Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις - Νέος Αρχηγός στην Ελληνική Αστυνομία

Τριμερής συνάντηση εργασίας των Υπουργών Εσωτερικών Ελλάδας - Γερμανίας - Γαλλίας
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Ανδριάνα Φέρρα-, Μία Ελληνίδα αστυνομικός στα διεθνή κουλουάρ
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9 € πάνιο (τελικό 1 3 ,8 9 €)

1 0 ,5 € πάνιο (τελ. 1 5 ,9 6 €)

> Απερ. Ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 προς σταθερά
> 150 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
^ 100 MB (μ ετά από α ίτησ η)
(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

> Απερ. ενδοεπ ικοινω νία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 προς σταθερά
> 300 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
^ 300 MB (μ ετά από α ίτησ η)

S A T 1.000
1 4 € π άνιοίτελικό 2 0 ,7 8 €)
Απερ. ενδοεπ ικοινω νία
1500' προς W ind - Q
1500' προς σταθερά
1 0 0 0 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
1 GB

2018^

S A T 300

1 .9 € πάνιο (τελικό 4 , 1 6 0

>
>
>
>
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S A T 150

SAT XS

> Απερ. ενδοεπικοινω νία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 λεπτά προς
σταθερά
> 130 sms

6

(μ ετά από α ίτησ η)

SAT

(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

SAT CONTROL 300

Unlimited

1 6 € πάνιο (τελ. 2 3 , 5 0 0
>
>
>
>
>
>
^

·

Απερ. ενδοεπικοινω νία
1500 λεπ. προς Wind - Q
1500 " προς σταθερά
1500 Vodafone-Cosmote
100 λεπτά διεθνείς
130 sms
1 ,5 G B (μετά από α ίτησ η)

Κ Α Ρ ΤΟ Σ Υ Μ ΒΟΛΑΙΟ
8 € πάνιο (τελ. 1 2 ,5 2 €)
> 1500' ενδοεπ ικοινω νία
> 300 λεπτά προς κινητά
> 60SMS
> 100 MB
Ζητήστε το συμπληρωματικό έντυπο
που αφορά τα καρτοσυμβόλαια

Σ τ ις τ ε λ ικ έ ς τ ιμ έ ς α υ μ η ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι ό λ ε ς ο ι ε π ιβ α ρ ύ ν σ ε ις (Φ Π Α - τ έ λ η κ ιν η τ ή ς - σ υ ν δ ρ ο μ ή κ λ π )

Mobile internet (προ ΦΠΑ):

> 1,5 GB - 2 €

>

5 GB- 3 €

> 30 GB - 10 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ):

> 2 GB - 2,5 €

> 10 G B - 5 €

> 30 GB - 10 €

Αποστέλλοντας κενό ιιή ν υ ιια στο 1212 ενημερώνεστε v ia το υπόλοιπο των δεδομένων octc.
Κ ά θ ε χρ ό νο ε π ιδ ο τ ή σ ε ις α π ό 2 5 % έω ς 3 4 % ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
Α ) 1 0 0 € σε σ ύ ν δ ε σ η π ου θ α έ χ ε ι ε τ ή σ ια κ ίν η σ η α π ό 4 0 1 € κ α ι ά ν ω (δ η λ α δ ή έκπ τω σ η έ ω ς 2 5 % )
Β) 2 0 0 € σε σ ύ ν δ εσ η π ου θ α έ χ ε ι ε τ ή σ ια κ ίν η σ η α π ό 7 0 1 € κ α ι ά ν ω (δ η λ α δ ή έκπ τω σ η έω ς 2 9 % )
Γ ) 3 0 0 € σε σ ύ ν δ εσ η π ου θ α έ χ ε ι ε τ ή σ ια κ ίν η σ η α π ό 9 0 1 € κ α ι ά ν ω (δ η λ α δ ή έκπ τω σ η έω ς 3 4 % )
Η ε τ ή σ ια κ ίνη σ η υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι α π ό 1η Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ -3 0 Ν ο ε μ β ρ ίο υ κ α ι ε φ ό σ ο ν ο σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς δ ικ α ιο ύ τ α ι
επ ιδ ό τη σ η , α υ τ ή θ α σ υ μ ψ η φ ισ τ ε ί σ το ν λ ο γ α ρ ια σ μ ό τ ο υ Ια ν ο υ ά ρ ιο υ (π ο υ ε κ δ ίδ ε τ α ι 15 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ ).
Ο ι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί ε κ τό ς Ν. Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς α π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ι μ ε e m a il ή μ ε τ α ΕΛΤΑ μ ε χ ρ έ ω σ η /φ ά κ ε λ ο 2 € .
S

Η ε ξ ό φ λ η σ η τω ν λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν , γ ίν ε τ α ι σ τα γ ρ α φ ε ία μ α ς μ ε μ ε τ ρ η τ ά ή μ ε χ ρ ή σ η κ α ρ τ ώ ν ό λ ω ν τω ν
τρ α π εζώ ν , μ ε e -B a n k in g ή σ τα τ α μ ε ία σ τις π α ρ α κ ά τ ω τρ ά π εζες :
ALPHA: G R 3 2 0 1 4 0 7 0 1 0 7 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 6 6 1 6

ΕΘ Ν ΙΚ Η : G R 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 8 1 2 3 9 5 0

EU R O B A NK : G R 6 5 0 2 6 0 1 2 0 0 0 0 0 5 9 0 2 0 0 8 1 7 0 9 2
S

Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ: G R 3 7 0 1 7 1 4 0 2 0 0 0 6 4 0 2 1 2 6 8 5 9 3 7 9 .

Τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α λ ό γ ω τη ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς κ ρ ίσ η ς, α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι σε σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς ό λ η ς τη ς χ ώ ρ α ς . Για
π ε ρ ισ σ ό τερ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τ ε μ ε τ α γ ρ α φ ε ία τ ο υ Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ο ύ κ α θ η μ ε ρ ιν ά κ α ι ώ ρ ες
0 8 .0 0 -1 5 .0 0 ε κ τό ς Σ α β β ά τ ο υ - Κ υ ρ ια κ ή ς κ α ι ε ο ρ τώ ν .

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ |

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης
ο προσφυγικό ζήτημα αναδει-

χαντιστές ως πέρασμα από τον ευρω

κνύεται σε μείζον θέμα όχι μό

παϊκό χώρο στα πεδία μάχης της Συρί

νο για την Ελλάδα, αλλά και για

ας, αφετέρου δε από τρομοκράτες, που

την Ευρώπη. Με αυτό το δεδομένο τα

καπηλεύονται την προσφυγική κρίση

ελληνικά σύνορα αποτελούν και εξω

με την ιδιότητα του πρόσφυγα, προκει-

τερικά σύνορα της Ευρώπης.

μένου να φθάσουν μέσω της Ελλάδας

Τ

Η ΕΛ.ΑΣ. καλείται να γίνει ο θε-

σε πιθανούς ευρωπαϊκούς στόχους.

ματοφύλακας των ευρωπαϊκών αξι

Οι συλλήψεις πέντε ανδρών αραβικής

ών και να διαχειριστεί τα προβλήματα,

καταγωγής με ευρωπαϊκά διαβατήρια

που απορρέουν από το μεταναστευτικό

το τελευταίο διάστημα στον Έβρο, οι

ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει

οποίοι σε τρεις διαφορετικές περιπτώ

πρωτοβουλίες και επιδιώκει συνεργα

σεις εντοπίστηκαν να μεταφέρουν βα

σίες με άλλες ευρωπαϊκές Αρχές για

ρύ οπλισμό με προορισμό την Τουρκία,

την από κοινού καλύτερη αντιμετώπι

καταδεικνύουν ότι η Ελληνική Αστυνο

ση των δυσκολιών. Η τριμερής συνά

μία αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της

ντηση εργασίας των υπουργών Εσωτε

κατάστασης και αντιμετωπίζει τα προ

ρικών Ελλάδας. Γερμανίας και Γαλλίας

βλήματα με ισχυρή θέληση και επαγ

που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο

γελματισμό.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της ύλης

Πολίτη κινήθηκε προς αυτή την κατεύ

του περιοδικού, πραγματοποιήθηκαν οι

θυνση.

ετήσιες τακτικές κρίσεις του Σώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν περιορίζεται στην τυ

Αρχηγός αναλαμβάνει ο Αντιστράτηγος

πική διαχείριση των προσφυγικών ρο

Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Επίσης, για

ών ή την αντιμετώπιση των διακινητών.

πρώτη φορά προάγεται στο βαθμό του

αλλά επιπλέον προσεγγίζει αναδυόμε-

Αντιστράτηγου γυναίκα αστυνομικός, η

να θέματα ασφαλείας. Η Ελλάδα τεί

κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

νει να γίνει πύλη εισόδου στην Ευρώπη

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύ 

και ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμο

χεται καλή επιτυχία στο έργο της νέας

ποιηθεί αφενός μεν από επίδοξους τζι-

Φυσικής Ηγεσίας.

Σημείωση: Η φωτογραφία του εξω φ ύλλου εστάλη από το Τ Α / 1. Δ εσκάτης Γρεβενών.
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Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος,
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς,
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη,
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Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α.. Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι, 15123
τηλ.210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas
tel, 210/6854609. fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν τις δικές
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος Τσουβάλας

εννήθηκε στους Ραφταναίους Τζουμέρκων του Νομού Ιωαννίνων, το έτος 1962.
Αποφοίτησε από το Πρότυπο Λ ύκειο Πατρών το έτος 1980.
Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, το έτος 1981 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιω ματι

Γ

κών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1986.
Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών (1988).
Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (1999).
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παρακολούθησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το πρόγραμμα «Διοί
κηση - Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών», του οποίου είναι κάτοχος πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαί
δευσης και Κατάρτισης.
Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 200Λ - 2005.
Υπηρέτησε ως Αξιω ματικός σε μάχιμες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε Υπηρεσίες Τάξης της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ως Επιτελής στη Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας, του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από το έτος 2001 έως το έτος 2008 υπηρέτησε στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, ως Υποδιευθυντής και Διευθυντής
του Ταμείου.
Από το έτος 2009. που προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και εν συνεχεία ως Υποστράτηγος διετέλεσ ε Πρόεδρος
του Δ ιοικητικού Συμβουλίου του ενοποιημένου ασφαλιστικού φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τον Ιούλιο του 2012. ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Κλάδου Ο ικονομικοτεχνικώ ν και Πληροφο
ρικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την 23/9/2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την 23/10/2013 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου.
Την 5/3/2015 τοποθετήθηκε στη θέση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τη 16/2/2016 μετά από Απόφαση του ΚΥΣΕΑ ανέλαβε καθήκοντα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ιωάννης Διαμαντόπουλος
εννήθηκε στην Αγία Άννα του Ν. Ηλείας, το έτος 1962 .

Γ

Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, το έτος 1982
και αποφοίτησε από τη Σχολή Ενωμοταρχών το επόμενο έτος.
Το 1984 εισήχθη στη Σχολή Υπαστυνόμων και αποφοίτησε το 1987.
Αποφοίτησε με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Επι
τελών Στελεχών.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και σε Υπηρεσίες Τάξης και Τροχαίας της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Διοικητής στο Α.Τ. Αμαρουσίου κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εποπτεύοντας το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).
Το έτος 2011 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοα
νατολικής Αττικής και εν συνεχεία ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.
Τον Απρίλιο του 2014 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττι
κής και τον Αύγουστο του ιδίου έτους, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας / Α.Ε.Α.
Το Μάρτιο του 2015 τοποθετήθηκε εκ νέου στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής.
Το Φεβρουάριο του 2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Είναι έγγαμος και πατέρας μίας κόρης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Αριστείδης Ανδρικόπουλος
εννήθηκε στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, το έτος 1960.
Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Αρρένων Πατρών το έτος 1978.
Κατατάχθηκε οτο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, το έτος 1982 και
αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος
1988.
Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στε
λεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας το έτος 2000.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες Υπηρεσίες στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλά
δος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Γ

Τον Απρίλιο του 2014 προήχθη στο Βαθμό του Υποστρατήγου στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.
Τον Αύγουστο του 2014 έως το 2015, τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής και
το Μάρτιο του 2015 έως το 2016, ως Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος.
Έχει διατελέσει επί δώδεκα έτη Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως A '
Αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.). καθώς και σε άλλα αξιώμα
τα αυτής. Το 2002 εκλέχθηκε ως Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών (C.E.S.P).
Τη 17/02/2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
Είναι παντρεμένος με την Ανδρονίκη ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗ και πατέρας δύο παιδιών, της Γεωργίας που αποφοίτησε από το Τμή
μα Κοινωνικής θεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Χαράλαμπου, ο οποίος είναι απόφοιτος του
Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και φοιτητής της Νομικής Σχολής.
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ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Μιχαήλ Καραμαλάκης
ατάγεται από τον Αχεντριά του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων Ηρακλείου,
ενώ γεννήθηκε στο Σουφλί Νομού Έβρου το έτος 1964.
Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής το έτος 1982 και αποφοίτησε από
τη σχολή Αξιωματικών το έτος 1988. Αποφοίτησε ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελ
ματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας (2000).
Συμμετείχε με επιτυχία σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παρακολούθησε
διάφορα συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας. Άσκησε καθήκοντα επί σειρά ετών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας εκπροσωπώντας τους Έλληνες Αξιωματικούς σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή συ
νέδρια. ομάδες εργασίας και ημερίδες. Επίσης, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων
(CESP). εργάστηκε σε θέματα αστυνομικής δικαιοδοσίας και εναρμόνισης των αστυνομικών και δικαστικών δομών στην Ευρώπη.
Υπηρέτησε ως Διοικητής σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης επί είκοσι
δύο (22) έτη. Από το Μάρτιο του 2012 με την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ηρακλείου, μέχρι και τον Απρίλιο του 2014. Τον Απρίλιο του 2014 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθε
τήθηκε ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, μέχρι και το Φεβρουάριο του 2016.
Τη 16/02/2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
Είναι παντρεμένος με την Ελένη Μηαντουβά. Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπηρετεί σε Υπηρεσία της Διεύθυν
σης Αστυνομίας Ηρακλείου και με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, το Γεώργιο και τη Δήμητρα. Ο υιός του Γεώργιος κατατάχθηκε
στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το 2011 και αποφοίτησε ευδόκιμα το έτος 2015 από την Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Η κό
ρη του Δήμητρα φοιτά στη Σχολή Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το Σεπτέμβρη του 2015.

Κ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
ατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το Δεκέμβρη του 1982
και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 1988.
Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών
της Αστυνομικής Ακαδημίας (2001).
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες (Τμήματα Τάξης. Ασφάλειας και Τροχαίας
Δυτικής Αττικής, καθώς και Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά) και επιτελικές θέσεις κε
ντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών Τάξης και Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Το Δεκέμβρη του 1993 τοποθετήθηκε στη Δ.Δ.Α.Σ./ Α.Ε.Α.. με αρμοδιότητες επί θεμάτων Ε.Ε. - Schengen και διμερών-πολυμερών σχέσεων. Από τον Ιανουάριο του 1997 έως και τον Αύγουστο του 1999 διατέλεσε Αστυνομικός Σύνδεσμος στη Σόφια. Επίσης,
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. το α ' εξάμηνο του 2003 συμμετείχε στη Στρατηγική Επιτροπή για το Άσυλο και
τη Μετανάστευση (SCIFA) του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Τον Ιούλιο του 2012 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου κι ανέλαβε καθήκοντα
Διευθυντή της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. το α' εξάμηνο του έτους 2014. της ανατέθη
καν καθήκοντα Συντονιστή του Α.Ε.Α., για θέματα Ελληνικής Προεδρίας. Παράλληλα, διατέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στο Διοικη
τικό Συμβούλιο της Europol και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επιβολής του Νόμου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC).
Την 05/03/2015 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύρια καθήκοντα της. ήταν ο χειρισμός θεμάτων της αστυνο
μίας αλλοδαπών & προστασίας συνόρων & ιδίως τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της πα
ράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη Χώρα. Κατά το έτος 2015, ασχολήθηκε κατ' αποκλειστικότητα με τη
διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με έντονη δραστηριοποίηση στα νησιά τόσο του Νότιου όσο και του
Βόρειου Αιγαίου, για την ταυτοποίηση και καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.
Τη 16/02/2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση της Προϊσταμένης Επιτελείου του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κ
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ ΤΗΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

τελετή παράδοσης - ανά

Η

ληψης των καθηκόντων του

νέου Αρχηγού της Ελληνι

κής Αστυνομίας πραγματοποιή
θηκε (22.02.2016) στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρ-

νές Αττικής, παρουσία του Υπουρ
γού Εσωτερικών και Δ ιο ικητική ς
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη
Κουρουμπλή και του Αναπληρω
τή Υπουργού Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νίκου Τόσκα.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας ανέλαβε την Ηγεσία του Σώματος από
τον απερχόμενο Αρχηγό. Στρατηγό ΕΛ.ΑΣ ε.α. Δημήτριο
Τσακνάκη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιή
θηκε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου. Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρας, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α, Νεκτάριο Κιούλο και τον Αιδεσιμότατο - Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Κοκκώνη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρέλαση τμημά
των Δοκίμων Υπαστυνόμων.
Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώ
ων κ. Βασίλης Λεβέντης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστερός κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο βουλευτής Β'
Αθηνών κ. Χρήστος Κατσώτης. ως εκπρόσωπος του Γε
νικού Γραμματέα του Κ.Κ.Ε.. ο βουλευτής Αχαΐας κ.Ιάσων Φωτήλας ως εκπρόσωπος του Προέδρου του κόμ
ματος «Το Ποτάμι», ο βουλευτής Αττικής κ. Κωνσταντί
νος Κατσίκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου του κόμμα

τος «Ανεξάρτητοι Έλληνες», ο Πρόεδρος του Συμβουλί
ου της Επικράτειας κ. Νικόλαος Σακελλαρίου και ο Δ ή
μαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός. Επίσης, παρα
βρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυ
γκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Γενικός Γραμμα
τέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννης Καπάκης, ο υπο
διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Ιωάννης Λιούκας και ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Μιχαήλ Τσινισιζέλης.
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. η Προϊσταμένη Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Γενι
κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αριστεί
δης Ανδρικόπουλος, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώ
τεροι Αξιω ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επιπλέον, παρέστησαν ο Επιτελάρχης ΓΕ.ΕΘ.Α. Υποστρά
τηγος Ιωάννης Παπαθεοδοσίου, ως εκπρόσωπος Αρχη
γού ΓΕ.ΕΘ.Α., ο Υποστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος,
ως εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕ.Σ.. ο Υποναύαρχος Αθανά
σιος Νασόπουλος Π.Ν.. ως εκπρόσωπος του Αρχηγού
ΓΕ.Ν.. ο Αρχηγός του ΓΕ.Α. Αντιπτέραρχος (I) Χρήστος
Βάίτσης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντι
στράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς και ο Αρχηγός του Λ ιμ ε
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος
Σταμάτης Ράπτης. Παράλληλα, την τελετή τίμησαν με τη
παρουσία τους εκπρόσωποι δικαστικών και εισαγγελικών
Αρχών, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επίτιμοι
Αρχηγοί του Σώματος και Ανώτατοι Αξιω ματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φο-
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ρέων και Ενώσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και

μιουργήσουν συνθήκες ευημερίας, γιατί χωρίς ασφάλεια

αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προ

δεν μπορεί να υπάρξει σταθερό περιβάλλον και άρα ούτε

στασίας του Πολίτη.

οικονομική και κανενός είδους ανάπτυξη. Άλλωστε κάθε
σύγχρονη και ευνομούμενη πολιτεία οφ είλει να προσφέ

Ομιλία ίου απερχόμενου Αρχηγού
του Σώματος, Αντιστράτηγου ε.α.
Δημήτριου Τσακνάκη
Σήμερα, μετά από σαράντα συναπτά έτη ενεργής μου δρά
σης στην Ελληνική Αστυνομία, ο κύκλος αυτός ολοκληρώ
νεται. Η ώρα του αποχαιρετισμού και η ώρα της παράδο
σης της σκυτάλης στους νεότερους ήρθε. Είναι πολύ δύ
σκολο για τον Αξιωματικό να αποτυπώσει τα συναισθήμα
τα που βιώνει, τη στιγμή που αποχωρεί από το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από θητεία 40 χρόνων.θέλω να σας επισημάνω ότι. νιώθω υπερήφανος που υπη
ρέτησα αυτό το Σώμα.Παρέλαβα από τον προκάτοχό μου
μία συγκροτημένη Αστυνομία και την παραδίδω, πιστεύω,
ισχυρή με πολλές επιτυχίες στη θητεία μου.Κατέβαλα ως
Αρχηγός κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθω
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά μου. Αδια
πραγμάτευτη υποχρέωσή μου. είχα την πίστη και την αγά
πη προς τον συνάδελφο.

και κινδύνους, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα σε ένα
παγκοσμιοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό διεθνές πε
ριβάλλον. Η ασφάλεια, λοιπόν, αναδεικνύεται σήμερα πο
λύτιμο κοινωνικό αγαθό, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα
που η Ελληνική Αστυνομία καλείται να εγγυηθεί και να
το πράξει με απόλυτο σεβασμό των ατομικών δικαιω μά
των και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών..
Παραλάβαμε τη σκυτάλη και με σύνεση, μετριοπάθεια,
τόλμη και αποτελεσματικότητα, θέλω να πιστεύω ότι κα
ταφέραμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις,
αλλά και στις έκτακτες κρίσιμες καταστάσεις που εμφανί
στηκαν. Με κεντρικό στόχο «Αστυνομία δίπλα στον πολίτη,
καμιά ανοχή στο έγκλημα» καταρτίσαμε την νέα Αντεγκληματική Πολιτική 2015-2019 που αποτυπώνεται στο τετράπτυχο «Ενίσχυση - Ενθάρρυνση - Εκσυγχρονισμός - Επι
κοινωνία». Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα
και την ανάπτυξη στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων.

Με την ανάληψη της ηγεσίας του Σώματος δεσμεύτηκα ότι
θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις, για την εκπλήρωση της
αποστολής. Η Ελληνική Αστυνομία βρισκόταν μπροστά σε
νέα δεδομένα, σε σημαντικά γεγονότα και ιστορικές προ
κλήσεις τεράστιας σημασίας για την πορεία και την προο
πτική της Χώρας μας. Σε μια εποχή με επικρίσεις και αμ
φισβητήσεις και ένα περιβάλλον ασφάλειας ρευστό και
απρόβλεπτο, οι απαιτήσεις ήταν πολλές και σημαντικές.
Η φύση των σύγχρονων απειλών που είχαν χτυπήσει την
πόρτα μας επέβαλλαν αλλαγή της στρατηγικής ασφάλει
ας. Η νέα πολιτική εσωτερικής ασφάλειας βασίζεται σε
μια θεμελιώδη φιλοσοφία. Η ασφάλεια είναι εκείνη που
θα επιτρέψει στους πολίτες να βιώσουν απερίσπαστα τις
συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες τους και να δη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

μερούν ελεύθεροι από εσωτερικές ή εξω τερικές απειλές

επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό),με τον σχεδίασμά

Κυρίες και Κύριοι,
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Ενθάρρυνση της συνδιαμόρφωσης της αντεγκληματικής
πολιτικής με ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη
δικτύων και συνεργασιών της Ελληνικής Αστυνομίας με
δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, με την υπογραφή μνη
μονίων συνεργασίας. Εκσυγχρονισμός σε επίπεδο οργά
νωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης, που θα οδηγήσει
σε μια σύγχρονη και ακόμη πιο αποτελεσματική Αστυνο
μία. Επικοινωνία που ανταποκρίνεται στο αίτημα για υπεύ
θυνη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών. Κάναμε
σημαντικά βήματα για μια αποτελεσματικότερη και παρα
γωγικότερη Αστυνομία. Δεν ισχυρίζομαι βεβαία ότι έγιναν
όλα. Έγιναν όμως πολλά και σημαντικά σε πολλούς τομείς.
Κυρίες και Κύριοι
Ενδεικτικά, θα αναφέρω ορισμένους στόχους που υλοποι
ήσαμε και αποτέλεσαν δείγμα της συνεχούς προσπάθειας.
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τηρώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δεσμεύσεις που ε ί
χα επιστήσει κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Αρ
χικά πετύχαμε, με κόπο και θυσίες να διατηρήσουμε και
να διαφυλάξουμε ένα περιβάλλον σταθερότητας, ομαλότητας και ασφάλειας.
Εκδηλώσαμε οργανωμένα και αποφασιστικά συγκεκρι
μένες δράσεις και πρωτοβουλίες για τις μεταναστευτικές ροές.
Προσπαθήσαμε, παρά την έλλειψη προσωπικού, να έχου
με την αστυνομική παρουσία σε όλες τις περιοχές της χώ
ρας και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου εντοπίζονται και
οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Συνεχίσαμε με αμείωτη ένταση την πάταξη της διαφθο
ράς στο δημόσιο, αλλά και στο εσωτερικό του Σώματος.

αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, ειδικά στις απομα

Σχεδιάσαμε, παράλληλα, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων

κρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

της πολιτικής ηγεσίας του Σώματος, τη νέα δομή της Ελ

Εκδηλώθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την

ληνικής Αστυνομίας. Μιας Αστυνομίας σύγχρονης, προ
σαρμοσμένης στις πραγματικές αστυνομικές ανάγκες και

εκπόνηση συνολικού προγράμματος αναδιοργάνωσης των
αστυνομικών Υπηρεσιών, το οποίο αποβλέπει στη δημιουρ

προτεραιότητες της πατρίδας και των πολιτών. Μιας Αστυ

γία δυναμικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσια

νομίας ευέλικτης, αποτελεσματικής, ανθρώπινης, δίπλα

κών μονάδων και στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώ

στον πολίτη και στην κοινωνία.

πινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού.

Ιδρύσαμε νέες Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τις Υποδ/

Εκδόθηκαν εγκύκλιοι διαταγές για την «Αντιμετώπιση του

νσεις Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Οικονομικής

ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων κατά την

Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη, που στοχεύουν στην κα

αστυνομική δράση», την «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων

ταπολέμηση των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας.

Δικαιωμάτων» και το «Σεβασμό των δικαιωμάτων της γυ

Οργανώθηκε η κεντρική δομή της Ελληνικής Αστυνομί
ας με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 178/2014

ναίκας».. ..
...Οι μεγάλες αυτές επιτυχίες αποτελούν μια πραγματικό

Ρυθμίστηκαν κατά τρόπο ορθολογικό συγκεκριμένα ζη

τητα και παρακαταθήκη για την Ελληνική Αστυνομία. Για

τήματα λειτουργικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, τα

αυτή την πραγματικότητα, οφείλω να πω ότι νιώθω βαθιά

οποία συντέλεσαν στην αναβάθμιση της λειτουργίας και

υπερήφανος και δικαιωμένος.

της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών προς όφελος

Όσοι προσπαθούν να καλλιεργούν κλίμα εγκληματοφοβίας

του πολίτη.

και ανασφάλειας στους πολίτες, επιχειρώντας να υποβαθ

Καθιερώθηκαν ή επεκτάθηκαν υπό τις κατευθύνσεις της

μίσουν ή να ακυρώσουν το σημαντικό έργο που επιτελεί-

πολιτικής ηγεσίας, κατά περίπτωση, χρήσιμοι για τους πο

ται καθημερινά από τους Έλληνες Αστυνομικούς ματαιο

λίτες και την κοινωνία θεσμοί και δράσεις, όπως: Η «Ώρα

πονούν. Δεν αναφέρομαι βέβαια στην καλόπιστη κριτική,

του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων, Ο

αλλά στη λογική της ισοπέδωσης και της εμπορευματο-

«Αστυνομικός της Γειτονιάς», «Οι Κινητές Αστυνομικές

ποίησηςτου φόβου. Η προσπάθεια που καταβάλαμε όλοι

Μονάδες» και Η αστυνόμευση με χρήση ποδηλάτου, που

μαζί, απέδωσε και αποδίδει συγκεκριμένα, απτά αποτε

στόχο έχουν την καλύτερη επικοινωνία Αστυνομίας - Πο

λέσματα. Αποτελέσματα που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη

λίτη. αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση και την εμπέδωση του

των πολιτών στην Αστυνομία.
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θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν

θοριστική συμβολή του στο έργο, που πραγματοποιήθηκε.

είναι ούτε τυχαία, ούτε επιφανειακά, ούτε προϊόν ευ κα ι

Τους δηλώνω απερίφραστά ότι είναι τιμή μου, που υπήρ

ριακών συγκυριών. Διαπίστωνα καθημερινά, τον επαγγελ

ξα Αρχηγός τους.

ματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης, με τον οποίο οι

θέλω επίσης, να ευχαριστήσω τα Διοικητικά Συμβούλια

Έλληνες Αστυνομικοί αντιμετώπισαν τα μεγάλα γεγονότα.

των Συνδικαλιστικών Φορέων για τη συνεργασία, που ανα

Έζησα από κοντά την τεράστια ομολογουμένως προσπά

πτύξαμε με στόχο τη βελτίωση της Αστυνομίας ως Οργα

θεια. που είναι δύσκολο να περιγράφει με λόγια. Αυτό ε ί

νισμού και της θέσης του αστυνομικού ως εργαζόμενου.

ναι το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επέν

Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Τύπου για την ειλ ικ ρ ι

δυση της Αστυνομίας για το μέλλον. Φιλοδοξία μας ήταν

νή συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο του αμοιβαίου σε

να βελτιώσουμε την εικόνα της Αστυνομίας και πιστεύω

βασμού και της διακριτικότητας των ρόλων και να επιση-

ότι το επιτύχομε σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι άλλωστε τυ

μάνω τον υψηλό βαθμό ευθύνης, που επέδειξαν σε κρίσι

χαίο ότι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία είναι στις πρώ

μα γεγονότα, στήριξαν το έργο μας και συνέβαλαν με τον

τες θέσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

τρόπο τους στην προβολή και την αποδοχή της Ελληνικής

Ανέλαβα τα καθήκοντα του Αρχηγού σε μια πραγματικά

Αστυνομίας από το κοινωνικό σύνολο.

πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και οφείλω να εκ-

Ευχαριστώ τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές για την

φράσω την εμπιστοσύνη μου στις πολύ υψηλές ικανότη

άψογη συνεργασία αυτά τα δύο χρόνια.

τες του προσωπικού μας και να ομολογήσω ότι όλες οι

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τους

δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη συνοχή και το υψηλό αί

Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

σθημα ευθύνης.

Ασφαλείας, τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές της Εθνι

Οι δυσκολίες πραγματικά αυξάνονταν, αφού οι απαιτή

κής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τη στενή συνεργασία

σεις της κοινωνίας γίνονταν όλο και περισσότερες, ενώ το

με προφανή τα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας.

προσωπικό ελαττώνονταν. Με την ορθολογικότερη όμως

Εκφράζω, για άλλη μια φορά, τις ευχαριστίες μου στην Πο

χρήση του προσωπικού και τον καλύτερο δυνατό σχεδία

λιτεία και ιδιαίτερα στον πρώην Πρωθυπουργό της Χώρας

σμά, προσπαθήσαμε και πετύχαμε τα καλύτερα αποτελέ

κ. Αντώνιο Σαμαρά για την εμπιστοσύνη, που έδ ειξε στο

σματα σε όλες τις πόλεις της χώρας μας.Στο σημείο αυ

πρόσωπό μου με την επιλογή μου από τα μέλη του ΚΥΣΕΑ

τό. αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους Στρατη

στη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς

γούς και στενούς μου συνεργάτες, με τους οποίους απο-

επίσης και στον νυν Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξιο

τελέσαμε την Ηγεσία τα 2 αυτά χρόνια.

Τσίπρα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου.

Τον Υπαρχηγό και νυν Αρχηγό Κώστα Τσουβάλα. τον απερ

με την διατήρηση μου στη θέση του Αρχηγού της Ελληνι

χόμενο Επιτελάρχη Εμμανουήλ Κατριαδάκη, τους απερ
χόμενους Επιθεωρητές Δημήτριο Σοφιό και Κωνσταντί

κής Αστυνομίας, κατά τον δεύτερο χρόνο της θητείας μου.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη την ανάγκη να ευχαριστήσω τους

νο Μιχαιρίνα καθώς και τους αποστρατευθέντες στο πα

Υπουργούς με τους οποίους συνεργάστηκα όλο αυτό το

ρελθόν Αντιστράτηγους Σπύρο Παηασπύρου και Ηλία Γε-

διάστημα κ. ΔΕΝΔΙΑ Νικόλαο. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο, ΠΑΝΟΥ-

ωργόπουλο.

ΣΗ Ιωάννη. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗ Αντώνιο και ΤΟΣΚΑ Ν ικό

Πάνω και πρώτα από όλα όμως, θέλω να ευχαριστήσω

λαο. Τους ευχαριστώ ολόψυχα για την άριστη συνεργασία

όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την κα

που είχαμε. Οραματιστήκαμε μια σύγχρονη Αστυνομία.
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κοντά στον πολίτη και εργαστήκαμε για να πάρει σάρκα
και οστά το όραμα αυτό.
Αναμφισβήτητα, αποτέλεσμα αυτής της άψογης συνεργα
σίας ήταν οι πολύ μεγάλες επιτυχίες που σημείωσε η Ελ
ληνική Αστυνομία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
και του οργανωμένου εγκλήματος.
Θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μου να μην ευχαριστή
σω τους στενούς μου συνεργάτες όλο αυτό διάστημα και
ιδιαίτερα τον Υπασπιστή μου. Αστυνομικό Υποδιευθυντή
Αργήρη Μπακαλώνη που υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης.
Μα περισσότερο από όλους θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την σύζυγό μου, τον γιό μου και τις δύο κό
ρες μου. που όλα τα χρόνια της υπηρεσιακής μου διαδρο
μής με στήριξαν, καθώς και τους γονείς μου για τις αρχές
και τις άξιες που με γαλούχησαν.

Ομιλία Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντιστράτηγου Τσουβάλα Κωνσταντίνου
Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που το συ

Κύριε Αρχηγέ, φίλε Κώστα, Γνωρίζεις τα θέματα της Αστυ
νομίας πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε στενά στις ανώτατες

ναίσθημα τείνει, ανεπιτυχώς. να αντιπαρατεθεί στη λογι
κή. Στιγμές που ο λόγος φαίνεται μικρός για να περιγράψει

βαθμίδες του σώματος για μια Αστυνομία αποτελεσμα

αυτό ακριβώς, που κάποιος αισθάνεται. Θα ήταν, λοιπόν,

τική, σύγχρονη και κοντά στον πολίτη. Είναι αλήθεια ότι

παράλογο και σίγουρα ανακριβές αν αυτή την ώρα, αυ

αναλαμβάνεις τα νέα σου καθήκοντα σε μια περίοδο πο

τές τις στιγμές, ισχυριζόμουν πως είμαι σε θέση να ελέγ

λύ κρίσιμη για την πατρίδα μας. Η ευθύνη για την Ελληνι

ξω απόλυτα, να εξουδετερώσω ή να υποτάξω πλήρως το

κή Αστυνομία απέναντι στην Πατρίδα και τους πολίτες ε ί

πλήθος των συναισθημάτων μου.

ναι τεράστια. Όμως είμαι βέβαιος, γνωρίζοντάς σε προ

Ζητώ, λοιπόν, την κατανόησή σας- κι ας μου συγχωρεθεί η

σωπικά. ότι θα ανταποκριθείς στις προσδοκίες της πολι

συγκίνηση. Γιατί, δεν είναι μόνον το συναίσθημα της χα

τείας και του Σώματος. Είμαι σίγουρος ότι οι ικανότητάς

ράς ενός ανθρώπου, που μετά από 35 συναπτά έτη φτά

σου και ο χαρακτήρας σου θα σε βοηθήσουν να επιτελέ

νει στον τελευταίο σταθμό της επαγγελματικής του δια

σεις τα καθήκοντά σου με τον καλύτερο τρόπο.

δρομής, δεν είναι μόνον το συναίσθημα της ικανοποίησης

Κυρίες και Κύριοι

ενός ανθρώπου, που βλέπει τους κόπους και τις προσπά-

Τελειώνοντας, αποτίω φόρο τιμής στους συναδέλφους,

θειές του να αναγνωρίζονται, δεν είναι μόνον το συναίσθη

που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκο

μα της ευγνωμοσύνης προς την Πολιτεία για την ύψιστη

ντος, σ' αυτούς που με αυταπάρνηση προσέφεραντη ζωή

τιμή της επιλογής μου. ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

τους θυσία στο βωμό του χρέους, πιστοί στον όρκο που

νομίας, προς τους συναδέλφους και τους συνεργάτες που

έδωσαν. Η θυσία τους αποτελεί την υπέρτατη έκφραση

συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια.

προσφοράς του Έλληνα Αστυνομικού για την προστασία

Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα κι ακόμη ένα, το πιο ση

των πολιτών και της κοινωνίας.

μαντικό. το πιο καίριο, το πιο βαθύ.

Κύριες και Κύριοι,

Το συναίσθημα του χρέους και της ευθύνης, έναντι της

Στη μακρόχρονη πορεία μου στο Σώμα λειτούργησα με

Κυβέρνησης, έναντι της πολιτικής ηγεσίας της Ελληνικής

γνώμονα τα λόγια ενός Αμερικανού Στρατηγού του Ρό-

Αστυνομίας, έναντι των πολιτών, έναντι του προσωπικού

μπερτ Έντουαρτ Λι «Το καθήκον είναι η υψηλότερη λέ

του Σώματος που έχω την τιμή να υπηρετώ.

ξη της γλώσσας μας. Κάνε το καθήκον σου σε όλα. Τίπο

Κυρίες και Κύριοι,

τα περισσότερο δεν μπορείς να κάνεις. Ποτέ μην κάνεις

Γνωρίζω καλά, συναισθάνομαι απόλυτα και αποδέχομαι

κάτι λιγότερο».

πλήρως τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι τιμή μου που υπη

από τη θέση του Αρχηγού του Σώματος.

ρέτησα το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας επί 40 συνα

Γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες είναι πολλές!

πτά έτη. με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και υψηλό αίσθη

Αντιλαμβάνομαι, στο ακέραιο, ως μέλος της κοινωνίας, τις

μα ευθύνης και «Δοξάζω τον Θεό, όπου δεν μου σήκω

δυσκολίες που βιώνουν η χώρα και οι πολίτες της εξαιτί-

σε την ζωή μου και ευχαριστώ και την πατρίδα μου, όπου

ας της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

με τίμησε βαθμολογώντας κατά την τάξη, κατά τις περι

Κατανοώ, πλήρως, ως μέλος της αστυνομικής οικογένει

στάσεις, ως τον βαθμό του στρατηγού και ζω ως άνθρω

ας, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει,

πος μ' εκείνο όπου ευλόγησε ο Θεός, χωρίς να με τύπτει

καθημερινά, το προσωπικό του Σώματος στην εκπλήρω

η συνείδησή μου, χωρίς να γυμνώσω κανέναν ούτε μίαν

ση της αποστολής του. υπό τις συνθήκες αυτής της οδυ

πιθαμή γης». Σας ευχαριστώ πολύ.

νηρής δημοσιονομικής περιπέτειας.
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Όμως, είμ α ι βαθύτατα πεπεισμένος πως αυτή η χώρα,

Η

Κυρίες και Κύριοι,

αυτός ο μαθημένος στα δύσκολα (και δυστυχώς μόνον

θέλω να σας διαβεβαιώσω πως αδιαπραγμάτευτοι άξο

στις εξαιρ ετικές καταστάσεις ενωμένος) λαός θα ξανα-

νες των αποφάσεων και των ενεργειώ ν μου ως Αρχηγού

βρεί σύντομα το βηματισμό του. 0α ξεπεράσει την κρίση,

του Σώματος θα είναι:

θα ανασυντάξει τις δυνάμεις του, θα συνεχίσει τη μακραί

Η δικαιοσύνη, η νομιμότητα, η αξιοκρατία, η διαφάνεια,

ωνη ιστορική του διαδρομή.

το ήθος και κυρίως το ΧΡΕΟΣ,

Και η Ελληνική Αστυνομία, ως επίλεκτο μέλος αυτού του

θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες, πως η Ελληνική

λαού, στο τέλος αυτής της περιπέτειας, θα είναι υπερή

Αστυνομία είναι και θα συνεχίσει να είναι κοντό τους, κοι

φανη.

νωνικός συνοδοιπόρος και υπερασπιστής των θεμελιω 

Γιατί θα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στην αποστολή

δών τους δικαιωμάτων, θέλω, κοιτώντας τους στα μάτια,

της: έχοντας συνδράμει στο μέγιστο βαθμό στη διατήρηση

να διαβεβαιώσω το προσωπικό του Σώματος, τους συνα

των συνθηκών κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας και ηρε

δέλφους μου, έντιμα και ειλικρινό, πως η φυσική και πο

μίας που προσδοκούσε η κοινωνία, έχοντας υπερασπιστεί

λιτική ηγεσία αναγνωρίζουν τους κόπους, τις θυσίες και

αποτελεσματικά το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια

το έργο τους.

και στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών τους δι

Αναγνωρίζουν και κατανοούν τις δυσκολίες που βιώνει

καιωμάτων. έχοντας συμβάλλει, με την καθημερινή εργώ

κάθε μέλος της αστυνομικής οικογένειας. Ό χι μόνον στο

δη προσπάθεια, του προσωπικού της, στην σταθεροποίη

επαγγελματικό αλλά και στο στενότερο οικογενειακό περι

ση και την ανάκαμψη της πατρίδας, έχοντας διαμορφώ

βάλλον. Είμαι όμως βέβαιος πως οι δύσκολες αυτές στιγ

σει ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας κατανόησης, αλληλεγ

μές θα ξεπεραστούν: Α ρκεί να μείνουμε ενωμένοι, αλ

γύης και συνεργασίας με τους πολίτες. Η περίοδος αυτή

ληλέγγυοι. κυρίως όμως προσηλωμένοι στον κοινό μας

είναι αναμφίβολα δύσκολη και ιδιαίτερη.

στόχο.

Οι ραγδαίες και συνεχώς μεταβαλλόμενες αλλαγές σε πα

Σ' αυτόν τον στόχο που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση

γκόσμια κλίμακα διαμορφώνουν ένα ρευστό και πολύπλο

για την εθνική και κοινωνική μας προοπτική:

κο διεθνές περιβάλλον στο οποίο: αμφισβητούνται διαχρο

Έναν στόχο που αναμφίβολα δεν είναι άλλος από την κο ι

νικές σταθερές, στο πλαίσιο ενός ακραίου και αυθαίρετου

νωνική και οικονομική ανάκαμψη, την οριστική διαφυγή

υποκειμενισμού, επαναπροσδιορίζονται αξίες, ιδεολογίες,

από τη «μέγγενη» της δημοσιονομικής κρίσης σε συνθή

στόχοι και προοπτικές, μεταβάλλονται και επανεκτιμού-

κες ευνομίας, ομαλότητας, κοινωνικής συνοχής. Σε συν

νται πολιτικές και οικονομικά δεδομένα, επαναπροσεγγί-

θήκες που όλοι ανεξαιρέτως εμείς, η Ελληνική Αστυνο

ζονται. υπό διαφορετική οπτική θεώρηση, ρόλοι, έννοιες

μία, υποχρεούται και μπορεί να εξασφαλίσει. Όμως, πα

και προτεραιότητες.
Σ' αυτό το περιβάλλον, υπό αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτε

ράλληλα με την καθημερινή επιχειρησιακή δράση της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, είναι απαραίτητο να εκδηλωθούν οι

ρες συνθήκες, οι οποίες επιτείνονται από την πολυετή οι

αναγκαίες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναβαθμιστεί η

κονομική κρίση και την αύξηση των προσφυγικών και με-

δομή, η λειτουργία και κατ' επέκταση η αποτελεσματικό-

ταναστευτικών ροών, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί, πρέ

τητά της. Γιατί η Ελληνική Αστυνομία δεν πρέπει να ακο

πει και οφ είλει να αναδείξει και να αξιοποιήσει προς όφ ε

λουθεί τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Αλλά να τα προβλέ

λος της χώρας και των πολιτών, κάθε στοιχείο, κάθε δυ

πει. να τα διαβλέπει και να προσαρμόζεται έγκαιρα, έγκυ

νατότητα που της παρέχει ο εξοπλισμός αλλά κυρίως το

ρα και ανάλογα.

έμψυχο δυναμικό της.

Με το όραμα, λοιπόν, μιας νέας, σύγχρονης, αποτελεσμα

Συνεχίζουμε, λοιπόν, και εντείνουμε την προσπάθειά μας με
ευθυκρισία - σύνεση, ψυχραιμία, αλλά κυρίως με αποφασι

τικής Ελληνικής Αστυνομίας, με ανθρωποκεντρικό χα
ρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό: η διαμόρφω 

στικότητα: προτάσσοντας το εθνικό και κοινωνικό συμφέ

ση μιας νέας αντίληψης στην Ελληνική Αστυνομία βασι

ρον, ενεργώντας πάντοτε στο καθορισμένο από τους κανό

σμένη στην εξω στρέφεια και την αλληλεγγύη προς τους

νες της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, του ανθρωπι

πολίτες και την κοινωνία, ο εξορθολογισμός των δομών

σμού, της αλληλεγγύης και της αστυνομικής δεοντολογίας,

και των διαδικασιώ ν διαχείρισης του προσφυγικού και

πλαίσιο, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των πολιτών στην

μεταναστευτικού φαινομένου, σε συνεργασία με τους συ-

προστασία και την ασφάλειά τους, επιβεβαιώνοντας, καθη

ναρμόδιους φορείς, η καταπολέμηση της διαφθοράς και

μερινά. με τη συμπεριφορά και τη δράση μας το ρόλο, ως εγ

της παραβατικότητας εντός του Σώματος, η αναδιάταξη

γυητές της νομιμότητας, σ' ένα κράτος δικαίου, διαχειριζόμε-

των περιφερειακών, ιδίως, Υπηρεσιών του Σώματος, η

νοι, με ευαισθησία και σεβασμό, στο πλαίσιο της αποστολής

αναβάθμιση της λειτουργίας τους και η ανακατανομή της

του Σώματος, το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευ-

οργανικής δύναμης, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πο

τικών ροών, παγιώνοντας στη συνείδηση της κοινωνίας την

λιτών μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογι

εικόνα της Αστυνομίας όχι ως μηχανισμού καταστολής, αλ

ών, ιδίως της πληροφορικής, η μέριμνα για το προσω

λά ως Οργανισμού παραγωγής κοινωνικού έργου.

πικό του Σώματος με την προώθηση δίκαιω ν και δ εκτι-
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κών υλοποίησης αιτημάτων του. η υλοποίηση
της δια βίου εκπαίδευσης του έμψυχου δυνα
μικού μας, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαι
σίου που ρ υθμίζει ουσιώδη θέματα της υπη
ρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, όπως
οι μεταθέσεις - αποσπάσεις - μετακινήσεις,
η αξιολόγηση, οι κρίσεις και οι προαγωγές, η
σταδιακή αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός
του συνολικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δομή και τη λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας, η αναβάθμιση της λειτουργίας του
Επιτελείου του Σώματος και η καλύτερη υπο

δείχνει, τους δασκάλους μου. σ' όλες τις φάσεις της ε κ 

στήριξη των άλλων Κεντρικών και Π εριφερειακώ ν Υπη

παιδευτικής και επαγγελματικής μου διαδρομής και ιδ ι

ρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους, η διαμόρ

αιτέρως. εκείνον τον ταπεινό δάσκαλο των πρώτων σχολι

φωση μιας σταθερής και ευέλικτης δομής διαχείρισης

κών μου χρόνων τον αθόρυβο αλλά αξεπέραστο σμιλευ

των οικονομικοτεχνικώ ν ζητημάτων, η μείωση του γρα

τή της σκέψης και του χαρακτήρα μου. τους εξίσου ταπει

φειοκρατικού έργου.

νούς. αλλά ευρυμαθείς και φιλόπονους φιλόλογους - παι

Όλα αυτά, αποτελούν πρωταρχικά ζητήματα, τα οποία επι

δαγωγούς της εφηβικής μου περιόδου που ευθύνονται για

βάλλεται να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας, επεξεργασίας και

τη διαμόρφωση του ηθικού αξιακού μου κώδικα, τους αν

αποτελεσματικής αντιμετώπισης στο εγγύτατο χρονικό δ ι

θρώπους που συνεργάστηκα και συνεργάζομαι στο πλαί

άστημα. Γιατί πιστεύω απόλυτα πως με όση αυτοσυγκρά

σιο της κοινής υπηρεσιακής μας αποστολής,

τηση δεχόμαστε τα πράγματα που δεν μπορούμε να αλ

θέλω, επίσης, απευθυνόμενος όχι μόνον στους παρόντες

λάξουμε. με τόσο δυναμισμό και αποφασιστικότητα πρέ

στην τελετή αυτή αλλά σε όλους τους ένστολους και μη συ

πει να αλλάξουμε τα πράγματα που μπορούμε.

ναδέλφους μου, σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ

Κυρίες και Κύριοι.

νομίας. από τους ανώτατους αξιωματικούς μέχρι τον αστυ

θέλω, μόνο, ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου. να δεσμευ

φύλακα. τον ειδικό φρουρό, τον συνοριακό φύλακα, τον

τώ έναντι: της Πολιτείας, της πολιτικής ηγεσίας της Ελ

πολιτικό υπάλληλο και της πιο απομακρυσμένης Υπηρεσί

ληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού του Σώματος, κυ

ας, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν εντα

ρίως. όμως, έναντι της κοινωνίας και των πολιτών, πως

χθεί στο Σώμα, να τους καλέσω να συνεχίσουμε ενωμένοι,

θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ

αλληλέγγυοι και με υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστο

στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις τους: για μία Αστυ

λή μας: ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολιτώνθζ

νομία δίκαιη, δημοκρατική, αποτελεσματική με «ανθρώ

πιστοί στον όρκο και στις υποχρεώσεις μας έναντι της πα

πινο πρόσωπο», μια Αστυνομία που σέβεται και λειτουρ

τρίδας και της κοινωνίας, με σεβασμό στη μνήμη και την

γεί υπέρ του πολίτη, που υπερασπίζει τα δικαιώματά του.

προσφορά των συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους

μία Αστυνομία εξωστρεφή, ανοιχτή στην κοινωνία, απο

στην εκπλήρωση του καθήκοντος, με στόχο μία Αστυνο

τελεσματική σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία η πα

μία καλύτερη, ένα αύριο ελπιδοφόρο, μία νέα προοπτική

ρέμβαση ή η συνδρομή της.

για όλους, την Ελλάδα, την κοινωνία, τους πολίτες, εμάς!

Ευχαριστώ θερμά τον απερχόμενο Αρχηγό της Ελληνικής

Κύριε Υπουργέ. Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ.

Αστυνομίας για την άριστη συνεργασία που είχαμε και την

Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Κυβέρνη

αναμφισβήτητη προσφορά του και τον διαβεβαιώνω πως

ση και εσάς προσωπικά, ως εκπροσώπους της Ελληνικής

θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να συνεχίσω

Πολιτείας, για την τιμή της επιλογής μου ως Αρχηγού της

το επιτυχημένο έργο του.

Ελληνικής Αστυνομίας και την εμπιστοσύνη με την οποία

Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας σας ε ύ 

με περιβάλλετε, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνά

χομαι υγεία, δύναμη και κάθε καλό σ' εσάς και την οικο-

μεις να ανταποκριθώ στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις

γένειά σας. Το ήθος, οι παραινέσεις και το έργο σας απο

της θέσης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ!

τελούν πολύτιμη παρακαταθήκη όχι μόνο για εμένα αλ
λά γενικά για το προσωπικό του Σώματος. Δεν θα σταμα
τήσουμε ποτέ να σας θεωρούμε ξεχωριστό και ιδιαίτερα
αγαπητό μέλος της αστυνομικής οικογένειας.
Τέλος θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω: την οικογένειά μου για τη στήριξη που μου παρείχε και μου παρέχει
σ' ολόκληρη τη σταδιοδρομία μου και την κατανόηση που

Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Ανάμεσα σε δύο λόγους έμπλεους συναισθημάτων και με
στούς νοημάτων, του απερχόμενου Αρχηγού και του νέ
ου Αρχηγού, είναι πάντα δύσκολο σε έναν ομιλητή να αρ
θρώσει έναν ικανοποιητικό λόγο.
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των. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς οι ισχυροί παραβιάζουν
τα δικαιώματα των ασθενών, των αδυνάτων. Και η Ελλη
νική Αστυνομία στη συντριπτική της πλειοψηφία προέρ
χεται από τα σπλάχνα αυτού του λαού. Και έτσι έχει ιστο
ρική ευθύνη να υπερασπίζεται το νόμο και τα δικαιώ μα
τα αυτών των ανθρώπων.
θέλουμε μία αστυνομία βιοκεντρική. χωρίς ρατσισμούς
και αποκλεισμούς, χωρίς ξενοφοβία, μια αστυνομία αλληλοαποδοχής με τον πολίτη, μια αστυνομία που βρίσκε
ται δίπλα στον πολίτη και εμπνέει τον πολίτη για την δική
της παρουσία και την αγάπη της γι' αυτόν, μία αστυνομία
που στηρίζει τον πολίτη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θέλω να
ευχαριστήσω τον απερχόμενο Αρχηγό, για τις πολύ ση
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να τιμήσουμε δύο αξιόλογους

μαντικές υπηρεσίες του, τον κύριο Κατριαδάκη, αλλά και

ανθρώπους, τον απερχόμενο Αρχηγό της Αστυνομίας,

όλους τους Αξιωματικούς, που υπηρέτησαν με αυταπάρ

έναν άνθρωπο που τίμησε την ευθύνη που του εμπιστεύ

νηση τον ρόλο που τους ανέθεσε η Πολιτεία,

τηκε η Ελληνική Πολιτεία και συνέβαλε στην αναβάθμιση

θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι εμπιστευόμαστε τους νέους

του ρόλου της Αστυνομίας, κερδίζοντας μέρα με τη μέρα

Αξιωματικούς στους νέους ρόλους. Και είμαστε βέβαιοι ότι

την εμπιστοσύνη του πολίτη και σε ένα νέο Αρχηγό που

όλοι μαζί αντιμετωπίζοντας και στα πλαίσια των δυνατοτή

καλείται, όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να αναβαθμίσει

των της χώρας, τα πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα που συ

αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Ελλη

νάντησαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας όλα αυτά

νική Αστυνομία.

τα χρόνια, όλες αυτές τις περικοπές. Και είμαστε βέβαιοι

Κυρίες και κύριοι, είμαστε μάρτυρες ενός πραγματικού

ότι η Κυβέρνηση, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, έχοντας την

μαρτυρίου που ζει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρό

δική της Ιθάκη στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από

νια. της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μιας κρίσης

την κρίση την οικονομική και την κοινωνική- είμαστε βέ

που είναι η μεγαλύτερη μετά του '29 ως οικονομική κρί

βαιοι λοιπόν ότι θα φτάσουμε στην Ιθάκη που αναφέρεται

ση και μεγαλύτερη από τις συνέπειες μετά τις συνέπει

στη διαχείριση του χρ έου ς.... Με αυτές τις σκέψεις θέλω

ες του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από ανθρωπιστι

και πάλι να ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή υγεία και

κές κρ ίσ εις....

στους απερχόμενους Αξιωματικούς την εμπειρία και το λ ι

... Αλλά οφείλουμε όμως, σε αυτή την δύσκολη περίοδο
να μας ενώνει η έννοια του πατριωτισμού. Ενός πατριωτι

κέρ των εμπειριών το οποίο πάντα θέλουμε να αξιοποιούμε
και να εκφράσω και πάλι την εμπιστοσύνη της Πολιτικής

σμού που δεν έχει το στοιχείο του σωβινισμού, αλλά της

Ηγεσίας στη νέα Ηγεσία και τις πολύ μεγάλες προσδοκίες

αγάπης για την πατρίδα και του σεβασμού στις πατρίδες

που επενδύουμε σ αυτούς. Σας ευχαριστώ.

των άλλων ανθρώπων....
...Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί έτσι θα πορευτούμε. Πο
λιτική ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία, δικαστική ηγεσία, όλοι
οι θεσμοί της Δημοκρατίας, της Πολιτείας και του Πολι
τεύματος. Η Ελληνική Αστυνομία, οφ είλει κανείς αυτά τα
χρόνια να της αναγνωρίσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Όχι
μόνο την αύξηση της εμπιστοσύνης του πολίτη σ' αυτήν,
αλλά την αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας στη χώ
ρα. Η Ελλάδα, δεν διστάζω να πω κυρίες και κύριοι, ε ί
ναι από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. Και αυτό δεν
είναι μια μεταφυσική επίδραση. Είναι ένα έργο ζωής αν
θρώπων, που από τους μικρούς βαθμούς μέχρι τους υψη
λούς, υπηρετούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το κα
θήκον γιατί ακριβώς αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα.
Εμείς θέλουμε λοιπόν, όχι μόνο να αναγνωρίσουμε ως
Πολιτική Ηγεσία αυτή τη συμβολή την ουσιαστική στο αί
σθημα ασφάλειας, αλλά να συνεχίσει η Ελληνική Αστυ
νομία να υπερασπίζεται το νόμο. Υπερασπιζόμενοι το νό
μο κυρίως υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των αδυνά
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκου Τόσκα
Ανάμεικτα είναι τα αισθήματα τη σημερινή μέρα, αισθή
ματα που έχουν σχέση με λύπη για τον απερχόμενο Αρ
χηγό με τον οποίο είχαμε εξαιρετική συνεργασία και του
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οποίου τις ικανότητες, τα προσόντα και την προσφορά δεν
χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα. Τα ξέρουμε όλοι.
Και χαράς γιατί αναλαμβάνει ο νέος Αρχηγός ο κ. Τσουβάλας. με τον οποίο είχαμε πάλι εξαιρετική συνεργασία
από τη θέση του Υπαρχηγού και σε κάθε περίπτωση όμως,
αυτά τα αισθήματα και οι δυο κατηγορίες συμβάλλουν στο
να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι η μέρα της Ελληνι
κής Αστυνομίας, είναι η μέρα ενός νέου ξεκινήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας με περισσότερες προσδοκίες, με
περισσότερες επιτυχίες, με μεγαλύτερη προσφορά στην
κοινωνία και στον πολίτη, γιατί ιδιαίτερα την περίοδο που
διανύουμε, ο παράγοντας ασφάλεια παίρνει όλο και πε
ρισσότερο, παίζει μεγαλύτερο ρόλο.
Ένα ρόλο, που θα πρέπει να προσεχθεί ώστε να εξυπηρετεί
το δημοκρατικό μας πολίτευμα, να εξυπηρετεί τη ελληνική
κοινωνία, τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και αυτή η
ισορροπία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχο
λεί συνέχεια και να ενισχύουμε την προσπάθεια στη σω
στή κατεύθυνση, αυτή που είπα.
Για να πετύχει αυτή η ισορροπία, για να πετύχει αυτή η
εξυπηρέτηση της κοινωνίας και του πολίτη με τον σωστό
δημοκρατικό τρόπο θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, για
τί η Δημοκρατία μας έχει κανόνες και φυσικά τα Σώματα
Ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία, με τον πολύ δύσκολο
ρόλο της. πρέπει να έχει κανόνες και όπου δεν έχει, θα
βάλουμε κανόνες ώστε η λειτουργία να είναι στην κατεύ
θυνση της εξυπηρέτησης των δημοκρατικών θεσμών και
της κοινωνίας.
Για να μη μακρηγορώ εύχομαι καλή συνέχεια, καλή πο
ρεία στο υπόλοιπο της ζωής, ποτέ δε σταματάει κάτι. Κάτι
άλλο συνεχίζει, κάτι άλλο ξεκινάει κ. Αρχηγέ. Καλή επι
τυχία στο υπόλοιπο. Να απολαύσετε την οικογένεια και με
ό.τι άλλο ασχοληθείτε.
Στο νέο Αρχηγό καλή δύναμη. Στην Ελληνική Αστυνομία
επιτυχίες περισσότερες, περισσότερες από αυτές που τε
λευταία έχει και να αποκτήσει τη δυναμική εκείνη τη σύγ
χρονη. ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο Έλληνας πολί
της, γιατί γι' αυτόν δουλεύουμε, γι' αυτόν δουλεύετε και
μόνο. ■
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ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
των Υπουργών Εσωτερικών Ελλάδας-Γερμανίας-Γαλλίας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ/Μ ΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ριμερής Συνάντηση Εργασίας

και Προστασίας Συνόρων, Υποστρά

Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας,

για το Π ροσφυγικό/Μ ετανα-

τηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Μετά

Bernard Cazeneuve:

στευτικό ζήτημα πραγματο

το πέρας των συνομιλιών, οι τρεις

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κ ύ ρ ι

ποιήθηκε (05.02.2016) στην Αίθουσα

πλευρές διατύπωσαν τα παρακάτω

ους Υπουργούς που π α ρευρ ίσ κο -

"Παύλος Μπακογιάννης" του Υπουρ

στη διάρκεια δηλώσεών τους:

Τ

νται. κ α θ ώ ς κ α ι του ς Π ρ έσ β εις.
Ο λ ο κ λ η ρ ώ σ α μ ε μ ία

γείου Προστασίας του Πολίτη. Συμ

σ υ νά ντη σ η

μετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της

Υπουργός Εσωτερικών και

εξ α ιρ ετικ ά σημαντική, όπου θ ελ ή 

Γαλλίας Bernard Cazeneuve και της

Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

σ αμε να θέσ ο υμ ε τις κα τευ θύνσ εις

Γερμανίας Thomas de Maiziere οι

κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής:

για την επ ίλυ σ η της σ η μ α ν τικ ή ς

οποίοι επισκέφθηκαν τη χώρα μας.

«Τελείωσε μ ία πάρα πολύ σημαντι

π ροσφ υγικής κρίσης, που πλήττει

συνοδευόμενοι από πολυμελείς αντι

κή συνάντηση μ ε την παρουσία των

την Ευρώπη εδώ και μήνες, σε ένα

προσωπείες υπηρεσιακών αξιωμα-

Υπουργών Εσωτερικών της Γ :ρ μα -

π νεύμα α λ λη λεγ γ ύ η ς κ α ι σ υ ν ερ 

τούχων και επιτελών. Από ελληνικής

νικής Δημοκρατίας και της Γ ιλλική ς

γασίας.Στόχος μ α ς λοιπόν, ε ίν α ι η

πλευράς, στη συνάντηση συμμετείχαν

Δημοκρατίας, παρουσία βεβαίως και

άμεση επ ίλυση αυτής της κρίσης,

οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δ ιοικη

των δυο Πρέσβεων, που βρίσκονται

μ ε σαφήνεια, μ ε διαύγεια. Η Γ ιλ -

τικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώ

και εκπροσωπούν τις χώρες αυτές

λία. όπως κα ι η Γερμανία, ε π ιθ υ 

της Κουρουμπλής και Ναυτιλίας και

στην Ελλάδα, όπως και των Υπουργών,

μ ο ύ ν οι απ οφάσεις που ελήφ θησ αν

Νησιωτικής Π ολιτικής κ. Θόδωρος

του κ. Μουζάλα. του κ. Τόσκακαι του

τον Δ ε κ έμ β ρ ιο από την Ευρω παϊ

Δρίτσας. καθώς και οι Αναπληρωτές

κ. Δρίτσα Ήταν μία πάρα πολύ χρή

κή Επιτροπή να υλοποιηθούν ά μ ε 

Υπουργοί Μεταναστευτικής Πολιτικής

σιμη συζήτηση μ ε αμοιβαία κατανό

σα. π ροκειμένου να προχωρήσουμε

κ Γιάννης Μουζάλας και Προστασί

ηση. Την ώρα της μάχης όλοι μ α ζί θα

σε σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ες δράσεις, όπως ο

ας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας Την

πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατό

έλεγχ ος των εξω τερ ικώ ν συνόρων.

Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησαν

τητες για να συγκροτήσουμε ένα ση

Και στον τομέα αυτό, η Γ τλλία πραγ

ο Υηαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτη

μαντικό μέτωπο αντιμετώπισης αυτού

μ α τικ ά είν α ι υπέρ της αύξησης των

γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και η

του πολύ μεγάλου προβλήματος, που

α ρ μ ο δ ιο τή τω ν της FRONTEX κα ι

Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλοδαπών

απ ειλεί την ίδια την Ευρώπη».

σ τη ρ ίζει α υτή ν την απόφαση. Θα
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πρέπει να προχωρήσουμε, λοιπόν,

ση μ ε τους πρόσφυγες και ο στόχος

Υπουργός Εσωτερικών και

στην ενίσχυση της ενημέρω σης των

μα ς δεν είνα ι μόνο να γίνει καταγρα

Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β άσ εω ν δεδομένω ν του συστήμα

φή των προσφύγων στην Ευρώπη,

κ.Παναγιώτης Κουρουμπλής:

τος Schengen και τη σύνδεση τους

αλλά να γίνει και μετεγκατάσταση.

«Ακούσαμε μ ε πολύ προσοχή τις επ ι

μ ε τις άλλες βά σ εις δεδομένω ν των

Δ εν είνα ι αυτό μόνο, θέλουμε και να

σημάνσεις και του Υπουργού Εσωτε

Αστυνομιώ ν και των άλλω ν Αρχών

μειώ σουμε τις ροές των μεταναστών.

ρικώ ν της Γζρμανίας κ. Τόμας Ν τε

Α σ φ α λεία ς των χωρών της Ευρω

Η Ελλάδα είνα ι τώρα στο επίκεντρο

Μ εζιέρ. και του Υπουργού Εσωτερι

π α ϊκ ή ς Ένωσης, η ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ η

του ενδιαφέροντος, κα μία φορά και

κών της Γ ιλλ ικ ή ς Δημοκρατίας, του

ενημέρω ση των βάσεω ν αυτών να

της κριτικής. Εγώ θέλω μ ε τον Γάλλο

κ. Μ περνάρ Κ α ζνέβ Συμφω νούμε

γίνετα ι άμεσα. Θα πρέπει επίσης,

ομόλογό μου να βοηθήσω. Ή ρθαμε

και συμφωνήσαμε στην ανάγκη αλ

στα π λαίσια αυτά να κα ταπ ολεμή

εδώ στην Ελλάδα, δεν θ έλου με να

ληλεγγύης. στην ανάγκη σαφήνειας

σ ουμε κα ι τα πλαστά έγγραφα που

αναδείξουμε τις ελλείψ εις, αλλά θ έ 

των διαδικασιών και των συνεννοήσε

κ υ κ λο φ ο ρ ο ύ ν κα ι επ ιτρέπ ουν την

λο υ μ ε να βρούμε κο ινές λύσ εις και

ων και των συμφωνιών, στην ανάγκη

δ ια κ ίνη σ η αυτώ ν των ανθρώπων.

αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Πρέ

να προχωρήσουμε αναγνωρίζοντας

Η Γαλλία έχ ει προτείνει στους Έλ

πει να έχ ο υ μ ε μ ια προστασία των

την Τουρκία ως τρίτη χώρα ασφα

λη ν ες ομολόγους της την αποστο

εξω τερ ικώ ν συνόρων της Ευρώπης,

λούς διέλευσης.Ακόμα να πω ότι ε ί

λή ειδ ικώ ν ομάδων, ηρ οκειμένου να

πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν

ναι μια μεγάλη υπέρβαση της Ελλά

ενισχύσουν οι εμπ ειρογνώ μονες τις

τα hotspots κα ι η καταγραφ ή των

δας. ακριβώς για να κα ταδείξει την

ελλ η ν ικ ές δυνάμεις. Σ ε ό.τι αφορά

μεταναστών.Έχουμε πληροφ ορηθεί

διάθεσή της να υπάρξει μια συνολική

τα hotspots, είνα ι σαφ ές ότι πρέπει

για τη μεγάλη πρόοδο που έχ ει ήδη

αντιμετώπιση του προβλήματος.Ζητή-

να προχωρήσουμε σε ά μεσ ες δρά

γίνει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό ε ί

σαμε την βοήθεια των δύο χωρών, σε

σεις. ηρ ο κειμ ένο υ να υλοποιηθούν

ναι σημαντικό και για θέματα ασφα

ότι αφορά την διέλευση των προσφύ

οι αποφάσεις που έχουν λ η φ θ ε ί και

λείας. γ ια τί δεν μ ιλ ά μ ε μόνο για την

γων. οι οποίοι προστατεύονται από δ ι

να συμπληρώ σουμε μ ε τις Γ ιλ λ ικ έ ς

κατανομή, πρέπει να γίνει κα ι ε γ 

εθνείς συνθήκες δια των Βαλκανικών

δυνά μεις τις Ε λληνικές αρχές.Είναι

γραφή στο σύστημα τροφοδότησης

χωρών. Ζητήσαμε την παρέμβαση της

σαφ ές ότι εά ν η Ευρωπαϊκή Ένω

του συστήματος πληροφόρησης του

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες χώ

ση δεν υλοποιήσει άμεσα τις απο

Shengen. του S.I.S. Πρέπει να γίνει

ρες. όπου θα πρέπει να επιστρέφουν

φ ά σ εις που έ χ ει λάβει, ουσιαστικά

τροφοδότηση της βάσης δεδομένων

πολίτες, που βρίσκονται στην Ελλά

έτσ ι θα υπ οθηκεύσει την Συνθήκη

για VISA και για EURODAC.

δα. Πιστεύω ότι σε ένα πνεύμα κα 

Schengen κα ι τις οργανω τικές αρ

Ε μείς οι Γ τρμα νο ί θ έλου με να β ο 

τανόησης. συνεννόησης, τη δύσκολη

χ ές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι

ηθήσουμε. Στέλνουμε άλλους ε κ α 

αυτή στιγμή δεν θα π ροβείη Ευρώπη

το οποίο δ εν επ ιθ υμο ύμε ε π ' ουδε-

τό αστυνομικούς και θα σ τείλο υμε

σε βεβιασμένες αποφάσεις, που οδη

νί. Πρέπει σε πνεύμα αλληλεγγύης

κα ι δύο πλοία α κτοφ υλα κής στην

γούν στο να κ λεισ τεί στον εαυτό της.

