ένωση 
των χριστιανών υπό την σκέπη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ένα
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έργο δύσκολο καθώς αφενός οι διαμάχες ανάμεσα στους Κα
θολικούς και τους Προτεστάντες βρίσκονταν στο απόγειο τους, 
αφετέρου οι Γάλλοι είχαν συνάψει ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης 
με τους Οθωμανούς διασπώντας έτσι την χριστιανική ενότητα.

Ύστερα από διπλωματικό αγώνα που περιελόμβανε αμοιβαίες 
υποχωρήσεις, υποσχέσεις, και πολλά ανταλλάγματα, κατάφερε 
να πείσει την Ισπανία, την Γένοβα, την Βενετία και τους ιππότες 
της Μάλτας να διαθέσουν πλοία για να αντιμετωπίσουν τον ισχυ
ρότατο και συνεχώς διογκούμενο οθωμανικό στόλο. Το αποτέ
λεσμα ήταν η δημιουργία μιας χριστιανικής «Ιερής Συμμαχίας» 
(Lega Santa), εκφρασμένης μέσα από την ισχύ ενός μεγάλου 
χριστιανικού στόλου ο οποίος συγκεντρώθηκε στο λιμάνι της 
Μεσσήνης, στην Ιταλία, τον Σεπτέμβρη του 1571, με σκοπό την 
άμεση σύγκρουση του με τον αντίστοιχο οθωμανικό. Η ναυμαχία, 
η οποία τελικά έλαβε χώρα στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου 
την 7η Οκτωβρίου του 1571, ήταν μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι 
η μεγαλύτερη της ιστορίας, και έμεινε γνωστή σαν η ναυμαχία 
της Ναύπακτού στα ελληνικά ή σαν Battaglia di Lepanto στα ιτα
λικά. Η σημασία της είναι απερίγραπτη καθώς όχι μόνο η «Ιερή 
Συμμαχία» κατάφερε να νικήσει τον πανίσχυρο οθωμανικό στόλο 
αλλά και να αποτρέψει την περαιτέρω επέκταση των Οθωμανών 
στην Ευρώπη. Λόγω του καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα των 
συμμαχικών χριστιανικών δυνάμεων χαρακτηρίστηκε ίσως 
δίκαια, από πολλούς εμπόλεμους, σαν η 13η Σταυροφορία.

Ναυμαχία Ναύπακτού. Πηγή: www.culturenow.gr

Οι αντίπαλοι
Αρχηγός του Χριστιανικού στόλου ορίστηκε ο Ισπανός Don 

Juan της Αυστρίας, ετεροθαλής αδελφός του βασιλιά Φιλίππου 
του Β' της Ισπανίας, μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αυ
στρίας που είχε γεννηθεί στη Γερμανία στις 24/2/1547 και από 
μικρός είχε δείξει κλίση στη στρατιωτική καριέρα αν και τα βα
σιλικά σαλόνια της εποχής τον προόριζαν για μοναχό.

Ο στόλος είχε συγκεντρωθεί και αποτελείτο από 208 συ
νολικά γαλέρες, 90 από την Ισπανία και τις αποικίες της. 106 
από τη Βενετία (εκ των οποίων οι 6 ήταν μεγάλες γαλέρες που 
ονομάζονταν γαλεάσσες) και 12 από τις δυνάμεις του Πάπα. Επι
πλέον 100 μπριγιαντίνες, φρεγάτες, βοηθητικά πλοία και πλοία 
μεταφοράς προμηθειών που κυρίως είχαν εξοπλιστεί από τους 
Ισπανούς θα ακολουθούσαν στην εκστρατεία. Το ανθρώπινο δυ
ναμικό αποτελείτο από 50.000 ναύτες και σκλάβους (κωπηλάτες

στις γαλέρες), 31.000 στρατιώτες (19.000 από αυτούς είχαν στρα- 
τολογηθεί από τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ενώ σε αυτό 
τον στρατό συμπεριλαμβάνονταν και Γερμανοί και Ιταλοί). 8.000 
Βενετοί, 2.000 από στρατεύματα του Πάπα και 2.000 εθελοντές 
κυρίως από την Ισπανία αλλά και αρκετοί Έλληνες κυρίως από 
τα Επτάνησα και την Κρήτη που βρίσκονταν υπό Βενετική κατοχή 
και μάλιστα προσέφεραν και κάποια πλοία.

Στις 5 Οκτωβρίου ο Χριστιανικός στόλος αγκυροβόλησε στα 
νησιά Curlozares , νησάκια που βρίσκονταν στην ακτή της Αι
τωλοακαρνανίας.

Ο Τουρκικός στόλος είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι της 
Ναυπάκτου και αποτελείτο από 286 γαλέρες και 80-90 βοηθη
τικά πλοία κυρίως γαλιότες και σούστες κάτω από τη διοίκηση 
του Τούρκου ναύαρχου Καπουδάν Μουεζινάντε Αλί Πασά. 0 
Τουρκικός στόλος είχε ενισχυθεί με 73 γαλέρες από τις δυνάμεις 
του Αλγερινού πειρατή Utuch Αίί, μπέη της Αλγερίας που ήταν 
ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανικών πλοίων στη Μεσόγειο. 
Επιπλέον ο Τουρκικός στόλος είχε λάβει ενισχύσεις με 22 ακόμα 
γαλέρες που έφτασαν λίγες μόλις μέρες πριν την άφιξη του Χρι
στιανικού στόλου από την Τρίπολη του Λιβάνου με επικεφαλής 
τον Hascen Bey.

Ο τόπος της ναυμαχίας
Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου ο στόλος του Αλί Πασά απέ

πλευσε από τη Ναύπακτο και με ευνοϊκό αεράκι (βορειοανα
τολικό άνεμο που είναι συνηθισμένος στον Πατραϊκό κόλπο) 
προωθήθηκε στην είσοδο του κόλπου για να αντιμετωπίσει το 
στόλο της Ιερός Συμμαχίας (Holy League) όπως ονομάστηκε. 
Ο Τούρκος ναύαρχος παρέταξε το στόλο του κατά μήκος του 
κόλπου.

Εικάζεται ότι οι δύο στόλοι παρατάχθηκαν ο ένας απέναντι από 
τον άλλον από το ακρωτήριο Άραξος έως την απέναντι ακτή στη 
νησίδα Οξιά και τα νησάκια Κουτσουλάρις. Τα πλοία της εποχής 
ήταν οι γαλέρες, ένα είδος πολεμικού πλοίου που κυριάρχησε για 
2.000 χρόνια και άλλαξε πολύ λίγο. Εμφανίστηκαν στην Αρχαία 
Ελλάδα σαν τριήρεις από το 1850 περίπου π.Χ. και εξελίχθηκαν. Οι 
Βενετικές γαλέρες είχαν περίπου 150 κωπηλάτες από τους οποί
ους ο καθένας είχε το δικό του κουπί με τρεις σειρές κουπιά. Το 
μέσο μήκος τους ήταν τα 36-43 μέτρα και το πλάτος τους τα 4.5-5 
μέτρα χωρητικότητας 100-200 τόνων, με 23 κουπιά μέσο όρο ανά 
σειρά. Ένα μεγάλο κουπί ήταν το πηδάλιο. Οι περισσότερες γα- 
λέρες όμως που πήραν μέρος στη ναυμαχία είχαν μια σειρά από 
20-30 κουπιά σε κάθε πλευρά που χειρίζονταν συνήθως τέσσερις 
κωπηλάτες. Η κάθε γαλέρα είχε ένα κυβερνήτη, 3 αξιωματικούς 
, ένα ναύκληρο 1 γιατρό, ένα υπεύθυνο οπλισμού 2 κατώτερους 
υπαξιωματικούς ένα πηδαλιούχο και ένα γραφέα και εκτός από 
τους κωπηλάτες είχε και 200 έως 1.000 πολεμιστές. Οι γαλέρες 
της μάχης της Ναυπάκτου είχαν ένα ιστίο και 1-3 πυροβόλα στη 
πλώρη τους (μέχρι 5 οι μεγάλες γαλέρες).Επίσης μπορούσαν να 
φέρουν ελαφρά πυροβόλα και στην πρύμνη.

Γαλεάσσες
Τα 6 αυτά πλοία του ναυτικού της Βενετίας που πρωτοεμφα- 

νίστηκαν σε ναυμαχία, στη ναυμαχία της Ναυπάκτου για πολλούς 
είχαν σημαντικότατη συμβολή στην τελική έκβαση της μάχης απο-
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κρούοντας την αρχική μανιώδη εχθρική προσβολή. 0 Don Juan 
υπολόγιζε πολύ σε αυτές και τη δύναμη ηυρός τους και τις τοπο
θέτησε ανά δύο μπροστά σε κάθε τμήμα του Χριστιανικού στόλου 
σαν εμπροσθοφυλακή αποτελώντας έτσι το μυστικό όπλο του.

Οι γαλεάσσες είχαν σημαντική συμβολή στην υπεροχή του 
Χριστιανικού πυροβολικού που ήταν αριθμητικά υπέρτερο κατά 
200 περίπου πυροβόλα. Η υπεροχή του πυροβολικού ήταν μια 
ακόμα σημαντική αιτία που έφερε την τελική επικράτηση του 
Χριστιανικού στόλου. Είχαν μήκος περίπου 50 μέτρα, πλάτος 
9 και βύθισμα 3 μέτρα. Σε αντίθεση με τις γαλέρες ήταν αρκε
τά πιο μεγάλες σε μήκος και πάρα πολύ πιο πλατιές και είχαν 
ασυγκρίτως μεγαλύτερη δύναμη πυρός καθότι είχαν πυροβόλα 
και στα πλάγια. Τα τελευταία μάλιστα ήταν προστατευμένα από 
ξύλινα παραπετάσματα που είχαν τρύπες μόνο για να βγαίνουν 
οι κάνες των πυροβόλων. Αυτά προστάτευαν τους πυροβολητές 
και τους κωπηλάτες. Τα πλοία αυτά θεωρούνται τα πρώτα με 
θυρίδες κανονιών (gun ports). Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές 
σε κλειστές θάλασσες και υπηρέτησαν το ναυτικό της Βενετίας 
για 150 περίπου χρόνια.

Ναυμαχία
Οι δύο στόλοι βρέθηκαν "εν αλλήλοις" (συναντήθηκαν) στις 7 

Οκτωβρίου οπότε και έλαβαν αμφότεροι παράταξη μάχης (τάξη 
μάχης). Το κέντρο του συμμαχικού στόλου κατείχε ο Δον Ιωάν
νης. την διοίκηση της αριστερής πτέρυγας της παράταξης ανέ
λαβε ο Ενετός ναύαρχος Βαρβαρίγος, της δε δεξιάς ο Γενουάτης 
ναύαρχος Ντόρια, ενώ όπισθεν του κέντρου είχε παραταχθεί 
εφεδρική δύναμη. Αντίθετα ο οθωμανικός στόλος απέβλεψε εξ 
αρχής στην κύκλωση των χριστιανικών πλοίων. Και πράγματι, 
ενώ φαινόταν πως είχε παρακάμψει την αριστερή πτέρυγα του 
συμμαχικού στόλου, επιτέθηκαν οι Ενετοί οι οποίοι και διασπούν 
την αιγυπτιακή γραμμή επιφέροντας την τέλεια καταστροφή της. 
Στην αρχική αυτή μάχη φονεύθηκαν ο Ενετός αλλά και Αιγύπτιος 
ναύαρχος, ενώ διακρίθηκαν ιδιαίτερα τα επτανησιακά των Ενε
τών. Στον ίδιο χρόνο στο κέντρο των παρατάξεων η μάχη ήταν 
σφοδρότερη, έφθασε μάλιστα να γίνεται “εκ του συστάδην” όταν 
τα πλοία άρχισαν να πλευρίζουν. Οι δε δύο ναυαρχίδες, του Δον 
Ιωάννη και του Καπουδάν Πασά, έφθασαν πολύ κοντά βάλλοντας 
με τα τηλεβόλα τους, υπερτερούσε όμως η ισπανική, από το 
πυρ της οποίας φονεύθηκε ο Καπουδάν Πασάς και η ναυαρχίδα 
του τελικά κατελήφθη. Στη δεξιά όμως πτέρυγα υπερτερούσαν 
τα αλγερινά πλοία και, προσπαθώντας να τα περικυκλώσουν, 
τα πλοία του Ντόρια αναγκάσθηκαν ν ' ανοιχθούν με τα ιστία 
(πανιά) γρήγορα στο πέλαγος, απομονώθηκαν όμως και κινδύ
νεψαν. Τότε έσπευσαν προς βοήθειά του τα εφεδρικά πλοία της 
δεύτερης γραμμής που ανέκοψαν τα αλγερινά και τα έτρεψαν 
σε υποχώρηση.

Έτσι η ναυμαχία αυτή έληξε με πλήρη νίκη των συμμαχικών 
πλοίων εκ των οποίων μόνο 15 βυθίστηκαν και φονεύθηκαν περί 
τους 8.000 εκ των πληρωμάτων τους. Οι απώλειες του οθωμανι
κού στόλου ήταν τεράστιες, μόλις 40 πλοία εκ των 273 διέφυγαν 
την καταστροφή ή την αιχμαλωσία, υπό τον Ουλούτς Αλή ή Κιλίτζ 
Αλή Πασά, (όπως ήταν το μετέπειτα όνομά του), στο δε έμψυχο 
οι απώλειες υπολογίσθηκαν σε 30.000 νεκρούς, και 15.000 αιχ
μαλώτους εκ των οποίων 1.500 ήταν Έλληνες των ελλαδικών και

τουρκικών παράλιων που υπηρετούσαν στον οθωμανικό στόλο 
και απελευθερώθηκαν. Την καταστροφή του τουρκικού στό
λου συμπλήρωσε νυκτερινή καταιγίδα με μεγάλη τρικυμία στη 
θαλάσσια περιοχή, η οποία έπληξε τα τουρκικά πλοία που είχαν 
διαφύγει στα ανοικτά, εκ των οποίων σώθηκε μόνο η αλγερινή 
ναυαρχίδα.

Οι Έλληνες
Ο ρόλος των Ελλήνων στη ναυμαχία ήταν ιδιαίτερα σημαντι

κός. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 9.000 έλληνες πολέμησαν με 
την πλευρά του χριστιανικού στόλου. Προέρχονταν κυρίως από 
την Κέρκυρα, Ζάκυνθο,Κεφαλονιά και Κρήτη. Χαρακτηριστικές 
οι περιπτώσεις του Χριστόφορου Κοντοκάλι από την Κέρκυρα 
που επιστρέφοντας θριαμβευτής στην Κέρκυρα με τη γαλέρα του 
δόθηκε το όνομά του στην περιοχή προς τιμήν του, στο σημείο 
που προσγειαλώθηκε κατά την επιστροφή του. Επίσης η γαλέρα 
του επίσης Κερκυραίου Πέτρου Μπούα κυβερνήτη της γαλέρας 
Χρυσός και Μαύρος αετός ήταν και το μόνο χριστιανικό πλοίο που 
παραδόθηκε χωρίς να δώσει μάχη αφού περικυκλώθηκε από πο
λυάριθμα εχθρικά στην δεξιά πτέρυγα του Χριστιανικού στόλου.