να α ντιλη φ θο ύ μ ε ότι η κατάσταση

Ελλάδα για να συνεργαστούν μ ε την

Κλείνω, λέγοντας ότι ως πολίτης Ευ

είν α ι επ είγουσα και πρέπει να συ

FRONTEX. Η FRONTEX θα ασχολεί-

ρωπαίος. ως άνθρωπος που πιστεύω

νεργαστούμε μ ε διαύγεια, η ρ ο κ ει

ται και μ ε τις επιστροφές. Εδώ χ ρ ει

και πίστεψα στο Ευρωπαϊκό όραμα,

μ ένο υ να περάσουμε σε δράση και

αζόμαστε μ ία λειτουργική συνεργα

ζήτησα από τους δύο Υπουργούς να

να ε λ έγ ξο υ μ ε τα εξω τερ ικά σύνο

σία και μ ε την Τουρκία. Πρέπει να

συμβάλουν και αυτοί από την πλευρά

ρα της Ευρώπης. Αλλά, ταυτόχρο

καταπ ολεμήσουμε τους δ ια κινητές

τους, ώστε το βραβείο Νόμπελ να δο

να. πρέπει να διασ φ αλίσ ουμε ότι οι

γρήγορα, γ ια τί αλλιώ ς το σύστημα

θ ε ί στους 7Τρώες του Αιγαίου, στους

συνθήκες υποδοχής των ανθρώπων

Schengen θα απειληθεί. Πρέπει να

ανθρώπους που διέσωσαν μ ε την συ

που φτάνουν στις α κτές μα ς θα ε ί 

βρούμε κο ινές ευρω π αϊκές λύσεις,

μπεριφορά τους την πανανθρώπινη,

ναι αξιοπ ρεπ είς και θα επιτρέπουν

γ ια τί αλλιώ ς όσα έχ ου με κ τίσ ει τις

την ιστορία των τεσσάρων χιλιάδω ν

την ταυτοποίηση και την λήψ η απο

περασμένες δ εκ α ετίες θα τα κατα

χρόνων που κουβαλούν, στους αν

τυπωμάτων των ανθρώπων αυτών».

στρέφ ουμε σε ένα χρόνο.Γι’ αυτό η

θρώπους που δικαίωσαν την αγάπη

κατάσταση επ είγει και είχ α μ ε πολύ

και τις αναφορές των Ευρωπαίων.

Υπουργός Εσωτερικών της

επ ο ικ ο δ ο μ η τικ ές σ υζητήσ εις εδώ

Γερμανών κα ι Γάλλων φιλοσόφω ν

Γερμανίας Thomas de Maiziere:

μ ε τους ομολόγους μα ς και θα συ-

στην Ελλάδα, τους ανθρώπους που

«Η Ευρώπη αντιμετω πίζει ένα μ έ γ ι

νεχίσουμε μετά και θα δούμε και τον

μ ε τον ηρωισμό τους διέσωσαν την

στο πρόβλημα, μ ια μεγάλη πρόκλη

Πρωθυπουργό της Χώρας».

αξιοπρέπεια της Ευρώπης». ■
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Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ Σ Τ Ο Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Σκοπός του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι η
ανάδειξη και προβολή της ιστο
ρίας και του έργου των Αστυνο
μικών Σωμάτων, η συγκέντρωση,
διάσωση, συντήρηση και έκθεση

ρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο

(ΠΟ.Κ.Ε.Α.)

ϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου, ο

Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττι

Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κου-

κής. Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμαντό-

ρουμπλής. Χαιρετισμούς απηύθυναν

πουλος. Διευθυντές Διευθύνσεων του

επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημό

Αρχηγείου και της Γενικής Αστυνομι

σιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστά-

κής Διεύθυνσης Αττικής, ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Ασφά

υλικού ή άλλων αντικειμένων που

κης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα
τέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι

αναφέρονται στην ιστορική εξέλι

κητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος

χηγοί και ανώτατοι απόστρατοι Αξιωμα

ξη του αστυνομικού θεσμού στην

Φιλιππάκος. ο Αρχηγός της Ελληνικής

τικοί του Σώματος, καθώς και εκπρόσω
ποι των συνδικαλιστικών ενώσεων της

των κειμηλίων και του αρχειακού

λειας Μιχαήλ Τσινισιζέλης, επίτιμοι Αρ

Ελλάδα. Επιπλέον, στο ηλαίσιο

Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος

δραστηριοτήτων του ΠΟ.Κ.Ε.Α.

Τσακνάκης. ο Πρόεδρος του Πολιτιστι

Ελληνικής Αστυνομίας.

συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση

κού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομί

Χαιρετισμός του Προέδρου του

συνεδρίων και άλλων εκδηλώσε

ας κ Κωνσταντίνος Γρίβας, καθώς και

ΠΟ.Κ.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνου Γρίβα: «...

ων για το εν ενεργεία και εν απο

Πρόεδροι Ενώσεων Αποστράτων. Στην

θέλω να σας ευχαριστήσω για τη τιμή

στρατεία προσωπικό της Ελλη

τελετή αγιασμού χοροστάτησαν ο Πα-

νικής Αστυνομίας, καθώς και τα

νοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Υπο

που μας κάνατε να παρασταθείτε στη
σημερινή τελετή εγκαινίων και αγια

στράτηγος ε.α. Νεκτάριος Κιούλος. μα

σμού των γραφείων του ΠΟ.ΚΕΑ .. .Ση

ζί με τον Αιδεσιμολογιότατο Αντιστρά

ματοδοτεί την για πρώτη φορά μ ε τρόπο

τις εγκαταστάσεις της πρώην Σχο

Σ

τηγο ε.α. - πατέρα Ιωάννη Κοκκώνη

οργανωμένο και συστηματικό, προσπά

λής Αξιωματικών της Ελληνικής

Στην εκδήλωση παρέστησαν επιπλέον ο

θεια έρευνας και ανάπτυξης της ιστορί

Αστυνομίας (Μεσογείων 96. Αθή

Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

ας του έργου των προκατόχων της Ελ

να), πραγματοποιήθηκαν (22.01,2016) τα

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά-

ληνικής Αστυνομίας, δηλαδή της Ελ

εγκαίνια για τη λειτουργία του Πολιτιστι

λας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του

ληνικής Χωροφυλακής και της Αστυ

κού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομί

Αρχηγείου. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ

νομίας Πόλεων. Αρχικό στάδιο αυτής

μέλη των οικογενειών τους.

ας (ΠΟ.Κ.Ε.Α,). Την τελετή εγκαινίων και

Κατριαδάκης. ο Γενικός Επιθεωρητής

της προσπάθειας είναι η συγκέντρω

αγιασμού ακολούθησε η κοπή πρωτο

Αστυνομίας Νότιου Ελλάδας, Αντιστρά

ση. διάσωση, συντήρηση και έκθεση

χρονιάτικης πίτας. Στην εκδήλωση πα-

τηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, οι Προ

των κειμηλίων των δυο αυτών αστυνο-
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μικών σωμάτων καί του ιδιαίτερα ση

τρόπο, στο πολιτιστικό προϊόν της χώ

μαντικού αρχειακού υλικού τους, κα

ρας. Κυρίες και κύριοι...... η ίδια η ζωή

να πετύχει αυτό το στοίχημα να πετύχει

θώς και η διοργάνωση συνεδρίων και

έχει διδάξει ότι ο άνθρωπος μ ε τιςπρο-

αυτό το εγχείρημα γιατί δεν είναι στοί

άλλων εκδηλώσεων. . . . Μ ε την ίδρυ

σπάθειές του. την αυτενέργειά του. το

χημα μόνο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ση του ΠΟ. Κ Ε Α ικανοποιείται ένα πά

πείσμα του και τη δημιουργικότητά του.

Είπε, ο κύριος πρόεδρος ότι αποτελεί

γιο αίτημα της αστυνομικής οικογένει

μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα δεδο

συνάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας

ας Η διατήρηση και ανάδειξη στοιχεί

μένα της ζωής στις περισσότερες των

μ ε την Ελληνική κοινωνία και η Πολιτική

ων που φωτίζουν την ιστορική διαδρο

περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν κάποιοι άν

ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του

μή των αστυνομικών σωμάτων στην Ελ

θρωποι συνέλαβαν αυτήν την ιδέα, ξε

Πολίτη έτσι το αντιλαμβάνεται, ώς μια

λάδα. θεωρούμε ότι προσφέρει αποφα

κίνησαν. την υπηρέτησαν, την πίστεψαν

κοινή αγωνία να υπάρξει ανάδειξη εκ εί

σιστική στήριξη στο εν ενεργεία προ

και σήμερα είμαστε εδώ όλοι, χαρού

νων των πτυχών της Ελληνικής Ιστορί

σωπικό της ΕΛ.ΑΣ. κατά την εκτέλεση

μενοι. γιατίβρισκόμαστε πραγματικά σε

ας. που η Ελληνική κοινωνία δημιούρ

του πολύμοχθου και επικίνδυνου έρ

μια εκδήλωση που μας ενώνει όλους,

γησε. και να δώσουμε την δυνατότητα

γου του. ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί και

μας άκουμ πάει όλους, θα έλεγα μας αγ

στον ιστορικό, τον ερευνητή να προσεγ

τη διαρκή αναγνώριση και επιβράβευ

γίζει όλους γιατί ο πολιτισμός είναι η πιο

γίσει μ ε ένα διαφορετικό ίσως βλέμμα

ση του έργου των απομάχων του σώ

ανθρώπινη και η πιο ευγενική έκφρα

κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα όλα

ματος ... Με την προσπάθεια αυτή επι

ση της ζωής του ανθρώπου.... Αυτό το

όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμε

χειρούμε μια εις βάθος συνομιλία της

Κέντρο, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ένα
στοίχημα πως εδώ θα φέρνει την καλή

νες περιόδους. Είπε, ο κύριος Υπουρ

ΕΛ.ΑΣ. και των προκατόχων της. μ ε την
ελληνική ιστορία, μια συνομιλία που ευ-

πλευρά, την ανθρώπινη, όλων των στε

του ότι του χρόνου θα είμαστε εδώ για

ελπιστούμε πως θα συνεισφέρει στην

λεχών είτε είναι σε κατάσταση ενεργη

να έχουμε την ευκαιρία να επιδοκιμά

αυτογνωσία του ελληνικού λαού και την

τική είτε είναι σε κατάσταση ανθρώπων

σουμε έναν πλούσιο απολογισμό .Είμαι

ενίσχυση των εθνικών δεσμών σ'αυτή

που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Σώ

σίγουρος γι αυτό. Είμαι σίγουρος γι αυ

την εξαιρετικά κρίσιμη ιστορική περίο

μα. που έχουν αφυπηρετήσει.... Ν ο ε ί

τό και μπορώ να το εγγυηθώ γιατί όπως

δο. Βέβαιος γαι την ανταπόκρισή σας σ

στε καλά, συγχαρητήρια και πάλι, ελ

και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι

το κάλεσμά μας. εύχομαι καλή δύνα

πίζω και πιστεύω ότι εδώ θα έρθουμε

ένα εργαλείο εξωστρέφειας για την Ελ

μη σε όλους για την επιτυχία στην προ

του χρόνου για την πίτα και θα έχουμε

ληνική Αστυνομία. όπως οι δράσεις που

σπάθεια αυτή και το 2016 να αποτελέ-

απολογισμό πολύ σημαντικό κ. Πρόε

αναπτύσονται και σε επίπεδο επιτελείου

σει ορόσημο στην επιτυχία του Κέντρου

δρε. Σας ευχαριστώ.»

αλλά και περιφεριακώνμας υπηρεσιών

μας.Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. »

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο

μας έχουν φέρει το τελευταίο διάστημα

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυ-

κ. Αναγνωστάκης που μεταξύ άλλων,

πάρα πολύ κοντά στον Έλληνα πολίτη

νε ο Υπουργός Εσωτερικών και Δι

ανέφερε: «... Μεταφέρω τις ειλικρι

πιστεύω ότι και αυτή η θεσμική παρέμ

οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πα

νείς και εγκάρδιες ευχές του Αναπλη

βαση κατορθώνει να αναδείξει τηνεξω-

ναγιώτης Κουρουμπλής: «... «Όλβιος

ρωτή Υπουργού κ. Νικολάου Τόσκα ...

στρέφειά μας. . .. Η κοινωνική συμφιλί

όστις ιστορίης έσχε μάθησιν». Μία ρή

και μου ζήτησε να μεταφέρω όχι απλά

ωση δεν έρχεται μόνο μ ε λόγους. Δεν

τις ευχές του αλλά και την αγωνία του

γός ο κ. Κουρουμπλής στην τοποθέτησή

ση. λίγα λόγια, μεγάλο το περιεχόμε
νο. 0 πολιτισμός και η ιστορία ενός τό
που είναι το διαχρονικό όχημα που ενώ
νει τις εποχές, ενώνει τις δραστηριότη
τες μέσα από τους αιώνες, τις δεκαετί
ες των ανθρώπων. Θέλω να συγχαρώ
όλους όσους κατά καιρούς συνέβαλαν
ως προς τη σύλληψη, γιατί πιστεύω ότι
έλειπε ένα τέτοιο Κέντρο στο χώρο της
Αστυνομίας. Ένα Κέντρο, που μπορεί
πραγματικά να αναδειχθεί σε ένα καθίδρυμα πνευματικό, όπου θα αναπτύσσε
ται μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει μ ε
τους ανθρώπους που υπηρετούν ή υπη
ρέτησαν αυτόν το σημαντικό χώρο, με
συνέπεια να συμβάλλει και η Αστυνομία
από τη δική της πλευρά, μ ε οργανωμένο

Το Δ.Σ. του ΠΟ.Κ.ΕΑ.: Στη μέση ο σημερινός Αρχηγός. Αντιστράτηγος Τσουβάλας Κωνστα
ντίνος. ο οποίος συμμετείχε στο Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος. Αριστερά του ο Λούλος Κωνσταντί
νος. Καθηγητής Διδάκτωρ Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος Πιστολάς, μέλος. Δεξιά
του ο Γρίβας Κωνσταντίνος. Διδάκτωρ Γεωπολιτικής και ο Αντιστράτηγος ε.α. Αναγνώστου
Γρηγόριος. επίτιμος Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, μέλη του Δ.Σ.
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180χρόνια ζωής,

σει τη σχέση των πολιτών μ ε την Αστυ

έρχεται μόνο μ ε προθέσεις. Δεν έρχε

λάδα μετρά πάνω από

ται μόνο μ ε εξαγγελίες. Κατοχυρώνε

γεγονός που από μόνο του καθιστά επι

νομία. Καλή επιτυχία στο έργο σας....»

ται καθημερινά στην πράξη και νομίζω

τακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός φο

Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο

ότι τον Μάιο του 2015. όταν συστήθηκε

ρέα. όπως το Πολιτιστικό Κέντρο της

μ ε απόφαση του τότε Υπουργού - Ανα

Ελληνικής Αστυνομίας. Κι αυτό γιατί η

οποίος ανέφερε: «...Η σημερινή ημέ

πληρωτή Υπουργού το διοικητικό συμ

ενασχόληση μ ε θέματα που αφορούν

ρα. είναι μια ημέρα ξεχωριστή, αφού

βούλιο του πολιτιστικού κέντρου της

στην ιστορία της Ελληνικής Αστυνομί

σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λ ει

Ελληνικής Αστυνομίας μ ε ανθρώπους

ας. ταυτίζεται ουσιαστικά μ ε την έρευνα

τουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της

που γνωρίζουν να υπηρετούν τους θε

γύρω από μεγάλα θέματα της ελληνικής

Ελληνικής Αστυνομίας και προσδίδει

σμούς που είναι εγνωσμένης επιστη

κοινωνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα

το ξεχωριστό επιστέγασμα μιας δια

μονικής και κοινωνικής αποδοχής θε

ως και τις μέρες μας. Και η έρευνα αυτή

χρονικής προσπάθειας και ενός κοινού

ώρησα και θεωρώ και σήμερα ότι ναι

πρέπει να στραφεί στη σύνδεση αστυ

στόχου πολλών ετών. Μετά από πολλές

δεν έχω βάλει φηλά τον πήχη, οι προσ

νομίας και κοινωνίας Με την εκπόνηση

προσπάθειες που καταβλήθηκαν και

δοκίες μας. οι προσδοκίες όλων είναι σε

ερευνητικών προγραμμάτων, την ανά

από τους προκατόχους μου όλα αυτά

ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και είμαι απόλυ

πτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διε

τα χρόνια, η λειτουργία του ΠΟ.ΚΕ.Α.

θνές επίπεδο, τις συνέργειες μ ε ερευ

είναι πλέον πραγματικότητα. Στόχος

τα βέβαιος ότι οι στόχοι και οι σκοποί
για τους οποίους ιδρύθηκε το κέντρο θα

νητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, την

του είναι, μεταξύ των άλλων, η ανάδει

επιτευχθούν.... Είναι αδικημένη η Ελ

οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων,

ξη και η προβολή της ιστορίας και του

ληνική Αστυνομία. Και το λέει ένας άν

αλλά και την οργάνωση σύγχρονης β ι

έργου της Αστυνομίας, αλλά και η ανά

θρωπος που μπήκε στην οικογένεια τον

βλιοθήκης και τη δημιουργία μουσεί

πτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διε

τελευταίο μόλις χρόνο. Στον έναν χρόνο

ου. το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνι

θνές επίπεδο. Για αυτόν τον στόχο θα

είδα και άκουσα αγωνίες αλλά και προ

κής Αστυνομίας μπορεί και πρέπει να

εργαστούμε όλοι μας. ώστε το πολιτι

σπάθειες ... Σας λέω έν τιμή ότι αυτή η

μετατραπεί σε πολιτιστικό πυρήνα της

στικό αυτό κέντρο να εξελιχθεί, να ανα

θέση που μου εμπιστεύθηκε η Κυβέρ

σύγχρονης αστυνομίας. ...Η περίοδος

πτύξει δράσεις και να αναλάβει πρωτο

νηση είναι για μένα όχι απλά η καλύτε

που διανύουμε φαίνεται πως δεν ευνο

βουλίες. που θα πρέπει να αναδείξουν

ρη που ποτέ υπηρέτησα αλλά μ ε έδεσε

ε ί τη λειτουργία και συντήρηση αρχεί

πάνω απ όλα το πολυσήμαντο έργο της

μ ε ένα κομμάτι της Ελληνικής Κοινω

ων που πολλές φορές δυστυχώς θεω

Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμέ

νίας που υπηρετεί ως ένστολο κομμά

ρείται «πολυτέλεια» είτε «χάσιμο χρό

νουμε άμεσα τις προτάσεις και τις ιδέ

τι αυτήν την Ελληνική κοινωνία που το

νου ή χρήματος». Η πολιτική και φυσική

ες σας, ώστε το ΠΟΚΕΑ πολύ σύντομα

είχα αδικήσει....»

ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει

να κατορθώσει να αηοτελέσει έναν φο

Ο κ. Φιλιππάκος κατά το χαιρετισμό

αποδείξει έμπρακτα ότι δε συμμερίζεται

ρέα μ ε ουσιαστικό ρόλο και δυναμική

τέτοιες πεποιθήσεις ... Από την πλευ

παρουσία, αλλά και μία προστιθέμενη

«. ..Με τη σειρά μου. θα ήθελα να ευχα

ρά μου να είστε σίγουροι ότι θα είμαι

αξία για την Ελληνική Αστυνομία. ...Ο

ριστήσω θερμά τον Πρόεδρο κ. Κωνστα

συμπαραστάτης σας. στην εκπλήρωση

Πρόεδρος και τα μέλη έχουν αποδεί

ντίνο Γρίβα. και το Διοικητικό Συμβούλιο

του σκοπού σας και σε κάθε συνεργα

ξει στην διαδρομή τους ότι είναι προ

του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνι

σία σε Εθνικό και σε Διεθνές επίπεδο,

σωπικότητες μ ε σημαντικές και πολυ

του μεταξύ άλλων, ανέφερε:

κής Αστυνομίας. για την τιμή να μ ε προ-

ακριβώς γιατί έχω την πεποίθηση ότι το

διάστατες δραστηριότητες. Σας εύχομαι

σκαλέσετε σήμερα στην τελετή εγκαινί

Πολιτιστικό Κέντρο της Αστυνομίας θα

καλή δύναμη στη σημαντική αυτή πο

ων λειτουργίας του Κέντρου. ...Η ιστο

αναβαθμίσει καθοριστικά το κύρος του

ρεία που έχετε μπροστά σας και κάθε

ρία των Αστυνομικών Σωμάτων στην Ελ

αστυνομικού θεσμού και θα ενδυναμώ

επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα...» ■
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Σ Τ Ι Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ
Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Π.Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
A T. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή)
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
*Σ ε χ ώ ρ ο υ ς τ η ς ηρ ώ ην Σ.Α.Ε.Α. και τ η ς Δ / ν σ π ς
Α λ λ ο δ α π ώ ν (Π. Ρ ά λ λ η ) λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί κ υ λ ικ ε ίο

Α κ ο υ ρ είο

ψ Π ροσφέρονται 2 '3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως

ψ

Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό
& κρασί ή αναψυκτικό

^ Μπορούν να σιτιστούν
οι συνάδελφοι Ε.Ε. και Ε.Α. & οι οικογένειες τους

Τ ιμ έ ς: Γ εύ μ α & Δ ε ί π ν ο 3 ε υ ρ ώ /Μ ό ν ο δ ε ί π ν ο 2 ευ ρ ώ
Κ α θ η μ ε ρ ιν ά : 1 2 .0 0 - 1 6 .3 0 κ α ι 1 9 .0 0 - 2 3 .0 0 , Κ υ ρ ια κ έ ς & Α ρ γ ίε ς π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι μ ό ν ο Γ ε ύ μ α

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τ^λ. 210-9591911, 210-9541761

“ΤΗ“ΛΑΠ°ογΓ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ* 1

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

S ' ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

θ ' ΥΑΛΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

θ ' ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C.

ΧΑΡΤΙΚΑ

θ ' ΑΙΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

m m m m m
£ i

* * * * ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
fU

i JPEITE OAA ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:00’ - 20:30’/
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00’ - 15:00’
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τ

ην Παρασκευή 11 Δ εκεμβ ρ ί

Ο κ. Στέλιος Χατζηγάκης. Πρόεδρος

ου 2015 και ώρα 12.00 στην

του ιδρύματος δήλωσε σχετικό με

για μια πρώτης τάξεω ς εκπ α ιδ ευ τι

αίθουσα «Παύλος Μπακο-

τη δράση: «Η οργανωμένη ιδιω τική

κή εμπ ειρία όπως αυτή που μπορεί

να μη ν στερηθούν και την ευκαιρία

γιάννης» του Αρχηγείου της Ελληνι

πρωτοβουλία μπ ορεί να π αίξει ση

να προσφέρει το Α μερικάνικο Κολ-

κής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε

μαντικό ρόλο σε αυτούς τους δύσκο

λέγιο».

εκδήλωση αλληλεγγύης προς τιμήν

λους καιρούς για τη διαφύλαξη της

Στην εκδήλω ση π αρευρέθηκαν ο

των οικογενειώ ν των Αστυνομικών

κοινω νικής συνοχής, μ ε έργο κοινω

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι

που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. από

νικής ευαισθησίας και προσφοράς.

κών & Δ ιο ικητική ς Ανσυγκρότησης

το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Χατζηγάκη».

Κάθε συνάνθρωπο που βοηθάμε ε ί

αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τά

Το Ίδρυμα «Χατζηγάκη» σε συνερ

ναι και ένα λιθαράκι σε ένα καλύτε

ξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Ν ί

γασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, το

ρο μέλλον για τον τόπο και για όλους

κος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας

PIERCE-DEREE-Αμερικάνικο Κολ-

μας».

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ανα-

λέγιο Ελλάδος και το Οφθαλμολογι-

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Ανδρέου του

γνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας

κό Κέντρο Αθηνών, που ήταν χορη

Α μερ ικάνικου Κολλεγίου δήλωσε:

Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσι

γοί της εκδήλωσης, προσφέρει δω

«Τα τέκνα των πεσόντων αστυνομι

ος Μαυρόπουλος, ο Αναπληρωτής

ρεάν ιατρικές και οφθαλμολογικές

κών στερήθηκαν ένα πολύτιμο αγα

Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών &

εξετάσεις, υποτροφίες για μαθητές

θό. την αγάπη και την προστασία του

Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Φι-

και οικονομική στήριξη στις οικο

γονιού τους, που έπεσε στη γραμμή

λιππάκος Τζανέτος, ο Αρχηγός της

γένειες.

του καθήκοντος. Μ έλημά μας είναι

ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Τσακνάκης
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Δημήτριος, ο Υπαρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος Τσουβάλας Κων/
νος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντι
στράτηγος Κατριαδάκης Εμμανουήλ,
ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορι
κής Υποστράτηγος Κωτσάκης Γεώρ
γιος. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης
Υποστράτηγος Δραγατάκης Χρήστος.
ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφαλείας
Υποστράτηγος Γεωργατζής Δημήτριος. η Προϊστάμενος Κλάδου Αλλο
δαπών & Προστασίας Συνόρων Υπο
στράτηγος Τσιριγώτη Σταυρούλα, ο
Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιοικ. Υπο
στήριξης & Ανθρωπ. Δυναμικού Υπο
στράτηγος Δήμου Δημήτριος. ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττι
κής Υποστράτηγος Διαμαντόπουλος
Ιωάννης, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
Υποστράτηγος Μπάκας Αντώνιος και
ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής Ταξίαρχος Παπαζαφείρης Χρήστος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη
μερώνονται για τα προγράμματα στή
ριξης . από την επίσημη ιστοσελίδα
του Ιδρύματος Χατζηγάκη: h ttp ://
chatzigakisfoundation.gr ■
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

το πλαίσιο της εορταστικής πε

ου. στο θέατρο του Κέντρου Πολι

κης. ο οποίος απηύθυνε και σύντομο

ριόδου των Χριστουγέννων και

τισμού «Ελληνικός Κόσμος» στον

χαιρετισμό, ο Προϊστάμενος του Κλά

του Νέου έτους, η Διεύθυνση

Ταύρο. Την παράσταση παρακολού

δου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν

Σ

Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελ

θησε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ

θρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος

ληνικής Αστυνομίας διοργάνωσε για

ματέας του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημήτριος Δήμου, ο επικεφαλής της

τα παιδιά του αστυνομικού και πολι

και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος. ο οποίος απηύ-

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ατ

τικού προσωπικού του Σώματος δύο

τικής, Υποστράτηγος Ιωάννης Διαμα-

θεατρικές παραστάσεις.

θυνε σύντομο χαιρετισμό και ο Δ ιευ

ντόπουλος. ο Προϊστάμενος της Δ ι

Συγκεκριμένα, τα παιδιά και οι

θυντής του γραφείου του Αναπληρω

εύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ

γονείς είχαν την ευκαιρία να πα

τή Υπουργού κ. Νίκου Τόσκα. κ.Βασί-

νεργασίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκαν

ρακολουθήσουν την Κυριακή 13

λης Μασφογιάννης. Παραβρέθηκαν

δάλης και ο Προϊστάμενος της Δ ιεύ

Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30'

ακόμα ο Προϊστάμενος Επιτελείου του

θυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου

την παράσταση «Ο Μάγος του Οζ».

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

Ελληνικής Αστυνομίας κ. Αλέξανδρος

σε διασκευή της Νανάς Νικολά

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδά-

Γεροχρήστος.
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Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδά-

του χειρονομία να αναλάβει μέρος των

και ώρα 12:00' πραγματοποιήθηκε

κης. Παρευρέθηκαν ακόμα ο Γενικός

εξόδων για την πραγματοποίηση της

στο θέατρο «ΑΚΡΟΠΟΛ» στην Αθήνα,

Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Υπο

παράστασης. Και οι δύο παραστάσεις

η παράσταση «Τα ψηλά βουνά», του

στράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο

πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επι

Ζαχαρία Παπαντωνίου, σε σκηνοθεσία
του Βασίλη Μαυρογεωργίου. Την πα

Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής

τυχία, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και

Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι

επιμέλειας, όσο και από πλευράς προ

ράσταση παρακολούθησε ο Διευθυντής

κού. Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου

σέλευσης θεατών, κυρίως μικρών παι

του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουρ

και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

διών, που την παρακολούθησαν με εν

γού Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου

Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής

θουσιασμό. ενώ στο τέλος των παρα

Τόσκα. κ. Βασίλης Μασφογιάννης. ο

Αστυνομίας, Αλέξανδρος Γεροχρήστος.

στάσεων οι μικροί θεατές έλαβαν και

οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετι

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμή-

αναμνηστικά δώρα.

σμό. ενώ ανάλογο χαιρετισμό απηύθυ

θηκε τιμητική πλακέτα. εκ μέρους της

νε και ο Προϊστάμενος Επιτελείου του

Ελληνικής Αστυνομίας, στον ασφαλιστή

σεων ανέλαβε η Διεύθυνση Επικοινω

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

Ιωάννη Τσαγκαράκη για την ευγενική

νίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ■

Την πραγματοποίηση των εκδηλώ
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας
ΓΙΑΕΝΑΜΕΓΑΛΟΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Του Γεωργίου
Χ ρονάπουλου
Επιστημονικού
Διευθυντή του
Οφθαλμοχειρουργικού
Ινστιτούτου Αθηνών
E ye day C linic

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

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
της Ελληνικής Αστυνομίας

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

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

μερική ή ολική, πχώοτι χης όρασης η οποία δεν βελτιώνεται
με γυαλιά και μπορεί να φθάσει μέχρι και χην χύφλωση. Πα
ρά χις συνεχιζόμενες έρευνες η αιχιολογία χου παραμένει ουσιασχικά άγνωσχη. Θεωρείχαι γενικά κληρονομική ασθένεια
και ενοχοποιούνχαι για χην εμφάνισή χης
πολλοί παράγονχες και κυρίως ανωμαλίες
χης δομής ή χου μεχαβολισμού χων διαφό
ρων χμημάχων χου κεραχοειδούς. Παλαιόχερα εθεωρείχο σπάνια πάθηση ίσως για χί
δεν υπήρχαν χα διαγνωσχικά μέσα για να
ανιχνευθεί σε αρχικό σχάδιο. Σήμερα γνω 
ρίζουμε όχι δεν είναι χόσο σπάνια. Σχην Ελ
λάδα έχουμε περισσόχερα από 20.000 άχομα
(περίπου 1 ανά 2.000 καχοίκους) με κεραχόκωνο. Εμφανίζεχαι συνήθως σχην εφηβεία
όπου και εξελίσσεχαι σχεχικά γρήγορα, σχη
συνέχεια επιβραδύνεχαι ο ρυθμός εξέλιξης
και σχαμαχά περίπου σχα 35 χρόνια ζωής. Η
φυσική εξέχαση δεν δίνει πάνχοχε σχοιχεία
για μια σίγουρη διάγνωση. Ωσχόσο η κεραχομέχρηση μπορεί να δώσει αλλοιωμένες παραμέχρους. Ο ασθενής παρουσιάζει έναν ανώμαλο εξελικχικό
ασχιγμαχισμό που δεν είχε πριν. Σε πιο προχωρημένα σχάδια
η διάγνωση είναι πιο εύκολη διόχι ο κεραχοειδής εμφανίζει
χην γνωσχή κωνική μορφή καθώς και λέπχυνση και θόλωση
χης κενχρικής περιοχής χου. Η εξέχαση όμως που μας δίνει
σίγουρη διάγνωση είναι η “χοπογραφία κεραχοειδούς”, με
χην οποία λαμβάνουμε μια δισδιάσχαχη έγχρωμη απεικόνηση χου κεραχοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και χις υποκλινικές μορφές χου, δηλ. εκείνες που δεν έχουν εμφανίσει
συμπχώμαχα. Είναι πεποίθηση σήμερα πως η μέθοδος χης
ριβοφλαβίνης μπορεί να καθυσχερήσει σημανχικά ή και να
σχαμαχήσει χην εξέλιξη χου κεραχόκωνου, γλυχώνονχας χον
ασθενή από μια πιθανή μεχαμόσχευση κεραχοειδούς.
Η μέθοδος αυχή διαρκώς εξελίσσεχαι και ονομάζεχαι C3-R
(Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin). Μέσω ερ
γαστηριακών και κλινικών ελέγχων, έχει αποδειχθεί όχι
ενδυναμώνει χην εσωτερική δομή χου κεραχοειδούς σταθε
ροποιώντας χην όλη αρχιτεκτονική χου και συγκεκριμένα
ισχυροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ χων ινών χου κολλα
γόνου χου κεραχοειδούς, οι οποίες είναι ένα από χα βασικά
συστατικά χης διατήρησης χης δομής χου.

Η θεραπεία C3-R μπορεί να γίνει στο ιαχρείο 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 κ α τα ρ ρ ά κ τη ς είναι μια θόλωση του φυσικού φακού εντός
χου οφθαλμού σας. Ο φακός αυτός, που βρίσκεται πίσω από χην
ίριδα λειτουργεί ακριβώς όπως ο φακός μιας κάμερας, εστιά
ζοντας τις φωτεινές εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος
στέλνει χις 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 χις εικόνες να φθάσουν στον αμφιβληστροειδή. Η
οφθαλμική βλάβη, ορισμένες παθήσεις ή ακόμα κάποια φάρμα
κα μπορούν να προκαλέσουν χη 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 χου. Ο

καταρράκτης μπορεί να είναι η αιτία θόλωσης καθαρών ει
κόνων, άμβλυνσης έντονων χρωμάτων ή επιδείνωσης χης
όρασης χη νύκτα. Ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία που
τα γυαλιά ανάγνωσης ή χα διπλοεστιακά γυαλιά που σας
βοηθούσαν στην ανάγνωση ή να κάνετε άλλες απλές εργα
σίες, δε σας βοηθούν πλέον. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η
πρόληψη χου καταρράκτη, παρά μόνο η αφαίρεση του και
η αντικατάσταση χου με έναν τεχνητό φακό που μπορεί να
αποκαχασχήσει χην όραση σας και να βελτιώσει σημαντι
κά την ποιότητα ζωής σας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή
αφαίρεσης χου καταρράκτη σας είναι όταν η ποιότητα χης
όρασης σας αρχίζει να προκαλεί περιορισμούς στις δραστη
ριότητες σας και σχην απόλαυση της ζωής.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και το κορυφαίο επιστη
μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε
χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ
χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτω ση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic

(www.eyeclinic.com.gr
www.eyedayclinic.gr) - Τηλ.: 2103614700
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Κοινωνιολόγος - Πάνιειο Πανεπιστήμιο

Η παράβαση (το έγκλημα),
η εγκληματικότητα & ο εγκληματίας
2.1.1. Ιστορική αναδρομή του εγκλήματος
Ήδη. από την πιο πρωτόγονη και μικρή κοινωνική ομάδα,

θεών. Και οι δύο παίζουν σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό
της απαγορευόμενης ή επιβαλλόμενης συμπεριφοράς πρω

ένα από τα κυριότερα μελήματα των μελών της ήταν να απα

τόγονων λαών, σε συνδυασμό με τις επιθυμίες υπερφυσικών

γορεύσουν ορισμένες πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δι-

δυνάμεων, που εκδικούνται τις σχετικές παραβάσεις2.

αταράξουν το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας, την

Το Τοτέμ, ήταν μια σειρά όντων ή αντικειμένων (συνήθως

οποία αισθάνονταν τα μέλη της1. Στα πρώτα στάδια της ανθρώ

ζώα ή φυτά), με την οποία ήταν συνδεδεμένη μια φυλή. Αυτά,

πινης παρουσίας στον πλανήτη μας. οι άνθρωποι ζούσαν κατά
οικογένειες, οι οποίες περιφέρονταν προς αναζήτηση τροφής.

είχαν κάποια μαγικο-θρησκευτική σημασία και παρίσταναν
συμβολικά την κάθε ομάδα. Επίσης, απαγορεύονταν οι γενε

Αργότερα, ο φόβος των ανθρώπων απέναντι στα ισχυρότερα
τους θηρία, οδήγησε στο να ιδρυθούν φυλές. Στη συνέχεια την

τήσιες σχέσεις με άτομα που είχαν το ίδιο Τοτέμ (άσχετα με
τον βαθμό συγγένειας) και η καταστροφή ή το φάγωμα του
ζώου ή του φυτού, που αποτελούσε Τοτέμ.

θέση των φυλών πήραν τα πρώτα κράτη-κοινότητες, οι οποίες
αργότερα ενώθηκαν για να ιδρύσουν εθνικά κράτη και πολλά
από αυτά να αποτελόσουν αργότερα μεγάλες ομοσπονδίες.
Κάθε οικογένεια, λοιπόν, και αργότερα κάθε φυλή, είχε
τον αρχηγό της. ο οποίος είχε καθήκον να επιβάλλει σε όλα τα
μέλη της κοινότητας την τήρηση των εθίμων που συνίστανται
σε αρχές, κυρίως, θρησκευτικές και μαγικές. Η παράβαση
των θρησκευτικών και μαγικών εθίμων, είχε ως συνέπεια την
προσβολή των υπερφυσικών δυνάμεων και. έτσι, η πάταξη
των παραβάσεων αυτών ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια
του κοινωνικού συνόλου, αφού απέβλεπε στο διαχωρισμό της
θέσης του συνόλου από το φταίχτη και στον εξευμενισμό των
δυνάμεων, που προσβλήθηκαν. Γι' αυτό και οι ποινές ήτανδύο:
θάνατος ή εκδίω ξη από την κοινότητα.
Έτσι, οι πρώτες κοινω νίες θεώρησαν ως εγκλήματα τη
μαγεία, την ιεροσυλία, την αιμομιξία, την προδοσία, την αν
θρωποκτονία και τις παραβάσεις των εθίμων για τον προσπορισμό της τροφής (δηλαδή του κυνηγιού, του ψαρέματος, της
συλλογής καρπών).
Βασικό ρόλο για τη γένεση μιας υποτυπώδους έννοιας του
εγκλήματος στις πρωτόγονες κοινωνίες έπαιξαν οι έννοιες του
Τοτέμ και του Ταμπού. Οι έννοιες αυτές είναι προ-θρησκευτικές. δεισιδαιμονικές. πολύ αρχαιότερες από την έννοια των
Απεικονίσεις διάφορων Τοτέμ.

Το Ταμπού, λέξη πολυνησιακή. ήταν κάθε πράγμα, που
εθεωρείτο ιερό και που γι' αυτό ήταν επιβεβλημένη η τήρηση
ορισμένων κανόνων περιοριστικών της επαφής μαζί του. που
αν δεν γίνονταν σεβαστοί έπρεπε να επακολουθήσουν ορι
σμένες σοβαρές συνέπειες. Έτσι. Ταμπού ήταν τα πρόσωπα
που κατείχαν εξουσία, ή πρόσωπα αδύνατα (π.χ. νήπια), ή που
τελούσαν υπό παροδική συγκεκριμένη αδυναμία (π.χ. τοκετός,
γάμος κ.λπ.).
Οι πρωτόγονοι άνθρωποι πίστευαν ότι η παράβαση των
αυστηρών κανόνων επαφής με τα Ταμπού θα τιμωρηθεί κεραυνοβόλα από τις υπερφυσικές δυνάμεις. Και ήταν τόση η
πεποίθηση γι' αυτό, ώστε υπάρχουν, ελεγμένες από ερευνη
τές, καταπληκτικές περιπτώσεις θανάτου μελών πρωτόγονων
λαών, μόλις αυτά πληροφορήθηκαν ότι έθιξαν Ταμπού.
Τα πρώτα εγκλήματα ήταν, δηλαδή, πράξεις που απαγο
ρεύονταν γιατί πρόσβαλλαν τις υπερφυσικές δυνάμεις. Στην
ουσία τους ήταν πράξεις που προσέβαλλαν τους βασικούς
κανόνες συμπεριφοράς, που η πρωτόγονη κοινωνία είχε θε
σπίσει. για να κατορθώσει να διατηρήσει τη συνοχή, την τάξη
και τη συμβίωση μέσα σ' αυτήν. Ιδιαίτερα βαριά πράξη ήταν
η ανθρωποκτονία. Ακόμη και φόνος εχθρού από άλλη φυλή
επέβαλε στο νικητή πένθος και καθαρτικές τελετουργίες, για
να εξαγνιστεί ο νικητής και να μην
μιανθεί και η φυλή του.

2.1.2.0 ορισμός, η έννοια και
το περιεχόμενο του εγκλή
ματος
Γενικά, τα διάφορα αγαθά, που
πρέπει να προστατεύσει ο ποινικός
νόμος, καθώς και η αξιολόγησή τους
αλλάζουν πάρα πολύ στις διάφορες
εποχές και χώρες. Έτσι, και οι μορ
φές των εγκλημάτων, που είναι πρά
ξεις προσβλητικές αυτών των αγα
θών. και η βαρύτητά τους αλλάζουν3.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I
Από τις παραπάνω εισαγωγικές σκέψεις, προκύπτει, σα
φώς, η ανάγκη να οριστεί το έγκλημα ουσιαστικά και κατά
τρόπο που να καλύπτει γενικά τα επιμέρους εγκλήματα^ όλων
των εποχών και όλων των κοινωνιών. 0α πρέπει ν' αρχίσουμε,
αναφέροντας την αξιόλογη προσπάθεια του Raffaele Garofalo,
ενός εκ των τριών ιδρυτών της Ιταλικής Εγκλημαχολογικής
Σχολής5
0 Garofalo επεσήμανε. ότι παρά την διαφορετική αντίληψη
από κοινωνία σε κοινωνία του εγκλήματος, υπάρχει ένα σημείο
όλων των εγκλημάτων. Επεσήμανε, δηλαδή, ότι «τα εγκλή
ματα προσβάλλουν τα στοιχειώδη ηθικά συναισθήματα μιας
συγκεκριμένης κοινωνίας, στα οποία στηρίζεται η συμβίωση
μέσα σ' αυτήν6». Κατά τον Garofalo. τα στοιχειώδη ηθικά συ
ναισθήματα των περισσοτέρων χωρών είναι τα αισθήματα φι
λαλληλίας (sentiments altruistes). τα οποία διακρίνει σε δύο
μεγάλες κατηγορίες: τα αισθήματα οίκτου ή ανθρωπισμού
(sentiments de piete ή d' humanite) και τα αισθήματα εντι
μότητας ή δικαιοσύνης (sentiments de probite ή de justice)
To αίσθημα οίκτου είναι το να λυπάσαι όταν ο άλλος πα
θαίνει κάτι που δεν θα ήθελες να πάθεις εσύ και, συνεπώς,
το να μη θέλεις να κάνεις στον άλλο κάτι, που αν το έκαναν σε
εσένα θα αισθανόσουν φυσικό ή ψυχικό πόνο.
Το αίσθημα εντιμότητας ή δικαιοσύνης σε εμποδίζει να
γίνεις κύριος, με τη βία ή με την απάτη, κάποιου πράγματος ή
δικαιώματος, που δε σου ανήκει.
Έγκλημα, λοιπόν, κατά τον Garofalo. διαπράττει εκείνος
που παραβαίνει τα στοιχειώδη αισθήματα φιλαλληλίας - και
συγκεκριμένα του οίκτου και της εντιμότητας - μιας συγκε
κριμένης κοινωνίας μιας ορισμένης εποχής, τα απαραίτητα
για την κοινωνική συμβίωση (κατά τις αντιλήψεις αυτής της
κοινωνίας)7.
Υπάρχουν, όμως και ποινικά αδικήματα που είναι αμφί
βολο αν τα γέννησε η κοινωνική συνείδηση και καμιά φορά
βέβαιο ότι δεν προήλθαν απ' αυτήν. Τα δημιούργησε ο ποινι
κός νομοθέτης για λόγους σκοπιμότητας. Αυτά ο Garofalo δεν
τα θεωρεί εγκλήματα φυσικά, εγκλήματα πραγματικά, αλλά
εγκλήματα συμβάτικό. Ως τέτοια ο Garofalo χαρακτηρίζει και
πολλά εγκλήματα, τα οποία, κατ' αυτόν, δε θίγουν τα βασικά
αισθήματα οίκτου ή εντιμότητας: παρόλο που είναι ανήθικα και
επικριτέα από την κοινή γνώμη, δε θίγουν τους πρωταρχικούς
όρους της ανθρώπινης συνύπαρξης. Αυτές οι πράξεις δε βλά
πτουν παρά τους ίδιους τους δράστες ή τις οικογένειές τους
ή το Κράτος, αλλά όχι ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι, εξαιρεί
από τα πραγματικά εγκλήματα όλες τις πράξεις προσβολής της
κρατικής εξουσίας, του θρησκευτικού αισθήματος, της αγνότη
τας. του αισθήματος τιμής (μονομαχίες, εγκλήματα τιμής κ.λπ.).
Μικρές είναι οι διαφορές που παρουσιάζονται στον ορι
σμό του Garofalo από αυτόν του Emile
Durkheim. 0 Durkheim επεσήμανε πως «Το
μόνο κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκλη
μάτων είναι ότι συνίστανται (...) σε πράξεις,
που αποδοκιμάζονται καθολικά από τα μέλη
κάθε κοινωνίας (...). Το έγκλημα προσβάλλει
τα αισθήματα τα οποία υπάρχουν σε όλες τις
υγιείς συνειδήσεις ενός συγκεκριμένου κοι

νωνικού συστήματος8». Η αποδοκιμασία αυτή σημαίνει κρίση
απαξίας εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου για μια πράξη που
χαρακτηρίζεται έγκλημα.
Υπάρχει, λοιπόν, κοινό σημείο στην άποψη του Durkheim
με αυτήν του Garofalo, σε σχέση με το ότι το έγκλημα είναι
πράξη, που προσβάλλει βαριά την κοινή συνείδηση και γι'
αυτό, αυτή αντιδρά έντονα. Ελαφρότερη, κατά την κοινή συνεί
δηση, προσβολή μπορεί να επισύρει ψόγο, αλλά όχι τιμωρία.
Πάντως, το έγκλημα τοποθετείται από το Durkheim ανά
μεσα στα κανονικά κοινωνικά φαινόμενα, πράγμα που ση
μαίνει. κατά την εξήγηση του ίδιου, όχι απλώς «όπ ε ίν α ι ένα
αναπόφευκτο αν κ α ι λυπηρό φαινόμενο, που ο φ είλ ετα ι στην
αδιόρθωτη κ α κ ία του ανθρώπου · σ ημα ίνει ότι α π οτελεί έναν
παράγοντα δημόσιας υγείας, ένα αναπόσπαστο μέρ ο ς όλων
των κο ινω νιώ ν»
Α ξίζει να αναφερθεί και η επισήμανση του J. Pinatel γι'
αυτό το θέμα: « Γ α να μιλήσουμε για έγκλημα πρέπει μια πρά
ξη να προκαλεί στην κοινωνική ομάδα ισχυρές συγκινησιακές
διαταραχές, ικανές να καθορίσουν την κοινωνική αντίδραση'0».
δηλαδή, τέτοιες συγκινησιακές αντιδράσεις που να διεγείρουν
στα μέλη της κοινωνικής ομάδας την επιθυμία να τιμωρηθούν
οι δράστες. Συνοπτικά, την ποινική αντίδραση γεννά, όχι η
ταυτότητα των αντικειμενικώ ν πράξεων, αλλά «η ταυτότητα
των αισθημάτων και των συγκινήσεων», που αυτές προκαλούν. Το σημείο από το οποίο η κοινωνική αντίδραση γίνεται
τόσο έντονη ώστε να επιζητεί τιμώρηση του παραβάτη των
κοινωνικών κανόνων, αποτελεί το εγκληματικό όριο (seu il
de crim in a lite )
Υπάρχει μια άποψη, όσον αφορά την έννοια του εγκλήμα
τος, κατά την οποία ο μόνος τρόπος για να ορισθεί το έγκλημα
είναι η σύνδεσή του με τον ποινικό νόμο, ώστε να στηριζόμα
στε σε ασφαλές και σαφώς καθορισμένο έδαφος. Αυτό, λοιπόν,
σημαίνει πως έγκλημα είναι η κάθε πράξη που τιμωρείται από
τον ποινικό νόμο".
Για ένα ερμηνευτή του νόμου, έναν νομικό, αυτό ίσως να
είναι αρκετό, όχι όμως για κάποιον που ερευνά την ουσία
όλων αυτών των πράξεων, που ο νομοθέτης χαρακτηρίζει ως
εγκλήματα.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο απόψεις όσον αφορά
την έννοια του εγκλήματος. Η πρώτη υποστηρίζει
πως έγκλημα = ποινικό αδίκημα, ενώ η δεύτερη
τα διαχωρίζει και εξετάζει το έγκλημα ως μια
πράξη προσβολής της κοινωνικής συνείδησης.
Οφείλουμε, λοιπόν, ως ερευνητές, να ορίσουμε το έγκλημα
εν εξαρτήσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, διότι η
τυχόν ανεξαρτητοποίηση του εγκλήματος από το Ποινικό Δ ί
καιο. θα μας οδηγήσει σε αοριστία και ανασφάλεια ως προς το
χαρακτηρισμό των διαφόρων πράξεων ως εγκληματικών ή μη.
Μπορούμε, λοιπόν, να βρούμε κάποιο κοινό ειδικό χαρακτηρι
στικό όλων των πράξεων που χαρακτηρίστηκαν εγκληματικές
στις διάφορες χώρες και εποχές. Και το χαρακτηριστικό αυτό
βρίσκουμε σε συνάρτηση με τον τρόπο που προσλαμβάνει η
κάθε κοινωνία τις πράξεις που χαρακτηρίζει ως εγκλήματα.
Αυτό μας οδηγεί στον εννοιολογικό καθορισμό του εγκλήματος
γενικά, που είναι το αντικείμενο της Εγκληματολογίας.
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
2.2. Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολογία:
Οριοθέτηση
0 ορισμός του εγκλήματος, όσο εύκολος είναι για το Ποι
νικό Δίκαιο, τόσο δύσκολος είναι για την Εγκληματολογία.

θιερωθεί και επικυρωθεί από το νομοθέτη κάποιοι κανόνες
δικαίου, μπορεί ουσιαστικά να έχουν καθιερωθεί και να είναι
σεβαστοί14.
2) Η αντίθετη, με αυτήν, σχολή του θετικού δικαίου με

Στο Π.Δ. έγκλημα είναι κάθε πράξη, η οποία τιμωρείται

επικεφαλής τον Bentham (1748 - 1832). υποστηρίζει ότι με

από τον Π.Ν. Οι ποινικολόγοι. λοιπόν, μελετούν τα εγκλήματα

τις αρχές του φυσικού δικαίου, το έδαφος του Δικαίου γίνεται

ακριβώς, όπως τα έχει ορίσει ο νομοθέτης. Υπάρχουν Εγκλη-

πολύ ολισθηρό και ασταθές. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι

ματολόγοι που και αυτοί χρησιμοποιούν τον ορισμό του Π.Δ.
προκειμένου να ορίσουν το έγκλημα. Αυτό. όμως, από εγκλη-

τη σχολή αυτή, δίκαιο είναι ό,τι όρισε ο νομοθέτης και από την

ματολογική άποψη δεν μπορεί να ικανοποιήσει, διότι είναι
ορισμός εντελώς επιφανειακός και νομικιστικός. Η Εγκλη
ματολογία εξετάζει το έγκλημα στην ουσία του. ανεξάρτητα
από τη σφραγίδα που έβαλε ή δεν έβαλε ο νομοθέτης σε μια
πράξη. Επίσης, προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι στην ουσία
τους όλες οι πράξεις, που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα σε
κάθε εποχή και χώρα12.
Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι η ίδια πράξη, που μπορεί σε μια
χώρα να θεωρείται εγκληματική να μη θεωρείται το ίδιο σε

ισχύει και τι όχι ως κανόνας συμπεριφοράς του πολίτη. Κατά
ώρα που το όρισε. Οι κανόνες δικαίου δημιουργούνται από τη
νόμιμη νομοθετική εξουσία. Κατά συνέπεια, το ίδιο συμβαί
νει και με το έγκλημα, δηλαδή υπάρχει, όπως το καθιέρωσε
ο νομοθέτης και από την ώρα που το καθιέρωσε (κρατικός
θετικισμός). Ωστόσο κι ο Bentham δέχεται ότι. κάθε νόμιμη
κύρωση πρέπει πριν ισχύσει να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία του λαού15.
3) Διάμεση άποψη έχ ει η σχολή κοινωνικού θ ετικ ι«

μια άλλη. Ακόμα, μπορεί σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε μια
συγκεκριμένη εποχή να θεωρείται μια πράξη εγκληματική και

mm σμού. με σημαντικότερο εκφραστή τον Η.
Mannheim. Αυτή ισχυρίζεται ότι δεν υπάρ
χουν άγραφοι νόμοι που ισχύουν πάντοτε. Καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται, μεταβάλλονται
μαζί της και οι αντιλήψεις για το τι είναι προσβλητικό και χρήζει τιμωρίας Πρωία, δηλα

σε μια άλλη εποχή η ίδια πράξη να μη θεωρείται το ίδιο εγκλη
ματική. Συνεπώς, μπορεί ο νομοθέτης να έχει προβλέψει για
μια πράξη ποινική κύρωση πριν αρκετά χρόνια και σήμερα να
Herman
Mannheim

προσκρούει στις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις.
Το Ποινικό Δίκαιο είναι αρχαιότερο από την Εγκληματολο
γία. Η ουσιαστική, όμως, έννοια του εγκλήματος προηγείται και
το Π.Δ. έπεται. Πρέπει, δηλαδή, μια κοινωνία να αισθάνεται ότι
μια πράξη είναι εγκληματική και χρήζει τιμωρίας, για να έρθει
ο νομοθέτης και να την περιβάλει με το «νομικό μανδύα'3»
του ποινικού αδικήματος. Όταν, όμως, η κοινωνία παύσει να
θεωρεί μια πράξη εγκληματική, ο νομοθέτης πρέπει να της
αφαιρέσει αυτό το μανδύα, που πάλιωσε.

2.3. Θεωρητικές προσεγγίσεις και Σχολές
Υπάρχουν, λοιπόν, τρεις σχόλες που η καθεμία έχει δια
φορετική άποψη σχετικά με τη γένεση του δικαίου γενικά και
ειδικότερα με την έννοια του εγκλήματος.
1) Η μια είναι η σχολή του φυσικού δικαίου, η οποία εκτός
από το Π.Δ. και την Εγκληματολογία, επέδρασε σε όλους τους
τομείς του Δικαίου και προπαντός στο Συνταγματικό Δίκαιο.
Κύριοι θεμελιωτές της σχολής αυτής είναι ο Η. Grotius
(1583-1645) και S. Pufendorf (1632-1694). Τις αρχές της σχο
λής αυτής μπορεί κανείς να τις υποψιαστεί από το όνομά της
και μόνο, καθώς υποστήριζε, πως οι νόμοι υπήρχαν πριν τους
καθιερώσει και χωρίς να τους καθιερώσει κανείς νομοθέτης.
δηλαδή υπήρχαν φυσικά. Ακόμα και αν δεν έχουν τυπικά κα-

Hugo Grotius

Samuel Von
Pufendorf

Bentham

δή. μια κοινωνία πρέπει να αισθανθεί μια πρά
ξη ως αποτρόπαιη και κατά των κοινωνικών
συμφερόντων, ώστε να απαιτείται κύρωση και

μετά έρχεται ο νομοθέτης να την περιβάλλει με το μανδύα του
ποινικού αδικήματος. Χρέος, λοιπόν, του νομοθέτη είναι να
επικυρώνει με τον Π.Ν. το κοινό αίσθημα της κοινωνίας του
και της εποχής του για το τι είναι εγκληματική πράξη16.

2.6. Μορφές του εγκλήματος
Η αντιπαράθεση ποινικολόγων και εγκληματολόγων συ
νεχίζεται και στο θέμα της διάκρισης των μορφών του εγκλή
ματος. καθώς διαφορετικά κατηγοριοποιούνται τα εγκλήματα
από τους εγκληματολόγους και διαφορετικά από τους ποινικολόγους. Καθώς η ποινικολογική άποψη επί του θέματος
δεν είναι της παρούσης, παρακάτω θα αναφερθούν οι μορ
φές του εγκλήματος όπως διακρίνονται από εγκληματολόγους.
Ορισμένες από τις πιο συστηματικές κατηγοριοποιήσεις είναι
αυτές των Pinatel και Sutherland - Cressey
0 Pinatel διακρίνει τις ακόλουθες μορφές εγκλήματος:
α) Το πρωτόγονο έγκλημα, το οποίο μπορεί να πάρει είτε
τη μορφή εκρηκτικών αντιδράσεων17, όταν, δηλαδή, υπάρχει
συναισθηματική συσσώρευση και με την παραμικρή ευκαιρία
επέρχεται έκρηξη θυμού με συνέπεια ακόμα και ανθρωπο
κτονία (έργο, συνήθως, επιληπτικά ανωμάλων), είτε τη μορφή
βραχυκυκλωτικών πράξεων (π.χ. «πυρομανία», «κλεπτομα
νία18», έργο ολιγοφρενών) χωρίς εμφανές κίνητρο19.
β) Το κερδοσκοπικό έγκλημα που τελείται για να απελευ
θερωθεί ο δράστης από μια κατάσταση (π.χ. συζυγοκτόνος του
δήμιου της οικογένειας). Ως κατάσταση νοείται η. κατά τον 0.
Kinberg ειδική ή επικίνδυνη προεγκληματική κατάσταση
(υποκειμενικά ή αντικειμενικά). Σ' αυτή την περίπτωση η δρά
ση περιορίζεται σε μια μόνο μορφή εγκλημάτων, στρεφομένων
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Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλήε Ποιότηιαε
κατά ορισμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων. Είναι το
αποτέλεσμα μιας κρίσεως που διέρχεται διάφορες φάσεις
(αδιαμόρφωτη συναίνεση, διαμορφωμένη συναίνεση, κρί

Νέο Μοντέλο ΜΗ 12

ση - απόφαση, εκτέλεση), σύμφωνα με τον De Greeff και
αναπτύσσεται τόσο στο πεδίο των εγκλημάτων κατά της
περιουσίας (υπεξαιρέσεις) όσο και σε εκείνο κατά των

Ε π α ν α φ ο ρ τ ιζ ό μ ε ν ο ς
1 0 0 0 Lum ens

προσώπων (ανθρωποκτονίες προς ιδιοποίηση περιουσίας,
ή για να αποφύγει ο δράστης κάποιο ενοχλητικό πρόσωπο,

Α π ό σ τα σ η Δ έ σ μ η ς : 2 3 2 m

λ.χ. τον σύζυγο για να μείνει με τον εραστή)20.
γ) Το ψευδο-δικαιοδοτικό έγκλημα χαρακτηρίζεται
για την έλλειψη προσωπικού συμφέροντος του δράστη, ο
οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει ό.τι νομίζει δίκαιο στις
προσωπικές και δημόσιες σχέσεις του. Εδώ διακρίνονται
διάφορες επιμέρους μορφές, όπως:
1) έγκλημα από πάθος, αποτέλεσμα ερωτικής σύγκρου

Η σ υ σ κ ε υ α σ ία σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι:

σης που οδηγεί στην καταστροφή. Η ψυχική πορεία προς το
έγκλημα διέρχεται από τις ίδιες φάσεις, κατά τον De Greeff.
που προαναφέρθηκαν. αλλά δύο επιπλέον φάσεις διευκο
λύνουν το πέρασμα στην πράξη: η διαδικασία μείωσης του
άλλου, του μέλλοντος θύματος (processus de reduction de
Γ autre) και η διαδικασία αυτοκτονίας (processus suicide),
απόσπασης, δηλαδή, του δράστη από κάθε δεσμό και ενδι
αφέρον (σταδιοδρομία κ.λπ.. desengagement)2'.

Ε π α ν α φ ο ρ τ ιζ ό μ ε ν η Μ π α τ α ρ ία 1 8 6 5 0 / 3 2 0 0 m A h

'φ

Θ ή κ η , Κ α λ ώ δ ιο Φ ό ρ τ ισ η ς U S B , Κ λιπ α ν ά ρ τ η σ η ς ,
Κ ο ρ δ ό ν ι κ α ρ π ο ύ , Α ν τ α λ λ α κ τ ικ ά ,
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2) το έγκλημα από ιδεολογία που χαρακτηρίζεται από
το γεγονός ότι ο δράστης θεωρεί ως καθήκον την πράξη
την οποία τελεί (συνωμοσία, μονομαχία, πολιτικό έγκλημα,
συμμετοχή σε θρησκευτικές αιρέσεις κ.λπ.).
3) το έγκλημα από προφύλαξη. Σε αυτού το είδος το
έγκλημα οδηγείται ο δράστης για να αποφύγει ένα μεγα
λύτερο κακό (π.χ. ευθανασία), παρότι ο ίδιος γνωρίζει ότι
η πράξη του αντίκειται στους νόμους.
U) το συμβολικό έγκλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από
το γεγονός ότι το θύμα δε συνδέεται ευθέως με το δράστη
(π.χ. το παιδί που κλέβει από το δάσκαλό του κάποιο αντι
κείμενο χωρίς να το έχει ανάγκη, εξαιτίας της ομοιότητας
του θύματος με τον πατέρα του παιδιού, τον οποίο θαυμά
ζει, αγαπά και μισεί ταυτόχρονα).
5) το έγκλημα διεκδίκησης, κατά το οποίο ο δράστης
υπερασπίζεται μια υπόθεση στην οποία δεν έχει ευθεία
εμπλοκή. Η επιθετική του ενέργεια είναι δυσανάλογη προς
την - πραγματική ή υποτιθέμενη - προσωπική προσβολή,
απ' όπου πυροδοτείται η συμπεριφορά του.
6) το έγκλημα απελευθέρωσης ή περιπέτειας που
γεννιέται από το ανικανοποίητο της καθημερινότητας, το
άγχος, το στρες, η μονοτονία (π.χ. κλοπή αυτοκινήτων για
χρήση από συμμορίες νέων).
7) Το έγκλημα αυτοτιμωρίας. Στρέφεται κατά του ίδιου
του δράστη, του οποίου η πράξη προσβάλλει άμεσα άλλον,
όπως περιγράφηκε από τον Freud.
Ο Pinatel διακρίνει επίσης:
δ) Το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο γίνεται με βού
ληση για ένα ή περισσότερα εγκλήματα. Το έγκλημα αυτό,
διαπράττεται στο πλαίσιο μιας μη ειδικής ή άμορφης κα
τάστασης για τον αρχηγό και μιας ειδικής ή επικίνδυνης
κατάστασης για τα εκτελεστικά όργανα. Πρόκειται, λοιπόν.
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μικτής προ-εγκληματικής κατάστασης Προϋποθέτει κατάστρωση σχεδίων, αναγνώ

ηγέτη του όχλου στην ποδηγέτηση των πολλών, αλλά και
η φύση του ψυχο-κοινωνικού φαινομένου που γεννά το

ριση του τόπου του εγκλήματος, ανεύρεση συνενόχων κ.λπ.22

έγκλημα, καθώς αξίζει να παρατηρήσουμε πως. τα άτομα, όταν

Το οργανωμένο έγκλημα, λοιπόν, διακρίνεται σε διάφορες

είναι μόνα τους, δεν είναι εγκληματικά, ενώ, όταν βρίσκονται
μέσα στον όχλο, εγκληματούν. Η απελευθέρωση των μύχιων

μορφές. Μια από αυτές είναι οργανωμένο έγκλημα που χαρα
κτηρίζεται για τον βίαιο ή επιθετικό χαρακτήρα του (εκβίαση,

τάσεων του ατόμου με την ευκαιρία της ανωνυμίας μέσα στον

ληστεία, διάρρηξη, λωηοδυσία κ.λπ.). Ένα άλλο είναι εκείνο

όχλο καταλύει κάθε αυτοσυγκράτηση28. ■

που το χαρακτηρίζει η άσκηση παράνομων δραστηριοτή
των που αποφέρουν κέρδη (τυχερά παιχνίδια, «τράφικινγκ»,
εμπόριο ναρκωτικών κ.λπ.) και το «έγκλημα του λευκού κο

Υ Π Ο Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

λάρου». το οποίο διαπράττεται από άτομα με υψηλό οικονομικοκοινωνικό status (ταξικό έγκλημα)23 και συνίσταται σε
πράξεις πανουργίας (φορολογική απάτη, διαφθορά δημοσίων
λειτουργών, πλαστογράφηση επιταγών κ.λπ.).
0 σκοτεινός αριθμός αυτού του είδους εγκληματικότη
τας θεωρείται πολύ μεγάλος. Σπάνια παρόμοιες υποθέσεις
ακολουθούν την ποινική οδό και προτιμάται, για ευνόητους
λόγους, η εξωδικαστική ρύθμιση26.
Από την πλευρά τους οι Sutherland - Cressey. πρότειναν ένα άλλο είδος τυπολογίας, που βασίζεται στο «σύστημα
εγκληματικής συμπεριφοράς», που κατ' αυτούς συνίσταται
σε μια ιδιαίτερη κοινωνιολογική ενότητα, η οποία ομαδοποιεί
ορισμένα εγκλήματα ή διακρίνει, στο ίδιο έγκλημα, περισ
σότερες ποικιλίες. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε π.χ. στο
έγκλημα της κλοπής πολλά συστήματα συμπεριφοράς: κατ'
επάγγελμα κλοπή, συμψηφιστική κλοπή κ.λπ.25.
Επίσης, «τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός συστήματος
εγκληματικής συμπεριφοράς είναι ότι 1) δεν αποτελεί απλή
συσσώρευση μεμονωμένων εγκληματικών πράξεων, αλλά μια
σύνθετη ενότητα που. πέρα από τις πράξεις, περιλαμβάνει μια
ηθική, παραδόσεις, σύμπνοια μεταξύ των δραστών στα πλαίσια
μιας ομάδας, κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των άμεσων συμ
μέτοχων και έμμεση συνεργασία πολλών προσώπων: είναι
δηλαδή πρώτα απ' όλα ένας τρόπος συλλογικής ζωής. 2) δεν
είναι συμπεριφορά που προσιδιάζει σε ένα ιδιαίτερο άτομο,
αλλά μια κοινή συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται από ένα
μεγάλο αριθμό προσώπων και 3) οι συμμετέχοντες χαρακτη
ρίζονται από το πραγματικό συναίσθημα ότι ανήκουν σε αυτό
το σύστημα26».
Μια άλλη ταξινόμηση είναι αυτή που βασίζεται στον αριθμό
των συμμετεχόντων προσώπων Έτσι έχουμε:
1) το έγκλημα που τελείται μεμονωμένα (ιδέα, προετοιμα
σία και εκτέλεση). Διακρίνεται για την ποικιλία του εξαιτίας της
ποικιλομορφίας των ανθρώπινων προσωπικοτήτων.
2) Το έγκλημα που τελείται σε συνεργασία, που και αυτό
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία:
α) έγκλημα με δύο (εντολέας και εντολοδόχος εκτελεστής,
ερωτικό ζεύγος, γονείς - παιδιά
κ.λπ.).
β) έγκλημα ομάδας ή συμμο
ρίας ανηλίκων ή ενηλίκων27 και
Υ) έγκλημα του όχλου. Σε
αυτό το είδος εγκλήματος είναι
χαρακτηριστικός ο ρόλος του
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κη. 2005. σελ. 36 - 37.
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Σύγχρονων Οικονομικών Εγκλημάτων. Εκδόσεις Σάκκουλα.
Αθήνα - Κομοτηνή 1988. σελ. 119 - 122.
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κη. 2005. σελ. 38.
26. Βλ. I. Φαρσεδάκη. ό.π. σελ. 38.
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«Δώρισαν

τα μαλλιά τους
για καλό σκοπό»
Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης

ανταποκρίθηκαν άμεσα και από το καλοκαίρι ξεκίνησαν

Αστυνομικών (ΙΡΑ) δώρισε στο Σωματείο Donate Hair

να μακραίνουν τα μαλλιά τους, με σκοπό να κόψουν

(=Δωρίζω Μαλλιά) Greece, δώδεκα κοτσίδες από τα

και να δωρίσουν τις κοτσίδες τους. Τα μαλλιά πρέπει

μαλλιά που έκοψαν γυναίκες αστυνομικοί, μέλη των

να είναι φυσικά, με συγκεκριμένο μήκος, τα οποία

οικογενειών τους και φίλες της αστυνομίας από την

θα σταλούν στην εταιρεία που θα τα μετατρέψ ει σε

Καρδίτσα, τις οποίες και ευχαριστούν θερμά. Είχαν

περούκες. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα για βαμμένα

πληροφορηθεί πριν από αρκετούς μήνες από τα μέσα

μαλλιά σε συγκεκριμένο κομμωτήριο, που συνεργάζεται

μαζικής ενημέρωσης για την ύπαρξη ενός σωματείου με

με εταιρεία στο Λονδίνο, όπου τα μαλλιά υφίστανται μια

την ονομασία Donate Hair, το οποίο δωρίζει περούκες

ειδική επεξεργασία προτού γίνουν περούκες. Επίσης,

σε παιδάκια που πάσχουν από καρκίνο ή αλωπεκία. Από

δεκτές είναι και οι φυλαγμένες από χρόνια κοτσίδες.

την ιστοσελίδα τους ενημερώθηκαν γύρω από τον τρόπο

Όλες οι προϋποθέσεις για τη δωρεά μαλλιών, καθώς και

λειτουργίας του σωματείου και πήραν την απόφαση ότι

τα συνεργαζόμενα κομμωτήρια αναγράφονται αναλυτικά

έπρεπε να γίνουν μέρος της αλυσίδας. Οι εθελόντριες

στην ιστοσελίδα του donatehair.gr. τα γραφεία του οποίου
στεγάζονται στην Αθήνα στην περιοχή των Εξαρχείων.
Λίγο μετά την πρωτοχρονιά επικοινώνησαν με την
ιδρύτρια και ψυχή του Donate Hair. Μελίνα Κωνσταντινίδη
και έκαναν τη δωρεά ως Διεθνής Ένωση Αστυνομικών /
Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας, ευελπιστώντας ότι ακόμα
περισσότερα άτομα θα ευαισθητοποιηθούν και η αλυσίδα
εθελοντών θα μεγαλώσει. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του Έλληνα και
της Ελληνίδας Αστυνομικού, εκφ ράζει την ευαισθησία
τους στα κοινωνικά προβλήματα και βρίσκεται πάντα
υς πολίτες και ιδίως στα μικρά παιδιά και
υς ανθρώπους, που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, στο
κοινωνικόΝης έργο εντάσσεται ο εθελοντισμός και η

Ββρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ανιδιοτελή
προσφορά στο συνάνθρωπό μας. ■

Servo per amikeco’ - Υπηρετώ διά της Φιλίας'
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ Μ ΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής
. 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη
• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας
• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο
• 40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής
Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι
SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40
Απο την π αλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής
2009
A M E R IC A N R IF L E M A N
HANDGUN OF TH E YEAR
XDM

2003

AMERICAN RIFLEMAN
HANDGUN OF THE YEAR
XD PISTOL
2006

AMERICAN RIFLEMAN
HANDGUN OF THE YEAR
XD 45ACP PISTOL
2006

SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE
HANDGUN OF THE YEAR
XD 45ACP PISTOL

S P R IN G F IE L D A R M O R Y 'S

HAS ARRIVED!

Αποκλειστική εισαγωγή

___

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, Α ΡΤΕΜ Η ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη

„ „ „

Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Υ ΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

)ττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, ΒοΛοσδάκ.δων 10, Χαν,ά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ. 2810 360484
Διάθεση για τον Πειραιά:

fTii'.iTinr Γπ.ιονακόπουλος, Μπουμπουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BSST 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 ήξι ραν, ό,τι τα γιλέκα BS5T κατασ κευάζονται από την πιο
αξιόπιστη ετα ιρ ία κατασκευής αλεξίσφαιρω ν γιλέκω ν παγκοσμίως στην
μικρή πόλη N ellingen της Γερμανίας απο το 1994.

Αν ήξε ραν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασ κευάζεται το

Dyneema, το σύνολο τω ν Α στυνομικώ ν Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές
μονάδες) εμπ ισ τεύονται και έχουν π ρομηθευτεί απ οκλειστικά και μόνο,
γιλέκα BSST.
Αν ήξε ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυσ τη ρ ότερ ες
κατασ κευασ τικές προδιαγραφές ISO και TUV.
Αν ήί ί 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 μ ικρότερη από όση
προβλέπεται βάσει NIJ.

1 ι · ιν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινω ν βολίδω ν επικαλλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev,
εξ' ολοκλήρου ατσάλινω ν βολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν
βολίδω ν Action 4 Ruag και QD-PEP Men.
, ό,τι τα γιλέκα BSST δια θέτο υν ειδικούς απ ορροφητές
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη που μειώ νουν τη ν
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.
, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο
εύκαμπτα, ελα φ ρ ύτερ α και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην
παγκόσμια αγορά.
- ό,τι κατασ κευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω
η λεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώ στε να καλύπτουν
ακριβώ ς οπ οιονδήποτε σωματότυπο, δ ια φ ο ρ ετικά για άντρες και
δ ια φ ο ρ ετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση ?ιμής, άσχετα με το
μέγεθος.
, ό,τι οι φ ορείς είναι απολύτως
α ντιμ υ κη τικοί, α ντιμικρ οβ ιακο ί, κατασκευασμένοι με ο ικολογικά υλικά σε
πάνω από 10 δ ια φ ορ ετικούς τύπους και τα βέλκρο είναι εγγυημένα γραπτώς
για περισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.
*
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φ έρουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπω μένες με
ηλεκτρ ο νικό υπολογιστή που α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σ ειριακό αριθμό, προδιαγρ£
, ό,τι τα γιλέκα BSST α ντικα θ ισ τά ντα ι άμεσα σε περίπτωση
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την
α ντιβ α λλισ τική τους ικανότητα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 €
για όλη τη δ ιά ρκεια τω ν 10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ
Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΛΕΣ
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ.
Αποκλειστική εισαγωγή Ε23 -Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ ΚΟ ΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ Η Λ / FAX: 22940 83144
Διάθεση Ως άνω. Γεωργακόττοιιλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μττουμπουλίνας 4 Πειραιάς

ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784, 212 1019693
Μπαλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4. 210 3217493
ΠΑΠ ΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Υ 15,
Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390

I ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Του Υπαρχ/κα Μαυροματίδη Σάββα

Το ελληνικό αλφάβητο,
η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και
το Γλωσσικό Ζήτημα έως το 19ο αιώνα

Οινοχόη της Διπύλου. 740 η.Χ.. 22.5 εκ.. Αθήνα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Α

πό την Π αλαιολιθική οι άνθρωποι προσπαθούν να

εάν αυτό επηρεάστηκε από τη διαφορετική πορεία που ακο

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό το επιτυγχάνουν,

λούθησαν ο προφορικός και ο γραπτός λόγος.

αναπτύσσοντας, αρχικά, τον προφορικό λόγο και κα

τόπιν κάνουν τα πρώτα βήματα να «εξελίξουν» τη μνήμη

Η διαμόρφωση κα ι η εξάπλωση
του ελληνικού αλφαβήτου

τους με τη γραφή. Βέβαια αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα
στην άλλη, χρειάστηκε να περάσουν αιώνες. Από τη στιγμή
που μια γλώσσα γράφεται, υπάρχει ιστορικά, θεω ρείται κα 
θιερω μένη.1 Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να καταδυθούμε

Από τα τέλη του 8ου η.Χ. αιώνα αρχίζουν να εμφανίζο

στα άδυτα της ελληνικής γλώσσας, ακολουθώντας τα μο

νται οι πρώτες σύντομες επιγραφές με αλφαβητικά γράμ

νοπάτια εμφάνισης, διαμόρφωσης και εξάπλωσης του ε λ 

ματα πάνω σε αγγεία, πέτρα ή μέταλλο («επιγραφή του

ληνικού αλφαβήτου, σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά της

Διπύλου». «ποτήριον του Νέστορος»), Τα αρχαιότερα πα

νεοελληνικής γλώσσας (αφού εντοπίσουμε τη βάση της) και.

ραδείγματα ελληνικής αλφαβητικής γραφής παρουσιάζουν

έτσι προσεγγίζοντας το γλωσσικό ζήτημα να καταδείξουμε.

ευρύτατη ποικιλία γραπτών, ενώ οι διαφοροποιήσεις αυτές
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κατανέμονται σε περιοχές, όπου χρησιμοποιούνταν παραλ

403/402 π.Χ. (ευκλείδιο αλφάβητο). Η ιω νική διάλεκτος,

λαγμένα συστήματα, στα οποία αναφερόμαστε ως «τοπι

καλλιεργημένη από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη ρητορεία,

κές» γραφές.2 Πριν. όμως, από την εμφάνιση του ελληνικού

το θέατρο, άρχισε να διαδίδεται σε όλες τις ελληνόφω νες

αλφαβήτου οι Έλληνες με τη γραμμική Β' περνούν σε μια

περιοχές. Ιδιαίτερα με την επιβολή της αθηναϊκής ηγεμο

συλλαβογραφική γραφή, σε μια μορφή ατελούς αλφαβή

νίας μετά τους Π ερσικούς Πολέμους, οπότε και η Αθήνα

του. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα διαμορφω μένο προελληνικό

αναδεικνύεται σε πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο με πανελ

γλωσσικό υπόστρωμα (οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι - αρ-

λήνιο κύρος. Αποφασιστικής, όμως, σημασίας για την εξά-

καδοκυπριακή. ιωνοαττική. δωρική), το οποίο εμπλουτίζει

πλωση του ιωνικού αλφαβήτου αποτελεί η υιοθέτηση κατά

την ελληνική γλώσσα.

τον 5° π.Χ. αιώνα της αττικής διαλέκτου στη Μ ακεδονία ως

Οι Έ λληνες, όμως, γνώ ριζαν - μέσω των εμπορικώ ν

επίσημης γλώσσας της διοίκησης και της διπλωματίας. Από

τους επαφών με την Ανατολική Μ εσόγειο - το φ ο ινικικό

εκεί, μέσω των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δ ι

αλφάβητο από τα τέλη τουλάχιστον του 9ου π.Χ. αιώνα.3 και.

αδίδεται σε λαούς με διαφορετική νοοτροπία και γλώσσα, οι

έτσι, τον 8° π.Χ. αιώνα το ελληνικό αλφάβητο εμφ ανίζεται

οποίοι αρχίζουν να «ελληνίζουν» για όλες τις ανάγκες τους.

πλέον διαμορφωμένο Ήδη από τις αρχές του 11 ου π.Χ. αι
ώνα άρχισαν να πειραματίζονται με τη φοινικική γραφή
και γύρω στο 10 π.Χ. αιώνα παίρνουν από τους Φ οίνικες
το αλφάβητό τους, που επρόκειτο για την οικονομικότε
ρη συμφωνογραφική μορφή συλλαβογραφικής γρ α φ ή ς/

Η διαμόρφωση της νέας ελλη νική ς
γλώσσας κα ι τα χαρακτηριστικά
του λεξιλογίου της

Π ροκειμένου. όμως, να προσαρμόσουν το φ ο ιν ικ ικ ό στο
δικό τους αλφάβητο, οι Έ λληνες προχωρούν σε ορισμένες

Η διαμόρφωση της νέας ελληνικής γλώσσας είναι φαι

τροποποιήσεις. Τρέπουν ένα συλλαβικό πρότυπο σε φω

νόμενο που λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της όψιμης βυ

νολογικό με την επινόηση των φωνηέντων, τα οποία απο

ζαντινής περιόδου (1100-1453). καθώς σε αυτή την επο

τελούν τη βάση της συλλαβής και της γλώσσας γενικότερα.

χή παρατηρείται μια συστηματικότερη καλλιέργεια της

Αυτή θεω ρείται και η πιο βασική καινοτομία των Ελλήνων

ζωντανής καθομιλουμένης γλώσσας. Απαλλαγμένη από

στην ιστορία της γραφής. Επιπλέον, επινοούν ορισμένα σύμ

την επίδραση της λόγιας γλώσσας εντοπίζεται σε ορισμένα

φωνα, χρήσιμα στην ελληνική, φθάνοντας με αυτό τον τρόπο

κείμενα, όπως στα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, στο ποί

στη δημιουργία της πραγματικά πρώτης αλφαβητικής γρα

ημα Σπανέας, στο Χρονικό του Μωρέως. σε ερω το-ιπποτι-

φής. όπου κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα μόνο φθόγγο.

κά και αλληγορικά μυθιστορήματα, δηλαδή σε κείμενα της

Στη διάρκεια του 8ου π.Χ. αιώνα αρχίζει να εξαπλώνεται

«δημώδους λογοτεχνίας». Αυτά τα κείμενα αποτελούν την

το νέο σύστημα γραφής μέσα από τις θαλάσσιες εμπορικές

αρχή της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, μέσω της οποίας κα 

διαδρομές μεταξύ Εύβοιας και Κυκλάδων, ενώ οι Ερετριείς

ταξιώ νεται η καθομιλουμένη. Το γεγονός πως η βυζαντινή

πρακτόρευαν την προώθησή του πιθανώς προς τα ανατολι

κοινή (προφορική) γλώσσα εμφανίζεται, καλλιεργείται και

κά και ασφαλώς προς τα δυτικά. Οι Ευβοείς. λοιπόν, ήταν

καταξιώ νεται σε αυτή την περίοδο, περίοδο, δηλαδή, της

αυτοί, οι οποίοι πήραν το αλφάβητο από τους Κρήτες και το

Φραγκοκρατίας, και, κυρίως, στα φραγκοκρατούμενα εδά 

διέδωσαν στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα, ενώ οι έμπο

φη. μακριά από τη γλωσσική επίδραση και το συγκεντρω 

ροί τους το προώθησαν ακόμη μακρύτερα. Έτσι, μέσω της

τισμό της πρωτεύουσας, συνδέεται με τα ιστορικά γεγονό

αποικίας της Κύμης, τον 8ο π.Χ. αιώνα στην Κομπανία, οι

τα της εποχής.

Χαλκιδείς προώθησαν το αλφάβητο στους Τυρρηνούς και

Η προφορική κοινή νεοελληνική γλώσσα έχ ει ως βάση

από αυτούς στους Ρωμαίους, οπότε και διαμορφώ θηκε το

τα χαρακτηριστικά των ιδιωμάτων της Πελοποννήσου, της

λατινικό αλφάβητο, ένα αλφάβητο που μέσω της Ρωμαϊκής

Ιτε ρ ε ά ς Ελλάδας, της Αίγινας και της παλιάς Αθήνας, των

αυτοκρατορίας και των ρομανικών εθνών και γλωσσών πέ

πρώτων δηλαδή τόπων από τους οποίους σχηματίστηκε το

ρασε σε ευρύτερη χρήση ανά τον κόσμο.

νέο κράτος. Δεν πρέπει, όμως, να παραβλάψουμε πως προς

Τον 7ο π.Χ. αιώνα όλες οι ελλη νικές πόλεις - κράτη

το τέλος των βυζαντινών χρόνων και στις αρχές των νεότε

έχουν ήδη διαμορφώ σει και χρησιμοποιούν η καθεμιά το

ρων, οπότε και η καθομιλουμένη χρησιμοποιείται εκ τε ν έ 

δικό της αλφάβητο με μικρές ή μεγάλες ιδιομορφ ίες και

στερα. συναντιόνται -γ ια πρώτη φορά μετά την Αρχαιότη

παραλλαγές, κυρίω ς από 21 - 23 γράμματα. Ωστόσο, στα

τ α - ιδιω ματισμοί στο γραπτό λόγο. Η ομιλούμενη γλώσσα

διακό από τον 5° π.Χ. αιώνα άρχισε να γενικεύεται η χρή

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, αφού ακολουθεί σε πολλές

ση του ιωνικού αλφαβήτου, που είχ ε 24 γράμματα. Αυτό

περιοχές διαφορετική εξέλιξη υπό την επίδραση της γλώσ

υιοθετήθηκε επισήμως από τους Αθηναίους με νόμο το

σας των κατακτητών (Βενετοί. Γάλλοι, Καταλανοί. Οθωμα-
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σότερο λόγω της έλλειψ ης

Το ζήτημα που αναδύεται μέσα από το Διάλογο είναι το

επικοινωνίας, του απομο

γλωσσικό, η διαμάχη, δηλαδή, για την «εθνική» γλώσσα.

νωτισμού. της οικονομικής

Το γλωσσικό ζήτημα ξεκίνησ ε ως ιστορικό και συλλογιστι

εξασθένισης, της αμάθει

κό λάθος, για να εξελ ιχ θ εί εκ των υστέρων, απροσδόκητα

ας. της πτώσης του βιοτι

ίσως, σε πλούτο, τον πλούτο της παράλληλης διπλής γλωσ

κού επιπέδου και του μα

σικής μας παράδοσης, της γραπτής και της προφορικής μας

ρασμού της παιδείας. Στα

γλώσσας, της λόγιας και της δημώδους ελληνικής γλώσσας,

χα ρα κτηρ ισ τικά, λοιπόν,

της φιλολογικά καλλιεργημένης και γραπτής και της φυσικά

της ν εο ελλη νική ς γλώσ

εξελιγμ ένης προφορικής.7 Θεωρείται πως το ζήτημα αυτό

σας. πέρα από τα δάνεια

ξεκίνησε ως ιστορικό και συλλογιστικό λάθος, διότι από

από τις γλώσσες των κατα-

το τέλος του 2ου π.Χ. αιώνα, το ελληνικό και το ρωμαϊ

κτητών, συγκαταλέγονται

κό πνεύμα στρέφεται προς ένα τυφλό θαυμασμό των μ ε

και λέξεις, που η ελληνι

γάλων Αττικών λογοτεχνικών προτύπων του 5ου και του

επιστολές θίγεται έντονα το θέμα του

κή γλώσσα κληρονόμησε

4ου π.Χ. αιώνα, το λεγόμενο «Αττικισμό». Η διγλωσσία,

Γλωσσικού Ζητήματος.

από τις προηγούμενες πε

δηλαδή, που εγκα ινιά ζετα ι με τον αττικισμό θα συνεχιστεί

ριόδους της ιστορίας της,

σε όλη τη βυζαντινή περίοδο, όπου η γραπτή γλώσσα είναι

διατηρώντας ή παραλλάσ-

αττικίζουσα, παράδειγμα που θα το ακολουθήσουν, κατά την

«ΝΧΙΑΛΟΝΚΝ J004

0 Ψυχάρης. ένας εκ των πρωτεργα
τών του δημοτικισμού, αλληλογραφεί
μ ε τον Ν.Γ Πολίτη. Στις μεταξύ τους

σοντας τη σημασία τους. Επίσης, εισήχθησαν πολλές λέξεις

Οθωμανοκρατία, οι περισσότεροι συγγραφείς του Έθνους.

από τη λόγια παράδοση ή πλάστηκαν νέες από τους λόγιους

Στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας τα δυο παράλληλα ρεύ

του ελεύθερου κράτους κατά το19ο αιώνα, προκειμένου να

ματα, η λόγια και η προφορική παράδοση, δεν είχαν - επί

παραμεριστούν οι πολλές τουρκικές λ έξεις ή να αποδοθούν

πολλούς αιώνες - τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα, που τους

οι νεολογισμοί του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού στον υλι

αποδόθηκε εκ των υστέρων. Η προφορική παράδοση είναι

κό και πνευματικό τομέα.

ο παλμός, η ζωντάνια της βιωματικής, συγκινησιακής επ ι

Στο πλαίσιο αυτό ο Σολωμός συστηματοποιεί στο Διάλο

κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, η λόγια (γραπτή) παρά

γο τη γλωσσική του θεωρία, διαμορφώνοντας το δυναμικό

δοση εξελ ίχ θ η κ ε σε ένα διευρυμένο, καλλιεργημένο κώ 

αντίλογο σε δυο σύγχρονες - απ ειλητικές για την ομιλού-

δικα. που εξυπηρετούσε άλλες ανάγκες επ ικοινω νίας του

μενη κοινή γλώσσα - εκτροπές, αφενός στον αρχαϊσμό,

ίδιου του λαού: την επιστήμη, τη διοίκηση, τον Τύπο και την

αφετέρου στις παραμορφωτικές διορθω τικές επεμβάσεις,

εκπαίδευση. Οι ξεν ικ ές λέξεις, όμως, που εισχώρησαν στο

που προτείνει ο Κοραής.5 Έτσι, μπορούμε να καταλάβου

σώμα της Ελληνικής, προκάλεσαν και ανάγκασαν φω τισμέ

με ότι ο Σολωμός ειρω νεύεται εκείνους που προσπαθούν

νους Έλληνες. όπως ο Αδαμάντιος Κοραής. να αναλάβουν

να ενθαρρύνουν το λαό της επαναστατικής περιόδου με

σταυροφορία «καθαρμού» της γλώσσας.

λ έξεις άγνωστες (προτροπή, τραύμα), στο πλαίσιο δημι

Κατά το 18ο αιώνα οι λόγιοι και δάσκαλοι του Γένους,

ουργίας νέων λέξεω ν ή παραμερισμού άλλων, που απο

επηρεασμένοι από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, επιδιώκουν

τελούν δάνεια από άλλες γλώσσες. Σήμερα, οι λ έξεις αυ

την πνευματική αφύπνιση του λαού, την καταπολέμηση της

τές. λ έξεις λόγιες, χρησιμοποιούνται ευρύτατα, καθώς το

αμάθειας και τη διάδοση της παιδείας. Ο Κοραής. ο οποίος

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, χρησιμοποιώντας την καθα

κήρυξε πως η επίσημη γλώσσα του Έθνους δεν μπορεί να ε ί

ρεύουσα ως επίσημη γραπτή γλώσσα, σε μια εποχή, όπου

ναι άλλη από την κοινή (προφορική) γλώσσα, έθεσε δυο προ

η δημοτική ήταν ακόμη ακαλλιέργητη, κατάφερε να προω

ϋποθέσεις: α) να βελτιωθεί το επίπεδο της κοινής γλώσσας

θήσει το μερικό εξελληνισμό του λεξιλογίου, ιδίως από τις

με καθαρμό (αντικατάσταση ξένων λέξεων) και διόρθωση

το υ ρκικές λέξεις. Έτσι, σήμερα, καθώς η δημοτική πέρασε

(καθιέρωση και ενεργοποίηση ελληνικών, διαλεκτικών ή

μέσα από το φίλτρο της καθαρεύουσας, κατέστησε κτήμα

και αρχαίων λέξεων), και β) να διδάσκεται η νέα ελληνική

του ευρύτερου κοινού λέξεις, όπως προτροπή και τραύμα,

στα σχολεία, να ερευνάται και να μαθαίνεται σε συνδυασμό

οι οποίες έχουν αφομοιω θεί πλήρως στο λεξιλόγιο της ν έ 

και συγκριτική συσχέτιση με την αρχαία ελληνική.8 Θεω

ας ελληνικής και κανένας μας δεν είναι σε θέση να τις δ ι

ρήθηκε, έτσι, ο εισηγητής της «μέσης οδού» στην εξέλιξη

α κρ ίνει από παλαιότερες, ξενική ς καταγωγής, τις οποίες

των γλωσσικών μας πραγμάτων, ανάμεσα στους δημοτικιστές

αντικατέστησαν.6

(Κωνσταντάς, Ψαλλιδάς, Χριστόπουλος. Βηλαράς, Σολωμός.

ΔΟ I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΣΤΟΡΙΚΟ [

κ.ά.). Στις αρχές, λοιπόν, του 19ου αιώνα αρχίζει με τον Κο-

Τα δάνεια και οι επιρροές, που εισέπραξε στη μακρά ιστο

ραή μια τάση καθαρισμού της γλώσσας σε επίπεδο, κυρίως,

ρική διάρκεια η ελληνική γλώσσα από τους λαούς με τους

μορφολογικό, καθώς λαϊκές λέξεις αντικαθίστανται από αρ

οποίους ήλθε σε επαφή, συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της.

χαϊκότερους τύπους. Το νεοελληνικό κράτος θα υιοθετήσει

προκαλώντας, όμως, και σημαντικά προβλήματα σε αυτή

την καθαρεύουσα, ως επίσημη γλώσσα της διοίκησης, της

στα χρόνια ανάδυσης του νεοελληνικού εθνικού κράτους.

δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, ενώ στη διάδοσή της θα συμ

Το Γλωσσικό Ζήτημα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα

βάλλουν οι εφημερίδες και η αθηναϊκή λογοτεχνική σχολή

θέματα, που απασχολούν το νεοελληνικό κράτος, και βοηθά

με τους Φαναριώτες και το ρομαντισμό της.

να κατανοηθούν οι παγίδες μέσα στις οποίες επ ιχειρείτα ι

Η καθαρεύουσα, αν και ξεκίνησ ε από το ρομαντικό ιδα

το 19° αιώνα το στήσιμο ενός σύγχρονου εθνικού κράτους.

νικό της αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ωστό

Μέσω του συγκεκριμένου εθνικού κράτους αναδεικνύεται

σο τόσο το ιδανικό αυτό, όσο και το γενικό πνεύμα της επο

ο πλούτος της ελληνικής γραπτής και προφορικής παρά

χής με το Ν εοκλασικισμό και τη Μεγάλη Ιδέα οδήγησαν

δοσης και η αγωνία των κοινω νικώ ν και πολιτικών υπ οκει

σταδιακά το γραπτό λόγο σε άκρατο αρχαϊσμό. Κατέστη

μένων του νεοσύστατου κράτους ως προς το στοιχείο της

σαν τη γλώσσα από καθαρεύουσα σε αρχαϊζουσα (δεκα ε

γλώσσας, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην εύπλαστη

τίες 1860-1880). έχοντας ως απώτερη συνέπεια το γλωσσι

πραγματικότητα του αιώνα αυτού, στη διάρκεια του οποίου

κό ζήτημα να λάβει έντονες κοινω νικές διαστάσεις. Μ εγά

ο εθνικισμός αναδεικνύεται άλλοτε σε κινητήριο μοχλό των

λοι γλωσσολόγοι, όπως ο Γ Χατζιδάκις και ο Γ Ψυχάρης.

δυνάμεων ενός έθνους ή σε τροχοπέδη ως προς τους σχε-

θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν σε αυτή την εξέλιξη. 0

διασμούς και τους στόχους των ιθυνόντων αυτού. ■

πρώτος, προτείνοντας να γραφεί η δημοτική γλώσσα, αφού
μ ελετηθεί πρώτα καλά και λείψ ουν οι προλήψεις για αυ

• 0 Υπαρχιφύλακας Σάββας Μαυροματίδης είναι απόφοιτος του Τμή

τήν. 0 δεύτερος, θεωρώντας τη γλώσσα ως υπόθεση του

ματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε

έθνους και όχι μόνο λίγων γραμματισμένων, προσπαθεί

πιστημίου Αθηνών.

να προωθήσει στη συνείδηση όλων πως μόνο με τη ν ε
οελληνική γλώσσα είναι δυνατή η δημιουργία ενός νεο
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ελληνικού πολιτισμού.
Το ζήτημα, ωστόσο, που τίθεται και στο Διάλογο, μεταξύ
δημοτικής και καθαρεύουσας δεν είναι το πώς θα γράφεται
καλύτερα η ομιλούμενη νέα ελληνική, αλλά αν θα χρησιμο
ποιείται αυτή η σύγχρονη μορφή της ελληνικής ή όχι αν δη
λαδή γλώσσα του αναγεννημένου έθνους θα μείνει το κοινό
ιδίωμα, που εκείνη τη στιγμή μιλιόταν από το λαό ή κάποια
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πεια των παραπάνω, έγινε αντιληπτό πως η διαφορετική πο
ρεία που ακολούθησαν ο γραπτός και ο προφορικός λόγος

Διαδίκτυο

στο πέρασμα των αιώνων δεν μπορεί να εξηγήσει το γλωσ

www.greekfontsociety.gr (R Kyle McCarter, Η πρώιμη εξάπλωση του ελ
ληνικού αλφαβήτου)

σικό ζήτημα, που απασχολούσε τότε τον τόπο.

Υποσημειώσεις:

Συμπεράσματα
Το ελληνικό αλφάβητο αποτέλεσε σημάδι προόδου όχι
μόνο για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για το δυτικό
εν γένει. Οι καινοτομίες, που εισήγαγαν οι Έλληνες συνέ
βαλαν στην αναδιαμόρφωση των γλωσσικών συνόρων. Η
ανάδυση της νεοελληνικής γλώσσας στα ύστερα βυζαντινά
χρόνια, κάτω από το βάρος των ιστορικών εξελίξεω ν, φ έρ 
ν ει στο προσκήνιο τη λαϊκή κουλτούρα, ενώ μέσω αυτής

1 Γ Μπαμηινιώτης, Ε λ λ η ν ικ ή Γ λ ώ σ σ α . Π α ρ ε λ θ ό ν - Π α ρ ό ν - Μ έ λ λ ο ν .
Αθήνα, 2000, σ. κε\
2 www.greekfontsociety.gr
3 I. Βούρτσης, «Εξέλιξη και διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας», στο I.
Βούρτσης, κ.ά.. Ε ισ α γ ω γ ή σ τ ο ν Ε λ λ η ν ικ ό Π ο λ ιτ ισ μ ό , τ. Α '. Πάτρα.
1999, σ. 266 · www.greekfontsociety.gr
4 Γ Μπαμηινιώτης, Λ ε ξ ικ ό τ η ς Ν έ α ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Γ λ ώ σ σ α ς . Αθήνα 2005.
σ. 21 www.greekfontsociety.gr
5 Δ. Αγγελάτος, Το έ ρ γ ο τ ο υ Δ ιο ν υ σ ίο υ Σ ο λ ω μ ο ύ κ α ι ο κ ό σ μ ο ς τ ω ν λ ο 
γ ο τ ε χ ν ικ ώ ν ε ιδ ώ ν . Αθήνα 2009, σ. 103-104.
6 Γ Μπαμηινιώτης. Ε λ λ η ν ικ ή Γ λ ώ σ σ α . Π α ρ ε λ θ ό ν - Π α ρ ό ν - Μ έλ λ ο ν , σ.
κγ'.
7 Γ Μπαμηινιώτης, ό.π., σ. κη.
8 Γ Μπαμηινιώτης. ό.π., σ. 44-46.

αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του ιστορικού γίγνεσθαι.
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I ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
► Της Νίκης Βασιλείου / Κλινική Ψυχολόγος Αστυνόμος Α' Υγειονομικού
Ελληνικής Αοτυνομίος

Εφηβική περίοδος:
ορόσημο στη ζωή των οικογενειών
«isisisiesiesiiiieiisseasiooooooooo^^
Γενικά χαρακτηριστικά εφηβείας
Ορμονολογικές αλλαγές/αλλαγή εικόνας σώματος-εαυτού.
συναισθηματικές διακυμάνσεις, ευερεθιστότητα. αντιδραστικό
τατα κυρίως στην επιβολή κανόνων και την «εξουσία», αγχώδεις
εκδηλώσεις, αφύπνιση της σεξουαλικότητας.διαταραχές στη δι
άθεση (καταθλιπτική διάθεση).
Α γυμνασίου: μετάβαση από δημοτικό σε γυμνάσιο (αλλαγές στο
χώρο, σχολικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, στην εικόνα
σώματος και εαυτού)
Γ' γυμνασίου: μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο, μέση εφη
βικής περιόδου, έντονη ανάγκη αυτονόμησης.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε
• Ένταση, διάρκεια, συχνότητα των παραπάνω χαρακτηρι
στικών.
• Εντονη αλλαγή στη συμπεριφορά, απόσυρση από την οικο
γένεια και τους φίλους, κλείσιμο στον εαυτό για σταθερά μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Απότομη πτώση της μαθησιακής επίδοσης, άρνηση μελέτης/διακοπή εξωσχολικών δραστηριοτήτων, παραίτηση.
• Μεγάλα χρονικά διαστήματα απουσίας από το σπίτι/εμμονή-εξάρτηση από Η/Υ και διαδίκτυο.
• Έντονες εκρήξεις στη συμπεριφορά/λεκτική και σωματική
επιθετικότητα.
• Αλλαγή συνηθειών/ «μαγκιά»/πειραματισμός με καινούρια
πράγματα.
• Άγχος/ενασχόληση με την εικόνα σώματος και εαυτού.

Πού οφείλονται όλα αυτά;
Ατομικοί παράγοντες (ιδιοσυγκρασία εφήβου), οικογενειακοί
παράγοντες, ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Σύστημα οικογένειας. Σύμφωνα με τη θεωρία των συστημά
των. ο,τιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέλος του συστήματος, όπως
στην οικογένεια, επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη. Για παράδειγ
μα, όταν ένας γονέας αντιμετωπίζει άγχος ή έχει καταθλιπτική
διάθεση, επηρεάζεται και ο άλλος γονέας και τα παιδιά και το
αντίστροφο.

ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
• Ayxoc: δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που πε
ριλαμβάνει αισθήματα φόβου ή και τρόμου σαν απάντηση σε
κίνδυνο, του οποίου η πηγή είναι ως έναν βαθμό άγνωστη (εν

U2

Πηγή: www.boro.gr

αντιθέσει με το φόβο που δημιουργείται ως απάντηση σε εξω
τερικό πραγματικό κίνδυνο ή απειλή).
• Το άγχος περιλαμβάνει 2 διαστάσεις:
α) υποκειμενική αίσθηση (ψυχολογική διάσταση)
β) φυσιολογικές μεταβολές (διέγερση του συμπαθητικού
συστήματος) όπως ιδρώτας, ταχυκαρδία, τρόμος, επιτάχυνση
της αναπνοής, γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
• Άγχος= παθολογικό αν δημιουργεί προβλήματα στην κα
θημερινή λειτουργικότητα (σχολική, επαγγελματική, κοινωνική,
προσωπική)
• Προσβολή πανικού (ή κρίση πανικού): κορύφωση του άγ
χους, με την παρακάτω συμπτωματολογία (τουλάχιστον Α από τα
παρακάτω αναπτύσσονται και κορυφώνονται μέσα σε 10 λεπτά):
-αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρέμουλο, δύ
σπνοια, αίσθημα πνιγμονής, πόνος ή δυσφορία στο στήθος,
ναυτία ή επιγάστρια δυσφορία, αίσθημα ζάλης, αστάθειας ή λι
ποθυμίας. αποπραγματοποίηση ή αποπροσωποποίηση. φόβος
απώλειας ελέγχου, φόβος ότι θα πεθάνει. παραισθησίες (μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα), ρίγη ή ξαφνικά αισθήματα ζέστης
• Άλλες αγχώδεις διαταραχές:
•Κοινωνική φοβία: έντονος κι επίμονος φόβος μιας κοινω
νικής κατάστασης, στην οποία το άτομο εκτίθεται στα σχόλια της
κοινωνικής ομάδας (στους ενήλικες σε μία παρουσίαση στο χώ
ρο της εργασίας, σε μία σύσκεψη κλπ, στα παιδιά παρουσιάζεται
φόβος έκθεσής τους στην εξέταση στο σχολείο ή στην απαγγελία
ενός ποιήματος κλπ, μήπως κάνουν λάθος και σχολιαστούν αρ
νητικά).
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

•Ειδικές φοβίες: έντονος, επίμονος, υπερβολικός και παρά
λογος φόβος ζώων, ύψους, αίματος-ένεσης.
•Γενικές φοβίες : έντονος, επίμονος, υπερβολικός και πα
ράλογος φόβος για το σκοτάδι, τα φαντάσματα, τους κλέφτες .
•Μετατραυματική αγχώδης διαταραχή: έκθεση του ατόμου
σε ένα τραυματικό γεγονός στο οποίο απειλήθηκε η σωματική
ακεραιότητα του ιδίου ή κάποιου άλλου (ατύχημα, σεισμός, δι
άρρηξη).
•Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: επίμονο και έντονο άγχος
που προκαλεί μία σκέψη (ψυχαναγκασμόςΗπ.χ. σκέψη ότι το
άτομο έχει κολλήσει κάποιο μικρόβιο, ότι θα αρρωστήσει) που
παρεισφρέει αιφνίδια στο μυαλό και προκειμένου να αντιμετω
πίσει το άγχος αυτό, το άτομο καταφεύγει σε κάποιες συμπερι
φορές, τους καταναγκασμούς (π.χ. πλυσίματα χεριών, συχνές
επισκέψεις σε γιατρούς).
• Άγχος αποχωρισμού (στα παιδιάλαναπτυξιακά δυσανάλογο
και υπερβολικό άγχος του παιδιού να αποχωριστεί τους ανθρώ
πους με τους οποίους είναι συναισθηματικά προσκολλημένο
(σχολική άρνηση, δυσκολία στον ύπνο, παράπονα για ψυχο
σωματικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, πόνοι στο στομάχι,
ναυτία ή έμετος).
• Κατάθλιψη: διαταραχή της διάθεσης κατά την οποία υπάρ
χουν:
Καταθλιπτική διάθεση (ή και ευερεθιστότητα. αντιδραστι
κότατα σε παιδιά), απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης (ή
αίσθημα ανίας στα παιδιά), σημαντική απώλεια βάρους (ή μη
πρόσληψη του αναμενόμενου βάρους στα παιδιά), αϋπνία ή υπερυηνία (εν γένει διαταραχές στον ύπνο στα παιδιά), ψυχοκινητική
διέγερση ή επιβάρυνση, κόπωση ή απώλεια ενέργειας, αισθήμα
τα αναξιότητας (χαμηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά), ελαπωμένη
ικανότητα του ατόμου να σκεφτεί ή να συγκεντρωθεί (διάσπαση
προσοχής στα παιδιά συναισθηματικού τύπου), υηοτροηιάζουσες σκέψεις θανάτου (φόβος θανάτου στα παιδιά).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
• Νευροβιολογικές θεωρίες: (αύξηση κατεχολαμινών στο
κεντρικό νευρικό σύστημα, ανωμαλία στον υπομέλανα τόπο,
υπερευαισθησία στο διοξείδιο του άνθρακα κλπ)/κληρονομική
προδιάθεση για αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές.
• Ψυχολογικές θεωρίες: αποδίδει το άγχος και την καταθλιπτική συμπτωματολογία σε ενδοψυχική σύγκρουση, σύγκρουση
των απαγορευμένων ασυνείδητων ενορμήσεων με το εγώ και
το υπερεγώ. Η καταθλιπτική συμπτωματολογία ερμηνεύεται ως
αντίδραση, άμεση ή ετεροχρονισμένη σε στρεσογόνα γεγονότα.
• Μαθησιακή θεωρία: το άγχος ως εξαρτημένη απάντηση σε
μία κατάσταση που προκάλεσε φόβο (π.χ. αυτοκινητιστικό δυ
στύχημα). το οποίο μπορεί να προκαλέσει καταθλιπτική διάθεση.

Αιτίες αγχωδών & καταθλιπτικών εκδηλώσεων
• Αναπτυξιακές δυσκολίες στους εφήβους (π.χ. μαθησιακές,
δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή, αίσθημα μη αποδοχής
από συνομηλίκους)/ηλικιακές φάσεις ζωής που καθιστούν ευ
άλωτους άνδρες και γυναίκες (π.χ. λοχεία μητέρας, στρατιωτική
θητεία άνδρα).

Πηγή: www.mothersblog.gr

• Συγκρουσιακό σχέση γονέων (ακύρωση του ενός γονέα από
τον άλλο, μη κοινό μέτωπο στη διαπαιδαγώγηση)/διάσταση γο
νέων.
• Ασθένεια στην οικογένεια, πένθος.
• Αλλαγή σχολικού/κοινωνικού/πολιτισμικού περιβάλλοντος.
• Οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια.
• Δυσκολίες στις σχέσεις με τις οικογένειες καταγωγής (μη
αυτονόμηση, μη αποπαίδωση γονέων από τους δικούς τους γο
νείς, παρέμβαση παππούδων/γιαγιάδων στη διαπαιδαγώγηση).

Τι πρέπει να κάνουμε;
• Να διερευνήσουμε τι συμβαίνει στον έφηβο.
• Επικοινωνία με το σχολείο .
• Οριοθέτηση/ευελιξία/όχι άσκηση εξουσίας στους εφήβους.
• Ανταμοιβή/ενίσχυση/στέρηση προνομίων όχι με τιμωρητικό χαρακτήρα.
• Να συμβουλευτούμε ειδικό ψυχικής υγείας.

Θεραπευτική αντιμετώπιση αγχωδών και
καταθλιπτικών εκδηλώσεων
- Έκθεση στο φοβογόνο ερέθισμα/όχι αποφυγή της στρεσογόνου κατάστασης/συμπεριφοριστικά μοντέλα διαχείρισης
άγχους σε εφήβους.
- Ενασχόληση με δραστηριότητες που προσφέρουν ικανο
ποίηση (ψυχαγωγικές δραστηριότητες για γονείς και εφήβους).
- Διαφραγματική αναπνοή/ τεχνικές χαλάρωσης.
- Φυσική άσκηση/αθλητισμός.
- Ρύθμιση βιολογικού ρολογιού ύπνου και διατροφής
- Ενίσχυση αυτοεκτίμησης.
- Γνωσιακή αναδόμηση/αμφισβήτηση δυσλειτουργικών σκέ
ψεων που προκαλούν άγχος, καταθλιπτική διάθεση, ευερεθιστότητα.
- Προσωπική ανάπτυξη/αυτογνωσία/ψυχολογική εκτίμηση
και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη από εηαγγελματία ψυχικής
υγείας.
Τέλος, είναι σημαντικό μέσα από το αγχώδες ή καταθλιπτικό
σύμπτωμα ή το θυμό του εφήβου ή το δικό μας να κατανοήσουμε
τι συμβαίνει στον ψυχισμό, γιατί παρουσιάζεται το σύμπτωμα
αυτό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να φροντίσουμε να
μην το παραβλέψουμε, αλλά να αναλάβουμε δράση, για να το
αντιμετωπίσουμε. ■
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I ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
► Του Ανθ/μου Αντώνη Τζιβανόπουλου

24 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 1996

Αντώνης
Δαγκλής
ο δολοφόνος
ίων ιερόδουλών
I ταν Οκτώβριος του 1995 και ένα άγριο
έγκλημα
κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα
I των εφημερίδων. Στην εθνική οδό Αθηνών
- Λαμίας, κοντά στα διόδια της Τραγάνας εντοπί
στηκε το άψυχο σώμα της 29χρονης ιερόδουλης
Ελένης Παναγιωτοπούλου. Η κατάσταση στην
οποία βρέθηκε το πτώμα της ήταν σοκαριστική και
έσπειρε τον τρόμο στις πιάτσες των ιερόδουλών. Η
έκθεση του ιατροδικαστή Χρ. Λ ευκίδη ανέφερε ότι
το θύμα στραγγαλίστηκε και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν τα σπλάχνα της. οι θηλές του στήθους της
και τελικώ ς τεμαχίστηκε και τα κομμένα μέλη δ ι
ασκορπίστηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για
«εξτρεμιστικό κανιβαλισμό».
Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας
δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί ο δολοφόνος και
δύο μήνες μετά, ανήμερα των Χριστουγέννων, βρέ
θηκε τυχαία από περαστικούς δεύτερο πτώμα σε
ένα στενό του Βοτανικού. Το θύμα ήταν και πάλι μια
ιερόδουλη, η 26χρονη Αθηνά Λαζάρου. Αιτία θανά
του και πάλι ο στραγγαλισμός, όμως αυτή τη φορά το
πτώμα δεν ήταν τόσο κακοποιημένο όσο το πρώτο,

πλην όμως ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους αστυ
νομικούς στο συμπέρασμα ότι είχαν να κάνουν με
ένα μανιακό και κατά συρροή δολοφόνο.
Η αστυνομική έρευνα έδ ειξε ότι ο δράστης είχε
αρχίσει τη δραστηριότητά του νωρίτερα το Φθινό
πωρο εκείνου του χρόνου, καθώς είχαν σημειω θεί
τουλάχιστον οκτώ επιθέσεις σε διάστημα δύο μη
νών σε ιερόδουλες από ένα άγνωστο νεαρό, που
κυκλοφορούσε με ένα λευκό φορτηγάκι, παρου
σιαζόταν ως πελάτης και αφού επιχειρούσε να τις
στραγγαλίσει κατόπιν τις λήστευε.
Η πρώτη επίθεση έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου
σε «πιάτσα» στη συμβολή των οδών Σωκράτους και
Ευριπίδου. Ο άγνωστος σταμάτησε το φορτηγάκι
στο σημείο, που βρισκόταν η Αθχρονη Θ. Μαλέλη
η οποία ανέφερε ότι επρόκειτο για άτομο νευρικό
και απότομο, πλην όμως θεώρησε ότι δεν αποτε
λούσε κίνδυνο για εκείνη και προχώρησε στη συ
νεύρεση μαζί του. αφού συμφώνησαν στο αντίτιμο.
Μετά από δύο μέρες τον ξανασυνάντησε στο ίδιο
μέρος και αφού την επιβίβασε στο φορτηγάκι του
την μετέφ ερε σε παρακείμενο πάρκινγκ. Στο φορ-
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τηγακι είχε ενα στρώμα και τεσσερα μαχαίρια.
Όταν εκείνη του ζήτησε να την πληρώσει για τη
συνεύρεσή τους εκείνος της επιτέθηκε έξαλλος
και την απείλησε ακουμπώντας ένα μαχαίρι στο
λαιμό της. ζητώντας της όσα χρήματα είχε μαζί
της. Αφού της πήρε 11.000 δρχ, την άφησε να
φ ύγει και εκείνη από φόβο για την ζωή της δεν
ανέφερε τίποτα στην αστυνομία.
Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος άνδρας αποπειράθηκε να στραγγαλίσει με σχοινί στην περιοχή
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας την 38χρονη Δ.
Βεντούρη - Βλαχάκη και τελικώ ς την λήστεψε,
αποσπώντας της 49.000 δρχ. Λίγες μέρες μετά,
σε παρκινγκ της οδού Χαριλάου Τρικούπη. η
29χρονη Αλ. Μηλιώνη δέχτηκε επίθεση από το
νεαρό, ο οποίος επιχείρησε να την στραγγαλίσει
και τελικά της αφαίρεσε 10.000 δρχ. Στα μέσα
Σεπτεμβρίου, ο άγνωστος επιτέθηκε και πάλι,
αυτή τη φορά στην Κ. Μαγδαληνού. 31 ετών,
στη γωνία Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Ο άνδρας
αποπειράθηκε να την στραγγαλίσει και τελικά
άρπαξε 100.000 δρχ από τις εισπράξεις της βρα
διάς.
Λίγες μέρες μετά στο δρόμο του βρέθηκε
η 30χρονη Αγγλίδα Αν Χάμσον. Όπως ανέφερε
αργότερα η ίδια, καταθέτοντας στο Μικτό Ορκω
τό Δικαστήριο Αθήνας, την πήρε από τη Σόλωνος
με το φορτηγάκι του και την οδήγησε σε ερη μ ι
κή τοποθεσία κοντά στο Μοναστηράκι. «Έσφιξε
γύρω από το λαιμό μου ένα σχοινί και με ανά
γκασε να του κάνω στοματικό έρωτα, λέγοντας
μου ότι όλες οι πόρνες πρέπει να πεθάνουν. Του
εξήγησα ότι δεν ήμουν μία κοινή γυναίκα και
πως ήμουν αναγκασμένη να κάνω αυτή την δου
λειά γιατί ήθελα να μαζέψω χρήματα για το ε ισ ι
τήριο της επιστροφής στην πατρίδα μου». Ε κεί
νος τελικά την άφησε να φύγει, αφού την γύρισε
με το φορτηγάκι στη Σόλωνος.
Στις αρχές Οκτωβρίου, η 33χρονη Ευμ.
Μπαρμπούδη ήταν το νέο θύμα του αγνώστου
άνδρα την οποία οδήγησε σε ερημική τοποθεσία
κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος και αφού
αποπειράθηκε να την στραγγαλίσει, της άρπαξε
10.000 δρχ. Περίπου μία εβδομάδα μετά, επί
θεση δέχτηκε η Α. Ζαχαρίου. σε ένα παρκινγκ
της οδού Σόλωνος από νεαρό άντρα, ο οποίος,
αφού την χτύπησε στο πρόσωπο, της πήρε την
τσάντα της και 30.000 δρχ και την απείλησε ότι
την επόμενη φορά που θα την συναντούσε θα την
σκότωνε.
Στις 18 Οκτωβρίου ο ίδιος άντρας αποπειράθηκε να στραγγαλίσει την Π. Καϊτατζή. 29 ετών,
σε ερημική περιοχή στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Οι επιθέσεις αυτές τρομοκράτησαν τις ιερόδου
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λες στις διάφορες «πιάτσες» της Αθήνας,
αλλά η αστυνομία δεν κινητοποιήθηκε, κα
θώς δεν είχε στα χέρια της καμιά επίσημη κα
ταγγελία μέχρι την
ημέρα της ανεύρε
σης του πτώματος
της Ελένης Παναγιωτοπούλου.
Μετά την ανεύ
ρεση
και
του
δεύτερου πτώματος
άρχισαν να καταθέτονται
καταγγε
λίες στην Ασφάλεια
, „
„ ■
τ.^
Ελένη Παναγιωτοπουλου απο τις γυναίκες
, ' .
που γλίτωσαν απο
Μ
τις επιθέσεις του δράστη και από τις περιγραφές,
κατέστη δυνατό για την αστυνομία να σκιαγρα
φήσ ει το προφίλ του δράστη που έψαχνε. Οι
αστυνομικοί έδειξαν φω τογραφίες σεσημα
σμένων ανδρών, που ταίριαζαν στις περιγραφές
των γυναικών θυμάτων του και μεταξύ αυτών
αναγνώρισαν τον άνθρωπο, που τους επιτέ
θηκε. στο πρόσωπο του 22χρονου Αντώνη
Δαγκλή. ενός ξανθού νεαρού με γαλανά μάτια
που εργαζόταν ως οδηγός στο εργοστάσιο
«Πέρλα» στην περιοχή του Ρέντη.
Ο Δαγκλής είχε ιστορικό παραβατικής συ
μπεριφοράς. καθώς σε ηλικία 14 ετών είχε κατηγορηθεί για αποπλάνηση ανήλικης και είχε
προφυλακιστεί για έ ξ ι μήνες στο Σωφρονιστικό
Κατάστημα Ανηλίκων του Κορυδαλλού, αν και
αργότερα αθωώθηκε. Μετά την αποφυλάκισή
του και σε σύντομο χρονικό διάστημα συνελήφθη και πάλι, για παράνομη οπλοφορία. καθώς
περιφερόταν τις νυκτερινές ώρες στον κήπο του
Ζαππείου κρατώντας μαχαίρι.
Ο Δαγκλής. μετά την αναγνώρισή του από τις
ιερόδουλες που είχε επιτεθεί, τέθηκε σε διακρι
τική παρακολούθηση στο σπίτι του στη Νίκαια
του Πειραιά, όπου διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα
με την μητέρα του, καθώς και το λευκό φορτηγά
κι που οδηγούσε. Στις 24 Ιανουάριου του 1996
θεάθηκε να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος
προσπαθώντας να προσεγγίσει ιερόδουλες και
οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του
Μέσα στο φορτηγάκι που οδηγούσε βρέθηκε ένα
στρώμα από αφρολέξ, που χρησιμοποιούσε για
τις συνευρέσεις του με τις ιερόδουλες, ένα κουτί
με εργαλεία και ένας χειροποίητος σταυρός που
ανήκε στο πρώτο θύμα στοιχεία που επιβεβαίωναν
την ενοχή του Δαγκλή. Ο ίδιος ανακρινόμενος από
τους αστυνομικούς ομολόγησε ότι διέπραξε τους
φόνους των δύο ιερόδουλών, καθώς και το φόνο
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Το όχημα του δράστη

μιας άλλης ιερόδουλης το 1993 σε ηλικία μόλις 18
ετών Χρησιμοποίησε και τότε το ίδιο λευκό φορτη
γάκι. παραλαμβάνοντας από την οδό Σέκερη μια ιε 
ρόδουλη περίπου 35 χρονών, που έκανε πιάτσα και
την οδήγησε στον Κορέα. Εκεί κατά τη διάρκεια της
σεξουαλικής επαφής την στραγγάλισε με τα χέρια
του και την τοποθέτησε σε απόμερο σημείο. Κατόπιν
πήγε στο σπίτι του και. αφού εφοδιάστηκε με πριόνι,
μαχαίρι και σακούλες σκουπιδιών. επιστρέφει στο
σημείο που την άφησε και την τεμαχίζει σε πάνω
από τριάντα κομμάτια, τα οποία διασκορπίζει σε δι
άφορες περιοχές της Αθήνας. Τα στοιχεία αυτής της
ιερόδουλης, που πιθανόν ήταν αλλοδαπή, δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ από την αστυνομία.
Πριν ακόμα συλλάβουν το δράστη των φόνων
των ιερόδουλών οι αστυνομικοί ήξεραν πως αναζη
τούσαν ένα άτομο με ψυχολογικά προβλήματα Το
παρελθόν του Αντώνη Δαγκλή και τα δύσκολα παιδι
κά του χρόνια επιβεβαίωσαν τις υποψίες. Γεννήθηκε
το 1974 στην Κοκκινιά της Νίκαιας και μεγάλωσε με
πολλές στερήσεις, ωστόσο αυτό που τον σημάδεψε
ανεπανόρθωτα ήταν η βία που δεχόταν ο ίδιος, η
μητέρα του και ο αδερφός του από τον πατέρα του
Η κακοποίηση σταμάτησε, όταν ο Δαγκλής ήταν 12
ετών, όχι γιατί ο πατέρας του συμμορφώθηκε, αλλά
γιατί έφυγε από τη ζωή. αφήνοντας την οικογένεια
με δυσβάστακτα χρέη και ψυχολογικά τραύματα. Τα
οικονομικά προβλήματα της οικογένειας ανάγκα
σαν τον νεαρό να εγκαταλείψει το σχολείο και να
εργαστεί ως οδηγός σε μια εταιρία. Το διάστημα που
κλείστηκε στο αναμορφωτήριο ως ένοχος για απο
πλάνηση ανήλικης, η μητέρα του αναγκάστηκε να
βρει δουλειά σε ένα κακόφημο μπαρ, γεγονός που
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση της προ
σωπικότητάς του. 0 Δαγκλής έμαθε για τη δουλειά
της μητέρας του από ένα γείτονα, ο οποίος φρόντισε
να τον οδηγήσει στο χώρο, που δούλευε, και να την
δει με τα μάτια του την ώρα της ερωτικής επαφής
με τον «πελάτη» Η εικόνα του δημιούργησε απο
στροφή και γεννήθηκε ένα άσβεστο μίσος τόσο
για τη μητέρα του όσο και προς το γυναικείο φύλο

γενικότερα. Στην ανάκριση είπε: «Έβλεπα τη
μητέρα μου στο πρόσωπο των ιερόδουλών.
Κάθε φορά νόμιζα πως σκότωνα εκείνη».
Η δίκη του Δαγκλή πραγματοποιήθηκε στο Μι
κτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αθήνας από τις 15
έως τις 23 Ιανουάριου 1997 Οι κατηγορίες που
αντιμετώπιζε ήταν τρεις ανθρωποκτονίες, οκτώ από
πειρες ανθρωποκτονιών, δέκα ληστείες, δύο από
πειρες ληστειών, βιασμούς, παράνομη οπλοφορία
και προσβολή μνήμης τεθνεώτος. Από τα θύματα του
εμφανίστηκε και κατέθεσε μόνο το ένα (η Αν Χάμσον). ενώ η μητέρα του. που ήταν ο μοναδικός μάρ
τυρας υπεράσπισης, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει
την δική της κατάθεση, αφού κατά τη διάρκειά της
υπέστη. από την πίεση και τη συναισθηματική φόρτι
ση. ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο, παράλυτη από τη δεξιά πλευρά. Οι
ψυχίατροι που εξέτασαν τον Δαγκλή κατέληξαν στο
ότι δεν έπασχε από καμία ψυχική νόσο και του διέγνωσαν μόνο τη σεξουαλική διαστροφή. 0 δράστης

0 Δαγκλής με τη μητέρα του στη δίκη (14-01-1997) Πηγή: Τατιάνα Μπόλαρη

δεν είχε το ακαταλόγιστο, γεγονός που οδήγησε
στην κατηγορηματική καταδίκη του. Λίγο πριν την
ανακοίνωση της απόφασης ο Δαγκλής επιχείρη
σε να πάρει πίσω την ομολογία του με διάφορους
ισχυρισμούς, χωρίς, όμως, να πείσει το δικαστήριο
το οποίο τον έκρινε ένοχο χωρίς κανένα ελαφρυντικό κατά το κατηγορητήριο και τον καταδίκασε
δεκατρείς φορές σε ισόβια δεσμά και πρόσκαιρη
κάθειρξη 25 ετών κατά συγχώνευση «Δεν με κρί
νατε δίκαια» σχολίασε μόνο ο Δαγκλής μόλις άκουσε την απόφαση των δικαστών. Τα ξημερώματα της
2αςΑυγούστου 1997 βρέθηκε απαγχονισμένος στο
κελί 33 του ψυχιατρικού καταστήματος των Δικαστι
κών Φυλακών Κορυδαλλού. ■
Π ηγές:

• www.egklimatikotita.gr
• www.mixanitouxronou.gr

Δ6 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

-·

Μ
J & f|
ϊτ τ

ϊύ ί

•

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
Γ κύζη 18
Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

TO FBI ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ «ΠΙΟ ΜΙΣΗΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
To FBI συνέλαβε τον M a r tin S h k r e li, τον διευθύνοντα σύμβουλο των φαρ
μακοβιομηχανιώ ν Turing και KaloBios. Η σύλληψη του σ χετίζεται και με
δραστηριότητες την εποχή που ήταν μάνατζερ της hedge fund (επενδύσεις
υψηλού κινδύνου) εταιρείας MSMB Capital Management.
Ο S h k r e li είναι γνωστός και ως ο «πιο μισητός άνθρωπος στον κόσμο»
για την απόφασή του να αυξήσει την τιμή φαρμάκου που χρησιμοποιούν
κατά βάση οροθετικοί, από 13,5 σε 750 δολάρια. Σύμφωνα με το Bloom berg,
ο 32χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε παράνομα μετοχές της ετα ιρ εί
ας βιοτεχνολογίας Retrophin -την οποία είδε ιδρύσει το 2011- για να αποπληρώσει χρέη που είχαν προκύψει από επι
χειρηματικές δραστηριότητες της MSMB Capital Management. Ο ίδιος αργότερα είχε εκδιω χθ εί από την εταιρεία, ενώ
μηνύθηκε από το διευθυντικό συμβούλιο. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την σύλληψη του S h k r e li. Σύμφωνα με τον
ίδιο, ο 32χρονος συνελήφθη στα διαμερίσματα M urray H ill Tower A partm ents στο Μανχάταν. Φορούσε κουκούλα για
να κρύψ ει το πρόσωπό του και συνοδεύτηκε σε αυτοκίνητο της αστυνομίας. To FBI επιβεβαίω σε την σύλληψη, σύμφω
να με το Reuters.
Όπως αποκαλύπτει το Bloom berg, η ιστορία του S h k r e li παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Π ρόκειται για γιο μετανα
στών από την Κροατία και την Αλβανία που εργάζονταν ως καθαριστές δρόμων για να τον μεγαλώσουν σε μια φτωχική γ ε ι
τονιά του Μπρούκλιν. Ο ίδιος ήταν αρκετά φιλόδοξος και εισχώρησε στον κόσμο των επενδύσεων πριν την ηλικία των 20.
Τον Νοέμβριο ο S h k r e li έγινε γνωστός ως ο «πιο μισητός άνθρωπος στον κόσμο»μέσα σε μια ημέρα ανέβασε την
τιμή του φαρμάκου D araprim από τα 13,5 στα 750 δολάρια, προκαλλώντας θύελλα αντιδράσεων. Το φάρμακο ξεκίνησε
να παρασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του '40 για την αντιμετώπιση της τοξοπλάσμωσης. Πρόκειται για μια λο ί
μωξη όχι πολύ συχνή αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη -έ ω ς θανατηφόρα- για έμβρυα και νεογέννητα αλλά και για άτομα
με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, όπως είναι οι καρκινοπαθείς και τα άτομα που έχουν εκδηλώ σει AIDS.
w ww .nytim es.com

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ SAN BERNARDINO ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Αρχές Δεκεμβρίου στο San Bernardino της Καλκρόρνια,
ΙΑ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν
σοβαρά μετά από τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώ θηκε
με μαζικούς πυροβολισμούς σε δημόσιο υγειονομικό κ έ 
ντρο για άτομα με ειδ ικ ές ανάγκες κατά την διάρκεια εορ
ταστικής εκδήλω σης 80 εργαζομένων στο κέντρο. Οι δρά
στες, ο Syed Rizwan Farook και η Tashfeen Malik, ένα πα
ντρεμένο ζευγάρι το οποίο ζούσε στην πόλη Redland, ήταν
ο μεν Farook Αμερικανός πολίτης γεννημένος στις Η.Π.Α..
η δε M alik γεννημένη στο Πακιστάν αλλά νόμιμα μόνιμη
κάτοικος Η.Π.Α. Μετά από την ένοπλη επίθεση το ζευγάρι διέφ υγε με νοικιασμένο βαν και μετά από τέσσερις ώρες
εντοπίστηκαν και καταδιώχτηκαν από την αστυνομία όπου κατά την ανταλλαγή των πυρών που ακολούθησε κατέληξαν
και οι δύο νεκροί. To FBI διεξήγαγε έρευνα από την οποία προέκυψε ότι οι δράστες ήταν εγχώ ριοι β ίαιοι εξτρεμιστές
εμπνευσμένοι από την δράση ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων πλην όμως δεν φέρονται να είχαν σύνδεση με κάποια
από αυτές. Διαπιστώθηκε ότι το ζευγάρι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί χρόνια πριν την επίθεση εκδηλώνοντας αφοσίωση
στο «Ιερό Πόλεμο» και στην «μαρτυροποίηση» σε μηνύματα μεταξύ τους. Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκαν μεγάλη πο
σότητα οπλισμού, πυρομαχικών και εξοπλισμού κατασκευής βομβών. Η επίθεση αυτή ήταν η δεύτερη φονικότερη στην
Καλκρόρνια μετά την σφαγή το 1984 σε ταχυφαγείο στην περιοχή San Ysidro.
w w w .c n n .c o m
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΤΑΛΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ DRONES ΣΤΟ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση εντοπισμού ενός ελληνικού φορ
τηγού στην γειτονική Ιταλία το οποίο είχε αναχωρήσει από τη χώρα μας και
μετέφ ερε στρατιωτικό υλικό. Παρόλο που το θέμα είναι ιδιαιτέρω ς σοβαρό
και έχει ήδη μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα από το περιστατικό, δεν έχ ει γίνει
κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η ιστορία εκτείνετα ι χρονικά από τα τέλη Ν οεμ
βρίου όταν στο λιμάνι του Μπρίντιζι εντοπίστηκε ένα φορτηγό με ελληνικές
πινακίδες να μεταφέρει τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα (drones) που
χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς σε πολλές χώρες του κόσμου.
Το όχημα ταξίδευε από τη χώρα μας στην Ιταλία με το Euroferry Εγνατία. ενώ το στρατιωτικό υλικό μεταφερόταν μαζί
με άλλο φορτίο καφέ. Όπως παρατήρησαν άνδρες της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και τελω νειακοί, τα δύο
εμπορεύματα ήταν φορτωμένα μαζί, ενώ το στρατιωτικό υλικό δεν ήταν συσκευασμένο με τις ειδ ικ ές προδιαγραφές που
απαιτούνται. Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων μεταφοράς προέκυψε ότι δεν είχαν τηρηθεί και οι απαραίτητες
διαδικασίες μεταφοράς και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Όσον αφορά στα drones που μεταφέρονταν, πρόκειται για
αεροπλάνα που κατευθύνονται από μεγάλη απόσταση και, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται σε πο
λ εμ ικές επιχειρήσεις. 0 εντοπισμός του φορτίου είναι απόρροια των αυστηρών ελέγχων που διενεργούνται στα σύνορα
των ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά και μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έκανε το Ισλαμικό Χαλιφάτο στο
Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου. Όπως είναι λογικό, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και τέθηκε κάτω από τον έλεγχο των
Ιταλικών Αρχών προκειμένου να δώσει επαρκείς εξηγήσεις και να διασαφηνίσει τον ακριβή προορισμό του. Πλέον το
μυστήριο καλείτε να λύσει η Εισαγγελία του Μπρίντιζι που έχει αναλάβει την υπόθεση. Το στρατιωτικό υλικό κατασχέθηκε
από την ιταλική Οικονομική Αστυνομία και βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της γειτονικής χώρας.
w w w .zougla.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ GOOGLE
ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ... ΒΡΑΔΥΤΗΤΑ
Η Google έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία αστυνομικού, ο οποίος
σταματάει για υπερβολική ...βραδύτητα ένα από τα αυτοκίνητά της χωρίς
οδηγό, το οποίο κυκλοφορούσε χθες στην Σίλικον Βάλεϊ, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Οδηγεί υπερβολικά αργά;», αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα που δημοσι
εύ ει μαζί με τη φωτογραφία στη σελίδα Google+ η ομάδα που ασχολείται με το πρόγραμμα της εταιρείας για το αυτοκίνητο
χωρίς οδηγό. «Στοιχηματίζουμε ότι δεν σταματάνε συχνά κάποιον άνθρωπο γι'αυτόν τον λόγο», συμπληρώνεται στο σχόλιο.
Η αστυνομία του Μάουντεν Βίου, στη Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνιας, όπου βρίσκεται η έδρα της Google, διευκρινίζει σε
ανακοίνωσή της ότι ένας από τους αστυνομικούς της παρατήρησε να σχηματίζεται μια ουρά πίσω από ένα αυτοκίνητο που
πήγαινε με 24 μίλια (38 χλμ) την ώρα σε δρόμο στον οποίο το όριο ταχύτητας είναι τα 35 μιλιά (56 χλμ) την ώρα. «Όταν ο
αστυνομικός πλησίασε στο αυτοκίνητο που πήγαινε αργά, συνειδητοποίησε ότι ήταν ένα αυτόνομο αυτοκίνητο της Google»,
συμπληρώνεται στην ανακοίνωση. Πάντως η αστυνομία αναγνωρίζει ότι η «συμπεριφορά» του αυτοκινήτου της Google ήταν
«νόμιμη». Στην Καλιφόρνια ο νόμος επιτρέπει την κυκλοφορία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στους δρόμους στους οποίους το
όριο ταχύτητας είναι τα 35 μίλια (56 χλμ) ή λιγότερο. Στην ανακοίνωση της αστυνομίας διευκρινίζεται εξάλλου ότι ο αστυ
νομικός είπε στον επιβάτη του Google Car ότι καθυστερεί την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων. Για λόγους ασφαλείας,
η Google περιορίζει στα 25 μίλια (40.2 χλμ) την ώρα την ταχύτητα των αυτόνομων οχημάτων της. Η Google εργάζεται εδώ
και πολλά χρόνια πάνω στο πρόγραμμα αυτό του αυτοκινήτου της χωρίς οδηγό, με το αυτόνομο όχημά της να έχει διανύσει
ήδη περισσότερα από ένα εκατομμύριο μίλια (1,6 εκατομμύριο χιλιόμετρα) δοκιμαστικά στους δρόμους των ΗΠΑ. «Έπειτα
από 1,2 εκατομμύρια μίλια αυτόνομης οδήγησης (το οποίο αντιστοιχεί σε 90 χρόνια οδήγησης για έναν άνθρωπο) μπορού
με να πούμε με υπερηφάνεια ότι δεν έχουμε λάβει ποτέ κλήση!», καταλήγει ο αμερικανικός κολοσσός.
w w w .naftem b o hki.g r ■
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

τροχόσπιτου, καθώς και στην κατοχή του. μεταξύ άλλων και
κατάσχεσαν:
► 200.000 φυσίγγια, διαμετρήματος 22 χιλιοστών

Συνελήφθησαν, την 28-01-2016

► Α τυφέκια μάρκας Walther

το μεσημέρι στην Αλεξανδρού

► 8 διόπτρες

πολη. από αστυνομικούς της

► διάφορα χρηματικά ποσά

Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. σε συνεργασία

Επίσης κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το ρυμουλ

με την Υποδιεύθυνση Ασφά

κούμενο τροχόσπιτο.

λειας Αλεξανδρούπολης, ένας

0 συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

29χρονος υπήκοος Σουηδίας,

κών Αλεξανδρούπολης ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε

βοσνιακής καταγωγής και ένας

συνδέθηκε με δικογραφία που σχημάτισε το Λιμενικό Σώμα

20χρονος υπήκοος Υεμένης,

σε βάρος δύο Βρετανών υπηκόων ηλικίας 35 και 36 χρόνων

για παραβάσεις της νομοθεσί

οι οποίοι συνελήφθησαν την 13-2-2016 στο Λιμένα Αλεξαν

ας περί όπλων.

δρούπολης. γιατί μετέφεραν σε συρόμενο τροχόσπιτο βαρύ

Ειδικότερα, μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιή

πολεμικό οπλισμό και χιλιάδες φυσίγγια.