Στη Ναυμαχία αυτή έλαβε μέρος ως υπαξιωματικός της 
γαλέρας Μαρκέσα (Marquesa). ο μετέπειτα διάσημος Ισπανός 
συγγραφέας Μιγκέλ ντε θερβάντες. Αν και άρρωστος με πυ
ρετό την ημέρα εκείνη, ο θερβάντες πολέμησε και πληγώθη
κε τρεις φορές από σφαίρα, δύο στο στήθος και μία που του 
άφησε μόνιμη αναπηρία στο αριστερό του χέρι. Στο «Ταξίδι στον 
Παρνασσό» (1614) αναφέρει ότι στη Ναύπακτο αχρηστεύτηκε 
το αριστερό του χέρι "προς δόξαν του δεξιού” (υπαινισσόμενος 
την κατοπινή επιτυχία του πρώτου μέρους του Δον Κιχώτη). Ο 
θερβάντες πάντα ένοιωθε υπερήφανος για τη συμμετοχή του 
στη Ναυμαχία, και πίστευε ότι είχε λάβει μέρος στην πιο ένδοξη 
μάχη που είδαν ή θα δουν οι αιώνες, (που όπως αποδείχθηκε 
ιστορικά δεν είχε άδικο), ενώ συμπλήρωνε σε κείμενό του γ ι' 
αυτήν: την ημέρα εκείνη διαλύθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο 
η μέχρι τότε υφιστάμενη πεποίθηση, ότι οι Τούρκοι ήταν στη 
θάλασσα αήττητοι". Δυστυχώς όμως οι τότε Ηγεμόνες άργησαν 
πολύ να επωφεληθούν των νέων αυτών δυναμικών που παρου
σίασε εκείνη η ναυμαχία σε αντίθεση με τη ναυτική τέχνη και 
βεβαίως τπ ναυπηγική που έσπευσαν αμέσως να προσαρμο
στούν επ' αυτών. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου υπήρξε το τέλος 
των κωπήλατων πολεμικών πλοίων και η ανατολή των ιστιο
φόρων στους κατά θάλασσα αγώνες. Μια ιστορική διαδρομή 
2.500 ετών και πλέον, του κουπιού, που είχε ξεκινήσει από την 
Αργοναυτική εκστρατεία έφθασε στο τέλος της για να δώσει τη 
σειρά του στο πανί ως κύριο μέσο πρόωσης, που βεβαίως είχε 
ξεκινήσει εξ ανάγκης στα εμπορικά πλοία, λόγω των μεγάλων 
αποστάσεων που έπρεπε να καλύψουν. αλλά που δεν είχε όμως 
δοκιμασθεί για περιορισμένες κατ' έκταση ναυμαχίες. Σ' αυτή 
την τότε σύγχρονη εξέλιξη, η ναυτική τέχνη και η ναυπηγική 
προσαρμοζόμενες άρχισαν να παρουσιάζουν τεράστια ιστιοφόρα 
για να καταλήξουν στα λεγάμενα Δίκροτα και Τρίκροτα που θα 
καλύψουν ανάγκες των επόμενων πέντε αιώνων προκειμένου 
και αυτά να υποκλιθούν στη νεότερη γενιά του ατμού και του σι
δήρου. Η ναυμαχία αυτή σήμανε επίσης το τέλος των επιδιώξεων 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για μιαν έξοδο στον Ατλαντικό.
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ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο  I

(  Ναυαρίνο (20 / 10/ 1827) )

Σ τις 28 Ιουνίου 1827. ο Καποδίστριας βρίσκεται στην Αγία 
Πετρούπολη. Προσπαθεί να βρει χρηματικούς πόρους 
αψού ο ίδιος έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πάντα. 

Την ημερομηνία αυτή θα γράψει μια πολυσέλιδη επιστολή σε 
κάποιο πλούσιο Έλληνα της Οδυσσού προκειμένου να δώσει και 
αυτός χρήματα για την επανάσταση. «Και εάνεπράξατε πολλά 
υπέρ της Πατρίδος, όλα τούτα Θέλουσι χαθεί, αν το έσχατον 
τούτο βοήθημα της αρνηθείτε. Και δια να έχει αληθώς η βοή
θεια το δραστήριον, πρέπει αυτή να φθάσει εντός εβδομάδων 
δέκα. Το νομίζω δε έσχατον, διότι εάν φθάσομεν και εφοδιά- 
σομεν τα φρούρια ώστε να κρατηθούν μέχρι του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 
το ουσιώδες θέλει κατορθωθεί, και ΙΣΩΣ ΤΟΤΕ, λάβομεν την 
υποστήριξη των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ή άλλην τινά εν
δεχόμενη ευκαιρίαν...». Στις 20 
Οκτωβρίου 1827 η πληροφορία 
αποδεικνύεται αληθινή.

Τα γεγονότα που προηγήθη- 
καν της ναυμαχίας

Με τη Συνθήκη του Λονδίνου 
(Ιούλιος 1827) η Αγγλία, η Ρωσία 
και η Γαλλία καλούσαν τους δύο 
εμπολέμους να σταματήσουν τις 
εχθροπραξίες και να προχωρήσουν 
σε διαπραγματεύσεις. Στην πραγ
ματικότητα οι τρεις Μεγάλες Δυνά
μεις είχαν συμφωνήσει, καθεμιά για τους δικούς της λόγους, 
να κάνουν οτιδήποτε κρινόταν αναγκαίο, ακόμη και πολεμική 
επιχείρηση, ώστε να υποχρεωθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
να αποδεχτεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους. 
Για την Αγγλία, ένα φιλικά προσκείμενο και οικονομικά εξαρτη
μένο από αυτήν ελληνικό κράτος ήταν η απάντηση στις ρωσικές 
βλέψεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Όσο για τη 
Γαλλία, ακολουθούσε το θετικό για την ελληνική πλευρά, αντα
γωνισμό των δύο άλλων χωρών, μάλλον για να μην απομονωθεί 
από τις εξελίξεις σε αυτήν την τόσο σημαντική από οικονομικής 
και γεωπολιτικής πλευράς περιοχή. Έτσι, οι στόλοι της Αγγλίας 
και της Γαλλίας που ήδη είχαν καταφτάσει στο Ιόνιο Πέλαγος 
ήταν επιφορτισμένοι να αποτρέψουν κάθε θαλάσσια πολεμική 
ενέργεια, ακόμη και τη μεταφορά ενόπλων, πυρομαχικών και 
εφοδίων. Οι όροι της Συνθήκης του Λονδίνου, χωρίς το μυστικό 
άρθρο, επιδώθηκαν στην ελληνική πλευρά στα μέσα Αυγούστου 
1827 και κατά τα τέλη του ίδιου μήνα έγιναν αποδεκτοί. Παρόλα 
αυτά ένα τμήμα του ελληνικού στόλου συνέχιζε να πραγματο
ποιεί επιχειρήσεις στον Κορινθιακό. Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου 
η συνθήκη κοινοποιήθηκε και στον Ιμπραήμ που κράτησε επιφυ
λακτική στάση αναμένοντας οδηγίες από την Υψηλή Πύλη. Ούτε 
κι αυτός ωστόσο φάνηκε να συμμορφώνεται με το κάλεσμα της 
άμεσης ανακωχής και επιχείρησε στα τέλη του Σεπτεμβρίου να 
μεταφέρει ενόπλους από το Ναυαρίνο, όπου βρισκόταν ο στόλος 
του, στην Πάτρα. Οι δικές του ενέργειες δεν αντιμετωπίστηκαν με 
την ίδια ανεκτικότητα. Στις 8 Οκτωβρίου οι στόλοι της Αγγλίας.

της Γαλλίας και της Ρωσίας εισήλθαν στον κόλπο του Ναυαρίνου 
και συγκρούστηκαν με τον αιγυπτιακό. Μέσα σε τέσσερις ώρες 
πυκνού κανονιοβολισμού τα λιγότερα αλλά καλύτερα εξοπλισμέ
να συμμαχικά πλοία (περίπου 30 έναντι 90) κατέστρεψαν σχεδόν 
ολοκληρωτικά τον αντίπαλο στόλο.

Οι τρεις ναύαρχοι μιλούν μέσα από τα γράμματα τους 
για την ναυμαχία

Την επομένη της ναυμαχίας γράφει ο Αυστριακός διπλω
μάτης Άντον Πρόκες ΦονΌστεν (κατοπινός πρεσβευτής στην 
Ελλάδα) «φώτιζε η ανατολή του ήλιου τα συντρίμμια και τα πτώ
ματα των 3 πλοίων της γραμμής. 3 φρεγατών της πρώτης τήξε

ως. 18 φρεγατών δευτέρας τήξεως. 
24 κορβετών και 6 μικρών σκαφών. 
Είχαν μείνει μ ία φρεγήτα. μερικές  
κορβέτες και βρίκια. Η πρώτη δύ
σκολη σοδειή των ναυτικών σχολών 
του Καΐρου, η νεότητα τηςΑιγύητου. 
ήταν νεκρή. Τους νικητές δεν τους 
βάραινε κανένας αιχμάλωτος».

Την ίδια μέρα της ναυμαχίας, 
μόνο λίγο μετά το τέλος της, οι τρεις 
ναύαρχοι ενημέρωσαν συνοπτικά τις 
κυβερνήσεις τους για τη μάχη και 
το νικηφόρο για τις τρεις Δυνάμεις 
αποτέλεσμα που ενίσχυσε οπωσδή
ποτε την Ελληνική Επανάσταση και 

συνέβαλε στο αίσιο τέλος της.
Ο σερ Έντουαρντ Κόδριγκτον προς τον κ. Στράτφορντ Κά- 

νινγκ, πλοίο Αυτού Μεγαλειότητος «Ασία», εις το λιμάνι του 
Ναυαρίνου. 9.30 μ.μ. 20 Οκτωβρίου 1827:

«Κύριε, έχω την τιμή να πληροφορήσω την Εξοχότητά σας 
ότι οι συνάδελφοί μου. ο Κόμης Χέιδεν και ο Ιππότης ντε Ρινί 
(Δεριγνί) συμφώνησαν μ ' εμένα για την ανάγκη να εισέλθουμε 
σ' αυτό το λιμάνι, ώστε να πείσουμε τον Ιμπραήμ Πασά ν' απο
συρθεί στην Αλεξάνδρεια ή σε κάθε περίπτωση να σταματήσει 
τον βάρβαρο πόλεμο της εξόντωσης που συνέχισε και μετά την 
εδώ επιστροφή του.

Οι ενωμένες ναυτικές μοίρες (Αγγλίας Γαλλίας. Ρωσίας) ε ι- 
σήλθαν περί τις δύο η ώρα σήμερα το απόγευμα. Αν και υπήρχαν 
σοβαρές ενδείξεις προετοιμασίας για μάχη, η "Ασία", η Ύζένοα" 
και η "Αλβιών" υποχρεώθηκαν να αγκυροβολήσουν ανάμεσα στα 
τουρκικά πλοία και ο Μοχάρεμ Μπέη (Αιγύπτιος) μου έστειλε 
μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση: Αλλά στις βάρκες του 
"Ντάρτμουθ" που πλησίαζαν ένα από τα πολεμικά πλοία, ορισμέ
νοι του ξένου πληρώματος πυροβόλησαν με μουσκέτα, στους 
πυροβολισμούς, όπως ήταν φυσικό, ανταπάντησαν οι δικοί μας 
από θέση άμυνας.

Συγκρατήσαμε τη δύναμη πυράς μας για να δούμε αν επρό- 
κειτο απλώς για ένα τυχαίο συμβάν, αλλά λίγο μετά άνοιξαν πυρ 
με βαρέα όπλα και η σύρραξη γενικεύτηκε. Σχεδόν όλα τα πλοία 
της γραμμής υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αλλά έχω την ευχαρί
στηση να πληροφορήσω την Εξοχότητά σας ότι ο Τουρκο-Αιγυ-

Ναυμαχία Ναυαρίνο. Πηγή: anti-white.blogspot.com
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πτιακός στόλος εκμηδενίστηκε.
Τα πιο πολλά πλοία έχουν ανατιναχθείκαι αρκετά έχουν κα- 

ταποντισθεί και το λιμάνι είναι τόσο πολύ καλυμμένο με ναυάγια 
ώστε φαντάζομαι ότι μια παρόμοια σκηνή σχεδόν ποτέ πριν δεν 
έχει απαντηθεί. Είμαι άκρως ικανοποιημένος να διαβεβαιώσω 
την Εξοχότητα ότι η διαγωγή των συναδέλφων μου και των γεν
ναίων ανδρών υπό τις διαταγές τους υπήρξε αξιοθαύμαστη.

Το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων μας πρέπει να πάει στη 
Μάλτα, αμέσως μετά την επισκευή τους, ώστε να είναι σε ικα
νοποιητική κατάσταση για το ταξίδι. Για τον ίδιο λόγο το πλοίο 
του ναυάρχου Δεριγνί πρέπει να πάει στην Τουλόν και η "Ασία" 
αν όχι και τα άλλα δύο Αγγλικά πλοία της γραμμής, πρέπει να 
φύγουν για την Αγγλία. Εχω την τιμή. Εντ. Κόδριγκτον».

Γράμμα του υποναυάρχου Δεριγνί προς τον κόμη κύριο 
Γκιγιεμινό «Σιρέν», στο Ναυαρίνο, στις 20 (8) Οκτωβρί
ου, στις 10 το βράδυ:

«Ο τουρκικός στόλος καταστράφηκε. Σας στέλνω έναν απο
λογισμό της επίθεσης. Μεταξύ μας οι τρεις Ναύαρχοι συνεννο- 
ηθήκαμε για την ανάγκη να έλθουμε στο Ναυαρίνο να κάνουμε 
έκκληση στους Τούρκους Διοικητές να σταματήσουν. Κατέστρε
φαν στην ξηρά. Εισήλθαμε λοιπόν στο Ναυαρίνο λέγοντας ότι 
θα περιμέναμε το πρώτο χτύπημα. Αυτό ρίχθηκε εναντίον μιας 
ακάτου του "Ντάρτμουθ" όπου ένας νέος ναύτης σκοτώθηκε από 
μια σφαίρα η πρώτη κανονιά ρίχθηκε εναντίον μας και σκότω
σε έναν άνδρα. Τότε ήμουν σε πολύ κοντινή απόσταση από μια 
Αιγυπτιακή φρεγάτα.

Η ναυαρχίς Ασία" είχε βρεθεί επίσης κοντά στο τουρκικό 
πλοίο του Κοπετόν Μπέη.

Οι Ρώσοι δεν είχαν ακόμη αναμειχθεί με τα πλοία αλλά δέ
χονταν τα πυρά από τις οχυρώσεις. Η γενικευμένη σύγκρουση 
άρχισε στη μία και μισό και διάρκεσε περί τις έξι ώρες: σ' αυτό το 
διάστημα 12 ή 13 μεγάλα πλοία ή φρεγάτες τουρκικές καταστρά
φηκαν ή κάηκαν. Δεν μπορώ να σας πω τι απομένει από τα πλοία 
που έπεσαν στην ακτή, γιατί είναι νύχτα. Αύριο θα τελειώσουμε 
με τα απομείναντα. Έπειτα θα έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε τα 
πυρά των στεριανών οχυρώσεων για να εξέλθουμε, γιατί πιστεύω 
ότι θα ενισχυθούν. Δεν γνωρίζουμε αν ο Ιμπραήμ ήταν παρών, 
αλλά η φρεγάτα του υπάρχει ακόμη. Εκείνη που αντιμετώπισε τη 
"Σιρέν" καταστράφηκε και στη συνέχεια ανατινάχθηκε.