θηκε στους παραπάνω σε χώρο των ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπο
λης . βρέθηκαν στη κατοχή τους και κατασχέθηκαν, μεταξύ
άλλων, δύο (2) μαχαίρια, με μήκος λάμας 32 και 23 εκατο
στών. αορτήρας πολεμικού όπλου, κινητά τηλέφωνα και διά

ΠΟΛΥΠΛΗΘΗΣ ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΜΕ
ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ ΔΟΜΗ ΛΕΗΛΑΤΟΥΣΕ ΟΙΚΙΕΣ

φορα χρηματικά ποσά. Γίνεται μνεία ότι κατά το παρελθόν
ο 29χρονος έχει καταδικαστεί από τις βοσνιακές Αρχές για
απόπειρα τρομοκρατίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης όπου κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
κατηγορούμενοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σε βαθμό κακουρ
γήματος.
Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14-2-2016. συνελή
φθησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου,
από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξαν
Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου

δρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομι
κού Τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξαν

σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοα

δρούπολης. ΑΟχρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ηνωμένου Βα

νατολικής Αττικής, πολυπληθής εγκληματική οργάνωση, τα

σιλείου. κατηγορούμενος για ένταξη σε εγκληματική οργά

μέλη της οποίας διέηρατταν διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες σε

νωση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

διάφορες περιοχές της Αττικής.Ειδικότερα, συνελήφθησαν

Ειδικότερα, ο ΑΟχρονος οδηγώντας ρυμουλκούμενο τρο

πρωινές ώρες της 11-12-2015. μετά από ευρεία αστυνομική

χόσπιτο. με γερμανικές πινακίδες . μετέβη στο Συνοριακό

επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δεκαπέντε

Σημείο Διέλευσης Κήπων. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που

(15) μέλη της σπείρας, ηλικίας από 24 έως 61 ετών, εκ των

πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμ

οποίων ένδεκα (11) υπήκοοι Γεωργίας, δύο (2) Αρμενίας (η

μένα, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, στο εσωτερικό του

μία γυναίκα), μία (1) Αλβανίας και ένας (1) ημεδαπός. Επι
πλέον. ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα δεκατέσσε
ρα (14) μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 23 έως 64 ετών,
εκ των οποίων δώδεκα (12) υπήκοοι Γεωργίας (οι τέσσερις
γυναίκες), μία (1) Ουζμπεκιστάν και ένας (1) Καζακστάν.Σε
βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα κατά
περίπτωση αδικήματα, της σύστασης εγκληματικής οργάνω
σης. της κλοπής κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ'
εξακολούθηση και της πλαστογραφίας καθώς επίσης και
για παράβαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συλ-
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Κατά τη διάρκεια της δράσης τους, είχαν συνεχή επικοινω
νία με κινητά τηλέφωνα ώστε να λαμβάνουν συγκεκριμένες
οδηγίες, τις οποίες τους έδινε ο δίχρονος αρχηγός αλλά και
να μπορούν να αντιδρούν άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα
ανέκυπτε. Όταν έφθαναν στην περιοχή που ήθελαν να δρά
σουν. συνήθως πρωινές και απογευματινές ώρες, εντόπι
ζαν το στόχο τους και αφού εξακρίβωναν ότι από τις οικίες
απούσιαζαν οι ένοικοι, δύο-τρείς εξ αυτών εισέρχονταν και
οι υπόλοιποι εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου στις τέσσερις
γωνίες του τετραγώνου, αλλά και σε μεγαλύτερη απόσταση,
(ένα - δύο χιλιόμετρα) για επιτήρηση, ώστε να τους ειδοποι
ήσουν σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών δυνάμεων ή
οργάνωσης, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους
που δρούσαν. από διετίας και πλέον, μεθοδικά και οργα
νωμένα. διαπράττοντας διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες των
βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής. Συγκεκριμένα,

επιστροφής των ενοίκων. Για να εισέλθουν, επέλεγαν κυρίως
την κεντρική είσοδο, είτε παραβιάζοντάς την είτε χρησιμο
ποιώντας αντικλείδι (passe partout) και αφού εισέρχονταν,
ερευνούσαν μεθοδικά όλους τους χώρους, αφαιρώντας

η οργάνωση ήταν δομημένη κατά τα πρότυπα της γεωργια-

χρήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικά αντικείμενα, (lap-top. φω

νής μαφίας, με πυραμιδοειδές σχήμα. Διέθετε αρχηγό, που

τογραφικές μηχανές κλπ). διαβατήρια, καθώς και επώνυμα

ενέπνεε το σεβασμό όλων των μελών της ομάδας και κατά το

ενδύματα και αξεσουάρ. Οι συλληφθέντες διέθεταν ιδιαίτερη

παρελθόν είχε διατελέσει αρχηγός της γεωργιανής μαφίας

ικανότητα στη διάρρηξη των κλειδαριών, εξασκούμενοι συ

στη Ρωσία, υηαρχηγό. που ήταν το βοηθητικό όργανο του

νεχώς με κλειδαριές που προμηθεύονταν από το ελεύθερο

αρχηγού και είχε το ρόλο του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

εμπόριο. Στην οργάνωση επίσης είχαν ενταχθεί και συνερ

(σύνθεση ομάδων δράσης, επιλογή οχημάτων κλπ), επιχει

γάζονταν άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε κοσμήματα,

ρησιακά μέλη, που προέβαιναν στις κλοπές, με αντικατά

πολύτιμους λίθους και ρολόγια, τα οποία εκτιμούσαν την

σταση αυτών σε περίπτωση σύλληψής τους από τις Αρχές,

αξία των κλοπιμαίων και στη συνέχεια τα διέθεταν τόσο στην

περιφερειακά μέλη για χρέη τσιλιαδόρου, για την εκτέλεση

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Η οργάνωση είχε διεθνικό

ρόλων κάλυψης κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, καθώς

χαρακτήρα και κατά καιρούς έμπειρα μέλη της μετέβαιναν

επίσης και για τη διοχέτευση των κλοπιμαίων στα μέλη της

σε άλλες χώρες της Ευρώπης με σκοπό την εκεί διάπραξη

οργάνωσης που είχαν αναλάβει την εκποίηση τους. Επίσης,

κλοπών. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν. βρέθηκαν και

υπήρχαν και τα υποστηρικτικά μέλη, τα οποία ενοίκιαζαν

κατασχέθηκαν κλοπιμαία αξίας άνω των 3.000.000 ευρώ, το

κατοικίες στο όνομά τους, τις οποίες άλλαζαν με μεγάλη

χρηματικό ποσό των 90.000 ευρώ (σε διάφορα νομίσματα),

συχνότητα, αγόραζαν οχήματα χρησιμοποιώντας χρήματα

τέσσερα (4) πιστόλια, ένα (1) πιστόλι και ένα (1) υποπολυβόλο

της οργάνωσης, ενώ παράλληλα, πολλές φορές εκτελούσαν

(τύπου replica), εννέα (9) πολυτελή αυτοκίνητα και μια (1)

και χρέη περιφερειακών.Σε περίπτωση σύλληψης κάποιων

μοτοσυκλέτα. Το οικονομικό όφελος από την εγκληματική

εκ των μελών της. η οργάνωση παρείχε «νομική κάλυψη»

τους δραστηριότητα, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό

στους συλληφθέντες. όπως έξοδα δικηγόρου και κάλυψη

των 10.000.000 ευρώ. Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν

των υποχρεώσεων της οικογένειας τους, είτε αυτή ήταν στη

εξιχνιασθεί εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) περιπτώσεις

Γεωργία είτε στην Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την πο

διαρρήξεων-κλοηών οικιών.

λύμηνη έρευνα που διενεργήθηκε και την αξιοποίηση του
προανακριτικού υλικού, τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν ως
στόχους διαμερίσματα ή μονοκατοικίες με πολυτελή εμφά
νιση. σε περιοχές που κατά κύριο λόγο διαμένουν εύποροι

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΦΑΙΡΟΥΣΕ
ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

πολίτες, ενώ προσπαθούσαν να εντοπίσουν στόχους κοντά
σε βασικούς οδικούς άξονες, για να είναι ευκολότερη η δι

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετα
νάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εγκλημα

αφυγή τους.
Προκειμένου να φθάσουν στην επιλεγμένη περιοχή, χρη

τική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις-κλο-

σιμοποιούσαν κυρίως πολυτελή και γρήγορα αυτοκίνητα, τα

πές από εταιρείες, περίπτερα, μίνι μάρκετ καθώς και κλοπές

οποία στην πλειονότητά τους έφεραν φιμέ τζάμια και τα οδη

φουσκωτών σκαφών και αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές

γούσαν λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης ώστε να

της Χώρας.

είναι σίγουροι ότι δεν ακολουθούνται από Διωκτικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν την 7-12-2015. μετά από
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άπραξη των κλοπών
► Μία (1) μοτοσυκλέτα
► Πλήθος ηλεκτρικών εργαλείων
► Διαρρηκτικά εργαλεία
► Πλήθος κινητών
► Το χρηματικό ποσό των -1.190- ευρώ
Ακόμη, εξακριβώθηκε ότι τρεις (3) από τους δράστες
είχαν συλληφθεί κατά το παρελθόν για ληστείες, κλοπές και
κατοχή ναρκωτικών, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσαν
μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης δύο (2)
συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο κέντρο της Αθή

έτη για παράνομη διακίνηση μεταναστών και ένα (1) ένταλμα

νας και σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, έξι (6) αλ

σύλληψης για ληστεία.

λοδαποί υπήκοοι Αλβανίας ( πέντε άνδρες και μία γυναίκα),
μέλη της σπείρας, ενώ ένα έβδομο μέλος της σπείρας είναι
ήδη κρατούμενος για διοικητική απέλαση στην Α.Δ. Φθιώ
τιδας. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων περιπτώ

Εξαρθρώθηκε από την

σεων κλοπών, της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος καθώς

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ

και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα και

κω τικώ ν της Δ ιεύθυνσης

όπως προέκυφε από την έρευνα και τη συνεργασία με άλλες

Ασφάλειας Αττικής εγκλημα

Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας, οι συλληφθέντες από

τική οργάνωση που δραστη-

αρχές τους έτους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, που

ριοποιείτο στην υδροπονική

αφαιρούσε φουσκωτά σκάφη και βάρκες, από περιοχές της

καλλιέργεια δενδρυλλίω ν
κάνναβης και στη διακίνηση

Νοτιοανατολικής Αττικής, καθώς και αυτοκίνητα. Επιπλέον

I ναρκωτικών.

προέβαιναν σε διαρρήξεις-κλοπές από εταιρείες, περίπτε
ρα. μίνι μάρκετ από τα οποία αφαιρούσαν εμπορεύματα και

Συνελήφθησαν, μετά από

εργαλεία, τα οποία πωλούσαν αποκομίζοντας κατ' αυτόν

συντονισμένη επιχείρηση,

τον τρόπο σημαντικά οικονομικά οφέλη.Από τη μέχρι στιγ

βραδινές ώρες της 11-01-

μής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις

2015 και πρώτες πρωινές

κλοπών και αναλυτικά:

ώρες της 12-1-2016 στη Σα-

► Οκτώ (8) κλοπές αυτοκινήτων στην Αθήνα και στην Πρέ

ρωνίδα και στο Κορωπί Ατ

βεζα. από τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα επτά

τικής. πέντε (5) αλλοδαποίδύο (2) υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 25 και 39 ετών και τρεις

(7).
► Τρεις (3) κλοπές φουσκωτών σκαφών, από τα οποία δύο
(2) βρέθηκαν σε περιοχή της Αχαΐας.
► Τέσσερις (4) διαρρήξεις-κλοπές περιπτέρων και μίνι μάρ

(3) υπήκοοι Βρετανίας εκ των οποίων δύο άνδρες ηλικίας
30 και 33 ετών και μία 26χρονη γυναίκα- μέλη της εγκλη
ματικής οργάνωσης.
Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση υπόθεσης καλλιέρ

κετ σε Κολωνό. Δήλεσι, Λευκάδα και Βόνιτσα.
► Δύο (2) διαρρήξεις-κλοπές σε συνεργεία αυτοκινήτων

γειας κάνναβης εσωτερικού χώρου (υδροπονική μέθοδος),
καθώς και διακίνησης ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης

στην Αθήνα.
► Μία κλοπή-διάρρηξη σε εταιρεία στην Αθήνα, από την
οποία αφαίρεσαν ηλεκτρικά εργαλεία.

στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, επετεύχθη ο εντοπισμός
των ανωτέρω αλλοδαπών, η πιστοποίηση της εγκληματικής
τους δράσης καθώς και ο εντοπισμός στην περιοχή της Σα-

Μετά από έρευνες σε οκτώ (8) οικίες και αποθήκες, που

ρωνίδας, δύο (2) οικιών εντός των οποίων είχαν εγκαταστα

διατηρούσαν τα μέλη της σπείρας, στο κέντρο της Αθήνας

θεί με ειδικό εξοπλισμό, εργαστήρια-φυτώρια καλλιέργειας

και στους Αγίους Αναργύρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υδροπονικής κάνναβης.
Από έρευνες σε οικίες στη Σαρωνίδα και στο Κορωπί

► Ένα (1) πιστόλι
► Ένα (1) τυφέκιο (απομίμηση πολεμικού τυφεκίου)

βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

► Τέσσερα (4) κλεμμένα αυτοκίνητα

► 65- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

► Τέσσερα (4) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για τη δι-

► Ποσότητα κοκαΐνης βάρους -191- γραμμ.
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► Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλι

σε παράνομες διακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών προς
χώρες της Ε.Ε., μέσω της Βαλκανικής οδού. Στο πλαίσιο της

έργειας (skunk) βάρους -50- γραμμαρίων
► Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρους

έρευνας, διακριβώθηκε τόσο η δράση της οργάνωσης όσο

-11- γραμμαρίων

και ο ακριβής ρόλος των μελών της. ενώ εξακριβώθηκε και

► Ένα (1) περίστροφο

η τέλεση δεκάδων περιπτώσεων διακινήσεων μεταναστών,

► Το χρηματικό ποσό των -1.340- ευρώ

που τελέστηκαν υπό τον έλεγχό της. Όπως προέκυψε, η εν

► Δύο (2) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα

λόγω εγκληματική οργάνωση αποκόμισε σημαντικά παράνο

► Πέντε (5) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας

μα κέρδη, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 10.000.000 ευρώ.

► Επτά (7) κινητά τηλέφωνα

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθύνων την οργάνωση συντόνιζε

► Πλήρης εξοπλισμός δύο (2) εργαστηρίων-φυτωρίων καλ

στην Ελληνική επικράτεια δύο υποομάδες και υπό τις εντο
λές του διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η διακίνηση

λιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης

τουλάχιστον εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) παράτυπων
μεταναστών, ενώ εκτιμάται μετά βεβαιότητας η διακίνηση

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

πολλαπλάσιου αριθμού μεταναστών. Ως προς τη δράση της
πρώτης υποομάδας, διαπιστώθηκε ότι υποδεχόταν τους με
τανάστες και διευθετούσε τη διαμονή τους στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, αραβόφωνα μέλη της διέθεταν δύο τηλεφωνικές

Εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας κοινής

συνδέσεις, οι οποίες λειτουργούσαν σαν τηλεφωνικό κέντρο

ευρωπαϊκής αστυνομικής επιχείρησης και μετά από πολύ

και σαν ιδιότυπο «πρακτορείο» παροχής υπηρεσιών προς

μηνη έρευνα, πολυμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία

τους μετανάστες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι παράτυποι με

δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αλλοδαπών σε διάφορες

τανάστες εφοδιάζονταν αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθ

ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα μας η επιχείρηση οργανώθη

μούς, ήδη από την Τουρκία, από άλλα μέλη της οργάνωσης.

κε και συντονίσθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσ

Αφού οι μετανάστες καθοδηγούνταν στη Θεσσαλονίκη, τη

σαλονίκης. σε συνεργασία με τη EUROPOL. την Υπηρεσία

δράση αναλάμβανε η δεύτερη υποομάδα, αποτελούμενη από

Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA),

ημεδαπούς, η οποία φρόντιζε για τη μεταφορά τους από τη

τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της

Θεσσαλονίκη προς την ελληνοσκοπιανή μεθόριο. Στο πλαί

Ελληνικής Αστυνομίας, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης

σιο αυτό, εξακριβώθηκε ότι Αλβανός υπήκοος συντόνιζε τις

Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ

κινήσεις των μεταφορέων, ενώ αποτελούσε και σύνδεσμο

τικής και τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Η συγκεκριμένη

της οργάνωσης με τους διακινητές της Π.ΓΔ.Μ., οι οποίοι

δράση εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα EMPACT

αφού παραλάμβαναντους μετανάστες, τους καθοδηγούσαν

(European M ulti-disciplinary Platform Against Criminal

πεζούς, μέσω μη θεσμοθετημένων σημείων, στη γείτονα

Threats).IuYKOKpip0va. την 02-12-2015 τόσο στη χώρα μας

χώρα. Οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς, όπως διαπι

(στους νομούς Θεσσαλονίκης. Αττικής και Κιλκίς), όσο και

στώθηκε. λάμβαναν ισχυρά μέτρα αντι-παρακολούθησης.

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνελήφθησαν τα ακό

καθώς χρησιμοποιούσαν συνθηματική ορολογία και έκαναν

λουθα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

χρήση κωδικοηοιημένων λέξεων, αναφορικά με τα σημεία

► Στην Ελλάδα, δώδεκα (12) ημεδαποί, ένας (1) υπήκοος

παραλαβής και αποβίβασής των μεταναστών. Επιπλέον, λάμ

Συρίας, ενώ την 3-12-2015 ένας (1) υπήκοος Τυνησίας.

βαναν προληπτικά μέτρα, παρακολουθώντας συστηματικά

► Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα (1) άτομο παλαιστινιακής κα

τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να

ταγωγής. ο οποίος διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση.

αποφύγουν τη σύλληψή τους. Αναφορικά με το χρηματικό

► Στη Σουηδία, δύο (2) υπήκοοι Συρίας.

ποσό, που κατέβαλαν οι μετανάστες, διαπιστώθηκε ότι το

► Στην Αυστρία, πέντε (5) υπήκοοι Συρίας.

αντίτιμο για τη μεταφορά τους μέχρι τη Σερβία ανερχόταν

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος είκοσι

στα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ενώ σε περίπτωση που

δύο (22) ατόμων, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται στο

επιθυμούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους σε χώρα της

πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και

Ε.Ε., υποχρεούνταν να καταβάλλουν πρόσθετο χρηματικό

αναζητούνται δύο (2) πολίτες Αλβανίας, για εμπλοκή στην

ποσό, ιδίου ύψους. Σημειώνεται ότι δύο εκ των μελών της

εγκληματική οργάνωση. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης,

οργάνωσης, ένας ημεδαπός-μεταφορέας και ο συντονιστής

ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο

αυτών, υπήκοος Αλβανίας, ανέπτυξαν παράλληλη δράση

ριών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης προέκυψε

συγκροτώντας δικές τους εγκληματικές ομάδες, προκειμέ

η σύσταση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχι

νου να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό,

στον από το μήνα Ιούλιο του 2014, που δραστηριοποιούνταν

ο υπήκοος Αλβανίας συνεργαζόταν με αραβόφωνους αλλο-
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δαπούς. με σκοπό τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών.Η

Εσωτερικών Υποθέσεων και συνέλαβαν τον γιατρό, ενώ σε

πλειοψηφία των ημεδαπών συλληφθέντων σημειώνεται ότι

έρευνα που έγινε στο γραφείο βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο

έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα τις

το προσημειωμένο χρηματικό ποσό. Στη δικογραφία περι

αστυνομικές αρχές της χώρας μας. Σε επίσημη δήλωσή του.

λαμβάνεται και ο έτερος γιατρός, που απαίτησε το χρηματικό

ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Οργανωμένου Εγκλήματος του

ποσό των οκτακόσιων (800) ευρώ, ο οποίος δε συνελήφθη

Ηνωμένου Βασιλείου (NCA). Graham Roberts υπογράμμισε:

λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

«Ως αποτέλεσμα της κοινής αστυνομικής συνεργασίας μ ε
τις ελληνικές αρχές, έχουμε εντοπίσει και συλλάβει έναν άνδρα. που πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής της εγκληματικής
οργάνωσης που διακινούσε σε καθημερινή βάση εκατό (100)
υπηκόους Συρίας από την Ελλάδα στη Δυτική Ευρώπη, μέσω

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

της βαλκανικής οδού. Ο παλαιστινιακής καταγωγής Jamal
Εξαρθρώθηκε, πρωινές ώρες της 15-11-2015. από την

Owda. για τον οποίο υποψιαζόμαστε ότι κινούνταν από χώρα
σε χώρα μ ε σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη, συνελήφθη

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής σε συ

από αξιωματικούς της Υπηρεσίας Οργανωμένου Εγκλήματος

νεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, εγκληματική

του Ηνωμένου Βασιλείου στην πόλη του Λίβερπουλ. κατόπιν

οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος

Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και τώρα αντιμετωπίζει

ιδιοκτητών προς πώληση πολυτελών ακινήτων, καθώς και

την έκδοσή του στην Ελλάδα. Η ειδική ομάδα της Υπηρεσίας

των υποψήφιων αγοραστών τους. Συνελήφθησαν σε διά

Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που

φορες περιοχές της Αττικής, πέντε (5) ημεδαποί, τρεις (3)

στοχεύει στον εντοπισμό δικτύων διακίνησης παράτυπων

γυναίκες ηλικίας 37.45 και 84 ετών και δύο (2) άνδρες ηλι

μεταναστών, έλαβε μέρος σε αυτή την επιχείρηση και θα

κίας 38 και 58 ετών, μέλη της σπείρας. Επιπλέον ταυτοποι-

συνεχίσει να συνεργάζεται μ ε υπηρεσίες του Ηνωμένου

ήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) ημεδαποί συνεργοί τους,

Βασιλείου και διεθνώς για τον εντοπισμό δικτύων, την κα

ηλικίας 53 και 64 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική

ταδίωξη τους, την διακοπή των δραστηριοτήτων τους και την

δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης

αφαίρεση των χρημάτων και της ακίνητης περιουσίας τους

και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα, της απάτης κατά συ

και στο μέτρου του δυνατού την ποινική τους δίωξη».

ναυτουργία. της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαίωσης
καθώς και για παράβαση του νόμου περί νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως προέκυψε

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ
ΦΑΚΕΛΑΚΙ"

από την έρευνα, οι συλληφθέντες μαζί με τους συνεργούς
τους, είχαν συστήσει από το καλοκαίρι του 2014 εγκληματική
ομάδα με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξαπάτηση ιδι

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλη

οκτητών προς πώληση πολυτελών ακινήτων καθώς και των

νικής Αστυνομίας συνελήφθη γιατρός - γυναικολόγος σε

υποψήφιων αγοραστών τους, από τους οποίους εισέπρατταν

δημόσιο Νοσοκομείο της Αττικής, σε βάρος του οποίου

προκαταβολές ως έναντι ή το τίμημα της πώλησης, τα οποία

σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου. Η δι-

ουδέποτε απέδιδαν στους δικαιούχους, αποκομίζοντας κατ'

ερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία

αυτόν τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά.

ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία, απευθυνόμενος σε δύο

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ρόλος της 45χρονης

(2) γιατρούς - γυναικολόγους σε δημόσιο Νοσοκομείο της

στην οργάνωση ήταν να αναζητά πολυτελή ακίνητα προς πώ

Αττικής προκειμένου να αναλάβουν τον τοκετό της συντρό

ληση. Στη συνέχεια προσέγγιζε μεσίτες ή ιδιοκτήτες και τους

φου του, του ζήτησαν το χρηματικό ποσό των οκτακόσιων

έπειθε να αναλάβει τη μεσιτεία ή την εκπροσώπησή τους,

(800) και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ αντίστοιχα. Σύμφω

αποκτώντας με τον τρόπο αυτό προσωπικές πληροφορίες

να με την καταγγελία, ο δεύτερος από τους παραπάνω για

και πρόσβαση σε ιδιωτικά και δημόσια έγραφα (αντίγραφα

τρούς. μετά τον τοκετό, απαίτησε και έλαβε από τον καταγ-

τίτλων ιδιοκτησίας, πληρεξούσια, τοπογραφικά. ταυτότητες).

γέλλοντα το χρηματικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ, ενώ τις

Ακολούθως, κανόνιζε ραντεβού με τους υποψήφιους αγο

επόμενες μέρες απαιτούσε να του καταβάλει και το υπόλοιπο

ραστές και για να ενισχύσει τη φερεγγυότητα της απέναντι

χρηματικό ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Σε προγραμμα

τους, παρουσίαζε ως ιδιοκτήτες των ακινήτων κάποια από

τισμένη συνάντηση την 27-11-2015 το πρωί, σε γραφείο του

τα μέλη της σπείρας, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες

νοσοκομείου, ο γιατρός παρέλαβε από τον καταγγέλλοντα

με τα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών. Επιπλέον, οι

το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των εξακοσίων (600)

δράστες, με σκοπό την αληθοφάνεια, προέβαιναν στην έ κ 

ευρώ. Άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης

δοση διάφορων γνήσιων πιστοποιητικών (ΕΝ.Φ.ΙΑ. Φ.Α.Π..
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πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) από τις αντίστοιχες

θώς και σε έρευνες στις οικίες τους σε χωριό του νομού

Υπηρεσίες και τα αντίστοιχα πρόσωπα. Για να αποκομίσουν

Σερρών και οχήματα του 50χρονου. βρέθηκαν και κατα-

το μεγαλύτερο κατά το δυνατόν παράνομο περιουσιακό

σχέθηκαν:(13) χάλκινα νομίσματα, (1) αμφικωνική χοντρική

όφελος, επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν το ίδιο ακίνητο,

ψήφος. (3) μολύβδινα αντικείμενα, (1) μολύβδινο αντικείμενο

παράλληλα σε περισσότερους του ενός αγοραστές. Από την

αχλαδόσχημου σχήματος και (1) χάλκινο αντικείμενο που

μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί έξι (6) περιπτώ

φέρει διαμπερή οπή, τα οποία σύμφωνα με γνωμάτευση

σεις απάτης για δύο ακίνητα στο Ψυχικό και στην Βούλα, με

αρμόδιας αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών,

το χρηματικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα να

εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Για

υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Σε βάρος της 45χρονης και

την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι

του 84χρονου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για

κής Κληρονομιάς», καθώς επίσης και (128) αντικείμενα ως

επιταγές και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αντίστοιχα,

επί το πλείστο μολύβδινα, τα οποία χρειάζονται περαιτέρω

ενώ ο 38χρονος και ο 64χρονος είχαν κατηγορηθεί κατά το

διερεύνηση.Επιπλέον, κατά τις έρευνες εντοπίσθηκαν και

παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

κατασχέθηκαν συνολικά:(6) ανιχνευτές μετάλλων, (2) δίσκοι
ανίχνευσης.(3) φορητοί ασύρματοι και ένας (1) ασύρματος
αυτοκινήτου,(1) πολεμικό τυφέκιο,(2) πιστόλια κρότου και

ΛΑ0ΡΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

(1) αερίου,(Ι) διόπτρα. (8) βλήματα πολεμικού όπλου, εκατο
ντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κροτίδες, πλή
θος βιβλίων και σημειώσεων στις οποίες απεικονίζονται και
αναγράφονται πληροφορίες για αρχαία νομίσματα και δύο
συλλογές αντιγράφων αρχαίων νομισμάτων.Τέλος. κατασχέ
θηκε ένα αγροτικό όχημα του 50χρονου, ως μέσο μεταφοράς
και απόκρυψης αντικειμένων υπαγόμενων στη νομοθεσία
περί αρχαιοτήτων και περί όπλων.

Στα ίχνη ατόμων
που

ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ

δρασ τηριοπ οι

ούνται στην παράνο

Εξιχνιάσθηκε, μετά από πολύμηνη, συστηματική και

μη ανασκαφή για την

εμπεριστατωμένη έρευνα, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά

αναζήτηση αρχαίων

Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφά

αντικειμένω ν, έφ τα

λειας Αττικής, και την ουσιώδη συμβολή της Διεύθυνσης

σαν έπειτα από αξιο

Εγκληματολογικών Ερευνών, η ανθρωποκτονία 27χρονου

ποίηση πληροφοριών

υπηκόου Συρίας, που διαπράχθηκε στις 31-1-2014 στην Καλ

και συντονισμένη επι

λιθέα. Τμήματα της σωρού του θύματος είχαν βρεθεί την

χείρηση αστυνομικοί

1-2-2014 εντός κάδου απορριμμάτων στην Καλλιθέα και την

του Τμήματος Πολιτι

7-2-2014 εντός ταξιδιωτικού σάκου στο Κέντρο Διαλογής

στικής Κληρονομιάς

Ανακυκλώσιμων Υλικών στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την

και Αρχαιοτήτων της

ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος του 27χρονου επήλθε από

Διεύθυνσης Ασφάλει

βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση που ηροκλήθηκε από αμ

ας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 53

βλύ όργανο. Δράστες είναι δύο (2) υπήκοοι Συρίας, ηλικίας

και 50 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογρα

32 και 22 ετών, ο πρώτος ήδη έγκλειστος στο Κατάστημα

φία για τις κατά περίπτωση παραβάσεις των Νόμων «Για την

Κράτησης Τρικάλων, ενώ ο δεύτερος αναζητείται. Σε βάρος

Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής

τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού

κληρονομιάς», «Περί όπλων», «Περί ασυρμάτων» και περί

χαρακτήρα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρό

«Σταθμών ασυρμάτων ζώνης πολιτών-ραδιοσταθμοί». Ει

θεση, της ληστείας, της περιύβρισης νεκρού και παραβάσεις

δικότερα, οι ανωτέρω, εντοπίσθηκαν απογευματινές ώρες

της Νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών. Όπως δια

της 05-12-2015, σε αγροτική περιοχή του Νομού Δράμας,

πιστώθηκε από την έρευνα, το θύμα είχε εισέλθει στη Χώρα

να προβαίνουν σε λαθρανασκαφή με τη χρήση ανιχνευτών

μας, λίγο πριν την δολοφονία του. με τη βοήθεια παράνομων

μετάλλων και σκαπτικών εργαλείων. Στην κατοχή τους, κα

διακινητών αλλοδαπών. Σκοπός του ήταν να ταξιδεύσει στη
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Σουηδία, πληνόμως λόγω έλλειψης ταξιδιωτικών εγγράφων,

σης. αποκαλύφθηκε η δράση των τριών (3) υπηκόων Αλβα

ήρθε σε επαφή με τον 32χρονο υπήκοο Συρίας, ο οποίος

νίας. οι οποίοι κατεύθυναν τον 45χρονο ημεδαπό συνεργάτη

δραστηριοποιείτο στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών.

τους, οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών, στη

Συμφωνήθηκε η προώθηση του θύματος στην Σουηδία, με

σχεδίαση και εκτέλεση μεταφοράς και εισαγωγής στην Ελ

την καταβολή προηγουμένως χρηματικής αμοιβής ύψους

λάδα ποσότητας ναρκωτικών από την Ολλανδία. Κατόπιν

4000 ευρώ. Η αμοιβή πράγματι καταβλήθηκε, μέσω εται

των ανωτέρω, βραδινές ώρες της 23-12-2015. οργανώθηκε

ρείας ταχυμεταφοράς χρημάτων, πλην όμως οι δύο δράστες

αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή του Τμήματος Δίω

κάλεσαν τον 27χρονο στην οικία τους στην Καλλιθέα, όπου

ξης Ναρκωτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και τη

τον δολοφόνησαν και στη συνέχεια τεμάχισαν την σωρό

συμμετοχή Λιμενικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας,

του ηροκειμένου να την εξαφανίσουν. Ο 32χρονος δράστης

κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίσθηκε, κατά την άφιξή του

μετά το έγκλημα εξαφανίσθηκε, διαφεύγοντας στην Τουρκία,

στο λιμένα Πατρών. προερχόμενο από την Ανκόνα Ιταλίας,

όπου συνέχισε να δραστηριοποιείται στην παράνομη διακί

φορτηγό όχημα έμφορτο με νόμιμο φορτίο φαρμάκων, οδη

νηση αλλοδαπών, πράξη και για την οποία τελικά συνελή-

γούμενο από τον 45χρονο ημεδαπό, εντός της καμπίνας του

φθη την 2-9-2014 από τις Λιμενικές Αρχές της Πάτμου, όταν

οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν - 8.975 - γραμμάρια

κατελήφθη να μεταφέρει με σκάφος αλλοδαπούς από την

κοκαΐνης.Την συγκεκριμένη ποσότητα κοκαΐνης είχε παρα-

Τουρκία στην Ελλάδα, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότη

λάβει ο 45χρονος, προ ολίγων ημερών σε τοποθεσία πλησίον

τας Καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης και φυλακίσθηκε

των συνόρων Βελγίου-Ολλανδίας. με τη βοήθεια 24χρονου

στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, όπου και εντοπίσθηκε

υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος είχε μεταβεί εκεί για τον συ

μετά από επισταμένες αναζητήσεις.

ντονισμό της παραλαβής και της μεταφοράς της κοκαΐνης.
Ταυτόχρονα με τη σύλληψη του 45χρονου ημεδαπού στην
Πάτρα, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές των Αθηνών

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΕ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Καλλιθέα. Ηλιούπολη, Παγκράτι) και τα υπόλοιπα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης, ήτοι τρεις (3) υπήκοοι Αλβανίας,
ηλικίας 24. 28 και 39 ετών. Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία - κακουργηματικού χα
ρακτήρα - για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Συνολικά βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν;
-8.975- γραμμάρια κοκαΐνης, -23- γραμμάρια ακατέρ
γαστης κάνναβης, δύο (2) περίστροφα, ενενήντα πέντε (95)
φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των -29.900- ευρώ, ένα (1)
Φορτηγό αυτοκίνητο (τράκτορας), τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτι

ένδεκα (11) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα (1) tablet

κών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργά

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης ανέρχεται

νωση. που μετέφερε και εισήγαγε στην Ελλάδα από τη Δυ

στο ποσόν του 400.000 ευρώ.Από την ιεραρχική δομή της

τική Ευρώπη, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (κοκαΐνη και

εγκληματικής οργάνωσης, και την μεθοδολογία δράσης της

κάνναβη), τις οποίες στη συνέχεια διακινούσε στην εγχώρια

προκύπτει ότι τα μέλη της είχαν καταρτίσει εξειδικευμένη

αγορά. Ειδικότερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο

υποδομή, που αποσκοπούσε στη διαρκή εγκληματική της

πλαίσιο διερεύνησηςτης δράσης εγκληματικού κυκλώματος

δράση και την αποκόμιση μεγάλων κερδών. ■

διακίνησης σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, που εισήγαγε κατά κύριο λόγο από την Δυτική Ευρώπη, κατάφερε
μετά από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες να
ταυτοποιήσει τα μέλη της οργάνωσης και να διακριβώσει τον
τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους. Συγκεκριμένα πιστο
ποιήθηκε η εγκληματική δράση των μελών και ανιχνεύθηκε
η σχεδιαζόμενη εκ μέρους τους εισαγωγή, από την Ολλανδία
στην Ελλάδα, ποσότητας κοκαΐνης, με σκοπό την περαιτέρω
διακίνησή της στην εγχώρια αγορά ναρκωτικών. Κατά την
διερεύνηση της υπόθεσης και από την συνεχή επιτήρηση
των ηροαναφερομένων μελών της εγκληματικής οργάνω
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BRINKMAN

NIGHT POWER

MOSCHENI - MEGA LINE
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για τις προσφορές μας!

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρείες 25 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ)

Τ

^Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση”
(Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μαρούσι, τηλ.: 2106828525 - Fax: 2106849352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).
1. Έστειλα το ποσό τω ν ................ ευρώ, με την υπ’ αριθμ......................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω
σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.
2. Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ATE Bank, το ποσό των ..........
ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.....................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:....................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...................................................ΤΗ Λ .:..............................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................
Ε πισ ήμ ανσ η: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους
με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό,
δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.

I ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Της π.Α,Α. Γκόλια θεοφάνιας'

1935-2015
80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Κοινωνία και Αστυνομία σε ανταποδοτικό ρόλο

348, Αθήνα,
Αθήνα

Τροχονόμος στο βαρέλι. Βασιλίσσης Αμαλίας.
Αθήνα, 2015, Πηγή: www.astynomia.gr

έχουν περάσει αηο την ηρωτη
παραμονή Πρωτοχρονιάς, που
στη βάσητουΤροχονόμου. τοπο
θετήθηκαν τα πρώτα δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για
την τεράστια προσφορά στον πολίτη και γενικότερα στο κο ι
νωνικό σύνολο.

80 χρόνια

Ο Τροχονόμος - Ιστορική εξέλιξη
Το 1918 ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελεύθεριος
Βενιζέλος, αφουγκραζόμενος τον έντονο παλμό της εποχής
για ανάγκη ρύθμισης των αστυνομικών πραγμάτων στην Ελ
λάδα. αποφάσισε να ιδρύσει με το Ν. 1370/3-5-1918 «Περί
Οργανισμού του Σώματος της Χωροφυλακής» μια νέα Αστυ
νομία για τις μεγάλες πόλεις, κατά το πρότυπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου(Αρχηγείο Αστυνομίας
Πόλεων. 19619). Στο ισόγειο της Μ. Βόδα εγκαταστάθηκε η
πρώτη Αστυνομία Τροχαίας, η λεγάμενη Υπηρεσία Κυκλοφοριακής Αστυνομίας, με επικεφαλής τον Ανθυπομοίραρχο
Περικλή Καλαηόδη και είκοσ ι οπλίτες. Οι πρώτοι ρυθμιστές
κυκλοφορίας (τροχονόμοι) τοποθετήθηκαν στις διασταυρώ
σεις των οδών Πανεπιστημίου-Πατησίων (Χαυτεία), Σταδί
ου και Αιόλου. Ερμού και Αιόλου και στην Πλ. Συντάγματος
(Δανούση & Καραβίτη. 1997: 113-114).
Η ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων τον Ιανουάριο του
1920 κατέστη δυνατή, καθώς κατανοήθηκε πως η Χωροφυ
λακή. με τη στρατιωτική της δομή, δεν μπορούσε να συμβα
δίσει και να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας, όπως
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θα μπορούσε να επιτύχει η Πολιτική Αστυνομία, ασκώντας
αρμοδιότητες καθαρά αστυνομικής φύσεως (όπ.: 116). Την
15-1-1925 η Αστυνομία εγκαθίσταται στην πόλη Αθηνών
(Δανούση & Καραβίτη. 1997: 124-125). Το Τμήμα Τροχαίας
Κίνησης συστάθηκε για να επιβληθεί τάξη στην κίνηση των
τροχοφόρων και των πεζών (Αρχιμανδρίτης,1963:65). αλλά
και «κυκλοφοριακή συνείδηση» (Δανούση & Καραβίτη.
1997:124).

Το επεισόδιο Γενήσαρλη
Στην ωρίμανση της ιδέας ίδρυσης της Αστυνομίας Πό
λεων και διαχωρισμού της από τη Χωροφυλακή συντέλεσε
το 1919 και το πρώτο περιστατικό σε βάρος ρυθμιστή της
κυκλοφορίας. Έτσι, πρώτο θύμα της επικρατούσας νοοτρο
πίας των στρατιωτικών ήταν ο τροχονόμος των Χαυτείων, και
θύτης ο Φρούραρχος Αθηνών. Αντιστράτηγος Ιωάννης Γενήσαρλης. Το περιστατικό περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τόσο
ο αστυνομικός συντάκτης Σπύρος Λεωτσάκος (1962:300302). όσο και ο Κατραμπασάς (Πρώτος Δ ιοικητής Τροχαίας
Αθηνών) (1950):
«Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, από την
εμφάνιση των πρώτων τροχονόμων, όταν έτυχε να περνά
με το αμάξι του ο μέγας και πολύς Στρατιωτικός Δ ιο ικ η 
τής Αθηνών. Αντιστράτηγος τότε Ιωάννης Γενήσαρλης.. .»
«...περνάει με το αμάξι του από τη διασταύρωση των οδών
Πανεπιστημίου και Πατησίων και ο ε κ ε ί τροχονόμος Χωροφύλαξ, αντί ως Χωροφύλαξ να σταθεί «κλαρίνο», δηλ. εις
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Αστυφύλαξ ρυθμιστής της Τροχαίας Κινήσεως
Πηγή: Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων, 1961:30

Άνδρες της Τροχαίας Κινήσεως μεταβαίνοντες
δΤ ανάληψιν υπηρεσίας
Πηγή: Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων, 1961:111

προσοχήν από αποστάσεως εξ βημάτων και να φέρη την
δεξιάν εις το γείσον του πηλικίου του δια χαιρετισμόν και
να μεινη εις την στάσιν αυτή ακίνητος και αφού θα τον είχε
προσπεράσει ο Στρατιωτικός Δ ιοικητής άλλα εξ βήματα, αυ
τός με σήμα σταμάτησε το αμάξι του δια να μη συγκρουσθή
με καθέτως διερχόμενο όχημα...» «...0 Αντιστράτηγος, που
είχε γίνει σαν αστακός από το θυμό του, κατέβηκε αμέσως
από το αμάξι του και εβροντοφώνησε. προς τον δυστυχή
Χωροφύλακα τροχονόμον:
»-Γιατί δεν απένειμες τον κεκανονισμένον χαιρετισμό,
αλλά με σταμάτησες;
«-Μάλιστα, Στρατηγέ μου, κ. Αναπληρωματικέ Δ ιο ικητά .α λ λ ά έχουμε εντολή από την Αγγλική Αποστολή, όταν
εκτελούμε καθήκοντα τροχονόμου...
»Δεν πρόλαβε να τελειώ σ ει τη φράση του ο δυστυχής
εκείνος τροχονόμος, διότι δέχθηκε στο δ εξί μάγουλο σφο
δρότατο και ηχηρότατο ράπισμα από τον έξαλλο Στρατηγό, ο
οποίος επιπροσθέτως τον τιμώρησε με 45 ημέρες «αυστηρά
φυλάκιση», το ανώτατο όριο της δικαιοδοσίας του.
»-Να μάθεις να χαιρετάς...»'
Το άνωθεν γεγονός υπέδειξε την ανάγκη ίδρυσης και
εντονότερης σύνδεσης της Αστυνομίας Πόλεων με την κ ο ι
νωνία, ενώ αργότερα αναδείχτηκε πάλι μέσα από το θεσμό
του ρυθμιστή της κυκλοφορίας κίνησης η μεγάλη αποδοχή
που η ίδια η ιδέα της Αστυνομίας Πόλεων είχε από τους
κοινούς ανθρώπους (Σταμάτη.1971:186).
Η π αραμονή Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά ς του 1936
Το 1935 το "κοσμικό γεγονός" της λειτουργίας της Αστυ
νομίας Πόλεων (όπ.:186) είχε καθιδρυθεί στη συνείδηση του
κοινωνικού συνόλου και οδήγησε στην έμπρακτη εκδήλωση
της κοινω νικής αυτής αποδοχής μέσα από ένα ιδιαίτερο γε
γονός. το οποίο περιγράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Ν.
Αρχιμανδρίτης (1963:65):
«Την πραγματικά κουραστική δουλειά των τροχονόμων
παρηκολούθησε το κοινό με μεγάλη συμπάθεια και λήγοντος του έτους 1935, πολλοί καταστηματάρχες, εταιρείες.

εργοστασιάρχες και αυτοκινηστές παρουσιάστηκαν στον
τότε Αστυνομικό Διευθυντή Α κ. Αλέξανδρο Θεοφανίδη και
του ανακοίνωσαν ότι κατά την παραμονή του νέου έτους θα
προσέφεραν στους τροχονόμους διάφορα δώρα, σε ένδειξη
εκτίμησης και αγάπης για τους κόπους τους οποίους κατα
βάλλουν καθ' όλο το έτος να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
0 κ. θεοφανίδης. πριν δεχθεί την προσφορά παρουσιάστη
κε στον τότε Γενικό Διευθυντή Αστυνομία Πόλεων παρά τω
Υφυπουργείο Εσωτερικών αείμνηστον Κλεάνθην Γεωργιάδην. Ο κ. Γεωργιάδης. όμως, εθεώ ρησε την προσφορά ως
έμμεσο τρόπο δωροδοκίας των αστυνομικών και την απέρριψε.
«Συνέπεσε, όμως, κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων,
σε μία επίσημη τελετή κατά την οποία παρίστατο και η Α.Μ.
ο αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ο Β' να γ ίνει συζήτηση επί
του θέματος, μεταξύ του κ. θεοφανίδη και του Μ. Αυλάρχου
κ. Λεβίδη. 0 κ. Λεβίδης άκουσε τα σχετικά με την περίπτω
ση αυτή και δεν είπε τίποτα.
»Την παραμονή, όμως, του νέου έτους 1936 οι διαβάτες
των κεντρικώ ν δρόμων της πρωτεύουσας παρακολούθησαν
μια σειρά συγκινητικώ ν και εξαιρετικά μεγαλοπρεπών σκη
νών. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς, ενώ κατέβαινε με το αυτοκίνητό
του τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, για να πάει στα Ανά
κτορα. πλησίασε στην πλατεία Ρηγίλλης τον ρυθμίζοντα την
κυκλοφορία τροχονόμο, σταμάτησε δίπλα στο βάθρο, κα
τέβ ηκε και ευχήθηκε στον αστυφύλακα χρόνια πολλά δια
χειραψίας. Ταυτόχρονα, ο υπασπιστής του παρέλαβε από το
αυτοκίνητο ένα μεγάλο κιβώτιο με φιάλες κρασιού και κου
τιά γλυκισμάτων και τα τοποθέτησε στη βάση του βάθρου.
»Από ε κ ε ί προχώρησε προς τον τροχονόμο της διασταύ
ρωσης Πανεπιστημίου και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας,
όπου επανελήφθη η ίδια σκηνή, από τα χειροκροτήματα και
τις ζητωκραυγές των διαβατών. Εν συνεχεία προχώρησε
προς τα Χαυτεία. όπου μετά από την κατάθεση των δώρων,
απεθεώθη.
«Από τη στιγμή εκείνη παρουσιάστηκε το φαινόμενο της
ομαδικής προσφοράς δώρων από τους πάντες. Ό χι μόνο
αυτοκινητιστές, καταστηματάρχες, εταιρείες, εργοστάσια
και πόσης φύσεως επαγγελματίες έσπευδαν να καταθέσουν
τα δώρα τους, αλλά και απλοί διαβάτες έτρεχαν στο πλησιέστερο ζαχαροπλαστείο, αγόραζαν γλυκά ή ό,τι άλλο χρήσιμο

Σύμφωνα με το Β.Δ. της 3-11-1918 (ΦΕΚ 233) απαλλάσσονταν της
«απονομής χαιρετισμού προς πάντας τους ανώτερους αυτών στρατιω
τικούς εν ταις πόλεσιν Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών. Κερκύρας και Θεσ
σαλονίκης, οι ως σκοποί θέσεων (τοποθέται) ή ρυθμισταί της τροχαίας
κινήσεως διοριζόμενοι Χωροφύλακες, εφόσον διαρκεί η υπηρεσία των
αυτή, πανταχού δε του κρότους....» (Δανούση&Καραβίτη,1997:114).
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Φωτογραφία: Δημ. Χαρισιάδης.1948, Αθήνα.
Τροχονόμος στη Λεωφ. Αμαλίας

δώρο έβρισκαν και το κατέθεταν στο βόθρο του τροχονόμου.
»Ήταν τόσο μεγάλη η προσφορά των δώρων, ώστε μέσα
σε μια ώρα οι τροχονόμοι είχαν κυριολεκτικό σκεπαστεί και
δε φαίνονταν καθόλου. Παρέστη ανάγκη τότε με αυτοκίνη
τα να μεταφέρουν τα δώρα στο οίκημα της Τροχαίας, ώστε
να συνεχίσουν τη δουλειά τους οι τροχονόμοι. Η συγκινητι
κή αυτή σκηνή των δώρων συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυ
χτα.... »

Η συνέχεια μιας παράδοσης 80 χρόνων
Η προσφορά δώρων προς τους τροχονόμους ήταν ένας
τρόπος να δ είξ ε ι ο κόσμος την ευγνωμοσύνη και ικανοποί
ησή του για το δύσκολο έργο τους, αλλά συγχρόνως τόσο
εξυπηρετικό. Ο Υπαστυνόμος Β' εν αποστρατεία Κοντολάτης
Αθανάσιος (Μηχανή του Χρόνου. 2016). αναφέρει:
«Φροντίζαμε τον κόσμο, και τον πεζό και τα οχήματα. Ο
κόσμος αυτά τα έβλεπε... Στην κάθε διαστάυρωση, που ήταν ο
κάθε συνάδελφος εξυπηρετούσε και τα γύρω καταστήματα...»
Πριν τη δεκαετία του '60 τα δώρα ήταν, κυρίως, γαλο
πούλες. κουραμπιέδες, μελομακάρονα κρασί, πατάτες, αυγά.
Μετά τον πόλεμο τη δεκαετία του '60 τα δώρα άλλαξαν μορφή.
0 κ. Κοντολάτης (οπ.) αναφέρει:
«Φέρνανε ψυγεία, τηλεοράσεις, καταψύκτες, ραδιόφωνα,
ηλεκτρικές κουζίνες κ.α.»
0 κ. Οικονομόπουλος Τάκης. Αστυνομικός Δ /ντης εν απο
στρατεία. τονίζει ότι εκτός από τα δώρα δίνονταν και μεγάλα
χρηματικά ποσά από χορηγούς - δωρητές, όπως η Εθνική
Τράπεζα, το Ίδρυμα Λάτση, το σωματείο των ταξιτζήδων, ο
ΟΑΣ. κ.α. Τέλος, τα δώρα συγκεντρώνονταν από ειδική επι
τροπή διαχείρισης και μοιράζονταν σε όλους τους συναδέλ
φους της Τροχαίας με κλήρωση κατά την κοπή της πίτας στις
10 με 15 Ιανουάριου κάθε έτους. Αν και το έθιμο εξασθένη
σε τη δεκαετία του '80 μετά από θανάσιμους τραυματισμούς
τροχονόμων από απρόσεκτους οδηγούς και η βάση ή το βα

Δώρα στους Τροχονόμους.
Πηγή: http://fthiotikos-tymfristos.biogspot.gr

ρέλι εξαλείφ τηκε, μέχρι σήμερα γίνεται προσπάθεια αναβί
ωσης του εθίμου κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς (όπ.)
Κοινωνία και Αστυνομία βρί, σκονται σε αλληλεπίδραση και
fV I
απολαμβάνουν η μία τα ευ ερ 
γετήματα της άλλης. Η κοινωνία σε ανταποδοτικό ρόλο με
την Αστυνομία, χωρίς επιδιώ ξεις, έχουν καθιερώ σει μια πα
ράδοση με ιστορικές ρίζες. Μια παράδοση, όπου το «Ευχα
ριστώ» πρωταγωνιστεί και προσδίδει την πραγματική αίγλη,
που ταιριάζει στο αστυνομικό έργο και στις αστυνομικές

80 χρόνια!
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ κ. MOSHE YAALON
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολί
τη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (26.01.2016). με τον Υπουργό Άμυ
νας Moshe Yaalon και τον Επικεφαλής του Πολιτικοστρατιωτικού
Γραφείου του Υπουργείου Αμυνας του Ισραήλ Amos Gilad. οι οποίοι
πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Στη συνάντηση
παρόντες ήταν επίσης η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Irit Ben
- Abba Vitale, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάν
νης Καπάκης. καθώς και επιτελείς των υπουργείων των δύο χω
ρών. Η συνάντηση ήταν στο σύνολό της αφιερωμένη σε θέματα Πο
λιτικής Προστασίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω
προώθηση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και εμπειρογνωμόνων, με έμ
φαση κυρίως στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης συμφώνησαν για τη μελλοντική πραγματοποίηση
κοινών ασκήσεων και κοινών σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας των δύο χωρών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΗΟΟΎΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ VOLKER TURK
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (22.01.2016), με κλιμάκιο
ανώτατων αξιωματούχων της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR), οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη
εργασίας στην Ελλάδα. Το κλιμάκιο αξιωματούχων του Οργανι
σμού αποτελούσαν ο Βοηθός Ύπατου Αρμοστή Τομέα Προστασί
ας Volker Turk, ο Υπεύθυνος Τομέα Προστασίας Γραφείου Ευρώ
πης Xavier Creach και η Εκτελεστική Βοηθός Perveen Αϋ. ενώ
τους συνόδευε ο Αντιπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας στη χώ
ρα μας. Philippe Leclerc. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι αξιωματούχοι της Ύπατης Αρμοστείας ευχαρίστησαν την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη για το επίπεδο και το περιεχόμενο συνεργασίας ως προς τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, αλλά και την προ
στασία των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις και διερεύνησαν τρόπους επέκτασης της πα
ραπάνω συνεργασίας με κάθε εφικτό τρόπο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νί
κος Τόσκας πραγματοποίησε(20.01.2016), μονοήμερη επίσκεψη εργα
σίας στη Σόφια, όπου συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη
σης και Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Rumiana Bachvarova.
Στη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν από
ψεις για το σύνολο των θεμάτων των αρμοδιοτήτων τους, με έμφαση
στη διαχείριση των μεικτών προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Επι
βεβαιώθηκαν επίσης οι άριστες διμερείς σχέσεις και η αμοιβαία επι
θυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗΣ κ.
ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης
αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νί
κος Τόσκας συναντήθηκε (19.01.2016). με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωνά Νικολάου. Η δυόμιση περίπου ωρών συνάντηση, μέρος του προγράμματος της επίσημης
επίσκεψης του Κύπριου Υπουργού στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε μέ
σα σε ένα άκρως θερμό και φιλικό κλίμα και στη διάρκεια της συζητήθη
καν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο Ανα
πληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικη
τικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτρης Τσακνάκης. ο Υηαρχηγός. Αντιστράτηγος Κωνοταντίνος Τσουβάλας και ο Προϊστάμενος του Επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρά
τηγος Μανώλης Κατριαδάκης.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ, ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε (18.01.2016) τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ
νομίας στην Αμυγδαλέζα και ανακοίνωσε ο ίδιος στους
σπουδαστές την απόφασή του σχετικά με αλλαγές στη
διαμονή και τη σίτισή τους, την οποία έχει υπογράψει
εδώ και δύο ημέρες. Συγκεκριμένα, ο κ. Τόσκας ανα
κοίνωσε ότι στο εξής οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Β',
Γ και Δ τάξης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα έχουν τη δυνατότητα, μετά τη λήξη του ημερήσι
ου προγράμματος, να εξέρχονται, να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός της Σχολής. Με την παραπάνω απόφαση, ικα
νοποιεί ένα αίτημα που επί δύο σχεδόν δεκαετίες εκκρεμούσε προς ρύθμιση, ενώ παράλληλα βοηθά να γίνει ένα σοβα
ρό βήμα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της δημοκρατικής νοοτροπίας στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και της ου
σιαστικότερης επαφής τους με την κοινωνία. "Σκοπός μας είναι να παράγουμε Αξιωματικούς χρήσιμους στην κοινωνία
και στο λαό. άρα πρέπει να έχουν τη μόρφωση και την κοινωνικοποίηση που απαιτείται", είπε χαρακτηριστικά στη διάρ
κεια της ομιλίας του προς τους σπουδαστές ο κ. Τόσκας. Στο κείμενο της σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται το γεγονός ότι "οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επιβάλλουν η εκπαίδευση των
μελλοντικών Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών". Αναφέρεται επίσης ότι "το έργο που καλούνται να επιτελέσουν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε πλήθος αντικειμένων, οι οποίες
δεν μπορούν να παρασχεθούν μόνο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται εντός της Σχολής, αλλά καθίσταται
αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έχουν πρόσβαση σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για την
έτι περεταίρω διεύρυνση των γνώσεών τους και την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση (συμμετοχή αυτών σε ημερίδες, συνέ
δρια. διαλέξεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλιοθήκες, εκμάθηση ξένων γλωσ
σών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΖΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΛΛΑΝΔΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ KLAAS DIJKHOFF
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστα-
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σίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας συναντήθηκαν (08.12.2015) με
την Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας J.A. Hennis-Plasschaert και τον Ολ
λανδό Υπουργό Μετανάστευσης Klaas Dijkhoff. Στη διάρκεια της συνάντη
σης. η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Παύλος Μπακογιάννης" στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συζητήθηκαν το προσφυγικό-μεταναστευτικό, καθώς και θέματα προστασίας εξωτερικών συνόρων της Ευρω
παϊκής Ενωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία αναλαμβάνει επί εξάμηνο την
Ευρωπαϊκή Προεδρία από την 1η Ιανουάριου 2016.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ. ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. στο πλαί
σιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, επισκέφθηκε (23.12.2015). αστυνομικούς που νοσηλεύονται στο 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τον Γενικό Γραμματέα συνόδευαν ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτη
γος Εμμανουήλ Κατριαδάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομι
κού. Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης. Στο Νοσοκομείο τους υποδέχθηκε
ο Διοικητής του. Ταξίαρχος (ΥΓ) Κωνσταντίνος Φιλιππάκης. 0 κ. Αναγνωστάκης μετέφερε τις θερμές ευχές του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα και προσέφερε συμβολικά δώρα στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς, τους ευχή
θηκε ταχεία ανάρρωση και ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συναντήθηκε (21.12.2015) στην αίθουσα «Παύ
λος Μπακογιάννης» του Υπουργείου, με τους ψυχολόγους
και τους κοινωνικούς λειτουργούς, που στελεχώνουν Υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για προσωπι
κό που ηροσελήφθη για την κάλυψη έκτακτων κοινωνικών
αναγκών, για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο ειδ ι
κού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ, με συγχρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α. Το πρόγραμμα αυτό, κοινωφελούς χαρακτήρα, αφορά
συνολικά είκοσι επτά άτομα, που τοποθετούνται σε διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, δέκα ψυχολόγοι και δέ
κα κοινωνικοί λειτουργοί τοποθετούνται σε δέκα Υπηρεσίες της Αττικής και συγκεκριμένα στα Αστυνομικά Τμήματα Αγίου
Παντελεήμονα, Ακροπόλεως, Κυψέλης. Αμαρουσίου. Πεντέλης. Α'Γλυφάδας. Δημοτικού θεάτρου. Περάματος. Αγίας Βαρ
βάρας και Α'Αχαρνών. Αποστολή των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι να υποστηρίζουν επιστημονικά και
συμβουλευτικά τις παραπάνω αστυνομικές Υπηρεσίες, ιδίως κατά τη διαχείριση περιστατικών αυξημένης κοινωνικής ευ
αισθησίας και να παρέχουν αρωγή σε ειδικές κατηγορίες θυμάτων σε υποθέσεις όπως, κακοποίησης ανηλίκων, βιασμών,
ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εξάρτησης από ναρκωτικά κλπ. Επίσης άλλα επτά άτομα ειδικότητας ΔΕ Δ ι
οικητικού τοποθετούνται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενίσχυση της γραμμα
τειακής υποστήριξης των επιτροπών ασύλου. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, κατά τη
διάρκεια της σημερινής συνάντησης, καλωσόρισε τους νεοπροσληφθέντες και επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που
αποδίδει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο έργο που καλούνται να προσφέρουν. Τόνισε επιπλέον ότι η συμβο
λή τους στην επιστημονική και γενικότερη υποστήριξη των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί «ποιοτικό δείκτη», που
θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες. Τέλος τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και ε ξέ φρασε την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠ ΑΚΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ TOY FRONTEX. BERNDT KORNER
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη
τικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. συναντήθηκε (30.01.2016) με
τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex, Berndt Korner. Στη σύ
σκεψη που ακολούθησε, συζητήθηκαν ίο πλαίσιο συνεργασίας των Ελληνι
κών Αρχών με τον Frontex και οι τομείς νέων δράσεων Επίσης, τέθηκε το
ζήτημα της ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων με προσωπικό και
μέσα, ενώ συζητήθηκαν και θέματα συνεργασίας με την Τουρκία και ο ρό
λος του Οργανισμού στο ζήτημα των επιστροφών και της εφαρμογής συμ
φωνιών επανεισδοχής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, JAN WILLEM BEAUJEAN
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, συναντήθη
κε (29.01.2016)με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για θέματα Δ ι
εθνούς Μετανάστευσης της Ολλανδίας, κ. Jan W illem Beaujean. Στη
συνάντηση παρόντες ήταν επίσης η Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλο
δαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διευθυντής της Δ ι
εύθυνσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Μενέλαος
Κωστάρης. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη διαχείρι
ση του μεταναστευτικού ζητήματος/προσφυγικής κρίσης, που απο
τελεί προτεραιότητα για την Ολλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ ειδικότερα οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, καθώς και σε ζητή
ματα συνεργασίας με τον FRONTEX. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα και οι συμμετέχοντας εξέφρασαν την ανάγκη για στενή συνεργασία και υποστήριξη, καθώς και νέες συναντήσεις στο μέλλον.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικη
τικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, είχε συνάντηση γνωριμί
ας. (19.01.2016) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον νέο Αντιπρό
σωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.)
στην Ελλάδα, κ. Philippe Leclerc. Στη συνάντηση συμμετείχε η Προϊστά
μενη του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Ο κ. Φιλιππάκος αφού υποδέχτηκε τον νέο Αντιπρόσωπο και τον συνεχάρη για την
ανάληψη των καθηκόντων του, καλωσόρισε τη νέα αναβαθμισμένη δομή
του Γραφείου Ελλάδας της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρό
σφυγες, που καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα σχετικά με την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση και έγινε αποτίμηση της έως τώρα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Ύπατης Αρμοστεί
ας. ενώ εξετάστηκαν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν το 2016 από την Ύπατη Αρμοστεία.
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Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε τον κ. Leclerc για ιη συνεργασία και τη συνδρομή της Ύπατης Αρ
μοστείας σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής-μεταναστευτικής κρίσης. Από την
πλευρά του ο κ. Leclerc εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έως τώρα συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, τονίζοντας
ότι η Ύπατη Αρμοστεία προτίθεται να διευρύνει το πεδίο δράσεων της στην Ελλάδα, όχι μόνο σε σχέση με πρόσφυγες, αλ
λά και με τους οικονομικούς μετανάστες, όσον αφορά στον επαναπατρισμό τους, καθώς η αναζήτηση λύσεων αποτελεί
κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών. Πρόκειται για μία νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, η οποία, μέσω της συνεργασίας με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές αναμένεται να επιφέρει
αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και οι δύο
πλευρές δεσμεύθηκαν για συνέχιση της στενής συνεργασίας και νέες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ TOY FRONTEX, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν συ
νάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Frontex, (21.01.2016), στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννη» του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα τις επιστρο
φές και εηανεισδοχές παράτυπων μεταναστών. Χαιρετι
σμό κατά την έναρξη της συνάντησης απηύθυνε ο Ανα
πληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο οποίος αναφέρθηκε στις θέσεις της ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Αναπληρωτή Υπουρ
γού Προστασίας του Πολίτη κ, Νίκου Τόσκα. Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν ο Διευθυντής της Δ/νσης
Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης. Ταξίαρχος Μενέλαος Κωστάρης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων. Ταξίαρχος Αλέξανδρος Σούκουλης και αρμόδια στελέχη των εν λόγω Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί
ας. καθώς και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτε
ρικών, ενώ στην ξένη αποστολή συμμετείχαν στελέχη του Frontex και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής την Dana
Spinat. Από την ελληνική πλευρά παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των επιστροφών (απελάσεις, επανεισδοχές. τήρηση συμφωνιών), ενώ συζητήθηκαν σχετικές προτάσεις για την υποστήριξη της χώρας μας, τόσο από την
Ε.Ε. όσο και από τον Frontex, αναφορικά με την υλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών στις χώ
ρες καταγωγής τους και την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής. FI συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαίες ευχα
ριστίες και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη για συνέχιση της στενής συνεργασίας και υποστήριξης, καθώς και
νέες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μ

■

?

'
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γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
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του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. κατά την αλλα
γή του έτους, επισκέφθηκαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δ ιεύ
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θυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου αντάλλαξαν ευχές με το
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προσωπικό και απηύθυναν μέσω ασυρμάτου εορταστικά μηνύ
ματα προς τους αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία.
Στο μήνυμα του ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας

του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας. επεσήμανε τα ακόλουθα: «Χρόνια Πολλά σε όλους και Καλή Χρονιά! Το 2016 να είναι πο
λύ καλύτερο μ ε λιγότερες δυσκολίες και λιγότερα προβλήματα. Είναι η χρονιά αυτή στην οποία θα δοθεί η μεγάλη μάχη,
προκειμένου να φύγουμε από την κατάσταση της βαθειάς κρίσης και να πάμε σε καλύτερες μέρες. Ξέρω πόσο δύσκο-
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λο είναι να είσαιττε αυτή τη βραδιά μακριά από τους συγγε
νείς. τις οικογένειες και τα προσφιλή σας πρόσωπα. Το ξ έ 
ρω και από τη δική μου εμπειρία τριάντα πέντε χρόνια στο
στρατό, αλλά αυτές είναι ανάγκες της προσφοράς στο κο ι
νωνικό σύνολο και το κοινωνικό σύνολο και η κοινωνία μας
αναγνωρίζει τη μεγάλη προσφορά σας απόψε αλλά και κάθε
μέρα και σας ευχαριστούμε γι αυτό. Γ α να μπορεί ο υπόλοι
πος κόσμος να διασκεδάζει αυτή τη στιγμή, να απολαμβάνει
την οικογενειακή του ηρεμία, εσείς δυσκολεύεστε και ζορί
ζεστε αυτή τη στιγμή, αλλά δε γίνεται διαφορετικά. Σας ε υ 
χαριστούμε για το έργο σας, σας ευχαριστούμε για την προ
σφορά σας και πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Καλή Χρονιά και Χρόνια Π ολλά!».
Στη συνέχεια, στο μήνυμά του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ανέ
φερε τα εξής: «ΓΜ αίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η απαρχή της νέας αυτής χρο
νιάς. ας μας γεμίσει μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας και ας σηματοδοτήσει ένα νέο και δημιουργικό ξεκίνημα για να
μας δώσει τη δύναμη να κατακτήσουμε τους προσωπικούς και επαγγελματικούς μας στόχους. ...Το έτος που πέρασε
ανταποκριθήκαμε μ ε επιτυχία στην αποστολή μας. ενισχάσαμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και αποδείξαμε ότι
σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα, η Αστυνομία αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα σταθερότητας και συνοχής.
Γ α τη νέα χρονιά που έρχεται, οφείλουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο, να θέσουμε στόχους και να καταβάλλουμε κ ά 
θε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε μ ε τον καλύ
τερο δυνατό τρόπο στην αποστολή μας. Σας καλώ λοιπόν, τη νέα χρο
νιά που έρχεται, να εργαστούμε συλλογικά μ ε μεθοδικότατα και πνεύ
μα αλληλεγγύης, να διακριθούμε για τον επαγγελματισμό και την αί
σθηση του καθήκοντος, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της πολι
τείας μας μ ε όλες μας τις δυνάμεις και να δεσμευτούμε για τη συνέ
χιση των προσπαθειών μας και τη βελτίωση της καθημερινότητας του
πολίτη, μ ε σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Οφείλω
όμως, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την καθημερινή προσπά
θεια και απόδοσή σας. την υπευθυνότητα που σας διακρίνει και πάνω
από όλα να σας ευχαριστήσω θερμά ώστε να συνεχίσετε μ ε πνεύμα
ομοψυχίας και αλληλεγγύης τον καθημερινό σας αγώνα και σας διαβεβαιώ πως η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία θα είναι
πάντα δίπλα σας. Τέλος, εύχομαι το 2016 να μετουσιωθούν σε πράξεις και έργα, οι επιθυμίες σας. μα πάνω απ όλα εύχο
μαι να είναι μία δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και τύχη για εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή Χρονιά, Χρόνια πολλά!».

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστα
σίας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας και ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης. συνοδευόμενοι από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Υπο
στράτηγο Ιωάννη Διαμαντόπουλο και τον Διευθυντή της Δ ιεύ
θυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο Βλάσιο Βαλατσό. προσέφεραν (31.12.2015). εθιμοτυπικά δώρα σε τροχονόμους, ρυθ
μιστές κυκλοφορίας στο Σύνταγμα (συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας), στη Καισαριανή (δι
ασταύρωση των οδών Λεωφόρος Μεσογείων και Κατεχόκη) και στο Χαλάνδρι (συμβολή των οδών Λεωφόρος Κηφι
σιάς και Εθνικής Αντιστάσεως). 0 κ Υπουργός συνεχάρη το προσωπικό για το έργο που επιτελεί στον τομέα της οδικής
ασφάλειας και ευχήθηκε η νέα χρονιά να φ έρει σε όλους υγεία, δύναμη, ελπίδα και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό της Ελ-
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ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής
Απικής. Ταξίαρχο Πέτρο Κωνσταντή και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου. Αστυνο
μικό Διευθυντή Γεώργιο Ελευθεράκη. ευχήθηκαν και προσέφεραν δώρα σε τροχονόμο, στην Κηφισιά (Πλατεία Πλατάνου).
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Κλάδου Τάξης. Υποστράτηγο Χρήστο Δραγατάκη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Δυτικής Απικής. Ταξίαρχο Παναγιώτη Κορδολαίμη. προσέφεραν εθιμοτυπικά δώρα σε τροχονόμο, στο Αιγάλεω (συμ
βολή της Ιερά Οδού με την θηβών).
Δώρα σε τροχονόμους στην Απική προσέφεραν, ακόμα: 0 Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά. Ταξίαρχος Κων
σταντίνος Τσαρδινάκης στον Πειραιά (Πλατεία Κοραή) και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Απικής, Ταξίαρχος Νικό
λαος Κόκκινης, στη Γλυφάδα (συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος και Γρ. Λαμπράκη).