Μέχρι στιγμής επιβεβαιώνω 26 νεκρούς επί του πλοίου "Σι
ρέν". 37 τραυματίες, όλοι βαριά. Ο Φλερά σκοτώθηκε. Επί του 
"5αρ1οη"και του "Μπρεσλάου"καταμετρήθηκαν στο κάθε πλοίο 
από 20 νεκροί ή τραυματίες.

Τα ρωσικά πλοία αντιμετώπισαν τα πυρά των στεριανών οχυ
ρώσεων πριν να έλθουν να πάρουν μέρος στη ναυμαχία, οπότε 
κατέληξαν μ  ' ένα τέτοιο συνεχόμενο πυρ που δεν θα μπορούσε 
να υπάρξει καλύτερο. Οι κανονιοβολισμοί υπήρξαν πραγματικά 
τρομεροί. Φανταστείτε τον πάταγο σ ’ ένα τέτοιο λιμάνι.

Κάθε ναυτική μοίρα είχε να στηριχθεί η μία στην άλλη. Θα 
σας στείλουμε το Πρωτόκολλο της διαβοάλευσης και της από
φασης που πάρθηκε προχθές στο θέμα της εισόδου μας στο 
Ναυαρίνο. Δεν έχω το χρόνο, ούτε ένα ταχυδρομικό πλοιάριο 
να σας στείλω. είναι όλα εκτός υπηρεσίας. Το γράμμα αυτό θα 
σταλεί μ ' ένα αγλλικό μπρίκι. Ο κ. Κράντοκ τραυματίστηκε. Αλλά

η φτωχή "Σιρέν"! Έχω περισσότερους από 29 αναπήρους και 
είναι οι πιο γενναίοι μου. Τα πληρώματά μου πολέμησαν σαν 
λιοντάρια. Τα πλοία μας έριξαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κανο
νιές. Όλοι οι αξιωματικοί μου έκαναν το καθήκον τους και ακόμα 
περισσότερα. Δεριγνί»

Ο ναύαρχος κόμης Χέιδεν προς την Αυτού Εξοχότητα 
τον Απεσταλμένο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, 
Ναυαρίνο 20 (8) Οκτωβρίου 1827:

«Κύριε, είναι από το λιμάνι του Ναυαρίνου όπου σας γράφω 
αυτές τις γραμμές και μετά μια τρομερή μάχη, που οι Τούρκοι 
μάς υποχρέωσαν να δώσουμε.

Ο κ. Κόδριγκτον δίνει λεπτομέρειες στον Πρεσβευτή της Βρε
τανικής Μεγαλειότητος- πιστεύω ότι είναι ανώφελο να τις επα
ναλάβω. Δεν γνωρίζουμε πώς θα τελειώσει η μέρα αύριο, αλλά 
υπάρχει κάθε λόγος να ελπίζουμε ότι θα εξέλθουμε του Ναυα
ρίνου. αφού πρώτα δώσουμε στους Τούρκους και τον Ιμπραήμ 
ένα πολύ σκληρό μάθημα. Η σύγκρουση διάρκεσε περισσότερο 
από τέσσερις ώρες.

Μια φρεγάτα παραδόθηκε σ' ένα από τα πλοία της Αυτού 
Μεγαλειότητος. Σ ' αυτή τη ναυμαχία, που δεν προκαλέσαμε 
εμείς, η σημαία του Αυτοκράτορος στέφθηκε με τιμή. Όλοι οι 
ναύτες μας έκαναν το καθήκον τους, οπλίτες και αξιωματικοί 
πολέμησαν σαν λιοντάρια. Δεν γνωρίζω να σας πω τον αριθμό 
των τραυματιών μας. Ελπίζω να μην είναι σημαντικός. Κανένας 
από τους Πλοιάρχους, ούτε τους ανώτερους αξιωματικούς δεν 
τραυματίστηκε.

Αυτή η ναυμαχία μπορεί και οφείλει να έχει ανυπολόγιστες 
συνέπειες. Από εδώ δεν μπορώ να δώσω καμία συμβουλή ούτε 
γνώμη στην Εξοχότητά σας■ αλλά την ικετεύω να σκεφθεί καλά 
την πιθανότητα μιας αντίδρασης εκ μέρους του όχλου της Κων
σταντινούπολης.

Σας παρακαλώ θερμά επίσης να στείλετε αμέσως ένα γράμμα 
στην Αγία Πετρούπολη. Μόλις θα εξέλθουμε από το λιμάνι θα 
στείλω και εγώ από την πλευρά μου.

Η Εξοχότητά σας ας μ ε  συγχωρήσει για την ακαταστασία 
αυτού του γράμματος, που γράφτηκε πολύ βιαστικά πάνω στο 
στήριγμα ενός κανονιού. Κόμης Χέιδεν»

Στο Ναυαρίνο στον κόλπο της Πύλου, ένα από τα μεγαλύ
τερα φυσικά λιμάνια του κόσμου που βλέπει στο Ιόνιο παίχτηκε 
η τελευταία πράξη της απελευθέρωσης των Ελλήνων από τους 
Τούρκους. Επτά χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής επανά
στασης αφού είχε βρει τη δικαίωση στα πεδία των μαχών βρήκε 
την δικαίωση στο πεδίο της διεθνούς διπλωματίας. Εκείνο που 
έμενε πλέον να προσδιοριστεί ήταν ο βαθμός της ανεξαρτη
σίας και τα σύνορα του Ελληνικού κράτους. ■

Βιβλιογραφία
• httpsJ/patraikosgulf. wordpress. com/
• https://el.wikipedia.org/
• www.ioaniskapodistrias.gr
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• http://www. enet. gr/?i=news. el.article&id=389926
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Αστυνομική Προανάκριση 
Αστυνομικοί Έλεγχοι & Ενέργειες
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Πρακτικό βοήθημα για όλους τους εκπαιδευόμενους στην Αστυνομική Ακαδημία, αλλά και για όλους τους ηροανακριτι- 

κούς υπαλλήλους -  αστυνομικούς συναδέλφους, οι οποίοι υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας. (Υπάρχει και CD με έντυπα προανάκρισης κωδικοηοιημένη νομοθεσία).

Του Κων/νου Τριαντάφυλλου

Εκάλη -Μύκονος: Διαδρομή Εγκλήματος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Σόλωνος 101, Αθήνα 106 78 

τηλ: 210 3300500 fax: 210 3300505 

www.enastron.com.gr

Ο γοητευτικός και αδιάφθορος αστυνόμος Πόνος Μαυράκης βρίσκεται αντιμέτωπος μ' έναν 

αθώο ληστή και αυτό γίνεται αφορμή να ξεδιπλωθεί μπροστά του ένας κόσμος γεμάτος λάμψη, 
χρήμα, εξουσία, διαπλοκή και καλοκρυμμένα μυστικά: Ο μεγαλοσχήμων φαρμακοβιομήχανος 

Θανάσης Μπόκος και η γυναίκα του Νανά, ένα σχεδόν θρυλικό ζευγάρι, υπουργοί, μεγαλογιατροί, «κυρίες» του Κολωνα- 

κίου, κωλ γκερλ. τρελοί μόδιστροι, διάσημοι non τραγουδιστές και ένα ακούραστο« τρεχαντηράκι».
Ανάμεσα σε Κολωνάκι, Εκάλπ και Μύκονο κινείτα ι μια εγκληματική «υψηλή κοινωνία». Μα όσο προχωρημένο και αν είναι 

το κακό, στο βάθος ίσως προβάλλει μια υπόθεση εξαγνισμού και καλοσύνης.

Της Βασιλικής Πιττούλη

Πνε και εσύ συντάκτης

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» που εκδίδει ανά δίμηνο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Για τον εμπλουτισμό 

της ύλης του περιοδικού και με την πεποίθηση της καλής διάθεσης για συνεργασία, η Συντακτική ομάδα της 

Αστυνομικής Ανασκόπησης σας καλεί, να συμμετέχετε ενεργά, στέλνοντας τα άρθρα σας, γενικού ή ειδικού 
ενδιαφέροντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στο περιοδικό, αφού πρώτα αξιολογηθούν ως προς το 

περιεχόμενό τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και λεπτομέρειες,

μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Περιοδικού στο 210 6854609.
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►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

I Δημιουργία μανδύα που εξαφανίζει τρισδιάστατα
αντικείμενα

Μπροστά σε μια σπουδαία εφ εύ 

ρεση είναι οι ερευνητές στις ΗΠΑ. οι 

οποίοι Θα χρειαστούν όμως πέντε έως 

δέκα χρόνια, εωσότου υπάρξουν πρα
κτικές εφαρμογές του μανδύα. Αν και 

είναι πρόωρο ακόμη να υπάρξουν πρα

κτικές εφαρμογές ενός τέτοιου μαν

δύα. αλλά μελλοντικά θα μπορούσαν 

να υπάρξουν πολλές, όπως σε οπτικά 

τηλεσκόπια πολύ υψηλής ανάλυσης, 

σε πολύ γρήγορους οπτικούς υπολο

γιστές. σε τρισδιάστατες οθόνες, σε 

ρούχα (που π.χ. θα κρύβουν την κοι- 

λίτσα κάποιου!), σε μάσκες προσώπου 

(θα γίνουν παρελθόν οι ρυτίδες!) και. 

ασφαλώς, σε στρατιωτικές εφαρμογές, 

εξαφανίζοντας στρατιώτες ή τζιπ και 

ολόκληρα αεροπλάνα. Οι επιστήμο

νες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρ- 

νια-Μπέρκλεϊ και του Εθνικού Εργα

στηρίου Λόρενς Μπέρκλεϊ του Υπουρ

γείου Ενέργειας των ΗΠΑ, με επ ικε

φαλής τον κ ινεζικής καταγωγής δ ιευ

θυντή του Τμήματος Επιστήμης Υλι

κών καθηγητή Σιάνγκ Ζανγκ. έκαναν 

τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 

"Science". Όπως αναφέρει το Αθηνα

ϊκό πρακτορείο, ο νέος μανδύας-δέρ- 

μα μπορεί να πάρει το σχήμα του όποι

ου αντικειμένου και να το αποκρύψει 

από το ορατό φως. Προς το παρόν, το 

«τρικ» πετυχαίνει μόνο με μικροσκοπι- 

κά αντικείμενα, αλλά μελλοντικά μπο

ρεί να βελτιωθεί, ώστε να κρύβει και 

πολύ μεγαλύτερα πράγματα. 0 μανδύ

ας έχει πάχος μόλις 80 νανομέτρων 

(δισεκατομμυριοστών του μέτρου) και 

μπορεί να εξαφανίσει αντικείμενα με 

μέγεθος μερικών βιολογικών κυττά

ρων και διαστάσεις 36 επί 36 μικρομέ- 

τρων (εκατομμυριοστών του μέτρου). 

Η επιφάνειά του μανδύα, που αποτε-

λείται από νανο-αντένες χρυσού, έχει 

υποστεί κατάλληλη επεξεργασία (με- 

τα-υλικό). προκειμένου να αποδιώχνει 

από πάνω του τα κύματα του φωτός και 

έτσι το αντικείμενο να μην γίνεται ορα

τό στον παρατηρητή. «Είναι η πρώτη 

φορά που ένα τρισδιάστατο αντικείμε

νο οποιοσδήποτε σχήματος έχει εξα

φανιστεί από το ορατό φως» δήλωσε 

ο Ζανγκ. ο οποίος θεωρείται αυθεντία 

διεθνώς στα μετα-υλικό. δηλαδή σε 

τεχνητές νανοδομές, που έχουν ηλε- 

κτρομαγνητικές και οπτικές ιδιότητες 

ανύπαρκτες στη φύση. ■ 

www.lifo.gr

|  Η διαγραφή γονιδίων επιμηκύνει την ζωή

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το 
μυστικό της επιμήκυνσης του προσδό

κιμου ζωής κατά δεκαετίες μπορεί να 

βρίσκεται στην απενεργοποίηση συγκε
κριμένων γονιδίων, αφού έδειξαν ότι 

μικρές γενετικές ρυθμίσεις μπορούν 

να κάνουν οργανισμούς να ζήσουν 60 

% περισσότερο. Δέκα χρόνια μελετών 

από το ινστιτούτο Buck για την έρευνα 

πάνω στην γήρανση και από το πανεπι

στήμιο της Washington οδήγησαν στην

ταυτοποίηση 238 γονιδίων που όταν 

«σιγήσουν» αυξάνεται η διάρκεια της 
ζωής των κυττάρων. Πολλά από αυτά 

τα γονίδια απαντιόνται στα θηλαστικά, 

περιλαμβανομένου και του ανθρώπου, 
υποδηλώνοντας ότι απενεργοποιώντας 

τα θα μπορούσε να αυξηθεί δραματικό 

το προσδόκιμο ζωής.

Ο επικεφαλής ερευνητής Dr Brian 

Kennedy είπε πως «αυτή η έρευνα εξε

τάζει την γήρανση μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο ολόκληρου του γονιδιώματος 

και μας δίνει μια ολοκληρωμένη ε ικό 

να του τι είναι η γήρανση. Τα καλύτε

ρα αποτελέσματα που πετύχαμε ήταν 

η διαγραφή γονιδίων που αύξησαν την 

διάρκεια ζωής περίπου 60% σε σύγκρι

ση με το κανονικό προσδόκιμο ζωής».

Για να καθορίσουν ποια γονίδια 

ήταν υπεύθυνα για την γήρανση, οι 

ερευνητές εξέτασαν 4.698 στελέχη 

ζύμης, το καθένα με μια συγκεκριμέ

νη διαγραφή γονιδίου και στην συνέ
χεια παρακολούθησαν πόσο έζησαν τα 

κύτταρα πριν σταματήσουν να διαιρού

νται. Ανακάλυψαν ότι η διαγραφή του 

γονιδίου με ονομασία «LOS1» παρή- 

γαγε εντυπωσιακό αποτελέσματα στην 
επέκταση της διάρκειας της ζωής. Το 
συγκεκριμένο γονίδιο είναι συνδεμέ

νο με έναν πρωτεύον γενετικό διακό

πτη που εδώ και καιρό έχει συσχετι

στεί με τον περιορισμό των θερμίδων 

μέσω δίαιτας και της επιμήκυνσης της 

ζωής. ■

www. telegrah. co. uk
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|  Ένα εντυπωσιακό κτίριο που ... φιλοξενεί 150 δέντρα

Ενώ η ζωή στο αστικό περιβάλλον 

έχει πολλά οφέλη, συχνά αναστατώνε

ται από το θόρυβο, τη ρύπανση και την 

έλλειψη χώρων πρασίνου. Αυτό το πε-

νταόροφο κτίριο διαμερισμάτων από τον 

Luciano Pia ελαχιστοποιεί τα μειονεκτή

ματα αυτά κρύβοντας τη δομή του σε ένα 

όμορφο δάσος από δέντρα σε γλάστρες. 