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία (31.12.2015). ειδική εκδήλωση προς τιμήν ίου ρυθμι
στή τροχονόμου, στην Πλατεία Λευκού Πύργου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός. με το Γενικό Αστυνομικό Δ ιευθυ
ντή Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγο Βασίλειο Κιμ. Μωυσίδη, αντάλλαξαν ευχές και προσέ
φεραν εθιμοτυπικά δώρα στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσα
λονίκης. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η επιβράβευση των ρυθμιστών τροχονόμων, ανδρών και γυναικών, για την πολύτιμη προσφορά τους, η οποία αναγνωρίζεται καθημε
ρινά από τους οδηγούς και πεζούς, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το αίσθημα ασφάλει
ας και ικανοποίησης του κοινού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πανοσιολογιότατος
κ. Ευσέβιος, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εξωτε
ρικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης. ο βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Δήμαρχος Αμπε
λοκήπων - Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρώην Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη, κ. Σπύρος Βούγιας, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, κ. Αργύριος Δημόπουλος. Επίσης παρέστησαν ο Γενικός Πε
ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης. ο Βοηθός Γενικού
Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Θεόδωρος Τυριακίδης. ο Δ/ντής της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ταξίαρχος Νικόλαος Ζησιμόπουλος. ο Δ/ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Γεώργιος Παντελάκος. ο
Δ/ντής της Δ/σης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Φώτιος Δομζαρίδης, ο Δ/ντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Θεσσα
λονίκης. Α/Δ Μιλτιάδης Πουρσανίδης, ο Δ/ντής της Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Α /Δ Κων/νος
Ανεστίδης. ο Υποδ/ντής της Δ/νσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Α/Υ' Ευστράτιος Καρακοντίνος.
Επίτιμοι Γενικοί Επιθεωριτές Αστυνομίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Θ.. κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, απόστρατοι αξιω
ματικοί του Σώματος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αηοστράτων Αξιωματικών Στρατού Παρ. Νομού Θεσσαλονίκης και άλλοι
εκπρόσωποι Φορέων και Οργανισμών της πόλης.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν, σε εορταστική εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης»:
• το Μικτό Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυρο
σβεστικού Σώματος,
• η παιδική χορωδία και αντίστοιχη χορευτική ομάδα των σχολών χο
ρού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιά (παρουσίασε πρόγραμμα παραδοσιακών χορών),
• ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπο
λης, που παρουσίασαν πρόγραμμα παραδοσιακών χορών
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Διευθυντής του Πο
λιτικού Γραφείου του Υπουργού κ. Βασίλης Μαστρογιάννης. Επίσης πα
ρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημή
τρης Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντι
στράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Βόρειας Ελλάδας. Αντιστράτηγος Δημήτρης Σοφιός. Προϊστάμε
νοι Κλάδων, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, καθώς και αντι
προσωπείες του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στα παιδιά της χορωδί
ας, στο προσωπικό του Μικτού Τμήματος Μουσικής, στον Όμιλο Βρα
κοφόρων Κρήτης και στο Σύλλογο Ηπειρωτών Ηλιούπολης προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «Η
ΧΑΡΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «ΜΗΤΕΡΑ»
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της εορταστικής πε
ριόδου των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, προγραμμάτισε και υλο
ποίησε και φέτος πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών και δώρων
(τρόφιμα, είδη ρουχισμού, φάρμακα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη κ.α.)
από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα είδη που συγκεντρώ
θηκαν από τις Υπηρεσίες του νομού Αττικής προσφέρθηκαν, 23 Δεκεμ
βρίου 2015, ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης
και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους, στο Κέντρο Ειδι
κών Ατόμων «Η Χαρά» και στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα». 0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστρά
τηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης. τους οποίους συνοδέυσε ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητι
κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Δημήτριος Δήμου παρέδωσαν
τα δώρα και των είδη που συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα». 0 Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Μιχαιρίνας παρέδωσαν στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» τα συγκεντρωθέντα είδη
και δώρα, συνοδευόμενοι από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ
πινου Δυναμικού, Υποστράτηγο Δημήτριο Δήμου. Οι κ.κ. Γενικοί, στο πλαίσιο των επισκέψε
ων, εξέφρασαν τις ευχές τους για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους και μετέφεραν τις θερμές ευχές του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των
κοινωνικών της δράσεων και στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου
των Χριστουγέννων, διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων με στόχο τη
στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την ψυχαγωγία των παι
διών. Συγκεκριμένα, το ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενο με
ενθουσιασμό στο κάλεσμα για εθελοντική προσφορά ειδών, συγκέ
ντρωσε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών. Σε μια
συμβολική κίνηση, αντιπροσωπεία της ΓΑ.Δ.Θ. παρέδωσε τα συγκεντρωθέντα είδη: Την 20.12.2015. στο Ελληνικό Παιδικό
Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από την μπάντα του Τμήματος Μουσικής Αστυνομίας, η οποία παιάνι
ζε τα κάλαντα και άλλες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και την 22.12.2015, στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων Φάρος του
Κόσμου της Ιερός Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Η συμβολική εθελοντική προσφορά έγινε δεκτή με
ιδιαίτερη χαρά τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό των Ιδρυμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχές
και ευχαριστίες. Επίσης, την 22.12.2015 π Γενική Αστυνομική Δ ιεύ
θυνση Θεσσαλονίκης παρέθεσε γεύμα σε άτομα από το Υπνωτήριο
Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Λέσχη του Αστυνομικού Με
γάρου. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο
λιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης κα. Καλυψώ Γού
λα και Διευθυντές Διευθύνσεων της ΓΑ.Δ.Θ. Την 23.12.2015 σε συ
νεργασία με καταστήματα σούπερ μάρκετ συγκεντρώθηκαν τρόφιμα
και προσφέρθηκαν σε 46 άπορες οικογένειες σε Θεσσαλονίκη. Κι
λκίς, Βέροια και Καβάλα. Την 23-12-2015 πραγματοποιήθηκαν επι
σκέψεις. από αντιπροσωπεία της ΓΑ.Δ.Θ.. στα νοσηλευτικά ιδρύματα
της πόλης, όπου προσφέρθηκαν δώρα στο νοσηλευόμενο προσωπι
κό της ΕΛ ΑΣ. Τέλος, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάστηκε (19.12.2015) με επιτυχία, για τα παιδιά του
προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ.Θ.. η θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μυστικός Κήπος». Στην εκδήλωση παρέστη ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Μωυσίδης. ο οποίος απηύθυνε ευ 
χές στα παιδιά και τους γονείς που τα συνόδευαν, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης προσφέρθηκαν δώρα και γλυκίσματα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Για άλλη μια χρονιά, το προσωπικό των υφιστάμενων Διευθύνσεων Αστυνομίας όλων των Γενικών Περιφερειακών
Αστυνομικών Διεύθύνσεων συγκέντρωσε εθελοντικά, διάφορα είδη (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια
κ.α.). για την ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων της περιφέρειας, στέλνοντας μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης
και αισιοδοξίας σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν προσφέρθηκαν από
αντιπροσωπείες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και
αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους.'
Ειδικότερα:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
Το

προσωπικό

των

Διευθύνσεων

Αστυνομίας

της

Γενικής

Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκη προσέφερε είδη και δώρα ως εξής: Την 21-12-2015.
αντιπροσωπεία

της

Διεύθυνσης

Αστυνομίας

Αλεξανδρούπολης,

παρέδωσε βοήθεια σε είδη στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης και
το

Κοινωνικό

Δήμου

Παντοπωλείο του

Αλεξανδρούπολης,

την

Πολυκοινωνικού
21-12-2015,

Κέντρου

του

αντιπροσωπεία

της
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Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, παρέδωσε βοήθεια σε είδη στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, την 23-12-2015.
αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. παρέδωσε βοήθεια σε είδη στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού
Ναού Αγίων θεοδώρων Ορεστιάδας. την 23-12-2015. αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, παρέδωσε
βοήθεια σε είδη στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, την 23-12-2015, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ξάνθης, παρέδωσε βοήθεια σε είδη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης, την 24-122015. αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, παρέδωσε βοήθεια σε είδη στο Συσσίτιο της Αγάπης της Ιεράς
Μητρόπολης Δράμας και στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Δράμας.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας. Πέλλας. Κιλκίς.
Σερρών και Χαλκιδικής η πρωτοβουλία αυτή συντονίζεται από
την Γενική

Περιφερειακή

Μακεδονίας

και

η

Αστυνομική Διεύθυνση

βοήθεια

που

συγκεντρώθηκε

για την κάλυψη άμεσων αναγκών,

αντίστοιχα,

Κεντρικής
διατέθηκε

ως εξής:

στο

εκκλησιαστικό - κοινωνικό Παντοπωλείον «Ο Τροφοδότης» της Ιεράς
Μητρόπολης Κίτρους -

Κατερίνης και Πλαταμώνα (Πιερία) . στο

«Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας», στο «Γηροκομείο Νάουσας» και στο
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας. Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της άνοιξης» στην
Αλεξάνδρεια (Ημαθία), στο Ίδρυμα Παιδικής προστασίας Γιαννιτσών «Παναγιά η Οδηγήτρια» (Π έλλα). στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με μέριμνα της οποίας θα μοιρασθούν σε μαθητές δημοτικών σχολείων που αποδεδειγμένα
έχουν ανάγκη (Κιλκίς) . στο Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Σιδηρόκαστρο (Σέρρες) . στο
Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στον Πολύγυρο, με μέριμνα
του οποίου θα δοθούν σε άπορες οικογένειες (Χαλκιδική).
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ειδικότερα, δώρα και διάφορα είδη προσφέρθηκαν:

από την

Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών στο Σύλλογο Γρεβενών «ΕΛΠΙΔΑ»,
από την Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς στην Ιερά Μητρόπολη
Καστοριάς, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, από την
Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΗΠΕΙΡΟΣ
Το

προσωπικό

Αστυνομικής

του

Επιτελείου

Διεύθυνσης

της

Ηπείρου

Γενικής
και

Περιφερειακής

των

Διευθύνσεων

Αστυνομίας Ιωαννίνων. Θεσπρωτίας και Αρτας,

παραδόθηκαν

σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και φορείς, ως συμβολική χειρονομία
αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς
και του έργου τους. Ειδικότερα, δώρα και διάφορα είδη δόθηκαν:
από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και τη
Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. στο ίδρυμα της Μονής Ντουραχάνης
«Το Άνθος» και στο «Γύρειο Ίδρυμα» στη Ζίτσα Ιωαννίνων, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, στην Ιερά Μητρόπολη
Άρτας και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (παράρτημα Ά ρ τα ς). αηό τη
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
(παράρτημα Ηγουμενίτσας).
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Από το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, τα είδη που συγκεντρώθηκαν
παραδόθηκαν: Από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας
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κ. Γεώργιο Αγάκο στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ιωάννης ο Χρυσόστομος», από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Μαγνησίας κ. Ιωάννη Τόλια στο κοινωφελές ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες», από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων κ. Αθανάσιο Γραβάνη στο παράρτημα Τρικάλων του «Ερυθρού Σταυρού», από αστυνομικό προσωπικό της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας στο Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Καρδίτσας.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου τα αγαθά συγκεντρώθηκαν
κατά

βάση

από

τις

συνεισφορές

του

προσωπικού

των

Αστυνομικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου και διατέθηκαν από
αντιπροσωπείες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, σε Φορείς και
Ιδρύματα της περιφέρειας, ως εξής: την 22-12-2015, από προσωπικό
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, στο μικτό Κέντρο Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «Η Κυψέλη», στη Μυτιλήνη, την 2312-2015, από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, στο
«Παντοπωλείο της Αγάπης», της Ιερής Μητρόπολης Σάμου και Ικαρίας, την 30-12-2015. από προσωπικό της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Χίου, στο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Η Κιβωτός
του Κόσμου», στη Χίο.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι

Διευθύνσεις

Αστυνομίας

Βοιωτίας,

Εύβοιας,

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας και Φωκίδας προσέφεραν τρόφιμα, είδη ένδυσης και
άλλα αγαθά που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί των Υπηρεσιών
τους ως εξής: Συγκεκριμένα, ο Α Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας

Εύβοιας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Κωνσταντίνος

Αργύρης, προσέφερε τρόφιμα και είδη ένδυσης σε εκπρόσωπο του
συλλόγου «το Χαμόγελο του Παιδιού» που εδρεύει στη Χαλκίδα, ο A
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικός
Διευθυντής Παναγιώτης Ρούμελης, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας
και προσέφερε τρόφιμα, είδη ένδυσης και καθαριότητας, ο Α Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Χολέβας, προσέφερε είδη ένδυσης στον Τομέα Εσωτερικής και Εξωτερικής
Ορθόδοξης Ιεραποστολής της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος. προκειμένου αυτά να διατεθούν σε άπορες οικογένειες, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Νικοπολίδης, επισκέφθηκε
και προσέφερε τρόφιμα και είδη ένδυσης, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησιού και τέλος ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, Ταξίαρχος Νικόλαος Γεωργακόπουλος. επισκέφθηκε και προσέφερε τρόφιμα,
παιχνίδια, είδη ένδυσης και καθαριότητας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λιβαδειάς.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τα δώρα και διάφορα είδη που συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας. Ηλείας. Αιτωλίας και
Ακαρνανίας,

παραδόθηκαν:

από

τη

Διεύθυνση

Αστυνομίας

Αιτωλίας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, στην Ιερά
Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στο Χαμόγελο του Παιδιού,
από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, στην αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία « Φωτεινό Α σ τέρ ι», από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, στο
σύλλογο ορθοδόξου ιεραποστολικής δράσης « ο Μέγας Βασίλειος ».
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αντιπροσωπείες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας, προσέφεραν τρόφιμα, είδη ένδυσης και άλλα αγαθά σε διάφορους φορείς και ιδρύματα.
Ειδικότερα, τα συγκεντρωθέντα δώρα και είδη δόθηκαν ως εξής: Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας, στον Ιερό Ναό
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Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας,
στον Εθελοντικό Οργανισμό Κέντρου Στήριξης των Παιδιών «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας,
στον Εθελοντικό Οργανισμό Κέντρου Στήριξης των Παιδιών «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»,από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας,
στον Εθελοντικό Οργανισμό Κέντρου Στήριξης των Παιδιών «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας,
στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας.
ΚΡΗΤΗ
Ο

Γενικός

Υποστράτηγος

Περιφερειακός
Μιχάλης

Αστυνομικός

Καραμαλάκης.

Διευθυντής

επισκέφθηκε

Κρήτης

(29.12.2015)

το πρωί την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. μαζί
με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, Ταξίαρχο
Κωνσταντίνο Λαγουδάκη και το μεσημέρι της ίδια ημέρας επισκέφθηκε,
στο Ηράκλειο, το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Άγιος Σπυρίδωνας» μαζί
με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Ταξίαρχο
Νικόλαο Χριστοφάκη. ενώ (30.12.2015) το πρωί με τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης ΑστυνομίαςΧανίωνΤαξίαρχοΕμμανουήλΓεωργιακάκη.προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης στην Ιερά Μητρόπολη
Κυδωνιάς και Αποκορώνου και στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά «Χαμόγελο του παιδιού». Ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Περράκης επισκέφθηκε, (30.12.2015) κοινωνικές Υπηρεσίες
στον Άγιο Νικόλαο, όπου δόθηκαν τα συγκεντρωθέντα είδη. Στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, στο Ηράκλειο
καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας και σε κοινωνικές Υπηρεσίες στην Σητεία, ηροσφέρθηκαν. τα
συγκεντρωθέντα είδη, από αντιπροσωπείες Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Με

ιδιαίτερη

επιτυχία

πραγματοποιήθηκε(20.12.2015)

στην

Κέρκυρα,

η

εκδήλωση, για την ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού. Η εκδήλωση με
τίτλο «Δίνουμε περισσότερο Χαμόγελο στα Παιδιά» ήταν μια πρωτοβουλία
των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Α στυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων
Νήσων και περιελάμβανε την δωρεάν προβολή σε κινηματογράφο του νησιού,
δύο παιδικών ταινιών, με μοναδικό αντίτιμο τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης,
απαραίτητα για την λειτουργία του σπιτιού του Χαμόγελου του Παιδιού, στην
Κέρκυρα. Η προσπάθεια πέτυχε απόλυτα τον σκοπό της καθώς συγκεντρώθηκαν
περισσότερες από 500 σακούλες με τρόφιμα, από το πλήθος των μικρών και
μεγάλων που παρακολούθησαν τις δύο κινηματογραφικές ταινίες. Στην διοργάνωση και την επιτυχία της εκδήλωσης
καθοριστική ήταν η συμβολή της διεύθυνσης του κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, της τοπικής
διοίκησης Κέρκυρας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, καθώς και
θερμή ανταπόκριση των πολιτών της Κέρκυρας.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στο Νότιο Αιγαίο η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με μέριμνα
των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ρόδου και με απόφαση του
Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου.
τα συγκεντρωθέντα είδη διατέθηκαν για κάλυψη άμεσων αναγκών
του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιερός Μητρόπολης Ρόδου. Ειδικότερα,
αντιπροσωπία

της

Ελληνικής

Αστυνομίας

με

επικεφαλή

τον

Διευθυντή της Α Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Ταξίαρχο
Φώτιο Νικολόπουλο επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γενικού
Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιερός Μητρόπολης Ρόδου και παρέδωσε τα συγκεντρωθέντα είδη. Συγκεκριμένα.(29.12.2015)
αντιπροσωπία της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Νοτίου

72 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

Αιγαίου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οίκου Ευγηρίας «ο Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Μητρόπολης Κώου-Νισύρου
και παρέδωσε τα συγκεντρωθέντα είδη. Τα είδη αυτά (τρόφιμα) συγκεντρώθηκαν εθελοντικά, από το προσωπικό των
Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κω και διατέθηκαν ως μια συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και
αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου που επιτελούν τέτοιου είδους ιδρύματα.
Τα στελέχη όλων των ανωτέρω ιδρυμάτων και συλλόγων, οι εκπρόσωποι των Δήμων, καθώς και των Ιερών
Μητροπόλεων, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες
της Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται ότι το έργο των φορέων που φροντίζουν καθημερινά παιδιά και συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη είναι σημαντικότατο ώστε να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές μέλλον στους ανθρώπους που το
χρειάζονται. Η πρωτοβουλία αυτή εκτός από τον συμβολικό της χαρακτήρα αναδεικνύει και την κοινωνική προσφορά
της Ελληνικής Αστυνομίας, σκοπεύει και στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των μελών των παραπάνω φορέων
. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, βρισκόταν στο πλευρό
των πολιτών της με σκοπό, όπως πάντα, να επιτελέσει την αποστολή του. που δεν είναι άλλη, από την προστασία του
κοινωνικού συνόλου και τη διαφύλαξη της σωματικής του ακεραιότητας και της περιουσίας του.

01 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ. ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΙΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου
έτους, οι Αστυνομικοί που Υπηρετούν στην ΔΙ ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής
συμμετείχαν στην πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών της ΕΛ.ΑΣ. και
συγκεντρώσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία
θα δοθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και φιλανθρωπικά σωματεία της χώρας,
ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της
προσφοράς και του έργου τους. Εκ μέρους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Β/Α Αττικής κα
λά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
Από την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκε
(20.01.2016) στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης ημερίδα με θέμα «Πλαστότητα ταξιδιωτικών εγγράφων». Την Ημερίδα παρακολούθησαν ογδόντα (80)
αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εβδομήντα πέ
ντε (75) εκπρόσωποι αεροπορικών εταιριών καθώς και εκπρόσωποι του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών. Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ Σδούγκος, ο Προϊστάμενος του Τμή
ματος Δικαστικής Γραφολογίας Πλαστότητας Εντύπων & Αξιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Αστυνομι
κός Διευθυντής Νικόλαος Σκαρτσής καθώς και Αστυνομικοί Σύνδεσμοι της Αμερικάνικης και της Βρετανικής Πρεσβείας.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού που δραστηριοποιείται στον Διεθνή Αερο
λιμένα Αθηνών σε αντικείμενα που αφορούν την πλαστότητα ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΈΝΟΠΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (12.01.2016) εκπαιδευτική επίσκεψη τριάντα πέντε (35) στελεχών της Κινέζικης Λαϊκής
Ένοπλης Αστυνομικής Δύναμης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, στους Θρακομακεδόνες. Η εκπαιδευτική επίσκεψη υλοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπι
νων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την επίσκεψη, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για θέ
ματα τρομοκρατίας, αποκατάστασης τάξης και σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τις δράσεις της Σχολής Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την έναρξη των διαλέξεων η Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος
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Σταματίνα Μίζη απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Ακολούθως, τα θέματα παρουσιάστηκαν από εξειδικευμένα στελέχη της
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και της Διεύθυν
σης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Στην επίσκεψη παρέστησαν ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσάρας, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ταξίαρχος Λάμπρος Κατσίφας, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης
Χουζούρης. καθώς και Αξιωματικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας. Με το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης, η Διοικητής
της Αστυνομικής Ακαδημίας αντάλλαξε με τον επικεφαλής της αποστολής Υποστράτηγο Wang Jiliang εθιμοτυπικά δώρα.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΜΑΚΕ A WISH (ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε (12.01.2016) στο Αστυνομικό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ικανοποιήθηκε αίτημα του φιλανθρωπι
κού οργανισμού Make a Wish (κάνε μια ευχή Ελλάδος). Συγκεκριμένα,
στην εν λόγω εκδήλωση, εκπληρώθηκε η επιθυμία του θχρονου Γιάννη
να γίνει αστυνομικός με μπλε στολή και ένα αστέρι στο καπέλο Ο Γε
νικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγος Βασίλειος Κιμ.
Μωύσίδης. υποδέχτηκε στο γραφείο του τον θχρονο Γιάννη, συνομίλη
σε μαζί του. του πρόσφερε δώρα και αναμνηστικά του Σώματος και στη
συνέχεια τον συνόδεψε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Δ/νσης Άμεσης
Δράσης Θεσσαλονίκης, όπου ο μικρός Γιάννης γνώρισε τους αστυνο
μικούς που εκτελούσαν υπηρεσία και ξεναγήθηκε στους χώρους. Στη συνέχεια, ο μικρός Γιάννης είχε την ευκαιρία να δει
αστυνομικό σκύλο, να ανέβει σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτ/τα και να κάνει εικονική περιπολία με περιπολικό. Καθ' όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης, το μικρό Γιάννη συνόδευαν οι γονείς του και εθελοντές του φιλανθρωπικού οργανισμού Make
a Wish. Η εν λόγω εκδήλωση δημιούργησε στο παιδί και την οικογένεια του αξέχαστες εμπειρίες, δυνατή ανάμνη
ση και ανέδειξε τον αποκλειστικό σκοπό και στόχο. Να γεμίσει δύναμη. Να πιστέψει στη ζωή. Να την ξανακερδίσει.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΑΔΟ
Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε (08.01.2016) εθε
λοντική αιμοδοσία από το προσωπικό για την ενίσχυση της τράπεζας αί
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπό
κριση του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της ΓΑΔΘ. οι οποίοι
έδωσαν ηχηρό μήνυμα ευαισθησίας, αλτρουισμού, ελπίδας και αισιοδοξί
ας, δείχνοντας τα φιλάνθρωπο συναισθήματά τους και απέδειξαν ότι. στη
σύγχρονη ατομιστική εποχή έχουν παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά, αξίες
και σημάδια ανθρωπιάς, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. Συγκεντρώθηκαν 60 φιάλες αίματος, οι οποίες αποτε
λούν θεραπευτικό μέσο, δώρο ζωής και συμβολίζουν την κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΩΡΕΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΗ ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την Τρίτη 5 Ιανουάριου 2016. ο Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Β. Ελλάδος. Αντιστράτηγος ε.α. Αντώνιος Μπαμιατζής και ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας terra ΑΤΤΑΚΤ κ. Παναγιώτης Συμεωνίδης. που δραστηριοποιείται
στην εμπορία εξοπλισμού στρατιωτικών και αστυνομικών ειδών, επισκέφτηκαντο Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγο Βασίλειο Κιμ.
Μωϋσίδη και το Βοηθό ΓΑΔΘ, Ταξίαρχο Θεόδωρο Τυριακίδη και παρέδω
σαν ένα αερόσακο δίκυκλης μοτ/τας. για την προστασία της ζωής του μοτοσικλετιστή. 0 κ. Γενικός εξέφρασε τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες του
στον ιδιοκτήτη της εταιρείας για τη γενναιόδωρη προσφορά του και τόνισε ότι «η δωρεά αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώ
ριση της προσφοράς και του έργου της ΓΑΔΘ, ενώ σχετίζεται με την ασφάλεια του αστυνομικού οδηγού δίκυκλης μοτ/τας».
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ
Ολοκληρώθηκαν (18.12.2015) με επιτυχία, τέσσερις εκπαιδεύσεις, που διοργανώθηκαν με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και στις οποίες συμμετείχαν συνολικά δεκαέξι (16) Α ξι
ωματικοί της Σουδανικής Αστυνομίας. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στις
εγκαταστάσεις της Σχολής στις Αχαρνές Αττικής και στις εγκαταστάσεις της Δ ι
εύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 1812-2015, με την ακόλουθη θεματολογία: α) «Διαχείριση αποδεικτικών στοιχείων
ποινικών αδικημάτων», β) «Εμπορία ανθρώπων & καταπολέμηση παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών», γ) «Προστασία συνόρων και έλεγχος αλλοδαπών» και
δ) «Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». Σκοπός των εκπαι
δεύσεων ήταν η επιμόρφωση των Σουδανών αστυνομικών, σε θεωρητικό
και πρακτικό επίπεδο, ώστε να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να καλύψουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές
ανάγκες στη χώρα τους, στο πλαίσιο της Ελληνοσουδανικής συνεργασίας. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου,
σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας πέντε (5) ημερών, στα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά καταρτισμένοι
Αξιωματικοί Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Διεύθυνση Προστασίας
Συνόρων, Διεύθυνση Παράνομης Μετανάστευσης, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδι
κών Εγκλημάτων Βίας) καθώς και από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ γλώσσα εργασίας ήταν η αγγλική. Την απο
χαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης του
Σουδάν στην Αθήνα, Dr Hamdi Hassabelrusot Osman και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης, Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσάρας. οι οποίοι απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό προς τους εκπαιδευομένους και επέ
δωσαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Επιπλέον, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εθιμοτυπικά δώρα. Παρέστησαν επίσης,
ο Υποδιοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Αστυνομικός Διευθυντής Χρυσόστομος Γάλλος, ο Προϊ
στάμενος του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). ως εκπρόσωπος της Αστυνομικής Ακαδημί
ας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος Κριερής. Αξιωματικοί της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, καθώς
και διδάσκοντες καθηγητές.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ (123) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Τ.Ε. Μ.Ε.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ
Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους (123) συνολικά Αξιωματι
κούς του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επι
τελών Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι
τελετές αποφοίτησης πραγματοποιήθηκαν (04.12.2015) το
πρωί, στις εγκαταστάσεις των Σχολών Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αττική και Βέ
ροια Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στις Αχαρ
νές Αττικής, τα πτυχία στους εξήντα επτά (67) απόφοιτους
Αξιωματικούς, απένειμε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής. συνεπικουρούμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη. Στη δοξολογία χοροστάτησε
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, κ. Νεκτάριος Κιούλος. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Δ ι
οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό προς τους αποφοιτήσαντες Αξιωμα
τικούς. Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων. Παράλληλα, ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Αθανάσιος Κατσάρας, ανάγνωσε την Ημερήσια Διαταγή, δίνοντας παραινέσεις και οδηγίες για θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος. Στην τελετή παρέ
στησαν, οι βουλευτές εκλογικής Περιφέρειας Αττικής κ. Ιωάννης Δέδες, κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης και κ. Δημήτριος Καβαδέλλας, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πλη-
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ροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. η Δ ιοικη
τής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Σταματίνα
Μίζη, ο Δ ιοικητής Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος
Λάμπρος Κατσίφας, ο Δ ιοικητής της Σχολής Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Δ ιευθυντής Ιωάν
νης Χουζούρης, Α ξιω ματικοί και αστυνομικό προσωπικό
όλων των βαθμιδών, διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή,
καθώς και συγγενείς των αποφοιτούντων Αξιωματικών.
Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορεί
ου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, σε αντίστοιχη τε
λετή, τα πτυχία στους πενήντα έ ξ ι (56) αποφοιτήσαντες
Αξιωματικούς, απένειμε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Δημήτριος Σό
φιάς, συνεπικουρούμενος από το Δ ιοικητή της Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα. Στη δοξολογία
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέροιας, Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων. Στην τελετή παρέ
στησαν ο βουλευτής του Νομού Ημαθίας κ. Απόστολος Δεσυρόπουλος. η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέ
ροιας κ. Ελένη Γκόγκα, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Βέροιας Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη. ο Γενικός Π εριφ ερ εια
κός Αστυνομικός Δ ιευθυντής της Γενικής Π εριφ ερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δ υτικής Μακεδονίας, Υποστρά
τηγος Γεώργιος Καραΐτσης. ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί
κης. Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυσίδης, ο Υποδιοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού. Ταξίαρχος Χρήστος Σίμος. ο
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Αργύριος Δημόπουλος, εκπρόσωποι των Δικαστικώ ν και Εισαγγελικών Αρχών, εκπρό
σωποι συνδικαλιστικώ ν φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας, διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή, καθώς και συγγε
νείς των αποφοιτούντων Αξιωματικών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ 33ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος βράβευσε (18.12.2015), σε
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Μηακογιάννης» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
τον Υπαρχιφύλακα Μερούση Χριστόφορο της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α.) και τον προπονητή
του, Πυραγό Καρρέ Σταύρο, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον 33° Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών.
Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Τόσκας, ενώ τους αηονεμήθηκαν και τιμητικές πλακέτες από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσω
τερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ.Τζανέτο Φιλιππόκο. τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο
Δημήτριο Τσακνάκη και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντιστράτηγο Π.Σ. Βασίλειο Παπαγεωργίου. ενώ
παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης
Στην εκδήλωση παρέστησαν επιπλέον ο Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελ
λη νική ς Αστυνομίας Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατόκης, ο Προ
ϊστάμενος του Κλάδου Ασφαλείας, Υποστράτηγος Δημήτριος Γεωργατζής, ο Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού
Προσωπικού, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ Λαδομένος,
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Αστυνομικός Δ ιευθυντής Γεώργιος
θεοδωρακόπουλος, η Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Φ υσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αστυνόμος Β' Μαρία Καρπαθάκη και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Αθλητισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πυραγός Ιωάννης Αρτοποιός.

76 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΙ 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

ΔΩΡΕΑ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ MINI BUS ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ένα λεωφορείο -m in i bus- έκανε δωρεά ο Δήμος Φλώρινας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας για την κάλυψη ανα
γκών μεταφοράς του προσωπικού σε Υπηρεσίες των απομακρυσμένων
περιοχών της Φλώρινας.
Την 14 Οκτωβρίου 2015. στο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώ
ρινας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παραλαβή του λεωφορεί
ου -m in i bus- στο πλαίσιο της οποίας ο Γενικός Περιφερειακός Αστυ
νομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας. Ταξίαρχος κ. Χρήστου Δη
μοσθένης και ο Διευθυντής Αστυνομίας Φλώρινας κ. Χήρας Δημήτριος εξέφρασαν τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες τους προς τον Δή
μαρχο Φλώρινας κ. Βοσκόπουλο Ιωάννη για την ευγενική αυτή δωρεά,
η οποία όπως ανέφεραν αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφο
ράς και του έργου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώ
ρινας στην τοπική κοινωνία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με επικεφαλή τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Βασίλειο Κιμ. Μωϋσίδη. σε συνεργασία με την Ένωση Ποντίων Αστυνομικών Θεσσαλονίκης,
τον Πρόεδρο της Ανθ/μο Ευστάθιο Παπαδόπουλο συγκέντρωσαν βασικά
είδη πρώτης ανάγκης, όπως μεγάλες ποσότητες τροφίμων, πόσιμου νε
ρού. ειδών ρουχισμού, φαρμάκων και παιχνιδιών, προκειμένου να προσφερθούν σε ομάδες προσφύγων και μετέβησαν (24.11.2015) στην περι
οχή της Ειδομένης Κιλκίς, όπου και παρέδωσαν τα είδη σε ομάδες προ
σφύγων. ώστε να διευκολυνθεί κατά το δυνατό η διαβίωσή τους, κατά το
χρόνο παραμονής τους στην Ελληνική επικράτεια. Η συμβολική εθελο
ντική προσφορά έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά τόσο από τα παιδιά των προσφύγων όσο και από τους ενήλικες, οι οποίοι
εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες.

«ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ»
Ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε (17.01.2016) την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης δόθηκαν βραβεία και οι
κονομικές ενισχύσεις ύψους εφτά χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (7.700€). Ειδικότερα, βραβεύτηκαν για την διαχρο
νική συνεργασία τους με τον Όμιλο μας και τις εξαίρετες υπηρεσίες τους στην Ελληνική Αστυνομία και στην κοινω
νία με τιμητική πλακέτα: ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέ
ας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αντιστράτηγος ε.α. κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Αιδεσιμολογιότατος αντιστράτηγος ε.α. πατήρ Ιωάννης Κοκκώνης.
Προσφέρθηκε το συμβολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€).
στο σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» για το ανε
κτίμητο κοινωνικό έργο και την προσφορά ζωής στα παιδιά
που πάσχουν από καρκίνο, το παρέλαβε η κ. Μωραΐτικη ως
εκπρόσωπος της κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Τιμήθηκε με
αναμνηστική πλακέτα και χρηματικό βοήθημα, δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000€), η οικογένεια του ηεσόντος στο καθήκον Ειδι
κού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος τον περασμένο Σε-
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πτέμβριο μετά από πολυετή νοσηλεία έχα
σε τη μάχη με τη ζωή (είχε τραυματιστεί σο
βαρά στις 7-11-2007 στα Ζωνιανά Κρήτης).
Την απονομή έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών
και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανα
γιώτης Κουρουμπλής. συγκινητικές ήταν οι
στιγμές, κατά την παραλαβή της τιμητικής
πλακέτας, από τον πατέρα, του Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος με τα λόγια του έκανε όλους
τους παρευρισκόμενους να δακρύσουν και
τέλος παρέδωσε μέρος των χρημάτων στο
σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ. Δόθηκε το χρηματικό βο
ήθημα των πεντακοσίων ευρώ (500€) στον Ανθυπαστυνόμο Απόστολο Γιαννούλη. που τραυματίστηκε σοβαρά σε συ
μπλοκή με ληστές τράπεζας. Σε τέσσερα ορφανά παιδιά Αστυνομικών οικογενειώ ν δόθηκε το χρηματικό βοήθημα των
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Βραβεύτηκαν δεκατρείς (13) Αστυνομικοί οι οποίοι επέδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, θάρ
ρος και αποφασιστικότητα στην εκτέλεση του καθήκοντος και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας, ποιο χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις διάσωσης ανήλικων
παιδιών και γυναικών σε φλέγόμενα διαμερίσματα και διάσωση ανδρός από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Επίσης βρα
βεύτηκαν με τιμητικά διπλώματα και αντίστοιχα χρηματικά βραβεία των εκατό ευρώ (100 €), είκοσι δύο (22) μαθητές
παιδιά Αστυνομικών, που πέτυχαν σε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, σε ένδειξη της έμπρακτης συμπαρά
στασης του Ομίλου, στα μέλη οικογενειών Αστυνομικών της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Συγκινητική ήταν η
στιγμή όταν μία μαθήτρια πρόσφερε στο σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ το χρηματικό της βραβείο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν,
διάφοροι ελληνικοί χοροί, από την χορευτική ομάδα παιδιών Αστυνομικών της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότη
σης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, όπου κέρδισε και το φλουρί της
αγιοβασιλόπιτας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης Αντιστράτη
γος ε.α. κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Εμμανουήλ Κατριαδάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. επίσης τίμ η 
σαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής και πρώην πρόεδρος της
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, ο βουλευτής και πρώην Υπουρ
γός κ. Αδωνις Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω κ. Νικόλαος
Νικητάκης, ο πρώην Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος. ο επίτιμος Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Στέφανος Σκότης, ο Διευθυντής
Υγειονομικού Υποστράτηγος κ. Ηλίας Μαλεβίτης. ο εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ταζίαρχος κ. Θεόδωρος Λίγκρης, ο
Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Κορδολαίμης. ο Διευθυντής Δ ιεύθυν
σης Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Τζίγκος. ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής Α/Δ κ.
Δημήτριος Σωτηρόπουλος. ο Διοικητής Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Α/Δ κ. Ιωάννης Χουζούρης, ο ε κ 
πρόσωπος Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Α/Δ Δημήτριος Κουλτούκης. ο Α/Δ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κ. Νικόλαος Σπανουδάκης, ο Διοικητής του Α Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω κ. Πανα
γιώτης Τζεφεράκος, ο Δ ιοικητής του Β' Τμήματος Ασφαλείας Αιγά
λεω κ. Σταύρος Κατής, ο Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αιγάλεω κ.
Παναγιώτης Αθανασιάδης, ο Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Περιστε
ριού κ. Παναγιώτης Πίκουλας, ο εκπρόσωπος της Λέσχης Αστυνο
μικών Πειραιά Υποστράτηγος ε.α. κ. Πέτρος Μούγιος. και πολλοί
άλλοι αξιωματικοί, αστυνομικοί και πλήθος κόσμου. Ο Όμιλος ε κ 
φράζει και δημόσια τις ευχαριστίες του σε όσους βοήθησαν για την
επιτυχία της εκδήλωσης. ■
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έκπτωση

Ρούχα, αξεσουάρ για τα πιο trendy outfits
καθώς και SUGARFREE boutique.
Κορυφαίος εξοπλισμός για κάμπινγκ,
αναρρίχηση και extreme sports.
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Αθέατα, ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας
Ευρώπης, Αμερικής.
Διάκριση ομιλίας χωρίς σφ υρίγματα.

^

±

Ακούστε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ αντιμετώπιση Ε Μ Β Ο Ω Ν με πρωτοποριακή μέθοδο

ΔΩ ΡΕΑΝ

ΔΕΚΤΑ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ

επισκέψ εις
κατ' οίκον

όλα τ α τα μ εία
ΕΟΠΥΥ

π ροσφ ορές
ευ κο λίες πληρωμής
Υποκατάστημα

Κεντρικό
ΒΟΥΡΒΑΧΗ 5 (οπά Καλλιρρόης)
ι
117 43 ΑΟΗΝΑ
1
ΤΗΛ/FAX: 210-9244007
www.dirtywash.gr, infopDdirtywash.gr

Ντίνος Παπαθεοδώρου
ώ ιευ θυ νιό ς ■Ακοοπροθετιστής

Μεσογείων 175,115 25. Αθήνα
ΐη λ .: 210 6770721-2
KIV.: 6974 103828
e-mail: info@ auralcare.gr

Κ Λ Ε ΙΣ Τ Ε Τ Ω Ρ Α Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ
Γ ΙΑ Δ Ω Ρ Ε Α Ν Δ Ο Κ ΙΜ Η !

Χαρ. Τρικούπη 23. Μεσολόγγι
ΐη λ .: 26310 26868
e-mail: lnfo@ auralcare-mesologgl.gr
w w w .auralcare.gr

τηλ 26310 26868 ΜεσΟΑόγγΐ
τηλ : 210 6770721-2 Αθήνα
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Συνάδελφε,

Η « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η » ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α κ α ι α ρ χ α ιό τ ε ρ α ε λ λ η ν ικ ά
π ε ρ ιο δ ικ ά μ ε σ υ ν ε χ ή ρ ο ή έ κ δ ο σ η ς α π ό τ ο 1 9 5 3 . Α π ο τ ε λ ε ί τ η φ υ σ ι κ ή σ υ ν έ χ ε ι α τ ω ν
A ................................... '

. V / ....... .............. '

___________A _______________ ' ____ Π

......................................Ρ - . Λ -

'

________________ V .

____________ \ ______ ί _

« Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Χ ρ ο ν ικ ώ ν » τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ ε ω ν κ α ι τ η ς « Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς »
π ο υ ε ν ο π ο ιή θ η κ α ν κ α ι μ ε τ ο ν ο μ ά σ θ η κ α ν σ ε « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η » .

Π έ ρ α ν τ ο υ ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο ύ - ε π ιμ ο ρ φ ω τ ικ ο ύ - χ α ρ α κ τ ή ρ α

η Αστυνομική Ανασκόπηση

ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί

ε δ ώ κ α ι δ ε κ α ε τ ίε ς έ τ ε ρ ο

σ κ ο π ό . Κ Ο ΙΝ Ω Φ Ε Λ Η , κ α ι δ υ σ τ υ χ ώ ς , ά γ ν ω σ τ ο σ τ ο ν ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ ύ κ λ ο τ η ς α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς
ο ικ ο γ έ ν ε ια ς .

Τα έσοδα

π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν κ υ ρ ίω ς α π ό τ ι ς δ ι α φ η μ ί σ ε ι ς κ α ι α π ό μ έ ρ ο ς τ η ς Μ Η Ν Ι Α Ι Α Σ

διατίθενται στο μεγαλύτερο
μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών ή των τέκνων ή των οικο
γενειών τους ύ σ τ ε ρ α απ ό α ξ ιο λ ό γ η σ η τ η ς Δ ιο ικ ο ύ σ α ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς τ ο υ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ .
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ Τ Ω Ν Ε Β Δ Ο Μ Η Ν Τ Α Π Ε Ν Τ Ε Λ Ε Π Τ Ω Ν (0 ,7 5 € ),

Ε π ί τ η ς ο υ σ ία ς , η « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η » δ ρ α σ τ η ρ ιο π ο ιε ίτ α ι π α ρ ά λ λ η λ α μ ε το
« « Ιδ ρ υ μ α Ε ξ ο χ έ ς » , π α ρ έ χ ο ν τ α ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή β ο ή θ ε ι α σ τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς π ο υ α ν τ ι μ ε 
τ ω π ίζ ο υ ν α ν υ π έ ρ β λ η τ ε ς α ν ά γ κ ε ς .

Γ ια τ ο σ κ ο π ό α υ τ ό :
κ α τ ά τ ο 2 0 1 3 ε δ ό θ η σ α ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς π ο υ α ν έ ρ χ ο ν τ α ι σ το χ ρ η μ α τ ικ ό
π ο σ ό ν τ ω ν 2 8 8 .7 0 0 ,0 0 ε υ ρ ώ .
κ α τά το 2 0 U

ε δ ό θ η σ α ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς π ο υ α ν έ ρ χ ο ν τ α ι σ το χ ρ η μ α τ ικ ό

π ο σ ό ν τ ω ν 2 7 Θ .9 0 0 .0 0 ε υ ρ ώ .

Στο τέλος δε κάθε έτους δίδονται χρηματικές ενισχύσεις σε ορφανά συναδέλφων
και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.
Μ ε σ α φ ή ε π ίγ ν ω σ η τ ω ν δ υ σ κ ο λ ιώ ν π ου α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι η π α τ ρ ίδ α μ α ς θ ε ω ρ ο ύ μ ε ό τ ι ε μ ε ί ς
ο ι ίδ ιο ι (Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί, Π ο λ ιτ ικ ο ί Υ π ά λ λ η λ ο ι, Ε ιδ ικ ο ί Φ ρ ο υ ρ ο ί κ α ι Σ υ ν ο ρ ια κ ο ί Φ ύ λ α κ ε ς )
θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ια φ υ λ ά ξ ο υ μ ε το κ ε κ τ η μ έ ν ο π ου ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η »
το ο π ο ίο λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί ε ν ισ χ ύ ο ν τ α ς ο ικ ο ν ο μ ικ ά τ ο υ ς α ν α ξ ιο π α θ ο ύ ν τ ε ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς .
Η π ρ ο σ π ά θ ε ια π ο υ ε δ ώ κ α ι χ ρ ό ν ια κ α τ α β ά λ λ ε ι η « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η » π ρ έ π ε ι ν α
σ υ ν ε χ ι σ θ ε ί κ α ι ν α ε ν ισ χ υ θ ε ί. Ε μ ε ίς π α σ χ ίζ ο υ μ ε γ ια τ η β ε λ τ ίω σ η τ η ς ύ λ η ς τ ο υ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ
κ α ι γ ια τ η ν ε ν ίσ χ υ σ η τ ω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν , π ρ ο σ δ ο κ ώ ν τ α ς π ά ν τ ο τ ε σ τ η ν
π ο λ ύ τ ιμ η α ρ ω γ ή τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν .
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I ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ______________________________________________
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Με Απόφαση ίο υ Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας επελέγη (16.02.2016) ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. απ ένεψ ε στον Δημήτριο Τσακνάκη το βαθμό του Στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού του Σώματος.

ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετο
χή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηρός, συνεδρίασε (16.02.2016) το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυ
νομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους, ως ακολούθως: Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία, τους: Εμμανου
ήλ Κατριαδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Δημήτριο Σοφιό, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βο
ρείου Ελλάδας και Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα. στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδας.
Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των
δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηρός, συνεδρίασε (16.02.2016) το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους
(22) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό
και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).
Ειδικότερα: Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθ
μού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ και ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους: ΜΠΑΚΑ Αντώνιο. ΜΩΥΣΙΔΗ Βασίλειο. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρήστο.
ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Γεώργιο. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία, (Υγειονομικό) και ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη. (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)
Έ κρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω επτά (7) Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων,
οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτί
μου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: ΚΑΡΑΪΤΣΗ Γεώργιο. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ Δημήτριο, ΝΙΚΗΤΑΚΗ Φώτιο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριο. ΜΙΖΗ Σταματίνα και
ΔΗΜΟΥ Δημήτριο
Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. τοποθετήθηκαν οι
Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
Ιωάννης Διαμαντόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος. Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδας. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και Ζαχα
ρούλα Τσιριγώτη. ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώ
τατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντί-
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νου Τσουβάλα και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Ιωάννη Διαμαντόπουλου και του Γενικού Επιθεωρητή
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αριστείδη Ανδρικόπουλου.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο: Έ κρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών ορ
γανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω έντεκα (11) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων: ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
Χρήστο, ΤΖΙΓΚΟ Βασίλειο, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Θεόδωρο. ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο, ΠΛΟΥΜΗ Εμμανουήλ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Εμμανουήλ.
ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗ Κωνσταντίνο, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ Νικόλαο, ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ Δημήτριο ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτήριο
Έ κρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων): ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο. ΣΕΪΝΤΗ Ιωάννη, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο, Ν ΙΚ0Λ0Π 0ΥΛ0 Φώτιο, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο, ΜΗΤΡ0Π0ΥΛ0 Αδαμάντιο, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Γεώργιο, ΤΡΙΓΩΝΗ Δημήτριο, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Ν ικό 
λαο. ΚΩΣΤΑΡΗ Μενέλαο, ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο, ΣΑΝΔΡΟ θωμά. ΔΟΜΖΑΡΙΔΗ Φώτιο, ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, ΠΕΤΑΣΗ Εμμανουήλ. ΠΑΠΠΟ Μιχαήλ, ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ Παναγιώτη, ΦΩΣΚΟΛΟ Κωνσταντίνο, ΚΟΚΚΙΝΗ Νικόλαο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ Αναστάσιο, ΒΟΛΥΡΑΚΗ Στυλιανό, ΚΡΙΚΑ Δημήτριο, ΣΚΑΝΔΑΛΗ Αχιλλέα, ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ Αθανάσιο, ΤΗΛΕΛΗ Γεώργιο, ΚΑΤΣΙΦΑ Λάμπρο , ΠΑΝΤΕΛΑΚΟ Γεώργιο, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Σταύρο, ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο (Υγειο
νομικός). ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιος (Υγειονομικός), ΠΟΥΛΙΑΝΟ Γεώργιο (Υγειονομικός), ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντία
τρος), ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος). ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα (Ε γκλη μα τολο γιώ ν Εργαστηρίων)
Έ κρινε ως ευδοκίμω ς τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω είκοσ ι πέντε (25) Ταξιάρχους Γενικών Καθη
κόντων και έναν (1) Ταξίαρχο Ειδικών Καθηκόντων - Οικονομικό, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Πέτρο, ΜΑΝΩΛΑ
Αριστοτέλη, ΛΑΓΟ Κωνσταντίνο, ΣΟΥΚΟΥΛΗ Αλέξανδρο, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ Θεόδωρο, ΚΟΙΝΑΚΗ Νικόλαο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειο, ΓΙΑΝΝΕΛΟ Νικόλαο, ΠΕΡΑΚΗ Κωνσταντίνο, ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα. ΜΑΣΕΛΗ
Δέσποινα, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο. ΧΑΤΖΑΚΗ Κωνσταντίνο, ΚΟΣΚΕΡΙΔΗ Αβραάμ, ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ, ΤΣΑΟΥΡΔΑ Ανδρέα, ΠΙΣΚΟΤΑΚΗ Λεωνίδα. ΒΑΛΕΣΗ Παναγιώτη, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Φώτιο, ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθένη. ΚΑΤΣΑΡΑ
Αθανάσιο. ΠΟΛΥΖΟ Ιωάννη, ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ Κωνσταντίνο, ΣΜΥΡΛΗ Δημήτριο, ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ Γεώργιο (Οικονομικός)
Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, έγιναν οι τοποθετή
σεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
► ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Δ ιευ θ υ 
ντής.
► ΜΩΥΣΙΔΗΣ Βασίλειος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Δ ιο ικ η 
τής.
► ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρήστος. από Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυνο
μικός Διευθυντής.
► ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, στον Κλάδο Ο ικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί,
ως Προϊστάμενος.
► ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Διεύθυνση Δίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Δ ιο ικητική ς
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.. ως Προϊστάμενος.
► ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
► ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος, από Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μ ακεδονίας στη Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.
► ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΥΛΟΣ Ανδρέας, στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεός Ελλάδος, όπου υπηρε
τεί. ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
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► ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΤΖΙΓΚΟΣ Βασίλειος, από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α.. ως Προϊστάμενος.
► ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος, στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δ υτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενι
κός Π εριφ ερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
► ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά στη Γενική Π εριφ ερειακή Αστυνομική Δ ιεύ 
θυνση Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας. στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός
Π εριφ ερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στη Γενική Π εριφ ερεια κή Αστυνομική Δ ιεύ 
θυνση Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Π εριφ ερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος, από Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου στη Γενική Π εριφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος, στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.. συνεχιζόμενης αποσπάσεώς του στη Γενι
κή Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητική ς Ανασυγκρότη
σης.
► [ΥΓ] ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας. στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► [Ε.Κ.] ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια.
/

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας
από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτη
γου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. με τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Ιωάννη Διαμαντόπουλου και του Γενι
κού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αριστείδη Ανδρικόπουλου.
Κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κα 
τωτέρω (35) Αστυνομικοί Δ ιευθυντές Γενικών Καθηκόντων: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ θεολόγος. ΝΙΚΟΛΑΟΥΣ Χρήστος. ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος, ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, ΤΟΥΦΕΞΗΣ Σταύρος. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Μ ιλτιά
δης. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αναστάσιο. ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης, ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δημήτριος. ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγελος, ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Παναγιώτης, ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γεώργιος. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Δημήτριος. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ΚΑΛΥΒΑΣ Κωνσταντίνος, ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος. ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Κωνσταντίνος. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Αβραάμ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Πέτρος, ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ευστράτιος
Προάγονται στον βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων (31) Αστυνομικοί Δ ιευθυντές Γενικών Καθηκόντων,
οι οποίοι και θα αηοστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Ευθύμιος. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν ικό 
λαος. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Λάμπρος. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. ΚΑΣΣΗΣ Πέτρος. ΣΤΑΥΡΟΥ Λά
μπρος. ΚΑΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος. ΔΙΠΛΑΣ Κωνσταντίνος. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Παύλος. ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος, ΡΙΖΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Χαράλαμπος. ΓΚΙΚΑΣ Αν
δρέας, ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Κλέαρχος, ΚΑΛΔΗΣ Κωνσταντίνος. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ Πέτρος, ΖΗΣΗΣ Δημήτριος, ΡΩΜΑΪΔΗΣ Πα
ναγιώτης. ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Γιούλια. ΜΑΛΑΜΑΣ Νικόλαος. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Αντώνιος. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
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Ιωάννης, ΜΠΑΛΛΑΣ Παναγιώτης, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ταξιάρχης, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης, ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος
Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση ίο υ Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν - μ ε
τακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
► ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος από Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας στη Γενική Π εριφ ερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Ηπείρου, ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
► ΣΕΪΝΤΗΣ Ιωάννης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος από Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, ως
Διευθυντής.
► ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος στην Α ' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας στη ΓΑ.Δ. Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Βοηθός.
► ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, όπου υπηρετεί, ως Γε
νικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αδαμάντιος από Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Δ ιεύ 
θυνση Πελοποννήσου. ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και
Ευπαθών Στόχων, ως Γενικός Διευθυντής.
► ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημήτριος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος από Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας, ως Δ ι
ευθυντής.
► ΚΩΣΤΑΡΗΣ Μενέλαος στη Διεύθυνση Δίω ξης Παράνομης Μετανάστευσης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ Νικόλαος στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μ ακεδονίας και Θράκης,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΣΑΝΔΡΟΣ θωμάς από Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρι
κής Μακεδονίας, ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ Φώτιος από Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης στη ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, ως Βοηθός.
► ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΠΕΤΑΣΗΣ Εμμανουήλ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΠΑΠΠΟΣ Μιχαήλ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Παναγιώτης από Διεύθυνση Αστυνομίας Δ υτικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ως
Διευθυντής.
► ΦΩΣΚΟΛΟΣ Κωνσταντίνος από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, ως Δ ι
ευθυντής.
► ΚΟΚΚΙΝΗΣ Νικόλαος από Διεύθυνση Αστυνομίας Ν /Α Αττικής στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δ υνάμεων/Α.Ε.Α.. ως Διευθυντής.
► ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός από Διεύθυνση Οργάνωσης και Ν ομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. στο Επιτελικό Γραφείο Αρ
χηγού, ως Διευθυντής.
► ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αχιλλέας από Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Α.Ε.Α. στον Κλάδο Δ ιο ικητική ς Υπο
στήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
► ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Αθανάσιος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
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► ΤΗΛΕΛΗΣ Γεώργιος στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί.
► ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος από Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιω ματικώ ν Ελληνικής
Αστυνομίας, ως Διοικητής.
► ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος από Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α.,
ως Διευθυντής.
► ΤΖΟΥΜΑΙΛΗΣ Θεολόγος από Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, ως Δ ιευ θ υ 

ντής.
► ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΚΑΙΠΑΚΗΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευ
θυντής.
► ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης στη Γενική Π εριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δ υτικής Μακεδονίας, όπου υπηρε
τεί, ως Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
► ΤΟΥΦΕζΗΣ Σταύρος από Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, ως Δ ιευ θ υ 

ντής.
► ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Μ ιλτιάδης στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης από Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α.
συνεχιζομένης αποσπάσεώς του Υπηρεσία Δ ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ Υπουρ
γείου Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
► ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αναστάσιος από Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α.. ως Δ ι
ευθυντής.
► ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης από Σχολή Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
► ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δ ημήτριος από Δ ιεύθυνση Τεχνικώ ν Εφαρμογών/Α.Ε.Α. στη Δ ιεύθυνσ η Τ εχνικής Υποστήρι
ξης/Α.Ε.Α.. ως Διευθυντής.
► ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγελος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Παναγιώτης στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γεώργιος από Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, ως Δ ιευ θ υ 
ντής.
► ΨΩΜΑΣ Γεώργιος από Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α. στη ΓΑ.Δ. Αττικής, ως Βοηθός.
► ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δ υτικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δ υτικής
Αττικής, ως Διευθυντής.
► ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στην Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Δημήτριος από Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυ
ντής.
► ΦΩΤ0Π0ΥΛ0Σ Ευάγγελος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΚΑΛΥΒΑΣ Κωνσταντίνος από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη ΓΑ.Δ. Αττικής, ως Βοηθός.
► ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Δ ιαχείρισης Κρίσεων /Α.Ε.Α., όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής.
► ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα από ΓΑ.Δ. Αττικής στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας.
► ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
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► ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Αβραάμ από Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως
Διευθυντής.
► ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, όπου υπηρε
τεί.
► ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Πέτρος από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ν /Α Αττικής, ως Δ ιευ 
θυντής.
► ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ευστράτιος στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► [ΥΓ] ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος στη Διεύθυνση Υγειονομικού /Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής.
► [ΥΓ] ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
► [ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί.
► [ΥΓ] ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί.
► [ΥΓ] ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α.. όπου υπηρετεί.
► [Ε.Κ.] ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.
Επιπλέον έγινε δεκτή η προσφυγή του Υποστρατήγου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ και μ ετατίθεται ως Βοηθός
Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, με επιπλέον αρμοδιότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Δ.Η.Ε.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών
της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία της
Αντιστράτηγου Ζαχαρούλας ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ και τη συμμετοχή τεσσάρων (Δ) Υποστρατήγων. Κρίθηκαν
προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθ
μού αυτού, οι κατωτέρω εξήντα επτά (67) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων και δύο
(2) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές υπηρεσίας γραφείου, οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση:
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Μιχαήλ, ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ Γεώργιος. ΚΑΤΣΙΦΗΣ Γεώργιος, ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Θεόδωρος, ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Μανούσος, ΛΑΣΠΑΣ Ιωάννης. ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ Κωνσταντίνος, ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ Παναγιώτης, ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Δημήτριος. ΜΠΑΛΛΑΣ Γεώργιος, ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Χαράλαμπος, ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ Ανδρέας. ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Πέτρος, ΤΣΑΤΣΗΣ Μιχαήλ. ΑΡΓΥΡΗΣ Κωνστα
ντίνος, ΚΙΤΣΑΚΗΣ Μιχαήλ. ΤΕΣΣΕΡΗΣ Ευστράτιος, ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Στυλιανός.
ΚΑΤΕΡΗΣ Γεώργιος, ΤΣΕΤΣΙΚΑΣ Νικόλαος, ΝΤΡΙΝΙΑΣ Χαράλαμπος, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιος, ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ Κωνσταντίνος, ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΓΑΛΑΝΗΣ Ιωάννης, ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ Βασίλειος, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ευάγγελος. ΚΕΦΑΛΙΑΝΑΚΗΣ Παντελής, ΜΑΝΑΡΑΣ Πίνδαρος. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόδωρος, ΠΕΤΣΙΝΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σεραφείμ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ θωμάς, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
Χρήστος. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Χρήστος, ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ Γεώργιος, ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΠΕ
ΤΣΙΝΟΣ Χρήστος, ΖΗΚΟΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. ΒΑΛΣΑΜΑΣ Βασίλειος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΡΙΟΛΗΣ Δήμος. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ Αριστείδης,
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Δαρείος-Άγγελος. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χαράλαμπος, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Γεωργία. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Γεώργιος, ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης, ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χρήστος, ΜΟΥΡΤΟΣ Αριστείδης ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ. ΚΕΡΑΜΑΣ Θεόδωρος, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Βασίλειος, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ασημάκης. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης. ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ Δημήτριος ΤΖΙΤΖΗΣ Αντώνιος ■
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

σχέση με το αστυνομικό προσωπικό, τους διαθέσιμους
πόρους και γενικότερα το εργασιακό περιβάλλον. Μετά
την ολοκλήρωση των παραπάνω κύκλων οι διαδικα
σίες για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών Υπη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κοινω νική διαβούλευση

ρεσιών βρίσκονται στα τελικά στάδια του προγραμ

για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Σε

ματισμού. Ήδη οι αρμόδιες επ ιτελικές Υπηρεσίες του

συνέχεια του πρώτου κύκλου παρουσιάσεων των Σχε

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου

δίω ν αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν νέες πα

της Ελληνικής Αστυνομίας επεξεργάζονται τις παρα

ρουσιάσεις κατά το χρονικό διάστημα από 25/11 μ έ

πάνω προτάσεις και τις παρατηρήσεις, προκειμένου να

χρι και 8/12/2015, σε Τρίπολη. Πάτρα. Μυτιλήνη, Ρό

βελτιωθούν ή /και να τροποποιηθούν επιμέρους παρά

δο, Ηράκλειο και Αττική, με την παρουσία του Γενικού

μετροι. με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρω μέ

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δημήτρη Αναγνωστάκη.

νη κατάρτιση του τελικού Σχεδίου.

Στις παρουσιάσεις παραβρέθηκαν τοπικοί Βουλευτές.
Π εριφερειάρχες. Δήμαρχοι, εκπρόσωποι Τοπικής Α υ 
τοδιοίκησης, Φορέων και Συνδικαλιστικών Οργανώσε

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ
ΜΑΝΩΛΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ων. καθώς και άλλοι Φ ορείς της εκάστοτε περιοχής.
Επίσης, παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτη
γος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, οι Γενικοί Επιθεωρητές
Αστυνομίας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος. Αντιστρά
τηγοι Κωνσταντίνος Μ ιχαιρίνας και Δ ημήτριος Σ όφι
άς (κατά λόγο αρμοδιότητος). καθώς επίσης ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, οι Γενικοί Π εριφ ερει
ακοί Αστυνομικοί Δ ιευθυντές και οι Δ ιευθυντές των Δ ι
ευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, κατά περίπτωση. Η
κοινωνική διαβούλευση κρίθηκε ιδιαίτερα εποικοδο

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ακαδημία Αθηνών,

μητική και συνέβαλε σημαντικά στην όλη διαδικασία,

απένειμε τα καθιερωμένα μετάλλια, βραβεία και επαί

καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να

νους σε επιστήμονες, συγγραφείς, δοκιμιογράφους,

εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν προτάσεις και να

παλαιότερους και νεότερους, αλλά και σε ανθρώπους

εισάγουν χρήσιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις, σε

που υπηρετούντο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερης σημα

σχέση με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της

σίας βράβευση για την Ελληνική Αστυνομία ήταν αυτή

κάθε περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, εξήχθησαν χρήσι

του Υποστράτηγου Μανώλη Σφακιανάκη, για την ιδιαι

μα συμπεράσματα, που αξιοποιούνται στην κατάρτιση

τέρως μεγάλη κοινωνική του προσφορά με το έργο που

του τελικού Σχεδίου αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών

επιτελεί στη Διεύθυνση Δίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλή

Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα. Στην ίδια κατεύθυνση κ ι

ματος της οποίας ηγείται, προσφέροντας πολύτιμη ερ 

νήθηκαν και οι συναντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού

γασία στην προστασία παιδιών από τους κινδύνους του

Προστασίας του Πολίτη κ. Ν ίκου Τόσκα και του Γενικού

κυβερνοχώρου και αποτρέποντας πράξεις αυτοχειρίας.

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη
με τους θεσμικούς συνδικαλιστικούς Φορείς της Ελλη
νικής Αστυνομίας (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιω ματι
κών Αστυνομίας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών

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

Υπαλλήλων. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φ υ
λάκων. Σωματείο και Ενώσεις Ειδικών Φρουρών Ελ

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι: Μποϊδίδου Σοφία.

ληνικής Αστυνομίας). Στις συναντήσεις αυτές αναλύ
θηκαν τα ειδικότερα ζητήματα της αναδιάρθρωσης, σε
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Σαμαράς Παναγιώτης

Προσφορά για
Αστυνομικούς και
πολιτικό προσωπικό
- 2 5 % στα γυαλιά
ηλίου και οράσεως
Εντελώς δωρεάν οι
πρώτοι δοκιμαστικοί
φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ
ΤΗΛ./FAX: 210 69
e-mail: nikolopoulos_opi

Εξειδικευμένες Θεραπείες
Κατά της Τριχόπτωσης!
Εξασφαλείστε Έκπτωση

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

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

D H I,

® 210 9211630

το α π ο τέ λ ε σ μ α μ ε τ ρ ά ε ι!

Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, Αθήνα 11 743

www.dhi.gr

•Περιορισμένος αριθμός καρτών ΙΙριν ιην έκδοση της καρτας απαιτείται διάγνωση ιης αλωπεκίας και εκγριση απο ro επιοιημονικο συμβούλιο

t o u DHI

Medical Group.

I ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

► Με το βαθμό του Αστυνόμου ΕΓ οΐ: Βλάσσης Ιωάν

► Αρχιφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση

νης. Ηλιόπουλος Σαράντος. Κοκκινάκης Νικόλαος,

Αστυνομίας Αθηνών, επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με

Μαζωνάκης Κων/νος. Μαθιουδάκης Ιωάννης. Μπα-

συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ ιεύ 

θας Γεώργιος. Νάτσικας Πασχάλης. Ντεβετζίδης Αλέ

θυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ή Καρδίτσας ή

ξανδρος, Οικονόμου Αναστάσιος. Οικονόμου Κοσμάς.

Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: 6906 231786

Ποϊκλής Δημήτριος.
► Αρχιφύλακας. η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση
► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' οΐ: Αγγελός Ιωάν

Αστυνομίας Θεσπρωτίας, επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία

νης. Πετρίδης Παύλος, Πέτρου Αθανάσιος.
► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οΐ: Βαρελης Μ ι
χαήλ. Βουρούδης Αριστείδης, Γρηγοριάδης Θεόδω

με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ ιεύ 
θυνσης Αστυνομίας Αχαϊας.
τηλ. επικοινωνίας: 6939 998578

ρος. Ευαγγέλου Γεώργιος, Ζιάκα Ελευθερία, θεοδω ► Αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στο Α.Τ. Δομοκού.

ρίδης Τιμόθεος. Κασκαμανίδης Λάμπρος, Κυριαζής
Αλέκανδρος. Κυτίδης Ιωάννης, Κωστόπουλος Βασί
λειος, Λιαράκης Σίμος. Τσώτας Παναγιώτης, Τυρο

επιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης,
τηλ. επικοινωνίας =6983 647980

λόγος Ιωάννης.
► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Δημιζάς Αθα
νάσιος. Δραγατογιάννης Χρήστος. Κακαλέτρης Ιωάν

► Πωλείται πιστόλι μάρκας CZ 75,9 mm, δύο (2) γεμι

νης, Κυριαζής Γεώργιος, Κυριακέας Σωτήριος. Μα-

στήρες, πενήντα (50) φυσίγγια και μία (1) θήκη σε πολύ

κρής Θεόδωρος, Παναγιωτακόπουλος Αθανάσιος.

καλή κατάσταση, στην τιμή των 150,00 ευρώ. - Πληρο

Σπανός Ηλίας.

φορίες: Αρχ/κας ΝΤΟΥΒΑΛΕΤΗΣ Κων/νος,
6977 931288

► Με το βαθμό του Αρχιφύλακα Ο: Τσιος Βασίλειος.

► Πωλείται αλεξίσφαιρο : Μάρκα BSST (Γερμανικό)
Μέγεθος (L-XL), αγορασμένο το 2010, ελαφρώς χρη
σιμοποιημένο (2 χρόνια) - Σε καλή κατάσταση - Γρα

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

πτή Εγγύηση έως 2020 - & Τσάντα Μεταφοράς - ΤΙΜΗ
► Η Υπαστυνόμος Β'Καπετανίδου Κωνσταντίνα, η

230 ευρώ

οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής/

τηλ. επικοινωνίας 697 687 9246

Α.Τ. Κασσανδρείας. επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό της από οηοιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ.
Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: 6937 341160

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

► Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετεί στη Δ ιεύθυν
ση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, επιθυμεί να μετα

Κατόπιν ενεργειώ ν του Πανελλήνιου Συλλόγου Συντα

βεί αμοιβαία με συνάδελφό του (κατέχοντα οργανική

ξιούχων Αστυνομικών της Τέως Αστυνομίας Πόλεων &

θέση Αρχ/κα Π.Σ. - Ανθυπαστυνόμου-Υηαστυνόμου Ν.

της Ελληνικής Αστυνομίας «Άγιος Αθανάσιος» λειτουργεί

3686/08) από οποιαδήποτε υπηρεσία της Διεύθυνσης

πλέον στον 1° όροφο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού

Αστυνομίας Ιωαννίνων. τηλ. επικοινωνίας: 6932 341284

Βερανζέρου 48 στην Αθήνα, περιφερειακό Ιατρείο της
Διεύθυνσης Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ. Τόσο οι εν ενερ-

► Ο Αρχιφύλακας Λεσκαλέλης Γεώργιος, ο οποίος

γεία Υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. και του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όσο και

υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής/ Α.Τ.

οι συνταξιούχοι, θα μπορούν να εξετάζονται και να συ-

Κασσανδρείας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ

νταγογραφούν τα φάρμακά τους εύκολα και χωρίς τα

νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσ

λαιπωρία, αφού το νέο αυτό ιατρείο είναι πλησίον του

σαλονίκης. τηλ. επικοινωνίας: 6993 526664

Μετρό της Ομόνοιας. ■
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► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επίσης, στο πλαίσιο των Διοικητικών αλλαγών που έχουν
εξαγγελθεί για τον Οργανισμό, ζητήθηκε να μην υπάρξουν
καθυστερήσεις από μέρους του και να συνδράμουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

τα Υπουργεία μας για εξεύρεσ η λύσεων σε πιθανά
προβλήματα από την υπογραφή της σύμβασης. Τέλος,
τονίστηκε στους παρευρισκόμενους ότι η παύση της
ελεύθερης μετακίνησης των υπηρετούντων στα Σώματα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μετά από τα δημοσιεύματα που είδαν τα φώτα

Ασφαλείας θα επιβαρύνει οικονομικά τους συναδέλφους

της δημοσιότητας και τη σύγχυση που ηροκάλεσαν,

μας και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές που η

αναφορικά με την έκδοση ΚΥΑ (6013/2/64/2015-2607/

μετάβαση είναι δαπανηρή (π.χ. όπως είναι ο Διεθνής

Β/3-12-2015) και την επίλυση του προβλήματος της

Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ,λπ.). Από

ελεύθερης μετακίνησης των Σωμάτων Ασφαλείας εντός

πλευράς τους, τόσο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Λεκανοπεδίου Αττικής, σας γνωρίζουμε ότΐ: α) η εν λόγω

όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ,

ΚΥΑ αφορά την εξόφληση της τρέχουσας χρονιάς και

καθώς και ο Νομικός Σύμβουλός τους, μας ενημέρωσαν

όχι το έτος 2016, β) το προαναφερόμενο πρόβλημα της
ελεύθερης μετακίνησης δυστυχώς υφίσταται ακόμα και

αναλυτικά για τα παραπάνω θέματα και τόνισαν ότι είναι
αλληλέγγυοι με το πρόβλημα της μετακίνησης των

γ) οι Ομοσπονδίες μας ξεκίνησαν από 30-11-2015 σειρά

Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα, μας γνώρισαν ότι,

επαφών με τους εμπλεκόμενους Φορείς και τη Δευτέρα.

βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4337/2015,

07-12-2015, προγραμμάτισαν συνάντηση με τη Διοίκηση

αναστέλλεται η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του

του ΟΑΣΑ.

Οργανισμού αυτοδικαίως από την 01-01-2016, για όσο

Συναδέλφισσες. Συνάδελφοι,

χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν

Οι Ομοσπονδίες μας, λειτουργώ ντας εντός των

καταβάλλει το. σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,

θεσμικών τους πλαισίων, αναδεικνύουν τα προβλήματα

αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση

των συναδέλφων, διαπραγματεύονται με τους αρμοδίους
Φορείς για την επίλυσή τους, μέσω τεκμηριω μένω ν

αυτή. Η εν λόγω διάταξη είναι αυτή που απαγορεύει
ρητά από 01-01-2016 την υλοποίηση των συμβάσεων

προτάσεων και ενημερώνουν έγκαιρα & έγκυρα για

που υπογράφονται με τα Υπουργεία μας, διότι το αντίτιμο

την έκβαση αυτών. Μην παρασύρεστε από ανεύθυνες

καταβάλλονταν οποτεδήποτε μέσα στη χρήση ή στο τέλος

φωνές. Συνεχίστε να στηρίζετε τις υγιείς δυνάμεις του

αυτής και όχι με την υπογραφή αυτής ή αμέσως μετά.

συνδικαλιστικού κινήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2015 για τους Αστυνομικούς & Πυροσβέστες. Επίσης,

υπογραφή της ΚΥΑ την 01-12-2015 αναφορικά με τη χρήση
μας γνώρισαν ότι οι σχετικές συμβάσεις των Σωμάτων

Αθήνα. 8 Δεκεμβρίου 2015

μας. είναι έτοιμες από πλευράς του Οργανισμού αλλά
Μεσημβρινές ώρες (07-12-2015), πραγματοποιήθηκε

αναμένουν τους αρμοδίους των Υπουργείων μας

προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των Προεδρείων

παράγοντες, προκειμένου να τις υπογράψουν, εφόσον

των Ομοσπονδιών μας και του Προέδρου του Διοικητικού

έχουν προβλεφθεί σε αυτές οι ανάλογες πιστώσεις στον

Συμβουλίου & Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΣΑ. κ.

Προϋπολογισμό του έτους 2016. Το περιεχόμενο δε αυτών

Γρηγορίου Δημητριάδη, των μελών του εν λόγω Διοικητικού

διευκρινίστηκε ότι είναι όμοιο με την περσινή χρονιά, με τη

Συμβουλίου και του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού,

διαφορά όμως ότι θα χορηγηθούν στους μετακινούμενους

προκειμένου να αναδείξουμε τα προκύπτοντα ζητήματα

σ χετικές κάρτες. Επιπλέον, επ ισ ημάνθηκε ότι τα

από την αιφνίδια διακοπή της ελεύθερης μετακίνησης του

Υπουργεία μας δεν είχαν ποτέ κατά το παρελθόν

προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, από 01/01/2016

πρόβλημα στην καταβολή των σχετικών πιστώσεων για

εντός Λεκανοπεδίου Αττικής. Από πλευράς μας. ζητήθηκε

τις μετακινήσεις μας. αλλά δυστυχώς για τον Οργανισμό,

ενημέρωση για την ύπαρξη ή μη σχετικής συμβάσεως

δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα Υπουργεία, με αποτέλεσμα

για το έτος 2016, αν υπάρχουν οφειλές των Υπουργείων

και προκειμένου να καταστεί βιώσιμος ο Οργανισμός να

προς τον Οργανισμό, καθώς και για το μοντέλο λειτουργίας

οδηγηθεί στην επιβολή - ψήφιση των ως άνω διατάξεων.

του από το έτος 2017 και εντεύθεν, με την υποχρεωτική

Τέλος, μας γνώρισαν ότι η εφαρμογή των ως άνω καρτών

καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου κατά τις μετακινήσεις.

θα μας οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα και
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στην εκ των προτέρων επίλυση πιθανών προβλημάτων

Κύριε Υπουργέ,

που ενδεχομένως προκύψουν με την εφαρμογή του

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως άμεσα

ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το έτος 2017. Ύστερα από τα

δώσετε κατευθύνσεις - οδηγίες στους υπηρεσιακούς

παραπάνω, οι Ομοσπονδίες μας θα συναντηθούν εκ νέου

παράγοντες, τόσο του Υπουργείου μας όσο και του

με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των Σωμάτων μας. αλλά

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την απεμπλοκή

και με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,

της διαδικασίας έκδοσης της ΚΥΑ, προκειμένου να

προκειμένου να μας γνωρίσουν πότε θα υπογράψουν

περιέρχεται στα Ταμεία μας (Μ.Τ.Σ. & Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως

τις συμβάσεις και τι μέλλει γενέσθαι με τις ανωτέρω

ανταποδοτικός πόρος, ποσοστό 5% επί των προστίμων

πιστώσεις. Επομένως, οι συνάδελφοί μας και ιδίως όσοι

που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κ Ο Κ. και

πλήττονται άμεσα από αυτήν την πολιτική πρέπει να

βεβαιώνονται από τις Υπηρεσίες του Σώματος.

γνωρίζουν ότι οι Ομοσπονδίες μας θα εξαντλήσουν όλα τα
περιθώρια προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

τους για να μην αισθάνονται ζημιωμένοι και εξαπατημένοι.

Αθήνα 28 Ιανουάριου 2016

Αθήνα. 8 Δεκεμβρίου 2015

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ως γνωστόν, στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό

Εσω τερικώ ν &

Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κοιν.: 1) Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

2) Μετοχικό Ταμείο Στρατό 3)

Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κύριε Υπουργέ.

μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνα προσωπικού και άλλες
διατάξεις» που κατατέθηκε την 22-12-2015 στη Βουλή
των Ελλήνων από το ΥΕΘΑ και σήμερα συζητείται ψ ηφίζεται στην Ολομέλεια, μεταξύ άλλων, προβλέπεται
η επέκταση της χορήγησης του ποσού του «Επιδόματος

Όπως γνωρίζετε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου

Εξομάλυνσης» των 212,94 € σε συζύγους που τελούν σε

45 του ν.4256/14 που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος

διάσταση ή διαζευγμένους ή αγάμων, που έχουν τέκνα

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου

για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του, εφόσον

92. περιέρχεται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και

αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή Στην ανωτέρω

στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Αστυνομίας Πόλεων

διάταξη και σ υγκεκριμένα στη σχετική έκθεσ η του

και Ελληνικής Χωροφυλακής του Ταμείου Επικουρικής

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν περιλαμβάνονται

Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα

οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων που υπάγονται τα

Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως πόρος (ανταποδοτικός

στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, καίτοι οι αποδοχές

και όχι κοινωνικός), ποσοστό 5% επί των προστίμων που

τους διέπονται από τις ίδ ιες δια τάξεις του ειδ ικ ο ύ

καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής

μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
(άρθρο 51 ν.3205/2003). Προκειμένου λοιπόν να αρθεί η εις

Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η διαδικασία είσπραξης,

βάρος μας προαναφερθείσα αδικία, οι Ομοσπονδίες μας,

κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω

σήμερα, συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό

Ασφαλιστικούς Φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.

ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και με εκπροσώπους των Πολιτικών

Κύριε Υπουργέ.

Κομμάτων στο χώρο του Κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ. ΝΔ

Παρότι έχουν παρέλθει σχεδόν είκοσ ι (20) μήνες

& Δημοκρατική Συμπαράταξη), όπου θέσαμε το θέμα

από τη νομοθέτηση του ως άνω ανταποδοτικού πόρου

και ζητήσαμε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση

και από πλευράς των Ταμείων έχουν λάβει χώρα, εδώ

της σ υντελού μ ενη ς. καταφανούς διάκρισης και

και ένα (1) χρόνο περίπου, όλες οι αναγκαίες ενέργειες

καταστρατήγησης των διατάξεων του μισθολογίου

αναφορικά με την παραπάνω ΚΥΑ. απορίας άξιο είναι γιατί

μας. Κατά τη συζήτηση των παραπάνω διατάξεων, ο

οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες κωλυσιεργούν την

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιο ικητική ς

έκδοσή της, όταν μάλιστα η εν λόγω συμπεριφορά των

Ανασυγκρότησης, με παρέμβασή του, δεσμεύτηκε

προαναφερομένων παραγόντων, έχει ως αποτέλεσμα τη

ότι. στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο, θα καταθέσει

στέρηση εσόδων από τους δικαιούχους Ασφαλιστικούς

σχετική τροπολογία, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και

Φορείς που τόσο δοκιμάζονται τα τελευταία μνημονιακά

τα Σώματα Ασφαλείας στην επέκταση της χορήγησης

έτη.

του ποσού του «Επιδόματος Εξομάλυνσης». Ύστερα
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από τα παραπάνω, αναμένουμε από την Κυβέρνηση να
μη σταθεί ανακόλουθη, αλλά να προβεί στην άμεση
υιοθέτηση και προώθηση της ως όνω παρέμβασης του
Υπουργού για καταβολή του επιδόματος και στα Σώματα

Κύριε Υπουργέ.
• Επειδή δεν πρέπει να παύσει η καταβολή της οικονομικής
ενίσχυσης στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους.
• Επειδή οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι
μας τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν είναι οι καλύτερες

Ασφαλείας.

και πόσο άλλο όταν αντιμετωπίζεις σοβαρά προβλήματα
υγείας και απώλειες οικείων προσώπων.

Αθήνα. 11Δεκεμβρίου 2015

• Επειδή από πλευράς του Δ.Σ. του Ταμείου έχει ληφθεί
ΠροςΓΓον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής

εδώ και καιρό η σχετική απόφαση μεταφοράς του
Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 καθώς και σας

Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

έχει σταλεί η προταθείσα διάταξη τροποποίησης των
σχετικών διατάξεων, θεωρούμε, λόγω του επείγοντος,

Κύριε Υπουργέ.
Με το υπ' αριθ. 506/1/39 από 24-07-2015 έγγραφό μας.

ότι πρέπει να ενεργήσετε άμεσα για την εισαγωγή της εν

το οποίο κοινοποιήθηκε στο Γραφείο σας. επισημάναμε την

λόγω διάταξης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου

αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού

να συνεχιστεί αδιάκοπα η καταβολή του βοηθήματος

του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης

στους συναδέλφους, δεδομένου ότι το έχουν πραγματικά

του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού. Παράλληλα,

ανάγκη.

η εν λόγω μεταφορά, σας τονίστηκε και κατ'ιδίαν, σε
συνάντηση που είχαμε την 29-09-2015. στο πλαίσιο της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανάληψης των καθηκόντων σας στο Υπουργείο μας.

Αθήνα. 07 Ιανουάριου 2016

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι κοινωνοί του προβλήματος
και αλληλέγγυοι μαζί μας είναι τόσο ο Υπουργός Εργασίας,

Συνεδρίασε εκτάκτω ς, σήμερα, στην Αθήνα, η

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών μας, με αντικείμενο

κ. Γεώργιος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ. όσο και ο Υφυπουργός,

το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

αρμόδιος για θέματα Κοινω νικώ ν Ασφαλίσεων, κ.

και τη λήψη αποφάσεων για την προστασία των

Αναστάσιος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. στους οποίους αναπτύξαμε

συμφερόντων του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων

το χαρακτήρα και το σκοπό του προαναφερόμενου

Α σφ αλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.Μετά από

Λογαριασμού, σε δια ζώσης συναντήσεις, την 30-07-2015

αναλυτική συζήτηση, κατέστη σαφές, ότι μπορεί με το

και την 29-10-2015, αντίστοιχα.

συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μην τροποποιούνται οι

Κύριε Υπουργέ,

υφιστάμενες διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού της

Ο ως άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το έτος

κύριας σύνταξης του δημόσιου τομέα (ν.3865/10). ωστόσο,

1979 στο επ ικουρικό Ταμείο της πρώην Ελληνικής

η ρητή αναφορά στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1

Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη λειτουργεί στον

του σχεδίου νόμου, που ορίζουν ότι «το Εθνικό Σύστημα

Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής

Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες

(ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ. έχει λογιστική αυτοτέλεια με

για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό

αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και παρέχει εφάπαξ

τομέα», καθώς και ότι «τα θέματα του νόμου αυτού που

οικονομική ενίσχυση από 1.600,00 € έως 2.000.00 €

αναφέρονται στους... στρατιωτικούς ... θα ρυθμιστούν

περίπου, ως κάτωθι: α) Στις οικογένειες των σε καιρό

με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο», γεννά

ειρήνης και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία αποβιωσάντων

εύλογες ανησυχίες και επιτάσσει την αγωνιστική μας

ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.β) Σε ανικανότητα

δράση. Πόσο μάλλον, όταν. ήδη. με το ίδιο σχέδιο νόμου

του μετόχου λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε

προωθούνται, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο χρόνο,

κατά την υπηρεσία.γ) Σε βαριά νόσο των μετόχων ή μέλους

μειώσεις σε νέες και παλαιές συντάξεις του ιδιωτικού

της οικογένειάς τους για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται

τομέα αντίστοιχα, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού

μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί

τους (μέσος όρος αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού

πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από

βίου), αλλά και μειώσεις όλων ανεξαιρέτως των μισθών,

τους ασφαλιστικούς Φορείς.δ) Σε θεομηνίες ή σοβαρό

αφού αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (σε κύρια και

ατύχημα με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή

επικουρική σύνταξη) τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

οικονομική θέση.

Επιπλέον, θίγεται άμεσα και καθολικά η επικουρική
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σύνταξη των μερισματούχων - μετόχων της επικουρικής

των Σωμάτων μας, όσο και με τους εκπροσώπους των

κοινω νικής ασφάλισης, αφού κι εδώ εφαρμόζεται ο

Πολιτικών Κομμάτων, προκειμένου να πάρουν θέση.

ίδιος τρόπος υπολογισμού που προαναφέρθηκε για

Εφόσον διαφωνούν με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου,

την κύρια σύνταξη, παρότι στο μεταβατικό χρονικό

να μας ενημερώσουν με σαφήνεια τι αντιπροτείνουν,

διάστημα και έως την ολοκλήρωση του προγράμματος

ώστε κατά τη συζήτησή του στις αρμόδιες Επιτροπές της

(31-12-2018), θα συνεχίσουν να καταβάλλονται αυτές στο

Βουλής, όπου αιτούμαστε ακροάσεως. να γνωρίζουμε εκ

ύψος που ίσχυαν ώς την τροποποίηση της υφιστάμενης

των προτέρων πλήρως τις θέσεις τους. Αλληλεγγύη στην

νομοθεσίας. Κυρίως, δε. και λόγω της. εν αναμονή,

κοινωνία, αγώνας για να σταθούμε όρθιοι!

έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τις
νέες τεχνικές παραμέτρους υπολογισμού της επικουρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

σύνταξης. Όσον αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ

Αθήνα. 27 Ιανουάριου 2016

βοηθήματος, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με αλλαγές,
αυτή τη φορά, μέσω του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του

Στην Γενική Συνέλευση των αγροτών στο Κάστρο

νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις οποίες

Βοιωτίας παρευρέθησαν 27/01/2016 αντιπροσωπεία των

επηρεάζονται άμεσα αστυνομικοί και πυροσβέστες,

Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου μετέφεραν

ασφαλισμένοι στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων,

το μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο δίκαιο

αφού τροποποιείται, ομοίως, ο τρόπος υπολογισμού,

των αιτημάτων τους. Οι Ομοσπονδίες των ένστολων

εξουσιοδοτώντας τον αρμόδιο υπουργό να εκδώ σει

και σύσσωμοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας

νέα Υπουργική Απόφαση (νέα τεχνική βάση), χωρίς να

δηλώνουμε «σαρξ εκ της σαρκός» του Ελληνικού Λαού

γίνεται γνωστό ποιο θα είναι το ύψος των εφάπαξ και

και αισθανόμαστε υπερήφανοι για το μεγάλο Παλλαϊκό

ποιος ο χρόνος απονομής τους, δεδομένου ότι ήδη δεν

Αγώνα που δίνει η αγροτιά και τους ευχαριστούμε θερμά,

έχουν χορηγηθεί εφάπαξ, από το εν λόγω Ταμείο, τα 2.5

όπως αυτό μεταφέρθηκε δια στόματος του προέδρου

τελευταία έτη.- Επειδή, οι ένστολοι είναι κομμάτι της

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου.Όλοι μαζί οι

ελληνικής κοινωνίας και έχουν εισπρόξει την απαξίωση

εργαζόμενοι συνεχίζουμε άκαμπτοι όλο και πιο δυνατοί

και τον εμπαιγμό στο παρελθόν, γνωρίζοντας μάλιστα ότι τα

για να μην επέλθει η ασφαλιστική λαίλαπα και μαζί με

ίδια ή χειρότερα μπορεί να θεσμοθετηθούν στη συνέχεια

αυτή το «Εθνοκτόνο Νομοσχέδιο» για όλες της γενεές

και για τις συντάξεις τους, εκφράζουμε την αλληλεγγύη

των Ελλήνων Μας ενώνουν όλους οι κοινοί αγώνες

μας σε όλες τις κοινω νικές τάξεις που πλήττονται από
το νομοσχέδιο και δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

μας στον αγώνα τους.- Επειδή, διαπιστώνουμε ότι με

Αθήνα, 13 Ιανουάριου 2016

τη ψήφιση των νέων μέτρων, θα πληγεί και η ευρύτερη
ο ικογένεια των ένστολων (ανατροπή οικογενειακώ ν

Στο πλαίσιο των επαφών που έχουμε ζητήσει με

προγραμματισμών, συρρίκνωση εισοδήματος, αλλαγές

τα Π ολιτικά Κόμματα, υπήρξε σήμερα συνάντηση

στον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης και

των Προέδρων των Ομοσπονδιών με τον Πρόεδρο

των εφάπαξ βοηθημάτων κλπ).- Επειδή λαμβάνουμε

της Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλειο ΛΕΒΕΝΤΗ, με

υπόψη τις λοιπές εκκρεμότητες (πλήρη συμμόρφωση

αντικείμενο το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση

στις αποφάσεις του ΣτΕ. ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ, δυνατότητα

για το ασφαλιστικό. Κατά τη συνάντηση παρουσιάσαμε τις

μετατροπής των Ταμείω ν σε αυτο δ ια χειρ ιζόμ ενα

θέσεις μας και ζητήσαμε τη στήριξη του Κόμματος της

κ.λπ.).Καλούμε τα μέλη μας σε πλήρη αγωνιστική

Ένωσης Κεντρώων, ώστε να μην περάσουν οι δυσμενείς

εγρήγορση και γνωρίζουμε προς πόσα κατεύθυνση

ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους (αλλαγή του τρόπου

ότι οι συγκεκριμένες αγωνιστικές δράσεις μας θα

υπολογισμού της κύριας - επ ικουρικής σύνταξης και

διαμορφωθούν κατά τη διευρυμένη συνεδρίαση των

εφάπαξ βοηθημάτων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών μας. που

κ.λπ.) και ιδίως για τα ασφαλιστικά Ταμεία των ένστολων,

θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουάριου 2016 στο Λεκανοπέδιο

είτε αυτά εμπεριέχονται στο εν λόγω σχεδίου νόμου είτε

Αττικής, ο δε χρόνος και τόπος αυτής θα γνωστοποιηθούν

συμπεριληφθούν σε επόμενα νομοσχέδια, καθώς και για

με νεώτερη ανακοίνωσή μας. Αγω νιστικές δράσεις

τα εκκρεμή μισθολογικά ζητήματα του Κλάδου μας. Ο κ.

που θα εκδηλω θούν ανάλογα και με το αποτέλεσμα

Λεβέντης δεσμεύτηκε ότι δεν θα ψηφίσει το προτεινόμενο

των συναντήσεών μας τόσο με τις πολιτικές Ηγεσίες

σχέδιο νόμου, καθώς επίσης ότι θα στηρίξει τη θέση μας
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για μη ένταξη των Επικουρικών μας Ταμείων στο ΕΤΕΑ.

Αποστράτους τους. Την 19/1/2016, ακολούθησε η συνά

Όσον αφορά το θέμα του μισθολογίου που θα ανοίξει εντός

ντηση με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ.

του τρέχοντος έτους, μας τόνισε πως. θέση της Ένωσης

Άδωνη Γεωργιάδη. τους τομεάρχες Δημόσιας Τάξης και

Κεντρώων είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο

Εργασίας, Βουλευτές της Ν.Δ. Δημήτρη Κυριαζίδη και

βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού να είναι κατώτερος

Βασίλειο Οικονόμου, οι οποίοι τόνισαν ότι το κόμμα τους

των 1.090 ευρώ. Πέραν τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη η

είναι αντίθετο με τις προτεινόμενες από την Κυβέρνη

ιδιαιτερότητα και οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες

ση αλλαγές, διότι περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που θίγουν

διαβούν και εργάζονται οι ένστολοι, ώστε το ύψος των

κεκτημένα δικαιώματα αφενός και αφετέρου δεν λύνουν

αποδοχών να αντανακλά στην αναγνώριση της αποστολής

το πρόβλημα, που είναι δομικό και μη αντιμετωπίσιμο με

και της προσφοράς τους στην Ελληνική Πολιτεία και

περικοπές συντάξεων και αύξηση εισφορών.

Κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή για τα

Γι' αυτό θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το

θέματα μισθολογίου, ασφάλισης καισυνταξιοδότησηςτων

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και προς τούτο ζήτησαν

ένστολων, δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, θεω ρεί

να τους ενημερώσουμε εγγράφως όσον αφορά το σκέλος

δε χρήσιμο και σκόπιμο, πρώτα να συσταθεί μια ειδική

των ένστολων. Την ίδια ημέρα υπήρξε συνάντηση με την

επιτροπή που θα εξετάσει υπεύθυνα όλα τα δεδομένα,

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κα Φώφη Γεννηματά στην οποία

λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρωπαϊκά στάνταρς και στη

συμμετείχαν η βουλευτής κα Έφη Χριστοφιλοπούλου,

συνέχεια να διατυπωθούν οι όποιες προτάσεις. Τέλος,

υπεύθυνη για το ασφαλιστικό, ο πρώην βουλευτής

συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση όταν θα

Δημήτρης Καρύδης και ο υπεύθυνος του τομέα για

κατατεθεί το τελικό σχέδιο νόμου ούτως ώστε να υπάρξουν

τα Σώματα Ασφαλείας κ. Απόστολος Ψωμάς. Από την

και από την πλευρά του ανάλογες παρεμβάσεις.

πλευρά τους, συντάχθηκαν επίσης με τις θέσεις μας για
τις άδικες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου και

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

δήλωσαν ότι θα στηρίξουν το δίκαιο των αιτημάτων μας

Αθήνα. 21 Ιανουάριου 2016

νόμων 3863 και 3865 του 2010 για το ασφαλιστικό, τις
διατάξεις των οποίων θεωρούν ως βάση συζήτησης για

κατά τη συζήτησή του στη Βουλή. Υπεραμύνθηκαν των

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών μας συναντήσεων με τα

την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος.Την 20/1/2016

Πολιτικά Κόμματα, μετά την Ένωση Κεντρώων (13/1/2016)

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους βουλευτές του

ακολούθησαν συναντήσεις με αντιπροσωπείες της Λα

ΚΚΕ κ.κ. Θανάση Παφίλη και Χρήστο Κατσώτη, οι οποίοι

ϊκής Ενότητας, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και

δήλωσαν ότι οι ρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση

του ΚΚΕ. Ειδικότερα: Την 18/1/2016. ενημερώσαμε την

ισοπεδώνουν την κοινω νική ασφάλιση, το ΚΚΕ είναι

αντιπροσωπεία της ΛΑΕ. αποτελούμενης από τον Δημή-

αλληλέγγυο με όλους τους εργαζόμενους και τους

τρη Στρατούλη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και

συνταξιούχους που θίγονται και ότι ο μόνος δρόμος για

τον Τάσο Μαυρόπουλο, υπεύθυνο Τμήματος Σωμάτων

την αποτροπή της ψήφισής τους είναι οι λαϊκοί αγώνες

Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι τόνισαν

με καθολική συμμετοχή του λαού σε αυτούς.Παράλληλα.

ότι «η πρόταση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για το

στις 19-01-2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον

ασφαλιστικό δε συνιστά μεταρρύθμιση, που θα σώσει

Υπουργό Εθνικής Αμυνας και Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων

τις συντάξεις, αλλά κατεδάφιση ασφαλιστικών δικαιω

Ελλήνων κ. Πόνο Κομμένο, στον οποίο αναπτύξαμε, ως

μάτων. με νέες μειώσεις συντάξεων και νέες αυξήσεις

συγκυβερνήτη πάνω απ' όλα, τον προβληματισμό μας

ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ασφαλιστικών ε ι

και τις ιδιαιτερότητες που έχει το λειτούργημά μας, με

σφορών Πρόσθεσαν δε ότι μοναδικός στόχος της Κυ

βάση τις οποίες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούμε

βέρνησης είναι η εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσής

στις προτεινόμενες από την Κυβέρνηση ρυθμίσεις και

της να μειώσει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες κατά 1.8 δις

ζητήσαμε από αυτόν και ως επικεφαλής του κόμματος

ευρώ το 2016. ώστε να τα δώσει στους δανειστές για απο

των ΑΝΈΛ.. που συμμετέχει στην Κυβέρνηση να ασκήσει

πληρωμή του επαχθούς, υπέρογκου και άδικου δημοσίου

βέτο και να απαιτήσει την εξαίρεσή μας. Επίσης, ζητήσαμε

χρέους της χώρας. Η κυβερνητική πρόταση θίγει όλους

να προωθήσει το διαχρονικό αίτημά μας για την αυτονομία

τους κλάδους των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, χωρίς

των Ταμείων μας και αν είναι εφικτό τη δημιουργία ενός

καμία εξαίρεση και κατά συνέπεια και τους εργαζόμενους

Ενιαίου Ταμείου ένστολων που θα συμπεριλάβει και τα

στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους

Επικουρικό του ΤΕΑΠΑΣΑ. Ο κ. Καμμένος δεσμεύτηκε
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ότι ως ΑνεξάρτητοΓΕλληνες, θα εναντιωθούν σε τυχόν

δύσκολη οικονομική συγκυρία έχουν υπό λειτουργία ένα

αρνητικές ρυθμίσεις, ενώ δήλωσε ότι θα προωθήσει την

υποδειγματικό Επαγγελματικό Ταμείο τόσο από πλευράς

πρότασή μας για Ταμείο ένστολων, όπου θα επιμερίζεται

παροχών όσο και προοπτικών, προς όφελος των μελών

σε Ταμείο Σωμάτων Ασφαλείας και Ταμείο Ενόπλων

του. Καλούμε τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων ενώσεων

Δυνάμεων, καθώς και ο ίδιος θεωρεί την πρότασή μας

μας να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις παροχές του

θετική και προς τούτο θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Για ίο

ταμείου, ώστε εφόσον το επιθυμούν, εγγραφόμενοι ως

εκκρεμές ζήτημα της μη συμμόρφωσης της Κυβέρνησης

μέλη, ν' αποκτήσουν τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής

στις αποφάσεις του ΣτΕ τόνισε ότι έ χ ε ι δεσμεύσει

ασφαλιστικής κάλυψης, σε μία περίοδο που όπως

τα απαιτούμενα κονδύλια, αλλά δεν υπάρχουν τα

προαναφέραμε αμφισβητούνται και ισοπεδώνονται

αντίστοιχα στα άλλα Υπουργεία και ότι οι Ομοσπονδίες

κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και ο κοινωνικός

μας, συνεχίζουν τις ενημερωτικές τους συναντήσεις με

χαρακτήρας της δημόσιας ασφάλισης.

τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης για τις οποίες
θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.
Ό λες αυτές οι εξελίξεις θα συζητηθούν κατά την
αυριανή συνεδρίαση του διευρυμένου Διοικητικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25ου
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αθήνα. 14 Αυγούστου 2015

Συμβουλίου, όπου έχουν κληθεί να αναλύσουν το επίμαχο
νομοσχέδιο ε ιδ ικ ο ί εργατολόγοι. αναλογιστές, καθώς

Π ραγματοποιήθηκε στις 9 &10 Δ εκεμ β ρ ίο υ 2015

και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και

στην Αθήνα το 25 Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό μας

Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκος Φράγκος. προκειμένου

με τη συμμετοχή των νεοεκλεγέντω ν αντιπροσώπων

να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειές

των Π ρω τοβάθμιω ν Π ερ ιφ ερ εια κ ώ ν Ενώσεων της

μας. Η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα

Ομοσπονδίας, καθώς και των προεδρείων των Ενώσεων.

περάσειΙΘα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους το δικαίωμά

Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου ήταν «Συνεχίζουμε

μας για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις!

ενω τικά, μαχητικά και ασυμβίβαστα». Την επίσημη
έναρξη των εργασιών τίμησαν με την παρουσία τους και το
χαιρετισμό τους ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ανασυγκρότησης κ. Π αναγιώ της Κουρουμπλής, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.

(www.poaxia.gr)

Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης. ο Αναπληρωτής Γενικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραμματέας, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Διευθυντής

Αθήνα. 21 Ιανουάριου 2016

του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Βασίλειος
Μαστρογιάννης. Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεών

Πραγματοποιήθηκε στις 20/1/2016 συνάντηση στα

τους ήταν η αναγνώριση της προσφοράς της Ελληνικής

γραφεία της Ομοσπονδίας μας. του προεδρείου της

Αστυνομίας, αλλά σε ό.τι αφορά το δ ιεκδ ικη τικό μας

Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με το νέο Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής

πλαίσιο επικαλέστηκαν την δημοσιονομική κατάσταση

Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Δ ιεθνούς Ένωσης

της χώρας και ζήτησαν κατανόηση, καλώντας τους

Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.). Στην συνάντηση
παρευρέθηκαν και οι πρόεδροι της Ένωσης Αξιωματικών

Αξιω ματικούς να συνεχίσουν ακάματα να εργάζονται

Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ. ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος

ε ίν α ι απ οτελεσματική τότε κ α ι ο σ υνδ ικα λισ τικό ς

για το αγαθό της ασφάλειας διότι όταν μια αστυνομία

και της Ένωσης Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Αστυνομίας

αγώνας θα έχ ει καλύτερα αποτελέσματα. Αναγνώρισαν

Δυτικής Αττικής κ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Χρήστος.Κατά την

δε την αναγκαιότητα θέσπισης ενός α ντικειμ ενικο ύ

συνάντηση έγινε διεξοδική συζήτηση για τις προοπτικές

πλαισίου διεξαγωγής των κρίσεων, ξεκαθαρίζοντας σε

και σ υζητήθ ηκαν προτάσεις για την περαιτέρω

σχετικό ερώτημά μας ότι οι κρίσεις θα γίνουν τότε που

ενδυνάμωση του ταμείου, ειδικότερα σήμερα που τόσο η

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Εκ μέρους

επικουρική ασφάλιση αλλά και η χορήγηση των εφάπαξ

της Φ υσικής Ηγεσίας παρέστησαν ο Υπαρχηγός του

ενισχύσεων τελούν υπό την αίρεση της ΤΡΟΙΚΑΣ. Από την

Σώματος Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβόλας,

πλευρά μας, τονίσαμε ότι η Ομοσπονδία μας στηρίζει την

ο οποίος μ ετέφ ερ ε το χα ιρετισ μ ό του κ. Αρχηγού

προσπάθεια του Δ.Σ. του Ταμείου που μέσα σε αυτήν τη

Αντιστρατήγου Δ ημητρίου Τσακνάκη, ο Δ ιευθυντής
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του Κλάδου Δημόσιας Α σφ άλειας Υποστράτηγος κ.

συνεδρίαση. Παράλληλα η Ομοσπονδία, θα επ ιμ είνει

Δ ημήτρης Γεωργατζής. ο Αττικάρχης Υποστράτηγος

στο αίτημα για τη σύσταση Δ ιακομματικής Επιτροπής

κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Διευθυντής της ΔΕΕ κ.

για τη λειτουργία της αστυνομίας. Τέλος, κάλεσε τους

Δημήτρης Παπαναγιώτου. ο Δ ιευθυντής της Άμεσης

συνέδρους σε συστράτευση για ενω τικούς αγώνες

Δράσης κ. Β α σ ίλειος Τσίγκος, ο Δ ιευ θ υ ντή ς της

τονίζοντας και την αναγκαιότητα της σύστασης της

Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής κ. Βλάσης Βαλατσός. ο

προβλεπόμενης από το νόμο 2265/95 Συνομοσπονδίας.

Διευθυντής της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας Ταξίαρχος

Παράλληλα, την πρώτη μέρα έγινε με συντονιστή τον

κ. Λάμπρος Κατσίφας. της Σχολής Μετεκπαίδευσης και

πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ κ. Πάνο Σόμπολο, η

Επιμόρφωσης κ. Αθανάσιος Κατσάρας, ο Διευθυντής

παρουσίαση του βιβλίου «Το χρονικό του συνδικαλισμού

της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Αναστάσιος

των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», το οποίο

Αναστασάκος. ο Ταξίαρχος Γεώργιος Τηλελής από το

συνέγραψε ο δημοσιογράφος Μανώλης Σταυρακάκης.

Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου ΑΕΑ καθώς και

Στην εκδήλωση κλήθηκαν και μίλησαν οι διατελέσαντες

πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιω ματικοί. Εκ

πρόεδροι και γραμματείς, ο πρώην υπουργός Δημόσιας

μέρους των πολιτικών κομμάτων, χαιρετισμό απηύθυναν

Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής καθώς και ο πρώην

η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Παναγιώτα Κοζομπόλη.
οι βουλευτές της Νέας Δ ημοκρατίας κ.κ. Δημήτρης

υπουργός Δικαιοσύνης και πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Φώτης

Κ υριαζίδης και Αναστάσιος Δ ημοσχάκης -επ ίτιμ ο ς

στη γέννηση και εδραίω ση του συνδικαλισμού των

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο βουλευτής του

Αξιωματικών.

Κουβέλης, οι οποίοι τιμήθηκαν για την προσφορά τους

ΚΚΕ κ. Θανάσης Παφίλης. ο κ. Απόστολος Ψωμάς

Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες,

εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τάσος Μαυρόπουλος

σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας για την

εκ μέρους της Λ αϊκής Ενότητας. Επίσης παρέστησαν

ανάδειξη του νέου Δ ιοικητικού Συμβουλίου και των

εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, οι πρόεδροι

λοιπών συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας. Κατά τη

της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος. της ΠΟΕΥΠΣ

διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος

κ. Δ ημήτρης Σταθόπουλος. της ΕΑΠΣ κ. Γιάννης
Σταμούλης. της ΠΕΑΛΣ κ. Δ ημήτρης Σαϊτάκης, του

για τα τρέχοντα εκκρεμή ζητήματα και καταγράφηκαν οι
θέσεις και οι απόψεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων

ΣΕΦΕΑΑ κ. Ευστράτιος Μ αυροειδάκος. του Εθνικού

που συμμετείχαν σε αυτό και οι οποίες κωδικοποιημένα

Τ μήματος του

ΙΡΑ κ. Ιω άννης Καραπατάκης. ο

συμπεριλαμβάνονται στο εγκριθέν ψήφισμα. Επίσης,

αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΑΑ, επίτιμος Υπαρχηγός της

αποφασίστηκε η νέα διοίκηση να προβεί στην διοργάνωση

Ελληνικής Αστυνομίας κ. Γρηγόρης Αναγνώστου, ο

έκτακτου συνεδρίου το νέο έτος, με αποκλειστικό

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων

θέμα την τροποποίηση καταστατικών διατάξεων καθώς

Σ τρ ατιω τικώ ν κ. Α νέσ της Τσ ουκα ρά κης κα ι της

εκτιμήθηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης της σύνθεσης του

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών κ. Βασίλειος

Δ.Σ. και η προσαρμογή ορισμένων διατάξεων στις νέες

Νικολόπουλος και άλλοι. Στην ομιλία του ο πρόεδρος

συνδικαλιστικές συνθήκες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας στηλίτευσε

θα συγκροτηθεί σε Σώμα τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα

τις μνημονιακές π ολιτικές και τις επιπτώ σεις που

με τις καταστατικές μας διατάξεις προκειμένου να εκλεγεί

επέφεραν στην λειτουργία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ

το νέο προεδρείο.Από την πλευρά μας. ευχαριστούμε το

αλλά και στην καθημερινότητα του Έλληνα αστυνομικού.

απερχόμενο Δ ιοικητικό Συμβούλιο για την άοκνη και

Επίσης, στάθηκε στην αφερεγγυότητα των κυβερνώντων.

εποικοδομητική προσπάθεια των μελών του προκειμένου

άλλα να υπόσχονται πριν από τις εκλογές και άλλα να

να αντιμετωπιστούν μείζονα και κρίσιμα ζητήματα.

πράττουν στη συνέχεια, ζήτησε πλήρη συμμόρφωση στις

Παράλληλα καλωσορίζουμε τους νεοεκλεγέντες με τη

αποφάσεις του ΣτΕ, την τήρηση των δεσμεύσεων για

βεβαιότητα ότι το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας που

το ΤΕΑΠΑΣΑ. την προώθηση των θεσμικώ ν αλλαγών

εκπέμφθηκε και από το συνέδριο, θα χαρακτηρίσουν

για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Σώματος

την εφ εξής καθημερινή μας δράση. Διαβεβαιώ νουμε

και κάλεσε την πολιτεία να ε π ιδ ε ίξε ι έμπρακτα το

τους συναδέλφους ότι με το νέο «αίμα», τις νέες ιδέες

ενδιαφ έρον της για τους αστυνομικούς. Στο πλαίσιο

και το νέο πνεύμα των νέων αιρετών εκπροσώπους τους

ανακοίνωσε ότι θα αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε η

θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να μην διαψεύσουμε τις

Ελληνική Βουλή να τιμήσει τον αστυνομικό θεσμό και

προσδοκίες τους. Συνεχίζουμε, ενω τικά, μαχητικά,

τους πεσόντων στο καθήκον αστυνομικούς, σε ειδική

ασυμβίβαστα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Τομέα Δικαιοσύνης, Μ εταναστευτικής Π ολιτικής και

Αθήνα. 18 Δεκεμβρίου 2015

Προστασίας του Πολίτη, Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

Βασίλη Κεγκέρογλου, τον υπεύθυνο Κοινοβουλευτικού

και τον υπεύθυνο του τομέα προστασίας του πολίτη κ.
Στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση ζητήματος,

Απόστολο Ψωμά. Ακολούθως και για τον ίδιο ως άνω λόγο

της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αν. Γραμματέα της

Αστυνομίας, κατά την ενταύθα χρονική περίοδο όπως

Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και

έχει οριστεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

Τομεάρχη Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιω ματικώ ν Αστυνομίας

Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτριο Κυριαζίδη καθώς

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Κατσιαμόκα,

και τον Βουλευτή Ν. Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και

τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. αυτής κ, Αναστάσιο

επίτιμο Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη. Στο

Δραγουδάκη (Πρόεδρο Ε.Α.Α.Μ.Θ.) και κ. Στυλιανό

προσεχές χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση

Καρακούδη (Πρόεδρο Π.ΕΝ.Α.Α.) καθώς και τον Πρόεδρο

του προτεινόμενου σχεδίου και εν όψ ει της επόμενης

της ΕΝ.ΑΞΙ.Α. κ. Βασίλειο Βράντζα, μετά από πρόσκληση

συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του σώματος η οποία

της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας προς τις Ομοσπονδίες

καθορίστηκε για αμέσως μετά τις γιορτές, η Ομοσπονδία

Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ, συμμετείχε σε συζήτηση με

μας, ευρισκόμενη σε επαγρύπνηση θα συνεχίσει να

τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο

παρακολουθεί κάθε εξέλιξη, διευρύνοντας τις επαφές

Αναγνωστάκη παρουσία του Επιτελάρχη του Αρχηγείου

της με εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων, της

της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου κ. Εμμανουήλ Κατριαδόκη και

αυτοδιοίκησης και λοιπών αρμόδιων φορέων.

του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Μ ιχαιρίνα, η οποία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

έλαβε χώρα την 17-12-2015, μετά την ολοκλήρωση των

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

συνολικών παρουσιάσεων στις Γενικές Π εριφερειακές
ΠΡΟΣ

Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας. Κατά τη διάρκεια

1) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

της συνάντησης, εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας
τονίσθηκε ότι η Αναδιάρθρωση θα πρέπει να στηρίζεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
2) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

στο τρίπτυχο: βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
ασφάλειας του πολίτη, εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στις

εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, δημιουργία

Ομοσπονδίας, Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα, συγκροτήθηκε

διοικητικώ ν μονάδων, θέσεις που επισημάνθηκαν και

σε σώμα το νέο 15μελες Δ ιο ικη τικό Συμβούλιο της

στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες

Νικόλαο Τόσκα κατά την παρουσία του στο πέρας της

από το καταστατικό διαδικασίες, εξελέγησαν κατόπιν

πρώτης φάσης. Παράλληλα εκφράσαμε τις επιφυλάξεις

ψηφοφορίας για το Προεδρείο οι παρακάτω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

μας για την επιτυχία του εγχειρήματος επισημαίνοντας ότι

Α/Υ' ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΙωάννηςΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

δεν αρκεί μια απλή κατάργηση ή συγχώνευση κάποιων

Α /Α ' ΒΕΛΛΙΟΣ Α νδ ρ έα ςΑ ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

υπηρεσιών αν δεν συνοδεύεται και με αντίστοιχες

Α /Υ '

παρεμβάσεις - αλλαγές σε βασικές δομές του σώματος

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης, Β ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ
Δ ' ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

οι οποίες σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη

Α/Α ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

λειτουργία του και πολλές ε ξ αυτών υφίστανται για

Α/Υ' ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος

την εξυπηρέτηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α/Β ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ

πελατειακών και μόνο σχέσεων.

Εκφράζοντας την ανησυχία μας για το μείζον αυτό

Στυλιανός , ΤΑΜΙΑΣ: Α /Α ' ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

θέμα, ζητήσαμε τη θεσμική στήριξη των απόψεων μας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

και προς τούτο, πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα

Α/Β'ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταύρος, ΑΝ ΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

συναντήσεις στα γραφεία της Βουλής των Ελλήνων με

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Α/Α ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος

Πέτρος .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και συγκεκριμένα με

98
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επαρκώς στελεχωμένων, σύγχρονων και λειτουργικών

τον γραμματέα της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΕΩ Ν :Υ /Α'

(ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) και Βουλευτή Ν. Ηρακλείου κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Α/Β' ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός
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ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Α θανάσ ιος,
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

&

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

παραμέτρους υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης.

ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος

Όσον αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος,

Μ Ε Λ Η : Α/Υ ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος, Α/Α

ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με αλλαγές, αυτή τη φορά,

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης , Α/Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Αρθούρος ,

μέσω του Κλάδου Εφάπαξ Παροχώντου νέου Ενιαίου Φορέα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ: Α /Α
ΤΑΚΤΙΚΑ

Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις οποίες επηρεάζονται άμεσα

Α/Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος

αστυνομικοί και πυροσβέστες, ασφαλισμένοι στο Ταμείο
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού τροποποιείται,
ομοίως, ο τρόπος υπολογισμού, εξουσιοδοτώντας τον
αρμόδιο υπουργό να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση
(νέα τεχνική βάση), χωρίς να γίνεται γνωστό ποιο θα είναι
το ύψος των εφάπαξ και ποιος ο χρόνος απονομής τους,
δεδομένου ότι ήδη δεν έχουν χορηγηθεί εφάπαξ, από το

Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2015

εν λόγω Ταμείο, τα 2.5 τελευταία έτη. - Επειδή, οι ένστολοι
Συνεδρίασε εκτάκτως, στην Αθήνα, η Επιτροπή Αγώνα

είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και έχουν εισπράξει

των Ομοσπονδιών μας. με αντικείμενο το σχέδιο νόμου για

την απαξίωση και τον εμπαιγμό στο παρελθόν, γνωρίζοντας

την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τη λήψη αποφάσεων

μάλιστα ότι τα ίδια ή χειρότερα μπορεί να θεσμοθετηθούν

για την προστασία των συμφερόντων του ανθρώπινου

στη συνέχεια και για τις συντάξεις τους, εκφράζουμε

δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων

την αλληλεγγύη μας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που

Δυνάμεων. Μετά από αναλυτική συζήτηση, κατέστη

πλήττονται από το νομοσχέδιο και δηλώνουμε την πλήρη

σαφές, ότι μπορεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μην

υποστήριξή μας στον αγώνα τους. - Επειδή, διαπιστώνουμε

τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για τον τρόπο

ότι με τη ψήφιση των νέων μέτρων, θα πληγεί και η ευρύτερη

υπολογισμού της κύριας σύνταξης του δημόσιου τομέα

οικογένεια των ένστολων (ανατροπή οικογενειακώ ν

(ν.3865/10), ωστόσο, η ρητή αναφορά στις διατάξεις της

προγραμματισμών, συρρίκνωση εισοδήματος, αλλαγές

παρ. 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, που ορίζουν ότι
«το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί

στον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης και των
εφάπαξ βοηθημάτων κλπ). - Επειδή λαμβάνουμε υπόψη τις

με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζόμενους στο

λοιπές εκκρεμότητες (πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», καθώς και ότι «τα θέματα του

του ΣτΕ. ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ. δυνατότητα μετατροπής των

νόμου αυτού που αναφέρονται στους... στρατιωτικούς... θα

Ταμείων σε αυτοδιαχειριζόμενα κ.λπ.).Καλούμε τα μέλη

ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο»,

μας σε πλήρη αγωνιστική εγρήγορση και γνωρίζουμε

γεννά εύλογες ανησυχίες και επιτάσσει την αγωνιστική μας

προς πάσα κατεύθυνση ότι οι συγκεκριμένες αγωνιστικές

δράση. Πόσο μάλλον, όταν. ήδη. με το ίδιο σχέδιο νόμου

δράσεις μας θα διαμορφωθούν κατά τη διευρυμένη

προωθούνται, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο χρόνο,

σ υνεδρ ίασ η

μειώσεις σε νέες και παλαιές συντάξεις του ιδιωτικού

Ομοσπονδιών μας, που θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουάριου

τομέα αντίστοιχα, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού

2016 στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ο δε χρόνος και τόπος

τω ν

Δ ιο ικ η τικ ώ ν

Σ υμ β ουλίω ν

των

τους (μέσος όρος αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού

αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

βίου), αλλά και μειώσεις όλων ανεξαιρέτως των μισθών,

Αγωνιστικές δράσεις που θα εκδηλωθούν ανάλογα και με

αφού αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (σε κύρια και

το αποτέλεσμα των συναντήσεών μας τόσο με τις πολιτικές

επικουρική σύνταξη) τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Ηγεσίες των Σωμάτων μας. όσο και με τους εκπροσώπους

Επιπλέον, θίγεται άμεσα και καθολικά η επικουρική

των Πολιτικών Κομμάτων, ηροκειμένου να πάρουν θέση.

σύνταξη των μερισματούχων - μετόχων της επικουρικής

Εφόσον διαφωνούν με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου,

κοινωνικής ασφάλισης, αφού κι εδώ εφαρμόζεται ο ίδιος

να μας ενημερώσουν με σαφήνεια τι αντιπροτείνουν,

τρόπος υπολογισμού που προαναφέρθηκε για την κύρια

ώστε κατά τη συζήτησή του στις αρμόδιες Επιτροπές της

σύνταξη, παρότι στο μεταβατικό χρονικό διάστημα και

Βουλής, όπου αιτούμαστε ακροάσεως. να γνωρίζουμε εκ

έως την ολοκλήρωση του προγράμματος (31-12-2018).

των προτέρων πλήρως τις θέσεις τους.Αλληλεγγύη στην

θα συνεχίσουν να καταβάλλονται αυτές στο ύψος που

κοινωνία, αγώνας για να σταθούμε όρθιοι!

ίσχυαν ώς την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Κυρίως, δε. και λόγω της. εν αναμονή, έκδοσης
Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τις νέες τεχνικές

Ο Κύβος Ερρίφθη - Σύσσωμα στο Δρόμο
Με θερμά αισθήματα κοινω νικής αλληλεγγύης.
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αλλά και ιερής στοχοπροσήλωσης στον όρκο μας για

δραστηριοποίησή μας, μη λησμονώντας τις παραδοχές

ανυποχώρητη υπεράσπιση των συμφερόντω ν των

του νυν Υπουργού Εργασίας, ως «προνομιούχου»

στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων

συνομιλητή και συμβούλου μας, σε ανύποπτο χρόνο, για

Δυνάμεω ν, ως ανα γκαίας προϋπόθεσης για την

το δικαίωμα της απεργίας, της αποχής από δευτερεύοντα

εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και σταθερότητας

καθήκοντα κλπ. Δράσεις που έχουμε συναποφασίσει και

στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα,

απαιτήσεις που μας οδηγούν, νομοτελειακά πλέον, στη

η πρώτη ιστορική κοινή συνεδρίαση των Δ ιοικητικώ ν

δημιουργία τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,

Σ υμ β ουλίω ν του

μας. Υλοποιώ ντας

όπως από την πλειοψηφία των συναδέλφων εκφράστηκε

προγενέστερη απόφαση της Επιτροπής Αγώνα, υπό

πανηγυρικά σήμερα. Το πατριωτικό μας καθήκον, μας

το βάρος των ραγδαίων εξελίξεω ν - ανατροπών στο

καλεί να βάλουμε τέλος στην ανοχή σε πολιτικές που

Σ υνδ ικά το υ

ασφαλιστικό μας. εξετάσαμε διεξοδικό τα προωθούμενα

βάζουν ταφόπλακα στη ζωή μας. Συνεκτιμώντας όλα

μέτρα. Κ αθολική παραδοχή και απαίτηση ήταν η

τα δεδομένα, κατόπιν ψ ηφοφορίας, τα Δ ιο ικ η τικ ά

ενδυνάμωση των κοινώ ν μας αγώνων, αλλά και η

Συμβούλια αποφάσισαν να προχωρήσουμε σε κοινές

σταθερή έκφ ρασ η της αλληλεγγύης μας προς τη

πανελλαδικές ένστολες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και

δ οκιμαζό μενη , για έκτη συνεχή χρονιά, ελληνική

ταυτόχρονη παρουσία - συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

κοινωνία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελούμε

που αποφασίζονται από άλλες κοινω νικές τάξεις και

κι εμείς, καθώς εισπράττουμε την απαξίωση της ζωής,

σ υ νδικα λισ τικές Οργανώσεις. 0 ακριβής τόπος και

λόγω της εκτεταμένης ανεργίας μελών των οικογενειών

χρόνος θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

μας. της αποσάθρωσης των δημοσίω ν αγαθών της

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑίΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!

υγείας, της παιδείας, των υπηρεσιών περίθαλψης,
πρόνοιας, εκπαίδευσης κλπ. Στη σημερινή συνάντηση,
τοποθετήθηκαν, κατόπιν πρόσκλησής μας, ο πρώην
Υπουργός Εργασίας κ. Γεώργιος ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΦΕΑΑ

και ο αναλογιστής κ. Κων. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ενώ άκρως
διαφωτιστική υπήρξε στη συνέχεια η ενημέρωση που

ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ

είχαμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τον

23/12/2015. Αθήνα

Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, παρουσία
του Υπουργού μας κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ, του Γενικού

Το Σ.Ε.ΦΕ.Α.Α δίπλα στα παιδιά ίων προσφύγων του

Γραμματέα Κ οινω νικώ ν Α σφ αλίσεω ν κ. Ν ικόλαου

ελαιώνα.

ΦΡΑΓΚΟΥ κα ι σύσσωμης της Φ υσ ική ς Η γεσίας

Ανέκαθεν το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α αποτελούσε φορέα της

της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού

βασικής αρχής, ότι η Αστυνομία πρέπει να είναι διπλά στον

Σώ ματος.Ειδικότερα, μας γνώ ρισε ότυα) οι ε ν ια ίο ι

πολίτη, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας, έτσι

κανόνες της Εθνικής & Ανταποδοτικής σύνταξης θα

το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α στα πλαίσια των κοινωνικών του δράσεων,

εφαρμοστούν και στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς και

το Σάββατο 26/12/2015 και ώρα 10:00, θα επισκεφτεί

στους Ενστολους, χωρίς καμία εξαίρεση.β) οι εφάπαξ

τον χώρο φιλοξενίας προσφυγών που στεγάζεται στον

παροχές των Ταμείων και Κλάδων Προνοίας μας, που

ελαιώνα, έτσι ώστε να μοιράσει δώρα στα ηαιδια που

δεν εντάσσονται στον Τομέα Προνοίας του Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα έχουν όμοιο τρόπο

φιλοξενούνται στον χώρο αλλά και για να καταστήσει

υπολογισμού με τον προαναφερόμενο Τομέα, και στο

δοκιμαστεί τόσο σκληρά όλο αυτό το διάστημα, ότι οι

σαφές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν

αμέσως επόμενο νομοσχέδιο πιθανόν να υπάρξει ένταξή

Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας και η ελληνική

τους στον εν λόγω Φορέα καιγ) θα υπάρξουν πιθανές

κοινωνία θα είναι διπλά τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.

μειώ σεις στα μερίσματα που καταβάλλει το Μ ετοχικό
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου δικαιούχοι είναι το

Πανελλήνια συνάντηση Σωματείων Ειδικών Φρουρών

σύνολο των Πυροσβεστών και ένα σεβαστό ποσοστό των

στην Κρήτη

Αστυνομικών.

Ας γνωρίζουν οι δανειστές και οι όποιοι

Την 17/01/2016 Πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια

εγχώριοι και εξωχώριοι εκφραστές των συμφερόντων

Συνάντηση των Σωματείων Ειδικών Φρουρών, Κρήτης.

τους, ότι οι, έκτο υ Ελληνικού Συντάγματος, απορρέουσες

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο Ηράκλειο Κρήτης

συνδικαλιστικές μας αρμοδιότητες, επιτάσσουν την πλήρη

με εξαιρετική επιτυχία.Το Δ ιο ικητικό Συμβούλιο του
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σωματείου Κρήτης εκπροσώπησαν ο ιΌ πρόεδρος του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σωματείου Τσανακτσίδης Χρήστος. ο αντιπρόεδρος του
Σωματείου Σιαμέτης Νικόλαος, ο Γενικός Γραμματέας

Πρώτα ε θ ν ικ έ ς

και μετά ευ ρ ω π α ϊκές δομές

Ζ ηρίδης Δ ημήτριος. ο Ο ργανω τικός Γραμματέας

συνοριοφυλακής Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κ αροφ υλακης Ιωάννης, ο Ταμίας Γεω ργουλάκης

ανακοινώ νει και επισήμως την πρόθεσή της για τη

Μιχαήλ, ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Δρουμπάκης

σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, θέτοντας το

Νικόλαος, ο Αναπλ. Ταμίας Κανλής Κωνσταντίνος και τα

πλαίσιο λειτουργίας της στα εξω τερικά ευρωπαϊκά

μέλη Τσαμάνδουρας Ζαχαρίας και Τζάγκας Αθανάσιος.

σύνορα, ως Π ανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακώ ν

Το Δ ιο ικ η τικ ό Συμβούλιο του Σω ματείου Αττικής

Φυλάκων, επανερχόμαστε για να υπενθυμίσουμε πως

εκπροσώπησαν Ό πρόεδρος του Σωματείου Ντούμας

τα «σύνορα της ελληνικής επικράτειας δεν είναι τελικά

Βασ ίλειος, ο Γενικός Γραμματέας Μ αυροειδάκος

μόνο ευρωπαϊκά αλλά και ...ελληνικά». Μπροστά στον

Ευστράτιος, ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Ντζέλιας

«κίνδυνο» η ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή να περιπολεί στα

Δημήτριος, ο Ταμίας Ζερίτης Νικόλαος και ο Αναπλ.

χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας χωρίς

Ταμίας Καστανάς Ιωάννης.

εθνική υποστήριξη, λόγω «εξαφάνισης» των ελλήνων

Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κεντρικής
Μακεδονίας εκπροσώπησαν:

πλέον τη θέση ως χώρα, «...ότι είμαστε σε θέση να

0 πρόεδρος του Σωματείου Τυφεκές Κυριάκος και ο
Ταμίας Καλαϊτζίδης Βασίλειος.
Στην

συνάντηση,

όπως

συνοριοφυλάκων, είναι προτιμότερο να διατυπώνουμε
φυλάττουμε μόνοι μας τα σύνορά μας». Την ώρα που
προαναγγέλλονται οι ευρωπαϊκές συνοριακές δομές για

ε ίχ ε

π ροαναγγελθεί,

την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, την ίδια στιγμή,

συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θεσμικά και υπηρεσιακά

η πρόταση του σχεδίου αναδιάταξης των Αστυνομικών

ζητήματα που αφορούν τους Ειδικούς Φρουρούς και

Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

τους προερχόμενους εξ αυτών Αστυνομικούς, παρουσία

αναφέρεται ρητώς σε καταργήσεις Υπηρεσιών Συνοριακής

συναδέλφων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.Την

Φύλαξης και Δίω ξης Παράνομης Μετανάστευσης. Η

συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός των

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με ανακοινώσεις της. έχει κατ' επανάληψη
επισημάνει. πως το ένστολο προσωπικό των αστυνομικών

άλλων, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας
οι

που προέρχονται από τους συνοριακούς φ ύ λακες

Ταξίαρχοι κ. Δασκαλάκης Ανδρέας και κ Χριστοφάκης

Κρήτης

Υποστ/γος

κ Καραμαλάκης

Μιχαήλ,

χρησιμοποιείται σε πάρεργα, και επιχειρεί - όσοι έχουν

Νικόλαος τους οποίους και ευχαριστούμε.

απομείνει - στην διαχείριση των μεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών και όχι στη δίωξη της παράνομης
μετανάστευσης. Παράλληλα, βρίσ κονται εδώ

και

χρόνια με μία βαλίτσα στο χέρι, για να μεταβούν και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

να αντιμετωπίσουν από το 2010 έως και σήμερα κάθε
μεταναστευτική ροή. όπου και αν χρειαστεί, καλύπτοντας
τα κενά σε ανθρώπινες ανάγκες που η ίδια η πολιτεία έχει

ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ

δημιουργήσει. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών
Φυλάκων θέτουμε προ των ευθυνών της. την Ελληνική

Άμεση και ουσιαστική η ανταπόκριση του κόσμου

Πολιτεία, και ζητούμε έστω και την ύστατη στιγμή, την

Το προεδρείο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν.

ανασυγκρότηση της ελληνικής συνοριοφυλακής. ως

Έβρου, θέλει να ευχαριστήσει τόσο τους συναδέλφους όσο

αναγκαία και απαιτητά άμεση, με την σύσταση Υπηρεσιών

και τους πολίτες που συμμετείχαν στο κάλεσμα ανθρωπιάς

Συνοριακής Φύλαξης σε όλα τα νησιά του Αιγαίου αλλά

και συμπαράστασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

και την ενίσχυσή τους στην 1η Ζώνη, την πραγματική

Συνοριακών Φυλάκων σε συνεργασία με την Ένωση, για

επαναλειτουργία όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών

τη συγκέντρωση ρουχισμού, υποδημάτων και τροφίμων

Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης στη 2η και 3η Ζώνη

μακράς διάρκειας, τα όποια το επόμενο χρονικό διάστημα

και βέβαια με την πρόσληψη ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ συνοριοφυλάκων

κλιμάκιο της Ομοσπονδίας θα διαθέσει για τα παιδιά των

για πρώτη φορά μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Όταν

προσφύγων. Η μεγάλη επιτυχία του όλου εγχειρήματος

λοιπόν η επίσημη Πολιτεία και το οργανωμένο κράτος,

αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι όλοι μαζί μπορούμε

λειτουργήσουν τις δομές που υποχρεούνται να έχουν

να κάνουμε την διαφορά και να ηετύχουμε πολλά.

για την διαχείριση των συνόρων και την αντιμετώπιση
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Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, συναντήθηκε

των μεταναστευτικών ροών, τότε και μόνο η ευρωπαϊκή
βοήθεια, δύναται να είναι αποτελεσματική.

την τρέχουσα εβδομάδα με τον νέο αντιπρόεδρο της
αξιω ματικής αντιπολίτευσης κ. Άδω νι Γεωργιάδη για

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά αλλά και το
ασφαλιστικό. Καταθέσαμε στο νέο αντιπρόεδρο, την

Επιτέλους έρχονται ενισχύσεις στηνΔ/Α Ορεστιάδας

ανάγκη δημιουργίας εκείνων των δομών στη χώρα που θα

Μετά από πολλούς μήνες λειψανδρίας φαίνεται ότι,

είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αλλά και να διαχειριστούν

έστω και για δυο μήνες, βρέθηκαν τα χρήματα για ενίσχυση

τα τεράστια μεταναστευτικά κύματα που εισέρχονται στη

της Δ /Α Ορεστιάδας με ανθρώπινο δυναμικό. Όλους

χώρα. Καταθέσαμε την διαφοροποίηση η οποία πρέπει να

αυτούς τους μήνες οι συνάδελφοι μας αντιμετώπισαν την

υπάρχει ώστε οι πρόσφυγες να υπόκεινται σε διαφορετικό

κατάσταση με επαγγελματισμό και φιλότιμο. Άλλωστε

καθεστώς έναντι των μετανασ τευτικώ ν ροών που

αυτό φαίνετε και από τα αποτελέσματα σε αποτροπές

εισέρχονται παράνομα. Ενημερώσαμε για τις ελλείψ εις

αλλά και συλλήψεις διακινητών. Η Ένωση Συνοριακών

και τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το Σώμα, το οποίο

Φυλάκων Έβρου με την απόλυτη στήριξη της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

καλείται να αντιμετωπίσει αυτές τις μεταναστευτικές ροές.

προωθούσε το πρόβλημα προς όλες τις κατευθύνσεις

Επειδή είναι εμφανή η πρόθεση της Πολιτείας σήμερα,

κάνοντας το γνωστό τόσο στη Φυσική και Πολιτική ηγεσία

να υποβαθμίσει τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και

όσο και προς την κοινωνία. Επιτέλους λοιπόν μετά από

Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης καταθέσαμε στον κ.

μήνες πιέσεων έρχονται οι πολυπόθητες ενισχύσεις στον

Γεωργιάδη την ανάγκη να εξελιχθούν οι Υπηρεσίες αυτές

Νομό οι οποίες ελπίζουμε να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο

με την παράλληλη πρόσληψη του απαραιτήτου αριθμού

τρόπο ώστε να στηρίξουν τις προσπάθειες όλων μας προς

συνοριοφυλόκων. την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές

την καλύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος

στη χώρα μας είνα ι ανεξέλεγκτες.

των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα μας από τον

ζητήσαμε την υποστήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Επιπροσθέτως,

ακριτικό Έβρο. Ελπίζοντας σε συνέχιση και στο μέλλον

στο ασφαλιστικό, καθώς οι μειώσεις των ένστολων δεν

τέτοιας δυναμικότητας ενισχύσεων προς τον Νομό μας

έχουν τελειωμό. Γνωστοποιήσαμε πως οποιαδήποτε

από την πλευρά μας θάλλουμε να ευχηθούμε καλή δύναμη

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι φανερό πως

στους συναδέλφους μας που έρχονται.

οδηγεί σε τεράστιες εισοδηματικές μειώσεις . που θα
προκαλέσουν αναμφίβολα την αντίδραση κάθε ένστολου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων είμαστε
υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε όσα κεκτημένα έχουν

Συναντήσεις της Ομοσπονδίας για ασφαλιστικό και ερ

απομείνει, προπάντων όμως την εργασιακή αξιοπρέπεια

γασιακά

που βάλλεται καθημερινά.

I ΠΕΝΘΗ
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λογικά αίτια
f Ανθυπαστυνόμος ΛΥΤΡΑΣ Ευάγγελος. Γζννήθηκε το έτος 1965 στους Ταξιάρχες Τρικάλων. Απεβίω σε την 11/10/15
από παθολογικά αίτια
f Ανθυπαστυνόμος ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος. Γζννήθηκε το έτος 1969 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης . Απεβίω σε την
02/10/15 από παθολογικά αίτια
f Ανθυπαστυνόμος ΠΑΎΣΗΣ Χριστόφορος. Γζννήθηκε το έτος 197Α στην Αθήνα. Απεβίω σε την 05/11/15 από παθο
λογικά αίτια
f Υπαρχιφύλακας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ανδρέας. Γζννήθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Απεβίω σε την 25/10/15 συνεηεία
τροχαίου ατυχήματος
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2.850 ώρες ορθοστασίας
3.500.000 βήματα το χρόνο
η λύση;
Ημίμποτο

Κωδικός 6030

aeropE L m R
Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι

Αφρώδες
Κολάρο_

Αποβολής

Λάσπης

Υφασμάτινη

Κωδικός 6031
Αρνητική Γωνία
Στάσης —

Τακούνι__
Απορρόφησης
Κραδασμών

Με Φερμουάρ

Αρβύλα Δερμάτινη

Κωδικός 6032

Κωδικός 6000

Σε όλα τα μοντέλα αεροπέλμα
πραγματοποιείται test αντοχής
στον
εξομοιωτή
βάδισης,
μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Σκαρπίνι
Αστυνομίας
Δέρμα 4θ€
Λουστρίνι 45€

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή

09:00 -16:00
09:00 -19:00

___________ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ___________

Κωδικός 4001

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

40€

(Στις τιμ ές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ .Π Α )

ΘΕΜΑΓΙ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Σκαρπίνι
Λιμενικού

Κωδικός 4001

'ψ

Λ. Κηφισού 15,
Αγ. I. Ρέντη,
T.K.:
18233
Τηλ.:
210 49 18 937 ,
Fax.:
210 42 56 137
E-mail:
info@astinomika.com
www.aeropelma.com
www.astinomika.com

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Η ο μ ά δ α Π ά λη ς

παράδοση που θέλει την ομά

Κατηνοοία 71 κιλών

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΗ

δα πάλης της Ελληνικής Αστυ

1ος Χρήστος Αποστόλου(Π. Σ)

Κατηνοοία 70 κιλών

νομίας να πρωταγωνιστεί επί

2οςΑλέξανδροςΔαλικώνης(ΕΛ.ΑΣ)

1ος Νικόλαος Λοιζίδης (Λ. Σ)

3ος Χρήστος Ντίνος (Π. Α)

2οςΙωάννης Ψευτελής (ΕΛ.ΑΣ)

και Σωμάτων Ασφαλείας, δ ια τηρ ή 

Κατηνοοία 75 κιλών

Κατηγορία 74 κιλών

θηκε και φέτος. Οι ασ τυνο μικοί-α-

1ος Γεώργιος Πρεβολαράκης (ΕΛ.ΑΣ)

Η

τριάντα (30) ολόκληρα χρόνια

στα

πρωταθλήματα Ενόπλων Δυνάμεων

θλητές του Σωτήρη Αναγνωστόπου-

2ος Πέτρος Μανουηλίδης (Π. Σ)

λου, κατάφεραν να ανέβουν για μια

3ος Κων/νος Βασιλείου(ΕΛ.ΑΣ)

ακόμη φορά στο πρώτο σκαλί του βά

1ος Χρήστος Γκουβάτσος (Σ.Ξ)
2ος Νικόλαος Σαρακατσάνος (Σ.Ξ)
3ος Μάριος Παπαευθυμίου (ΕΛ.ΑΣ)
Κατηγορία 86 κιλών

θρου, στους αγώνες που φιλοξενήθη

Κατηγορία 80 κιλών

1ος Παύλος Σωτηριάδης (Σ.Ξ)

καν το Σάββατο 28-11-15, στο κλειστό

1ος Νικόλαος Βάρκας (ΕΛ.ΑΣ)

2ος θεοχάρης Κεμερίδης (Σ.Ξ)

γυμναστήριο της Καλλιθέας. Στο πρω

2ος Ιωάννης Σπυριδάκης (ΕΛ.ΑΣ)

3οι Ηλίας Πελιτάρης (ΕΛ.ΑΣ)

τάθλημα μετείχαν συνολικά 60 αθλη

3οςΝικόλαοςΤσορλιάνος (ΕΛ.ΑΣ)

Σταύρος Φιλλιπόγλου (Σ.Ξ)

τές. από πέντε σώματα, αφού φέτος
δεν υπήρξε εκπροσώπηση από το Πο

Κατηνοοία 85 κιλών

λεμικό Ναυτικό. Μεταξύ των συμμε-

1ος Δημήτριος Κτάνης (ΕΛ.ΑΣ)

τεχόντων υπήρξαν ένστολοι οι οποίοι

2ος Ιωάννης Παπαγερίδης (ΕΛ.ΑΣ)

στελεχώνουν τις τάξεις της εθνικής

3οςΓεώργιοςΤριανταφύλλου (Π. Σ)

ομάδας καθώς και πρώην δ ιεθ νείς

Κατηγορία 97 κιλών
1ος Θεοδόσιος Παυλίδης (Π. Σ)
2ος Σταύρος Σεμερτζίδης (ΕΛ.ΑΣ)
3ος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (Σ.Ξ)
Κατηνοοία έως 125 κιλών

που πλέον υπηρετούν στις ένοπλες

Κατηνορία 98 κιλών

δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας.

1ος Σπυρίδων Κουντουρατζής (ΕΛ.ΑΣ)

2ος Χρήστος Νυφαδόπουλος (ΕΛ.ΑΣ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

2ος Κων/νος Βουρδάνος (ΕΛ.ΑΣ)

3ος Βασίλειος Παπαδόπουλος (Π.Σ)

1ος Ιωάννης Καργιωτάκης (ΕΛ.ΑΣ)

3οι Ευστάθιος Τυφαρίκης (Π.Σ)

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ

Ηλίας Μπούκης (ΕΛ.ΑΣ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Ελληνική Αστυνομία με 158 βαθμούς

Κατηγορία 66 κιλών

2) Στρατός Ξηράς με 74 βαθμούς

ΙοςΧρήστος Γκίκας(Λ.Σ)

Κατηνορία έως 130 κιλών

2ος Αθανάσιος Βαβίλης(Λ. Σ)

1ος Γεώργιος Κουτσιούμπας (ΕΛ.ΑΣ)

3) Πυροσβεστικό Σώμα με 42 βαθμούς

2οςΔιονύσιος Σεμερτζίδης (ΕΛ.ΑΣ)

4) Λιμενικό Σώμα με 23 βαθμούς

3οςΕυθύμιοςΚορωνίδης(Σ. Ξ)

3οςΓεώργιοςΑποστολόπουλος (Σ. Ξ)
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5) Πολεμική Αεροπορία με 13 βαθμούς

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Ε.Δ. & Σ.Α

ομάδα πυγμαχίας της Ελληνικής Αστυνομίας κυριάρ

1) Θωμάς Στάθης (ΕΛ.ΑΣ)

χησε για μια ακόμη χρονιά στο πρωτάθλημα Ενόπλων

2) Σπύρος Πύλλης (ΕΛ.ΑΣ)

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που διεξήχθη

3) Γιάννης Δ ιαλεκτάκης (Π.Σ)

στο κλειστό γυμναστήριο της Λειβαδιάς,το χρονικό διά

3) Κυριάκος Σαριτσάμης (Σ.Ξ)

Η

στημα '3-15 Νοεμβρίου. Οι αστυνομικοί-αθλητές του Μάκη
Κολέθρα. κατάφεραν σχεδόν το απόλυτο, καθώς η δωδε-

81 κ.