Βρίσκεται στο Τορίνο της Ιταλίας και η 

πρόσοψη διαθέτει επίσης καλαίσθητα 

μεταλλικό δέντρα που δένουν αρμονι

κά το σύνολο.
Υπάρχουν 150 δέντρα διάσπαρ

τα κατά μήκος της εξωτερικής πλευ
ράς του κτιρίου, τα οποία απορροφούν

σχεδόν 200.000 λίτρα διοξειδίου του 

άνθρακα την ώρα. Έτσι, το καταπράσι- 

νο τοπίο δεν είναι μόνο αισθητικό ευ

χάριστο, αλλά βοηθά στην εξάλειψη των 

επιβλαβών ρύπων (όπως τα καυσαέρια 

των αυτοκινήτων) αλλά και προστατεύει 

από τους εξωτερικούς θορύβους. Η πα

ρουσία του ωφελεί επίσης τον εσωτερι

κό του κτιρίου, προσφέροντας σκιά και 

δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες. ■ 

www.in.gr

|  Το πιο μυστηριώδες άστρο του γαλαξία μας
Σε μια σημαντική αποκάλυψη προ

χώρησαν οι αστρονόμοι του Διαστημι

κού Τηλεσκοπίου Κέπλερ, η οποία, αν 

επιβεβαιωθεί, αναμένεται να ανατρέ

ψει τα μέχρι στιγμήςδεδομένα.
Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμο

νες. εντόπισαν σε αστρικό σύστημα 

πολύ κοντά στον γαλαξία μας κάτι που 

μοιάζει με τεράστια εξωγήινη υπερ
κατασκευή. η οποία θα μπορούσε να 
παραπέμψει σε τεχνολογικό πολιτι
σμό αρκετά πιο εξελιγμένο από τον 

γήινο! «Ένα μεγάλο σύμπλεγμα αντι

κειμένων στο διάστημα μοιάζει με κάτι 

που θα μπορούσε να είναι κατασκευα

σμένο από εξωγήινο πολιτισμό» τόνι

σαν οι αστρονόμοι του Κέπλερ. ενώ ο 
Τζέισον Ράιττου Penn State University 

έδωσε στη δημοσιότητα μία αναφορά 

για ένα «περίεργο», όπως το χαρα

κτήρισε, αστρικό σύστημα, το οποίο 

μοιάζει να περιέχει ένα σμήνος από 

υπερκατασκευές.
«Είμαι εκστασιασμένος από το πό

σο τρελό μπορεί να φαίνεται όλο αυ

τό» ανέφερε ο Ράιτ και πρόσθεσε: «Σί

γουρα οι εξωγήινοι θα πρέπει να είναι 
η τελευταία υπόθεση που μπορούμε 

να εξετάσουμε, αλλά μοιάζει με κά

τι που μόνο εξωγήινοι πολιτισμοί θα 

μπορούσαν να κατασκευάσουν».Η εν 

λόγω ανακάλυψη πήρε την κωδική 

ονομασία KIC 8462852, ενώ το αστρι

κό αυτό σύστημα βρίσκεται κοντά στον 

γαλαξία μας. ανάμεσα στους αστερι

σμούς «Κύκνος» και «Λύρα». Η πρώτη 
φορά που προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

των αστρονόμων ήταν το 2009, όταν το 

τηλεσκόπιο Κέπλερ εντόπισε πλανή

τες που έμοιαζαν πολύ με τη Γη. Όμως 

το KIC 8462852 εμφάνιζε εντελώς ξε 

χωριστά στοιχεία, γεγονός που αύξη

σε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων.

Η Ταμπέθα Μπογιατζιάν του πανε

πιστημίου Γέιλ δήλωσε πως «δεν είχα

με δει ποτέ στο παρελθόν κάτι παρό

μοιο. Ήταν πραγματικά περίεργο. Αρ

χικά πιστεύαμε ότι ήταν λανθασμένα 

δεδομένα που μας στέλνει ο υπολογι
στής από το διαστημικό όχημα, όμως 

τσεκάραμε τα πάντα και δεν βρήκαμε 

κάτι λάθος».

Το συγκεκριμένο άστρο περιβάλλε

ται από νέους πλανήτες, όπως ακριβώς 

και ο δικός μας Ήλιος. Η Μπογιατζι- 

άν έχει αναλύσει όλα τα πιθανά σενά

ρια, αποκλείοντας τα πάντα -εκτός των

εξωγήινων υπερκατασκευών- πλην 

ενός, το οποίο όμως παραπέμπει σε 
μία απίθανη σύμπτωση για τα δεδο

μένα που γνωρίζουμε για το Σύμπαν. 

Η μοναδική ερμηνεία, λοιπόν, που δ ί

νεται βάσει φυσικών φαινομένων ε ί

ναι ότι ένα άλλο αστέρι έχει εγκλωβί

σει στην τροχιά του έναν μεγάλο αριθ
μό από κομήτες, κοντά στο αστρικό 

σύστημα που μελετάται. Όμως αυτό, 

όπως εξηγεί η Μπογιατζιάν, συγκε

ντρώνει απειροελάχιστες πιθανότητες 

να έχει συμβεί.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι αστρο

νόμοι πιστεύουν ότι έχουν εντοπ ί

σει εξωγήινες υπερκατασκευές, αλλά 

αποφεύγουν να το παρουσιάσουν ως 

δεδομένο, πριν συγκεντρώσουν περισ

σότερα στοιχεία. ■ 

www. theatlantic. com
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Υπαστ.Α' ΒΑ

ΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο. Ανθ/μο ΠΑΛΥΒΟ Αριστείδη, Αρχ/ 

κα ΒΑΡΟΥΞΗ Γεώργιο. Αρχ/κα ΤΟΥΡΗ Γεώργιο. Αρχ/κα 

ΠΑΤΡΙΝΟ Λάζαρο. Υπαρχ/κα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δημήτριο, 

Υπαρχ/κα ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Υπαρχ/κα ΜΠΕΝΕΤΣΗ 

Δημήτριο. Υπαρχ/κα ΚΑΡΑΦΛΟ Δημοσθένη. Ε.Φ. ΜΑΡΟΥ- 

ΣΗ Κων/νο. Ε.Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ Παναγιώτη, διότι υπηρε- 

τούντες στην ΟΠΚΕ της Δ.Α. Ηλείας, επέδειξαν εξα ιρε

τική δραστηριότητα, εργασθέντες με ιδιαίτερο ζήλο, επι

μονή, ενδιαφέρον, πολύ πέραν του κανονικού ωραρίου 

εργασίας και κατόρθωσαν να συλλάβουν δύο αλλοδα

πούς και να κατάσχουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών 

ουσιών, προκαλώντας με την πράξη τους αυτή τα ευμενή 

σχόλια του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

υπέρ της Υπηρεσίας τους και της Ελληνικής Αστυνομί

ας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν.Β' 

ΨΑΡΑΔΑΚΗ Λεωνίδα. Υπαστ.Α'ΟΡΦΑΝΟ Λεόντιο. Ανθ/ 

μο ΔΑΣΚΑΛΟ Νικόλαο, Ανθ/μο ΡΑΔΟ Ευθύμιο. Ανθ/μο 

ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΤΑΜΟ Ιωάννη, Αρχ/κα ΒΛΑΧΑΞΗ Ευθύμιο, 

Αρχ/κα ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Αναστάσιο. Υπαρχ/κα ΣΠΑΠΗ 

Αντώνιο. Αστ/κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ιωάννη, διότι υπηρε- 

τούντες στο Τ.Δ.Ν Ρόδου εργαζόμενοι επίμονα, μεθοδι

κά. πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας τους, πέτυχαν την 

σύλληψη τριών δραστών οι οποίοι μετέφεραν μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Με την πράξη τους αυτή 

αηοδόμησαν την εγκληματική οργάνωση, κατάφεραν σο

βαρό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα εμπορίας ναρ

κωτικών και συνετέλεσαν στην εμπέδωση του αισθήμα

τος ασφάλειας των πολιτών και στην εδραίωση της εμπι

στοσύνης τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,

► Απονεμήθηκε «ΥΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ» στους: Αστυν Β 

ΦΕΡΤΑΚΗ Διαμαντή. Ανθ/μο ΔΗΜΗΤΡΕΛΟ Λάμπρο διό

τι υπηρετούντες στην Τ.Δ.Ν. Πατρών εργάσθηκαν με ζήλο, 

μεθοδικότητα. υπομονή, πολύ πέραν του ωραρίου εργα

σίας τους, στο πλαίσιο έρευνας που διήρκησε επί δεκά

μηνο και υποβαλλόμενοι σε προσωπικά έξοδα χρησιμο

ποιώντας τα ιδιωτικά τους τηλέφωνα και τα ΙΧΕ αυτ-τα 
τους, κατάφεραν. με τη συνδρομή κα άλλων συναδέλφων, 

να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση, συλλαμβάνο- 

ντας 6 ηγετικά μέλη της και σχημάτησαν δικογραφία για 

άλλους 51 και να κατασχέσουν μεγάλες ποσότητες ναρ

κωτικών ουσιών. Με τη δραστηριότητά τους αυτή, προ- 

σέφεραν εξαιρετική υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια 

και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια υπέρ της Υπηρεσίας 

τους και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

►  Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

► Απονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Ανθ/μο ΑΛΕ- 

Ξ0Π0ΥΛ0 Παναγιώτη, Ανθ/μο ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Βασίλειο. 

Υπαρχ/κα ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Δημήτριο, Αρχ/κα ΠΑΝΤΑΖΟ- 

ΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΔΙΑΜΑΝΤΗ Δημήτριο. διότι 

υπηρετούντες στην Υ.Α. Καλαμάτας, ανέπτυξαν εξα ιρε

τική δραστηριότητα, μεθοδικότητα, ζήλο, αξιοποίησαν 

κατάλληλα πληροφορίες και εργαζόμενοι πολύ πέραν 

του ωραρίου τους, πέτυχαν την εξάρθρωση πολυμελούς 

εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε διαπράξει τουλά

χιστον 48 περιπτώσεις κλοπών στην ευρύτερη περιοχή 

του ν. Μεσσηνίας. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν 

σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια, εδραιώ

νοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προκαλώ

ντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο 

για τους ίδιους όσο και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυ

νομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στον: Ε.Φ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟ 

Ιωάννη, διότι στην Κηφισιά Αττικής, αντιλήφθηκε, ακινη- 

τοποίησε, κατόπιν φυσικής εμπλοκής και συνέλαβε επ' 

αυτοφώρο επικίνδυνο σεσημασμένο κακοποιό, ο οποίος 

είχε διαπράξει κλοπή, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο 

σημαντικές υπηρεσίες στην εμπέδωση του αισθήματος 

ασφαλείας των πολιτών.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Α /Β ' ΓΑΤΟ Παρα
σκευή. Υ/Β ' ΛΟΥΚΟΥΖΑ Χαράλαμπο. Ανθ/μο ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αθανάσιο. Αρχ/κα ΜΑΤΣΟΥΚΑ Βασίλειο. Αρχ/κα ΔΗΜΗ- 

ΤΡΙΟΥ Θεόδωρο. Υπαρχ/κα ΜΠΟΥΖΑΛΑ Στέφανο, διότι 

υπηρετούντες στο Τ.Α. Χαλκίδας, επέδειξαν μεθοδικότη

τα. ζήλο και δραστηριότητα που υπερβαίνει σημαντικά το 

καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και κατάφεραν 

να συλλάβουν δύο υπηκόους Αλβανίας για καλλιέργεια 

δενδρυλλίων κάνναβης. Με την σύλληψη αυτή, εδραί

ωσαν το αίσθημα ασφάλειας 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 «ΕΠΑΙΝΟΣ» στον: Αρχ/κα ΣΤΑΥΡΟ- 

ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, διότι ευρισκόμενος εκτός διατεταγμέ

νης υπηρεσίας, βρήκε και παρέδωσε ένα χάρτινο φά

κελο εντός του οποίου υπήρχε το χρηματικό ποσό των 

2.300 ευρώ. Με την ενέργεια του αυτή υπερέβη το κα

λώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και προκάλεσε 
τα ευμενή σχόλια του κοινού.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν. Δ/ντή ΜΑ- 

ΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο. Αστυν.Β' ΓΑΤΣΙΟ Βάιο, Αρχ/κα ΤΣΙΟ- 

ΓΚΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο. Υπαρχ/ 

κα ΣΟΥΦΛΕΡΗ Νικόλαο. Υπαρχ/κα ΜΑΝΤΖΙΟ Ιωάννη, δ ι

ότι υπηρετούντες στην Υ.Α. Λάρισας, επέδειξαν εξα ιρε

τική δραστηριότητα, προθυμία, μεθοδικότητα και ζήλο, 

εργαζόμενοι πέραν των κανονικών ωρών εργασίας του. 

κατορθώνοντας να συλλάβουν ένα ημεδαπό δράστη, σε 

βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου 

με την οποία καταδικάστηκε για ληστείες και παράνο

μη οπλοφορία. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν 

σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια και εδραί

ωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Υπηρεσία, προ- 

καλώντας τα ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. 
υπέρ αυτών και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομί

ας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αρχ/κα ΔΕΛΗ Φί

λιππο, Υπαρχ/κα ΛΙΑΓΚΡΙΔΩΝΗ Κων/νο, διότι υπηρετού

ντες στο Τ.Τ. Άργους, εργαζόμενοι με εξαιρετικό ζήλο, 

μεθοδικότητα, επιμονή και προθυμία, εντόπισαν όχημα 

το οποί είχε εμπλακεί σε κλοπή καταστήματος, καταδίω

ξαν αυτό, το ακινητοποίησαν και κατόρθωσαν να συλλά

βουν τους επιβαίνοντες σε αυτό, δύο ημεδαπούς ΡΟΜΑ, 

να ανευρεθούν τα κλοπιμαία και να αποδοθούν στον ιδ ι

οκτήτη του καταστήματος. Με την πράξη τους αυτή συ

νέβαλαν στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας των 

πολιτών, προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και 

των Μ.Μ.Ε. υπέρ αυτών και του Σώματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Α' ΜΠΑ- 
ΛΑΤΣΟΥΚΑ Βασίλειο, Υπαστ.Α' ΣΚΟΡΔΑ Αλέξανδρο. 

Υπαστ.Α' ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΚΥΡΙΑΖΗ 

Δημήτριο, Ανθ/μο ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΠΑ- 

ΝΑΓΟΥ Ιωάννη, Αρχ/κα ΤΟΠΑ Γεώργιο, Αρχ/κα ΤΣΑΜΠΙ- 

ΡΑ Νέστωρα, Αρχ/κα ΠΑΠΠΑ Δήμητρα. Αρχ/κα ΜΠΑ

ΚΑΛΗ Βησσαρίωνα, Αρχ/κα ΧΟΛΕΒΑ Νικόλαο. Υπαρχ/ 

κα ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Σταύρο. Υπαρχ/κα ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ Κων/νο. 