καμελής αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. στις 5 κατηγορίες βάρους

1) Ζαχαρίας Κούβαρης (ΕΛ.ΑΣ)

που διεξήχθησαν, κέρδισε 9 μετάλλια, Λ χρυσά. U αργυ

2) Πέτρος Ταραράς (ΕΛ.ΑΣ)

ρά και 1 χάλκινο, συγκεντρώνοντας συνολικά 33βαθμούς.

3) Αναστάσιος Παπάζογλου (Σ.Ξ)

Δεύτερος αναδείχθηκε ο Στρατός Ξηρός με ΙΟβαθμούς ,

3) Πέτρος Βασιλείου (Σ.Ξ)

ενώ την τρίτη θέση με 3βαθμούς μοιράστηκαν η Πολεμική
91 κ.

Αεροπορία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το πρωτάθλημα, που χαρακτηρίστηκε από δυνατές μονο

1) Νικόλαος Χασιώτης (Σ.Ξ)

μαχίες και υψηλό θέαμα, διεξήχθη σε συγκινησιακό κ λ ί

2) Λάμπρος Βλαχόπουλος (ΕΛ.ΑΣ)

μα, καθώς ήταν αφιερω μένο στη μνήμη του αστυνομικού

3) Μανώλης Λαρεντζάκης (Π.Ν)

Γεώργιου Ανδριτσόπουλου, ο οποίος έχασε την ζωή του

3) Νικόλαος Φιλιππάκος (Π.Σ)

εν ώρα υπηρεσίας.
Τους αγώνες διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία, υπό την

+91 κ.

εποητεία του ΑΣΑΕΔ και της Ε.Ο.Π.

1) Ανδρέας Λιούτας (ΕΛ.ΑΣ)

Αρχηγός αποστολής ήταν ο Δ ιοικητής της Υ.Φ.Α.Α, Υποδι

2) Γεώργιος Βλάχος (Π.Α)

ευθυντής Διονύσης Γεωργακόπουλος.

3) Γεώργιος Λαβρενίδης (Π.Σ)
3) Παναγιώτης Μαλάκης (Σ.Ξ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
69κ.

1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 33β.

1) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (ΕΛ.ΑΣ)

2η ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΙΟβ.

2) Δημήτρης Ζίγκηρης (ΕΛ.ΑΣ)

3η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 3β.

3) Ζαφείρης Μιχαλιτσάνος (ΕΛ.ΑΣ)

3ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 3β.

3)

5η ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1β.

Χρήστος Μοσχόπουλος (Σ.Ξ)

75κ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

I 105

I ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγώ νες Κ αλαθοσφ αίρισης Γυναικώ ν Ενόπλων Δ υνά μ εω ν κα ι
Σωμάτων Α σ φ α λ εία ς 2015
ιεξήχθησαν από 01 έως 03 Δ εκεμβρίου 2015 οι αγώνες
Καλαθοσφαίρισης Γυναικών Ε.Δ. - Σ.Α. έτους 2015. στο
ΙΚλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω
Αθηνών. Η διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων έγιναν από
το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού υπό την εποπτεία του Ανωτάτου
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.). Στους
αγώνες έλαβαν μέρος αθλήτριες Καλαθοσφαίρισης του Στρατού
Ξηρός, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Λ ιμενικού Σώματος. Η αντιπροσωπευτική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελείτο από τις παρακάτω αστυνομικούς-αθλήτριες:
Αρχ/κας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Παρθένα. Αρχ/κας ΑΛΕΞΙΟΥ Αναστασία. Αρχ/κας ΚΑΡΑΤΖΑ θεοφανεία. Αρχ/κας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Κυριακή. Υπαρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Ασπασία. Αστ/κας ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ Αντιγόνη. Ε.Φ.ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ Αναστασία. Ε.Φ.
ΓΑΛΗΤΣΙΑΝΟΥ Ασημίνα. Αρχηγός αποστολής και ομάδας ήταν ο Υ/Β' ΝΙΚΟΣ θωμάς, της Υ.Φ.Α.Α. και προπονητής της
ομάδας ο Αρχ/κας ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ Γεώργιος, της ίδιας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

26-47

1. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 69-42

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

52 -61

4. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Στη τελετή λήξης και την απονομή των επάθλων παρευρέθηκαν ο Α/Δ κ. Χρυσόστομος ΓΑΛΛΟΣ. Υποδιοικητής της Σχολής
Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και ο Α /Α ' κ. Δημήτριος ΣΙΟΥΛΑΣ, Διοικητής του ΒΆ.Τ. Αιγάλεω. ■

S im p ie A C T
■

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πείτε μ α ς π όσα π ληρώ νετε για ασ φ άλεια IX
και θα σας κάνουμε χα μ η λό τερ η π ροσ φ ορά!
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας,
για να σας κάνουμε χ α μ η λ ό τ ε ρ η τιμή

Λ ε ιτ ο υ ρ γ ώ ν τ α ς
κ α θ η μ ε ρ ιν ά π ρ ο ς

με τις ίδιες ή περισσότερες καλύψεις.

ό φ ελ ο ς τω ν π ελ α τώ ν
μ α ς , ε ίμ α σ τ ε σ ε δ έ σ η
να π ρ ο σ φ έρ ο υ μ ε
π ληθώ ρα

Τόσο απλά!

α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν
π ρ ο ϊό ν τ ω ν , μ ε σ τό χ ο
τη ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν η
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ ή σ α ς.
Σ υ νερ γα ζό μ α σ τε μ ε
2 6 α σ φ α λ ισ τ ικ έ ς
ε τ α ι ρ ίε ς κ α ι μ ε α υ τ ό ν
τ ο ν τρ ό π ο

Τρόπο* ciuKoivurvicK

κ α το ρ θ ώ ν ο υ μ ε να

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ

β ρ ίσ κ ο υ μ ε , α ν ά μ ε σ α

2313083400
6986427559 (νρη)
simpleactlOO@gmail.com
www.simpleact.gr
Simple Act (facebook)

^

σ τα εκ α το ν τά δ ες
α σ φ α λ ισ τ ικ ά
π ρ ο γρ ά μ μ α τα , α υ τό
π ου α π ο τελ εί κά θε
φ ο ρ ά τ η ν ά ρ ισ τ η
λ ύ σ η γ ια εσ ά ς .

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |

6ο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 8x8 Αστυνομικών

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνωση και η διε

ΛΗΝΙΚΟΥ και του Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ. 0 αγώνας κρίθηκε στη

ξαγωγή του 6ου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 8x8

διαδικασία των πέναλτι, καθώς στη κανονική διάρκεια το

Αστυνομικών Υπηρεσιών για την περίοδο 2015, το

τελικό σκορ ήταν U-U. Η τύχη τελικά χαμογέλασε στους συ

οποίο διοργάνωσε η Αθλητική Ένωσή Αστυνομικών Ελλά

ναδέλφους του Τ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, οι οποίοι στην παρθενική

δος. με τη συμμετοχή τριάντα οκτώ (38) ομάδων - αστυνο

τους παρουσία στη διοργάνωση, κατάφεραννα κατακτήσουν

μικών υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής.

το τρόπαιο.

Η Α.Ε.Α.Ε. διοργάνωσε για πρώτη φόρα και τον θεσμό του
«SILVER CUP» στον οποίο συμμετείχαν οι ομάδες που δεν

Οι συνθέσεις των ομάδω ν:

κατάφεραννα περάσουν στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Πρωταγωνιστές εκεί ήταν οι συνάδελφοι του Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ;

ΜΕΝΗΣ και της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ. ΒΑΤΣΙΟΣ Α.. ΒΑΤΣΙΟΣ Κ„ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ. ΛΟΥ-

ΝΩΝ. σε έναν αγώνα ο οποίος έληξε ισόπαλος στην κανονι

ΡΗΣ. ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ. ΨΙΛΟΣ. ΜΑΝΤΑΣ.

κή του διάρκεια και χρειάστηκε η διαδικασία της παράτασης

ΤΣΙΒΟΛΑΣ. ΓΡΙΒΑΣ, ΛΑΙΟΣ. ΓΚΙΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ.

για να αναδειχθεί νικήτρια η ομάδα του Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ.

ΝΗΣ με σκορ 2-1.

ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.ΤΖΟΥΝΑΣ.ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ.ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ.

Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ;

ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ. ΜΑΝΟΥΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΣ. ΚΑΡΑΜΟΙΚΑΣ.

ΧΑΝΤΖΗΣ.ΟΥΣΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΠ. ΠΑΠ ΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-

ΚΟΥΚΟΣ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ. ΖΑ-

Δ.ΚΟΤΖΟΥΛΑΣ.ΤΣΙΒΙΚΗΣ,ΣΚΟΥΡΑΣ.ΚΙΣΣΑΣ,ΤΣΙΚΟΣ.ΒΑΦΕΙ-

ΓΟΥΡΑΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Σ„ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ-

ΑΔΗΣ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.ΓΡΑΒΑΝΗ-

ΟΥΑ.. ΔΙΑΦΑΣ

Σ,ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΔΗΣ.ΜΑΓΓΙΖΗΣ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ.ΚΙΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ;
ΛΑΔΙΚΟΣ.ΚΟΘΡΑΣ.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,ΛΟΥΤΣΟΣ.ΕΥΘΥΜΙΑΣΗΣ.
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ.ΚΑΣΓΙΑΝΝΗΣ.ΚΟΚΚΑΛΗΣ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Κατόπιν ακολούθησε ο τελικός του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ανά
μεσα στις ομάδες της ΥΠΟΔΙΕΥ0ΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και του Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ όπου οι το Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
επικράτησε με 5-3.
Οι συνθέσεις των ομάδω ν:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ;
ΜΗΤΡΑΚΟΣ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ. ΜΕΓΑΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ.ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ.ΝΙΚΑΣ, ΜΠΛΙΚΑΣ, ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,ΔΕΛΗΧΑΤΖΗΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ.ΜΠΟΥΣΗΣ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;
ΤΖΑΒΑΡΗΣ,ΜΑΤΕΡΗΣ.ΜΕΛΑΣ.ΒΙΑΝΝΗΣ.ΡΑΜΜΟΣ.ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΖΙΩΓΑΣ.ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ,ΨΟΥΧΛΟΣ.ΜΠΑΚΑΡΑΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
Η διοργάνωση έκλεισε με την διεξαγωγή του τελικού του
πρωταθλήματος όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες του Τ.Τ. ΕΛ

Λ ΙΑ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Σ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΓΙΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΑΓ.ΙΩANNOY ΠΡΑΤΣΙΚΑ 96. ΠΑΤΡΑ
Τηλ. & Φάξ : 2610340135
ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΑ
ΦΑΑΪ
ΦΟΡΜ ΕΣ
ΑΝΤΙΑΝΕΜ ΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
Φ Ο Υ ΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦ ΟΥ Σ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
Υ ΠΟ ΚΑΜ ΙΣΑ
ΙΣ Ο Θ Ε ΡΜ ΙΚ Α
ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

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

I ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Αστυνομικών
Ανδρών - Προκριματικοί
τα πλαίσια του 15ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήμα

Σ

τος Χειροσφαίρισης ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί
στη Δανία κατά το χρονικό διάστημα από 29 Μαΐου

έως και 05 Ιουνίου 2016, η αντιπροσωπευτική μας ομάδας
αγωνίστηκε στις 21/10/2015 σε προκριματικό αγώνα απένα
ντι στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Ολλανδίας και προκρίθηκε στην τελική φάση
κερδίζοντας με σκορ 35-24.
0 αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε στο
κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα, όπου οι θεατές που έδω
σαν το παρόν απόλαυσαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με την

ΛΟΣ Ηρακλής, ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ενώ προπο

ελληνική ομάδα να δείχνει την ανωτερότητά της. Τον αγώνα

νητής ήταν ο ΒΕΛΑΩΡΑΣ Δημήτριος.

τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής της Υπηρεσίας

Μετά το πέρας της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την συνδρο

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α/Υ' ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

μή τους ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα κ.

Διονύσιος, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομι

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Δημήτριος, το Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού

κών Ελλάδος Υ /Α ' ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης και μέλη του Δ.Σ. Κα

Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα κ. ΣΤΕΦΑ-

τά τη διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονταν

ΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος καθώς και ο Πρόεδρος του Αθλητικού

ο Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειρο

Σωματείου «Αναγέννηση Βύρωνα» κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος,

σφαίρισης κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος, το μέλος του Δ.Σ.

ο οποίος ήταν τέως προπονητής της ομάδας μας.

κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος καθώς και ο ομοσπονδιακός

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος θα συμμετέχει

προπονητής της Εθνικής Ελλάδος κ. ΚΡΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος

στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με

Οι αθλητές της αποστολής της ΕΛ.ΑΣ.: ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργι

απώτερο σκοπό οι αθλητές της αντιπροσωπευτικής της ομά

ος, ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος. ΜΑΝΘΟΣ Γαβριήλ, ΤΣΑ-

δας να κατακτήσουν μία θέση στο βάθρο. Στην τελική φά

ΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης. ΜΠΑΡΜΠΑΣ Γεώργιος, ΟΡΚΑΣ Ευθύ

ση θα δώσουν το παρόν οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των

μιος. ΣΥΓΓΑΡΗΣ Αθανάσιος. ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Ανέστης,

Αθλητικών Ενώσεων της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμα

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος. ΒΟΤΣΗΣ Κωνσταντίνος. ΧΑ-

νίας, της Δανίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουγ
γαρίας. ■

ΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Στέφανος. ΛΑΛΑΣ Παναγής, ΜΠΙΤΟΠΟΥ-

Αγώνες Άρσης Βαρών Ε.Δ. - Ι .Α . 2015
ιεξήχθησαν τη Κυριακή 13-12-2015 οι αγώνες Άρσης

Δ

Οι αθλητές της ΕΛ.ΑΣ. κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

Βαρών Ενόπλεων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,

Κατηνοοία -69 κιλών

στις εγκαταστάσ εις του Ολυμπιακού Α θλητικού

Είδ. Φρουρός ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης

1η θέση

Υπσρχ/κας ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ θεοχάρης

3η θέση

Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν

αντιπροσωπείες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού,
της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Κατηνοοία -77 κιλών

Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

Αρχ/κας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ιωάννης

Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. στην ομαδική κατάταξη κατέλαβε την
πρώτη θέση.

ΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

2η θέση

Κατηνοοία -94 κιλών
Αστ/κας ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Χρηστός

1η θέση

Αστ/κας ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ιωάννης

3η θέση

Κατηνοοία -105 κιλών

2. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Υπαρχ/κας ΓΚΑΡΙΠΗΣ Κων/νος

3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

1η θέση

4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κατηνοοία +105 κιλών

5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ειδ. Φρουρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κων/νος

1η θέση

6. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπαρχ/κας ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Γεώργιος

2η θέση

108 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

I

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

^ PULSAR
Σ υ σ κ ε υ ή θ ε ρ μ ικ ή ς α π ε ικ ό ν ισ η ς
P u ls a r Q u a n t u m X D - 5 0 S

1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015

Οι εξελιγμένες συσκευές θερμικής απεικόνισης Quantum
XD50s, XD38s & XD19s, έχουν σχεδιαστεί για ευκρινή και
αποτελεσματική παρατήρηση στο φως της ημέρας, αλλά και
κατά τη διάρκεια της νύχτας και κάτω από τις πιο δύσκολες
συνθήκες καιρού και περιβάλλοντος.
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Λ έσχη

Η

Ελλήνων

Κ ατα

XD19s

XD38s

XD50s

δρομέων Αλεξιπτωτιστών
(Λ.Ε.Κ.ΑΛ.) Ν. Πιερίας, πα

ράλληλα με τους 3ους Πανελλήνι
ους Αγώνες Έφεδρων Αλεξιπτω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

τιστών 2015, διοργάνωσε το Ιο κύ

- 7 χρωματικές παλέτες για την θερμική απεικόνιση

πελλο αλεξιπτωτιστών Σωμάτων

- Υπολογισμός σχετικής απόστασης με την μέθοδο κλίμακας.

Ασφαλείας 2015 για τα μέλη- Αλε

- Η παρατήρηση δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες της ατμόσφαιρας

ξιπτωτιστές της Λέσχης, στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας .Η διορ
γάνωση έλαβε χώρα στο Αεραθλη
τικό Κέντρο Πολυκάστρου Κιλκίς,
όπου οι αλεξιπτωτιστές αγωνίστη
καν πραγματοποιώντας άλματα στο
αγώνισμα Ακρίβειας προσγειώσεων (Accuracy landings) από

(Ομίχλη, σκόνη, ημέρα, νύχτα, κλη)
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μη ψυχόμενος αισθητήρας.
- Δυνατότητα εξαγωγής στης εικόνας σε monitor ή καταγραφικό.
- Λειτουργία με Τέσσερις (4) Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ
- Δυνατότητας εξωτερικής τροφοδοσίας 12ν
- Υποδοχή για προσαρμογή σε τρίποδα

ύψος 3500 ft.
Η κατάταξη των αγωνιζομένων του 1ου Κυπέλλου Αλεξιπτω
τιστών Σωμάτων Ασφαλείας 2015 ήταν η εξής:
1η θέση

ΑΡΧ/ΚΑΣ ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Αντώνιος

2 η θέση

ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Γεώργιος

3 η θέση

ΥΠΑΣΤ A ' ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ Αντώνιος

An θέση

ΑΣΤ/ΚΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

5 η θέση

ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΑΡΑΡΑΣ Πέτρος

6 η θέση

ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Ανάργυρος

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015. στη Διεύθυνση Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ε.Θ.), έγινε η απονομή
των Επάθλων και Αναμνηστικών από το Διοικητή της Δ.Α.Ε.Θ.
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΒΑΚΡΙΝΟ Κωνσταντίνο, σε όσους
συμμετείχαν στο 1ο Κύπελλο Αλεξιπτωτιστών Σωμάτων Ασφα
λείας 2015. ενώ απηύθηναν χαιρετισμούς και οι Διοικητές των
Υποδιευθύνσεων Υ.ΜΕ.Τ./Υ.Α.Τ. και της Ε.Κ.Α.Μ. Επίσης, πτέ
ρυγες και το Δίπλωμα Αλεξιπτωτιστή, με την ολοκλήρωση των
αλμάτων Στατικού Ιμάντα S/L της Σχολής Αλεξιπτωτιστών της
Ελληνικής Αεροπορικής Ακαδημίας, παρέλαβαν ο Υπαστ. Α '

Κεντρική Διάθεση / Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος:

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ Αντώνιος, ο Υηαρχ/κας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ
Γεώργιος, ο Υπαρχ/κας ΤΣΑΤΣΟΣ Ανάργυρος, ο Αστ/κας ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος και ο Αστ/κας ΤΑΡΑΡΑΣ Πέτρος. ■

V
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Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 / Τ.Κ. 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 540 847 , 2310 536 191 / Fax: 2310 536 195
e-mail: info@ yukon.gr

w w w .yu ko n .g r

j ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Ανδριάνα Φέρρα
Μία Ελληνίδα αστυνομικός στα διεθνή κουλουάρ
Η Ανδριάνα Φ έρ ρ α α ν ή κ ει στην ο ικ ο γ έν εια της ΕΛ.Α Σ. κ α ι υπ η ρ ετεί μ ε το βαθμό του Ε ιδικο ύ Φ ρουρού.
Παράλληλα, απ οτελεί μία επ ιτυχη μ ένη αθλήτρια του στίβου η οποία ε ιδ ικ ε ύ ε τ α ι στους αγώ νες τα χ ύ τη 
τας. Ο ανταγωνισμός σ ε δ ιε θ ν έ ς επίπεδο ε ίν α ι μεγάλος, παρόλα αυτά η Ανδριάνα προσπαθεί ως μ έλο ς της
ε θ ν ικ ή ς ομάδας να εκπροσω πεί επ άξια τη χώρα.

ως ξεκίνησε η ενασχόληση σου

άθλημα θα επιλέξει ο καθένας, η ενα

Αρκετά είναι τα στοιχεία που διακρί

με τον αθλητισμό;

σχόληση με τον αθλητισμό βελτιώνει την

νουν έναν αθλητή από έναν πρωταθλη

Ξεκίνησα τον αθλητισμό όταν

υγεία, πνευματική και σωματική, γυμνά

τή. Ωστόσο, το βασικότερο είναι η πει

ήμουν 5 χρονών. Έκτοτε άλλαξα αρκε

ζει το σώμα, ενισχύει την προσωπικότη

θαρχία. Ένας πρωταθλητής οφείλει να

τά αθλήματα. Στην ηλικία των 11 χρονών

τα και μεταξύ άλλων τονώνει το αίσθη

φέρεται σαν στρατιώτης ως προς την τή

θέλοντας να πάω σε αθλητικό γυμνάσιο,

μα αυτοπεποίθησης του ατόμου. Επι

ρηση του προγράμματος προετοιμασί

επέλεξα το άθλημα του Στίβου και συ

πλέον, ο αθλητισμός οδηγεί στη δημι

ας. Σαφώς το ταλέντο, η σκληρή προπό

ουργία κοινωνικών σχέσεων και απο

νηση και η τύχη είναι παράγοντες, που

τελεί ένα τρόπο εκτόνωσης από την

παίζουν σημαντικό ρόλο για την πορεία

γκεκριμένα τις ταχύτητες.
Τι πιστεύεις ότι προσφέρει ο αθλητι

καθημερινότητα.

σμός στον άνθρωπο;
0 αθλητισμός είναι σημαντικός για
κάθε άνθρωπο.

Ανεξάρτητα με το τι
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κάθε αθλητή. Όμως, απαιτείται συγκέ
ντρωση στους στόχους και υψηλός συ

I

Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν έναν

ναισθηματικός έλεγχος όσον αφορά στη

αθλητή πρωταθλητή;

διαχείριση του άγχους, τη διατήρηση της
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ψυχραιμίας και την αντοχή στις όποιες
αναποδιές. Εξίσου σημαντική είναι η
ικανότητα προσαρμογής στις καταστά
σεις που προκύπτουν
Συμμετείχες πρόσφατα στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα στίβου Ενόπλεων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας στη Νότια
Κορέα. Μίλησε μας για την εμπειρία
αυτή.
Είναι η δεύτερη φορά που λαμβά
νω μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
στίβου Ενόπλεων Δυνάμεων-Σωμάτων
Ασφαλείας. Η πρώτη φορά ήταν το 2011
στη Βραζιλία όπου κατέκτησα την τέ
ταρτη θέση στα 200m. ενώ φέτος στην

εύκολο να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Ο

στο Άμστερνταμ τον Ιούλιο και φυσικά

Κορέα κατέκτησα την πέμπτη θέση στο

αστυνομικός - αθλητής οφ είλει να στέ

οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βραζιλία τον

ίδιο αγώνισμα. 0 ανταγωνισμός είναι

κεται στο ύψος των περιστάσεων που

Αύγουστο.

πολύ υψηλός, καθώς αρκετοί Ολυμπι-

επιβάλλει ο διττός χαρακτήρας του. Ως

ο νίκες και παγκόσμιοι Πρωταθλητές

αστυνομικός πρέπει να είσαι συνεπής

Ποιοι σε στηρίζουν στη προσπάθειά

υπηρετούν στα σώματα Ασφαλείας των

απέναντι στην Υπηρεσία σου, στους συ

σου:

χωρών τους και ως εκ τούτου λαμβά

ναδέλφους και τους συμπολίτες. Ως

νουν μέρος στους συγκεκριμένους αγώ

αθλητής οφείλεις να είσαι συνεπής στις

αυτή είναι η οικογένεια μου, ο σύλ

νες. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιλογή

προπονήσεις σου. στην προετοιμασία

λογος μου ο Ολυμπιακός, καθώς επί

μου να συμμετάσχω και εγώ εκπροσω

σου. οτη διατροφή σου, στην αποκα

σης η Saucony και η Uvex, εταιρίες

πώντας τη χώρα μου και το Σώμα της

τάστασή, πράγματα αλληλένδετα μετα

που με στηρίζουν με τον αθλητικό μου
εξοπλισμό.

Στήριγμα μου στην προσπάθεια μου

ΕΛ.ΑΣ. Η αλήθεια είναι πως ήθελα πολύ

ξύ τους ώστε να πετύχεις. Ο αστυνομι-

ένα μετάλλιο αυτή τη φορά αλλά δυστυ

κός-αθλητής πρέπει να αποτελεί πρότυ

χώς κάποια λάθη μου το στέρησαν. Ελ

πο για την κοινωνία, αφ 'ενός προσφέ-

Η Αστυνομική Ανασκόπηση εύχεται

πίζω, η τρίτη να είναι και η φαρμακερή

ροντας κοινωνικό έργο μέσω της άσκη

στην Ανδριάνα για τη νέα αγωνιστική

που λένε και να το κατακτήσουμε!

σης του λειτουργήματος του. αφ 'ετέρου

χρονιά κάθε επιτυχία.

Πώς συνδυάζεται η ιδιότητα του αστυ

του επιτεύγματά. Στήριγμα μας σε αυτή

Ρ εκ ό ρ

νομικού με εκείνη ενός αθλητή υψη

την προσπάθειά. έχουμε την Υπηρεσία

► 100m: 11.55s

λών επιδόσεων;

Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α.).

► 200m= 23.28s

η οποία συνδράμει, ώστε να μπορούμε

► 400m: 54.09s

ανυψώνοντας τη χώρα με τα αθλητικά

Α ντικειμενικά, δεν είναι καθόλου

να συνδυάζουμε τις επαγγελ
ματικές μας υποχρεώσεις με

Δ ια κ ρ ίσ ε ις

τις αθλητικές, τηρώντας τις

► Η Ανδριάνα Φέρρα έχει αναδειχθεί

ισορροπίες σαν σωστοί επαγ-

πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης σε

γελματίες, αστυνομικοί και

όλες τις ηλικιακές Κατηγορίες.

αθλητές.

► Στους Μ εσογειακούς Αγώνες του
2009 κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Ποιοι είναι οι αθλητικοί στό

ως μέλος της εθνικής ομάδας στη σκυ

χοι σου για την επόμενη

ταλοδρομία 4x100.

χρονιά;

► Όγδοη σε Πανευρωπαϊκό Νεανίδων

Οι στόχοι για το 2016 ε ί

(200m).

ναι «Το Πανευρωπαϊκό Πρω

► Ένατη σε Πανευρωπαϊκό Γυναι-

τάθλημα Ανδρών-Γυναικών»

κών(4χ100). ■
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Ά

λ

κ

η

Ζ

έ

η

πρέσβειρα

μια

των Ελληνικών

Μια συγγραφέας
που έχ ει βιώσει
κάθε λέξη
που έχ ει γράψει
ο υ το κο ύ λι» . Σ' αυτό το περιπαιχτικό παρα

Η προσγείωση στην πρωτεύουσα θα ναι απότομη. Οι

τσούκλι άκουγε. παιδί, η Άλκη Ζέη. Ήταν σχε

τέσσερις τοίχοι του διαμερίσματος κάνουν τις αδελφές ν'

δόν παιδί όταν καθόταν στο μαρμάρινο τραπέζι

ασφυκτιούν. 0 πατέρας δεν τις αφήνει να κουνήσουν ρούπι.

της κουζίνας, μ' ένα καλά ξυσμένο μολύβι, κι έγραφε στις

Ακόμα και τα εξωσχολικά τους διαβάσματα «Γιούγκερμαν».

υπηρετριούλες της πολυκατοικίας γράμματα για τους αγα

«Ταπεινοί και Καταφρονεμένοι». δεν μπορούν να τ' απολαύ

πημένους τους... «Το κουτοκούλι μάς προέκυψε συγγραφέ

σουν όπως θέλουν. Να όμως που ο θείος Πλάτων παντρεύ

Κ

ας», σχολίαζαν οι δικο ί της. ευχάριστα ξαφνιασμένοι. Και

εται τη Διδώ, κι ένα φρέσκο, επαναστατικό αεράκι αρχίζει

δεν τους απογοήτευσε.

να φυσάει στο σπίτι. Να που στο σχολείο η Ά λκη αποκτά μια

Δευτερότοκη κόρη μιας πανέμορφης, κομψής Σαμιώτισ-

κολλητή κι αιώνια φιλενάδα, τη Ζωρζ, ενώ το σόι προσφέρει

σας (που η ίδια πάντα θαύμαζε κι απ' την οποία κληρονόμησε

τώρα ευκαιρ ίες για εκδρομές, πολιτιστικές εξορμήσεις και

μόνο., τη φάλτσα φωνή και το κότσι στο πόδι, όπως λέει) κι

πολλές, ενίοτε παράτολμες, κοινω νικές συναναστροφές.

ενός πολύ μεγαλύτερου, αυστηρού τραπεζικού υπαλλήλου

Στη Σχολή Αηδονοπούλου. η Ζέη θα λατρέψ ει τη γραμ

από την Κρήτη (που πάντα φοβόταν, αλλά στον οποίο χρω

ματική και το συντακτικό όσο και την «Οδύσσεια», χάρη στο

στάει το χιούμορ της), η Ά λκη Ζέη ευτύχησε να περάσει

φιλόλογο Μ ιχάλη Αναστασίου, ξάδελφο του Καζαντζάκη.

ανέμελα παιδικά χρόνια μέσα στη φύση, πλάι σ' έναν παππού

και θα λάμψει στον όμιλο κουκλοθεάτρου που διεύθυνε η

βιβλιοφάγο. παρέα με την αδελφή της, το Λενάκι. πνιγμένη

Ελένη Περράκη, σκαρώνοντας... κλαψω δίες με τον Κλούβιο,

στην αγάπη και τα χάδια ενός πολυμελούς σογιού.

ένα ναυτάκι -μια παραλλαγή του ομηρικού ήρωα- επιρρεπές

Οι περιπέτειες της υγείας της μητέρας τους κράτησαν

στις σκανταλιές. Ανάμεσα στους θερμότερους χειροκροτητές

τα δύο κορίτσια, στην πιο τρυφερή τους ηλικία, μακριά από

της πρώτης της παράστασης, θα 'ναι ο Εμπειρικός με τον

το πατρικό τους, αλλά η περίοδος εκείνη αποδείχθηκε για

Ελύτη και τον Γκάτσο, όπως κ ι ο Πλωρίτης παρέα με τον

τη Ζέη εξαιρετικά γόνιμη. «Τόση ελευθερία όση έχω νιώσει

Σεβαστίκογλου. 0 νεανικός έρωτας της αδελφής της με τον

στη Σάμο, δεν την έχω ξανανιώ σει ποτέ μου, ούτε μικρή

γαλαντόμο ποιητή της «Αμοργού» θα προικίσει την Αθήνα

ούτε μεγάλη» γράφει, ενώ και το «Καπλάνι της βιτρίνας».

μ' ένα απ' τα πιο καλοβαλμένα ζευγάρια που κυκλοφόρησαν

το πιο πολυδιαβασμένο και πολυμεταφρασμένο έργο της.

στην πόλη, αλλά ο δεσμός τους θα τελειώ σ ει μετά την απε

ένας καθρέφτης είναι όσων έζησε στο νησί.

λευθέρωση. Αντίθετα, το δέσιμο του Σεβαστίκογλου με την

112

1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ |

τος του Πέτρου» και το «Κοντά στις ράγες» έχουν βραβευτεί

ίδια, από μαθήτρια ακόμη, θα κρατήσει μια ζωή.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέη επιστρέφει στα χρόνια

στις Η.Π.Α. με το βραβείο M ildred L.Batchelder. για το κα

της Κατοχής, ούτε η μοναδική που αναφέρεται σε διάσημα

λύτερο ξένο παιδικό μεταφρασμένο στα αγγλικά (1968.1973

συγγενικά και φ ιλικά της πρόσωπα. Στο «Με μολύβι φά-

και 1979 αντίστοιχα). Το «θέατρο για παιδιά» πήρε το Κρα

μπερ...». με τα μάτια και τα αισθήματα του κοριτσιού που

τικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας για το 1923. Το παιδικό

υπήρξε τότε, αφηγείται σαν παραμύθι ότι συνέβαλε στη δ ι

μυθιστόρημα «0 μεγάλος περίπατος του Πέτρου» γράφτηκε

αμόρφωσή της κι όσα πολλά έπιαναν οι κεραίες της από τα

στο Παρίσι το 1970.

κρίσιμα γεγονότα της εποχής, προσφέροντας μια πολύτιμη

Το 2010 τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

μαρτυρία για την καθημερινότητα των

για το σύνολο του έργου της και το

Αθηναίων, της νεολαίας και των καλ

2014 αναγορεύτηκε σε επίτιμη διδά

λιτεχνικώ ν κύκλων, όπως και για τις

κτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστη

φ ρικια σ τικές μέρες που ήρθαν μετά

μίου Θεσσαλονίκης, για να τιμ η θ εί

την αποχώρηση των Γερμανών.

με τον τρόπο αυτό η προσφορά και

Η Α λ κ ή Ζέη σ υ γκ α τα λ έγ ετα ι

το έργο της στην παιδική λογοτεχνία.

ανάμεσα στους σ ημ α ντικότερ ους

Το 2015 αναγορεύτηκε επίτιμη διδά-

σύγχρονους έλληνες συγγραφείς:

κτωρ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών

τα βιβλία της θεω ρούνται σταθμός

Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

στην ιστορία της νεοελλη νική ς λο

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Αλκή

γοτεχνίας. έχουν αγαπηθεί τόσο από

Ζέη απέκτησε μια ακόμα σημαντική

το νεανικό όσο και από το ενήλικο

διάκριση. Τιμήθηκε από την Γαλλία

κοινό, έχουν μεταφραστεί σε είκοσι

με τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγμα

γλώσσες και κυκλοφορούν σε πολ

τος των Τεχνών και των Γραμμάτων

λές χώρες του εξωτερικού.

(Com m andeur de i'O rdre des A rts et
des Lettres). Η διάκριση αυτή αποδί

Μέσα στα έργα της, η συγγραφέ
ας μετατρέπει προσωπικά της βιώμα

δεται από το Υπουργείο Πολιτισμού

τα σε μυθιστορηματικές καταστάσεις,

της Γαλλίας σε πρόσωπα που έχουν

κρατώ ντας πάντα την απαραίτητη

ξεχω ρ ίσ ει για τη δ ημ ιουρ γικότητα

απόσταση από το αυτοβιογραφικό

τους στον καλλιτεχνικό ή λογοτεχνι

στοιχείο αλλά επιτρέποντας στους

κό χώρο ή για τη συμβολή τους στην

ήρωες της να βλέπουν τα πράγματα με τη δική της θεώρηση.

ακτινοβολία των τεχνών και των γραμμάτων στη Γαλλία και

Ανήκοντας σε μια γενιά της οποίας οι ατομικές φ ιλοδοξί

σε όλο τον κόσμο.

ες υποχώρησαν μπροστά στα συλλογικά οράματα και στα

Η κυρία Ζέη βίωσε και βιώνει τα γεγονότα που διαμόρ

συνταρακτικά γεγονότα που αναγκαστικά ισοπέδωναν την

φωσαν την Ελλάδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο

προσωπική ζωή, κι έχοντας συμβαδίσει με την πρόσφα

μέχρι σήμερα. Τα έζησε και δίπλα στα μεγάλα ονόματα που

τη ιστορία της Ελλάδας, των ανατροπών, των διωγμών, της

το άκουσμα τους και μόνο προκαλεί δέος και σεβασμό. 0

αγωνίας για το αύριο, της συμμετοχής στους αγώνες για

Γκάτσος, η Διδώ Σωτηρίου, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Μάριος

ελευθερία και δημοκρατία, αισθανόταν ανέκαθεν το χρέος

Πλωρίτης. ο Μάνος Χατζιδάκης. Ίσως από κ ε ι πηγάζει η

να καταγράφει σημαντικές ιστορικές στιγμές για χάρη των

μεγάλη άνεση που έχ ει να παρουσιάζει με τόση γλυκύτητα

νεότερων γενιώ ν χωρίς ίχνος διδακτισμού αλλά με τη διάθε

δραματικά γεγονότα. Τα έργα της χαρακτηρίζονται από αν

ση να προκαλέσει προβληματισμό πάνω σε πλήθος διαχρο

θρωπισμό. χιούμορ και ειλικρίνεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά

νικών αξιών και σύγχρονων θεμάτων που αποτυπώνει στα

είναι που θέλουν και αναγνωρίζουν στα βιβλία της οι νεα

έργα της με εξαιρ ετική λογοτεχνικότητα. καλοδουλεμένη

ροί αναγνώστες, γι'αυτό και είναι η αγαπημένη συγγραφέας

πλοκή και διόσπαρτο χιούμορ.

τους. ■

Πρώτο της μυθιστόρημα είναι το «Καπλάνι της Βιτρίνας»
1963 που το είχε εμπνευστεί από τα παιδικά της χρόνια στη

Πηγές:

Σάμο και είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό. Ακολουθεί μια σ ει

• http://www.enet.gr.

ρά μυθιστορημάτων για παιδιά, και το 1987 κυκλοφορεί το

• http://www.m etaixm io.gr

πρώτο της βιβλίο για μεγάλους. «Η αρραβωνιαστικιά του

• http://www.oddyssey.com

Αχιλλέα», «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», «0 Μεγάλος Περίπα

• https://el.wikipedia.org/wiki/Άλκn_Zέn
• www.protothema.gr
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I ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
► Του Π.Υ. Ευσταθίου Κούρου

Οι τρεις Ιεράρχες
ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ε τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά
στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους. Βασί
λειο τον Μέγα. Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρπγόριο
τον Ναζιανζηνό. Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους
ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους.

Μ

Βιογραφία
Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών
στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:
«Κατά τους χρόνους της βασ ιλείας του Α λεξίο υ του Κομνηνού (1081 -1118μ.Χ.). ο οποίος διαδέχθηκε στη βα σ ιλική
εξουσία τον Ν ικηφόρο Γ τον Βοτενειάτη (1078 - 1081μ.Χ.).
έγ ινε στην Κωνσταντινούπολη φ ιλονικία ανάμεσα σε λόγιους
κα ι ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μ έγα
Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τονμεγαλοφ υΐα και υπέροχη φ υ 
σιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν φηλά τον ιερό Χρυσόστομο
κ α ι τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μ έγα Βασίλειο κα ι τον
Γρπγόριο και. τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρπγόριο τον
Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους,
δηλαδή από τον Βασίλειο κα ι τον Χρυσόστομο. Η φ ιλονικία
αυτή ε ίχ ε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χ ρι
στιανών κα ι άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες». άλλοι «Βασιλείτες» κα ι άλλοι «Γρηγορίτες».
Στην έριδα αυτή έθ εσ ε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων.
Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συνα
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ξαριστή. ε ίδ ε σ ε οπτασία τους μέγισ τους αυτούς Ιεράρχες
πρώτα καθένα χωριστά κ α ι στη συνέχεια κ α ι τους τρεις μαζί.
Α υ το ί του είπαν·. «Εμείς, όπως βλέπεις, είμα σ τε ένα κοντά
στον Θεό κ α ι τίποτε δεν υπάρχει που να μ α ς χω ρίζει ή να
μ α ς κάνει να αντιδικούμε. Όμως, κάτω από τις ιδιαίτερες
χρονικές συγκυρίες κα ι περιστάσεις που β ρ έθ η κε ο καθένας
μας. κινούμενοι κα ι καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα,
γράφαμε σ ε συγγράμματα κα ι μ ε τον τρόπο του ο καθένας,
διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να β ρουν τον
δρόμο της σωτηρίας. Επίσης, τις βαθύτερες θ είες αλήθειες,
στις οποίες μπορέσαμε να διεισδύσουμε μ ε το φω τισμό του
Αγίου Πνεύματος, τις συμπεριλάβαμε σε συγγράμματα που
εκδώσαμε. Και ανάμεσά μ α ς δεν υπάρχει ούτε πρώτος, ούτε
δεύτερος, αλλά, αν π εις τον ένα. συμπορεύονται δίπλα του
κα ι οι δύο άλλοι. Σήκω, λοιπόν, κα ι δώσε εντολή στους φ ιλονικούντες να σταματήσουν τις έρ ιδ ες κα ι να πάφουν να
χωρίζονται για εμάς. Γ ια τί εμείς, κ α ι στην επ ίγεια ζωή που
είμασταν κα ι στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και
φροντίζουμε να ειρηνεύουμε κ α ι να οδηγούμε σε ομόνοια
τον κόσμο. Και όρισε μ ία ημέρα να εορτάζεται από κοινού
η μνή μη μ α ς κα ι καθώ ς είνα ι χρέος σου. να ενεργήσ εις να
εισ α χ θ εί η εορτή στην Εκκλησία κα ι να συνταχθεί η ιερ ή
ακολουθία. Α κόμη ένα χρέος σου. να παραδόσεις στις μ ε λ 
λοντικές γενιές ότι ε μ ε ίς είμ α σ τε ένα για το Θεό. Βεβαίω ς
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κ α ι ε μ ε ίς θα συμπράξουμε για τη σωτηρία εκείνω ν που θα
εορτάζουν τη μνήμη μ α ς γ ια τί έχουμε κα ι ε μ ε ίς παρρησία
ενώπιον του Θεού».
Έτσι ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη σ υμφ ι
λίω ση των διαμαχόμενωνμερίδων, συνέστησε την εορτή της
30ης Ιανουάριου κα ι συνέγραφε και κοινή Ακολουθία, αντά
ξια των τριών Μ εγάλων Πατέρων.»
Η εορτή αυτής της Συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του
Γρηγορίου του θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας
των Μεγάλων Διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον άγιο βίο
τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκείνοι, οι οποίοι εξ'
αιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια, έχουν
λάβει το χάρισμα να εκφράζουν την καθολική συνείδηση
της Εκκλησίας και ό.τι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους
σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η
ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της
καθολικής της πληρότητας.

Βασίλειος ο Μέγας
0 Άγιος Βασίλειος ή Βασίλει
ος Καισαρείας, υπήρξε επίσκοπος
Καισαρείας και θεωρείται Πατέρας
της Εκκλησίας και ένας εκ των με
γαλύτερων θεολόγων της Ορθό
δοξης Εκκλησίας. Η συμβολή του
στην χριστιανική θεολογία θεω
ρείται κεφαλαιώδης, ενώ σ'αυτόν
αποδίδεται και η «θεία λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου». 0 Μ έ
γας Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και θεωρούσε πολύ
σημαντική τη μελέτη των κλασσικών συγγραφέων και της
ελληνικής φιλοσοφίας, φυσικά υπό το χριστιανικό πρίσμα.
Η συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της φ ι
λανθρωπίας τον κατέστησαν μία από τις μεγαλύτερες μορφές
της Χριστιανικής παράδοσης.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
θ εω ρείται πως η γλώσσα του
«έσταζε μέλι», καθώς υπήρξε ο
πιο χαρισματικός ρήτορας της
εποχής του. Δ ιετέλεσ ε Πατρι
άρχης
Κωνσταντινουπόλεως
και αφιέρωσε τη ζωή του στην
ανάπτυξη της φιλανθρωπίας.
Μάλιστα τα ημερήσια συσσίτεια
που οργάνωσε έτρεφαν 7.000
ανθρώπους!
Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις θεω
ρίες των αρχαίων Ελλήνων περί θεού, ωστόσο δε δίστασε να
χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές μεθόδους της φιλοσοφίας
τους προκειμένου να αναπτύξει μια συστηματική θεολογία.
Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή, ενώ δεν παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους ιερείς που πλούτιζαν
από την ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που
ασκούσε στους Αυτοκράτορες, που τελικά η αυλή τον κυνή
γησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του τον ξεπέρασε. αφού
θεωρείται Άγιος από όλες σχεδόν τις χριστιανικές ομολογίες.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο Γρη
γόριος υπήρξε Πατριάρχης
Κωνσταντινούπολης τον 4ο
αιώνα. Η επιρροή του στην Τρι
αδική θεολογία θεωρείται τόσο
σημαντική που έγινε γνωστός
ως «Τριαδικός θεολόγος». Τα
περισσότερα από τα έργα του επηρεάζουν τους σύγχρονους
θεολόγους, ειδικά όσον αφορά τα τρία Πρόσωπα της Αγίας
Τριάδας. Υπήρξε φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, καθώς και
του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.
Ήταν σφοδρός οπαδός των γραμμάτων και επιθυμούσε να
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων
θεολόγων της εποχής του. Εκτός από εξαιρετικός θεολόγος,
όμως, υπήρξε και πολύ καλός ποιητής, αφού έγραψε αρκετά
ποιήματα με θεολογικά και ηθικά θέματα.
Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας έζησαν το δεύ
τερο μισό του 4ου μ.Χ. αι. Σπούδασαν σε ελληνικές σχολές,
μελέτησαν τα κλασικά κείμενα, έτυχαν γενικά άρτιας κλα
σικής εκπαίδευσης, ανατράφηκαν χριστιανικά, έζησαν και
αφομοίωσαν τους πνευματικούς θησαυρούς της αρχαιότη
τας. εμβάθυναν σε αυτούς και άντλησαν «από τα μεταλλεία
αυτά υλικόν». Χάρη στην ευρυμάθεια και τη διορατικότητά
τους, αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν την τεράστια σημασία
και την πνευματική δύναμη της ελληνικής παιδείας και έδω 
σαν σε αυτήν την αρμόζουσα θέση σε όλο το εκπαιδευτικό
σύστημα των Βυζαντινών, καθώς και στο σύστημα αγωγής
των νέων χριστιανών. Ή δη από τον 5ο αι. μ.Χ. άρχισε η Εκ
κλησία να τους τιμά στην Ανατολή πρώτα και σύντομα και στη
Δύση. Ταυτόχρονα, τα έργα τους μεταφράστηκαν και διαδό
θηκαν στις γλώσσες όλων των χριστιανικών λαών.
Με την προσπάθειά τους συντελείται η σταδιακή μεταφο
ρά της αρχαίας κληρονομιάς στο βυζαντινό χώρο και έπαι
ξαν λίγο ή πολύ σαφή ρόλο ως γέφυρα στην πολιτιστική
και πνευματική ιστορική συνέχεια. Σ’ αυτούς οφείλεται η
τελική σύνθεση του νεοπλατωνισμού και της χριστιανικής
διδασκαλίας, που εφόδιασε το χριστιανισμό με θεωρητικές
βάσεις και τον επέβαλε στους πνευματικούς κύκλους για
πρώτη φορά. Οι τρεις Καππαδόκες Πατέρες θεωρούσαν την
κλασική παιδεία όχι ως απόβλητο, αλλά ως αναγκαίο ηροπαιδευτικό στάδιο, που οδηγούσε στην καλύτερη κατανόηση
των χριστιανικών αληθειών. Εύλογα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται
ο καθένας γιατί μιλάμε σήμερα για αυτούς σαν να είναι σύγ
χρονοί μας, αξεπέραστοι από το χρόνο. Η ανοιχτή και ξεκ ά 
θαρη σκέψη τους, το ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο εν
γένει, ανεξάρτητα από εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές,
η τρυφερή και ζεστή αντιμετώπιση των νέων, τους αναδεικνύουν σε διαχρονικούς δασκάλους, σε οικουμενικούς
Πατέρες, σε άριστους οδηγούς μιας κοινωνίας, όπως η ση
μερινή, πολυπολιτισμικής και τόσο περίπλοκης, που έχει με
γάλη ανάγκη από πνευματικούς οδηγούς του διαμετρήματος
τους.
0 Μέγας Βασίλειος προτρέπει τους χριστιανούς να σέ
βονται τα έργα των «έξωθεν συγγραφέων», θεω ρεί ότι η
Παιδεία είναι ωφέλιμη αγωγή για την ψυχή. Ευρυμαθέστατος
ο ίδιος, φρονούσε ότι οι νέοι πρέπει να μελετούν όλα εκείνα
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τα κείμενα τα οποία βοηθούν στην ηθική εξύψωση, και ιδίως
την ποίηση του Ομήρου. Οι εκπ αιδευτικές προτάσεις του θα
μπορούσαν να αποτελούν σύγχρονες προτάσεις για τα ανα
λυτικά προγράμματα των σχολείων μας. και ίσως ορισμένοι,
που δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα ή κρατούν ηθελημένα
μία δύσπιστη στάση απέναντι στην εκκλησία και του κατά
πόσον αυτή μπορεί να συνδεθεί με την έννοια της Προόδου,
θα εκπλαγούν ακούγοντας τα μορφωτικά παραδείγματα που
παρελαύνουν μέσα από το έργο του: ο Ό μηρος, ο Πλάτων, ο
Ευριπίδης, ο Σωκράτης, ο θέογνης. ο σοφιστής Πρόδικος. οι
αθλητές Πολυδάμας και Μίλων. ο μουσικός Τιμόθεος, ο Πιττακός. ο Διογένης, ο Πυθαγόρας, ο Αρχίλοχος. Για το Μέγα
Βασίλειο όλοι αυτοί οι «ρητήρες λόγων» και «πρηκτήρες
έργων» είναι σε θέση να προπαιδεύσουν τους χριστια
νούς νέους στην καλύτερη κατανόηση των ιερών βιβλίων.
Μέσα λοιπόν σε μια εποχή που η αρχαιότητα θεωρούνταν
ειδωλολατρική και τα αρχαία γράμματα ρίητονταν «εις τον
κάλαθον των αχρήστων», ο Μέγας Βασίλειος άντλησε από
την αρχαία σοφία άπειρα παραδείγματα, χρήσιμα για την
αγωγή των παιδιών. Προχώρησε όμως και πέρα από αυτό,
κατέθεσε συγκεκριμένες και ρηξικέλευθες προτάσεις για
το πού πρέπει να χτιστούν σχολεία, για το πώς πρέπει να
λειτουργούν αυτά, για το τι πρέπει να διδάσκεται εκεί, ώστε
οι νέοι να αντλούν τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια.
Το χριστιανικό ανθρωπισμό του Μεγάλου Βασιλεί
ου διαπιστώνουμε στο παραινετικό σύγγραμμα με τίτλο
«προς τους νέους, όπως αν ε ξ ελληνικών ωφελοίντο λό
γων». Το έργο αυτό είναι επιστολικού τύπου πραγματεία,
απευθυνόμενη προς τους ανεψιούς του, οι οποίοι σπού
δαζαν σε εθνικές φιλοσοφικές σχολές. Η παραίνεση αυτή
αποσκοπεί στην εκτίμηση της αξίας και της σημασίας που
έχει για ένα χριστιανό η Παιδεία δια μέσου της ελληνικής
λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. 0 Βασίλειος αποτελεί για
όλους μας πρότυπο δασκάλου. Δεν περιορίζεται σε θεω 
ρητικές συμβουλές και κανόνες, αλλά περνά σε πρακτι
κές προτάσεις. Ως Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο λόγος του
τραβά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον: απλές, αλλά μεστές και
ουσιαστικές εκπ αιδευτικές προτάσεις. Για να προστατέψει
τις αθάνατες ψυχές των ανεψιών του, τους θέτει το εξής
ερώτημα: πώς μπορεί να ω φεληθεί κανείς από την ελληνι
κή γραμματεία; 0 ίδιος δίνει την απάντηση: αρχίζοντας από
τους ποιητές, λέει, ότι πρέπει οι νέοι να ενδιαφέρονται και
να αγαπούν όσους ασχολούνται με τις πράξεις και τα λό
για των ενάρετων ανθρώπων, ενώ πρέπει να απορρίπτουν
όλα τα παραδείγματα ασωτείας. 0 Ποιμενάρχης τονίζει,
επίσης, ότι είναι ανάγκη να αποφεύγουν τη μίμηση της τέ
χνης των ρητόρων που ψεύδονται και να δέχονται εκείνα
τα έργα τους, στα οποία επαινούν την αρετή. Κάπως, έτσι,
δεν πρέπει να λειτουργούν και σήμερα οι νέοι μας. Το έργο
απέκτησε πολλούς θαυμαστές στη Δύση, κυρίως την εποχή
της Αναγέννησης, οπότε και εκδόθηκε πολλές φορές, γιατί
θεωρούνταν η πιο σπουδαία μαρτυρία για την αξία των αν
θρωπιστικών σπουδών.
Ζωηρότατη, όμως, είναι και η επίδραση των έργων του
Γρηγορίου του θεολόγου σε Ανατολή και Δύση. Πολλές με
ταφράσεις των έργων του κυκλοφόρησαν από την Αναγέν
νηση έως σήμερα στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η
βιβλιογραφία άλλωστε για το έργο του είναι ιδιαίτερα πλού
σια. 0 Γρηγόριος συνιστούσε στους μαθητές να μελετούν
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«βίβλους ποιητών». Απευθυνόμενος προς το Σέλευκο, στο
έργο του «Έπη Ιστορικά» και στο κεφάλαιο «περί εαυτού»
του δίδει ποικίλες συμβουλές. Στον Επιτάφιο Λόγο του για
το φίλο του, το Μέγα Βασίλειο, το νίζει την αξία της Παιδείας,
τόσο της χριστιανικής, όσο και της κλασικής. Επισημαίνει
ότι είναι ανάγκη να αντλείται από την κλασική παιδεία ό.
τι είναι χρήσιμο και θα συντείνει στη θεοσέβεια και στον
εμπλουτισμό της γνώσης. Συνιστούσε η μελέτη της Αγίας
Γραφής να γίνεται κατά τη διάρκεια της κατώτερης εκπ αί
δευσης, ενώ τόνιζε ότι η ελληνική παιδεία μπορεί και πρέ
πει να υπηρετεί τη χριστιανική εκπαίδευση, θ εω ρ εί λανθα
σμένη τη στάση ορισμένων χριστιανών που απορρίπτουν την
κλασική παιδεία και δεν την αποδέχονται ως εσφαλμένη και
επικίνδυνη. Εκφράζει, έτσι, την ανθρωπιστική του θέση για
την αναγκαιότητα της σύνθεσης του χριστιανικού με το ελ
ληνικό ιδεώ δες σε κοινή και ενιαία εκπολιτιστική δύναμη,
τη δύναμη του λεγάμενου ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Για την αναγκαιότητα μελέτης της Αγίας Γραφής έκα 
νε λόγο και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Αγία Γραφή,
ωστόσο, δε δίδασκε «την τέχνη της συλλογιστικής», που
ήταν απαραίτητη για την υπεράσπιση της αληθινής πίστης.
Τα εθνικά κείμενα θεωρούνταν, στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία
για την άσκηση του μυαλού και για την απόκτηση ευγλωτ
τίας. Ακόμη και ο τόσο «αυστηρός ηθικολόγος», ο Ιωάννης
ο Χρυσόστομος, δεν καταδικάζει την παρακολούθηση των
κανονικών (πέραν των θρησκευτικών) σχολείων, αλλά τη
θεω ρεί δεδομένη. 0 ίδιος σπούδασε στην Αντιόχεια κοντά
σε χριστιανούς δασκάλους, αλλά και στον εθνικό Λιβάνιο. ο
οποίος τον προόριζε ως διάδοχό του στην εθνική σχολή του.
Την αξία της Παιδείας και της Αγωγής εξα ιρ εί ο ιερός
Χρυσόστομος σε ειδική μελέτη του περί κενοδοξίας. Οι
απόψεις του θα έβρισκαν σύμφωνους πολλούς από εμάς
που ασχολούμαστε ενεργά με την Παιδεία. Τονίζει πως
επειδή καμιά πρόνοια δε λαμβάνεται για την Παιδεία, για
την οποία λ έει ότι «της τέχνης ταύτης ουκ έστιν άλλη μείζων», επικρατεί στον κόσμο η κακία. Και ενώ όλοι οι γο
νείς αποστέλλουν τα παιδιά τους να μάθουν ανάγνωση
και μουσική, κανείς δεν ενδιαφέρεται πώς θα μορφωθεί
η ψυχή τους. Μήπως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και σήμερα;
Δε θα έπρεπε και σήμερα να ενδιαφερθούμε όλοι μας, όχι
μόνο για την παροχή γνώσεων, αλλά και για τη βιωματική
μάθηση, για μια μάθηση που θα τρ έφ ει την ψυχή και το
πνεύμα; 0 Χρυσόστομος κατέχει βέβαια την αρχαία ελληνι
κή φιλοσοφία, και μάλιστα την αριστοτελική και την πλατω
νική. τις παιδαγωγικές του, όμως, αντιλήψεις αντλεί αφενός
από τη βαθιά γνώση της ψυχολογίας του παιδιού, αφετέρου
από τη «ζέουσαν» πίστη στη θρησκεία, η οποία τον εμπνέει
σε υψηλούς οραματισμούς.
Οι τρεις Ιεράρχες είναι οι πρωτεργάτες της θεμελίωσης
ενός νέου προσανατολισμού της Παιδείας: «η σύνθεση ε λ 
λ η νική ς Π αιδείας κ α ι Χριστιανισμού ε ίν α ι στα χρόνια τους
κ α ι χάρη στις προσπάθειες τους μ ία πραγματικότητα», η

Πηγές:
7. w ww.wikipedia.gr
2. Ορθόδοξος Συναξαριστής
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I
► Επιμέλεια: π,Α,Α. Γκόλια Θεοφάνιά

Π α ρ ο υ σ ία σ η σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν
& στατιστικώ ν σ το ιχείω ν από το Α σ τυ ν ο μ ικ ό Τ μ ή μ α
V

*

L o s A n g e le s (L.A.PD.) στην ημερίδα:

%

.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Ο κύκλοςτη

ώων στην

Εδώ και αρκετά χρόνια, η εφαρμογή του Νόμου στις ΗΠΑ αναδεικνΰει σημαντικούς και συνεχείς συσχετισμούς
μεταξύ της κακοποίησης ζώων, της ενδοοικογενειακής βίας και άλλων βίαιων εγκλημάτων. Αστυνομικές και
Εισαγγελικές Αρχές διερευνούν τώρα την κακοποίηση ζώων σε βάθος.
Οι Ειδικές Αστυνομικές Μονάδες, που δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ κατόπιν απαίτησης των πολιτών, για να
αντιμετωπιστεί η βία κατά των ζώων, αποδείχτηκαν το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης και προστασίας της
ίδιας της κοινωνίας.

Σε 53 οικογένειες οι οποίες ερευνήθπκαν για
κακοποίηση παιδιού:

Συνύπαρξη κακοποίησης ζώου με
ενδοοικογενειακή βία / παρουσία παιδιών
- ανά είδος κακοποίησης -

•

•
14%

13%

’
■

Κακοποίηση ζώου διαπιστώθηκε στο 60! των
οικογενειώ ν

Μαχαίρωμα
Ρίψη
Πνιγμός
Κλωτσιά

Κακοποίηση ζώου διαπιστώθηκε στο 88 των
οικογενειών που ερευνήθπκαν γαι σωματική βία
κατά παιδιού

■ Κάψιμο
■ : Χτύπημα

Care of pets Within Abusing Families ’ study

F B I: Από 1/1/2016 η κακοπ οίηση ζώων χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι έγκλη μ α
κατά τη ς κο ινω νία ς” (c rim e a g a in st Society) κ α ι κατατάσσεται στην A
κατηγορία κακουργημάτω ν μ α ζί με τη ν ανθρωποκτονία κ α ι τον εμπρησμό
με ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση παιδιών ή

Στην ημερίδα "0 κύκλος της βίας, από την κακοποίηση

ηλικιωμένων.

ζώων στην ενδοοικογενειακή βία”, αξιω ματικοί του Los
Angeles Police D epartm ent (LAPD) και η Π ολιτειακή

•

Αντιεισαγγελέας της Virginia παρουσίασαν την εμπειρία

•

•

Η

βία

κατά

των

ζώων

είναι

ένδειξη

σοβαρής

συναισθηματικής διαταραχής και συνδέεται απόλυτα

κοινής ησυχίας,

διαρρήξεις, βιαιοπραγίες, ναρκωτικά, ανθρωποκτονί

τους και τα στοιχεία, που προκύπτουν από την εφαρμογή
του νόμου στις ΗΠΑ:

Συνδέεται, επίσης, με διατάραξη
ες.
Το ζώο

είναι

συχνά

το πρώτο θύμα της ενδο-

ο ικογενειακής βίας και παραδειγματισμός, για να
«συμμορφωθούν» τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
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I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

•

To 717ο των γυναικών, που φ ιλοξενήθηκαν σε ξενώ νες

Eric Harris & Dylan Klebold

για θύματα κακοποίησης κατέθεσαν, ότι ο σύντροφός
τους τραυμάτισε ή σκότωσε το κα το ικίδ ιο τους.
•

Το

25-407ο

των

κακοποιημένω ν

γυναικώ ν

δεν

• Το 1999 σφαγ®
Γυμνάσιο Column
• Σκότωσαν 13. “
τραυμάτισαν 24 Α

εγκαταλείπ ουν το σπίτι, γιατί φοβούνται τι θα συμβεί
στο κα το ικίδ ιο τους, εάν φύγουν.
•

Το 85,47ο των γυναικώ ν και το 637ο των παιδιών
που

φ ιλο ξενή θ ηκα ν

ενδ ο ο ικο γενεια κή ς

σε

ξενώ νες

βίας έχουν

για

• Ακρωτήριαζαν/
βασάνιζαν ζώα 1
• Στο σχολείο '
καυχιόντουσαν όη
βασάνιζαν ζώα ^

θύματα

βιώ σει επεισόδια

κακοποίησης κατοικίδιου.
•

Το 62-76% των κακοποιήσεω ν ζώων συμβαίνουν

•

Το 327ο των θυμάτων ενδ ο ο ικο γενεια κή ς βίας που

μπροστά σε παιδιά.
είχαν κα το ικίδ ιο ανέφεραν ότι το παιδί το θ εί για
άλλα εγκλήματα.
Οι κυνομαχίες συνδέονται άμεσα με το οργανωμένο
έγκλημα. Αποτελούν χώρο γενικευμένης εγκληματικότητας
και πρέπει να διερευνώνται και να διώκονται πολύ
αποφασιστικά. Συνδυάζουν οργανωμένη κακοποίηση και
βασάνισμά ζώων με τζόγο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
ναρκωτικά, συμμορίες και όπλα.

0 δράστης-παιδί
«Το πιο επικίνδυνο πράγμα, που μπορεί να συμβεί
σε ένα παιδί, είναι να σκοτώσει ή να βασανίσει ένα ζώο
και να μην τιμω ρηθεί γι αυτό», έγραψε η σημαντικότερη
κοινωνιολόγος της Α μερικής Μάργκαρετ Μηντ.
Τα παιδιά δε βασανίζουν ή σκοτώνουν ζώα στα καλά

Κατά συρροή δολοφόνοι
Οι περισσότεροι κατά συρροή δολοφόνοι βασάνιζαν και
σκότωναν ζώα. πριν στραφούν σε ανθρώπινα θύματα.
0 Jeffrey Dahmer. που βασάνισε και σκότωσε 17 αγόρια,
έφαγε την σάρκα τους και βίασε τα πτώματά τους, άρχισε
μικρός, κόβοντας κεφάλια ζώων και παλουκώνοντάς τα σε
ξύλα. Η μακελάρης Brenda Spencer της οποίας ο πατέρας

καθούμενα,

επειδή

έτσι

γεννήθηκαν.

Είναι

επίκτητη

συμπεριφορά: σημαίνει ότι το ίδιο το παιδί είναι θύμα βίας

Jeffrey Dahmer:
• Σκότωσε 17 παιδιά και
νεαρούς άντρες...

• Όταν ήταν νεαρός,

Y u i U a U i j ί/ Α
ΑΝΗΛΙΚΗ
ίί'/ϋ μ ω
• 25 Μαρτίου 2015
• Κορίτσι 14 ετών
• Βιντεοσκόπησε με το κινητό
της τον εαυτό της να βασανίζει
και να σκοτώνει τη γάτα της
• Σκότωσε τη γάτα με μεγάλο
μαχαίρι κουζίνας
• Έδειξε το βίντεο στους
συμμαθητές της στο σχολείο
• Οι συμμαθητές ανέφεραν το
περιστατικό
• Η ACTF αναγνώρισε
προειδοποιητικά σημάδια και
ξεκίνησε έρευνα

1

h
When you see someone flirtuiq with bae 1

κάρφωνε τα κεφάλια
βατράχων, γατιών και
σκύλων σε πασάλους...

• Η ανήλικη παραδέχτηκε την κακοποίηση του ζώου
• Η ανήλικη είχε
ψυχικής υγείας

μη

διαγνωσθέντα

προβλήματα

• Είχε υπάρξει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

ήταν βίαιος και αλκολικός, έκαιγε ζωντανά σκύλους και
γάτες. Οι έφηβοι του σχολείου Columbine, που δολοφόνησαν
13 παιδιά και τραυμάτισαν άλλα 23, πριν αυτοκτονήσουν,
συνήθιζαν να βασανίζουν ζώα μπροστά στους συμμαθητές
τους. 0 Ted Bundy, που σκότωνε και βίαζε νεαρά κορίτσια,
ο «Στραγγαλιστής της Βοστώνης» είχε, επίσης, ιστορικό
κακοποίησης ζώων.
Κάθε φορά τα σημάδια υπήρχαν, και αν η συσχέτιση είχε
γίνει νωρίτερα, θα είχε αποφευχθεί το μακελειό.

118
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• Οπατέρας δε γνώριζε το περιστατικό της κακοποίησης
του ζώου
• Η μητέρα
ναρκομανής

δεν

ήταν

αναμεμειγμένη

και

είναι

• Η ανήλικη είχε ετερόκλητη συμπεριφορά και στο
κινητό της είχε φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I

και την αναπαράγει ή την εκτονώ νει σε ένα ζώο. Είναι η
στιγμή, που πρέπει να παρέμβει η Αστυνομία, για να σπάσει
τον κύκλο της βίας.

εργασίας...)». Captain M ulldorfer, LAPD.
Στην κακοποίηση ζώων, όπως και στην ενδοοικογενειακή
βία. η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων είναι το κλειδί.

/j-lilUiUU i#3

U « v id tV m u m i U i J u u u u u n - t o

Υπόβΐση Lazovaldivia

Κακοποίηση
Ζώων
Ανθρώπινη Βία

• Ιυγκάτοικοι για (2) χρόνια
• Καβγάδισαν ενώ είχαν βγει
για φαγητό
• Το θύμα άφησε τον ύποπτο
στο εστιατόριο
• Ο ύποπτος επέστρεψε σπίτι
αργότερα εκείνο το βράδυ, ενώ
το θύμα κοιμόταν
• Ο ύποπτος άρπαξε τον
σκύλο, τον ηέταξε στον τοίχο
και τον σκότωσε

Κακοποίηση
Παιδιών

V_________ )

\

/

To FBI χαρακτηρίζει την κακοποίηση ζώων,
έγκλημα κατά της κοινωνίας
Το 2015 το FBI κατατάσσει την κακοποίηση ζώων
στα σοβαρότερα κακουργήματα, χωρίζοντάς την σε U
υποκατηγορίες:

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται με τον ίδιο τρόπο, που
συλλέγονται για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα. Πρέπει να
τηρείται αυστηρή διαδικασία συλλογής και σειρά κατοχής,
για να μη μπορούν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο.

- Απλή μέχρι ακραία παραμέληση.
- Εσκεμμένη κακοποίηση και βασανισμός.

Υ ιΐϋ ϋ ϋ ΐυ

- Οργανωμένη κακοποίηση (κυνομαχίες).

ίίίί

- Σεξουαλική κακοποίηση (Οι δράστες σεξουαλικών
YneScon W iin r

εγκλημάτων αναρτώνται στο διαδίκτυο).

Ιϊ'/ά μ ω

Από 1/1/2016. θα συγκεντρώνονται στοιχεία σε εθνικό

• Τα αποδεικτικά στοιχεία
εξασφαλίστηκαν από
έμπειρους ένστολους
αξιωματικούς
• Η ιατρική γνωμάτευση
και η ακτινογραφία ήταν
απαραίτητες, για να
αποδειχθεί η δύναμη που
χρησιμοποιήθηκε για το
μαχαίρωμα

επίπεδο.
Η κακοποίηση πρέπει να διερευνάται για να:
•

Σπάει ο κύκλος της βίας.

•

Προλαμβάνονται αποτρόπαιες συμπεριφορές.

•

Αυξάνεται η ασφάλεια για την κοινωνία και τα ζώα.

•

Υπηρετείται η δικαιοσύνη.
Οι συνέπειες, αν δε διερευνάται η κακοποίηση:

•

Αποθρασύνονται οι δράστες

•

Δεν

•

Δεν καταγράφονται τα εγκλήματα στο ποινικό μητρώο

αποδίδεται

δικαιοσύνη,

αυξάνεται

η

βία,

δημιουργώντας ανασφάλεια στην κοινωνία.
των δραστών.
•

Χάνεται η δυνατότητα, να προλάβει η αστυνομία
χειρότερα εγκλήματα.

καλούμαστε

ίδιο

σε

το

ζώο

είναι

στοιχείο.

Δεν

μπορεί να σου πει τι συνέβη,
ούτε έχ ει φωνή να εξηγήσει

Πως γίνεται η διερεύνηση της κακοποίησης
«Όταν

«Το

αποδεικτικό

περιστατικό

κακοποίησης

ζώου - είτε αυτή συμβαίνει εντός σπιτιού είτε εκτός,
είτε πρόκειται για κατοικίδιο είτε για άλλο ζώο - δεν
κοιτάζουμε απομονωμένα το περιστατικό, αλλά ψάχνουμε
σε πολλαπλά επίπεδα για προβλήματα ψυχικής υγείας,
ενδοοικογενειακής βίας κι άλλα εγκλήματα, ανακρίνοντας

ότι το βασάνισαν, οπότε

-

όπως και στην κακοποίηση
παι-διών -

πρέπει εσύ να

αποδείξεις τι του έκαναν, με
όσα στοιχεία συγκεντρώσεις
στη

διερεύνησή

Πολιτειακή

σου».

Αντιεισαγγελέας

M ichelle Welch. ■

όλο το περιβάλλον του δράστη (οικογένεια, γείτονες, χώρο
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

► Απ ονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» στους: Υποστράτη

Νικόλαο. Αρχ/κα ΜΠΛΕΤΣΑ Σωτήριο, Αρχ/κα ΨΥΡΟΥΚΗ

γο ΜΠΑΚΑ Αντώνιο, Α /Δ ' ΚΟΤΛΙΔΑ Χρήστο. Α /Δ ' ΝΤΟΥ-

Μαρία-Σοφία, Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, Αρχ/

ΡΟΥΝΤΟΥ Ελευθέριο, Α /Υ ' ΧΑΡΔΑΛΙΑ Ελευθέριο, Α /Α '

κα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σωτήριο, Υπαρχ/κα ΑΛΕΞΙΟΥ Βα

ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ηρακλή, Α /Α ' ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο. Α /Α '

σίλειο, Υπαρχ/κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΒΡΥ-

ΒΑΡΕΛΑ Γεώργιο, Α /Α ' ΓΑΛΑΤΑ Απόστολο, Α /Α ' ΚΟΡΟ

ΝΙΩΤΗ Αθανάσιο, Υπαρχ/κα ΜΕΓΓΟΥΛΗ Κων/νο, Υπαρχ/

ΜΗΛΑ Αναστάσιο, Α /Β ' ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο, Α /

κα ΤΎΡΟΒΟΥΖΗ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΡΕΝΤΖΙΟ Αριστοτέλη,

Β ' ΣΙΕΤΗ Παναγιώτη, Α .Β ' ΒΛΕΦΑΡΗ Χρήστο, Α /Β ' ΧΑ

Υπαρχ/κα ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟ Νικόλαο, Υπαρχ/κα ΓΚΡΙΤΖΑ-

ΣΑΠΗ Ελβίρα, Υ /Α ' ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, Υ /Α ' ΚΑ-

ΝΗ Δημήτριο, Υπαρχ/κα ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Παντελή, Υπαρχ/

ΡΑΚΑΣΙΔΗ Μιχαήλ, Υ /Α ' ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ Παναγιώτη. Υ /Α '

κα ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Αστ/κα ΑΣΛΑΝΗ Ζα-

ΧΗΤΑ Αναστάσιο, Υ /Α ' ΚΑΡΙΠΙΔΗ Δημήτριο, Υ /Α ' ΣΤΑ-

χαρούλα, Αστ/κα ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΓΚΙΟΚΑ

ΜΠΟΥΛΙΔΗ Αλέξανδρο. Υ /Α ' ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗ Πέτρο, Υ /Α '

Νικόλαο, Αστ/κα ΤΣΙΑΤΣΙΟ Κων/νο, Αστ/κα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΣΕΛΕΚΟΓΛΟΥ Αλέξανδρο, Υ /Α ' ΜΑΝΩΛΑ Χρήστο. Υ /Α '

Μαρία, Αστ/κα ΘΕΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, Αστ/κα ΚΥΡΙ-

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Κων/νο, Υ /Α ' ΔΗΜΟΥΛΙΑ Πάρι, Υ /Α ' ΖΑ-

ΤΣΗ Χρήστο, Αστ/κα ΜΑΝΤΙΟ Ιωακείμ. Αστ/κα ΜΥΛΩΝΑ

ΠΑΝΙΩΤΗ θεοδώρα, Υ /Α ' ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο.

Βάϊο, Αστ/κα ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ Σωτήριο, Αστ/κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Υ /Α ' ΠΙΣΤΟΛΑ Γεώργιο, Υ /Α ' ΡΑΠΤΗ Παναγιώτη, Υ /Α '

Ευστάθιο, Αστ/κα ΙΩΣΗΦΙΔΗ Μιχαήλ, Αστ/κα ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

ΡΟΥΚΗ Γεώργιο, Υ /Α ' ΣΕΡΕΤΗ Κυριάκο, Υ /Α ' ΓΙΑΜΠΑ-

Ελένη, Αστ/κα ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗ Διονύσιο. Αστ/κα ΜΠΑΪΡΑ-

ΤΖΙΔΟΥ Μαρία. Υ /Α ' ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Χαράλαμπο, Υ /Α ' ΚΑ-

ΜΟΓΛΟΥ Ηλία, Αστ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αστ/κα

ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία-Αδαμαντία, Υ /Β ' ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ

ΣΑΛΜΑ Γεώργιο, Αστ/κα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, Α στ/

Αντώνιο. Υ/Β ' ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ Δημήτριο, Υ /Β ' ΚΑΡΑΪΣΚΟ Ν ι

κα ΤΎΡΟΛΟΓΟ Γεώργιο, Αστ/κα ΑΛΕΞΙΟΥ Ευάγγελο. Αστ/

κόλαο, Ανθ/μο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Πέτρο, Ανθ/μο ΜΑΝΗ

κα ΔΙΑΜΙΑΝΙΔΗ Ανδρέα. Αστ/κα ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ θ ε ο 

Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΤΖΗΛΟ Δημήτριο, Ανθ/μο ΕΡΚΟΤΙ-

χάρη, Αστ/κα ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ναπολέων, Αστ/κα ΚΡΑΝΙΤΣΑ

ΔΗ Ηλία. Ανθ/μο ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Μαρία, Ανθ/μο ΜΑΣΤΡΑ-

Βάϊα, Αστ/κα ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο, Αστ/κα ΦΩΤΕΙΝΟ

ΠΑ Ηλία. Ανθ/μο ΠΑΝΤΑΖΗ Γρηγόριο, Ανθ/μο ΚΑΤΣΑ-

Αριστείδη, Αστ/κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Εμμανουήλ, Αστ/κα

ΒΡΙΑ Ηλία, Ανθ/μο ΠΑΠΠΑ Βασιλική, Ανθ/μο ΔΙΑΜΑΝΤΟ-

ΓΚΟΥΜΑ Χρήστο, διότι, υπηρετούντες στην Δ/νση Αντι

ΠΟΥΛΟ Χρήστο. Ανθ/μο ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟ Σταύρο, Ανθ/μο

μετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Β ίας/ ΑΕΑ, στο πλαί-

ΜΠΟΥΧΡΑ Κων/νο. Ανθ/μο ΜΑΤΑΙΟ Κων/νο, Αρχ/κα ΦΟΥ-

σιο έρευνας για τον εντοπισμό των διαβόητων κακοποι

ΝΤΟΥΛΑΚΗ Ελευθέριο-Εμμανουήλ, Αρχ/κα ΝΤΑΓΟΥΚΛΑ

ών ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ Βασιλείου και ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ Γεωρ

Γεώργιο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασίλειο, Αρχ/κα ΓΙΑ-

γίου, εργάσθηκαν με ζήλο, μεθοδικότητα, αυταπάρνηση,

ΙΛΟΓΛΟΥ Γεώργιο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟ Ευάγγελο,

συγκέντρωσαν στοιχεία που ανήκαν στους επικίνδυνους

Αρχ/κα ΖΙΟΥΤΗ Γεώργιο, Αρχ/κα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

κακοποιούς ΠΕΤΡΑΚΑΚΟ Γεώργιο και ΔΡΑΒΙΛΑ Σπυρί

Ευθύμιο, Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΖΗ Θεόδωρο. Αρχ/κα ΠΑΝΤΕ-

δωνα. από ληστείες τραπεζών και πραγματοποίησαν ευ -

ΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο, Αρχ/κα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Κων/νο. Αρχ/

ρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλία

κα ΠΛΕΥΡΑΚΗ Βασίλειο, Αρχ/κα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Κων/

σε συνεργασία με συναδέλφους της ΕΚΑΜ, κατορθώνο

νο, Αρχ/κα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Βασίλειο, Αρχ/κα ΜΠΑΧΛΗ Αχιλ-

ντας την σύλληψή αυτών και δύο άλλων συνεργών τους

λέα, Αρχ/κα ΒΟΖΑ Κων/νο-Πάρι, Αρχ/κα ΚΑΝΤΖΟ Μάρκο,

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σπύρου και ΤΣΙΡΩΝΗ Γρηγόρη. Επίσης

Αρχ/κα ΚΑΤΙΡΤΖΗ Βασίλειο, Αρχ/κα ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κων/νο,

μετά από έρευνα κατασχέθηκαν τρία (3) κλεμμένα οχή

Αρχ/κα ΣΑΑΑΓΙΑΝΝΗ Στέφανο, Αρχ/κα ΣΙΑΤΗΡΑ Κων/νο.

ματα με πλαστές πινακίδες, όπλα, χρήματα, πλαστά δελ

Αρχ/κα ΨΗΛΟΥ Βασιλική, Αρχ/κα ΠΑΛΑΚΑ θωμά, Αρχ/

τία ταυτότητας, περούκες και ρούχα που χρησιμοποιού

κα ΧΕΙΛΑΡΗ Χαράλαμπο. Αρχ/κα ΝΑΝΣΤΡΑΔΙΝΗ Χαρού-

σαν οι συλληφθέντες σε ληστείες. Με την επιδειχθείσα

λα, Αρχ/κα ΤΣΙΜΠΛΕΚΗ Παναγιώτη, Αρχ/κα ΜΥΛΩΝΑ Ν ι

δραστηριότητα των ανωτέρω Αστυνομικών, τονώθηκε το

κόλαο, Αρχ/κα ΠΕΤΡΙΔΗ Ιωάννη, Αρχ/κα ΤΑΜΠΟΥΡΑ Πα

αίσθημα ασφαλείας των Ελλήνων πολιτών και προκλή-

ναγιώτη. Αρχ/κα ΣΙΕΤΗ Μαρία, Αρχ/κα ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

θηκαν τα ευμενή σχόλια αυτών, αντιστοίχων Υπηρεσιών

Μαρίνα, Αρχ/κα ΓΟΥΝΑΔΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΠΟΛ-

του εξω τερικού και των ηλεκτρονικών και έντυπων μ έ

ΤΣΗ Στυλιανό, Αρχ/κα ΣΩΤΗΡΧΟ Ευάγγελο, Αρχ/κα ΤΣΙ-

σων μαζικής ενημέρωσης υπέρ της Υπηρεσίας τους και

ΛΙΟ Παναγιώτη. Αρχ/κα ΖΑΧΟ Σπυρίδωνα, Αρχ/κα ΛΑΒΗ

της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

► Απ ονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Ανθ/μο ΠΑΠΑΓΡΗ-

τους αυτή προσέφεραν σπουδαία υπηρεσία στην Δ ημό

ΓΟΡΙΟΥ Νικόλαο, Ανθ/μο ΑΝΤΖΑ Ειρήνη, Αρχ/κα ΓΑΡ-

σια Ασφάλεια, επιτελώντας έτσι έργο μεγάλης σημασίας

ΤΣΙΩΝΗ Σωτήριο, Αρχ/κα ΤΟΛΙΑ Ιωάννη. Αρχ/κα ΚΟΡΔΑ

και σπουδαιότητας, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα

Πέτρο, Αρχ/κα ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Δημήτριο, Αρχ/κα ΚΩΣΤΗ

ασφάλειας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή σχόλια

Μαρία. Αρχ/κα ΑΝΑΓΝΟΥ Ιωάννη, Αρχ/κα ΡΙΖΟ Λουκά.

του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους ίδιους όσο και

Αρχ/κα ΑΝΔΡΩΝΟ Άγγελο. Αρχ/κα ΚΟΡΚΟ Σπυρίδωνα,

για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

Υπαρχ/κα ΓΚΑΡΕΛΗ Θεοφάνη. Αστ/κα ΛΕΝΤΑ Νικόλαο,
διότι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες της Δ.Α. Φθιώτιδας,
εργάσθηκαν με σοβαρό αίσθημα ευθύνης, με ιδ ια ίτε 
ρο ζήλο, προθυμία και κατάφεραν μετά από εικοσαήμερη συνεχιζόμενη αστυνομική προανάκριση - έρευνα να
προβούν στην εξιχνίασ η ανθρωποκτονίας από πρόθε
ση - ληστεία σε βάρος ημεδαπού συλλαμβάνοντας τρεις
ημεδαπούς δράστες, οι οποίοι αποδέχηθκαν τις σε βάρος
τους κατηγορίες. Με τις πράξεις τους αυτές προσέφεραν
σπουδαία υπηρεσία στον τομέα της Δημόσιας Ασφ άλει
ας και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και των
μέσων μαζικής ενημέρω σης υπέρ της Υπηρεσίας τους
και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

► Α π ονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Υηοδ/
ντή ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάμπρο. Α/Β ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Βασί
λειο. Α /Β ' ΣΠΑΡΑΓΓΗ Γεώργιο. Αρχ/κα ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟ
Δημήτριο. Αχ/κα ΑΣΚΟΥΝΗ Κων/νο. Αρχ/κα ΚΩΤΣΙΝΑ
Γεώργιο, Αρχ/κα ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο. Υπαρχ/κα
ΚΩ Ν ΣΤΑ ΝΤΟ Π ΟΥΛΟ Χαράλαμπο. Αστ/κα ΑΡΦΑΝΗ Γε
ώργιο, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Τρίπολης, εργασθέντες με ζήλο, επιμονή, υπομονή και προθυμία, περάν των
κανονικών ωρών εργασίας, εξάρθρωσαν δύο εγκληματι
κές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγω 
γή μέσω Κέρκυρας, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία
σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, συλλαμ
βάνοντας συνολικά εφτά (7) δράστες σχηματίζοντας δ ι

► Α π ονεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: Υ /Α ' ΜΗΤΡΟΚΩ

κογραφία για άλλους 25. Με την πράξη τους αυτή προσέ

ΣΤΑ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αναστάσιο, Αρχ/κα

φεραν υπηρεσία άξιας ηθικής επιβράβευσης και σπου

ΚΟΜΝΗΝΟ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΝΤΙΝΟ Κων/νο, Αστ/κα

δαία για την Δημόσια Ασφάλεια, ενισχύοντας παράλλη

ΑΣΤΕΡΗ Ιωάννη, Αστ/κα ΛΑΜΠΡΟΥ Χρήστο, διότι υπη

λα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προκαλώντας τα

ρετούντες σε Υπηρεσίες της Δ.Α. Εύβοιας, επέδειξαν με-

ευμενή σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για τους

θοδικότητα, ζήλο, και εξα ιρ ετική δραστηριότητα κατα-

ίδιους όσο και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

φέρνοντας να συλλάβουν δύο ημεδαπούς που στην κα

γενικότερα.

τοχή τους βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και
αδασμολόγητος καπνός. Με την σύλληψη των ανωτέρω

► Α π ονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Α /Β ' 0ΩΜΑΙ-

εδραίωσαν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, προσέ

ΔΗ Στυλιανό. Α /Β ' ΚΑΡΜΟ Γεώργιο. Υπαρχ/κα ΓΑΛΛΙΟ

φεραν σπουδαία υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια και

Αλέξανδρο. Αστ/κα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Παύλο, διότι υπηρε

προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια υπέρ της Υπηρεσίας τους

τούντες στο Α.Τ. Βραχατίου. επιδεικνύοντας προθυμία,

και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

ζήλο, μεθοδικότητα και παρατηρητικότητα κατά την ε κ τέ
λεση υπηρεσίας, αξιοποιώντας πληροφορίες, συνέλαβαν

► Α π ονεμήθηκε «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» στους: Αστυν. Δ/ντή

έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας, στην κατοχή του οποίου

ΜΑΡΟΥΔΑ Γεώργιο, Αστυν. Υποδ/ντή ΟΨΙΜΟ Θεόδωρο.

βρέθηκαν 170 πλαστά χαρτονομίσματα των πενήντα (50)

Α/ΕΓ ΝΙΑΦΑ Ευάγγελο, Α /Β ' ΘΑΝΟ Κων/νο, Α /Β ' ΝΙΚΟ

ευρώ. Μετά από έλεγχο στην ο ικία του κατασχέθηκαν

ΛΑΟΥ Νικόλαο. Υ/Α' ΝΤΟΜΑΡΗ Αλέξανδρο. Υ/Α' ΔΗΜΟ-

συνολικά 2.230 πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 67.730

ΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Υ /Α ' ΤΖΕΡΕΜΕ Δημήτριο και Αρχ/

ευρώ. Με την πράξη τους αυτή προσέφεραν σπουδαία

κα ΛΥΚΑΚΗ Ευάγγελο, διότι υπηρετούντες σε Υπηρεσί

υπηρεσία στην Δημόσια Ασφάλεια, επιτελώντας έργο με

ες της Δ.Α. Αργολίδας, εργάσθηκαν από κοινού με ε ξα ι

γάλης σημασίας και σπουδαιότητας ενισχύοντας το αί

ρετικό ζήλο, μεθοδικότητα, προθυμία και εργαζόμενοι

σθημα ασφάλειας των πολιτών, προκαλώντας τα ευμενή

πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας τους, κατάφεραν να

σχόλια του κοινού και των Μ.Μ.Ε. τόσο για την Υπηρεσία

εξιχνιάσ ουν υπόθεση ανθρωποκτονίας. Με την πράξη

τους όσο και για την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα. ■
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Ο κ. Αγαμέμνων Ιωαννάτος ευχα
ριστεί τους Αστυνομικούς. Τσιούμα

ΠPol; Π ε Ρ ΰ Δ Ιιω AtWWbMtol M b i v w i i i l

Παναγιώτη και Μπακάλη Νικόλαο,
που υπηρετούν στο Τμήμα Τροχαίας
Κερατέας Αττικής για τη βοήθεια που
προσέφεραν στη μητέρα του.
Ο κ. Μανώλης Τσακίρης Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
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συγχαίρει την ηγεσία της Αστυνομί
ας και ιδιαίτερα το διοικητή και τους

fA l· A-iij i Ltwy

υπηρετούντες στο Α.Τ. Ύδρας για τη
σύλληψη του δολοφόνου του Μανώ
λη Οικονόμου.
Η Πρεσβεία της Γαλλίας με επιστο
λή της στο Γενικό Αστυνομικό Δ ιευ
θυντή Αττικής ευχαριστεί την Ελληνι
κή Αστυνομία για τη συνεργασία και

Η Κα Ιάσμη Παπαθεοδώρου ευχα

ας Κορινθίας. Αστυνομικό Υποδιευ

τη βοήθεια κατά την επίσκεψη του

ριστεί τον Αστυνομικό κ. Αλέξανδρο

θυντή κ. Γεώργιο Μπράβο για τη βο

Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατί

Μιμιγιάννη, που υπηρετεί στο Τμή

ήθεια. που προσέφερε στο σχολείο.

ας στην Αθήνα.

μα Ά μ εσ η ς Δράσης Πειραιά, στην
«Ομάδα ΔΙΆΣ» για την πολύτιμη βο

Ο κ. Ερρίκος Φινάλης ευχαριστεί

Η Animal Action loannina ευχαρι

ήθεια. που της προσέφερε στο σο

τον Αρχιφύλακα κ. Έκτορα Γκιοκέ-

στεί τον Υποδιοικητή Τροχαίας Ιωαν-

βαρό πρόβλημα υγείας,

νίνων κ.Καρρά Γρηγόριο για το ενδι

που αντιμετώπισε.

αφέρον. που έδειξε, για ένα άρρωστο
αδέσποτο ζώο.
Το Ωνάσειο Καρδιο
Ο κ. Ελευθέριος Μαυρόπουλος συγ

χειρουργικό Κέντρο

χαίρει την Τροχαία Μυτιλήνης για τον

με επιστολή προς τον

τρόπο, που χειρίζονται θέματα παρά

Ταξίαρχο κ. Β.Τζίγκο

νομης στάθμευσης οχημάτων σε πε

Δ ιευ θ υ ν τή

ζοδρόμια και σε ράμπες, που προ

Δράσης Αττικής ευχα

ορίζονται για άτομα με ειδικές ανά

ριστεί την Ά μ εσ η Δρά

γκες.

ση και ιδιαίτερα τον Αν-

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου εκπρό

Τσιλιμάγκο για τη βο

σωπος της DAINESE στην Ελλάδα

ήθεια που τους παρεί

ευχαριστεί την ομάδα ΔΙ.ΑΣ 205 του

χαν. κατά τη μεταφορά

Χαλαργού της Β'Αλλαγής που αποτε-

μοσχεύματος στο Καρ

J

f]

Ά μ εσ ης

θυπαστυνόμο κ. Ηλία

λείται από τους Ε.Φ. Ματζούνη Δημή-

fT~>, &

διοχειρουργικό Κέντρο.

τριο. Ε.Φ. Σιδερά Σωτήριο, Ε.Φ. Κολ-
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παξίδη Κωνσταντίνο και Ε.Φ. Καραμπούνη Νικόλαο, διότι βρήκαν και

Ο κ. Αντώνης Γιάννα-

του παρέδωσαν το πορτοφόλι του. το

ρος. Δ ιευθυντής του

οποίο περιείχε χρήματα και πολύτι

Δ ημ ο τικού Σχολείου

μα έγγραφα.

Βέλου Κορινθίας ε υ 
χαρισ τεί το Δ ιοικητή
του τμήματος Τροχαί-
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Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτε
ρικής Ασφάλειας/ Έρευνες Εσω
τερικής Ασφάλειας μέσω του Γρα
φείου του Συνδέσμου στην Ελλάδα
με επιστολή του στον Ταξίαρχο κ.
Χρήστο Παπαζαφείρη της Δ ιεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής/Υ ποδιεύθυνση Αντιμεπώπισης Οργανωμέ
νου Εγκλήματος εκφράζει την εκτί
μησή του στην Ελληνική Αστυνομία/
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για
την εξαιρετική υποστήριξη, που του

ivxv\

G

παρείχε, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώ
πισης Οργανωμένου Εγκλήματις και
Εμπορίας Ανθρώπων, κατά τη δ ιε 

iMou

νέργεια έρευνας και σύλληψης ατό
μου. το οποίο είναι ιδιάζουσας ση
μασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες

ΠΛγ>λ α ο κο 'Μ 'Ά

Αμερικής.

ΛΓ»ϋί 7 C i?u i

Η Κα Όλγα Γκίνη και ο σύζυγός της
ζα και τον Αστυφύλακα κ. Δημήτριο

Αμφιλοχίας, Ανθυπαστυνόμο κ. Τρι-

ευχαριστούν το μέλος της Ομάδας

Καραγιαννίδη πλήρωμα του περιπο

ανταφύλλη Παναγιώτη, Αρχιφύλακα

Τ Ζ86 Υπαρχιφύλακα κ. Εμμανου

λικού Β8-3/8 της Διεύθυνσης Ά μ ε 

κ. θεοδωράκη Στυλιανό και Αρχιφύ

ήλ Κατσάνη για τη βοήθεια που της

σης Δράσης Αττικής για τη βοήθεια,

λακα κ. Κίτσιου Παναγιώτη, διότι τη

προσέφεραν στο σοβαρό πρόβλημα

που του προσέφεραν, για την ανεύ

βοήθησαν να βγει από επικίνδυνο και

υγείας που της παρουσιάστηκε.

ρεση του δίκυκλου οχήματος του,

γκρεμώδες αδιέξοδο στην παραλία

που είχε κλαπεί.

Αμφιλοχίας.

Ο Αντιναύαρχος ΠΝ κ. Γεώργιος
Γιακουμάκης με επιστολή του στον

0 κ. Συνεφόπουλος Διονύσιος με
επιστολή του στον Αρχηγό της Ελ

ιδιαίτερα στους υπηρετούντες στο

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

τμήμα διαβατηρίων.

Αντιστράτηγο κ, Δημήτριο Τσακνάκη

Δημήτριο Τσακνάκη, ευχαριστεί το

τον ευχαριστεί για την άμεση παροχή

πλήρωμα Β6-1 αλλαγής της Ά μ ε 

Η Κα Μαρία Μήτσιου. Συνταγμα

εκπαίδευσης σε θέματα «Προστασί

σης Δράσης. Αρχιφύλακα κ. Αγγε-

τάρχης (ΥΝ). Προϊσταμένη Τμήματος

ας Επισήμων Προσώπων» στο προ

λόπουλο Βασίλειο, Αστυφύλακα κ.

Επειγόντων Περιστατικών 401 ΓΣΝΑ

Ο κ. Νικόλαος Μανδαράκας εκφρά
ζει τα συγχαρητήριά του στους υπη

σωπικό Ομάδας Ασφαλείας Α/ΓΕΝ.

ρετούντες στο Α.Τ. Παγκρατίου και

Βέρρο Στέργιο. καθώς και τον Α ξι

εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον

ωματικό Υπηρεσίας του Β Α σ τυ ν ο 

Αστυφύλακα-Τροχονόμο, που εκτε-

μικού Τμήματος Γλυφάδας. Αρχιφύ

λεί υπηρεσία στη συμβολή των οδών

Ο Αρχιφύλακας κ. Θεόδωρος Ξιούρας ευχαριστεί το περιοδικό «Αστυ

λακα κ. Καρπίδα Παναγιώτη για τη

Μεσογείων και Π. Κανελλόπουλου

νομική Ανασκόπηση» για τη βοήθεια,

βοήθεια, που του προσέφεραν.

για τη βοήθεια, που προσφέρει σε
άτομα με ειδικές ανάγκες.

που προσέφερε στην οικογένειά του.

Ο κ. Βασίλειος Μανθόπουλος ε υ 
Η Κα Ανθούλα Σιανάδα ευχαριστεί

χαριστεί τους υπηρετούντες στο Α.Τ.

τους υπηρετούντες στην Τροχαία

Μ εταμόρφωσης και ιδιαίτερα τον

Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις ΚΑΨΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. εκφράζουν τα συγ-
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Η οικογένεια του Λεωνίδα Καρα-

έπραξαν κλοπή στο κατάστημα της

γιαννίδη, ευχαριστεί το Διοικητή και

εταιρείας.

τους υπηρετούντες στο Τμήμα Δίω

23

/}ρ //Λ '/? —

ξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Θεσ

Ο κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, Πρό

σαλονίκης για την πολύτιμη συμπα

εδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμ

ράστασή τους.

βουλος της ετα ιρ εία ς G4S Cash

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία

το προσωπικό του Τμήματος Δίωξης
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Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Δ ι

Π εριφέρειας Δ υτικής Μακεδονίας

εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για τη

ευχαριστεί τους Αστυνομικούς των

βοήθεια, που τους προσέφεραν.

t> V X

"t-VvXXNVXN

Jw <ί\ρθ*>(^7<·J Η,χ>

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
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y p o M A Π οΛΛΑ 5
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Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνο
μίας Κοζάνης για την πολύτιμη βοή-

Ο κ. Αλέξανδρος Δεσινιώτης την

θειά τους στην προσπάθειά τους.

Ελληνική Αστυνομία και το πλήρωμα
του περιπολικού, που τον βοήθησε

Ο κ. Γεώργιος Κοντόπουλος ευχαρι

ώστε να μεταφερθεί γρήγορα η σύ

στεί τον Αστυφύλακα κ. Κυριάκο Πα-

ζυγός του στο νοσοκομείο. Η γρήγο

τέλη, τον Αστυφύλακα κ. Νικόλαο Σι

ρη μεταφορά της έσωσε τη ζωή.

δηρά, τον Ε.Φ. κ. Γκιτάκο Παναγιώτη

Al c f t f xpn

και τον Ε.Φ. κ. Ά γγελο Ματσούκα,

Ο Κα Στεφάνου Ζέτα, εκφράζει τις

i)u{j y.T>ϊχχ-

που υπηρετούν στην ομάδα ΔΙΆΣ με

ευχαριστίες της προς το Διοικητή του

κωδικό κλήσης 102-1 για τη βοήθεια,

Α.Τ. θέρμης Θεσσαλονίκης, κ. Οδυσ-

που του προσέφεραν στο πρόβλημα

σέα Σαληκυριάκη και την Αρχιφύλα-

υγείας της συζύγου του.

κα Κομματίδου Ιωάννα, οι οποίοι με

και συγκεκριμένα στον Υπαρχιφύλα-

Ο Αστυνόμος A ' κ. Ιωάννης Ανδρέ-

αντιμετώπισαν ένα προσωπικό της
πρόβλημα.■

Μ τ ί, Α ΐΜ

^

χαρητήριά τους στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ 302

περισσή ευαισθησία και ανθρωπιά

κα κ. Χρήστο Τσάκαλο. στον Αστυ

ου ευχαριστεί το ίδρυμα «Εξοχές της

φύλακα κ. Ευάγγελο Γιακουμή. στον

Ελληνικής Αστυνομίας» για τη στή

Αστυφύλακα κ. Γεώργιο Σιμεωνίδη

ριξή του στο πρόβλη

και στον Ειδικό Φρουρό κ. Νικόλαο

μα υγείας του γιού του.

Κούκη για την άμεση επέμβαση στην
κλοπή, που έγινε στον ξενοδοχείο.

Η Νομική Υπηρεσία

Με. τ η παρούσα ε,ηιετο^η ,αισθανόμαστε, τηγ α νά γκη ν α
ΐοινοηοιήσ ουμε σ τη ν υπηρεσία ση^Δτΐϊ» ευχαριστίες, tcou την
£υ^νω μοσ υ νη
η ο ικ ρ ισ η

του πολυκαταστήμα
0 κ. Ανδρόνικος Αναστασίου ευχα

τος Διαμαντής Μ α-

ριστεί τους Αστυνομικούς: κ. Βλα-

σούτης Α.Ε. ευ χα ρ ι

χούδη Χρήστο και κ. Γρηγοριάδη

στεί το Διευθυντή της

Αθανάσιο για την πολύτιμη βοήθειά

Δ ιεύθυνσης Ά μ ε σ η ς

τους στο σοβαρό πρόβλημα, που του

Δ ράσης Θ εσ σ αλονί

παρουσιάστηκε συνεπεία του οποίου

κης, καθώς και τους:

κινδύνευσε η ζωή του.

Υπαρχιφύλακα κ. Ν ι
ου. Υπαρχιφύλακα κ.

ριστεί το Διοικητή και τους Αστυνο

Ηλία Τσακηρίδη, Αστυ

μικούς, που υπηρετούν στο Τμήμα

φύλακα Κλήμα Χουρί-

Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης

δη και Αστυφύλακα κ.

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τη βο

Χαράλαμπο Τσιμπούκη

ήθεια. που της προσέφεραν στο σο

της ομάδας Δ ΙΆ Σ 201

βαρό πρόβλημα, που αντιμετώπιζε.

124

(Τούμπας-Τριανδρίας),

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

" Δ '\ ζ χ ζ η , τ ο fj£.nti_pJbpιο ίο υ 2 θ Ί 5 .

Ξ υ ^ £ ΐ ^ ι ρ έ Ν θ ι ; σ-Π5> 3 / θ ^ /£ (Μ 5
pas

κλήση

οδό

υ σ χ ερ α . ano τηλτφ ων ική

npos την υπηρεσία και ΕυριεκάμεΥοι στην εθνική

Σπάρτη* - Α θ ή ν α ς με. προορισμό τ ο μ α ιευ τήρ ιο "Ρ6Α/,,

τ α μ έ λ η tos ομάδα* A ia s ., ,α ν τα η ο κ ρ i Οηκαν άμεσα . Kau
βοήθησα ν υυσχε ν α ρεταίάοόμε. έγ κ α ιρ ο , σ το μοα ευτηρ ιο.
Τ ο ^ε^ονό^ auto m a v κ α θ όρ ισα v.ns σ η μ α σ ία ν ,ε^ά σ ο ν η
■διαΐδικ-ασια τ ο κ ε τ ο ύ ε ίχ ε η δ η ξε κ ινή σ ει
μετα & α ο η σ το po ututo pio ό τα ν ά μεση.

kcu

η α ν ά γ κ η ^ ια

Ιδια\τε_ρα, &α θ ε λ α μ ε να ευχαριστήσαμε, την ειδική ομάδα·.
•M apos

• Παπαδοπούλας
• Σοίηροηουλο*

κόλαο Χ α τζηνικο λά Η Κα Αικατερίνη Κοσμίδου ευχα

μ ο Λ ^ ι α τ η ν άμεση ecu α π ο τελεσ μ α τικ ά α ν τ α -

Tns ο μ ά δ ά ς

•Σοσαρης
ko B<jos

τη *

5θ3/τ

"Tpitns Α λ λ α γ ή }

ίςχχι το υηόόοιηα παιδιά Tns ομαδα* " - A la s , , τα ο νόμ α τα

τιο ν οποίων δεν ^νωρί^ουμε.
Ε υ χ ό μ α σ τε οΛοibuxa. σ ε ολα>ς να α υ νεχίσ ετε μ ε τον νάνο τήλο
κου o^fldnn το λειτούργημά. σο.5 .
£ .υ "Χαριστούμε θ ε ρ μ ά .
ίάαλέ?
Χ ον Tjavcos

φ\ορτέ*·
Υ * » ) VOS

ΒΑαχοηώλου Πηνελόπι/)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ο στυνομικό πρόβλημα (π α ιχ ν ίδ ι

\

Οδ,Π

1)

Ένα βροχερό απόγευμα του Νοέμβρη,

γ ε ίΤ ε

G C O O T O ; ( π α ιχ ν ίδ ι 2 )

1. Σε αυτή την κατάσταση, εάν η

βρίσκουμε τον Αστυνόμο Στεργίου

οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

να εξερευνά τον φόνο ενός άνδρα

Α. Το επιβατηγό υποχωρεί.

σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο

Β. Το βαρύ όχημα υποχωρεί.

της Αθήνας και από την διεξαχθεί
σα προανάκριση ηροέκυφαν τα εξής

2. Ποιος από τους οδηγούς των δύο οχημάτων

στοιχεία για τέσσερις πιθανούς δολο

πρέπει να περάσει ο άλλος:

φόνους και το θύμα:
1. ΟΓώργος έτρεξε στον κλασσικό μαραθώνιο την προη

Α. 0 οδηγός του ποδηλάτου.
Β. 0 οδηγός του αυτοκινήτου.

γούμενη μέρα του φόνου μαζί με έναν από τους άλλους

Γ Πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

τέσσερις.
2. Ο Γάννης ήταν αγρότης πριν μετακομίσει στην πόλη.
3. 0 Κώστας είναι σύμβουλος πληροφορικής και σκοπεύει
να εγκαταστήσει καινούργιο υπολογιστή στο σπίτι του
Οδυσσέα την επόμενη εβδομάδα.
4. Ο δολοφόνος είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό τον

3. Με ποια σειρά πρέπει να περάσουν τη
διασταύρωση τα οχήματα:
Α. 1-2-3.
Β. 2-1-3.
Γ 3-2-1.

προηγούμενο μήνα στο πόδι του.
5. 0 Οδυσσέας συνάντησε τον Νίκο πρώτη φορά έξι μήνες

U. Πως οδηγείται αν συναντήσετε την πινακίδα

πριν.
6. 0 Νίκος ήταν σε απομόνωση μέχρι την μέρα του φόνου.
7. Ο Γώργος συνηθίζει να πίνει πολύ.
8. 0 Οδυσσέας και ο Κώστας εγκατέστησαν τον τελευταίο
υπολογιστή τους μαζί.
9. Ο δολοφόνος είναι αδερφός του Νίκου. Μεγάλωσαν μαζί

ι

αυτή:
Α. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να

0

5

υπερβαίνει τα 20 χλμ/ώρα.
Β. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.

στην Θεσσαλονίκη.

Ποιον υποψιάζεται για δολοφόνο ο Αστυνόμος
Στεργίου και ποιο ήταν το θύμα;

η φωτογραφία του μήνα

"Ο α ν ώ τε ρ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς
έ χ ε ι α π α ιτ ή σ ε ις α π ό το ν
ε α υ τ ό του, ο κ α τ ώ τ ε ρ ο ς
ά νθ ρ ω π ος έχ ει α π ό τους
άλλους"

-Κομφούκιος

ΚΟΙΜΑΜΑΙ
ΑΛΛΑ
ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ

|

άγια σοφών ανδρών

I

ι-

Σπαζοκεφαλιά

( π α ιχ ν ίδ ι 3 )

I
Ένας άντρας που ζει στον δέκατο όροφο παίρνει τον ανελκυστήρα
μέχρι το ισόγειο κάθε πρωί και πάει στην δουλειά του. Το απόγευ
μα. όταν επιστρέφει πίσω στο σπίτι του. αν είναι βροχερή μέρα ή

%

rH

υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στον ανελκυ
στήρα. πηγαίνει απευθείας στον όροφό
του. αλλιώς ανεβαίνει μέχρι το έβδομο
όροφο με τον ανελκυστήρα και συνεχί
ζει με τα πόδια μέχρι τον δέκατο όροφο
στο σπίτι του. Γιατί συμβαίνει αυτό;
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Π α ιχν ίδ ια γνώσης ( π α ιχ ν ίδ ι 4)

Υ ιατί το λέμε έτσι-,

1. Π ό τ ε έ γ ιν ε η ν α υ μ α χ ία τη ς
Σ α λ α μ ίν α ς

«Θα σου πιω το αίμα»

,-

0 ποιητής θέογνης κάπου γράφει, μιλώντας για

Α. Το 470 π.Χ.
Β. Το 475 π.Χ.

τους αντιπάλους του: «των είη μέλαν αίμα πιείν».

Γ Το 480 π.Χ.
Δ. Το 485 π.Χ.
Ε. Το 490 π.Χ.

σου πιώ το αίμα». Πρέπει να πάμε στα πολύ παλιά τα χρόνια με

Είναι κάτι σχετικό με την απειλή που συχνά ακούμε σήμερα «θα
τα πρωτόγονα έθιμα, για να μπούμε στο πνεύμα αυτής της έκ
φρασης. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, βλέποντας τους αντι

2. Π ο ιο ς ε ίν α ι ο μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς ή ρ ω α ς τω ν α κ ρ ιτ ικ ώ ν
τρ α γ ο υ δ ιώ ν

,-

πάλους τους ν' αφήνουν την ζωή μαζί με την τελευταία σταγόνα
του αίματός τους, πίστευαν ότι η ψυχή βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Α. 0 Κωνσταντής
Β. 0 Ανδρόνικος
Γ 0 Φωκάς
Δ. 0 Διγενής
Ε. 0 Ερωτόκριτος

Πίστευαν ακόμα και φοβόταν, πως ο νεκρός θα ζητούσε να τους
εκδικηθεί κάποτε και έπρεπε με κάποιον τρόπο να του αφαιρέσουν την εκδικητική Ερινύα, που ξεπηδούσε από το νεκρό

3. Π ο ιο υ ζ ω γ ρ ά φ ο υ τη ς Α ν α γ έ ν ν η σ η ς έ ρ γ ο ε ίν α ι

τηριάζει τους αναιρεθέντας εκ παντός μέρους του σώματος

σώμα. Γι αυτό ακρωτήριαζαν τα πτώματα. Χωρίς χέρια δεν θα
μπορούσαν - έτσι πίστευαν - να κρατήσουν δόρυ ή σπαθί. Μια
σχετική φράση από το αρχαίο κείμενο λέει: « ειώθεσαν ακρω

« Η τα φ ή το υ κ ό μ η τα Ο ρ γ κά θ»

αηοτεμνόμενοι και περιάπτειν εαυτοίς τα άκρα συνείροντες δια

Α. Του Δομήνικου θεοτοκόπουλου
Β. Του Λεονάρντο Ντα Βίντσι
Γ Του Μιχαήλ Αγγέλου
Δ. Του Ραφαήλ Σάντι
Ε. Του Τιντορέτο
4. Π ο ια ε ίν α ι η μ ε γ α λ ύ τε ρ η
Α. Η Αράλη
Β. Η Βαϊκάλη
Γ Η Κασπία
Δ. Η Ταγκανίκα
Ε. Η Μεγάλη Πρέσπα

ταύτω ώσπερ την δύναμιν εκείνων αφαιρούμενοι δια το μη παθείον εις ύστερον τι παρ' εκείνων δεινόν.». Αν. όμως, η ψυχή του
έμενε παρόλα αυτά, ελεύθερη, πάντα θα ενοχλούσε το φονιά.
Γι αυτό, πιστεύοντας πως το αίμα ήταν η έδρα της ψυχής, το έπι
ναν. Όσο κι αν φαίνεται το πράγμα καταπληκτικό, ήταν γεγονός.
Είναι, λοιπόν, δικαιολογημένες έτσι και άλλες δικές μας μετα

λ ίμ ν η το υ κ ό σ μ ο υ ;

γενέστερες εκφράσεις: «θα σου φάω το μάτι», «θα σου φάω το
συκώτι» κ.λ.π. Κατάλοιπο των παλιών αυτών εθίμων είναι και
αυτό που σκέπτονται σε πολλά μέρη, ότι δηλαδή ο φονιάς, για
να μπορέσει ν' απομακρυνθεί από τον τόπο του εγκλήματος,
πρέπει να σκουπίσει μια ή τρεις φορές το φονικό όργανο από το
αίμα. Αλλιώς το αίμα τον κρατούσε εκεί αιχμάλωτο.
ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδης» του Τάκη Ναστούλη,
εκδ. Σμυρνιωτάκη.

Π γλώσσα μας

J

Γεγονός - συμβάν - περιστατικό - επεισόδιο
Το γεγονός υπογραμμίζει τον πραγματικό και αναπότρεπτο χαρακτήρα μιας πράξης, το ότι αποτελεί πραγματική κατάσταση, η οποία
δεν μπορεί να διαψευστεί ή να αλλάξει («τα γενόμενα ουκ απογίνονται»), Αντιθέτως, το συμβάν τονίζει περισσότερο τον τυχαίο και
συγκυριακό χαρακτήρα μιας πράξης. Το ίδιο και το περιστατικό, που δηλώνει το αποτέλεσμα ορισμένων συνθηκών ή περιστάσεων, το
προσωρινό, το μη κανονικό ή αναμενόμενο. Από τα τρία, μόνο το γεγονός σχηματίζει φράσεις του τύπου είναι γεγονός, που ταυτίζονται
με το «είναι αλήθεια, είναι αληθές, είναι πραγματικότητα». 0 συγκυριακός χαρακτήρας των άλλων δύο (συμβάν, περιστατικό) τα εξισώ
νει σημασιολογικά με το επεισόδιο, που ξεκινά ως «παρένθεση» ή «παρεμβολή», ως κομμάτι λόγου παρεντιθέμενο στα κανονικό, για
να φθόσει (ήδπ στον Πολύβιο, 2ος αι. π.Χ.) να χρησιμοποιείται μεταφορικά («επεισόδια τύχης»), δηλώνοντας τυχαία συμβάντα. Η λέξη
γεγονός (μετοχή ενεργητική παρακειμένου του ρήματος γίγνομαι, γεγονός = αυτό που έχει γίνει, που έχει συντελεσθεί και αποτελεί
πραγματικότητα) μέσω του λατινικού frartum (από το ρήμα facio «κάνω») οδήγησε στις αντίστοιχες λέξεις των σύγχρονων γλωσσών
(αγγλ. fact, γαλλ. Fait κ.α.). Μέσα από ξενισμούς, ιδίως γαλλισμούς, επικράτησαν στη Ν. Ελληνική φράσεις
όπως είναι γεγονός ότι (= le fait est que ...), εκ του γεγονότος ότι (=du fait que ). λαμβανομένου υπ’ όψιν
του γεγονότος ότι (=compte tenue du fait que ...) κ.λ.π. Ωστόσο, όπως έχει από παλιά διδαχθεί, αντί να λέμε
«το γεγονός ότι (. . αποδεικνύει)» μπορούμε να χρησιμοποιούμαι απλώς την έναρθρη (συμπληρωματι
κή) πρόταση «το ότι (... αποδεικνύει)».
Π Η ΓΗ :
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Ιεσ τ αστυνομικών γνωσεων

Ο τ αυρόλεξο
1
1
2
3
4
5
6

Η

7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1) Ο Φ. ο οποίος έκαψε με την χρήση αυτοσχέ
διων βομβών μολότοφ και κατέστρεψε εξω
τερικά με πέτρες, ξύλα και διαβρωτικό υλικό
(οξύ) συνολικά 10 αυτοκίνητα φιλάθλων τα
οποία ήταν σταθμευμένα έξω από ποδοσφαι
ρικό γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας μεταξύ δύο ποδοσφαιρικών
ομάδων, έχει διαπράξει το έγκλημα τη ς:
α. απρόκλητης διακεκριμένης περίπτωσης φθοράς (αρ. 1Λ § 1 ΠΚ σε συνδ.
με αρ. 382 § 1 ΠΚ).
β. διακεκριμένης περίπτωσης φθοράς (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. Με αρ. 382
§ 2 εδ. γ' ΠΚ.
γ. έκρηξης (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. Μεαρ. 270 εδ. β' ΠΚ) σε αληθινή πραγ
ματική συρροή (αρ. 94 § 1 ΠΚ) με το έγκλημα της απρόκλητης διακεκρι
μένης περίπτωσης φθοράς (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 382 § 1 ΠΚ)

11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μικρόσωμο τρωκτικό.
2. Όνομα σκύλων - Ρ α μ ίζ..
παλιός Αλβανός ηγέτης.
3. Πρώτα στα ... έργα. Εξτρεμιστική ... δεξιά.
4. Στερεοελλαδίτικη πρωτεύουσα - . . . Κάρσον: ήρωας
του Φαρ Ουέστ.
5. Φωτομετρική μονάδα - Τ ζ ό α ν Α μ ε ρ ικ α ν ίδ α
τραγουδίστρια
6. «Νόστιμον» του ... Οδυσσέα - Παραλίγο ... νέα.
7. Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού στη φυσική - 0
τελευταίος πασάς των Ιωαννίνων.
8. Μεσαία στο ... μίνι - Η πρωτεύουσα του Θιβέτ.
9. Ιστορικό νησί των Δωδεκανήσων - Κ οκαλώ νει...
>σένισμα.
10. Λεγόταν παλιά η Στρατονομία (αρχικά) - Ζούληγμα.
11. Χλευασμός, ειρωνία.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κατηγορία δαπανών.

2) Η αυτοκαταγγελία του δράστη ενώπιον της αρμόδιας αρχής ότι αυ
τός ο ίδιος τέλεσε την αξιόποινη πράξη για την οποία γίνεται σχετι
κή προανάκριση από την αρμόδια αρχή, ενώ στην πραγματικότητα
δεν την τέλεσε, συνιστά:
α. ψευδή καταμήνυση (αρ. 229 § 1 ΠΚ) - ευθεία καταμήνυση.
β. ψευδή καταμήνυση (αρ. 229 § 2 ΠΚ) - έγερση υποψίας στην αρχή ψευδής ενοχοποίηση άλλου - νόθευση δια της υποβολής αποδεικτι
κού μέσου.
γ. ψευδή ανωμοτί κατάθεση (αρ. 225 § 2 εδ. α' ΠΚ) - ψευδομαρτυρία
ενώπιον της αρχής.
3) Ο Π. προϊστάμενος ελέγχου δικτύου διαμονής ρεύματος της ΔΕΗ.
ο οποίος αρνήθηκε κατά την διάρκεια απεργίας του προσωπικού
της ΔΕΗ να χορηγήσει ηλεκτρικό ρεύμα έστω και για 5 λεπτά της
ώρας στον γιατρό Γ προκειμένου με την χρήση του ρεύματος να απε
γκλωβίσει τον ασθενή Α που βρισκόταν κάτω από ηλεκτρικό κλωβό
του αξονικού τομογράφου, έχει διαπράξει την ειδική υπόσταση του
εγκλήματος της:
α. παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (αρ. 307 ΠΚ),
β. παράλειψης οφειλόμενης βοήθειας (αρ. 288 § 2 ΠΚ),
γ. έκθεσης με ευρεία έννοια - άφεση άλλου αβοήθητου (αρ. 306 § 1 εδ.
β' ΠΚ).

2. Αποτίμηση πολύτιμης πέτρας - Η αναπνοή.
3. Μισή ... πίτα - Αρχίζει μ ε ... απεργία - Ρενέ ...:
Γάλλος αντιστασιακός ποιητής.
4. Φίρμα στερεοφωνικών - Πέφτει κάτω από τ η ν ...
μηλιά.

5. Μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα - Γυναικείο χαϊδευτικό.
6 .0 μεγαλύτερος ποταμός της Ελβετίας - . . . ρουμ:
αίθουσα για συνεντεύξεις - Δίπλα δίπλα σ τη ν...
πισίνα.
7. Σύνολο ... κλακαδόρων - Η πρωτεύουσα της
πολιτείας Όρεγκον των Η.Π.Α.
8. Αρχή ... αίτησης - Εκεί ο Ναπολέοντας συνέτριψε
τους Πρώσους - Αρχικά για ... σταφιδοπαραγωγούς.
9. Χρήστος...: πρώην ΠρόεδροςτπςΔημοκρατίας.

Ονέκδοτο
Α Π Ο Ρ ΙΕ Σ Ε Ν Ο Σ Μ ΙΚ Ρ Ο Υ Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΟ Υ

Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρί
ζει στην μητέρα το υ :
- « Γιατί η νύφη φοράει λευκά .·»
- « Γ απ' το λευκό είναι το χρώμα της χαράς και σή
μερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής τη ς!» .
απαντάει η μητέρα της, όσο πιο απλά μπορούσε.
Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψ η. λέει .·
- « Τότε ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα: »
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To περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Εφόσον ο πατέρας ήταν το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας
συνεπάγεται από το στοιχείο (2) ότι ο μάρτυρας ήταν θηλυκού
γένους επομένως ήταν η μητέρα ή η κόρη.
Από αυτό συνεπάγεται βάσει του στοιχείου (1) ότι ο βοηθός του
δολοφόνου ήταν γένους αρσενικού επομένως ήταν ο πατέρας ή
ο γιος.
Το μικρότερο μέλος της οικογένειας θα είναι είτε ο γιος είτε η
κόρη.
Ξέρουμε βάσει του στοιχείου (4) ότι ο βοηθός (πατέρας, γιος) είναι
μεγαλύτερος από το θύμα και πως το θύμα είναι διαφορετικού
φύλου από το νεαρότερο άτομο (στοιχείο [3]). Επομένως το
νεαρότερο άτομο είναι θηλυκού γένους, άρα είναι η κόρη. Από
το στοιχείο (6) η κόρη δεν μπορεί να είναι δολοφόνος. Λόγω
του στοιχείου (3) το θύμα είναι άρρεν και λόγω του στοιχείου (4)
συμπεραίνουμε ότι ο πατέρας είναι ο βοηθός και ο γιος το θύμα
Επομένως εφόσον η κόρη δεν μπορεί να είναι η δολοφόνος
έπεται ότι η μητέρα είναι η δολοφόνος της ιστορίας.

Β α σ ίλ ε ιο ς, Βασιλική

1/1

Σ ερ α φ είμ

2/1

Θ εοφ ά νη ς, Θ εοφ άνιά, Ιορ δά νη ς, Ουρανία, Φ ώ της

6/1

Ιω ά ννης, Ιωάννα, Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς

7/1

Α ντώ νιος, Α ντω νία

17/1

Α θ α ν ά ο ιο ς, Α θ α ν α σ ία

18/1

Ε υ θ ύ μ ιο ς, Ε υθυμία

20/1

Γρ η γόρ ης, Μ α ρ γ α ρ ίτα

25/1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σταμάτης

3/2

Ζ α χα ρ ία ς

8/2

Χαράλαμπος

10/2

Β λ ά σ ιο ς

11/2

Μ ε λ έ τ ιο ς

12/2

Θ ε ό δ ω ρ ο ς, θ ε ο δ ώ ρ α

17/2

Φ ιλ ο θ έη

19/2

Π ολ ύ κ α ρ π ο ς, Π ο λ υ χ ρ ό ν ιο ς

23/2

(*) Κινητή γιορτή

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
Ι Α 2.Γ 3.Γ 4.Γ
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 3)
Λοιπόν ανάβουμε στην αρχή τον ένα διακόπτη και μετά από λίγα
λεπτά το σβήνουμε. Έπειτα ανάβουμε τον άλλο διακόπτη και τότε
μπαίνουμε στο μπάνιο. Αν το φως είναι ανοιχτό αυτό σημαίνει ότι
ο διακόπτης του μπάνιου είναι αυτός που έχουμε μόλις ανάψει.
Αν η λάμπα είναι σβηστή τότε την ακουμπάμε και βλέπουμε εάν
είναι ζεστή, αν είναι ζεστή σημαίνει ότι το φως ανάβει με τον
πρώτο διακόπτη, αν όχι τότε σημαίνει ότι ανάβει με τον τελευταίο
διακόπτη.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 4)
1.Β, 2.Β, 3.Γ 4.Α
ΝΙΚΗΤΕΣ:
Κωνσταντινίδης Ευστράτιος

Α Π Α Ν Τ Η ΣΕ ΙΣ
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ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
1.Γ 2.Γ 3.Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A

Σ

Π

Α

Λ

Α

Κ

Α

Σ

2

Ν

Τ

I

Κ

■

Α

Λ

I

Α

Μ

Σ

Π

Κ

I

Τ

Π

Α

Ε

Ζ

3
4

Τσεκούρας Γεώργιος
Μπούνα Ανδρομάχη

5
6
7
8
9
10
11

128 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

■Α
■Ρ
■
Α ■
■
Ρ
Ν
■
■
■Α
κ
■
Α ■
Ν

Τ

Λ

A

A

Σ

*
Τ
I

A

«
A

Ε

Σ

Σ

A

Μ

I

Α

Μ

Η
Σ

Μ

Α

"

Σ

Λ
Ο

Ρ

Κ

Α

Ε

■
Σ

Α

Τ

Α

Κ

Σ

Η

Ο

Σ

Α

I

Λ
Ε

Σ

Μ

*

Π
Α

Σ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
► Επιμέλεια:

Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΓΟΝΕΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μιχαήλ

Σχ. Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ευάγγελος

Αρχ/κας ΥΑΟΕΕΑ/Τμ.2ο

ΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος

Τμ.Μηχ/κών Χωροταξίας - Πολεοδομίας (Βόλος)

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νικολέτα

Αρχ/κας Α.Τ. Καρδίτσας

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία Δήμητρα

Τμ.Μαθηματικών - ΠανεπΑθηνών

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χρυσόστομος

Αστυν.Α' ε.α.

ΑΓΟΡΟΥ Ελένη

Ψυχολογία Ρεθύμνου

ΑΓΟΡΟΣ Αθανάσιος

Αρχ/κας A ' Α.Τ. Λάρισας

ΑΔΑΜ Γεωργία

Τμ.Φιλολογίας - Πανεπ. Πελοποννήσου

ΑΔΑΜ Βασίλειος

Αρχ/κας Α.Τ. Βραχατίου

ΑΔΑΜΗ Σταυρούλα

Φιλολογία - Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΔΑΜΗΣ Νικόλαος

Ανθ/μος ε.α.

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Ολυμπία

Ιατρική Θεσσαλονίκης

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Βασίλειος

Αρχ/κας Α.Τ. Έδεσσας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - Πανεπ. Βόλου

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη

Αρχ/κας Δ.Α. Ζακύνθου / Επιτελείο

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

Τμ.Διοίκ.Συστ.Εφοδιασμού ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδης

Αρχ/κας Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ευθυμία

Τεχνολόγων Γεωπόνων Καλαμάτας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρήστος

Υ/Α' Υ..Α. Αγρίνιου

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Σχ.Ναυπηγών Μηχ.Μηχκών-Εθν.Μετσ.Πολυτεχνείο

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παντελεήμων

Αστ.Υποδ/ντής Δ.Α.Β./ Α.Α.

ΑΝΔΡΕΑΔΗ Ειρήνη - Παρασκευή

Μαθηματικών - Πανεπ. Αιγαίου

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Αχιλλεύς

Αρχ/κας Α.Τ. Περιφ.Λάρισας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓεώργιοςΠαρασκευάς

Σχ.Μηχ.Επιστ. Νέων Υλικών (Ιωάννινα)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κων/νος

Ανθ/μος Δ.Α. Λάρισας

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να - Μαρία

Τμ.Μαθηματικών - Πανεπ. Κρήτης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής

Υ/Β' Επιτελείο Δ.Α. Καρδίτσας

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα

Τμ.Λογιστικής & Χρημ/κής-ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος

Αρχ/κας Α.Τ. Πολυνερίου Γρεβενών

ΑΡΜΥΡΑΣ Νικόλαος

Οικονομικών Επιστημών Αθηνών

ΑΡΜΥΡΑΣ Κων/νος

Αρχ/κας Σ.Τ. Αμφιλοχίας

ΒΑΓΕΝΑ Δήμητρα

Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

ΒΑΓΕΝΑΣ Νικόλαος

Α/Β' Δ.Α. Θεσπρωτίας - Επιτελείο

ΒΑΪΤΣΗΣ Δημήτριος

Ιατρική Θεσσαλονίκης

ΒΑΪΤΣΗΣ Ευάγγελος

Υ/Β' Τ.Τ. Λάρισας

ΒΑΡΣΑΜΑ Ευαγγελία

Γερμανική Φιλολογία - Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΑΡΣΑΜΑΣ Σταμάτιος

Υ/Β' Τ.Τ. Χαλκίδας

ΓΕΟΡΓΟΠΑΝΟΥ Γεωργία

Τμ. Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣ Σταύρος

Αστυν.Δ/ντής - Δ/νση Ν/Α Αττικής

ΓΙΟΜΑΤΑΡΗ Ζωή

Μαιευτικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Δ.Α. Ζακύνθου / Επιτελείο

ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

Ιστορικό - Αρχαιολογικό Καλαμάτας

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Αρχ/κας Υ.Α. Αγρίνιου

ΓΚΙΟΝΗΣ Μιχαήλ

Ηλεκτρ.Μηχ. & Τεχν. Υπολογιστών

ΓΚΙΩΝΗΣ Βασίλειος

Αρχ/κας ΟΠΚΕ. Δ.Α. Κορινθίας

ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Σχολή Αστυφυλάκων

ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΦΑΛΚΟΥ Πηνελόπη

Αστυν.Υποδ/ντής ΔΟΑ
Αστυν. Υποδ/ντής Υπ.Τροχ.Αθηνών

ΓΟΥΛΑΣ Γεώργιος - Παναγιώτης

Τμ.Μαθηματικών - Πανεπ. Αιγαίου

ΓΟΥΛΑΣ Παναγιώτης

Αστυν. Δ/ντής ε.α.

ΓΟΥΡΝΑΚΗ Δήμητρα

Σχ.Διοίκ. & Οικον. - ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ Γεώργιος

Υ/Α Τμ.Αλλοδαπών Κεντρικού

ΓΡΑΒΑΛΟΣ Στέφανος

Τμ.Διατροφής & Διαιτολογίας - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΦΑΛΟΣ Ηλίας

Αρχ/κας Τ.Τ. Γρεβενών

ΔΑΜΟΥ Τραϊανός

Τμ.Μηχ.Παραγωγής - Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΑΜΟΥ Κων/νος

Αρχ/κας Α.Τ. Έδεσσας

ΔΕΡΑΤΣΑ Κων/να - Δήμητρα

Τμ.Πολιτ.Επιστ.& Ιστορίας-Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ Βασιλική

Α/Β' Τμ.Τουρ.Αστυν. Β/Α Αττικής

ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ Μαρίνα-Ευτέρπη

Παιδαγωγικό Προσχ. Ηλικίας Αλεξανδρούπολης

ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

Αρχ/κας ΤΔΑ Ξάνθης
Ανθ/μος ε.α.

ΔΗΜΑΡΑ Βασιλεία

Ιατρική Λάρισας

ΔΗΜΑΡΑΣ Κων/νος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαρία

Τμ.Φιλολογίας - Πανεπ. Πελοποννήσου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος

Ανθ/μος ε.α.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛάμπροςΜάριος

Μαθηματικών - Πανεπ. Ηρακλείου

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Τ.Α. Μάνδρας

ΔΗΜΙΟΥ Γεώργιος

Τμ.Ελληνικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΙΟΥ Πέτρος

Α/Β' Άμεση Δράση θεσ/νίκης

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Χρήστος

Τμ.Οικ. Επιστ. - Πανεπ. Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Κων/νος

Ανθ/μος ΤΔΝ Αλεξ/πολης

ΔΗΜΟΥ Τριάδα

Τμ.Αισθητικής & Κοσμετολογίας - ΤΕΙ θεσ/νίκης

ΔΗΜΟΥ Ιωάννης

Αρχ/κας Α.Τ. Αριδαίας

ΔΡΙΒΑΣ Νικόλαος

Τμ.Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΡΙΒΑΣ Γεώργιος

Υ/Β' Υπ.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΙ 2016 I

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η I 1 2 9

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΧΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΟΝΕΑΣ

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ Δέσποινα

Οικονομικό Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Δημήτρ.

Υ/Β' ΓΑΔΑ/Τμ.Ενστ.Προσωπικού

ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ Λαμηρινή

Φιλοσοφική Ιωαννίνων

ΒΕΡΓΟΥ Αναστασία

Αρχ/κας-Δ.Α. Πρέβεζας Επιτελείο

ΖΑΡΚΑΔΗ Βάϊα

Τμ.Οργ. & Διοι. Επιχ/σεων -Οικ.Πανεπ Αθηνών

ΖΑΡΚΑΔΗΣ Παναγιώτης

Αρχ/κας Υπ.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΖΑΧΑΡΙΑ Παρασκευή

Τμ.Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μιο Ιωαννίνων

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κων/νος

Αρχ/κας Τ.Τ. Χαλκίδας

ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ Βασίλειος

Τμ.Μαθηματικών - Πανεπ. Πατρών

ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ Νικόλαος

Αστυν. Υποδ/ντής ΑΕΑ/ΔιΔΑΠ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος

Κοινωνική Πολιτική - Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παναγιώτης

Αρχ/κας Τ.Τ. Καρδίτσας

ΟΕΟΧΑΡΗ Αναστασία

Ιατρική Ιωαννίνων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος

Αρχ/κας ΤΑΔΕ Ηγουμενίτσας

ΙΩΑΝΝΟΥ Έλλη

Τμ. Κοιν. θεολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΑΡΑΝ ΙΚΑ Νίκη

Αρχ/κας Τ.Α. Πετρούπολης

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Κυριάκος

Τμ.Οικον.Επιστημών - Πανεπιστήμιο Θράκης

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Μερκούριος

Υπαρχ/κας Τ.Τ. Γιαννιτσών

ΚΑΙΣΗ Γεωργία

Τμ.Διαχ.Περιβ.8. Φυσ.Πόρων Πανεπ.Πατρών

ΚΛΙΣΗΣ Σπυρίδων

Αρχ/κας ΓΕΠΑΔΔΕ / Επιτελείο

ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης

Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος

Αρχ/κας Υ.Α. Αγρίνιου

ΚΑΛΥΒΑ Χριστίνα -Σωτηρία

Νομική Κομοτηνής

ΚΑΛΥΒΑΣ Κων/νος

Αστ.Δ/ντής Δ.ΑΛ.Α.

ΚΑΛΥΒΑΣ Νικόλαος

Σχ.ΠεριφΛ Οικον.Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπ.

ΚΑΛΥΒΑΣ Κων/νος

Αστ.Δ/ντής Δ.ΑΛ.Α.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης

ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Μιχαήλ

Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΝΟΥΤΑ Πηνελόπη

Τμ.Μάρκετινγ & Επικοινωνίας - Πανεπ. Αθηνών

ΚΑΝΟΥΤΑΣ Παναγιώτης

Αρχ/κας Α.Τ. Παλαμά Καρδίτσας

ΚΑΠΟΤΗΣ Κων/νος

Πολιτ.Εηιστημών - Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΚΑΠΟΤΗΣ Σωτήριος

Υ/Β' Τμ.Αλλοδαπών Β/Α Αττικής

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ανδρονίκη-Ευγενία

Τμ.Προσχολικής Αγωγής - ΤΕΙ Ιωαννίνων

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης

Π.Υ. Τ.Τ. Λάρισας

«ΑΡΑΜΠΑΣ Πέτρος

Τμ.Μηχ.Ηλεκτρ.Υπολογ. - Πανεπ. Ιωαννίνων

ΚΑΡΑΜΠΑΣ Νικόλαος

Αρχ/κας ΥΑΜΚΠΠ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Αριάδνη

Οδοντιατρική Αθηνών

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Νικόλαος

Αρχ/κας ΥΑΝ/Α.Α.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΑ Ειρήνη

Παδαγωγικό Αθήνας

ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΑΣ Αθανάσιος

Υ/Β' Τ.Α. Χαλκίδας

ΚΑΡΕΤΣΟΣ θωμάς

Τμ.Σχεδ.Τεχν. Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΚΑΡΕΤΣΟΣ Έκτορας

Αρχ/κας Τ.Τ. Καρδίτσας

ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ Ελένη

Τμ.Χημικών Μηχανικών - Πανεπ. Πάτρας

ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ Παναγιώτης

Αρχ/κας Υπ.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΚΟΛΑΪΤΗΣ Άγγελος

Τμ.Ηλεκτρ.Μηχανικών - Μετσοβ. Πολυτεχνείο

ΚΟΛΑΪΤΗΣ Λεωνίδας

Ταξίαρχος ε.α

ΚΟΝΙΩΣΗ Μαρούλα

Τμ.Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΝΙΩΣΗΣ Κων/νος

Αρχ/κας Α.Τ. Αγρίνιου

ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ Γεωργία

Σχ.Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού

ΠΟΛΙΤΗ Αργυρώ

Ανθ/μος ΓΕΠΑΔΔΕ / Επιτελείο

ΚΟΣΟΓΛΟΥ Αντώνιος

Γλ.Φιλ 8. Πολιτ. Παρευξεινίων χωρών -Παν.θράκης

ΚΟΣΟΓΛΟΥ Γεώργιος

Αρχ/κας ΤΔΑ Κομοτηνής

ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ Χρήστος

Τμ.Πολιτκών Μηχανικών-Αριστ. Παν.Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΦΕΡΗ Μαρία

Π.Υ. Τ.Τ.Καρδίτσας

ΚΟΤΣΩΝΗ Κλεονίκη

Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου Αθηνών

ΖΗΚΟΥ θεοδώρα

Αρχ/κας ΓΑΔΑ - Τμ. Εκπ/σης

ΚΟΥΒΕΛΑ Μαρία

Τμ.Μάρκετινγ - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ Αλεξάνδρα

Α /Α ' Δ.Α.Β./Α.Α.

ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑ Νικολέτα

Τμ. Μηχ. Παραγωγής Πολυτεχνείο Κρήτης

ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑΣ Διονύσιος

Αρχ/κας Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ.

ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Άγγελος

Σχολή Ευελπίδων

ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης

Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΥΤΡΑΣ Ευστράτιος

Τμήμα Δημόσιας Υγείας - ΤΕΙ Αθηνών

ΚΟΥΤΡΑΣ Λάμπρος

Αστυν.Υποδ/ντής Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων

ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ Αικατερίνη

Σχολή Αστυφυλάκων

ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ Βασίλειος

Υ/Β' Τ.Α. Χαλκίδας

ΚΡΟΚΟΣ Αθανάσιος

Μηχ.Η/Υ & Πληροφορικής - Πανεπ. Ιωαννίνων

ΚΡΟΚΟΣ Αναστάσιος

Υ/Β' Τ.Α. Χαλκίδας

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΙΔΟΥ Αφροδίτη

Φιλολογία Θεσσαλονίκης

ΚΡΟΥΙΤΑΛΛΑΚΙΔΗΣ
Κρουστάλης

Αρχ/κας Α.Τ. Έδεσσας

ΚΡΥΟΣ Δημήτριος

Τμ.Μηχ.Πληρ/κών Συστημ. - Πανεπ. Αιγαίου

ΚΡΥΟΣ Θεοφάνης

Αρχ/κας Τ.Τ. Καρδίτσας

ΚΥΡΙΑΚΗ Φανή

Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης

ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας

ΚΥΤΡΟΣ Αλέξανδρος

Σχολή Ευελπίδων

ΚΥΤΡΟΣ Στέφανος

Ανθ/μος Α.Τ. Κύμης

ΚΩΣΤΑΖΟΥ Αικατερίνη

Τμ.Κοινωνική θεολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΩΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσίλαος

Αστυν.Υποδ/ντής Α.Τ. Βουλιαγμένης

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Σταύρος

Τμ.Τεχν.Τροφίμων - ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Νικόλαος

Αρχ/κας Α.Τ. Αριδαίας

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Παναγιώτης

Σχ.Μηχαν. ΠολεδΛ Περιφ.Ανάπτυξης Βόλου

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Δημήτριος

Αρχ/κας Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας

ΛΥΚΟΥ Φιλοθέη

Ηλετρ.Μηχ/γων Μηχ.Η.Υ. - Πολυτεχνείο Ξάνθης

ΛΥΚΟΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Δ.Α. Θεσπρωτίας - Επιτελείο

ΛΩΛΗ Βεατρίκη

Παιδαγωγικό Φλώρινας

ΛΩΛΗΣ Βασίλειος

Ανθ/μος Α.Τ. Παραμυθιάς

ΜΑΓΑΛΙΟΣ Γεώργιος

Τμ.Μουσικής Επιστήμης - Πανεπ. Μακεδονίας

ΜΑΓΑΛΙΟΣ Ευθύμιος

Αρχ/κας Δ.Α. Λάρισας

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Γεώργιος

Σχολή Αστυφυλάκων

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Νικόλαος

Αρχ/κας-Α.Τ.Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Μιχαήλ

Χρηματοοικονομικά Λογιστική ΤΕΙ Πρέβεζας

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Νικόλαος

Αρχ/κας-Α.Τ.Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ευάγγελος

Ιατρική Κρήτης

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος

Αρχ/κας-ΤΔΝ Ηρακλείου
συνεχίζονται στο επόμενα τεύχος
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Καλύψεις

Αστική ευθύνη, Φροντίδα

/ Ρυμούλκηση συνεπεία

ατυχήματος

Καλύψεις

210 92 33650
www.real-ins.gr
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ
F.: 211 800.2161 | e-m ailtinfo@ real-ins.gr

Αστική ευθυνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνέπεια
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

τιμές είναι
ενδεικτικές και εκτός της
έκπτωσης της ιδιότητας
διαμορφώνονται ανάλογα
με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά οχήματος,
ιδιοκτήτη, οδηγο
(παραμετρικό τιμολόγιο)

Αποτελεσματική
διαχείριση
αποζημιώσεων
Συνερναζομενα
συνεργεία για άμεση
αποκατάσταση
ζημιών

Τηλ. ανάγκης: 6944.478885
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LAPD SWAT TEAM TRUSTS ENGARDE BODYARMOR

FOOTWEAR
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The TLR HL’“ lights provide
630 LUMENS of
I room filling illumination.
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ΜιχαλακοπούΑου, 121 115 27 Αθήνα Tnfl.: 210 7 7 18890
Δημηισάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 210 6 4 7 0010
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta
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Fax.: 210 6 4 7 00 1 0 e-mail.: info@ targetgroup.gr
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