Υπαρχ/κα ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ Απόστολο, Αστ/κα ΚΑΛΙΚΟ Βασί

λειο, Αστ/κα ΚΑΚΚΕ Απόστολο, Αστ/κα ΤΖΟΒΑΡΑ Χρή- 

στο. διότι υπηρετούντος στο Α.Τ. Αλμυρού Μαγνησίας 

επέδειξαν εξα ιρετική  δραστηριότητα, εργασθέντες με 

αίσθημα ευθύνης, προθυμία, ζήλο και μεθοδικότητα. κα

τόρθωσαν να συλλάβουν τέσσερις (4) υπηκόους Βουλγα

ρίας. οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε κλοπές -  διαρρή

ξεις οικιών στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Αγχιάλου και 

της Χρυσής Ακτής Παναγιάς Μαγνησίας. Με την πράξη

τους αυτή επιτεύχθηκε σοβαρό πλήγμα στην εγκληματι

κή τους δραστηριότητα, παγίωσαν το αίσθημα ασφαλεί

ας των πολιτών και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του 

κοινού και των Μ.Μ.Ε, υπέρ της Υπηρεσίας τους και του 

Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Α' ΓΚΙ- 

ΟΥΛΕΚΑ Κων/νο, Ανθ/μο ΚΑΨΙΩΧΑ Αριστείδη, Ανθ/μο 

ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο, Αρχ/κα ΚΟΥΤΣΙΚΑ Πέτρο, 

Αρχ/κα ΖΩΚΑΡΗ Ευστάθιο, Αρχ/κα ΒΟΥΛΓΑΡΗ θωμά. 

Αρχ/κα ΜΗΛΙΩΤΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Γρηγό- 

ριο, Αρχ/κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΚΑΤΟΥ- 

ΝΑ Κων/νο. Υπαρχ/κα ΜΠΟΥΖΑΛΑ Στέφανο. Υπαρχ/κα 

ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ Νικόλαο, διότι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες 

της Δ.Α. Εύβοιας, επέδειξαν μεθοδικότητα και ζήλο και 

κατάφεραν να συλλάβουν έναν ημεδαπό άνδρα. ο οποίος 

καλλιεργούσε σε δασώδη περιοχή της Λίμνης Εύβοιας 

366 δενδρύλλια κάνναβης και μετά από έρευνα κατέσχε- 

σαν μεγάλη ποσότητα κάνναβης, όπλα και φυσίγγια. Με 

την πράξη τους αυτή εδραίωσαν το αίσθημα ασφαλείας 

των πολιτών, προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στη Δη

μόσια Ασφάλεια και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του 

κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ίδιους όσο και για 

το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Απονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Αστυν.Α' ΚΑΛΟ- 

ΝΟΜΟ Παναγιώτη, Αστυν.Α' ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ Αναστάσιο, 

Υπαστ.Α' ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μηνά. Ανθ/μο ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ν ι

κόλαο. Ανθ/μο ΚΛΕΙΔΗ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΣΙΜΟ Χρήστο. 

Αρχ/κα ΒΡΥΛΑΚΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στέφα

νο. Υπαρχ/κα ΤΖΙΤΖΙΚΑ Στυλιανό, Υπαρχ/κα ΝΙΚ0Λ0Π0Υ- 

ΛΟ Ιωάννη, Αστ/κα ΜΗΤΣΙΟΥ Σωτήριο, Αστ/κα ΠΑΠΑ- 

ΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ Χρυσή. Ε.Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Ιωάννη, διότι 

υπηρετούντες σε Υπηρεσίες της Δ.Α. Ρεθύμνου, εργα

ζόμενοι πρόθυμα, μεθοδικά, δραστήρια, με ζήλο, πέραν 

του ωραρίου εργασίας τους, κατόρθωσαν να συλλάβουν 

έναν υπήκοο Παλαιστίνης, ο οποίος μαζί με άγνωστο 

σύνεργό του είχαν διαπράξει 55 διαρρήξεις σε ξενο

δοχεία των νομών Ρεθύμνου και Χανίων. Στην οικία του 

βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, χρυσαφικά, 

διαβατήρια, χαρτονομίσματα διαφόρων κρατών, διαβα

τήρια. κ.α. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπου

δαία υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια και προκάλεσαν 

τα ευμενή σχόλια της τοπικής κοινωνίας και του τοπι

κού τύπου, εδραίωσαν το αίσθημα ασφαλείας των πολι

τών και την εμπιστοσύνη τους στο Σώμα της Ελληνικής 

Αστυνομίας. ■
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Επιμέλεια Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Οστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)
ηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

Ένα χειμωνιάτικο πρωινό Δευτέρας 
ο Αστυνόμος Στεργίου κλήθηκε να 
συνδράμει στην διαλεύκανση μιας 
ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στην 
οικεία μιας τετραμελής οικογένειας 
η οποία αποτελούνταν από τον πατέ
ρα. την μητέρα, τονγιό και την κόρη. 
Από την προανάκριση ο Αστυνόμος 
συνέλεξε τα εξής στοιχεία:

Ένας από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δολοφόνησε 
τον έναν από τους άλλους. Ένα άλλο μέλος της οικογένειας 
ήταν μάρτυρας του εγκλήματος και το τελευταίο μέλος 
βοήθησε τον δολοφόνο. Τα γεγονότα για τα οποία ήταν 
βέβαιος ήταν·.
V 0  μάρτυρας και αυτός που βοήθησε τον δολοφόνο ήταν 

διαφορετικού φύλλου.
2) Το μεγαλύτερο άτομο και ο μάρτυρας ήταν διαφορετικού 

φύλλου.
3) Το νεαρότερο άτομο και το θύμα ήταν διαφορετικού 

φύλου
4) Αυτός που βοήθησε τον δολοφόνο ήταν μεγαλύτερος 

από το θύμα.
5) 0 πατέρας ήταν το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας.
6) 0  δολοφόνος δεν ήταν το νεαρότερο μέλος της οικο

γένειας.

Ο Αστυνόμος Στεργίου διέταξε να συλληφθεί ο δολο
φόνος. Γνωρίζετε ποιος μπορεί να ήταν αυτός;

ι όγια σοφών ανδρών

ΟΙ ΑΝΘΡΠΠΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΝΟΥΝ 
Π ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΤΆ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑ ΑΠΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.. 
ΛΙΟΏ Η ΟΡΑΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.. 
ΑΛΛΑ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ..

1. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού ;
Α. Αρχή περιοχής κατοικίας.
Β. Τουριστική περιοχή.
Γ Αρχαιολογικός χώρος.

2. Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση 
λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια 
τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). 
Μπορείτε:

Α. Να σταματήσετε για κάποια στιγμή σε εκείνο 
το σημείο.

Β. Να σταθμεύσετε σε εκείνο το σημείο.
Γ Να πατήσετε αυτήν την γραμμή ενώ οδηγείτε.

3. Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής;
Α. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που 

τοποθετείται προ κόμβου σε οδό ταχείας 
κυκλοφορίας.

Β. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που 
τοποθετείται προ ανισόπεδου κόμβου σε 
αυτοκινητόδρομο.

Γ Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ κόμβου 
σε εθνική οδό.

U. Όταν σε περιοχές έργων στον
αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση 
συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες 
γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:

Α. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
Β. Μόνο τις άσπρες γραμμές.
Π Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

0παζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

«Το φως του μπάνιου»
Έχουμε 3 διακόπτες από τους οποίους θέλουμε να δούμε ποιος 
ανάβει το φως στο μπάνιο. Στο μπάνιο μπορούμε να μπούμε μια 
μόνο φορά και η πόρτα είναι κλει
στή οπότε δε μπορούμε να δούμε 
αν ανάβει το φως παρά μόνο αν 
ανοίξουμε την πόρτα. Λοιπόν ποιος 
διακόπτης αντιστοιχεί στο μπάνιο·.
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Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι ά)

1. Πότε χτίστηκε ο πύργος του ΟΤΕ 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης;

Α. 1969 
Β. 1970 
Γ 1971

2. Πως αλλιώς ονομάζεται ο 
ποταμός Θύαμις στην Θεσπρωτία;

Α. Ντάλας.
Β. Καλαμάς.
Γ Κωκυτός.

3. Πότε πραγματοποιείται το πέταγμα του «Γλόμπου» 
στην Κυπαρισσία;

Α. Τον Δεκαπενταύγουστο.
Β. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Γ Την Μεγάλη Εβδομάδα.

4. Πως λεγόταν το Ιερό που υπήρχε στην περιοχή της 
Λεβήνας Ηρακλείου;

Α. Ιερό του Ασκληπιού.
Β. Ιερό του Διονύσου.
Γ Ιερό του Δικταίου Δία.

Π  γλώσσα μας

Υιατί το λέμε έτσι;

«Αιντε να κουρεύεσαι» - «Αστόν να κου
ρεύεται» («έασον αυτόν χαίρειν». έλεγαν οι 
αρχαίοι πρόγονοί μας).
Στα Βυζαντινά χρόνια ήταν συνηθισμένο το θέαμα της διαπό
μπευσης. Οι Βυζαντινοί το είχαν ένα από τα πρώτα τους θε
άματα να πηγαίνουν στις πλατείες και στους δρόμους, για να 
παρακολουθήσουν μια διαπόμπευση. Οι τιμωρούμενοι, ήταν 
οι κλέφτες, οι δειλοί, οι μέθυσοι, οι αντάρτες, οι μοιχοί, αλλά 
πολλές φορές και πρόσωπα εξέχοντα. Η πρώτη δουλειά ήταν 
να κουρέψουν αυτόν που επρόκειτο να διαπομπευθεί. Ήταν, 
δηλαδή, μεγάλη προσβολή τότε να κουρέψεις κάποιον, έτσι 
όπως αργότερα στα χρόνια της Επανάστασης του 21, ήταν βρι
σιά ν ' απειλήσεις κάποιον ότι θα του ξυρίσεις το μουστάκι. 
Είναι εύκολο, τώρα, να εξηγήσουμε τις φράσεις : «άστον να 
κουρεύεται» και «άντε να κουρεύεσαι», που σύμφωνα με την 
λαϊκή φρασεολογία είναι τόσο «σκάρτος». ώστε του αξίζει 
να κουρευτεί. Καμιά φορά ακούμε και τη λέξη: «κουρέματά 
σου». Το ρήμα «κουρεύω» στους Βυζαντινούς, λεγόταν και 
«κουράζω». Είναι δε συνηθισμένη η φράση: «τον τάδε εκού- 
ρασαν μοναχόν». Επειδή, λοιπόν, για τον καταδικαζόμενο 
στην διαπόμπευση και «κουράν», το γεγονός δημιουργούσε 
ένα ψυχικό και σωματικό κάματο, γιατί πολλές φορές τον χτυ
πούσαν κιόλας, έμεινα στα χρόνια «κουράζω», σαν συνώνυ
μο με το «καταπονώ»

ανακαλύπτω - αποκαλύπτω - εφευρίσκω.
Και στα τρία υπόκειται ως βασική σημασία το «βρίσκω». Το 
εφευρίσκω (εφεύρεση, εφευ-ρέτης) δηλώνει ότι «βρίσκω 
κάτι για πρώτη φορά κάτι που δεν υπήρχε πριν» (Ο Έντισον 
εφεύρε τον φωνογράφο - Η πενικιλίνη εφευρέθηκε από τον 
Φλέμινγκ). Τα ανακαλύπτω και αποκαλύπτω συνδέονται μετα
ξύ τους περισσότερο. Το ανακαλύπτω σημαίνει «βρίσκω και για 
πρώτη φορά κάνω γνωστό ευρύτερα κάτι (που υπάρχει ήδη)» (Ο 
Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυφε την Αμερι-κή). Το αποκα
λύπτω σημαίνει επίσης «βρίσκω και κάνω γνωστό δημόσια κάτι 
που υπάρχει ήδη και κρατείται μυστικό» (Ο δημο-σιογράφοςμε 
την έρευνα του αηοκάλυφε το μεγάλο σκάνδαλο του Δημοσίου). 
Η σημασιολογική διαφορά των τριών λέξεων φαίνεται καλύτερα 
σε λανθασμένες προτάσεις τού τύπου: «Ο Κολόμβος εφεύρε την 
Αμερική»'. -  «Ο δημοσιογράφος ανακάλυψε από το ρα-διόφω- 
νο το σκάνδαλο» -  «Ο Έντισον αηοκάλυφε τον φωνογρά-φο»'. 
Η σημασιολογική διαφορά των τριών ρημάτων μεταφέρεται και 

στα παράγωγα τους ανακάλυψη, αποκάλυψη 
και εφεύρεση, εκτός από λίγες καταχρη
στικές χρήσεις

ΠΗΓΗ; Λεξικό της Ν. Ελληνικής 
Γλώσσας του καθηγητή γλωσ

σολογίας Γ Μηαμπινιώτηψ

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδης» του Τάκη Ναστού- 
λη. εκδ. Σμυρνιωτάκη.

-

η φωτογραφία του μήνα
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δεν τις έχ ε ι... ο λεπτεπίλεπτος.
2. Όνειρο ... προγόνων μας -  

Ελληνική πολεμική ιαχή.
3. Κρουστά μουσικά όργανα -  

Μαζί στην... σειρά.
4  Όργανο τεχνικών σχεδιάσεων -  Γουλιέλμος ... ο 

ιδρυτής του αστεροσκοπείου Σπετσών.
5. ... Λάμα: ο ανώτατος αρχηγός του θιβετιανού 

βουδισμού.
6. Το λέμε εκφράζοντας αβεβαιότητα -  Πρόδρομος της 

Ολυμπιακής (αρχικά).
7. Σημαίνει και μαζί -  Λεγόταν ο Χέμινγουεϊ.
8. ... Καρντέν: γαλλικός οίκος μόδας -  Πρωτεύουσα 

ομώνυμου νομού της Ηπείρου.
9. Με «καλώς» γίνεται... καλύτερο -  Σάκας 

περιεχόμενα.
10. Μαξιμίλιαν...: Αυστριακός ηθοποιός -  

Πανηγυρισμός σπουδαίου γεγονότος.
11. 0 προσκοπισμός των κοριτσιών.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Το μεγαλύτερο από τα βιολιά.
2. Αλεξάνδρα βαφτίστηκε -  Λέξη από φράση του 

Ηράκλειτου -  Σπασμένη ... έδρα.
3. Ο καρπός του κοκοφοίνικα -  Γυναικείο όνομα.
4. Παλιά βιβλιογραφική προσταγή -  Πνοή ανέμου.
5. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος -  Αρχικά 

ανώτατων σχολών.
6. Μεγάλο ρήγμα της γης -  Άνθρωπος εξαιρετικό 

μικρόσωμος.
7. Γράμματα από τη ... Βιέννη - ... Φόντα: διάσημος 

ηθοποιός -  Ελληνικό 140.
8. Το μαλλί των προβάτων -  Χημικό αλογόνο στοιχείο.
9. Χρήστος ...: πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας.

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

1) Ο Ε. ο οποίος οχυρώνει την οικεία του προ- 
κειμένου να παρεμποδίσει την είσοδο του 
υπαλλήλου, όταν αυτός ενεργήσει πράξη 
που ανάγεται στα καθήκοντα του, του οποίου 
η ενέργεια αναμένεται σε εγγύς χρόνο και 
συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεσή της. διαπράττει το έγκλημα:

α. της βασικής ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 § 1 ΠΚ -  προλαμβάνου- 
σα αντίσταση)

β. της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ -  απείθια) 
γ. της θρασύτητας κατά της αρχής (αρ. 171 ΠΚ)

2) Σε περίπτωση σφοδρής χιονόπτωσης σε ορεινή περιοχή της Κοζάνης, 
όπου έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή, ο I ιδιοκτήτης εκσκαφέα που 
αρνείται να επιτρέψει την χρησιμοποίηση του εκσκαφέα, αν και επί
μονα το ζήτησαν οι αποκλεισμένοι κάτοικοι της περιοχής, διαπράτ- 
τει το αδίκημα της:

α. παράλειψης οφειλόμενης βοήθειας (αρ. 288§2 ΠΚ) 
β. παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (αρ. 307 ΠΚ) 
γ. έκθεσης με ευρεία έννοια -  άφεσης άλλου αβοήθητου (αρ. 306§1 εδ. 

β'ΠΚ).

3) Ο Α, ο οποίος αφαιρεί το θυμιατό (πράγμα αφιερωμένο στη θεία λα
τρεία) από λιτανεία, διαπράττει:

α. διακεκριμένη κλοπή (αρ. 374 στοιχ. α' ΠΚ), διότι αφαιρέθηκε πράγμα 
που είναι αφιερωμένο στη θρησκευτική λατρεία, δηλαδή καθαγιασμέ
νο κατά τους κανόνες της χριστιανικής θρησκείας, 

β. απλή κλοπή (αρ.372 ΠΚ), διότι το θυμιατό είναι αφιερωμένο στη θεία 
λατρεία, αφαιρέθηκε όμως από τον δρόμο όπου διέρχεται η λιτανεία και 
ο οποίος δεν είναι τόπος αφιερωμένος στην θρησκευτική λατρεία, 

γ. υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ).

4) Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως (αρ. 36 ΚΠΔ) στις περι
πτώσεις:

α. της σωματικής βλάβης από αμέλεια (αρ. 314 ΠΚ) αν ο δράστης ήταν 
υποχρεωμένος λόγω της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματος του αν 
κατά βάλει ιδιαίτερη ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή, 

β. της σωματικής βλάβης από αμέλεια (αρ. 314 ΠΚ) χωρίς να απαιτείται ο 
δράστης να ασχολείται συνεχώς ή παροδικά με κάποια δραστηριότη
τα που απαιτεί ιδιαίτερες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις, περίσκε
ψη και ικανότητα των οποίων η εμπειρία δημιουργεί δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη στον παθόντα.

γ. της σωματικής βλάβης από αμέλεια (αρ. 314 ΠΚ) σε βάρος οικείου (αρ. 
13 εδ. β' ΠΚ) του υπαιτίου.

Ονέκδοτο

Μπαίνει ένας κλέφτης μέσα σε ένα σπίτι.
Παπαγάλος : Μην κλέβεις ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. 
Κλέφτης : Α στο καλό σου με τρόμαξες πως σε 
λένε εσένα ;
Παπαγάλος Ιωσήφ.
Κλέφτης ; Χαχαχα είναι αυτό όνομα για παπαγάλο ;
Παπαγάλος: Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για 
ντόπερμαν :
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Αστυνόμος Στεργίου παρατήρησε ότι έλειπαν από το κατώφλι 
της οικίας του θύματος οι εκδόσεις της εφημερίδας της Τετάρτης 
και Πέμπτης και οι υποψίες του στράφηκαν αμέσως στον 
διανομέα της εφημερίδας γιατί δεν τις διένειμε στον κ. Πατζίκη 
ως συνήθως καθώς ως φαίνεται γνώριζε ότι δεν ήταν εν ζωή.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1.Α, 2.Β. 3.Α, 4Β, 5.Β

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 3)
0α αλλάξουν καμήλες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι U)
I B. 2.Α. 3.Β

ΝΙΚΗΤΕΣ:
Τσεκούρας Γεώργιος

ΤΕΥΧΟΥΣ 293
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΤΑ 2.Α. 3.Β. 4A
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εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κοσμάς Δαμιανός, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, 
Δαβίδ

1/11

Άγγελος, Αγγέλα, Γαβριήλ, Μιχαήλ, Μιχαέλα, Σεραφείμ, 
Μεταξία, Ραφαήλ, Σταμάτης, Σταματία, Ματίνα, Στρατής, 
Ταξιάρχης

8/11

Νεκτάριος, Νεκταρία, θεοκτίστη 9/11

Αρσένιος, Πάτρα, Ορέστης 10/11

Μηνάς 11/11

Δαμασκηνός, Χρυσόστομος 13/11

Φίλιππος, Φίλιππος 14/11

Ιφιγένεια, Ματθαίος 16/11

Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα 18/11

Μαρία, Μάριος, Βιργινία, Δέσποινα 21/11

Βαλέριος, Φιλήμων 22/11

Αικατερίνη, Μερκούριος 25/11

Στυλιανός, Στέργιος 26/11

Φαίδρα, Φιλούμενος 29/11

Ανδρέας 30/11

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Αρετή 1/12

Βαρβάρα 4/12

Σάββας 5/12

Νικόλαος 6/12

Άννα 9/12

Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12

Άρης, Αδάμ, Αδαμάντιος, Εύα, Ραχήλ 13/12

Αρριανός, Λευκή 14/12

Ελευθέριος, Ελευθερία, Ανθή 15/12

Δανιήλ 17/12

Ιουλία 21/12

Αναστασία, Νατάσα 22/12

Ευγενία 24/12

Εμμανουήλ, Χρήστος, Χρυσή 25/12

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, 
Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, 
Μανουέλα, Μανωλία*, Κωνστάντιος, Κωστάντιος, 
Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

26/12

(*) Κινητή
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Ο κ. Γιώργος Μπουφίδης συγχαίρει 
και ευχαριστεί τον Υπαστυνόμο Β ' κ. 
Κατσιώτη Απόστολο και τον Αρχκρύ- 
λακα κ. Οικονόμου Ιωάννη που υπη
ρετούν στο Α.Τ. Καλύμνου/Δωδεκα- 
νήσου για το ενδιαφέρον που επέ- 
δειξαν σε υπόθεση κλοπής του ιδιω
τικού οχήματος της συζύγου του.

Ο Αρχιφύλακας κ. Γεώργιος Παπα- 
χρηστόπουλος ευχαριστεί το περιο
δικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» και 
το ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυ
νομίας» για τη στήριξη στο πρόβλημα 
υγείας που περνά.

Ο κ. Τσακουρίδης Αναστάσιος
(Αγος ε.α) ευχαριστεί τον Αρχιφύ- 
λακα κ.Γιαννάκη Κων/νο που υπη
ρετεί στο Τμ. Τροχαίας Ξάνθης διότι 
με την άμεση επέμβασή του απέτρε
ψε τη συνέχιση του ξυλοδαρμού του 
ηλικιωμένου πατέρα του.

Οι οικογένειες Νίκου Χαϊδάρη και 
Στέφανου Αμπατζή ευχαριστούν το 
πλήρωμα του περιπολικού Α74 και τη 
γραμμή Άμεσης Δράσης που τους 
βοήθησαν να φτάσουν έγκαιρα στο 
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκού και 
να προλάβουν επιδείνωση της υγεί
ας του παιδιού τους.

Η κ. Αθηνά Καραδέλη ευχαριστεί τον 
Αστ/κα κ. Βασίλειο Καλλιάρα (Ζ182) 
και τον Αστ/κα κ.Αθανάσιο Παντα- 
ζή (Ζ191) οι οποίοι υπηρετούν στην 
«Ομάδα Ζ» διότι τους βοήθησαν ση
μαντικά σε μία δύσκολη για εκείνους 
στιγμή.

Οι Κ.Γ Ολυμπιακές Κρουαζιέρες
ευχαριστούν τον Ταξίαρχο της ΕΛ. 
ΑΣ. κ. Βασίλειο Τσίγγο, Διοικητή 
της Άμεσης Δράσης για τη βοήθεια 
που τους προσέφερε στην επίλυση 
του χρόνιου προβλήματος που εμ
φανιζόταν στη μαρίνα του Φλοίσβου, 
πλησίον των Ολυμπιακών Ακινήτων, 
με την παράνομη κατασκήνωση των 
τσιγγάνων.
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Ο κ. Νίκος Κατσιλιέρης ευχαρι
στεί τον Αστυνομικό/ρυθμιστή κ ί
νησης στον κόμβο Λ. Κηφισίας - 
ΛΆλεξάνδρας κ. Σπύρο Μερτζανίτη 
για την άψογη συμπεριφορά του και 
την επαγγελματική του ικανότητα.

0 Αρχιφύλακας κ. Ιωάννης Ζ ι- 
γκούρας και η οικογένειά του ευχα
ριστούν το περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» για τη συμπαράσταση 
και ανταπόκριση στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει.

0  Διευθυντής και ίο προσωπικό της 
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογιών 
Ερευνών Βόρειας Ελλάδας ευχαρι
στούν τον Πρόεδρο και το Δ ιοικητι
κό Συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ενώσε- 
ως Αστυνομικών (Ι.ΡΑ.) για τη δωρεά 
μίας συσκευής τηλεμοιοτυπίας.

0 κ. Αναστάσιος Τσακνάκης με επι
στολή του στον Αρχηγό της Αστυνο
μίας ευχαριστεί την Ελληνική Αστυ
νομία. το Α.Τ.Λευκού Πύργου καθώς

και τον δόκιμο Υπαστυνόμο κ. Μου- 
τσιάνο Γεώργιο για την βοήθεια που 
του προσέφεραν όταν έπεσε θύμα 
κλοπής.

Η Οικογένεια Σταύρου Καραδήμου
ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία 
και ιδιαίτερα από το Α.Τ.Αιγινίου τους 
Αστυνομικούς: κ. Δάλλα Γεώργιο και 
κ. Δουμάκη Βασίλειο, από την Τρο
χαία Κατερίνης τους Αστυνομικούς 
: κ. Γεροδήμου Μαρία και κ. Σαρι- 
γιαννίδη Κωνσταντίνο και από το 
Α.Τ. Κατερίνης τους Αστυνομικούς 
: κ.Σουφλερού Ελένη και κ. Φωτιά- 
δη Χρήστο για την πολύτιμη βοήθειά 
τους στη γέννηση του παιδιού τους.

Η κ. Τζούνκο Ναγκάτα (Junko 
Nagata) συγχαίρει την Ελληνική 
Αστυνομία για την έναρξη της λε ι
τουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτη
σης Επισκεπτών Αθηνών. Το γρα
φείο εξυπηρετεί πολύ τους ξένους 
επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Ο κ. Δρίβας Γεώργιος και η εταιρεία 
Ορυζόμυλος Α.Ε. ευχαριστεί τους
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υπηρετούντες στο Τμήμα Δίωξης Πα
ράνομης Μετ/σης Αθηνών και ιδιαί
τερα τους Υπαρχ/κες κ. Χαραλαμπίδη 
Γεώργιο και κ.Παπαβασιλόπουλο Ιω
άννη για την βοήθειά τους στο πρό
βλημα που δημιουργήθηκε σε κτίριο 
της εταιρείας.

Ο κ. Παναγιώτης Καμπούρογλου με
επιστολή του στον κ. Ευστράτιο Πα- 
παδέα. Αστυνομικό Δ/ντή της Δ/νσης 
Αλλοδαπών Αθηνών, ευχαριστεί τον 
Υηαρχιφύλακα Αθανάσιο Τεγά που 
υπηρετεί στη Τ.Δ.Π.Μ. Αθηνών και 
τον Αστυφύλακα Γεώργιο Ψηλοπάτη 
που υπηρετεί στη Τ.Δ.Π.Μ. Δυτ. Αττι
κής για τη βοήθεια που προσέφεραν 
σε υπάλληλο του αεροδρομίου «ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».Η παρέμβασή τους 
απέτρεφε τη σοβαρότερη σωματική 
βλάβη του εργαζόμενου καθώς και 
τη γενικότερη αναταραχή στο χώρο 
του αεροδρομίου.

Ο κ. Ιωάννης Πετρίδης ευχαριστεί 
τον Υηαρχιφύλακα κ. Τζέκη. τον 
Υηαρχιφύλακα κ. Τσιπόπουλο και 
τους Ειδικούς Φρουρούς κ. Γεωρ- 
γιάδη και κ. Καμπουρίδη που υπη
ρετούν στην Ομάδα ΔΙ ΑΣ με κωδικό 
407 και περιπολούν στον τομέα Ιω
νίας - Καλλιθέας Θεσσαλονίκης για 
την εξιχνίαση της κλοπής που έλαβε 
χώρα στο κατάστημά του.

Ο κ. Αχιλλέως Αχιλλέας με επιστο
λή του στη Δ/νση Άμεσης Δράσης - 
Ομάδα Ζ ευχαριστεί τον Αστυνομικό 
κ. Αμπαριάν Αναστάσιο (Ζ85) για την 
πολύτιμη βοήθεια που του προσέφε- 
ρε όταν μετά από τροχαίο ατύχημα 
τον βοήθησε να επεγκλωβιστεί από 
το φλέγόμενο αυτοκίνητό του.

Η κ. Τουλουπάτη Μαρία και ο γιος 
της Μανώλης ευχαριστούν τους Αστ/ 
κες Σπερδούλη Ανδρέα και Δημό- 
πουλο Ταξιάρχη που υπηρετούν στην 
Άμεση Δράση Αττικής «Δ' Αλλαγή 
Περιπολικών» γιατί με πολύ αγάπη 
βοήθησαν τον μικρό Μανώλη να ξε-

χάσει για λίγο το πρόβλημα υγείας 
που τον ταλαιπωρεί.

Ο κ. Musa Alfert ευχαριστεί τους 
Υπαρχιφύλακες Γεώργιο Γεωργίου 
και Γεώργιο Τράβα οι οποίοι υπηρε
τούν στην «Ομάδα ΖΗΤΑ» διότι με τις 
ενέργειές τους κατάφεραν να βρουν 
την κόρη του η οποία είχε χαθεί στην 
περιοχή του Αγ.Ιωάννη Ρέντη.

Ο κ. Βασίλειος Γαλανάκης ευχα
ριστεί τον Διοικητή του Α.Τ. Κιάτου 
του Δήμου Σικυωνίων για την βοή- 
θειά του στο πρόβλημα που παρου
σιάστηκε στην εξοχική κατοικία που 
διατηρεί στην περιοχή.

Ο κ. Ιωάννης Σιταρίδης και ο κ. Αν-
δρέας Μανγκανιέλλο ευχαριστούν 
τους υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφα
λείας Κιλκίς για τη βοήθεια που τους 
προσέφεραν όταν έπεσαν θύματα 
κλοπής.

Ο κ. Γεώργιος Ρούσος ευχαριστεί 
τον Αρχ/κα κ. Μάριο Λουκόπουλο 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερμούπολης 
για την καλοσύνη και τον επαγγελμα
τισμό με τον οποίο τον αντιμετώπισε 
όταν κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα 
για προσωπική του υπόθεση.

Ο κ. Νικόλαος Πατακιάς Πληρε
ξούσιος Υπουργός Β ' συγχαίρει και 
ευχαριστεί την ομάδα του Αστυνο
μικού Δ/ντή κ. Γεωργίου Καρβου- 
νάκη ο οποίος είναι επικεφαλής της 
Υποδ/νσεως Ασφαλείας Νοτιοανα
τολικής Αττικής και συγκεκριμένα 
τον Αστυν. Δ/ντή κ. Γεώργιο Καρ- 
βουνάκη. τον Αστυν. Δ/ντή κ. Γε
ώργιο Τζαγκαράκη. τον Υπαστυνό- 
μο Α ' κ. Νικόλαο Νικόπουλο, τον 
Υπαστυνόμο Α ' κ. Τσε Στέφανο και 
την Υπαστυνόμο Α 'κ . Ειρήνη Κυ- 
νηγοπούλου για τον επαγγελμα
τισμό και την αποτελεσματικότη- 
τα που επέδειξαν στην εξάρθρωση 
της συμμορίας κλεφτών αυτοκινή
των - μεταξύ των οποίων και το δικό

του - η οποία λυμαινόταν τα νότια 
προάστεια.

Ο κ. Ε. Αναστασίου ευχαριστεί τους 
υπηρετούντες στο Α.Τ. Θεσπρωτίας 
και ιδιαίτερα τον κ. Θεόδωρο Νά- 
τσιο για την προσπάθειά τους προ- 
κειμένου να βρεθεί λύση στο πρό
βλημά του.

Ο κ. Θεόδωρος Καρατζίκος. Πρόε
δρος της Τοπικής Κοινότητας Κερκί
νης ευχαριστεί τον Διοικητή του Α.Τ. 
Ποροϊων Σερρών Α/Β κ. Χρήστο Βε- 
νετίδη και τον Υπαρ/κα Χρυσοβαλά- 
ντη Παντελίδη διότι σε προβλήματα 
της τοπικής κοινότητας η ανταπό
κρισή τους ήταν άμεση και αποτελε
σματική.

Ο κ. Αρίστος Κασμίρογλου (Διοίκη
ση Αγίου Όρους) με επιστολή του 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσα- 
κνάκη συγχαίρει την Ελληνική Αστυ
νομία και ειδικότερα τον Αρχιφύλακα 
Αθανάσιο Σαμουρίδη οποίος υπηρε
τεί στο Α.Τ. Αγίου Όρους (Α/Σ Ιερός 
Μονής Βατοπαιδίου) ο οποίος διέσω
σε από πνιγμό γυναίκα στο λιμάνι της 
Ιερισσού.

Ο Αρχ/κας κ. Χρηστός Δουλγέρης
ευχαριστεί το Ίδρυμα Εξοχές της 
Ελληνικής Αστυνομίας και το περι
οδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
για την οικονομική βοήθεια που του 
προσέφεραν μετά από τροχαίο ατύ
χημα που είχε εν ώρα Υπηρεσίας.

Ο Υπαρχιφύλακας κ. Ιωάννης Ρα- 
πτόπουλος που υπηρετεί στο Τμή
μα Τουριστικής Αστυνομίας Βόλου 
και η οικογένειά του ευχαριστούν το 
περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπη
ση», το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής 
Αστυνομίας» και το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. 
Μαγνησίας για την οικονομική εν ί
σχυση που του προσέφεραν για την 
αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος 
υγείας. ■
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

►  Επιμέλεια: Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

0Ν0ΜΑΤΕΠΠΝΥΜ0 ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μάριος Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία (Μυτιλήνη) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β' ε.α.

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΟΥ Ευτυχία Τμ.Επιχ/σεων ΑΕΙ Πειραιά ΠΑΠΠΑ Βασιλική Π.Υ.-Α.Τ. Νίκαιας

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Παν/μιο Ιωαννίνων) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος

Αστυν.Διευθυντής-Α.Ε.Α.Διεύθυνση 
Γενικής Αστυνόμευσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρία

Παν.Ιωαννίνων /  Φιλοσοφική Σχολή -Τμήμα Ιστορικό και 
Αρχαιολογικό

ΜΕΪΜΕΤΗ Καλλιόπη Ανθ/μος -Α.Ε.Α.Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χριστίνα Πανεπιστήμιο Πατρών - Φιλολογία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΑΠΛΑΔΑ Γεωργία Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Φυσικής ΑΠΛΑΔΑΣ Αντώνιος Αρχ/κας-Α' Α.Τ.Ηρακλείου

ΑΠΛΑΔΑ Ελένη Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Χημείας ΑΠΛΑΔΑΣ Αντώνιος Αρχ/κας-Α' Α.Τ.Ηρακλείου

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Εμμανουήλ Ναυτιλίας & Επιχειρημ.Υηηρεσιών Παν. Αιγαίου ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας-Δ.Α.Σάμου

ΑΫΦΑΝΤΗΣ Ιωάννης Τμήμα Γεωλογίας ΑΕΙ Πατρών ΑΫΦΑΝΤΗΣ Ταξιάρχης Αρχ/κας-Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΒΑΙΤΣΗΣ Φίλιππος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Πανεπ.Πειραιά ΒΑΙΤΣΗΣ Θεόδωρος Ανθ/μος ε.α.

ΒΑΜΒΑΚΟΥ Αικατερίνη Σχ.Δημοσ.& Μ.Μ Ε. Πανεη. Θεσσαλονίκης ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας-Α.Τ. Ερεσού Αντίσσης

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Σχολή Αστυφυλάκων ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης Υ/Β" ε.α.

ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ Ευστράτιος Οικον. Επιστημών Τρίπολης ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Υ.Α. Μυτιλήνης

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ Κων/νος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθήνα ΑΡΒΑΝΙΤΗ Αγγελική Αρχ/κας -Α.Ε.Α. Δ/νση Τεχνικής 
Υποστήριξης

ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης Νομική Κομοτηνής ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ Ξενοφών Αρχ/κας -  Δ.Α. Λέσβου Επιτελείο

ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΙΔΟΥ Αργυρώ Χημικό Ιωαννίνων ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΙΔΗΣ Ανδρέας Υ/Β ε.α.

ΒΟΥΡΓΑΡΑΚΗΣ Λάμπρος- 
Αλέξανδρος

Σχ.Μηχ. Περιβάλλοντος -  Πανεη. θράξης ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας Α.Τ. Φερών

ΒΡΕΝΤΖΟΥ Μαρίνα Τμήμα Φιλολογίας Αθηνών ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος, 
ΚΟΛΙΩΝΗ Κων/να

Αντιστράτηγος ε.α.. Ίδρυμα Ε ξο χές  ΕΛΛΑΣ 
Α/Υ'

ΓΕΡΜΑΛΙΔΗΣ Χριστοφάνης Σχ.Μηχαν./ Ακαδ. Εμπ.Ναυτικού Μακεδονίας ΓΕΡΜΑΛΙΔΗΣ Φώτιος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Φερών

ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ Ουρανία Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Διεθνών. Ευρωπαϊκών & 
Περιφερειακών Σπουδών

ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Αλέξανδρος Π.Υ./Δ-ντης Δ/νσης Επικοινωνίας

ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Παρασκευή

Παν/μιο Πατρών /Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος

Αντιστράτηγος ε.α.-Γενική Περιιρ. 
Αστυνομική Δ/νση Πελ/σου

ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Κωνσταντίνα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Αρχ/κας -Αστυνομική Ακαδημία

ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ
Χρυσοβαλάντης-Βασίλειος

Φιλοσοφική Ιωαννίνων ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ Ευθύμιος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Τυχερού

ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ Κων/νος Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ Κων/νος Ανθ/μος-ΤΤ. Χανίων

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ Μαρία Παν/μιο Θεσσαλίας Πληροφορικής με εφαρμογές στη 
βιομετρική

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας-Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ Αλέξανδρος Παν/μιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορικό Αρχαιολογικό ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος-ΤΔ.Π.Μ. Πιερίας

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Νικόλαος Τμ.Οικονομικών Επιστημών Παν/μιο Τρίπολης ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -Υ.Α.Χανίων

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ θεοδώρα- 
Μαρία

Τμ.Επιστ. Υλικών Πανεη. Πατρών ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ Ιωάνης Αρχ/κας Υ.Α.Β.Ε.

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Χρήστος Τμ.Οικον.Εηιστημών Πανεπ.Μακεδονίας ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Κων/νος Ανθ/μος ΤΔΝ Αλεξ/πολης

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής Επιστήμη Υπολογιστών Ηράκλειο-Παν/μιο Κρήτης ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Ανθ/μος-Α.Τ.Βουκολίων

ΔΟΓΚΑΣ Ιωάννης Παν/μιο θεσ /κης Τμήμα Νομικής ΔΟΓΚΑΣ Συμεών Υπαρχ/κας-ΤΔ.Π.Μ. Πιερίας

ΔΟΞΑΚΗΣ Ιωάννης Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηρακλείου ΔΟΞΑΚΗΣ Πέτρος Αρχ/κας-Α.Τ. Νέας Κυδωνιάς

ΔΡΑΚΑΚΗ Ευαγγελία Ιατρική Κρήτης (Ηράκλειο) ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ Λαμπρινή Φιλοσοφική Ιωαννίνων ΒΕΡΓΟΥ Αναστασία Αρχ/κας-Δ.Α. Πρέβεζας Επιτελείο

ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ Εμμανουήλ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(Χανιά)
ΖΑΡΑΪΔΩΝΗΣ Απόστολος Ανθ/μος-Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας

ΖΕΡΒΟΣ Αναστάσιος Οικονομικών Επιστημών Ρέθυμνου ΖΕΡΒΟΣ Κων/νος Αρχ/κας-Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας

0ΑΡΡΑΛΙΔΗΣ Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκων ΘΑΡΡΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος Υ/Β' -Δ .Α.Πιερίας/Εηιτελείο

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Χρυσάνθη Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Φιλολογίας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ευάγγελος Αρχ/κας-Α.Ε.Α. Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Φωτεινή Σχ. Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόφιλος Αρχ/κας Α.Σ. Αερολιμένα Αλεξ/ηολης

ΚΑΖΑΝΗ Αδαμαντία Πάντειο Παν/μιο Τμήμα Ψυχολογίας KAZAN ΗΣ Ηλίας Αρχ/κας-Γενική Περιφ.Αστυνομική Δ/νση 
Πελ/σου

ΚΑΖΑΡΙΑΝ Νικόλαος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΚΑΖΑΡΙΑΝ Ιωάννης Ανθ/μος ΤΣΦ Σουφλίου

ΚΑΚΑΛΗ Όλγα Νομική Θεσσαλονίκης ΚΑΚΑΛΗΣ Απόστολος Α/Β ΤΣΦ Σουφλίου

ΚΑΚΑΝΗ Βασιλεία Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιου 
Αλεξ/πολης

ΚΑΚΑΝΗΣ Σωτήριος Α/Β' Α.Τ.Περιφέρειας Κατερίνης

ΚΑΛΑΤΖΗ Μαρία-Μαριγώ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Στερ.Ελλάδος ΚΑΛΑΤΖΗΣ Δημήτριος Υ/Α -Δ.Α.Σάμου

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ Έλλη Τμ.Πολ.Επ.& Διεθ.Σχέσεων ΑΕΙ Πελλοπονήσου ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
Αριστείδης

Αρχ/κας-ΔΑΕΕΒ /Τμ.Α

ΚΑΜΗΛΑ Μαρία Νομική Θεσσαλονίκης ΚΑΜΗΛΑΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΠΑΡΟΥ Πηνελόπη Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής ΚΑΠΑΡΟΣ Αντώνιος Αρχ/κας -Α.Ε.Α. Δ/νση Διαχείρισης 
Χρηματικού

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ Ειρήνη- 
Αγγελική

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Τμήμα Νομικής Κομοτηνής ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας-Α.Τ.Λιτοχώρου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος- 
Μαρίνος

Ιατρική Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας Δ.Α. Αλεξ/πολης

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Δήμητρα Οδοντιατρική Αθηνών ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Ελένη Α /Β " -ΤΤ.Α.Ηρακλείου

ΚΑΡΑΠΑ Ευαγγελία Τμήμα Νομικής Παν/μιο θεσ /κης Μ ΑΛΙ ΝΔΡΕΤΟΥ Δέσποινα Αρχ/κας-ΤΤ Χανίων

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Χαράλαμπος Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος Αστυν. Υποδ/ντης- Α.Ε.Α.Δ/νση 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ Δέσποινα Α.Π.Θ.Σερρών Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Τμ.Τρ. Αυτ/μων Πιερίας

ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Χρηματοοικονομικά Λογιστική ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος-Α.Τ.Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Στέλλα Παιδαγωγικό Ρόδου ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ευστράτιος

Υ/Β ε.α.

ΚΕΦΑΛΑ Νικολέττα-Ροζάνα Σχ.Αγρονόμων & Τοπ.Μηχ/κων Παν.θεσ/νίκης ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος Υπαρχ/κας-Α.Τ. Πάργας

ΚΙΟΒΡΕΚΗ Αικατερίνη ΤΕΙ Χανίων Κρήτης Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΚΙΟΒΡΕΚΗΣ Παναγιώτης Αρχ/ κας-ΓΕ.Π. Α.Δ. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

ΚΛΑΓΚΟΥ Μαρία-Λυδία Ηλεκ-Μ ηχ. & Τεχ.Υπολ/στών-Πανεη.Πάτρας ΚΛΑΓΚΟΣ Δημήτριος Υ/Α-Α.Τ.Φιλιππιάδας

ΚΟΓΕΡΑΚΗ Αικατερίνη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Παν/μιο Ρέθυμνου ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας-Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου

ΚΟΛΛΙΑΣ Κων/νος Τμ.Μηχ.Μηχ/κών -  ΤΕΙ Στ.Ελλάδας ΚΟΛΛΙΑΣ Πέτρος Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΚΟΛΟΒΟΥ Ιωάννα- 
Πηνελόηη

Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών /  Τμ.Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής Ανθρώπου

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Αστυν. Διευθυντής- Α.Ε.Α.Δ/νση 
Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνων Πόρων

ΚΟΡΛΙΕ Ιωάννα Τμ.Επιστ.Φυσ.Αγωγής & Αθλ. Θεσσαλονίκης ΚΟΡΛΙΕΣ Γεώργιος Υ/Β-ΔΑΕΕΒ/Τμ.2

ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Αγγελική ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας-Υ.Α.Ηρακλείου

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ Μαριγιάννα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης Α /Υ 'ε .α

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ Νικόλοας ΤΕΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοζάνης ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Γεωργία Υ /Β '-Α .Ε .Α . Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑ Όλγα Σχ.Πληροφορικής Πανεπ.Πειραιά ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Θεοφάνης Αρχ/κας-ΑΕΑ/ΤΚΑΠ/Γρ.6

ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Άρτεμις Σχεδίαση και Επεξεργασία Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ 
Καρδίτσας

ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας-ΤΤ.Α.Αγ.Νικολάου

ΚΥΔΩΝΑΚΗ Σοφία Παν/μιο Κρήτης Σχολή Προσχολικής Εκπαίδευσης ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Αντώνιος Υ /Β '-ΤΑ  Κω

ΚΩΣΤΑ Ευγενία ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμ.Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισας ΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας -ΤΔ Ν.Κατερίνης

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ Φεβρώνα Τμ.Επιστ. &Τεχν. Υλικών Πανεπ. Κρήτης ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας Υ.Α.Β.Ε.

ΛΙΑΠΙΚΟΥ Όλγα Τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν/μιο Θεσσαλίας ΛΙΑΠΙΚΟΣ Νικόλαος Υ/Β' -Α.Τ. Αερολιμένα Χανίων

► Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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α. Καθ' ύλην
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
-  Υποδιεύθυνση Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος 

(288/28. Υ/Β'Δημητροκοπούλου Νίκη)
-  Πρόγραμμα Ανταλλαγής Αστυνομικών της Ευ

ρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (288/32. 
Υ/Α'ε.κ. Μαρκόπουλος Χρηστός)

-  Η Νέα Λέσχη στις Εγκαταστάσεις της Διεύθυν
σης Αλλοδαπών Αττικής (291/26)

-  «Ιστορία. Μνήμη και «Ευαίσθητα Αρχεία» των 
Σωμάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα (291/8)

-Δ ιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
(292/33. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
-  Η Διαμόρφωση των σύγχρονων αστυνομικών 

θεσμών (288/38. Υ/Α'Κλειδωνάρης Μιχαήλ)
-  Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του 

Ολοκαυτώματος (288/42. Αρχ/κας Κίκη Αικα
τερίνη)

-  Οι τελετές στην προνεωτερική Ευρώπη μέσα 
από τον αντιστραμμένο κόσμο του Καρνα- 
βαλιού(288/Ί02. Υπαρχ/κας Μαυροματίδης 
Σάββας)

-  Πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης: το κλίμα 
στην Ευρώπη και η στροφή προς την Ελλά- 
δα(289/40. Υπαρχ/κας Μαυροματίδης Σάβ
βας)

-  Magna Carta : Η συνεισφορά των Αγγλων 
στην αναζήτηση του ανθρώπου για ελευθε- 
ρίο(290/30, Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

-  Το Βυζάντιο πριν και μετά την Αλωση: Η στάση 
της Δύσης τον 15ο αιώνα (290/34. Υπαρχ/κας 
Μαυροματίδης Σάββας)

-  Όταν τρεις ιταλικές τορπίλες έσκισαν τα νερά 
του Αιγαίου βυθίζοντας το καταδρομικό "Ελ
λη" σφράγισαν το πεπρωμένο της Ελλάδος για 
πάντα (291/36. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

-  Γαλλική Επανάσταση -  Οι απαρχές και ο ρόλος 
των αριστοκρατών (291/44. Υπαρχ/κας Μαυρο
ματίδης Σάββας)

-  0 Β'Παγκόσμιος Πόλεμος -Τ ο  δεύτερο «επει
σόδιο» του Πολέμου των Τριάντα και Ενός Ετών 
(292/42. Υπαρχ/κας Μαυροματίδης Σάββας )

-  Χιροσίμα. . .  Ναγκασάκι 70χρόνια απά την ρίψη 
του «Enola Gay» (292/48. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

-  Γιορτή της Σημαίας (292/80. Ανθ/μος Αντώνης 
Τζιβανάπουλος)

-  Αγια Νύχτα στα χαρακώματα (293/40. Ανθ/μος 
Αντώνης Τζιβανάπουλος)

-  Η τύχη του κόσμου, τρεις φορές εξαρτήθηκε 
απά την τύχη μιας ναυτικής σύρραξης, στη Σα
λαμίνα. στο Ακτιο και στη Ναύπακτο (293/110. 
Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
-  Ρεαλιστικές Προτάσεις για την Αντιμετώπιση 

του Εκφοβισμού (289/34. Υ/ΑΚασάπης Γεώρ
γιος)

-  Σχολικός εκφοβισμός /Bulying;'Eva νέο φαι
νόμενο ή ένα παλιά φαινόμενο με νέες δι
αστάσεις (290/26. Ανθ/μος Βαλσαμοπούλου 
Τίνα)

-  Η απαγόρευση του καπνίσματος έγινε καπνάς 
(298/44. Παηάίωάννου Ελευθερία)

-  Πανελλήνιες Εξετάσεις .Ένα μπραντεφέρ για 
γερά νεύρα (291/34. Ανθ/μος Βαλσαμοπούλου 
Τίνα)

-  Το παιδί στην Α'δπμοτικού (292/76)

-  Διαπολιτισμικές Πολιτικές και Αστυνομία 
(293/34. Ντάρα Γιαννάκη)

ΤΕΧΝΕΣ/Π0ΛΙΤΙΣΜ0Σ
-  Νίκος Καββαδίας (289/36. Π.Υ. Μαρία Νέζε

ρη)
-Το Γεφύρι της Πλάκας «Η Ακρόπολη της 

Ηπείρου» (289/49. Υπαρχ/κας Μαυροματίδης 
Σάββας)

-  Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας (289/106. Π.Υ. 
Κούρος Ευστάθιος)

-  Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι (291/117. Π.Υ. Μαρία 
Νέζερη)

-Έκθεση Εικαστικών -  Αστυνομία και Εθελο
ντισμός στη Σύγχρονη Εποχή (292/38 Ανθ/μος 
Παηηάς Οδυσσέας)

-  Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα -  0 Παρθε
νώνας της Πελοπονήσσου (292/57. Π.Υ. Κούρος 
Ευστάθιος)

-  Η κοινωνική προσφορά των Αστυνομικών και 
η ευαισθησία ενός λογοτέχνη συχνά συναντιό
νται — Παρουσίαση του Βιβλίου «στη Σκιά της 
Σιωπής» (292/113. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

-  Μια «ζαχαρένια συνταγή» -  Παρουσίαση Βι
βλίου (293/84. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

ΕΟΡΤΕΣ
-  Κυριακή της Απόκρεω (288/107. Αρχ/κας 
Χαλκιάς Σπυρίδων)
-  Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση (289/108. 

Αρχ/κας Χαλκιάς Σπυρίδων)
-  Λόγος περί του Αγίου Πνεύματος (290/114. 

Αρχ/κας Χαλκιάς Σπυρίδων)
-  Δεκαηεντούγουστος. Το «Πάσχα του καλο
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καίριου» (291/112. Π.Υ. Κούρος Ευστάθιος) 
-Άγιος Δημήτριος κοι Φεστιβάλ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ» 

(292/115. ΑνΒ/μος Τζιβανάπουλος Αντώνης)
-  Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα 

(293/42. π.Δ.Α. Γκάλιο Θεοφάνιά)
-  Τα Άγια θεοφάνεια (293/46. Π.Υ. Ευστάθιος 

Κούρος)

ΙΑΤΡΙΚΟ
-  Αντιμετώπιση της Ηλίασης και της θερμο

πληξίας <291/115. Υποστράτηγος Μπλεβίτης 
Ηλίας)

-  Διαβητικά πάδι (290/66. Υ/Β'(υγ) Μαλκάκη 
Βασιλική)

-  Καπνιστική νόσος και προτεινάμενα μη 
φαρμακολογικά θεραπευτικά σχήματα για 
την αντιμετώπισή της (292/52, Α/Β'(υγ) Κον- 
δύλης Χρ. Νικόλαος)

-  Εποχική Γρίπη 2015-2016 /Αντιγριπικάς 
εμβολιασμός (293/64)

ΔΙΑΦΟΡΑ
-  Ελληνογαλλική ημερίδα Καταπολέμηση της 

εμπορίας Ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλι
κή εκμετάλευση & Προστασία των θυμάτων 
(288/34. Αρχ/κας Κίκη Αικατερίνη)

-  Το Πρόβλημα των Δασικών Πυρκαγιών 
(291/30. Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Β/Α τομέα Υμηττού)

-  Αστυνομικά Μουσείο Καρδίτσας (291/40. 
Υποστράτηγος ε.α. Καλλιαντζής Δημήτριος)

-  Πλανήτης Πλούτωνας -  Γνωριμία με ένα 
..Νάνο (292/117. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

-  0 κύκλος της βίας: αηά την κακοποίηση των

ζώων στην ενδοοικογενειακή βία (293/32. 
Ανθ/μος Οδυσσέος Παππάς)

ΕΡΕΥΝΑ
-  0 ρόλος του γεωγραφικού profiling στην 

αντιμετώπιση των υπότροπων εγκληματιών 
(289/52. Α/Β'Καρζής Ελευθέριος)

-Όταν ο θύτης γίνεται θύμα στη φυλακή 
(289.290/75.65. Κουφού Αθηνά)

-  Η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων σε 
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνές εηίπεδο(290/50. 
Αντιστράτηγος ε.α. Κορδολαίμης Ανδρέας)

-  Αίτια και Συνέπειες Άγχους -Ερευνητική 
προσέγγιση στον Επαγγελματία Αστυνομι- 
κό(292/60. Υ/Β'Παποδήμας Στέφανος)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
-  Η πόλη παρέμεινε στο Ολυμπιοκό Πρόγραμ

μα (288/98. Υ/Β'Δεσκουλίδης Ηρακλής)
-  Ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής Αστυ

νομίας (290/108. Αρχ/κας Ταγαρόπουλος 
Ανδρέας)

-  Βασαρμίδεια 2015 -  Μια ιδιαίτερη τιμή για 
την παλαίμαχη αθλήτρια (291/102. Ανθ/μος 
Κίκη Αικατερίνη)

-  Ιστορία της Ελληνικής Αθλητικής Ναυαγο
σωστικής (291/110. Δρ Στάθης Αβραμίδης & 
Ε.Φ. Κωλέττπς Ανδρέας)

-  Χριστόφορος Μερούσης:'Ενας Αστυνομι- 
κός.,.στα χνάρια του Φειδιππίδη (293/100. 
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς)

-  Το Δρομικά Κίνημα στην Ελλάδα, το τρέξιμο 
ως τρόπος ζωής (293/107, Υπαρχ/κας Αντώ
νης Κουφός)

ρ. Κατά Συγγραφής
•  Αβραμίδης Στάθης (τ.291/110)
•  Βαλσαμοηούλου Τίνα (τ.290/26.291/34)
•  Γιαννάκη Ντάρα (τ.293/34)
•  Γκόλια Θεοφάνιά (τ.293/42)
•  Δεσκουλίδης Ηρακλής (τ.288/98)
•  Δημητρακοηούλου Νίκη (τ. 288/28)
•  Καλλιαντζής Δημήτριος (τ.291/40)
•  Καρζής Ελευθέριος (τ.289/52)
•  Κίκη Αικατερίνη^. 288/34.288/42.291/102. 

292/33.292/113.293/84)
•  Κλειδωνάρης Μιχαήλ (τ.288/38)
•  Κορδολαίμης Ανδρέας (τ.290/50)
•  Κονδύλης Χρ. Νικόλαος (τ.292/52)
•  Κούρος Ευστάθιος (τ.289/106. 

291/112,292/57.293/46)
•  Κουφού ΑΒπνά (τ.289,290/75.65.)
•  Κουφός Αντώνης (τ.293/107)
•  Κωλέττπς Ανδρέας (τ.291/110)
•  Μαλεβίτης Ηλίας (τ.291/115)
•  Μαλκάκη Βασιλική (τ.290/68)
•  Μαρκόπουλος Χρήστος (τ.288/32)
•  Μαυροματίδης Σάββας (τ.288/102,289/40. 

289/49.290/34.291/44.292/42)
•  Νέζερη Μαρία (τ. 289/36.290/30.291/36. 

291/117,292/48.292/117.293/110)
•  Ταγαρόπουλος Ανδρέας (τ.290/108)
•  Τζιβανάπουλος Αντώνης (τ.292/80,292/115. 

293/40)
•  Χασάπης Γεώργιος (τ.289/34)
•  Παπαδήμας Στέφανος (τ.292/60)
•  Παπαϊωάννου Ελευθερία (τ.290/44)
•  Παππάς Οδυσσέας (τ.292/38 293/32.293/100)
•  Φιλιηπάκος Τζονέτος (τ.293/28)
•  Χαλκιάς Σπυρίδων (τ.288/107 289/108 

290/114)
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The TLR HL" lights provide
6 3 0  LUMENS of

| room filling illumination.

LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE B0DYARM0R

FOOTWEAR
With E S  CROSSTECH*

o t o u s  νεο - εξερχόμενουε 
Αατυφύίϊακεε

ΠΛΗΡΕΣ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΘΗΚΩΝ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΦΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ T a rg e t  E r a u p  L t d  /

D e fe n s iv e  E q u ip m en r

ΜιχαΑακοηούΑου, 121 115 27 Αθήνα Tnrl.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Anpntodvas, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnrl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail, info@ targetgroupitalia.it

mailto:sales@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroup.gr
mailto:info@targetgroupitalia.it


■
^m

ju
se

n

127c lc/m2 54c 48c
έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη

ασφάλιση
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ 
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡβΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ε.Ι.Χ.

Περιφέρεια |Υπολ. Ελλαδα 
ΒΜ  = 01  I I  Ιπποι

Απική I Περιφέρεια [Υπόλ. Ελλάδα 
ΒΜ  = 01

1-50 από 56 ,35 από 45 ,8 4 ατιό 42 ,5 8  \ 1-6 από 74 ,88 από 74 ,88 από 68 ,01
51-125 » 80 ,86 » 66 ,87 » 6 2 ,Η  I 7-8 » 81 ,74 » 81 ,7 4 » 73 ,3 6

126-250 » 86 ,5 0 » 80 ,86 » 75 ,07  j 9-10 » 98 ,62 >» 98 ,62 » 8 7 ,8 0
251 -5 0 0 » 114 ,00 » 112,35 » 104 ,30 11-12 »> 107,59 » 106 ,77 » 92 ,3 6
5 01α νω » 133,31 ,. 133 ,31 » 133 ,31  1 13-14 »> 115,19 » 100,52 » 91 ,6 4

Καλύψ εις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 15-20 ». 127 ,36 » 104 ,98 » 95 ,67
ατυχήματος

210 92 33650
801 300 3069

www.reaNns.gr
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ

F.: 211 800.2161 | e-mail:info(®real-ins.gr

Καλύψ εις
Αστική ευθυνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Ο ι α νω τέρω τ ιμ ές  ε ίν α ι

εν δ ε ικ τ ικ ές  κ α ι εκτός της

έκπ τω σ η ς της ιδ ιότητα ς

δ ια μ ο ρ φ ώ νο ν τα ι α νά λο γα

μ ε  τα  ιδ ια ίτ ερ α

χ α ρ α κτη ρ ισ τ ικά  οχή μ α τος.

ιδ ιο κ τή τη , οδηγού

(π α ρ α μ ετρ ικ ό  τ ιμ ο λό γ ιο )

Τηλ. ανάγκης: 6944.478885
I Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποτελεσματική 
διαχείριση 

αποζημιώσεων

Συνεργαζομενα
συνεργεία για άμεση

αποκατάσταση
ζημιών

Α Τ Ι Α σ φ α λ ισ τ ικ ή  I Ε ΑΤΛΑΝΤΙΚΗI ---1ΕΝΩΣΗ I N  I I R  Ρ Κ I Ν I 
I  Ν Ν I  Κ \  Ν ( I

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ί.'Λ'.ν
' * 1Ζ Γ 5 “  Ι·,· ΙΙ .Ί -« α 7!1

OP IN T E R A M E R IC A N O IN T E R L IF E '

http://www.reaNns.gr
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Εκδόθηκαν
κυκλοφορούν οι ατζέντες 

και τα επιτραπέζια 
ημερολόγια της Ελληνικής 

Αστυνομίας του 2016


